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S. I 1 

3 Januari z948. BESLUIT.., houdende na
dere wijziging van artikel 31 van het 
Koninklijk besluit van 4 September 
1862, Staatsblad No. 174, houdende 
voorschriften ter uitvoering van de wet 
van 21 December 1861, Staatsblad No. 
t"29 , regelende de samenstelling en de 
bevoegdheid van de Raad van ' State. 

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

Binnenlandse Zaken en van Justitie van 24 
November 1947, No. 59361, afdeling Bin
nenlands bestuur, Bureau Bestuurszaken; 

Overwegende, dat in verband met de wij
ziging van de namen van een tweetal De
partementen van Algemeen Bestuur als
mede met de instelli.ng van een Departe
ment van Algemene Zake.n, wijziging nood
zakelijk is van artikel 31 van het Ko
ninklijk Besluit van 4 September 1862, 
Staatsblad No. 174, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons Besluit van II October 1946, Staats
blad No. ' G 281; 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 December 1947, No. · 22); 

Gezien het nader rapport van genoemde 
Ministers, d.d. 23 December 1947, No. 
59361, afdeling Binnenlands Bestuur, Bu
reau Bestuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 31 van het Koninklijk 

Besluit van 4 September 1862, Staatsblad 
No. 174, sedert gewijzigd, wordt gelezen als 
volgt: 

"De eerste afdeling staat in betrekking tot 
het Departement van Algemene Zaken; 

de tweede tot dat van Buitenlandse Za
ken; 

de derde tot dat van Justitie; 
de vierde tot dat van Binnenlandse Za

ken; 
de vijfde tot dat van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen; 
de zesde tot dat van Financiën; 
de zevende tot dat van Marine; 
de achtste tot dat van Oorlog; 
de negende tot dat van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting; 
de tiende tot dat van Verkeer en Water

staat; 
de elfde tot dat van Economische Zaken; 
de twaalfde tot dat van Landbouw, Vis

serij en Voedselvoorziening; 
de dertiende tot dat van Sociale Zaken; 
de veertiende tot dat van Overzeese Ge

biedsdelen. 
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Ar!. II. Dit besluit treedt in werking 
met mgang van de tweede dag na die der 
?agtekening van het Staatsblad, waarin het 
1s geplaatst. 

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Justitie zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en ,waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

· Amsterdam, 3 Januari 1948. 

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

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

(Uitgeg. 23 Jan. z948). 

S. I 2 

3 Januari z948. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van 
de op 19 Maart 1947 te Ankara tussen 
Nederland en Turkije gesloten over
eenkomst betreffende luchtverbindin
gen. 

Wij _WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 19 Maart 1947 te Ankara 

tussen Nederland en Turkije gesloten over
eenkomst betreffende luchtverbindingen, 
waarvan een afdruk en een vertaling bij 
dit Besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat de in art. 11 bedoelde 
wisseling van nota's op 3 Sept. 1947 heeft 
plaats gehad en dat mitsdien de overeen
komst op die datum is van kracht gewor
den; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buit~nlandse_ Zaken dd. 24 December 1947, 
Kabmet en Protocol no. n4970; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede 

de vertaling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat belast met de 
uitvoering van hetgeen ten' deze wordt ver
eist. 

Amsterdam, 3 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 30 Januari z948.) 

1 De Franse tekst is niet opgenomen. 



1948 

Ver t a 1 ing. 

Overeenkomst tussen tle Neilerlandse Re
gering en 1}e Regering van de Turkse Re-

publiek betreffemle luchtverbindingen. 

De Nederlandse Regering en de Rege
ring van de Turkse Republiek, besloten 
hebbende een overeenkomst te sluiten be
treffende luchtverbindingen tussen Neder
land en Turkije, hebben tot dit doel be
hoorlijk gevolmachtigde vertegenwoordigers 
aangewezen, die omtrent de volgénde be
palingen tot overeenstemming zijn geko
men. 

Art. r. De Overeenkomstsluitende Par
tijen verlenen elkaar wederzijds de rechten, 
opgesomd in de Bijlage van deze Overeen
komst, ten aanzien van de instelling van 
de internationale burgerlijke luchtroutes en 
-diensten, vermeld in die Bijlage; de ge
noemde diensten kunnen onmiddellijk dan 
wel op een later tijdstip naar verkiezing 
van de Overeenkomstsluitende Partij, aan 
welke de rechten worden verleend, worden 
geopend. 

Art. 2. a. Elke luchtdienst, waarvoor het 
recht tot instelling door een Overeenkomst
sluitende Partij van de andere Overeen
komstsluitende Partij is verleend, kan in 
exploitatie worden genomen zodra de laat
ste Overeenkomstsluitende Partij een of 
meer luchtvaartondernemingen zal hebben 
aangewezen om de betreffende dienst te 
exploiteren; de Overeenkomstsluitende Par
tij, welke dat recht zal hebben toegekend 
zal, behoudens de bepalingen van Artikel 
6, aan de aldus· aangewezen onderneming of 
ondernemingen de benodigde exploitatie
vergunning onverwijld moeten verlenen. 

b. De Overeenkomstsluitende Partij, wel
ke de hierbovengenoemde rechten verleent, 
kan, alvorens de onderneming(en) vergun
ning te verlenen de in deze Overeenkomst 
bedoelde diensten aan te vangen, aan de 
aldus aangewezen onderneming(en) verzoe
ken, overeenkomstig de wetten en bepa
lingen, welke op haar grondgebied van 
kracht zijn, alle bewijzen van haar be
voegdheid over te leggen. 

c. In bepaalde gebieden, welke door de 
belanghebbende Regeringen zouden kunnen 
worden aangewezen. zal de instelling van 
een internationale luchtdienst onderworpen 
zijn aan de goedkeuring van de bevoegde 
militaire · autoriteiten. 

Art. 3. Teneinde elke bevoorrechting te 
voorkomen en gelijkheid van behandeling te 
verzekeren 

a. komt elk van de Overeenkomstslui
tende Partijen overeen; dat de tarieven op
gelegd of toegestaan voor het gebruik van 
haar luchthavens en andere faciliteiten door 
de ondernemingen van de andere Overeen
komstsluitende Partij niet hoger zullen zijn 
dan die, welke zouden worden betaald voor 
hét gebruik van bedoelde luchthavens en 
faciliteiten door haar nationale luchtvaar
tuigen, gebezigd op soortgelijke internatio
nale diensten. 
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b. zullen de motorbrandstoffen, smeer
. olieën en reservedelen, ingevoerd in het 

1 

grondgebied van een Overeenkomstsluiten
de Partij door een onderneming, aangewe-
zen door de andere Overeenkómstsluiten
de Partij, of voor rekening van een zodanige 
onderneming, en uitsluitend bestemd voor 
gebruik door de luchtvaartuigen van deze 
laatste, . voor wat betreft het heffen van 
douanerechten, inspectiekosten en andere 
rechten en tarieven de behandeling genie
ten, welke wordt toegepast op de nationale 
onderneming of op die van de meest be
gunstigde natie. 

c. zullen de luchtvaartuigen, in daad
werkelijk gebruik op de luchtdiensten, op
gesomd in de Bijlage van deze Overeen
komst, de motorbrandstoffen, de smeer-

. olieën, de reservedelen, de gewone uitru~
tingsstukken en het proviand, welke aan 
boord blijven van burgerlijke luchtvaartui
gen, van luchtvervoèrsondernemingen van 
een Overeenkomstsluitende Partij, welke ge
rechtigd is de in de Bijlage omschreven 
luchtlijnen en -diensten te ·onderhouden, bij 
hun aankomst op het grondgebied van de 
andere Overeenkomstsluitende Partij of bij 
hun vertrek daaruit vrijgesteld zijn van 
douanerechten, inspectiekosten of andere 
soortgelijke rechten, zelfs wanneer deze 
voorraden zouden worden gebruikt of ver
bruikt door deze luchtvaartuigen bij vluch
ten boven dat grondgebied. 

De aldus vrijgestelde goederen kunnen 
slechts met toestemming van de zijde van 
de douane-autoriteiten worden gelost. Deze 
goederen, welke weer zullen worden uitge
voerd, zullen tot het ogenblik van weder
uitvoer onder toezicht van de douaneautori
teiten blijvèn. 

Art. 4. De bewijzen van luchtwaardig
heid, bewijzen van geschiktheid en de ver
gunningen, uitgereikt of geldig verklaard 
door een van de Overeenkomstsluitende 
Partijen; en welke niet verlopen zijn, zullen 
door de andere Overeenkomstsluitende Par
tij als geldig worden erkend voor de exploi
tatie van de luchtlijnen en de diensten, op
gesomd in de Bijlage. 

Elke Overeenkomstsluitende Partij be
houdt .zich evenwel het recht voor, voor 
vluchten boven haar eigen grondgebied de 
erkenning van bewijzen van geschiktheid, 
en de vergunningen, door een andere Staat 
aan haar eigen onderdanen toegekend, te 
weigeren. 

Art. 5. a. De wetten en voorschriften 
van een Overeenkomstsluitende Partij in
zake het binnenkomen in en het vertrek uit 
haar grondgebied met betrekking tot lucht
vaartuigen, gebezigd in de internationale 
luchtvaart of inzake de exploitatie. van en 
het vliegen met die luchtvaartuigen gedu
rende hun aanwezigheid binnen het grond
gebied, zullen van toepassing zijn op de 
luchtvaartuigen van de onderneming(en) 
van de andere Overeenkomstsluitende 
Partij. 

b. De passagiers, de bemanningen en de 
verzenders van goederen door de lucht zul-
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!en verplicht. zijn zich, hetzij persoonlijk, 
hetzij door tussenkomst van een derde, die 
in hun naam en voor hun rekening optreedt, 
te houden aan de wetten en voorschriften, 
welke op het grondgebied van elke Over
eenkomstsluitende Partij het binnenkomen, 
het verblijf en het vertrek van passagiers, 
bemanningen en goederep regelen, zoals die, 
welke van toepassing zijn op het binnen
komen, op het vertrek, op de immigratie, 
op de paspoorten, op de douane en op de 
quarantaine. 

Art. 6. Elke Overeenkomstsluitende Par
tij heeft de bevoegdheid aan een onderne
ming, aangewezen door de andere Over
eenkomstsluitende Partij, de rechten, op
gesomd in de Bijlage, te weigeren of deze 
te herroepen, wanneer zij niet het bewijs 
heeft dat een overwegend eigendomsrecht 
en het daadwerkelijk . toezicht van die on
derneming berusten bij onderdanen van de
ze laatste Partij, of telkenmale dat deze 
onderneming zich niet houdt aan de wetten 
en voorschriften, als bedoeld in Artikel 5 
hierboven, van de Staat, over welks grond
gebied zij vliegt, of niet voldoet aan de 
verplichtingen, welke deze Overeenkomst 
haar oplegt. 

Art. 7. Deze Overeenkomst en alle daar
uitvoortvloeiende contracten zullen worden 
gedeponeerd bij de Voorlopige ·Internatio
nale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie of 
bij de Organisatie, welke deze zal opvolgen. 

Art. 8. Irigeval een van de 0vereen
komstsluitende Partije'n het wenselijk acht 
enige bepaling van de Bijlage van deze 
Overeenkomst te wijzigen, kan zij verzqe
ken dat de bevoegde Autoriteiten van beide 
Overeenkomstsluitende Partijen te dien ein
de in overleg treden, welk overleg moet aan
vangen binnen een termijn van zestig dagen 
te rekenen van de datum van het verzoek. 
Elke wijziging, welke <;:!oor genoemde Auto
riteiten wordt overeengekomen, zal van 
kracht worden na te zijn bevestigd door 
een uitwisseling van diplomatieke nota's. 
Wanneer een algemeen multilateraal lucht
vaartverdrag voor beide Overeenkomstslui
tende Partijen van k.racht wordt, zullen 
deze in overleg treden ten einde de bepa
lingen van deze Overeenkomst en haar Bij
lage in overeenstemming te brengen met de 
bepalingen van genoemd verdrag. 

Art. 9. a . De Overeenkomstsluitende 
Partijen komen overeen alle geschillen be
treffende de uitlegging en de toepassing 
van deze Overeenkomst of haar Bijlage, 
welke niet door rechtstreekse onderhande
ling kunnen worden geregeld, voor· te leg-

. gen aan de Raad van de Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Organisatie, inge
steld bij het Verdrag inzake de -Internatio
nale Burgerlijke Luchtvaart, ondertekend te 
Chicago op 7 December 1944, of, in afwach
ting van het van kracht worden van ge
noemd Verdrag aan de Tijdelijke Raad, op
gericht bij de Tijdelijke Overeenkomst in
zake de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart, ondertekend te Chicago op dezelfde 
datum. 
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b. De Overeenkomstsluitende Partijen 
kunnen echter in onderling overleg het ge
schil regelen door het voor te leggen, hetzij 
aan een scheidsgerecht, hetzij aan enig an
der door hen aangewezen persoon of 
lichaam. 

c. De Overeenkomstsluitende Partijen 
verbinden zich, zich aan de gegeven beslis
sing te houden. 

Art. m. Elk van de Overeenkomstslui- · 
tende Partijen kan aan de andere Overeen
komstsluitende Partij haar wens te kennen 
geven, deze Overeenkomst op te zeggen. 
Een zodanige opzegging zal 12 maanden na 
het tijdstip, waarop de mededeli.tig door de 
andere Overeenkomstsluitende Partij wordt 
ontvangen, van kracht worden, tenzij deze 
mededeling in onderling overleg wordt in
getrokken, voordat die termijn is verstre
ken. 

Art. 1 r. De Overeenkomst zal van. kracht 
worden op de datum van een uitwisseling 
van nota's, . welke zo spoedig mogelijk te 
Ankara zal plaats hebben. 
-rer oorkonde waarvan de ondergetekende 

vertegenwoordigers, daartoe behoorlijk ge
machtigd door hun onderscheiden Regerin
gen, deze Overeenkomst hebben onderte
kend en van 'hun zegels hebben voorzien. 

Gedaan te Ankara, de 19de Maart 1947, 
in tweevoud in de Franse taal. 

Voot de Nederlandse Regering, 
WILLEM DANIELS. 

Voor de Regering van de Turkse 
Republiek, 

FERIDUN CEMAL ERKIN. 

BIJLAGE. 

A. De rechten van overvliegen en van 
technische landing op Turks grondgebied,· 
alsmede het recht om in internationaal ver
keer passagiers, post en goederen op te ne
men of af te zetten te Ankara en Istam
boel worden verleend aan de op grond van 
deze Overeenkomst aan te wijzen Neder
landse luchtvaartondernemingen op de vol
gende lijnen: 

Van Nederland naar Turkije en verder 
gelegen landen, via tussenliggende punten 
in beide richtingen. · 

B. Evenzo worden de rechten van over
vliegen en van technische landing op Ne
derlands grondgebied, alsmede het recht om 
in internationaal verkeer passagiers, post en 
goederen op te nemen of af te zetten in 
Nederlands grondgebied op nader te bepa
len routes verleend aan de op grond van 
deze Overeenkomst aan te wijzen Turkse· 
luchtvaart-ondernemingen. 

C. Overeengekomen is, dat elke Over
eenkomstsluitende Partij, alvorens met de 
exploitatie van een luchtdienst aan te van-

. gen, aan de andere Overeenkomstsluitende 
Partij mededeling zal doen van de route, 
welke zij voor het binnenkomen in en het 
vertrek uit het grondgebied van laatstge
noemde voorstelt; daarna zal deze Partij de 
juiste punten van binnenkomst en vertrek 



1948 

en de op haar grondgebied te volgen route 
aanwijzen. 

S T 3 

WILLEM DANIELS. 
FERIDUN CEMAL ERKIN. 

5 Januari z94~. BESLUIT tot verhoging 
van ~e _taneven der examengelden voor 
machm1sten, vastgesteld bij het Regle
ment voor de machinistenexamens, 

Staatsblad 1937, No. 579 D. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers 

van Verkeer en Waterstaat en van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 15 
October 1947, no. 68&15 Z, D irectoraat-Ge
n~i:-aal v~n Scheepvaart/No. 18558, Afdeling 
N1Jverhe1dsonderwijs; • ' 

Gelet op Ons besluit van de 15e October 
1937 (Staatsblad no. 579 D) zoals dit se
dertdien is gewijzigd; 
. Overwegende, dat het wenselijk is de ta

neven der examengelden voor machinisten 
te verhogen; 

De Raad van S tate gehoord (advies van 
25 November 1947, No. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers- _van 9 December 1947, 
No. 96926 Z, Dtrectoraat-Generaal van 
Scheepvaart/No. 32001, Afdeling Nijver
heidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. De regels I tot en met 1 2 van 

het tweede lid van artikel 6 van het regle
ment voor de machinistenexamens worden 
gelezen als volgt: 

2. De gegadigde moet voor de aanmel
ding voor het examen op de postrèkening 
van de commissie storten of overschrijven: 

voor het examen ter verkrijging van: 
het voorlopig diploma als scheepswerk

tuigkundige f 10. 
het diploma als assistent-scheepswerk

tuigkundige f 10. 

het diploma A als scheepswerktuigkun
dige f 15. 

het diploma B als scheepswerktuigkun
dige f 22.50. 

het diploma C als scheepswerktuigkun
dige f 30. 

het diploma als motordrijver f 7.50. 
voor een herexamen als genoemd in ar

tikel 7 f 7.50. 
voc;>r een herhaling van de aanvullings

proef I, als bedoeld in art. 13, eerste lid 
f 7.50. 

Art. II. In het zesde lid van artikel 6 
wordt "f 25" gewijzigd in ,,f 37.50". 

Onze Ministers van Verkeer en Water
staat en van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Amsterdam, 5 Januari 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. vru, 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 6 Febr. z948). 
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5 Januari z948. BESLUIT tot verhoging 
van de tarieven der examengelden voor 
stuurlieden, vastgesteld bij het Regle
ment voor de stuurliedenexamens 
Staatsblad 1937, No. 579 C. ' 

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

v~n Verkeer en Waterstaat en van Onder
w1Js, Kunsten en Wetenschappen van 15 
October 1947, no. 68815 Z, Directoraat- -
~enera_~l van. Scheepvaart/No. 18558, Afde
ling N1Jverhe1dsonderwijs; 

Gelet op Ons besluit van de 15e October 
1937 (Staatsblad no. 579 C) zoals dit se
dertdien is gewijzigd. 
. Overwegende, dat het wenselijk is de ta

neven der examengelden voor stuurlieden 
te verhogen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
25 November 1947, No. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 December i947 
No. 96926 Z, Directo,raat-Generaal va;_ 
Scheep.vaart/No. 32001, Afdeling Nijver-
heidsonderwijs; ~ 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Het tweede lid van artikel 6 van 

het reglement voor de stuurliedenexamens 
wordt gelezen als volgt: 

2. De gegadigde moet voor de aanmel
ding voor he~ e_xamen op de postrekening 
van de comm1ss1e storten of overschrijven: 

. voor het examen ter verkrijging van een 
diploma als: 

derde stuurman voor de grote handels
vaart f 15. 

tweede stuurman voor de grote handels
vaart f 22.50. 

eerste stuurman voor de grote handels
vaart f 30. 

stuurman voor de kleine handelsvaart 
f 15. 

stuurman voor de beperkte kleine han-
delsvaart f 7 .50. 

stuurman voor de grote sleepvaart f 15. 
stuurman voor de kustsleepvaart f 7.50. 
voor een examen ter verkrijging van een 

aanvullingsdiploma ·als stuurman voor de 
kleine handelsvaart en voor elk ander aan
vullingsexamen f 7.50. 

voor een herexamen als genoemd in ar
tikel 7 f 7.50. 
voor een verklaring als bedoeld in artikel 
4, onder c en d van het "Ruil- en dienst
diplomareglement" f 7.50. 

Art. II. In het zesde lid van artikel 6 
wordt "f 25" gewijzigd in "f 37.50". 

Onze Ministers van Verkeer en Water
staat en van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen zijn belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Amsterdam, 5 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 6 Febr. z948). 
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6 Januari r948. BESLUIT tot nadere wij
ziging van ·het Koninklijk besluit van 
30 Juni 1916, Staatsblad No. 316, hou
dende voorzieningen ten behoeve der 
statistiek van de in-, uit- en doorvoer. 

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

Financiën van 17 December 1947, no. 214," 
afdeling Invoerrechten; 

Gelet · op de Statistiekwet (Staatsblad 
1916, no. 175); 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 December 1947, no. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 30 December 1947, 
no. 254, afdeling Invoerrechten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. Artikel 2, 1,;,tter b, van Ons 

gewijzigd besluit van 30 Juni 1916 (Staats
blad no. 316) wordt vervangen door: 

b. de hoeveelheid van de goederen, die 
bestemd zijn tot verblijf binnenslands of tot 
ui tv oer ( wederui tv oer van buitenlandse 
goederen terstond of na opslag in entrepot 
daaronder niet begrepen) steeds opgegeven 
zowel naar het bruto- als naar het netto
gewicht en verder nàar zodanige maatstaf 
als blijkens die naamlijsten voor de Statis
tiek nodig is; 

c. de hoeveelheid van alle andere goe
deren steeds opgegeven naar het brutoge
wicht en verder naar zodanige maatstaf als 
blijkens die naamlijsten voor . de Statistiek 
nodig is . 

. 2. Artikel 2, letters c en d van Ons ge
wijzigd besluit van 30 Juni 1916 (Staats
blad no. 316) worden nader aangeduid 
respectievelijk met de letters d en e. 

Art. Il. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 1 Januari 1948. 

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

Amsterdam, 6 Januari 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 27 Januari r948.) 

S.-1 6 
6 Januari r948. BESLUIT, houdende vast

stelling van nieuwe bepalingen betref
fende het Oorlogs-Herinneringskruis. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
· Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Marine van 13 Sep
tember 1947.no. 67992/38630; 

Verkeer en Waterstaat van 25 November 
194 7, Directoraat-Generaal van Scheep
vaart van no. 14882 letter Kab/1006/1006/1; 

Overzeese Gebiedsdelen van 4 December 
1947 no. ro; 

Oorlog v::an 18 December 1947, Geheim 
Litt. Z. 214; 
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Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 30 December 1947, no. 58694 Kabinet; 

Overwegende, 
dat het gewenst is Ons besluit van 16 

Maart 1944, houdende instelling van het 
"Oorlogs-Herinneringskruis" (Staatsblad E 
16), zoals dit sindsdien is gewijzigd en aan
gevuld, te herzien en opnieuw vast te stel
len. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Ingesteld wordt het "Oorlogs

Herinneringskruis", waaraan kunnen wor
den verbonden "Gespen voor Krijgsver
richtingen". 

2. Het "Oorlogs-Herinneringsl!,ruis" wordt 
door of namens Onze betrokken Minister 
toegekend aan: 

r. militairen in dienst van het Konink
rijk der Nederlanden; 

2. Nederlanders en Nederlandse onder
danen, die in het belang der geallieerde 
oorlogvoering en onder oorlogsomstandig
heden dienden aan boord van een zeeschip, 
varende onder Nederlandse vlag, hetwelk 
zich bevond buiten de feitelijke macht van 
een vijandelijke mogendheid, of van een 
mogendheid, welker gebied, ingevolge Ons 
besluit vari 27 Maart 1941 (Staatsblad B 
30), met vijandelijk gebied was gelijkge-
steld; · 

3. Nederlanders en Nederlandse onder"" 
<lanen, deel uitmakende van de bemanning 
van vliegtuigen der Nederlandse of Neder
landsch-Indische burgerluchtvaart onder 
Nederlands, dan wel onder geallieerd be-
heer; · 

voor zover zij in alle opzichten een goede 
plichtsbetrachting en goed gedrag hebben 
betoond ert na 9 Mei 1940 en vóór 6 Mei 
1945, of, in het gebied, aangegeven vooF de 
gesp "Oost-Azië-Zuid-Pacific 1942-1945", 
vóór 3 September 1945 ten minste zes 
maanden in hun functie hebben dienst ge
daan buiten het vijandelijke of door de 
vijand bezette gebied. 

3. ,,Gespen voor. Krijgsverrichtingen", 
als bedoeld in artikel 1, worden door of 
namens Onze betrokken Minister toege
kend. 

Er worden gespen ingesteld voor "alge
mene krijgsverrichtingen" en gespen voor 
,,bijzondere krijgsverrichtingen". 

r. Gespen voor algemene krijgsverrich-
tingen: 

a. Krijg ter Zee 1940_:1945; 
b. Oorlogsvluchten 1940-1945; 
c . Oorlogsdienst Koopvaardij 1940-

,945; 
d. Oorlogsdienst Visserij 1940-1945; 
e . Krijg te Land 1940-1945; 
Il. Gespen voor bijzondere krijgsver-

richtingen: 
a . Nederland Mei 1940; 
b. Nederlandsch-Indië 1941-1942; 
c. Javazee 1941-1942; 
d . Middellandse Zee 1940-1945; 
e. Arnhem-Nijmegen-Walcheren 1944; 
/. Normandië i944; 
g. Oost-Azië-Zuid-Pacific 1942-1945. 
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4. r. Voor de gesp "Krijg ter Zee 1940 
-1945" komen in aanmerking zij, die na 9 
Mei 1940 en vóór 6 Mei 1945, o:, in het 
gebied aangegeven voor de gesp • ,,Oost
Azië-Zuid-Pacific 1942-1945", vóór 3 
September 1945, ten minste zes maanden 
dienst hebben verricht aan boord van zee
gaande voor direct operatief gebruik be
schikbare oorlogsschepen (schepen opere
rende in de kustwateren inbegrepen), deel 
uitmakende van een operationele strijd
macht. · 

2. Voor de gesp "Oorlogsvluchten 1940 
-1945" komen in aanmerking zij, die na 9 
Mei 1940 en vóór 6 Mei 1945, of, in het 
gebied aangegeven voor de gesp "Oost
Azië--Zuid-Pacafic 1942-1945", vóór 3 
September 1945, ten minste twee maanden 
dienst hebben verricht als commandant of 
als lid van de bemanning van een militair 
vliegtuig, deel ui.tmakende van een opera
tionele strijdmacht, dan wel zij, die in ho
gergenoemd tijdperk ten minste zes maan
den dienst hebben verricht als gezagvoerder 
of lid van de bemanning van een Neder
lands of Nederlandsch-Indisch niet-militair 
vliegtuig, onder beheer der Nederlandse of 
een der geallieerde regeringen, in het laatste 
geval, voor zover naar het oordeel van Onze 
betrokken Minister het toekennen van de 
gesp gerechtvaardigd is. 

3. Voor de gesp ' ,.Oorlogsdienst Koop
vaardij 1940--1945" komen in aanmerking 
zij, die na 9 Mei 1940 en vóór 6 Mei 1945, 
of, in het gebied aangegeven voor de gesp 
"Oost-Azië--Zuid-Pacific 1942-1945", vóór 
3 September 1945 ten minste zes maanden 
dienst hebben verricht aan boord van een 
koopvaardijschip, varende onder Neder
landse vlag, dat zich bevond buiten de 
feitelijke macht van e~n vijandelijke mo
gendheid, of van een mogendheid, welker 
gebied, ingevolge Ons besluit van 2 7 Maart 
1941 (Staatsblad B 30), met vijandelijk 
gebied was gelijkgesteld, met dien verstan
de, dat gedurende het tijdvak van zes 
maanden ten minste één reis moet zijn ge
maakt door een zeegebied; waarin t en tijde 
van die reis oorlogsoperaties plaats vonden 
of konden worden verwacht. 

4. Voor de gesp "Oorlogsdienst Visserij 
1940--1945" komen in aanmerking zij, die 
na 9 Mei 1940 en vóór 6 Mei 1945, ten 
minste zes maanden dienst hebbé n verricht 
aan boord van Nederlandse visserijschepen 
onder Nederlandse vlag, dan wel onder ge
allieerd beheer, in de wateren rond het Ver
enigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland. 

5. Voor de gesp "Krijg te Land 1940--
1945" komen in aanmerking zij, die na 9 
Mei 1940 en vóór 6 Mei 1945, of, in het 
gebied, aangegeven voor de gesp "Oost
Azië--Zuid-Pacific 1942-1945", vóór 3 
September · 1945, ten minste zes maanden 
dienst hebben verricht in een operationele 
strijdmacht te land. 

Diensttijd na 1 Juni 1940, aan boord van 
geallieerde troepentransportschepen bij het 
vervoer van en naar operatie-terrein door 
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gevaarlijke zeegebieden, zal eveneens in 
aanmerking worden genomen. 

5. r. Voor de gesp "Nederland Mei 
1940" komen in aanmerking: 

a. zij, die in Mei 1940 in Nederland, het
zij te velde, of aan boord van een oorlogs- of 
ander zeegaand schip, marine- of leger
vliegtuig, hebben deelgenomen aan mili
taire, dan wel maritieme gevechtsacties; 

b. zij, die na Mei 1940 en vóór 22 Juni 
1940, als gevolg van de sub a genoemde ge
vechtsacties, in België en/of Noord-Frank
rijk, hetzij te velde, of , aan boord van een 
oorlogs- of ander zeegaand schip, marine
of legervliegtuig, hebben deelgenomen aan 
militiare dan wel maritieme gevechtsacties. 

2. Voor de gesp "Nederlandsch-Indië 
1941-1942" komen in aanmerking zij, die 
na 7 December 1941 en vóór 9 Maart 1942 
in Nederlandsch-Indië en/of Malakka, het
zij te velde of in een legervliegtuig, heb
ben deelgenomen aan militaire gevechts
acties. 

3. Voor de gesp "Javazee 1941-1942" 
komen in aanmerking zij, die na 7 Decem
ber 1941 en vóór 1 April 1942, in, dan wel 
boven cl_e Javazee en/of aangrenzende zee
gebieden, hetzij aan öoord van een oorlogs
schip of ander zeevaartuig, of in een ma
rinevliegtuig, hebben deelgenomen aan ma
ritieme gevechtsacties. 

4. Voor de gesp "Middellandse Zee 
1940-1945" komen in aanmerking zij, die 
na 9 Juni 1940 en vóór 29 April 1945 in of 
nabij de Middellandse Zee, Oostwaarts van 
de Straat van Gibraltar, hetzij te velde, of 
aanboord van een oorlogs- of ander zee
gaand schip, marine- of legervliegtuig, heb
ben deelgenomen aan militaire, dan wel 
maritieme gevechtsacties, waaronder mede 
begrepen de landingsoperaties op de West
kust van Marokko. 

5. Voor de gesp "Arnhem-Nijmegen
Walcheren 1944" komen in aanmerking zij, 
die in 1944 als deelnemers aan de landings
operaties geland zijn in de omgeving van 
Arnhem of Nijmegen en/of op het eiland 
Walcheren. 

6. Voor de gesp "Normandië 1944" komen 
in aanmerking zij, die na 5 Juni 1944 en 
vóór 10 Augustus 1944, hetzij te velde, of 
aan boord van een oorlogs- of ander zee
gaand schip, marine- of legervliegtuig, heb
ben deelgenomen aan militaire, dan wel 
maritieme gevechtsacties, voor zover deze 
verband hielden met de landingsopèraties 
op/of na 6 Juni 1944 in Normandië. 

7. Voor de gesp "Oost-Azië--Zuid-Pa
cific 1942-1945" komen in aanmerking zij, 
die na 8 Maart 1942 en vóór 3 September 
1945 in het gebied tussen de meridianen 
van 40° O.L. in het Westen en 160° Q.L. in 
het Oosten, begrensd in het Zuiden door 
de Parallel van 40° Z.B. en in het Noorden 
door de parallel van 40° N.B., hetzij te vel
de of aan boord van een oorlogs- of ander 
zeegaand schip, marine- of legervliegtuig, 
hebben deelgenomen aan militaire, dan wel 
maritieme gevechtsacties. 
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6, a. Aan hen, die, ingevolge artikel 4, 
sub 2, en artikel 5, in aanmerking komen 
voor toekenning van de gesp voor algemene 
krijgsverrichtingen "Oorlogsvluchten 1940-
1945", of voor een der gespen voor bijzon
dere krijgsverrichtingen, doch wat hun 
diensttijd betreft niet voldoen aan de, in 
artikel 2, laatste zinsnede, ten . aanzien van 
de toekenning van het "Oorlogs-Herinne
ringskruis" gestelde diensttijd, ejs, kan, 
voor zover zij overigens voldoen aan de 
voorwaarde in artikel 2, door of namens 
Onze betrokken Minister het "Oorlogs-Her
inneringskruis" worden toegekend. 

b. Operationele dienst, gedurende kor
tere tijdvakken dan die, genoemd in de ar
tikelen 2 en 4 , beëindigd door verwonding 
of andere ongeschiktheid, kan, ter beoor
deling van Onze betrokken Minister, even
eens aanspraak geven op het "Oorlogs
Herinneringskruis" en van één gesp voor 
algemene krijgsverrichtingen. 

c. Het "Oorlogs-Herinneringskruis" en 
een gesp voor algemene, dan wel bijzondere 
krijgsverrichtinge.11· kan door Onze betrok
ken Minister worden toegekend wegens een 
benoeming of een bevordering in de Mili
'taire Willemsorde, of een toekenning van 
de Bronzen Leeuw, het Bronzen Kruis, het 
Vliegerkruis of het Kruis van Verdienste. 

7. Toekenning van het "Oorlogs-Her
inneringskruis", eventueel met gespen, sluit 
het aanvaarden van een buitenlands her
inneringsteken voor overeenkomstige diens-
ten uit., · 

In verband hiermede is Onze betrokken 
Minister in bijzondere gevallen bevoegd, 
een reeds genomen beslissing tot toeken
ning van het "Oorlogs-Herinneringskruis", 
eventueel met gespen, wederom in te trek
ken. 

8, Geallieerde onderdanen, gedetacheerd 
(niet ingelijfd) in Nederlandse dienst, die 
voldoen aan de in de artikelen 2, 4 en 5 

· gestelde voorwaarden, komen in aanmer
king voor het "Oorlogs-Herinneringskruis", 
eventueel met gespen. 

9, Door eenzelfde persoon kunnen één 
of meer gespen voor bijzondere krijgsver
richtingen worden gedragen, doch slechts 
één gesp voor algemene krijgsverrichtingen. 

10, In bijzondere gevallen, ter beoorde
ling van Onze betrokken Minister, kan het 
,,Oorlogs-He,inneringskruis", met een der · 
gespen voor bijzondere krijgsverrichtingen, 
worden toegekend aan Nederlanders en Ne
derlandse onderdanen, die niet behoren tot 
de in artikel 2 genoemde categoriën, doch 
overigens, met inachtneming van het ge
stelde onder a in artikel 6, voldoen aan de 
in artikel 2 gestelde voorwaarden. 

11, Het "Oor!ogs-Herinneringskruis", 
eventueel met gespen, kan posthuum wor-
de toegekend. · 

12, Door Onze betrokken Minister kan 
het "Oorlogs-Herinneringskruis" tijdelijk of 
blijvend worden ontnomen aan hen, die 
zich dit herinneringskruis niet langer waar
dig tonen. 
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13, Het versiersel van het "Oorl~gs
Herinneringskruis" bestaat uit een vier
armig kruis van brons, de tegenover elkaar 
gelegen armen te samen 37 mm lang; aan 
de voorzijde Onze beeftenis, omgeven door 
band met gesp, waarop d~ woorden "Voor 
Krijgsverrichtingen", temidden van een 
krans van eikenloof, dragende elk der vier 
armen van het kruis een "W". 

Het versiersel van het "Oorlogs-Herinne
ringskruis" zal worden bevestigd op een 
groen-oranje-groen verticaal gestreept zij
den lint, ter breedte van 27 mm, waarvan 
de middelste de helft, en iedere zijstreep 
een vierde gedeelte bedraagt. In opgemaak
te vorm bedraagt de breedte van het lint 
48 mm. 

Het is aan hen, die gerechtigd zijn tot het 
dragen van het "Oorlogs-Herinneringskruis" • 
eventueel met gespen, vergund een kruis 
van verkleind model onder aan het lint te 
dragen, dan wel het lint alleen te dragen. 

Indien alleen het lint wordt gedragen, 
zal iedere gesp worden aangegeven door een 
gebombeerde bronzen ster op het lint, met 
dien verstande, dat niet meer dan vier 
sterren op het lint gedragèn zullen worden. 

14, Onze Ministers voornoemd zullen, 
ieder voor zover hun Ministerie betreft, 
aanwijzingen geven omtrent de wijze, waar
op het "Oorlogs-Herinneringskruis" en de 
gespen zullen worden toegekend en omtrent 
de daarvan te houden aantekening. 

15, In bijzondere gevallen kan door Ons, 
aan andere dan de in dit besluit bedoelde 
personen, het "Oorlogs-Herinneringskruis", 
eventueel met gesp(en), worden toegekend. 

16. De klrachtens Ons besluit van 16 
Maart 1944 verleende gespen: 

a. Krijg ter Zee 1940-1944; 
b. Oorlogsvluchten 1940-1944; 
c. Oorlogsdienst Koopvaardij 

1944; 
d. Oorlogsdienst Visserij 1940-1944; 
e. Krijg te Land 1940-1944; 
i. Noord Afrika-Italië 1942-1944, 
worden respectievelijk gelijkgesteld met 

de nu te noemën, bij dit besluit ingestelde, 
overeenkomstige gespen: 

a. Krijg ter Zee 1940-1945; 
b. Oorlogsvluchten 1940-1945; 
c. Oorlogsdienst Koopvaardij 

1945; 
d. 
e. 
f. 

Oorlogsdienst Visserij 1940-1945; 
Krijg te Land 1940-1945; 
Middellandse Zee 1940-1945. 

17. L Dit besluit treedt in werking op 
de dag, volgende op die zijner afkondiging 
in het Staatsblad. 

2. Met ingang van die datum vervalt 
Ons besluit van 16 Maart 1944 (Staatsblad 
E 16), zoals dit sindsdien is aangevuld en 
gewijzigd. 

Onze Ministers van Marine, van Verkeer 
en Waterstaat, van Overzeese Gebiedsdelen, 
van Oorlog en van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening zijn, ieder voor zoveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 

• 
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dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
wórden geplaatst. 

Amsterdam, 6 Januar i 1948. 

WILHELMI NA. 
De Min . v . Marine a.i. , A . H. J. L . FIEVEZ. 

De Min. v . Verk. en Waterstaat , H . Vos. 
De Min. v. Ov. Gebiedsd. , J . A. JONKMAN. 
De Min. v. Oorlóg, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De !Win. v. L., V. en V., S ~ L. MANSHOLT. 
(Uitgeg . 24 F ebr. 1948). 

s. J 7 

7 Januari 1948. BESLUIT houdende nade
re vaststelling van de tijdstippen, tot 
welke van Rijkswege bijzondere toesla
gen op bepaalde sociale verzekerings
renten en kraamgelden worden ver
strekt. 

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

van Sociale Zaken e n van Financiën van 
4 December 1947, no. 5440, afdeling Sociale 
Verzekering, en van 31 December 1947, 
no. 194, G enerale Thesaurie, afdeling Eco
nomische en Sociale Zaken; 

Gelet op de besluiten van de Secretaris
sen-Generaal van de Departementen van 
Sociale Zaken en van Financiën van 9 Juli 
1941, Staatsblad no. S. 803 en van 25 Sep
tember 1943, Staatsblad no. S . 807, Ons 
besluit van 30 November 1945, Staatsblad 
no. F 304, de Wet van 28 December 1946, 
Staatsblad no. G 420, en Ons besluit van 
21 Januari 1947, Staatsblad no. H 30; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het tijdstip, bedoeld in de arti

kelen I en 6 van het besluit van de Se
cretarissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Financiën van 
9 Juli 1941 betreffende tijdelijke verhoging 
van bepaalde sociale verzekeringsrenten 
met een bijzondere toeslag, Staatsblad no. 
S. 803, zoals dat besluit sindsdien is gewij
zigd, wordt nader bepaald op 3 1 December 
1<148. 

2. Het tijdstip, bedoeld in artikel II van 
Ons besluit van 30 November 1945, hou
dende tijdelijke verlenging van de regeling 
in zake het van Rijkswege verstrekken van 
bijzondere toeslagen op bepaalde sociale 
verzekeringsrenten en van kraamgelden, 
Staatsblad no. F 304, zoals dat besluit is 
gewijzigd bii de Wet van 28 December 1946, 
Staatsblad no. G 420, tot bekrachtiging van 
dat besluit, wordt nader bepaald op 1 Janu
ari 194g. 

3. Het _tijdstip, bedoeld in artikel 7 van 
het besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Sociale Zaken 
en van Financiën van 25 September 1943 
betreffende uitkering van kraamgeld in ge
vallen, waar in daarop krachtens de Ziekte
wet geen aanspraak bestaat, Staatsblad no. 
S. 807, zoals dat besluit sindsdien is gewij
zigd, wordt nader bepaald op 1 Januari 
1949. 
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Onze Minister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Amsterdam , 7 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binn. Zaken a.i., W. DREES. 
De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 20 Januari 1948.) 

S. I 8 

8 Januari 1948. BESLUIT tot nadere wij
z1gmg van artikel 1 van het Regle
ment van 3 0 December 1924, betref
fende de verlening van Rijnschippers
patenten. 

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

van Buit enlandse Zaken en van VeÎ-keer en 
Waterstaat van 15 September 1947, Direc
tie Verkeer en Grote Rivieren, no. 83670; 

Gelet op artikel 3 van het verdrag van 
14 December 1922, met daarbij behorend 
aanvullend protocol van 22 December 1923 
(Staatsblad no. 269 van 1925), gesloten 
tussen Nederland en de andere in de Cen
trale Commissie voor de Rijnvaart verte
genwoordigde Staten - protocol 43 van de 

_ December-zitting 19 22 en protocol 22 van 
de December-zitting 1923 van bedoelde 
Commissie - ter vervanging van de arti
kelen 1 5 tot en met 2 1 der herziene Rijn
vaartakte van 17 October 1868 (Staatsblad 
no. 75 van 1869) en van het Verdrag van 4 
Juni 1898 (Staatsblad no. 277 van 1899); 

Mede gelet op de artikelen 1, 32 en 45b 
van genoemde akte; 

Gezien de door de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart in hare zitting van Ja
nuad 1947 vastgestelde nadere wijziging 
van het Reglement betreffende het verlenen 
van patenten voor Rijnschippers; 

De Raad van State gehoGrd (advies van 
2 December 1947, no. 16); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15 December 1947, 
Directie Verkeer en Grote Rivieren, no. 
II I 037; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Het artikel 1 van het Reglement van 

30 December 1924 (Staatsblad no. 617) als 
gewijzigd bij Koninklijk besluit dd. 26 Juli 
1932 (Staa tsblad no. 408) wordt nader ge
wijzigd in dier · voege, dat in dat artikel 
onder 1 °. wordt gelezen: 

"1 °. de leeftijd van een en twintig jaren 
bereikt hebben voor het besturen van een 
vaartuig, niet voorzien van mechanische 
middelen van v oortbeweging, of van een 
kaan met hulpmotor, en van drie en twintig 
jaren voor het besturen van een vaartuig, 
wel voorzien van mechanische middelen van 
voortbeweging, niet zijnde een kaan met 
hulpmotor". 

II . Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I Januari 1948. 

Onze Ministers van Buitenlandse Zaken 
en van Verkeer e n Waterstaat zijn, ieder 
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voor zoveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden . gezonden aan de Raad 
van State. 

Amsterdam, 8 Januari 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/. Z., W . VAN BoETZELAER. 

De Min. v . .Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
(Uitgeg. I9 Maart I948). 

S. I 9 

9 Januari I948. BESLUIT, bepalende de 
bekendqiaking in het Staatsblad van 
het te 's-Gravenhage op I6 Mei 1946 
ondertekende Verdrag betreffende de 
culturele en intellectuele betrekkingen 
tussen Nederland en België. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 27 Juni 1947 (Staats

blad no. H 208), houdende goedkeuring van 
het te 's-Gravenhage op 16 Mei 1946 on
derttkende Verdrag betreffende de culturele 
en intellectuele betrekkingen tussen Neder
land en België, van welk Verdrag een af
druk bij dit Besluit is gevoegd; 

Overwegende, dat de akten van bekrach
tiging van genoemd Verdrag op 22 Decem
ber 1947 te Brussel zijn uitgewisseld ; 

Overwegende mede, dat genoemd Ver
drag, overeenkomstig artikel 15, op 22 De
cember 1947 is in werking getreden; 
· Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 2 Januari 1948, 
Kabinet en Protocol no. n6250; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd Verdrag te doen bekend

maken door de plaatsing van dit Besluit in 
het Staatsbla:d. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen ten deze wordt vereist. 

Amsterdam, 9 Januari 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN B OETZELAER. 

(Uitgeg. zo Febr. I948). 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlan
den, 

ter eenre, en 
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins

Regent in naam van Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen, 

ter andere, 
Bezield door den gelijken wensch het tus

schen beide landen den 26sten October 1927 
gesloten Verdrag betreffende intellectueele 
toenadering uit te breiden en aan te passen 
aan dç veranderde omstandigheden; 

Hebben besloten te dien einde een nieuw 
Verdrag te sluiten betreffende de cultureele 
en intellectueele betrekkingen tusschen bei
de landen en hebben tot Hunne Gevol
machtigden benoemd, te weten: 
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Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins
Regent in naam van Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen: 

Zijne Excellentie den Heer Léon Nemry, 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
deur van België te 's-Gravenhage; 

Hare Majesteit de· Koningin der Neder
landen: 

Zijne Excellentie Dr. J . H . van Royen, 
Hoogstderzelver Minister van Buitenland
sche Zaken; 

Die, na wederzijdsche overlegging van 
hun respectievelijke volmachten, dewelke in 
orde bevonden zijn, zijn overeengekomen 
nopens de volgende bepalingen: 

Art. r. Het Verdrag heeft ten doel, door 
bestendig contact tusschen de beide Par
tijen, de goede betrekiingen tusschen beide 
landen op het gebied van onderwijs, weten
schap en kunst op een hechte basis te grond_ 
vesten en te ontwikkelen. 

Art. 2. Met het oog op de problemen, 
die de uitvoering van dit Verdrag zal op
werpen, wordt een getnengde Commissie op
gericht. Deze zal bestaan uit tien leden; 
ieder der Verdragsluitende Partijen wordt 
door vijf leden vertegenwoordigd. De sa
menstelling en de werkzaamheden van de 
Commissie worden door de volgende prin
cipes beheerscht: 

r. De leden der Commissie worden voor 
Nederland benoemd door den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; 
voor België door den Minister van Open
baar Onderwijs. De lijst der leden van iede
re Verd_ragsluitende Partij wordt langs den 
diplomatieken weg aan de Regeering der 

• andere Partijen ter goedkeuring toegezon
den. 

2. De gemengde Commissie vergadert in 
pleno telkenmale als de noodzakelijkheid 
daartoe gevoeld wordt en ten minste een
maal 's jaars, om beurten in Nederland en 
in België. Deze samenkomsten worden voor
gezeten door een elfde lid, namelijk den 
Minister van het land waar de samenkomst 
plaats vindt. 

3. ·Indien vraagstukken van technischen 
aard in behandeling moeten worden . geno
men, kan de gemengde Commissie er toe 
overgaan subcommissies op te richten, sa
mengesteld uit leden, gekozen uit of buiten 
haar midden, waarin ieder land door een ge
lijk aantal leden vertegenwoordigd wordt. 
De plaats van samenkomst en het voorzit
terschap van deze subcommissies worden 
geregeld door dezelfde principes als onder 2 
vastgesteld, met dien verstande, dat het 
voorzitterschap daarvan kan berusten bij 
een persoon, aan te wijzen door den Mi
nister van het land waar de zitting plaats 
vindt. 

Art. 3. Na bekrachtiging van dit Ver
drag zullen de daaruit voortvloeiende rege
lingen, zoals deze door de gemengde Com
missie zijn vastgesteld, worden bekend ge
maakt in een officieele Akte, die als bijlage 
aan dit Verdrag zal worden toegevoegd. 
Deze regèlingen, alsmede alle veranderin
gen van en toevoegingen aan deze regelin-
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gen, komen op voorstel van de gemengde 
Commissie tot stand na goedkeuring door 
de Regeeringen van beide landen. 

Art. 4. Beide Verdragsluitende Partijen 
zullen een geregelde uitwisseling van hoog
leeraren en leden van wetenschappelijke in
stellingen bevorderen. De universiteiten of 
de wetenschappelijke instellingen zullen 
zelve de candidaten voórdragen; deze voor
drachten zullen voor advies aan de gemeng
de Commissie worden voorgelegd. De beide 
Ministers van de Verdragsluitende landen 
zullen de voorwaarden bepalen, waaronder 
deze uitwisseling plaats vindt; zij stellen 
het getal der uit te wisselen hoogleeraren 
vast, het gebied van hun onderwijs, den 
duur van hun mandjat en het bedrag van 
hun wedde. · 

Art. 5. Er kan worden overgegaan op 
overeenkomstige voorwaarden tot een uit
wisseling van leerkrachten van het lager, 
het middelbaar of voorbereidend hooger, 
het kunst-, nijverheids-, landbouw- en tuin
bouwonderwijs. 

Art. 6. Ieder der Verdragsluitende Par
tijen is gerechtigd cultureele instellingen op 
te richten op het grondgebied der andere 
Partij, met dit voorbehoud, dat deze zich 
moeten onderwerpen aan de wettelijke be
palingen betreffende de oprichting van der
gelijke instellingen in ieder der beide lan
den. 

Art. 7. Ieder der Verdragsluitende Par
tijen verklaa.rt het toekennen van beurzen 
te willen bevorderen, ten einde studeeren
den in staat te stellen hun studiën of on
derzoekingen in het andere Verdragsluiten
de land voort te zetten. De gemengde 
Commissie kan, wat het aantal dezer beur
zen en alle verdere regelingen van practi
schen aard betreft, bij de betrokken Re
geringen voorstellen indienen. 

Art. 8. Ieder der Verdragsluitende Par
tijen zal het organiseeren van vacantiecur
sussen bevorderen ten behoeve van de in de 
artikelen 4 en s bedoelde personen, ai
komstig uit het land der andere Partij, als
mede het organiseeren van groepsreizen 
van wetenschappelijk en onderwijzend per
soneel en van leerlingen in het andere land. 

Art. 9. De Verdragsluitende Partijen 
verbinden zich ertoe zooveel mogelijk alle 
practische maatregelen te treffen, die ge
schikt zijn om de belemmeringen op te hef
fen, welke thans een regelmatige uitwisse
hng van studeerenden in den weg staan. 

Art. m. Het vraagstuk van de gelijk
waardigheid der getuigschriften en graden 
zal het voorwerp uitmaken van een grondig 
onderzoek door de gemengde Commissie of 
door een subcommissie, welke speciaal met 
deze taak wordt belast. 

Iedi:r der Verdragsluitende Partijen ziet 
de mogelijkheid onder het oog om aan de 
getuigschriften en graden, door haar eigen 
onderdanen verworven aan de -0nderwijs
instellingen van het land der andere Partij, 
binnen het kader van de wettetijke bepa
lingen van het eigen land, de rechtsgevolgen 
te verleenen, welke in het land der andere 
Partij daaruit voortvloeien. 
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Art. 11. De Verdragsluitende Partijen 
zullen de samenwerking tusschen de door 
de respectievelijke landen erkende jeugä
organisaties bevorderen. 

Art. 12. Eveneens zullen zij een grootere 
intensiviteit geven aan de cultureele en 
intellectueele uitwisseling tusschen beide 
landen door het organiseeren van concerten; 
tooneelvoorstellingen, voordrachten, ten
toonstellingen van artistieken en weten
schappelijken aard, door de verspreiding 
van boeken en periodieken, door de film 
en de radio. 

Art. 13. De Verdragsluitende Partijen 
zullen overleg plegen omtrent de instand- ' 
houdin"' en de uitbreiding van hare gemeen
schappelijke cultureele belangen in het bui-
tenland. • 

Art. 14. Dit Verdrag vervangt op den 
dag van zijn in werking treden het Verdrag 
betreffende intellectueele toenadering, tus
schen Nederland en België, geteekend te 
Brussel, den 26stcn October 1927, dat zijn 
geldigheid zal vérliezen. 

Art. 15. Dit Verdrag zal worden be
krachtigd en de akten van bekrachtiging 
zullen zoo sp-0edig mogelijk worden uitge
wisseld te Brussel. 

Het Verdrag zal in werking treden op den 
dag der uitwisseling van de akten van be
krachtiging. 

Art. 16. Dit Verdrag zal van kracht blij
ven gedurende vijf jaren, te rekenen van 
den dag waarop het in werking treedt. 

Indien geen der Verdragsluitende Par
tijen kennis heeft gegeven zes maanden 
vóór afloop van dien termijn van vijf jaren 
van haar bedoeling het Verdrag te beëindi
gen, zal het verbindend blijven gedurende 
een jaar vanaf den dag, waarop de eene of 
de andere der Verdragsluitende Partijen 
het zal hebben opgezegd. 

Ter bevestiging waarvan de wederzijd
sche Gevolmachtigden dit Verdrag hebben 
geteekend en daaraan hun zegels hebben 
gehecht. 

Gedaan in dubbel, in de Fransche en in 
de Nederlandsche taal, welke beide teksten 
gelijkelijk authentiek zijn, te 's-Gravenhage, 
den 16 Mei 1946. 

J. H. VAN ROYEN. 

S. I 10 

z3 Januari z948. BESLUIT, houdende be
slissing op het beroep, ingesteld door 
Mr. C. J. B. du Croo, als gemachtigde 
van F. A. L . C. Baron Schimmelpen
ninck van der Oye te Oosterland tegen 
het besluit van de Commissaris der 
provincie Zeeland van 4 December 1943 
tot vaststelling ingevolge de Wegenwet 
van de legger van de gemeente Ooster
land. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Mr. C. J. B . du Croo, als gemachtig
de van F . A. L. C. Baron Schimmelpen
ninck van der Oye te Oosterland, tegen het 
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besluit van de Commissaris der provincie 
Zeeland van 4 December 1943 tot vaststel
ling ingevolge de Wegenwet van de legger 
van de wegen van de gemeente Oosterland; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 18 April 1947, no. 69 (1944) en 10 Sep
tember 1947, no; 69 (1944)/272; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 2 Januari 1948, 
no. 714, Afdeling · Waterstaatsrecht; 

Overwegende: dat de Commissaris der 
provincie Zeeland bij zijn besluit van 4 
December 1943, no. 5719, de legger der we
gen voor de gemeente Oosterland gewijzigd 
heeft vastgesteld; 

dat van deze beslissing Mr. Ç. J. B. du 
Croo, als gemachtigde van F . A. L. C. Ba
-ron Schimmelpenninck van der Oye, in be-
-roep is gekomen, aanvoerende, dat hij op 
20 Augustus 1943 bij de burgemeester van 
Oosterland een bezwaarschrift heeft inge
diend, houdende een negental bezwaren 
tegen het ter inzage gelegde ontwerp van 
de legger der wegen in de gemeente Ooster
land, te weten: 

1. dat alle wegen en dijken in Ooster
land en Sirjansland in eigendom toebeho
ren aan de Heer van Oosterland, Sirjans
land en Oosterstein; dat het derhalve ge
wenst voorkomt, dit uitdrukkelijk in de 
legger te vermelden, zulks ter weerlegging 
van het in artikel 13 der Wegenwet uitge-
sproken vermoeden; • 

2. dat alle bermen en bermsloten van 
de wegen en dijken in Oosterland en Sir
jansland in eigendom toebehoren aan de 
Heer van Oosterland, Sirjansland en Oos
terstein; dat, aangezien het stelsel van de 
Wegenwet medebrengt, dat bermen en 
bermsloten onder het begrip "weg" worden 
gerekend en het vermoeden, neergelegd in 
artikel 13 dier wet, zich mitsdien uitstrekt 
over deze onderdelen van de weg, het;. ge
wenst voorkomt, uitdrukkelijk iri de legger 
te vermelden, dat ook de bermen en de 
bermsloten van de in de legger op te nemen 
wegen eigendom zijn van de Heer van Oos
terland, Sirjansland en Oosterstein; 

3. dat de beplanting langs wegen en dij
ken, alsmede de grasetting, eigendom zijn 
van de Heer van Oosterland, Sirjansland 
en Oosterstein; dat dit eigendomsrecht 
voortspruit uit de eigendom van de weg
bermen en - daar, waar eigendomsrecht 
van bermen op derden mocht blijken te zijn 
overgegaan - uit plantrecht en recht van 
grasetting; dat het gewenst voorkomt, dit 
uitdruJi:kelijk in de legger te vermelden; 

dat, voor het geval de sub 1, 2 en 3 ont
wikkelde bezwaren niet mochten kunnen 
leiden tot wijziging van het ontwerp van 
de legger der wegen en mocht worden vast
gesteld, dat de desbetreffende omschrijvin
gen in de legger geen inbreuk maken op de 
voormelde rechten van de Heer van Oos
terland, Sirjansland en Oosterstein, deze 
zijn hiervoor ontwikkelde bezwaren naar 
voren brengt ter handhaving van zijn voor
melde rechten; 
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4. dat onder kolom VIII, omschrijven
de de omvang van de onderhoudsplicht, bij 
de verschillende wegen in afstanden de be
staande beplanting wordt aangegeven, waar
van de onderhoudsplicht op de Heer van 
Oosterland, Sirjansland en Oosterstein rust; 
dat, daar deze eigenaar is van alle beplan
ting, hij in de afstanden der bestaande be
planting door bijpotén of rooien ' verande
ring kan brengen en het onderhoud der be
planting bij hem berust, de legger, wanneer 
deze zich vastlegt op afstanden van een be
staande beplanting, reeds zeer spoedig niet 
meer "bij" zal zijn; dat in de beplanting 
toch geregeld wijziging komt; dat ter onder
vanging van dit bezwaar bij iedere weg 
onder kolom VIII zou moeten worden ver
meld, dat het onderhoud van de gehele be
planting berust bij · de Heer van Ooster
land, Sirjansland en Oosterstein en de ma
ten, waarover de bestaande beplanting zich 
uitstrekt, zullen moeten worden geschrapt; 

5. dat weg no. 9: Blindeweg I ten on
rechte voorkomt op de ontworpen legger 

. der wegen; dat het een doodlopende baan 
betreft, welke toegang geeft tot landerijen, 
in eigendom toebehorende aan de Heer van 
Oosterland, Sirjansland en Oosterstein; dat 
deze baan met bermen eigendom van de 
Heer van Oosterland, Sirjansland en Oos
terstein is en niet openbaar is; dat verkeer 
over het eerste gedeelte van de baan van 
en naar de ongeveer ter halverwege liggen
de Hof&.tede van P. M. Viergever door de 
eigenaar wordt gedoogd; dat de baan niet 
gezegd kan worden voor een ieder toegan
kelijk te zijn; dat de baan ook niet voor
kwam op de thans van kracht zijnde legger 
van wegen en voetpaden; dat de Blindeweg 
I derhalve uit het ontwerp verwijderd moet 
worden; 

6. dat in ieder geval het onverharde 
laatste gedeelte ·van weg no. 9: Blindeweg 
I, van 190 m uit het begin af gemeten, ten 
onrechte op de ontworpen legger voorkomt; 
dat dit deel niet voor ieder toegankelijk en 
niet openbaar is; dat ten overvloede de 
baan door een hek afgesloten is; 

7. dat weg no. 16: Stoofdreef ten on
rechte voorkomt op de ontworpen legger 
der wegen; dat het hier twee dreven be
treft, respectievelijk beginnende bij de 
Nieuweweg en de Oude Heiligeweg, lopende 
n.aar het perceel sectie H no. 169, waarop 
vroeger een meestoof stond; dat de toen
malige Heer van Oosterland, Sirjansland 
en Oosterstein indertijd gedoogd heeft, dat 
deze dreve n slechts zouden openstaan voor 
ieder om zich te begeven, naar en van de 
p ercelen van de gerechtigden aan die dre
ven en naar en van de op perceel H 169 
staande meestoof; dat in deze toestand in
middeis geen verandering is gekomen, hoe
:wel de stoof gesloopt is; dat de Stoof dreef 
derhalve piet gezegd kan worden, voor een 
ieder toegankelijk te zijn en niet openbaar 
is· 

's. dat in ieder geval het midden-deel 
van de Stoofdreef, voor zover dit een deel 
uitmaakt van het aan de Heer van Ooster-
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land, Sirjansland en Oosterstein in eigen
dom toebehorende perceel sectie H 169, ten 
onrechte op de ontworpen legger voorkomt; 
dat de openbaarheid ook hier betwist wordt; 

9. dat weg no. 26: Blindeweg II en weg 
no. 35: Weg langs de Noord Oost berm van 
de Oudendijk ten onrechte voorkomen op de 
ontworpen legger der wegen; dat het hier 
niet-openbare wegen betreft, welke ook niet 
op de thans van kracht zijnde legger der 
wegen en voetpaden voorkwamen; 

dat het onder 3 .en 4 van het bezwaar
schrift vermelde, dat de Heer van Ooster
land, Sirjansland en Oosterstein uitsluitend 
eigenaar en onderhoudsplichtige van alle 
beplantingen aan de wegen en dijken is, 
medebrengt, dat uiteraard tevens bezwaar 
wordt gemaakt tegen de omschrijving ón
der kolom VIII, voor zover daar anderen, 
dan de Heer van Oosterland, Sirjansland en 
Oosterstein, als onderhoudsplichtigen van 
de beplanting worden aangewezen; 

dat de Commissaris der provincie Zee
land bij besluit van 4 December 1943, no. 
5719, de legger - behoudens een onderge-

' schikte wijziging, welke echter geen ver
band houdt met de door hem, appellant, in
gediende bezwaren - overeenkomstig het 
ontwerp heeft vastgesteld, waarna de leg
ger, blijkens openbare kennisgeving, op 13 
Decembér 1943 ter gemeentesecretarie te 
Oosterland ter inzage is gelegd; dat de Heer 
van Oosterland, Sirjansland en Oosterstein 
zich door dit besluit van 4 December 1943 
van de Commissaris der provincie Zeeland 
en de aldus daarbij vastgestelde legger be
zwaard gevoelt; dat hij, appellant, van oor
deel is, dat de Commissaris voornoemd ten 
onrechte de door hem opgeworpen bezwa
ren ongegrond geoordeeld heeft en ten on
rechte deze heeft gepasseerd; dat hij zijn 
bezwaren onverkort handhaaft en wenst 
geacht te worden, deze hier ter plaatse voor 
zijn beroep te hebben herhaald, als even zo
vele bezwaren tegen het besluit van de 
Commissaris der provincie Zeeland, waar
bij deze de legger heeft vastgesteld; 

Overwegende: wat betreft de ontvanke
lijkheid van de appellant in zijn beroep, dat 
ingevolge artikel 37, derde lid, van de We
genwet het beroep tegen de vaststelling 
van een wegenlegger open staat uiterlijk tot 
op de dertigst e dag na het t ijdstip van het 
ter inzage leggen van de legger; 

dat, aangezien blijkens de stukken de we
genlegger der gemeente Oosterland op 13 
December 1943 op de gemeentesecretarie 
aldaar ter inzage gelegd is, de termijn van 
30 dagen daags daarna, te weten op 14 De
cember 1943, is aangevangen; 

dat hieruit volgt, dat het beroepschrift 
. van de appellant, hetwelk op 12 Januari 

1944 bij de Commissaris der provincie Zee
land is binnengeomen, tijdig werd inge
diend, zodat de appellant in zijn beroep ont
vankelijk is; 

Overwegende: wat de hoofdzaak betreft, 
dat in de openbare vergadering van de Af
deling van de Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
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verslag is uitgebracht, door de gemachtigde 
van de appellant onder meer is verklaard, 
dat de op de wegenlegger voorkomende 
wegen, bermen en dergelijke diens eigen
dom zijn en dat hij in· ieder geval zijn rech
ten tegenover het in artikel 13 der Wegen
wet uitgesproken vermoeden handhaaft, 
doch dat een nader onderzoek hieromtrent 
achterwege kan blijven, aangezien ingevolge 
artikel 30 dier wet een wegenlegger niet 
bestemd is om aanduidingen betreffende de 
eigendom van wegen, bermen er{ dergelijke 
te bevatten; 

dat dan ook de eerste drie bezwaren van 
de appellant ongegrond zijn; 

wat het vierde bezwaar betreft, hetwelk 
zich richt tegen het voorkomen in de leg
ger van de begin- en eindpunten der door
gaande beplantingen in dien zin, dat deze 
behoren te vervallen en de beplanting zich 
uitstrekt over de gehele weg, dat, nu b lij
kens de op verzoek van de evengemelde Af
deling van de Raad van State nader inge
wonnen ambtsberichten tengevolge van de 
inundatie de beplantingen ter plaatse thans 
niet meer aanwezig zijn, niet met zekerheid 
de omvang van des appellants onderhouds
plicht is vast te stellen; 

dat, afgezien van het feitelijk ontbreken 
der beplanting, zoals deze in de wegenleg
ger is vastgesteld, de onderhoudspicht als 
zodanig blijft bestaan, en de in het besluit 
van de Commissaris der Provincie van 4 
December 1943 vermelde onderhoudsplicht 
der beplanting niet is betwist en derhalve 
geen punt van geschil uitmaakt; 

dat derhalve geen aanleiding bestaat de 
aantekeningen over de beplanting in de leg
ger te wijzigen; 

wat het vijfde en zesde bezwaar aangaat, 
dat blijkens de terzake ontvangen ambtsbe
richten de onder no. 9 op de wegenlegger 
voorkomende Blindeweg I na het tijdstip 
van 30 jaren vóór het inwerkingtreden van 
de Wegenwet gedurende 30 achtereenvol
gende jaren voor een ieder toegankelijk is 
geweest; 

dat deze weg ook niet kan worden be
schouwd als louter een toegangsweg naar 
de ter plaatse gelegen boerderij, aangezien 
de weg, zij het onverhard, voorbij de aan
sluit ing naar de boerderij nog verder door
loopt; 

dat intussen op grond van de hiervoor 
bedoelde nader ingewonnen ambtsberichten 
moet . worden aangenomen, dat het onver
harde gedeelte reeds geruime tijd ter bede 
voor een ieder toegankelijk is en zulks ge
durende een tijdvak van tenminste één jaar 
duidelijk ter plaatse is kenbaar gemaakt, en 
derhalve daarop van toepassing is het be
paalde in artikel 4, tweede en derde lid, der 
Wegenwet, zodat dit deel van de weg ten 
onrechte op de legger is geplaatst; 

wat het zevende en achtste bezwaar be
treft, dat met de geraadpleegde autoriteit 
moet worden geoordeeld, dat de daarbij be
doelde Stoofdreef, onder no. 16 op de legger 
voorkomende, na het tijdstip van 30 jaren 
vóór het inwerkingtreden van de Wegenwet 



acli ereenvolgende jaren voor 
coegankelijk is geweest, terwijl 

, 'b _ .cekenen, als bedoeld in artikel 4, 
>' _ en derde lid, dier wet werden aan

.1cht; 
dat mitsdien deze weg terecht als open-

are weg op de legger voorkomt; 
dat hetzelfde geldt ten aanzien van de in 

het negende bezwaar genoemde onder nos. 
26 en 35 op de legger geplaatste Blindeweg 
II en 'Neg langs de Noord-Oostelijke berm 
van de Oudendijk; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging in zoverre van het be

streden besluit te beslissen, dat de wegen
legger der gemeente Oosterland in dier 
voege behoort te worden gewijzigd, dat de 
weg no. 9 voorzover het onverharde gedeel
te betreft, van de legger wordt afgevoerd. 

Onze Minister voornoemd is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met het 
rapport van Onze Minister in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State, Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

Amsterdam, 13 Januari 1948. 

WILHELMINA. 

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
(Uitgeg. 5 Maart 1948). 

MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT. 

No 714. 

's-Gravenhage, 2 Januari 1948. 

Afdeling: Waterstaatsrecht. 
Bijlagen: div. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij Uwer Ma
jesteit hierbij voor te leggen het advies 
van de Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, van 18 April 1947, 
no. 69 (1944), inzake het beroep, ingesteld 
door Mr. C. J. B. du Croo, als gemachtigde 
van F. A. L. C. Baron Schimmelpenninck 
van der Oye te Oosterland tegen het besluit 
van de Commissaris der provincie Zeeland 
van 4 December 1943 tot vaststelling inge
volge de Wegenwet van de legger van de 
wegen van de gemeente Oosterland. 

Het door de Afdeling bij dat advies voor
gedragen ontwerp-besluit luidde als volgt: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door Mr. C. J . B. du Croo, als gemach
tigde van F. A. L . C. Baron Schimmelpen
ninck van der Oye te Oosterland, tegen het 
besluit van de Commissiiris der provincie 
Zeeland van 4 December 1943 tot vaststel
ling ingevolge de Wegenwet van de legger 
van de wegen van de gemeente Oosterland; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
18 April 1947, no. 69 (1944); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer ea Waterstaat van · 

Overwegende,: dat de Commissaris der 
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provincie Zeeland bij zijn besluit van 4 
December 1943, no. 5719, de legger der we
gen voor de gemeente Oosterland gewijzigd 
heeft vastgesteld; 

dat van deze beslissing Mr. C. J. B. du 
Croo, als gemachtigde van F. A. L. C. Ba
ron Schimmelpenninck van der Oye, in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat hij op 
20 Augustus 1943 bij de burgemeester van 
Oosterland een bezwaarschrift heeft inge
diend, houdende een negental bezwaren te
gen het ter inzage gelegde ontwerp van de 
legger der wegen in de gemeente Ooster
land, te weten: 

Ï. dat alle wegen en dijken in Ooster
land en Sirjansland in eigendom toebehoren 
aan de Heer van Oosterland, Sirjansland 
en Oosterstein; dat het derhalve gewenst 
voorkomt, dit uitdrukkelijk in de legger te 
vermelden, zulks ter weerlegging van het 
in artikel 13 der Wegenwet uitgesproken 
vermoeden; 

2. dat alle bermen en bermsloten van de 
wegen en dijken in Oosterland en Sirjans
land in eigendom toebehoren aan de Heer 
van Oosterland, Sirjansland en Oosterstein; 
dat, aangezien het stelsel van de Wegenwet 
medebrengt, dat bermen en bermsloten on
der het begrip "weg" worden gerekend en 
het vermoeden, neergelegd in artikel 13 dier 
wet, zich mitsdien uitstrekt over deze on
derdelen van de weg, het gewenst voorkomt, 
uitdrukkelijk in de legger te vermelden, dat 
ook de bermen en de bermsloten van de in 
de legger op te nemen wegen eigendom 
zijn van de Heer van Oosterland, Sirjans
land en Oosterstein; 

3. dat de beplanting langs wegen en 
dijken, ~smede de grasetting, eigendom zijn 
van de Heer van Oosterland, Sirjansland en 
Oosterstein; dat dit eigendomsrecht voort
spruit uit de eigendom van de wegbermen 
en - daar waar eigendomsrecht van ber
men op derden mocht blijken te zijn over
gegaan ~ uit plantrecht en recht van gras
etting; dat het gewenst voorkomt, dit uit
drukkelijk in de legger te vermelden; 

dat, voor het geval de sub 1, 2 en 3 ont
wikkelde bezwaren nie mocht kunnen lei
den tot wijziging van het ontwerp van de 
legger der wegen en mocht worden vastge
steld, dat de desbetreffende omschrijvingen 
in de legger geen inbreuk maken op de 
voormelde rechten van de Heer van Oos
terland, Sirjansland en Oosterstein, deze zijn 
hiervoor ontwikkelde bezwaren naar voren 
brengt ter handhaving van zijn voormelde 
rechten; 

4.dat onder kolom VIII, omschrijvende 
de omvang van de onderhoudsplicht bij de 
verschillende wegen in afstanden in be
staande beplanting wordt aangegeven, waar
van de onderhoudsplicht op de Heer van 
Oosterland, Sirjansland en Oosterstein rust, 
en dat, daar deze eigenaar is van alle be
planting, hij in de afstanden der bestaande 
beplanting door bijpoten of rooien veran
dering kan brengen en het onderhoud der 
beplanting bij hem berust, de legger, wan
neer deze zich vastlegt op afstanden van 
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een bestaande beplanting, reeds zeer spoe
dig niet meer "bij" zal z-ijn; dat in de be
planting toch geregeld wijziging komt; dat 
ter ondervanging van dit bezwaar bij iedere 
weg onder kolom VIII zou moeten worden 
vermeld, dat het onderhoud van de gehele 
beplanting berust bij de Heer van Ooster
land, Sirjansland en Oosterstein en de ma
ten, waarover de bestaande beplanting zich 
uitstrekt, zullen moeten worden geschrapt; 

5. dat weg no. 9: Blindeweg I ten on
rechte voorkomt op de ontworpen legger der 

wegen; dat het een doodlopende baan betreft, 
welke toegang geeft tot landerijen, in eigen
dom toebehorende aan de Heer van Oos
terland, Sirjansland en Oosterstein; dat de
ze baan met bermen eigendom van de Heer 
van Oosterland, Sirjansland en Oosterstein 
is en niet openbaar is; dat verkeer over het 
eerste gedeelte van de baan van en naar de 
ongeveer ter halverwege liggende Hofstede 
van P. M. Viergever door de eigenaar wordt 
gedoogd; dat de baan niet gezegd kan wor
den voor een ieder toegankelijk te zijn; dat 
de baan ook niet voorkwam op de thans 
van kracht zijnde legger van wegen en voet
paden; dat de Blindeweg I derhalve uit het 
ontwerp verwijderd moet worden; 

6. dat in ieder geval het onverharde 
laatste gedeelte van weg no. 9: Blindeweg 
I, van 190 m uit het begin af gemeten, ten 
onrechte op de ontworpen legger voor
komt; dat dit deel niet voor ieder toegan
kelijk en niet openbaar is; dat ten over
vloede de baa n door een hek afgesloten is; 

7. dat weg no. 16: Stoofdreef ten on
rechte voorkomt op de ontworpen legger 
.der wegen; dat het hier twee dreven betreft, 
respectievelijk beginnende bij de Nieuwe
weg en de Oude Hciligeweg, lopende naar 
het perceel sectie H no. 169, waarop vroe
ger een meestoof stond; dat de toenmalige 
Beer van Oosterland, Sirjansland en Oos
terstein indertijd gedoogd heeft, dat deze 
dreven slechts zouden openstaan yoor ieder 
om zich te begeven, naar en van de per
celen van de gerechtigden aan die dreven 
en naar en van de op perceel H 169 staan
de meestoof; dat in deze toestand inmiddels 
geen verandering is gekomen, hoewel de 
stoof gesloopt is; dat de Stoofdreef der
.halve niet gezegd kan worden voor een 
ieder toegankelijk te zijn en niet openbaar 
is; 

8. dat in ieder geval het middel-deel van 
<le Stoofdreef, voor zover dit een deel uit
maakt van het aan de Heer van Oosterland, 
Sirjansland en Oosterstein in eigendom toe
behorenden perceel sectie H .169, ten on
rechte op de ontworpen legger voorkomt; 
dat de openbaarheid ook hier betwist wordt; 

9. dat weg no. 26: Blindeweg II en weg 
no. 35: Weg langs de Noord-Oostelijke 
berm van de Oudendijk ten onrechte voor
komen op de ontworpen legger der wegen; 
dat het hier niet-openbare wegen betreft, 
welke ook niet op de thans van kracht zijn
de legger der wegen en voetpaden voor
kwamen; dat het onder 3 en 4 van het be
.zwaarschrif t vermelde, dat de Heer van 

Oosterland, Sirjansland en 
sluitend eigenaar en onde 
van alle beplantingen aan de ~~ 
ken is, medebrengt, dat uitel~✓◊ ,(6 
bezwaar wordt gemaakt tegen d.,s v. 
ving onder kolom VIII, voor z◊ef??', 
anderen, dan de Heer van Oosterl, ~ 
jansland en Oosterstein, als ondt 
plichtigen van de beplanting worde 
gewezen; dat de Commissaris der pro 
Zeeland bij besluit van 4 December 1943, 
no. 5719, de legger - behoudens een on
dergeschikte wijziging, welke echter geen 
verband houdt met de door hem, appellant 
ingediende bezwaren - overeenkomstig het 
ontwerp heeft vastgesteld, waarna de leg
ger, blijkens openbare kennisgeving, op 13 
December 1943 ter gemeentesecrétarie te 
Oosterland ter inzage is gelegd; dat de 
Heer van Oosterland, Sirjansland en Oos
terstein zich door dit besluit van 4 Decem
ber 1943 van de Coffi.Illissaris der provincie 
Zeeland en de aldus daarbij vastgestelde 
legger bezwaard gevoelt; dat hij, appellant, 
van oordeel is, dat de Commissaris voor
noemd ten onrechte de door hem opgewor
pen bezwaren ongegrond geoordeeld heeft en 
ten onrechte deze heeft gepasseerd; dat hij 
zijn bezwaren onverkort handhaaft en wenst 
geacht te worden, deze hier ter plaatse voor 
zijn beroep te hebben herhaald, als even zo 
vele bezwaren tegen het besluit van de 
Commissaris der provincie Zeeland, waarbij 
deze de legger heeft vastgesteld; 

Overwegende: wat betreft de ontvanke
lijkheid van de appellant in zijn beroep, dat 
ingevolge artikel 37, derde lid, van de We
genwet het beroep tegen de vaststelling van 
een wegenlegj?' r open staat uiterlijk tot op 
de dertigste dag na het tijdstip van het ter 
inzage leggen van de legger; 

dat, aangezien blijkens de stukken de we
genlegger der gemeente Oosterland op 13 
December 1943 op de gemeente-'secretarie 
aldaar ter inzage gelegd is, de termijn van 
30 dagen daags daarn~, te weten op 14 De
cember 1943, is aangevangen; 

dat hieruit volgt, dat het beroepschrift 
van de appellant, lietwelk op 12 Januari 
1944 bij de Commissaris der provincie •Zee
land is binnengekomen, tijdig werd inge
diend, zodat de appellant in zijn beroep 
ontvankelijk is; 

Overwegende: _wat de hoofdzaak betreft, 
dat in de openbare vergadering van de Af
deling van de Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, waarin over deze zaak 
verslag is uitgebracht, door de gemachtigde 
van de appellant onder meer is verklaard, 
dat de op de wegenlegger voorkomende ·we
gen, bermen en dergelijke diens eigendom 
zijn en dat hij in ieder geval z~in rechten 
tegenover het in artikel 13 der Wegenwet 
uitgesproken vermoeden handhaaft, doch 
dat een nader onderzoek hieromtrent ach
terwege kan blijven, aangezien ingevolge 
artikel 30 dier wet een wegenlegger niet 
bestemd is om aanduidingen betreffende de 
eigendom van wegen, bermen en dergelijke 
te bevatten; 
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dat dan ook de eerste drie bezwaren van 
de appellant ongegrond zijn; 

wat het vierde bezwaar betreft, hetwelk 
zich richt tegen het voorkomen in de legger 
van de begin- en eindpunten der doorgaan
de bepkintingen, dat blijkens de op ·verzoek 
van de evengemelde Afdeling van de Raad 
van State nader ingewonnen ambtsberich
ten thans niet meer wordt voldaan aan de 
eis, dat de wegenlegger de bestaande toe
stand aangeeft, daar tengevolge van de 
inundatie de beplantingen ter plaatse op
gehouden hebben te bestaan; 

dat derhalve er aanleiding bestaat in dit 
geval de aantekeningen over de beplanting 
alsnog uit de legger te verwijderen ; 

wat het se en 6e bezwaar aangaat, dat 
blijkens de terzake ontvangen ambtsberich
ten de onder no. 9 op de wegenlegger voor
komende Blindeweg I na het tijdstip van 30 
jaren vóór het inwerkingtreden van de We
genwet gedurende "30 achtereenvolgende ja
ren voor een ieder toegankelijk is geweest; 

dat deze weg ook niet kan worden be
schouwd als louter een toegangsweg naar 
de ter plaatse gelegen boerderij, aangezien 
de weg, zij het onverhard, voorbij de aan
sluiting naar de boerderij nog verder door
loopt; 

dat intussen op grond van de hiervoor 
bedoelde nader ingewonnen ambtsberichten 
moet worden aangenomen, dat het onver
harde gedeelte slechts ter bede voor een 
ieaer toegankelijk is, en daarop dus van 
toepassing is het bepaalde in artikel 4, twee_ 
de en derde lid, der Wegenwet, zodat dit 
deel v an pe weg ten onrechte op de legger 
is geplaatst; 

wat het zevende en achtste bezwaar be
treft, dat met de geraadpleegde autoriteit 
moet worden geoordeeld, dat 'de daarbij be
doelde Stoofdreef, onder no. 16 op de leg
ger voorkomende, na het tijdstip van 30 
jaren vóór het inwerkingtreden van de We
genwet gedurende 30 achtereenvolgende ja
ren voor een ieder toegankelijk is geweest, 
terwijl geen kentekenen, als bedoeld in ar
tikel 4, tweede en derde lid, dier wet wer
den aangebracht; 

dat mitsdien deze weg terecht als open
bare weg op de legger voorkomt; 

dat hetzelfde geldt ten aanzien van de in 
het negende bezwaar genoemde onder nos. 
26 en 35 op de legger geplaatste Blinde
weg II en Weg langs de Noord-Oostelijke 
ben~ van de Oudendijk; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging in zoverre van het be

streden besluit te beslissen, "dat de wegen
legger der gemeente Oosterland in dier 
voege behoort te worden gewijzigd, dat: 

1 °. de in de kolom VIII ten aanzien van 
beplantingen voorkomende aantekeningen 
worden geschrapt; 

2 °. de weg no. 9 voorzover het onver
harde gedeelte betreft, van de legger wordt 
afgevoerd. . 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
:is belast met de uitvoering van dit besluit. 

L . & S . 1948 
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M et mijn _bedenkingen t egen het ont 
werp-besluit heb ik de Afd eling in kennis 
gesteld. 

D e Afdeling bracht daarop het volgend 
nader advies uit. 

Krachtens machtiging va11- Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Verkeer en Water
staat met een schrijven van 13 Augustus 
1'.)_47, Afdeling Waterstaatsrecht, No. 714, 
b1J de Raad van State, Afdeling voor de 
G eschillen van Bestuur, opnieuw ter over
weging aanhangig gemaakt het beroep, in
gesteld door Mr. C. J. B. du Croo, als ge
mac:1tigde van F. A. L. C. Baron Schim
melpenninck van der Oye te Oosterland te
gen het besluit van de Commissaris der 
provincie Zeeland van 4 December 1943 tot 
vaststelling ingevolge de Wegenwet van de 
legger van de wegen van de gemeente Oos
terland. 

In de eerste plaats merkt de Minister 
op, dat naar zijn oordeel de appellant ten 
aanzien van de eerste drie bezwaren niet
ontvankelijk moet worden verklaard in zijn 
beroep. De Afdeling kan echter dit oordeel 
niet delen en blijft van mening, dat het 
juister is de onderwerpelijke bezwaren van 
de appellant ,ongegrond t e achten. Voor een 
niet -ontvankelijk-verklaring bestaat slechts 
aanleiäing, indien op het aangevoerde be
zwaar om een of andere reden van formele 
aard in het geheel niet kan worden inge
gaan. Hiervan is echter in casu geen sprake. 
Wel wordt overwo~en, dat een nader onder
zoek omtrent de eigendomsvraag achter
wege kan blijven, doch dit betekent geens
zins, dat op het bezwaar van de appellant 
niet wordt ingegaan. Het b,::zwaar is im
m ers, d at de wegenlegger aanvulling be
hoeft, en dit bezwaar wordt in het ont
werp-besluit niet buiten beschouwing ge
laten doch weerlegd. 

De Minister bestrijdt voorts de aan het 
vierde bezwaar gewijde overwegingen en 
spreekt zijn voorkeur uit voor het stand
punt, dat de Afdeling blijkens haar schrij 
ven van 4 December 1946 aanvankelijk in
nam. Dat de Afdeling dit standpunt niet 
heeft volgehouden in het door haar aange
boden ontwerp-besluit vindt uitsluitend 
verklaring in het feit, dat haar uit het na
der uitgebrachte rapport was gebleken, -dat 
zulks in dit geval niet wel mogelijk moest 
worden geacht. 

Mochten in de toekomst weer beplantin
gen worden aangebracht en dan ten aanzien 
van de onderhoudsplicht geschillen rijzen, 
dan kan langs de weg van artikel 43, dus 
door een wijziging, de legger aan de ver
anderde situatie worden aangepast. De ge
volgtrekking van de Minister dat bij ge
breke van een bijzondere bepaling ten aan
zien van de beplantingen, de onderhouds
plicht daarvan bij het watersch~p Ooster
en Sint J ansland berust, kan áe Afdeling 
niet delen, daar immers uit de overwegin
gen van het ontwerp-besluit blijkt om wel
ke reden omtrent deze onderhoudsplicht in 
de legger niets is vermeld, en uit het feit, 
dat de legger hieromtrent zwijgt, geen ant-

2 
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woord is te putten voor de vraag, op wie 
deze plicht rust. 

Daar bovendien geen zekerheid is te ver
krijgen omtrent de omvang van des appel
lants onderhoudsplicht, die völgens hem
zelf verder gaat dan volgens Gedeputeerde 
Staten, acht de Afdeling het juister in dit 
geval de aantekeningen omtrent de 'beplan
tingen geheel achterwege te laten. 

Dat ingevolge artikel 30 der Wegenwet 
de onderhoudsplicht ten aanzien van niet 
bestaande beplantingen in Ie legger moet 
worden vermeld, kan de Afdeling niet in
zien. 

Tenslotte ma_akt de Minister bezwaar te
gen de overweging, betreffende het onver
harde gedeelte van de Blindeweg 1. 

De Afdeling acht dit bezwaar juist en 
heeft derhalve in de redactie van deze 
overweging een wijziging aangebracht. 

Zij moge Uwer Majesteit derhalve zeer 
eerbiedig in . overweging geven het hierbij
gaand gewijzigd ontwerp-besluit te bekrach
tigen. 

In het in dit advies bedoelde schrijven 
van de Afdeling van 4 D ecember I946 deel
de deze mede, dat zij aanvankelijk van 
mening was, dat het bezwaar , ontmoet uit 
de wegenlegger alle desbetreffende aanteke
ningen weg te laten, aangezien het hier niet 
betreft de omschrijving van de feitelijke 
toestand, doch de aanduiding van de on
derhoudsplicht, en het niet aannemelijk 
lijkt, dat met de beplanting zelf zonder 
meer ook de daarop betrekking hebbende 
onderhoudsplicht komt te vervallen. 

Het door .de Afdeling bij dit nader advies 
voorgedragen nieuwe ontwerp-besluit was 
geheel gelijkloidend aan het hierbovenaan
gehaalde advies, behoudens de overwegin
gen omtrent het vijfde en zesde bezwaar 
van appellant, welke overwegingen luidden: 

wat het vijfde en zesde bezwaar aangaat, 
dat, blijkens de terzake ontvangen ambts
berichten de onder no. g op de wegenlegger 
voorkomende Blindeweg I na het tijdstip 
van 30 jaren vóór het inwerkingtreden van 
de Wegenwet gedurende 30 achtereenvol
gende jaren voor een ieder toegankelijk is 
geweest; 

dat deze weg ook niet kan worden be
schouwd als louter een toegangsweg naar de 
ter · plaatse gelegen boerderij, aangezien de 
weg, zij het onverhard, voorbij de aanslui
ting naar de boerderij nog verder doorloopt; 

dat intussen op grond van de hiervoor 
bedoelde nader ingewonnen ambtsberichten 
moet ·worden aangenomen, dat het onver
harde gedeelte reeds geruime tijd ter bede 
voor een jeder toegankelijk is, en dat daar
op van toepassing is het bepaalde in arti
kel 4, tweede en derde lid, der Wegenwet, 
zodat dit d eel van de weg ten onrechte op 
de legger is geplaatst. 

Blijkens het nader advies handhaaft de 
Afdeling haar standpunt, dat de eerste drie 
bezwaren van de appellant ongegrond moe
ten worden verklaard. Ofschoon ik niet kan 
instemmen met de stelling der Afdeling, dat 
voor een niet-ontvankelijk-verklaring slechts 
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aanleiding bestaat, indien op het aange
voerde bezwaar om de een of andere reden 
van formele aard niet kan worden ingegaan 
en ik van mening ben, dat ook een niet
ontvankelijk-verklaring moet volgen wan
neer de wettelijke basis aan het ingestelde 
beroep ontbreekt, heb ik bij nadere overwe
ging geen overwegend bezwaar tegen de 
ongegrond-verklaring van de eerste drie 
bezwaren van de appellant. 

Met betrekking tot het vierde bezwaar 
is de Afdeling van mening, dat de aanteke
n ingen over de beplanting uit de legger die
nén te worden verwijderd aangezien thans 
niet meer wordt voldaan aan de eis, dat de 
wegenlegger de bestaande toestand aan
geeft, daar tengevolge van de inundatie de 
beplantingen ter plaatse opgehouden heb
ben te bestaan, en bovendien geen zeker
heid is te verkrijgen omtrent de omvang · 
van des- appellants onderhoudsplicht, die 
volgens hemzelf verder gaat dan volgens 
Gedeputeerde Staten. 

De Afdeling meent, dat, wanneer in de 
toekomst weer beplantingen mochten wor
den aangebracht langs de weg van artikel 
43 van de Wegenwet, dus door een wijzi
ging, de legger aan de veranderde situatie 
kan worden aangepast. 

Daar tegenover ben ik van oordeel, dat, 
ofschoon de beplanting feitelijk niet meer 
bestaat, de daarop betrekking hebbende 
onderhoudsplicht, zoals deze ingevolge arti
kel 30 van de Wegenwet in de legger der 
wegen van de gemeente Oosterland is vast-
gelegd, niet is vervallen. · 

Aangezien naar mijne mening niet is ge
bleken, dat de verplichting tot onderhoud 
anders is dan in de legger is aangegeven, 
berust deze plicht thans nog bij de appel
lant en behool't daarvan melding te worden 
gemaakt, opdat bij raadspleging van de leg
ger - aan welke op dit punt bewijskracht 
is toegekend - duidelijk blijkt, wie onder
houdsplichtige is van de weg in zijn geheel, 
derhalve met de daarbij behorende beplan
ting, alsmede de omvang-" van die onder
houdsplicht is. 

Daarbij komt, dat tegen hetgeen in de 
legger ten aanzien van de onderhoudsplicht 
der beplanting reeds bij besluit van de Com
missaris der Provincie Zeeland van 4 De
cember 1943 is vermeld, geen beroep is in
gesteld en dit derhalve geen punt van ge
schil uitmaakt; sl~hts omtrent de omvang 
der onderhoudsplicht bestaat verschil van 
mening, doch slechts in dien zin, dat deze 
naar het gevoelen van appellant zou beho
ren te worden uitgebreid. 

Voor wat de omvang dezer onderhouds
plicht betreft kan ik instemmen met de me
ning van de i)fdeling, dat er geen aanlei
ding bestaat om aan het verzoek van de 
appellant om de maten, waarover de be
staande beplanting zich uitstrekt, uit de 
legger te schrappen, te voldoen, daar deze 
bij feitelijke afwezigheid der beplantingen 
niet met zekerheid is vast te stellen. 

Met de beslissing, door de Afdeling ten 
aanzien van de onderhoudsplicht der be-
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planting voorgedragen en ook bij haar nader 
advies aanbevolen, dat de in kolom VIII 
ten aanzien van beplantingen voorkomende 
aantekeningen moeten worden geschrapt, 
kan ik mij derhalve niet verenigen. 

Naar mijn mening zullen deze aanteke
ningen gehandhaafd moeten worden. 

Voor het overige stem ik met de door de 
Afdeling voorgedragen beslissingen in, be
houdens een kleine verduidelijking in de 
motivering omtrent de niet-openbaárheid 
van het onverharde gedeelte van de Blinde
weg I, no. 9 van de legger. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij mitsdien 
Uwer Majesteit in overweging te geven het 
hierbijgevoegde, met betrekking tot de on
derhoudsplicht der beplanting in laatstbe
doelde zin opgemaakte ontwerp-besluit te 
bekrachtigen. 
De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 

S. I 11 

z4 Januari z948. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van enige formaties, als be
doeld in artikel 39, eerste lid, sub 3 ° , 
en in artikel 41, sub 2 °, van de Wet. 
op de Krijgstucht. 

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

van Oorlog en van Marine ,van 3 December 
1947, Afd. B 1, Bur. 2, nr. 243; 

Overwegende, dat het gewenst is nadere 
voorzieningen te treffen met bet rekking tot 
de uitoefening van strafbevoegdheid bij de 
Koninklijke Landmacht en bij de Konink
lijke Marine; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen; 

I. Onder de formaties, bedoeld in azti
kel 39, eerste lid, sub 3 ° , van de Wet op 
de Krijgstucht, worden bij de Koninklijke 
Landmacht en bij de Koninklijke Marine 
gerekend: 

a. het militair personeel , staande onder 
de bevelen van de Commandant Legerlucht
macht Nederland; 

b. het militair personeel, staande onder 
de bevelen van de Commandant Lucht
vaartopleidingen; 

c. het militair personeel, behorende tot 
een vliegbasis; 

d. het militair personeel, behorende tot 
de Technische Opleidingsinrichting Deelen; 

e. het militair personeel, behorende tot 
het Depot Ypenburg. 

II. Onder de formaties, bedoeld in ·ar
tikel 41, sub 2° , van de Wet op de Krijgs
tucht, worden bij de Koninklijke Land
macht gerekend: 

Het militair personeel, ingedeeld bij: 
a. een Vliegbasis-detachement; 
b. een Vliegtuig-eskader; 
c. een Vliegschool-eskader; 
d. de Technische School; 
e. het Waarnemer- en Luchtschutter

school-eskader; 
/. de Radioschool; 
g. het Centraal Autopark; 
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h. het Centraal Magazijn I; 
i . het Centraal Magazijn Il. 
Onze Ministers van Oorlog en van Ma

rine zijn, ieder voor zoveel hem betreft, be
last met .de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Amsterdam, 14 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Mi';!. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min . v . Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. rn Febr. z948.) 
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z5 Januari z948. WET, houdende goed
keuring, van het op II December 1946 
te New York ondertekende Protocol tot 
wijziging van de Overeepkomsten; Ver
dragen en Protocollen inzake verdo
vende middelen, gesloten te 's-Graven
hage op 23 Januari 1912, te Genève op 
11 Februari 1925 en 19 Februari 1925 
en op 13 Juli 1931, te Bangkok op 27 
November 1931 en te Genève op 26 
Juni 1936. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 66z; 
Hand. Il 47/48, bladz. 938-939; 

Bijl. Hand. I 47/48, 66z; 
Hand. I 47/48, bladz. 57. 

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

dat het vanwege Ons te New York op II 

Deçember 1946 ondertekende Protocol tot 
wijziging van de Overeenkomsten, Verdra
gen en Protocollen inzake verdovende mid
delen, gesloten _ te 's-Grav~nhage op 23 Ja
nuari 1912, te Genève op 11 Februari 1925 
en 19 Februari 1925 en op 13 Juli 1931, te 
Bangkok op 27 November 1931 en te Ge
nève op 26 Juni 1936, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, 
lid 2 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; En daarbij gelet 
op het Besluit van de rnde Juni 1920 (Stbl. 
1920 no. 290) bepalende de bekendmaking 
in het Staatsblad van het Internationale 
Opiumverdrag van 23 Januari 1912, het 
Besluit van de 3oste Maart 1927 (Stbl. 1927 

. no. 65) bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van de op II Februari 1925 te 
Genève getekende Overeenkomst, met bij
behorend Protocol, nopens het gebruik van 
bereid opium, het Besluit van de 1ste Sep
tember 1928 (Stbl. 1928 no. ,356) bepalen
de de bekendmaking in het Staatsblad van 
het Verdrag, met bijbehorend Protocol, van 
19 Februari 1925, betreffende de vervaar
diging van en de bereiding van, alsmede de 
handel in verdovende middelen, het Besluit 
van de 13de Juni 1933 (Stbl. 1933 no. 322) 
bepalende de bekendmaking in het Staats
blad van het Verdrag van Genève van 13 
Juli 1931 tot beperking van de vervaardi
ging en tot regeling van de distributie van 
verdovende middelen, met Protocol van on
dertekening en het Besluit van de 27ste 
Februari 1937 (Stbl. 1937 no. 13) bepalen-



1948 

de de bekend,;aking in het Staatsblad van 
de overeenkomst van Bangkok van 27 No
vember 1931 nopens het gebruik van be
reid opium; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. Het Protocol tot wijziging van de 

Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen 
inzake verdovende middelen, gesloten te 
's-Gravenhage op 23 Januari 1912, te Ge
nève op II Februari 1925 en 19 Februari 
1925 en op 13 Juli 1931, te Bangkok op 27 
November 1931 en te Genève op 26 Juni 
1936, welk Protocol vanwege Ons op II 

December 1946 te New York is onderte
kend, en in afdruk nevens deze Wet is ge
voegd, wordt goedgekeurd. 

Art. II. Deze W et treedt in werking 
met ingang van de dag volgende op die 
van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven te Amsterdam, 15 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. V. Buiten!. z., W. VAN BoETZELAER. 

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

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

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

(Uitgeg. zo Februari x948.) 

Franse tekst. 

PROTOCOLE 
amendant les Accords, Oonventlons et Pro
tocoles sur les stupéflants conclus à la Haye 
Ie 23 janvier 1912, à Genève Ie 11 févrler 
1926 et Ie 19 février 1926 et Ie 13 juillet 1931, 
à BangkoI, Ie 27 novembre 1931 en à Genève 

Ie 26 juln 1936. 

Les Etats Parties au présent Protocoie, 
considérant que les Accords, Conventions et 
Protocoles internationaux· concernant les 
stupéfiants qui ont été conclus le 23 janvier 
1912, le II février 1925, le 19 février 1925, 
le 13 juillet 1931, le 27 novembre 1931 et 

, lè 26 juin 1936 ont confié à la Société des 
Nations certains devoirs et certaines fonc
tions, et qu'en raison de la dissolution de la 
Société des Nations, il est nécessaire de 
prendre des dispositions en vue d'en assurer 
l'accomplissement sans interruption, et con
sidérant qu'il est opportun que ces devoirs 
et ces fonctions soient accomplis désormais 
par les Nations Unies et par l'Organisation 
mondiale de la santé ou par sa Commis
sion intérimaire, sont convenus des dispo
sitions suivantes: 

Art. I. Les Etats Parties au présent 
Protocole prennent !'engagement qu'entre 
eux-mêmes, chacun en ce qui concerne les 
instrumcnts auxquels il est Partie, et con
formément aux dispositions du présent Pro
tocole, ils attribueront plein effet juridique 
aux amendements à ces instruments men
tionnés à !'annexe au présent Protocole, les 
mettront en vigueur et en assureront l'ap
plication. 

Art. IL 1. Il est convenu que, en at
tendant l'entrée en vigueur du Protocole 
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relattvement à la Convention internationale 
du 19 février 1925 concernant les drogues 
nuisibles et relativement à la Convention 
internationale du 13 juillet 1931 pour limi
ter la fabrication et réglementer la distri
bution des stupéfiants, de Comité centra! 
permanent et l'Organe de contróle, tels 
qu'ils sont constitués actuellement, conti
nueront à exercer leurs fonctions. Pendant 
cette période, le Conseil économique et so
cial pourra pourvoir aux sièges vacants au 
Comité centra! permanent. 

2. Le Secrétaire général de l'Organisa
tion des Nations Unies est autorisé à as
sumer immédiatement les fonctions dont le 
Secrétaire général de , la Société des Na
tions était chargé jusqu'à présent en ce qui 
concerne les Accords, Conventions et Pro
tocoles mentionnés à !'annexe du présent 
Protocole. 

3. Les Etats Parties à l'un des instru
ments qui doivent être amendés par le pré
sent Protocole sont invités à appliquer les 
textes amendés de ces instruments, dès l'en
trée en vigueur des amendements, même 
s'ils n'ont pas encore pu devenir Parties 
au présent Protocole. 

4. Si les amendements à la Convention 
sur les drogues nuisibles du 19 février 1925 
ou les amendements à la Convention pour 
limiter la fabrication et réglementer la dis
tribution des st4péfiants du 13 juillet 1931 
entrent en vigueur avant que l'Organisation 
mondiale de la santé soit en mesure de 
remplir les fonctions que ces Conventions 
lui attribuent, les fonctions confiées à cette 
Organisation par les amendements seront 
provisoirement remplies par la Commission 
intérimaire. 

Art. III. Les fonctions attribuées au 
Gouvernement des Pays-Bas en vertu des 
articles 21 et 25 de la Convention interna
tionale de l'opium signée à La Haye le 23 
janvier 1912 et confiées au Secrétaire géné
ral de la Soéiété des Nations, avec le con
sentement du Gouvernement des Pays-Bas, 
par une résolution de l' Assemblée de la So
ciété des Nations en date du 15 décembre 
1930, seront exercées désormais par Ie Se
crétaire généraI de l'Organisation des Na
tions Unies. 

Art. IV. Aussitót que possible après 
!'ouverture à la signature du présent Pro
tocole, Ie Secrétaire général préparera les 
textes des Accords, des Conventions et des 
Protocoles revisés conformément au présent 
Protocole et transmettra, à titre d'informa
tion des copies au Gouvernement de cha
que Membre des Nations Unies et de cha
que Etat non membre auquel le présent 
Protocole aura été communiqué par Ie Se
crétaire général. 

Art. V. Le présent Protocole sera ouvert 
à la signature ou à l'acceptation de tous les 
Etats Parties aux Accords, Conventions et 
Protocoles sur les stupéfiants du 23 janvier 
1912, du 11 février 1925, du 19 février 1925, 
du 13 juillet 1931, du 27 novembre 1931 et 
du 26 juin 1936 auxquels le Secrétaire gé
néral de l'Organisation des Nations Unies 
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aura communiqué une copie du présent 
Protocole. 

Art. VI. Les Etats pourront devenir 
Parties au présent Protocole 

a. En le signant sans réserve quant à 
l'approbation, 

b. En le' signant sous réserve d'appro
bation, suivie d'acceptation . 

c. En !'acceptant. 
L'acceptation s'effectuera par le dépöt 

d'un instrument formel auprès du Secré
taire général de l'Organisation des Nations 
Unies. 

Art. VII. 1. Le présent Protocole entre
ra en vigueur à l'égard de chaque Partie à 
la date ou celle-ci y aura adhéré sans for
muler de réserves quant à son acceptation, 
ou à la date à laquelle un instrument d'ac
ceptation aura été déposé. 

2. Les amendements mentionnés à !'an
nexe au présent Protocole entreront en vi
gueur en ce qui concerne chaque Accord, 
Convention et Protocole, lorsqu'une majo
rité des Parties à l'Accord, à la Convention 
et au Protocole en· question seront devenues 
Parties au présent Protocole. 

Art. VIII. Conformément à l' Article 102 

de la Charte des Nations Unies, Ie Secré
taire général de l'Organisation des Nations 
Unies enregistrera et publiera les amende
ments apportés à chaque instrument par le 
présent Protocole avec dates d'entrée en 
vigueur de ces amendements. 

Art. IX. Le présent Protocole dont les 
textes anglais, chinois, espagnol, français 
et russe feront également foi, sera déposé 
aux archives du Secrétariat de l'Organi
sation des Nations Unies. Les Conventions, 
Accords et Protocoles à amender conformé
ment à la présente annexe, ayant été rédi
gés seulement en anglais et en français, les 
textes anglais et français de l'annexe feront 

· également foi, les textes chinois, espagnol 
et russe étant des traductions. Une copie 
certifiée conforme du présent Protocole, y 
compris l'annexe, sera e,nvoyée par le Se
crétaire général à chacun des Etats Parties 
aux Accords, Conventions et Protocoles sur 
les stupéfiants du 23 janvier 1912, du n 
février 1925, du 19 février 1925, du 13 
juillet 1931, du 27 novembre 1931 et du 26 
juin 1936, ainsi qu'à tous les Membres des 
Nations Unies et aux Etats non membres 
mentionnées à l'article IV. 

EN FOI DE QUOI les soussignés dû
ment autorisés ont signé le présent Proto
cole au no.m de leurs Gouvernements res
pectifs aux dates figurant en regard de leur 
signature respective. 

FAIT à Lake Succes, New-York, Ie onze 
décembre mil neuf cent quarante-six. 
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ANNEXE AU PROTOCOLE 
amen1laut les Accords, Couventlons et Pro
tocoles sur les stupéflants conclus à Ia Haye 
Ie 23 janvier 1912, à Genève Ie 11 févrler 
1925 et Ie 19 févrler 1925 et Ie 13 juillet 1931, 
à Bangkok Ie 27 novembre 1931 en à Genève 

Ie 26 juln 1936. 

1. Accord concernant la fabrication, Je 
commerce intérieur et l'usage de l'opium 
préparé, avec protocole et acte final, signés 

à Genève Je II /évrier 1925. 

Aux articles 10, 13, 14 et 15 de l'Accord, 
on remplacera "Secrétaire général de la 
Société des Nations" par "Secrétaire géné
ral de l'Organisation des Nations Unies" et 
"Secrétariat de la Société des Nations" par 
"Secrétariat de l'Organisation des Nations 
Unies". 

Aux articles 3 et 4 du Protocole, on rem
placera le "Conseil de la Société des Na
tions" par le "Conseil économique et scoial 
de l'Organisation des Nations Unies". 

2. Convention i.-iternationale sur les 
drogues nuisibles, avec Protocole, signés 

à Genève Je 19 /évrier 1925. 

On remplacera l'article 8 par l'article 
suivant: 

,,Lorsque l'Organisation mondiale de la 
santé, sur l'avis d'un Comité d'experts 
nommé par elle, aura constaté que certaines 
préparations contenant les stupéfiants visés 
dans le présent chapitre ne peuvent donner 
lieu à la toxicomanie en raison de la nature 
des substances médicamenteuses avec les
quelles ces stupéfiants sont associés et qui 
empêchent de les récupérer pratiquèment, 
l'Organisation mondiale de la santé avisera 
de cette constatation le Conseil économique 
et social de l'Organisation des Nations 
Unies. Le Conseil communiquera cette con
statation aux Parties contractantes, ce qui 
aura pour effet de ·soustraire au régime de 
la présente Convention les préparations en 
question." 

On remplacera l'article 10 par l'article 
suivant: 

"Lorsque l'Organisation mondiale de la 
santé, sur l'avis d'un Comité d'experts 
nommé par elle, aura constaté que tout 
stupéfiant auquel la présente Convention 
ne s'applique pas est susceptible de donner 
lieu à des abus analogues et de produire 
des effets aussi nuisibles que les substances 
visées par ce chapitre de la Convention, 
l'Organisation mondiale de la santé en in
formera le Conseil économique et social et 
lui recommandera que les dispositions de la 
présente Convention soient appliquées à 
cette substance. 

,,Le Conseil économique et social com
muniquera cette recommandation aux Par
ties contractantes. Toute Partie contrac
tante qui accepte la recommandation signi
fiera son acceptation au Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies qui en 
avisera les autres Parties contractantes. 
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,,Les dispositions de la présente Conven
tion deviendront immédiatement applicables 
à la subst ance en question dans les relations 
entre les Parties contractantes qui auront 
accepté la recommandation visée par les 
paragraphes précédents." 

Au troisième pa ragraphe de l'article 19, 
on remplacera "Ie Conseil de la Société des 
Nations" par "Ie Conseil éconOJTiique et so
cial de l'Organnsation des Nations Unies". 

Le quatrième paragraphe d e l'article 19 
sera supprimé. 

Aux artides 20, 24, 27,_ 30, 32 et 38 (pa
ragraphe 1), on remplacera "Ie Conseil de la 
Société des Nations" par " Ie Conseil écono
mique et social de l'Organisation des Nations 
Unies" et "Ie Secrétaire général de la So
ciété des N ations" par " Ie Secrétaire gé
néral de l'Organisation des Nations Unies" , 
partout ou ces appellations se rencontreront. 

A l'article 32, on remplacera " la Cour 
permanente de Justice internationale" par 
,,la Cour internationale d e Justice". 

l'Article 34 sera rédigé comme suit: 
"La présente Convention est sujette à 

ratification . A · partir du 1er janvier 1947, 
les instruments de ratification seront dé
posés auprès du Secrétaire général de l'Or
ganisation des Nations Unies qui en noti
fiera Ie dépot à tous les Membres de l'Or
ganisation des Nations Unies et aux Etats 
non membres auxquels Ie Secrétaire général 
aura communiqué un exemplaire de la Con
vention." 

L'article 35 sera rédigé comme suit : 
· ,,A partir du 30 septembre 1925, tout 
Etat représenté à la Conférence ou fut éla
borée la présente Convention et non sig
nataire de celle-ci, tout .Membrè des Na
tions Unies ou tout Etat non membre men
tionné à l'article 34 pourra adhérer à la 
présente Convention. 

"Cette adhésion s'effectuera au moyen 
d'un instrument communiqué au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies 
et qui sera déposé dans les archives du Se
crétariat de l'Organisation des Nations 
.Unies. Le Secrétaire général notifiera im
médiatement ce dépot aux Membres des 
Nations Unies signataires de la Convention 
et aux autres Etats non n'lembres signataires 
mentionnés à l'article 34 ainsi cju'aux Etats 
adhérents." 

L'article 37 sera rédigé comme suit: 
,,Un recueil spécial sera tenu par Ie Se

crétaire général de l'Organisation des Na
tions Unies, indiquant quels Etats ont signé 
ou ratifié la présente Convention, y ont 
adhéré ou l'ont dénoncée. Ce recueil sera 
constamment ouvert aux Parties contrac
tantes et publication en sera faite de temps 
à autre." 

Le second paragraphe de l'article 38 sera 
rédigé comme suit: 

"Le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies portera à la connaissance 
de chacun des Membres de l'Organisation 
des Nations Unies et des Etats mentionnés 
à l'article 34 de toute dénonciation reçue 
par lui." 
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3. Convention internationale pour limiter 
la fabrication et réglementer la distribution 
des stupéliants, avec Protocole de signa
ture, signés à Genève Je IJ juillet z93z. 

Dans l'article 5, paragraphe 1, les mots: 
,,à tous les Membres de la Société des Na
tions et aux Etats non membres mentionnés 
à l'article 2 7" seront remplacés par les mots 
"à tous les Membres de l'Organisation des 
Nations Unies et aux Etats non membres 
m entionnés à l'article 28". 

Au premier alinéa du paragraphe 6 de 
l'article 5, sera substitué l'alinéa suivant: 

"Les évaluations seront examinées par un 
Organe de controle comprenant quatre 
membres. L'Organisation mondiale de la 
santé nommera deux membres et la Com
mission des stupéfiants du Conseil écono
mique et social ainsi que Ie Comité centra! 
permanent nommeront chacun un membre. 
Le Secrétariat de l'Organe de controle sera 
assuré par Ie Secrétaire général de l'Orga
nisation des N,;itions Unies en s'assurant la 
collaboration étroite du Comité centra! per
manent.". 

Dans l'article 5, paragraphe 7, les mots 
,,15 décembre de chaque année" remplace
_ront les mots " 1er novembre de chaque an
née" et les mots "par l'entremise du Secré
taire général de l'Organisation des Nations 
Unies à tous les Membres des Nations Unies 
et aux Etats non membres mentionnés à 
l'article 28" remplaceront les mots: ,,par 
l'entremise du Secrétaire général à tous les 
Membres de la Société des Nations et aux 
Etats non membres mentionnés à l'article 
27". 

Aux paragraphe 2, 3, 4 et 5 de l'article 
u, serónt substitués les paragraphes sui
vants : 

"2. La Haute Partie contractante qui 
autorisera le commerce ou la fabrication 
commerciale d 'un de ces produits, en avi
sera immédiatement Ie Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, qui 
communiquera cette notification aux autres 
Hautes Parties contractantes et à l'Organi
sation mondiale de la santé. 

,,3. L'Organisation mondiale de la santé, 
prenant !'avis du Comité d'experts nommé 
par elle , décidera si Ie produit dont il s'agit 
peut eng<!ndrer la toxicomanie (et doit être 
assimilé de ce fait aux "drogues" m ention
nées dans Ie sous-groupe a du groupe 1) 
ou s'il peut être transformé en une de ces 
mêmes drogues (et être, de ce fait, assimilé 
aux "drogues" m entionnées dans Ie sous
groupe b du groupe I ou dans Ie groupe II). 

"4. Si l 'Organisation mondiale de la 
santé, prenant !'avis du Comité d'expert 
nommé par elle, décide que, sans être une 
,.drogue" susceptible d'engendrer la toxico
manie, Ie produit <lont il s'agit peut être 
transformé en une telle "drogue", la ques
tion de savoir si ladite "drogu7" rentre dans 
Ie sous-groupe b du groupe I ou dans Ie 
groupe II, sera soumise pour décision à un 
comité de trois experts qualifiés pour en 
examiner les aspects scientifiques et tech-
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niques. Deux de ces experts seront désignés 
respectivement par Ie gouvernement inté
ressé et par la Commission des stupéfiants 
du Conseil économique et social, Ie troisiè
me sera désigné par les deux précités. 

"5. Toute décision prise conformément 
aux deux paragraphes précédents sera por
tée à Ia connaissance du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies , qui Ia 
communiquera à tous les Membres de I'Or
ganisation et aux Etats non membres men
tionnés à l'article 28." 

Dans les paragraphes 6 et 7 de l'article 
11, on remplacera "Ie Secrétaire général" 
par "Ie Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies". 

Dans les articles 14, 20. 21, 23 , 26, 31, 
3i et 33 , on remplacera " Ie Secrétaire géné
ral de la Société des Nations" par "Ie Se
crétaire général de l'Organisation des Na
tions Unies". 

A l'article 2 1, les mots: ,,la Commission 
consultative du trafic de !'opium et autres 
drogues nuisibles" seront remplacés par les 
mots " la Commission des stupéfiants du 
Conseil économique et social". 

On substituera au deuxième paragraphe 
de l'article 25 Ie paragraphe suivant : 

,,Au cas ou de telles dispositions n'exis
teraient pas entre les parties au différend, 
elles Ie soumettront à une procédure arbi
trale ou judiciaire. A défaut d'un accord sur 
Ie choix d'un autre tribunal, elles soumet
tront Ie · différend, à la requête de l'une 
d'elles , à Ia Cour internationale de Justice 
si elles sont toutes Parties au Statut et, si 
elles n'y sont pas toutes Parties, à un tri
bunal d'arbitrage constitué conformément 
à la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour Ie règlement pacifique .des con
flits internationaux." 

Le dernier paragraphe de l'article 26 sera 
remplacé par Ie suivant: 

• ,,Le Secrétaire général communiquera à 
tous les Membres de l'Organisation des Na
tions Unies ainsi qu'aux Etats non i:nem
bres m entionnés à l'article 28, toutes les dé
clarations et tous les avis reçus aux termes 
du présent article." 

L'article 28 sera rédigé comme suit: 
"La présente Convention est sujette à 

ratification. A partir du xer janvier 1947, 
les instruments de ratification seront dé
posés auprès du Secrétaire général de l'Or
ganisation des Nations Unies qui en noti
fiera Ie dépöt à tous les · Mem bres de l'Or
ganisation des Nations Unies ainsi qu'al!x 
Etats non membres auxquels Ie 

4
Secrétaire 

général aura communiqut un exemplaire de 
la Convention." 

L'article 29 sera rédigé comme suit: 
,,Tout Membre de l'Organisation des Na

tions Unies et tout Etat non membre visé à 
l'article 2 8 pourra adhérer à la présente 
Convention. Les instruments d'adhésion. se
ront déposés auprès du Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies, qui en 
notifiera Ie dépöt à tous les Membres de 
l'Organisation des Nations Unies, _ainsi qu' 
aux Etats non membres visés à l'article 28." 
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Au premier paragraphe de l'article 32 la 
dernière phrase sera rédigée comme suit:' 

"Chaque dénonciation ne sera opérante 
que pour la Haute Partie contractante au 
nom de laquelle elle aura été déposée." 

L e second paragraphe de l'article 32 sera 
rédigé comme suit: 

"Le Secrétaire général notifiera à tous 
les M embres de l'.Organisation des Nations 
Unies et aux Etats non membres mention
nés à l'article 28 les dénonciations ainsi re
çues." 

Au troisième paragraphe de l'article 32, 
les mots "des Hautes Parties contractantes" 
remplaceront les mots "des Membres de la 
Société des Nations et des Etat s non mem
bres qui sont liés par la présente Conven
tion". 

A l'article 33, les mots: ,,toute Haute 
Partie contractante" remplaceront les mots 
"Membres de la ·Société des Nations ou 
E~ats non membres liés par la présente 
Convention" et les mots "toutes les Hautes 
Parties contractantes" remplaceront les 
mots "tous les autres Membres de la So
ciété des Nations et Etats non membres 
ainsi liés". 

4. Accord pour Ie controle de l'habitude 
de fumer /'opium en Extrême-Grient, avec 

acte Hnal, signés à Bangkok Ie 
27 novembre 193z. 

Aux articles V et VII, les mots "Ie Se
crétaire général de l'Organisation des Na
tions Unies" remplaceront les mots "Ie Se
crétaire général de la Société des Nations", 

5. Convention internationale pour la ré
pression 'du tralie illicite des drogues nuisi-

bles, signée à Genève, Ie 26 juin 1936. 

Aux articles 16, 18, 21, 23 et 24 on rem
placera "Secrétaire général de la Société 
des Nations" par "Secrétaire général de 
l'Organisation des Nations Unies". 

A l'article 17, on remplacera Ie deuxième 
paragraphe par Ie paragraphe suivant : 

,,Au cas ou de telles dispositions n'exis
teraient pas entre les Parties au différend, 
elles Ie soumettront à une procédure arbi
trale ou judiciaire. A défaut d'un accord 
sur Ie choix d 'un autre tribunal, elles sou
mettront Ie différend, á la requête de l'une 
d'elles, à la Cour internationale de Justice si 
elles sont toutes Parties au Statut et, si 
elles n'y sont pas toutes Parties, à un tribu
nal d 'arbitrage constitué conformément à 
la Convention de La Haye du 18 octobre 
1907 pour Ie règlement pacifique des con
flits internationaux." 

, Le paragraphe 4 de l'article 18 sera ré-· 
digé comme suit: 

"Le Secrétaire général communiquera à 
tous les Membres de l'Organisation des Na
tions Unies, ainsi qu'aux Etats non mem
bres mentionnés à l'article 20, toutes les 
déclarations et tous les avis reçus aux ter
mes du présent article." 

L'article 20 sera rédigé comme suit: 
,,La présente Convention est sujette à ra

tificàtion. A partir du xer janvier 1947, les 
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instruments de ratification seront déposés 
auprès du Secrétaire général de l'Organisa
tion des Nations Unies qui en notifiera Ie 
depót à tous les Membres de l'Organisation 
des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non 
membres auquels Ie Secrétaire général aura 
communique un exemplaire de la Conven-
tion." · 

Le paragraphe 1 de l'article 21, sera ré
digé comme suit: 

,,Il pourra être adhéré à la présente Con
vention au nom de tous les Membres de 
l'Organisation des Nations Unies ou de tout 
Etat non membre visé à l'article 20." 

Au paragraphe 1 de l'article 24, les mots 
,,la Haute Partie contractante" remplace
ront les mots "Ie Membre de la Société des 
Nations ou l'Etat non membre". 

Le paragraphe 2 de l'article 24 sera ré
digé comme suit: 

"Le Secrétaire général notifiera à tous les 
Membres de l'Organisation des Nations 
Unies et aux Etats non membres mention
nés, à l'article 20, les dénonciations ainsi 
reçues." 

Au paragraphe 3 de l'article 24, les mots 
"Membres de la Société des Nations et des 
Etats non membres qui sont liés par la pré
sente ·convention" seront remplacés par les 
mots "les Hautes Parties contractantes". 

L'article 25 sera rédigé comme suit: 
"Une demande de révision de la présente 

Convention pourra être formulée en tous 
temps, par toute Haute Partie contractante, 
par voie äe notification adressée au Secré
taire général de l'Organisation des Nations 
Unies. Cette notification seFa communiquée 
par Ie Secrétaire général aux Hautes Par
ties contractantes et, si elle est appuyée par 
un tiers au moins d'autre elles, les Hautes 
Parties contractantes s'engagent à se réunir 
en une conférence aux fins de révision de la 
Convention." 

Pour J' Afghanistan: 
A. Hosayn Aziz Dec. II, 1946. 

Pour L'Argentine: 
José Arce 

Pour J'Australie: 
Diciembre II, 1946. 

Norman J. 0. Makin 
Sous reserve d'approbation 
nement de !' Australie. 

Dec. II, 1946. 
par Ie Gouver-

Pour Je Royaume de Belgique: 
G. Kaeckenbeeck II December 

Pour Ja Bolivie: 
E. Sanjines 14de Diciembre de 1946. 

Pour Je Brésil: 
P. Leao Velloso 17 décembre 1946. 

Pour la République Socialiste Soviétique 
de Biélorussie: 

Kuzma V. Kiselev II décembre 1946. 
Pour le Canada: 

Paul Martin II Dec. 1946. 
Pour Ie Chili: · 

F. Nieto del Rio II Dec. 1946. 
Pour la Chine: 

P. C. Chang II December a:946. 
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Pour Ja Colombie: 
Alfonso Lopez December 11, 1 946. 

Pour Costa-Rica: 
F. de P. Gutierrez Dec. 11, 1946. 

Pour Cuba: 
Guillermo Belt Diciembre 12, 1946. 

Sous réserve d'approbation par Ie Sénat de 
la République. 
Pour Ja Tchécoslovaquie: 

V. Clementis 11. XII. 1946. 
Pour Je Danemark: 
Gustav Rasmussen II décembre 1946. 

Pour la République Dominicaine: 
Emilio Garcia Godoy II Dec 1946. 

Pour ]' Equateur: 
F. Illescas Dec. 14, 1946. 

Sous réserve d'approbation. 
Pour J' Egypte: 

A. Sanhoury II December 1946. 
Pour Je Salvador: 
Pour l'Ethiopie: 
Pour Ja France: 

Alexandre Parodi II décembre 1946. 
Pour Ja Grèce: 

V. Dendramis December 11, 1946. 
Pour Ie Guatemala: 

J orge Garcia Granados 
13de Diciembre de 1946. 

Pour Haïti: 
Hérard C. L. Roy 

Ad Referendum. 
Pour Je Hqnduras: 

Tiburcio Carias, Jr. 
Pour L' 1 slande: 
Pour !'Inde: 

M. C. Chagla 
Pour 1' 1 ran: 

Nasrollah Entezam 
Pour /'Irak: 

A. Bakr 
Pour Je Liban: 

C. Chamoun 
Pour Ie Libéria: 

C. Abayomi Cassell 

14 Décembre 1946. 

Dec. 11, 1946. 

nth Dec, 1946. 

Il décembre 1946 . • 

December 12, 1946. 

13 décembre 1946. 

II December 1946. 

..,Pour Je Grand-Duché de Luxembourg: 
Pierre Elvinger December 11th, 1946. 

Pour Je Mexique: 
Luis Padilla Nervo Dec. 11, 1946. 

Pour Je Royaume des Pays-Bas: 
E. N. van Kleffens December 11, 1946. 

Pour Ja N"ouveJle-Zélande: 
C. A. Berendsen . nth December 1946. 

Pour Je Nicaragua: 
G. Sevilla-Sacasa 13 December 1946. 

Sous réserve d'approbation. 
Pour Je Royaume de Norvège: 

Finn Moe December nth, 1946. 
Pour Je Panama: 

R. J. Alfaro Diciembre 15, 1946. 
Pour Je Paraguay: 

César Romeo Acosta December 14, 1946. 
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Ad referendum. 
Pour Ie Péru: 
Pour la République 

Carlos P. Romulo 
Pour la Pologne: 

des Philippines: 
December II, I946. 

Dr. S. Tubiasz Dec. II, I946. 
Pour l'Arabie Saoudite: 

Amir Faisal al Saud II December I946. 
Pour la Suède: 
Pour la SY.rie : 

F . Khouri 
Pour la Turquie: 
Uniquement en ce qui concerne les Con
ventions auxquelles la Turquie est Partie. 

Muzaffer Goker II décembre 1946. 
Pour la République Socialiste Soviétique 
d'Ukraine: 

Sous réserve d'approbation 
L. I. Medved II December 1946. 

Pour l'Union Sud-Africaine: 
H. T _ Andrews 1 s December 1946. 

Pour l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques: 

Sous réserve d'approbation 
N . Nov'ikov II/XII-1946. 

Pour Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d 'Irlande du Nord: 

Hartley Shawcross II-XIl.46. 
Pour les Etats-Unis d' Amérique: 

Sous réserve d'approbation 
Warren R. Austin December n, 1946. 

Pour /'Uruguay: 
Ad referendum. 

José A. Mora 14 Diciembre; 1946. 
Pour Ie Venezuela : 
· Ad referendum. 

E. Stolk II décembre 1946. 
Pour la Yougoslavie: 

Stanoje Simic II décembre 1946. 

S. I 13 

zs Januari z948. WET tot aanvulling van 
de wet van de Iste Juli I909, houden
de regeling van het Muntwezen in Su
riname (Staatsblad No. 2I2, Gouverne
mentsblad No. 61). 

Bijl. Hand. II 47/48, 663; 
Hand. II 47/48, bladz. 939; 
Bijl, Hand. 1 47/48, 663; 
Hand. 1 47/48, bladz. 57. 

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

dat het noodzakelijk is een aanvulling aan 
te brengen in· de wet van de 1ste Juli I909, 
houdende regeling van het Muntwezen in 
Suriname (Staatsblad no. 2 I2, Gouverne
mentsblad no. 6I), gewijzigd bij de wei: van 
27 Maart I9I5 J:S aatsblad no. 166, Gou
vernementsblad no. 3 7); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. In de wet van de 1ste Juli I909, 

houdende regeling ·van het Muntwezen in 
Suriname (Staatsblad no. 212, Gouverne-

194S 

mentsblad no. 61), gewijzigd bij de wet van 
27 Maart 19I5 (Staatsblad no. 166, Gou
vernementsblad no. 3 7), worden na artikel 
1 ingevoegd de volgende artikelen: 

Art. ra. Naast de in artikel r genoemde 
Nederlandse pasmunten gelden respectieve
lijk tot de daarin voor · stuivers en centen 
genoemde beperkte bedragen als wettig be
taalmiddel in Suriname bovendien de aan 
de Munt te Philadelphia (Verenigde State.n 
van Amerika) geslagen stuivers of vijfcent
stukken (in nieuwzilver) en. centen (in 
brons), welke in afwijking van de in artikel 
·I genoemde Nederlandse vijfcentstukken en 
centen een gehalte en gewicht. hebben, be
nevens een op het gehalte en het gewicht 
toegestane ruimte, zowel naar boven als 
naar beneden, gelijk bepaald is als volgt : 
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Art. 1b. De Nederlandse munten be
doeld in artikel 1 zijn de munten zoals deze 
zijn verordend bij de Muntwet 1901, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van 29 Juni I925 
(Staatsblad no. 308). 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag volgende op die van 
hare afkondiging in Suriname en heeft voor 
wat het in artikel I bedoeld artikel ra be
treft terugwerkende kracht tot 7 Novem
ber 1941. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, 15 Januari I948. 

WILHELMINA. 
De Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 
De Min. v. Ov. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 30 Januari 1948.) 
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S. I 14 

-IS Januari z948. WET tot vaststelling van 
de begroting van inkomsten en uitga
ven van het Gemeentefonds voor het 
begrotingsjaar 1948. 

Bijl. Hand Il 47/48, 600 D; 
Hand. Il 47/48, bladz. 636· 
Bijl. Hand. I 47/48, 600 D;, 
Hand. I 47/48, bladz. 58. 

Titel A. Gewone dienst . . f 277.000.000 
Titel B. Buitengewone dienst f 4.552.315 

Gehele dienst 

S. I 15 

-IS Januari z948. WET tot w11z1gmg van 
de begroting van inkomsten en uitga
ven van het Gemeentefonds voor het 
begrotingsjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 665; 
Hand. II 47/48, bladz. 993; 
Bijl. Hand. I 47/48, 665; 
Ha1nd. I 47/48, bladz . .58, 

S, I 16 

z.5 Januari z948. WET tot nadere wijzi
ging van de begroting van het Staats
muntbedrijf voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 666; 
H'!:r'-d· II 47/48, bladz. 993; 
Bz;l. Hand. I 47/48, 666; 
Hand. I 47/48, bladz. 58. 

S. I 17 
z5 Januari z9,18. WET, houdende wette

lijke voorziening naar aanleiding van 
het Koninklijk besluit van 10 Augustus 
1946 (Staatsblad No. G 208), houden
de nadere regelen nopens de taak van 
de Departementen van Verkeer en van 
Binnenlandse Zaken met betrekking tot 
het vervoer, de in-, uit- en doorvoer, 
verkoop en opslag van buskruit en an
c;Jere licht ontvlambare of ontplofbare 
stoffen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 654; 
Hand. II 47/48, bladz. 9z8; 
Bijl. Hand. I 47/48, 654; 
Hand. I 47/48, bladz. 57. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het nodig is een wettelijke voorziening 
te treffen naar aanleiding van het Konink
lijk besluit van 10 Augustus 1946 (Staats
blad No. G. 208), houdende nadeze rege
len nopens de taak van de Departementen 
van Verkeer en van Binnenlandse Zaken 
met betrekking tot het vervoer, de in-, uit
en doorvoer, verkoop en opslag van bus
kruit en andere licht ontvlambare of ont- · 
plofbare stoffen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. r. Het beheer van Hoofdstuk 

IX B der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1945 wordt zonder enige beperking 
uitgeoefend door de Minister van Verkeer 
en Waterstaat. 
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2. De posten, zoals die bij de beg;otings
wet voor de dienstjaren 1946 en 1947 zijn of 
nader zullen worden vastgesteld onder 
Hoofdstuk IX B , respectievelijk artikelen 
131 tot en met 133 en artikelen 140 tot en 
met 142, worden onder de naam Oud
Hoofdstuk IX B" met de bijbehorende be
naming der afdeling beschouwd deel uit te 
maken van Hoofdstuk V voor de dienst
jaren 1946 en 1947. 

. 3. J?e bevoegdheid tot af- en overschrij
ving mt de post voor onvoorziene uitgaven, 
toegekend btJ de wetten tot vaststelling van 
Hoofdstuk IX B der Rijksbegroting voor 
de dienstjaren 1946 en 1947, wordt voor 
wat b~treft artikel 132 van de dienst 1946 
en artikel r-41 van de dienst 1947 uitge
oefend op de post voor onvoorziene uitga
ven van Hoofdstuk V der Rijksbegroting 
voor de dienstjaren 1946 en 1947. 

2. r. Tengevolge van het bepaalde in 
het tweede lid van Artikel 1 dezer wet wor
den de Hoofdstukken V en IX B der Rijks
begroting voor de dienstjaren 1946 en 1947 
gewijzigd als in bijgevoegde staat is aan
gegeven. 

2. De ingevolge het eerste lid van dit 
artikel overgeschreven - kredieten strekken 
voor de behoeften over de dienstjaren 1946 
en 1947; 

3. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 3 Juli 1946. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, 15 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Binnen/. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. zo Febr. z948). 

Staat ·van wijzigingen In de Hoofclstukken 
V en IX B tier Rijksbegroting· voor de 
dienstjaren 1946 en 1947 ing·evolge artikel 2, 
eerste lid, van de wet van ló Januari 1948 

(Staatsblad No. I 17). 

a. HOOFDSTUli: V. 

TITEL A. GEWONE DIE NS'!'. 

Onder de naam "oud-Hoofdstuk- IX B" 
wordt het hoofdstuk aangevuld met de hier
navolgende afdeling en artikelen van 
Hoofdstuk IX B. 

Dienstjaar 1946. 
Afdeeling XI. 
'Artikel 131 
Artikel 132 
Aztikel 133 
Tengevolge van het vorenstaande wordt: 
Titel A. Gewone dienst verhoogd 

met .: ................ .......... ..... f 25,290 
de Geheele dienst verhoogd met f 25,290 
Dienstjaar 1947. 
Afdeeling XI. 
Artikel 140 
Artikel 141 
Artikel 142 
Tengevolge van het vorenstaande wordt: 
Titel 'A, Gewone dienst verhoogd 

met .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . f 28,434 
de Geheele dienst verhoogd met f 28,434 
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b! HOOFDSTUI( IX B. 

TITEL A. GEWONE DIENST. 

Dienstjaar 1946. 
Afdeeling XI met de daaronder vermelde 

-artikelen 131, 132 en 133 vervallen. 
Tengevolge van het vorenstaande wordt: 
Titel A. Gewone dienst vermin-

derd met . . . . ....... . . . .. . . .. .. . . f 25,290 
de Geheele dienst verminderd 

met . ... ... . . . ... . .. ... . .. . . . . . . . . . . . f 25,290 

Dienstjaar 1947. 
Afdeeling XI met de daa~onder vermelde 

:artikelen 140, 141 en 142 vervallen. 
Tengevolge van het vorenstaande wordt: 
Titel A. Gewone dienst vermin-

derd met . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . . . . f 28,434 
. de Geheele dienst verminderd 

met 28,434 

Ons bekend: 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v . Binn. Zaken, WITTEMAN. 

S. I 18 
IS Januari r948. WET tot intrekking van 

het besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Binnen
landse Zaken van 10 September 1940, 
betreffende de vrijstelling van leges 
van afschriften van of uittreksels uit 
de akten van de Burgerlijke Stand 
(Veror-deningenb/ad No. 146/x940). 

Bijl. Hand. II 47/48, 655; 
Hand. II 47/48, bladz. 9r8; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 655; 
Hand. 1 47/48, bladz. 57, 

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

dat het gewenst is het besluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandse Zaken van 10 September 
1940, betreffende de vrijstelling van leges 
van afschriften van of uittreksels uit de ak
ten van de Burgerlijke Stand (Verordenin
genblad No. 146/1940) te doen vervallen. 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State, enz. 
Art. 1. Het besluit van de Secretaris

Generaal van het Departement van Binnen
landse Zaken van 10 September 1940, be
treffende de vrijstelling van leges van af
schriften van of uittreksels uit de akten van 
de Burgerlijke Stand (Verordeningenblad 
No. 146/1940), voorlopig gehandhaafd inge
volge artikel 18 van het Besluit bezettings
maatregelen, vervalt. , 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die der dagteke!'ing 
van het Staatsblad, waarin zij zal worden 
afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, 15 Januari l!J48. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Binn. Zaken, V'l'lTTEMAN. 

(Uitgeg. 30 Januari r948.) 
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S. I 19 

r5 Januari z948. WET, houdende wette
lijke voorziening naar aanleiding van 
het Koninklijk besluit van 19 October 
1946 (Staatsblad No. G 288), houden
de regeling van de overdracht v.an de 
zorg voor de zaken van de perszuive
ring van het HoÓfd van het Departe
ment van Binnenlandse Zaken aan het 
Hoofd van het Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 652; 
Hand. II 47/48, bladz. 9z8; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 652; 
Hand. 1 47/48, bladz. 57. 
Wij WILHELMINA, enz . . .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het nodig is een wettelijke voorziening 
te treffen naar aanleiding van het Konink

.lijk besluit van 19 October 1946 (Staats
blád NÓ. G 288), houdende regeling van de 
overdracht van de zorg voor de zaken van 
de perszuivering van het Hoofd van het 
Departement van Binnenlandse Zaken aan 
het Hoofd van het Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen~ 

Zo is fiet, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. r. Het beheer van Hoofdstuk V 

der Rijksbegrooting voor het dienstjaar 1945 
wordt zonder enige beperking uitgeoefend 
door de Minister van Binnenlandse Zaken. 

2 . De post, zoals die bij de begrotings
wet voor het dienstjaar 1946 is of nader za_l 
worden vastgesteld onder Hoofdstuk V, ar · 
tikel 139. wordt onder de naam "Oud
Hóofdstuk V" met de bijbeho~ende bena
ming der afdeling beschouwd deel uit te 
maken van Hoofdstuk VI voor het dienst
jaar 1946. 

2. r. Tengevolge van het bepaalde in 
het tweede lid van Artikel 1 dezer wet . 
worden de Hoofdstukken V en VI der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1946 gewij-

. zigd als in bijgevoegde staat is aangegeven. 
2. De ingevolge het eerste lid van dit 

artikel overgeschreven kredieten strekken· 
voor de behoeften over het dienstjaar 1946. 

3. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 October 
1946. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, 15 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v . Binn. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. vah 0 ., K . en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg . 3 Februari r948.) 

Staat van. wijzigingen In de Hoofdstuklrnn 
V en VI der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1946, lngevolg·e Artikel 2, eerste lid, 

~·an de wet van 16 Januari 19i8 
(Staatsblad No. I 19) . 

a. HOOFDSTUK V. 

Titel B. BuJtengewone dienst. 
Afdeeling VII. 
Artikel 139 vervalt. 
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Tenge-:olge van het vorenstaande wordt: 
Titel B. Buitengewone ·dienst 

verminderd met ............... f Ï40,ooo 
de Geheele dienst verminderd 

met .. . ....... .. ..................... f 140,000 

b. HOOFDSTUK VI. 
'1.'ltel Il. Buitengewone dienst. 

Onder de naam "Oud-Hoofdstuk V" 
wordt het hoofdstuk aangevuld met de af
deling en het artikel van Hoofdstuk V, 
hierna genoemd. 

Afdeeling VII. 
Artikel 139. 
Tengevolge van het vorenstaande wordt: 
Titel B. Buitengewone dienst 

verhoogd met ...... . ........... f 140,000 
de Geheele dienst verhoogd met f 140,000 

Ons bekend: 
De Min. v. Binn. Zaken, WITTEMAN. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 
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z5 Januari z948. WET, houdende.naturali
satie van Eise Ida Marie von Bären
sprung en 2 1 anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 648; 
Hand. II 47/48, bladz. 9r8; 
Bijl. Hand. I 47/48, 648; 
Hand. I 47/48, bladz. 57. 
Wij WILHELMINA, enz., .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Eise Ida Marie von Bärensprung en 21 an
deren, die aan Ons een verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat be
treft de in de artikelen 2 en 3 genoemden 
voor zoveel doenlijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad No. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1°. Eise fda Marie von Bärensprung, 

geboren te Zofingen (Zwitserland) 17 Juli 
1875, zonder beroep, wonefl{ie te Breda, pro
vincie Noordbrabant; -

2 ° . Imre Deli, geboren te Chomce (Hon
garije) 7 December 19n, reiziger, wonende 
te Hallum, gemeente Ferwerderadeel, pro
vincie Friesland; 

3°. Friedrich Heinrich Wilhelm Dull
weber, geboren _te Diepholz (Duitsland) 16 
Augustus '1892, timmerman-meûbelmaker, 
wonende te Susteren, provincie Limburg; 

4 °. Eisa Ottilie He/ene Kloevekorn., ge
boren te Schönwalde (Duitsland) 12 Au
gustus 1906, sociaal werkster, wonende te 
Leeuwarden, provincie Friesland; 
• 5°. Elisabetha Königs, geboren te Kerk
rade (Limburg) 7 Februari 1894, weduwe 
van Peter Joseph Schloesser, zorider be
roep, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 
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6 ° . Wil helm K weksilber, geboren te 
Keulen (Duitsland) 13 Maart 1912, ge
meenteambtenaar en letterkundige, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland; 

7°. Leopold Landsberger, geboren te 
Berlijn (Duitsland) 26 Februari 1887, 
rechtskundig adviseur, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

8°. Paul Lemberger, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 7 Mei 1900, bankier, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

9 °. Felix Levi, geboren te Sennfeld 
(Duit-s/and) 2 Mei 1912, koopman, wonen
de te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

xo 0
• Hans Heinrich Lewkowitz, geboren 

te Gleiwitz (Duitsland) 9 Augustus 1895, 
directeur van een naamloze vennootschap, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

u 0
• Eberhard Rebling, geboren te Ma

riendori (Duitsland) 4 December 19n, pia
nist en musicoloog, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

12 °. Marianne Elisabeth Salomon, ge- · 
boren te Schlüchtern (Duit,sland) II Maart 
1896, weduwe van Andreas Vincenz Beier
waltes, zonder beroep, wonende te Ban
doeng (Nederlandsch-Indië); 

13 °. Chaim Schönberg, geboren te Kra
kau (Polen) 25 Februari 1897, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland. 

2, Met afwijking, voor zoveel nodig, van 
het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde 
lid, aanhef en onder 2 ° en 3 ° der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad No. 204), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan: 

1°. Franz Joseph Hubert Maria Bral, 
geboren te Aken (Duitsland) 12 Augustus 
1920, vaan<lrig bij de Koninklijke Land
macht, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

2°. Carl Heinrich Arnold Fay, geboren 
te Gennep (Limburg) 22 Juni 1897, secre
taris, wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

3 0.. Willem Marinus Hüfken, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 29 Juli 1914, kor
poraal-machinist bij de Koninklijke Marine, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land; 

4°. Anton Carl Kuhn, geboren te Delft 
(Zuidholland) 21 Februari 1898, fabrieks
arbeider, wonende te Delft, provincie Zuid
holland; 

5°. Klaus Louis Lap.dsberger, geboren te 
Berlijn (Duitsland) 24 Februari 1923, ser
geant, wonende te 's- Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

6 °. Paulus Lutz, geboren te Groningen 
(Groningen) 24 Januari 1918, horlogema
ker, wonende te Bedum, provincie Gronin
gen; 

7°. Hendrik Metzen, geboren te Meers
sen (Limburg) 17 April 1895, wasknecht, 
wonende te Maastricht, provincie Limburg. 

3, Met uitbreiding van het bepaalde bij 
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artikel 6 der wet van I2 December. I892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wi izigd bij de wet van IS December I938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

I
0

. Hendrik Leopold Schloesser, geboren 
te Heerlen (Limburg) I8 Augustus I9I9, 
kantoorbediende, wonende te Hoensbroek, 
provincie Limburg; 

2 °. Joseph Leopold Schloesser, geboren 
te Heerlen (Limburg) I2 F ebruari I924, 
bankwerker, wonende te H eerlen, provincie 
Limburg. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam, IS Januari I948. 

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

(Uitgeg. 20 Januari r948.) 

S. I 21 

r5 Januari r948. WET, houdende voor
zieningen in zake het Waarborgfonds 
Rechtsherstel en in zake de effecten
registratie. 

Bijl. Hand. II 46/47, 5r6; 
Bijl. Hand. II 47/48, 5r6; 
Hand. II 47/48, bladz. 790; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 5r6; 
Hand. 1 47/48, bladz. 57. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging hebben genomen, 

dat regelen dienen· te worden gesteld in zake 
een Waarborgfonds Rechtsherstel, en dat 
ook overigens aan enige voorzieningen in 
verband met de effectenregistratie behoefte 
bestaat; 

zo · is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. I. Er is een Waarborgfonds 

Rechtsherstel, ingesteld door de afdeling ef
fectenregistratie van de Raad voor het 
Rechtsherstel; het fonds bezit rechtsper
soonlijkheid. 

2. Tot het vermogen van het fonds be
horen: 

à. de gelden, betaald op grond van door 
de afdeling effectenregistratie van de Raad 
voor het Rechtsherstel gestelde vàorwaar
den, die door deze afdeling kunnen worden 
verbonden aan door haar krachtens het Be
sluit beperking rechtsverkeer of ingevolge 
het Besluit herstel rechtsverkeer verleende 
of te verlenen toestemmingen; · 

b. de opbrengst der heffing, bedoeld in 
artikel 3; 

c. hetgeen wordt verkregen door uitoe
fening van de rechten, die ingevolge artikel 
4, derde lid, op het fonds zijn overgegaan; 

d. de interessen van door het fonds be
legde gelden; 

e. toevallige baten. 
3. De Minister van Financiën stelt, in 
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overleg met de Algemene Rekenkamer, re
gelen omtrent het beheer van het fonds. 

4. Betalingen ten laste van het fonds ge
schieden ingevolge de bepalingen dezer wet, 
alsmede, op voorstel van de afdeling effec
tenregistratie, op last van de Minister van 
Financiën. 

5. .Oe Staat schiet het fonds de midde
len voor, die het nodig heeft. 

2,, Onder effecten in de artikelen 3 tot 
en met 6 dezer wet worden verstaan: 

aandelen, obligaties, pandbrieven, certifi
caten van aandelen, van obligaties of van 
andere waarden, depotfractiebewijzen, winst_ 
en oprichtersbewijzen, optiebewijzen en 
soortgelijke waardepapieren, inschrijvingen 
in schuld- en aandelenregisters en soortge
lijke rechten, voorts schatkistbiljetten en 
-promessen, anticipatiebiljetten en soortge
lijke verhandelbare schuldbekentenissen van 
staten en andere publiekrechtelijke licha
men, een en ander met dien verstande, dat 
recepissen, uitgegeven ter latere verwisse
ling tegen definitieve stukken, met de de
finitieve stukken worden gelijkgesteld. 

3, I. Terzake van iedere verkoop van 
een effect is door de verkoper een vierde 
ten honderd van de koopprijs verschuldigd 
aan het Waarborgfonds Rechtsherstel. Als 
koopprijs wordt beschouwd het bedrag, 
waarover het beurszegel moet worden be
rekend. Indien geen beurszegel is verschul
digd, wordt de koopprijs bepaald volgens 
door de Minister van Financiën te stellen 
regelen. 

2. De Minister van Financiën stelt re
gelen omtrent de invordering. Hij of in zijn 
opdracht de afdeling effectenregistratie van 
de Raad voor het Rechtsherstel kan bepa
len, dat een lager percentage dan het in het 
eerste lid genoemde zal worden geheven, 
dan wel dat een heffing, als in dit artikel 
bedoeld, in een geval of in een groep van 
gevallen geheel of ten dele achterwege blijft: 

3. Dit artikel treedt met ingang van een 
door Ons te bepalen dag buiten werking. 

4. I. T en laste van het Waarborgfonds 
Rechtsherstel wordt een bedrag, gelijk aan 
de schadevergoeding, bedoeld in artikel 71, 
derde lid, van het Besluit herstel rechts
verkeer, betaald aan een in zijn recht her
stelde vroegere bezitter van een effect, in
dien dit effect na 9 Mei 1946 ter beurze 
binnen het Rijk in Europa, met inachtne
ming van de daarvoor gestelde regelen, is 
verkocht en aan de afdeling effectenregistra
tie van de Raad voor het Rechtsherstel naar 
haar oordeel summierlijk aannemelijk is ge
maakt, dat de aanspraak jegens de tegen
woordige bezitter, bedoeld in voormelde be
paling, niet of niet gemakkelijk kan worden 
verhaald. De aanspraak wordt geacht niet 
gemakkelijk verhaalbaar te zijn, indien bin
nen een maand, nadat de voor ten uitvoer
legging vatbare beslissing van de afdeling 
aan de schuldenaar met bevel tot betaling 
is betekend, voldoening niet heeft plaats 
gevonden, tenzij tegen de beslissing beroep 
is ingesteld·. 

2. De betaling vindt plaats op aanwij-
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zmg van de afdeling effectenregistratie. D e 
wettelijke rente sinds de dag der beslissing 
omtrent niet-erkenning, bedoeld in voor
meld artikel 71, derde lid, wordt mede vol
daan, evenals de kosten, waarin de tegen
woordige bezitter veroordeeld is, alsmede 
de kosten van· het in het vorige lid bedoel
de bevel tot betaling. 

3. Door de betaling gaan de rechten, 
die de vroegere bezitter aan het Besluit 
herstel rechtsverkeer ontleent, over op het 
fonds. Op verzoek van hc,t fonds geeft de 
afdeling effectenregistratie aan hetzelve on
verwijld een voor ten uitvoerlegging .vat
bare beslissing tegen degenen, die tot beta
ling of uitlevering aan de vroegere bezitter 
zijn veroordeeld. 

5. 1. Ten laste van het Waarborgfonds 
Rechtsherstel kunnen ook betalingen plaats 
vinden van een bedrag, als omschreven in 
artikel 4, aan een in zijn recht herstelde 
vroegere bezitter van een effect, indien 
diens aanspraken jegens de tegenwoordige 
bezitter wegens een· andere reden dan de in 
dat artikel genoemde verkoop niet of niet 
gemakkelijk kunnen worden verhaald. 

2. Een betaling als bedoeld in het eerste 
lid vindt steeds plaats, indien de aldaar be
doelde reden bestaat in een handeling met 
betrekking tot het effect of deszelfs op
brengst, terzake waarvan ingevolge een voor
schrift van de afdeling effectenregistratie 
van de Raad voor het Rechtshersel een be
taling ten behoeve van het fonds is gedaan. 

3. Buiten de gevallen, in het tweede lid 
bedoeld, is voor betalingen krachtens dit ar
tikel de toestemming van de Minister van 
Financiën vereist. 

4. Artikel 4 is overigens van overeen
komstige toepassing. 

6, Hetgeen in dè voorafgaande artikelen 
ten behoeve van een in zijn recht herstelde 
vroegere bezitter van een effect is bepaald, 
vindt zoveel mogelijk overeenkomstige toe
passing ten behoeve. van degene, die in een 
zakelijk recht op een effect is hersteld. 

7. Artikel 39 onder 6 van het Besluit 
herstel rechtsverkeer wordt gelezen: 

,,6. tegenwoordige bezitter: hij, die be
zitter is· op het tijdstip van de inlevering 
krachtens artikel 43, of, voorzover betreft 
effecten, die niet worden ingeleverd, bij de 
aanvang van de termijn, bedoeld in artikel 
44, eerste lid. De afdeling effectenregistratie 
is bevoegd in bijzondere gevallen te harer 
beoordeling hem, die bezitter was op een 
ander tijdstip, als tegenwoordige bezitter 
aan te merken;". 

8. Na artikel 41 van het Besluit herstel 
rechtsverkeer wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 4m, luidende: 

"1. De afdeling effectenregistratie van 
de Raad voor het Rechtsherstel kan bepa
len, dat ten aanzien van bepaalde effecten 
geen registratie overeenkomstig de bepalin
gen van dit Hoofdstuk plaats vindt. Een 
zodanig besluit heeft ten gevolge, dat rechts
betrekkingen en rechtshandelingen ten aan
zien van deze effecten niet op de wijze als 
in dit Hoofdstuk bepaald ter toetsing ko
men. 
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2. Een beslissing ingevolge het vorige 
lid wordt bekend gemaakt in de Neder
landse Staatscourant.". 

9. Aan artikel 44 van het Besluit her
stel rechtsverkeer wordt een zesde lid toe
gevoegd, luidende: 

"6. Onder tegenwoordige bezitter in het 
eerste en tweede lid van dit artikel wordt, 
in afwijking in zoverre van artikel 39 onder 
6, in alle gevallen verstaan hij, die bezitter 
was bij de aanvang van de termijn bedoeld 
in het eerste lid van dit artikel.". 

10. 1. In het vierde lid van artikel 53 
van het Besluit herstel rechtsverkeer wordt 
de punt aan het slot van de eerste zin ver
vangen door een komma, waarachter wordt 
gesteld: 
"of waarbij een lid van deze Vereeniging 
het effect voor eigen rekening heeft ver
kregen." 

2. In het vijfde lid van artikel 53 van 
het Besluit herstel rechtsverkeer, tweede 
zin, wordt na de woorden "die aldus in op
dracht van een ander" ingevoegd: 
,, , dan wel degene, die voor eigen reke-
ning". / 

11. 1. Het eerste lid van artikel 59 van 
het Besluit herstel rechtsverkeer wordt ge
lezen als volgt: 

,,De vroegere bezitter of zakelijk gerech
tigde, die tengevolge van de erkenning van 
het recht van de tegenwoordige bezitter of 
van een zakelijk gerechtigde, dan wel ten
gevolge van het herstel van het recht van 
een andere vroegere bezitter of zakelijk ge
rechtigde, dan wel tengevolge van het feit 
dat het effect is te niet gegaan of ongeldig 
geworden, niet of niet volledig in zijn recht 
kan worden hersteld, is gerechtigd tot een 
schadevergoeding, Gelijke aanspraak kan 
worden toegekend aan de vroegere bezitter 
of zakelijk gerechtigde, wanneer aan het 
herstel van recht, overeenkomstig het be
paalde in artikel 57, een last of voorwaarde 
wordt verbonden. Het bedrag dezer schade
vergoeding is gelijk aan de schade, die de 
vroegere . bezitter of zakelijk gerechtigde 
lijdt, doordat hij in het bezit van het effect, 
of in het zakelijk recht daarop, niet, niet 
volledig, dan wel slechts onder een last of 
voorwaarde wordt hersteld, waarbij de af
deling effectenregistratie mede rekening kan 
houden met schade, geleden ten gevolge van 
het derven van vruchten, waaronder begre
pen claims en soortgelijke rechten. Voor
zover het effect voorkomt in de prijscou
rant, bedoeld in artikel 4 7, 1 °, onder d, der 
Successiewet (Wet van 13 Mei 1859, Staats
blad no. 36, zoals deze later is gewijzigd), 
opgemaakt op Dinsdag 4 November 1947 
(bijvoegsel tot de Nederlandse Staatscou
rant van 12 November 1947, no. 219), wordt 
bij de vaststelling van de schadevergoeding 
de waarde van het effect overeenkomstig 
deze prijscourant berekend. Ingeval het ef
fect niet voorkomt in voornoemde prijscou
rant, doch wel in de prijscourant, behorende 
bij het Besluit betreffende voorlopige waar
dering van effecten voor de vermogensaan
wasbelasting (Beschikking van de Minister· 
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van Financiën d.d. 20 Januari 1947, no. 
147, Nederlandse Staatscourant van 23 Ja
nuari 1947, no. 16 A), wordt de waarde be
rekend overeenkomstig een nieuwe prijs
courant, vast te stellen door de M inister 
van Financiën, met inachtneming van de 
laatste koersen vóór 4 November 1947." 

2. In het tweede lid van artikel 59 van 
het Besluit herstel rechtsverkeer worden 
in het gestelde onder a de woorden "den 
eigendom" vervangen door "het bezit"; 

in het gestelde onder b wordt de punt 
aan het slot vervangen door een komma; 
daarachter wordt gesteld: ,,tenzij hun daar
van redelijkerwijs geen verwijt kan worden 
gemaakt." 

3. In het derde lid van artikel 59 van 
het Besluit herstel rechtsverkeer vervalt 
het woord "evenwel". 

12. Na artikel 60 van het Besluit herstel 
rechtsverkeer wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 6oa,_ luidende: 

"Bij het geven van een beslissing kan de 
·afdeling effectenregistratie een veroordeling 
in de kosten uitspreken." 

13. Na artikel 61 van het Besluit herstel 
rechtsverkeer wordt ingevoegd een nieuw 
artikel 6ra, luidende: 

,,Zo nodig wordt een beslissing, als be
doeld in dit Hoofdstuk, door de afdeling 
effectenregistratie ook gegeven ten aan-· 
zien van een gedeelte van een effect of ten 
aanzien van claims en soortgelijke rechten, 
dan wel ,ten aanzien van betaalbare cou
pons en andere vruchten." 

14. r. Artikel 64, vierde lid, van het 
Besluit herstel rechtsverkeer wordt gelezen 
als volgt: 

"4. Indien het betreft een binnenlands 
effect, is de uitgevende instelling verplicht 
t en verzoeke van de afdeling effectenregi
stratie een duplicaat, voorzien van de nog 
niet door de uitgevende instelling voldane 
coupons, aan haar af te geven, ter uitleve
ring aan degene, die daarop recht heeft." 

2. Aan artikel 64 van het Besluit:"herstel 
rechtsverkeer wordt · toegevoegd een zesde 
lid, luidende: 

"6. Het in de vorige leden bepaalde is 
van overeenkomstige toepassing op aange
melde effecten, waarvan een of meer delen 
ontbreken, met dien verstande, dat de in · 
het vierde lid bedoelde uitlevering van --een 
duplicaat slechts geschiedt tegen inlevering 
van de nog aanwezige delen van het oor
spronkelijke effect." 

15. r. Het tweede lid van artikel 71 van 
het Besluit herst el rechtsverkeer wordt ge
lezen als volgt: 

"Het in het vorige lid bepaalde is van 
overeenkomstige toepassing op de effecten, 
welke krachtens een met toestemming van 
de afdeling effectenregistratie verrichte be
taling uit de bij de inleveringskantoren ge
blokkeerde rekeningen worden verkregen. 
Onder effecten in de vorige zin worden, in 
afwijking in zoverre van het bepaalde bij 
artikel 39, onder 1, mede begrepen effecten, 
welke zijn uitgegeven na de aanvang van de 
termijn, bedoeld in artikel 42, vijfde lid." 
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2. Het derde lid van artikel 71 van het 
Besluit herstel rechtsverkeer wordt gelezen 
als volgt: 

,,Indien na een verkoop, als in het eerst._ 
lid bedoeld, dan yvel ha een andere rechts
handeling, ten gevolge waarvan hij in de 
onmogelijkheid komt te verkeren het effect 
af te g~ven, de tegenwoordige bezitter niet 
als eigenaar van het effect wordt erkend, 
verkrijgt de Staat of de in zijn recht her
stelde vroegere bezitter een aanspraak je
gens de tegenwoordige bezitter tot levering 
van een ander gelijksoortig en gelijkwaardig 
effeet, of, bij gebreke daarvan, tot schade
vergoeding ten bedrage van de waarde van 
het effect ten tijde van de beslissing om
trent niet-erkenning. Een overeenkomstige· 
aanspraak komt toe aan de erkende of in 
zijn recht herstelde zakelijk gerechtigde of 
aan de Staat, op wie het zakelijk recht is 
overgegaan. De rangorde van deze aanspra
ken op êChadevergoeding .wordt door de 
onderlinge rechtsverhouding bepaald." 

16. Aan artikel 72 van het Besluit her
stel rechtsverkeer wordt toegevoegd een 
nieuw vierde lid, luidende: 

,,4. Door voldoening van de tegenwaar
de van coupons, claims· of soortgelijke rech
ten en lossingen aan een inleveringskantoor 
is de uitgevende instelling gekweten." 

17. Artikel 80 van het Besluit herstel 
rechtsverkeer wordt gelezen_: 

,,De afdeling effectenregistratie kan voor
schriften geven omtrent de uitoefening van 
rechten uit of ten aanzien van effecten, 
waaromtrent reeds onherroepelijk is beslist. 
Voldoening aan enige verplichting zonder 
inachtneming dezer voorschriften, voorzo
ver zij in de Nederlandse Staatscourant zijn 
bekend gemaakt, bevrijdt de uitgevende in
stelling niet, tenzij voorzover komt vast te 
staan, dat degene, die nakoming van zoda
nige verplichting verlangt, zelf door die 
voldoening gebaat is." 

18. Deze wet is mede verbindend voor 
Nederlandsch-Indië, Suriname en Curaçao, 
met dien verstande evenwel, dat, voorzover 
het betreft onderwerpen, welke in het bij
zonder tot de rechtssfeer van een der over
zeese gebiedsdelen behoren, de wetgevende 
lichamen van het betrokken gebiedsdeel be
voegd zijn, regelingen te treffen en organen 
in te stellen, zo nodig in afwijking van deze 
wet. 

19. 1. Deze wet treedt in · werking met 
ingang van de dag na die, waarop zij is af
gekondigd, met dien verstande, dat zij in 
Nederlandsch- Indië , Suriname en Curaçao 
in werking treedt met ingang van de dag, 
volgende op die harer afkondiging onder
scheidenlijk in het Staatsblád van Neder
Jandsch-Indië, het Gouvernementsblad van 
Suriname en het Publicatieblad van Cura-
çao. 

2. Artikel 1, eerste en tweede lid, arti
kel 3, eerste lid, en artikel 16 van deze wet 
wç,rden geacht terug te werken tot 7 Mei 
1946. 

3. Artikel 15, eerste lid, van deze wet 
wordt geacht terug te werken tot 16 No-
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vember 1945, behalve voorzover betreft de 
toepassinl( van artikel 153 van het Besluit 
herstel rechtsverkeer. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Amsterdam; 15 Januari 1948. 

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

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Econ. Z. a.i., S. L. MANSHOLT. 

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

De Min. v. Ov. Gebiedw., J. A. JONKMAN . 

(Uitgeg. 23 Januari 1948.) 

S. I 22 

IS Januari 1948. BESLUIT tot nadere wij
ziging van artikel 48 van het Konink
lijk besluit van 4 September 1862, 
Staatsblad No. 174, houdende voor
schriften ter uitvoering van de wet van 
21 December 1861, Staatsblad No. 129, 
regelend de samenstelling en de be
voegdheid van de Raad van State. 

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

Binnenlandse Zaken en van Justitie van 24 
October 1947, Nr. 50263, Afdeling Binnen
lands Bestuur, Bureau Bestuurszaken en 
van 10 November 1947, 6e Afdeling nr. 
1757; 

De Raad van State gehoord ( advies van 
9 December 1947, No. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, d.d. 20 December 1947, 
No. U.· 68353, Afdeling Binnenlands Be
-stuur, Bureau Bestuurszaken en van 13 Ja
nuari 1948, 6e Afdeling, Nr. 1777; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 48 van het Koninklijk Besluit van 

4 September 1862, Staatsblad no. 174, se
dert gewijzigd, wordt gelezen als volgt: 

"Voor de afschriften of afdrukken van 
schrifturen of bewijsstukken, aan de be
langhebbenden of hunne gemachtigden van 
rijkswege verstrekt, is aan de Staat een 
vergoeding verschuldigd. 

De vergoeding bedraagt f 1 per blad
zijde. Gedeelten van bladzijden worden voor 
een volle bladzijde gerekend". 

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Justitie zijn belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het ~taats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Amsterdam, 15 Januari 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binn. Zaken, WITTEMAN. 

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

(Uitgeg. 6 Februari 1948.) 
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17 Januari 1948. BESLUIT tot wijziging 
van het programma voor het examen 
ter verkrijging van de akte handels
kennis, opgenomen in het Koninklijk 
besluit van 28 April 1924 (Staatsblad 
No. 212). 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Septe_mber 1947, no. 8547 II afdeling 
Voorbereidend }lager en Middelbaar On
derwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is, het 
programma voor het examen ter verkrijging 
van de akte van bekwaamheid tot het ge
v~n van huis- en schoolonderwijs in de be
ginselen der handelskennis, bedoeld in ar
tikel 77, onder c, van de wet van 17 Augus
tus 1878 ~Staatsblad no. 127), zoals dit pro
gramma 1s gehecht aan Ons besluit van 28 
April 1924 (Staatsblad no. 212), te wijzi
gen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
25 November 1947, no. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 13 Januari 1948 no. 
23434 afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan~ 
te bepalen: 
Art. 1. Met ingang van 1 September 

1947 wordt het programma voor het exa
men ter verkrijging van de akte van be
kwaamheid tot het geven van huis- en 
schoolonderwijs in de beginselen der han
delskennis, zoals dit gehecht is aan Ons be
sluit van 28 April 1924 (Staatsblad no. 
2 12), gewijzigd als volgt: 

De vereisten zijn: 
a. kennis van het enkel boekhouden en 

van het dubbel boekhouden, zowel naar de 
dagelijkse als naar de maandelijkse me
thode; vaardigheid in het maken van een
voudige toepassingen bij ondernemingen; 

b. bekendheid met" de kameralistische 
methode van boekhouding; 

c. bekendheid met die onderwerpen uit 
de bedrijfshuishoudkunde, waarvan de ken
nis voor het begrijpen der boekhoudkundige 
problemen, welke samenhangen met de in 
de punten a en b van dit examenprogram
ma genoemde methoden van boekhouding, 
noodzakelijk is; 

d. kennis van eenvoudige berekeningen 
in de goederenhandel en in verband daar
mede in het assurantiewezen, de fondsen
handel, voor zover betreft de Amsterdamse 
beurs, en de wisselhandel; 

kennis van de berekeningen bij krediet
verlening op korte termijn; 

vaardigheid in het uitwerken van een
voudige daarop betrekking hebbende vraag
stukken; 

e. enige kennis van de algemene organi
satie van de handel, van de betaalmiddelen 
en betalingsmethoden, van het transport- en 
assurantiewezen, van de organisatie en de 
techniek der kredietverlening en van het 
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bankwezen hier te lande; 
enige kennis van de belangrijkste gedeel

ten uit het Eerste Boek van het Wetboek 
van Koophandel en van daarmede samen
hangende bepalingen uit het Burgerlijk 
Wetboek en andere wetten. 

2. Examens vóór het inwerking treden 
van dit besluit afgelegd volgens het pro
gramma, vastgesteld bij het krachtens de 
wet Bezettingsmaatregelen I vervallen be
sluit van de Secretaris-Generaal van het 
voormalig Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming van 21 
Februari 1945, no. 7 O.W .K. (Nederlandse 
Staatscourant van 1945, no. 27) worden 
beschouwd als te zijn afgelegd op de voet 
van dit besluit. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

Amsterdam, 17 Januari 1948. 

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

(Uitgeg. z7 Februari z948). 

. I 24 

z7 Januari z948. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 9 en 10 October 1947 te Londen 
tussen de Nederlandse en Britse Rege
ringen gewisselde nota's tot aanvulling 
van de op 13 Augustus 1946 te Londen 
gesloten overeenkomst betreffende be
paalde luchtdiensten (Staatsblad No. 
H 77). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 9 en 10 October 1947 te 

Londen tussen de Nederlandse en Britse 
Regeringen gewisselde nota's tot aanvulli•g 

, van de op 13 Augustus 1946 te Londen ge
sloten overeenkomst betreffende bepaalde 
luchtdiensten (Staatsblad no. H 77), nader 
gewijzigd bij notawisseling dd. 28 Maart/ 
21 Mei 1947 (Staatsblad No. H 3n), van 
welke nota's een afdruk en een vertaling bij 
dit besluit zijn gevoegd; 1 

Op' de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 12 Januari 1948, 
Kabinet en Protocol no. 13 73; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde nota's, alsmede de verta

ling daarvan, te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen ten deze wordt vereist. 

Amsterdam, 17 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min . V. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. z3 Febr. z948). 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 

L. & S. 1948 
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Ver t a 1 ing. 

MINISTERIE VAN BURGERLIJKE 
LUCHTVAART. 

Londen, 9 October 1947. 

Geachte Dr. Goedhuis, 

1. In antwoord op Uw brief van 26 
Augustus 1947 (A 235), heb ik het genoe
gen U mede te delen, dat de Minister van 
Burgerlijke Luchtvaart bereid is te voldoen 
aan het verzoek van de Nederlandse Lucht
vaartautoriteiten, om de volgende route toe 
te voegen aan Tabel II van de Bijlage van 
de Overeenkomst tussen de Regering van 
het Verenigd Koninkrijk en de Nederlandse 
Regering, gesloten op 13 Augustus 1946: 

Amsterdam-Genève of Marseille
Rome-Lydda, 

mits de Nederlandse luchtvaartautoritei
ten op haar beurt wederkerig zullen instem
men met het toevoegen aan Tabel I van de 
volgende route: 

Lydda-Rome-Genève of 
Marseille-Amsterdam. 

2. Indien U bovenvermelde regeling wil 
bevestigen, stel ik voor, deze correspon
dentie te beschouwen als het tot overeen
stemming leidend overleg, dat nodig is om 
te komen tot een wijziging van de Tabellen. 

Hoogachtend, 
W . C. G. CRIBBETT. 

Plv. Secretaris. 
Dr. D . Goedhuis, 
Burgerluchtvaart Attaché, 
Koninklijke Nederlandse Ambassade, 

Londen. 

Hereford House. 

Londen, 10 October 1947. 

Geachte Heer Cribbett, 

Dank U voor Uw brief van 9 October 
No. R 43429/47, waarbij U mij mededeelde, 
dat de Minister van Burgerlijke Luchtvaart 
bereid is te voldoen aan het verzoek van de 
Nederlan.dse luchtvaartautoriteiten, om de 
volgende route toe te voegen aan Tabel II 
van de Bijlage van de Overeenkomst tussen 
de Regering van het Verenigq Koninkrijk 
en de Nederlandse Regering, gesloten op 13 
Augustus 1946: 

Amsterdam-Genève of 
Marseille-Rome-Lydda. 

mits de Nederlandse luchtvaartautoritei
ten op haar beurt zullen instemmen met het 
toevoegen aan Tabel I van de volgende 
route: 

Lydda-Rome-Genève of 
Marseille-Amsterdam. 

Ik heb opdracht ontvangen bovenvermel
de regeling te bevestigen en Uw voorstel, 
deze correspondentie te beschouwen als het 
tot overeenstemming leidend overleg, dat 

3 
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nodig is om te komen tot een wijziging van 
de Tabellen , te aanvaarde11. 

Hoogachtend, 
Dr. D. GOEDHUIS. 

Burgerluchtvaart Attaché. 

De Heer W. C. G. Cribbett, 
Plv. Secretaris, 
Ministerie van Burgerlijke luchtvaart, 

Londen. 

. I 25 

2z Januari z948. BESLUIT tot wtJz1gmg 
van het Koninklijk besluit van 21 De
cember 1945, Staatsblad No. F 322, 
houdende vaststelling van het Regle
ment van de Buitenlandse Dienst. 

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

Buitenlandse Zaken van de 26ste Novem
ber 1947, Directie van de Buitenlandse 
Dienst, No. zo6460. 

Overwegende, dat het wenselijk gebleken 
is, een aantal bepalingen van het reglement 
van de buitenlandse dienst meer in over
eenstemming te brengen met de eisen der 
practijk of om andere redenen te herzien; 

G elet op de artikelen 58 en 65 der Grond
wet· 

De Raad van State gehoord (advies van 
de 16e December 1947 No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister voornoemd van 18 D ecember 1947, 
Directie van de Buitenlandse Dienst, No. 
n4805. 

Hebben goedgevonden en . verstaan: 
in het Reglement van de Buitenlandse 

Dienst, vastgesteld bij Ons besluit van 21 
December 1945 (Staatsblad no. F 322), 
worden de volgende wijzigingen gebracht: 

Art. I. Artikel 2, lid 3, wordt gelezen als 
volgt: 

3. Onder diplomatieke ambtenaren wor
den verstaan de ambtenaren, in lid 1 van 
dit artikel sub a en b bedoeld, die aan een 
Onzer diplomatieke zendingen of anders
zins een diplomatieke betrekking bekleden, 
onder handelsdiplomatieke ambtenaren die
gene der diplomatieke ambtenaren, wier 
werkzaamheden uitsluitend of in hoofdzaak 
op economisch gebied liggen, en onder con
sulaire ambtenaren de ambtenaren, in lid 
1 van dit artikel sub a, b en c bedoeld, die 
aan een der consulaire posten of anderszins 
een consulaire betrékking bekleden. 

Art. II. Artikel 3 wordt gelezen als 
volgt: 

i. De buitenlandse dienst omvat: 
a. bijzondere en vaste diplomatieke zen

dingen; 
b. consulaire posten; 
2. De bijzondere diplomàtieke zendin

gen worden onderscheiden in Ambassades 
in bijzondere zending en Gezantschappen 
in bijzondere zending. Zij worden door Ons 
afgevaardigd. 
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3. De vaste diplomatieke zendingen 
worden onderscheiden in Ambassades, Ge
zantschappen en andere zendingen. Zij wor
den door Ons onderhouden aan posten, door 
Ons in te stellen en op te heffen. 

4. De consulaire posten worden onder
scheiden in Consulaten Generaal, Consula
ten en Vice-Consulaten. Zij worden door 
Ons ingesteld en opgeheven. 

Art. III. Artikel 6, lid 1 en 2, wordt 
gelezen als volgt: 

r. indien aan het hoofd van een Onzer 
vaste diplomatieke zendingen geen Buiten
gewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister of Zaakgelastigde staat, kan Onze 
Minister van Buitenlandse· Zaken een amb
tenaar van de buitenlandse dienst aanwij
zen om met de waarneming van de zending 
te worden belast. Deze treedt in dat geval 
op als hoofd der zending in de hoedanigheid 
van Tij delijk Zaakgelastigde. 

2. T enzij Onze Minister van Buiten
landse Zaken anders bepaalt, wordt bij tij
delijke afwezigheid, verhindering of ont
stentenis van het hoofd van een Onzer vaste 
diplomatieke ·zendingen met de waarneming 
der zending belast de ambtenaar van de 
buitenlandse dienst met de hoogste diplo
matieke rang of titel, die onder de bevelen 
van het hoofd der zending is werkzaam ge
steld, dan wel een hiertoe tijdelijk aan de 
zending werkzaam te stellen ambtenaar van 
de buitenlandse dienst. D eze treedt in dat 
geval op als tijdelijk hoofd der zending in 
de hoedanigheid van Tijdelijk Zaakgelastig
de. 

Art. IV. Artikel 8 wordt gelezen als 
volgt: 

1. De hoofden der consulaire posten wor
den door Ons benoemd m et inachtneming 
van de bepalingen van artikel 39 of artikel 
70 van dit reglement. 

2. Tenzij Onze Minister van Buiten
landse Zaken anders bepaalt, wordt bij tij
delijke afwezigheid, verhindering of ont
stentenis van het hoofd van een consulaire 
post met de waarneming van de post belast 
de daaraan verbonden ambtenaar met de 
hoogs.te consulaire rang of titel, die onder 
de bevelen van het hoofd van de post is 
werkzaam gesteld, dan wel een hiervoor tij
delijk aan de post werkzaam te stellen con
sulaire ambtenaar. Deze treedt in dat geval 
op als tijdelijk hoofd van de consulaire 
post. . 

3. Bij gebreke van een consulaire amb
tenaar, die als tijdelijk; hoofd van een post 
kan optreden, voorziet Onze Minister v an 
Buitenlandse Zaken in de waarneming van 
de consulaire post. 

4. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor, in het belang vari de dienst een Con
sul Generaal te benoemen tot hoofd van 
een consulaat of een consul tot hoofd van 
een vice consulaat. 

Art. V. Artikel 9 wordt gelezen als volgt: 
De benoeming van een ambtenaar van de 

buitenlandse dienst tot hoofd van een di
plomatieke zending of van een consulaire 
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post geldt voor de tijd, totdat aan zijn 
functie als zodanig door overplaatsing, te
rugroeping of anderszins een einde komt. 

Art. VI. In artikel 10 wordt een lid in
·gevoegd, luidende als volgt: 

2. Aan een consulaire post kunnen een 
of meer honoraire consulaire ambtenaren 
worden benoemd, die aan het hoofd van de 
post ondergeschikt zijn. 

Het tegenwoordige lid 2 wordt lid 3; lid 
3 wordt lid 4, en lid 4 wordt lid 5. 

Art. VII. Artikel 11, lid 1, wordt ge
lezen als volgt: 

Onverminderd de bepalingen van lid 2 

oefenen de leden van het personeel van de 
buitenlandse dienst hun betrekking uit over
eenkomstig de voorschriften en aanwijzin
gen van Onze Minister van Buitenlandse 
Zaken. 

In lid 2 wordt "artikel 10, lid 3," gelezen 
,.artikel 10, lid 4,". 

Art. VIII. Artikel 12 wordt gelezen als 
volgt: 

1. Het hoofd van een diplomátieke zen
ding of van een consulaire post is verant
woordelijk voor de leiding en de inrichting 
daarvan, alsook voor de goede verrichting 
van de dienst. 

2. Onverminderd andere wettelijke be
palingen, is hij persoonlijk verantwoordelijk 
voor de rijkseigendommen en andere eigen
dommen, welke zich aan de zending of aan 
de post bevinden, alsmede voor de gelden 
en andere waarden onder zijn beheer of be
rusting. 

3. Bij zijn ontstentenis draagt degene, 
die de zending of de post waarneemt, de 
verantwoordelijkheid, bij lid 1 en lid 2 be
doeld. 

4. In geval van afwezigheid of verhin
dering van het hoofq is het tijdelijke hoofd 
niet bevoegd, zonder toestemming van het 
hoofd of buiten dringende noodzaak wijzi
gingen te brengen in de dienstverrichting 
aan de zending of de post, of in de inrich
ting daarvan. 

5. Tenzij het hoofd van een diplomatie
ke zending of van een consulaire post on
wederlegbaar bewijs bezit, dat een lid van 
het personeel van de buitenlandse dienst, 
toegevoegd aan die zending of aan die post, 
in gebreke is gebleven, zal hij hem, indien 
het vermoeden daarvan rijst, gelegenheid 
bieden, ophelderingen te verstrekken, alvo
rens maatregelen te zijnen opzichte te ne
men. 

Art. IX. Artikel 13 · wordt gelezen als 
volgt: 

1. De leden van het personeel van dè 
buitenlandse dienst zijn verplicht tot ge
heimhouding van de zaken, waarvan zij ken
nis dragen uit hoofde der betrekking, door 
hen bekleed, en ten aanzien waarvan zij be
horen in te zien, dat zij van vertrouwelijke 
of geheime aard zijn. Deze verplichting 
duurt voort, nadat zij de dienst ver.laten 
hebben. 

2. Zonder machtiging van Onze Minister 
van Buitenlandse Zaken mogen zij geen 
stukken openbaar maken, die tot de archie-
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ven der diplomatieke zendingen of consu
laire posten behoren. 

3. Zonder machtiging van Onze Minister 
van Buitenlandse Zaken mogen zij geen 
geschriften publiceren, handelende over 
enig onderwerp, behorende tot diens ver
antwoordelijkheid. 

Tenzij zij aan het hoofd van een post 
staan en· zich bevinden binnen het ambts
gebied van die post, mogen zij omtrent enig 
zodanig onderwerp geen inlichtingen aan 
de pers verstrekken of over de radio spre
ken zonder machtiging van het hoofd van 
de post, binnen welks ambtsgebied zij zich 
bevinden. 

Na het eindigen van hun dienstverband 
kunnen zij tot het publiceren van geschrif
ten of het verstrekken van bijzonderheden 
aan de pers of over de radio met betrekking 
tot onderwerpen, als hoger bedoeld, niet 
overgaan dan in overleg met Onze Minis
ter van Buitenlandse Zaken. 

4. Voor zover zij geen honoraire consu
laire ambtenaren zijn, mogen zij geen han
del drijven, noch zonder machtiging van 
Onze Minister van Buitenlandse Zaken be
herend vennoot, bestuurder, commissaris of 
vertegenwoordiger ener handelsonderneming 
zijn. 

Art. X . Artikel 15 wordt gelezen als 
volgt: 

1. De consulaire ambtenaren worden 
door Ons of door Onze Minister van BÜiten_ 
landse Zaken van een Commissie voorzien. 

2. Onze Minister van Buitenlandse Za
ken .bepaalt voor .elke consulaire post een 
ressort als ambtsgebied. 

3. Hij is bevoegd, binnen ressorten van 
consulaire posten sub-ressorten vast te stel
len voor c_onsulaire posten van dezelfde of 
lagere orde. 

Art. XI. Artikel 16 wordt gelezen als 
volgt: 

1. Het hoofd van een diplomatieke zen
ding oefent toezicht uit op de consulaire 
posten in het ambtsgebied der zending, 
houdt voeling met de hoofden dier posten, 
waakt voor hun behoorlijke ambtsvervul
ling, voorziet hen van de inlichtingen en 
benodigdheden, welke zij daartoe behoeven, 
en kan. hun de inlichtingen vragen e!l de 
werkzaamheden opdragen, die hij in het be
lang van de dienst acht. 

De hoofden der consulaire posten in het 
ambtsgebied van een diplomatieke zending 
houden voeling met het hoofd dier zending, 
voorzien hem van de inlichtingen, verrich
ten de werkzaamheden, waarom hij hen 
mocht verzoeken, en kunnen hem de inlich
tingen vragen, die zij in het belang van de 
dienst behoeven. • 

2 ., Onze Minister van Buitenlandse Za
ken is bevoegd, ressorten of gedeelten van 
ressorten, alsmede landstreken, niet tot een 
ressort behorende, samen te voegen tot een 
district, en het hoofd van een diplomatieke 
zending of consulaire post tot hoofd van het 
district aan te wijzen. ' 

3. De bepalingen van lid 1 gelden voor 
het hoofd van een district of ressort ten 
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aanzien der consulaire posten, daarin be
grepen. 

4. De bepaling van artikel 12, lid 5, 
geldt mede voor leden van het personeel 
van de buitenlandse dienst, werkzaam op 
posten, staande onder het toezicht van een 
diplomatieke zending of consulaire post. 

Art. XII. Artikel 17 wordt gelezen als 
volgt: 

1. Het ambtsgebied van het hoofd van 
een diplomatieke post omvat het grondge
bied van het land of de landen, waar de 
zending wordt of de zendingen worden on
derhouden. 

2. Het hoofd van een diplomatieke post 
heeft het algemeen toezicht op de Neder
landse ambtenaren en regeringsinstellingen, 
die zich duurzaam of tijdelijk in zijn ambts
gebied bevinden. 

3. Hij kan in dit ambtsgebied tevens 
toezicht uitoefenen op de werkzaamheden 
van Nederlandse lichamen, geen handels
ondernemingen zijnde, die zich bezig hou
den met de bevordering van Nederlandse, 
Nederlands Indische, Surinaamse of Cura
çaose belangen, alsmede op die van de ver
tegenwoordigers of neveninstellingen van 
zodanige lichamen. 

4. Hij kan het toezicht, in lid 2 en 3 be
doeld, overdragen aan hoofden van consu
laire posten in zijn ambtsgebied. 

5. De bevoegdheden, voorzien bij lid 2, 

3 en 4, worden ook uitgeoefend door de 
hoofden van consulaire posten, niet gelegen 
in het ambtsgebied van een diplomatieke 
~t. . . 

Art. XIII. Artikel 18, lid 1, wordt ge
lezen als volgt: 

r. Nederlandse onderdanen kunnen met 
voorafgaande machtiging van Onze Minis
ter van Buitenlandse Zaken door de hoof
den Onzer vaste diplomatieke zendingen 
aan hun zending worden verbonden in een 
honoraire hoedanigheid, bij hun aanstelling 
te bepalen. 

Art. XIV. Artikel 20 wordt gelezen als 
volgt: 

r. De ambtenaren van de buitenlandse 
dienst worden onderscheiden in ambtenaren 
van de buitenlandse dienst der eerste, twee
de, derde, vierde of vijfde klasse en aspi
rant ambtenaren van de buitenlandse èiienst. 

2. De ambtenaren van de buitenlandse 
dienst der eerste, tweede of derde klasse 
worden door Ons benoemd, bevorderd, ter 
beschikking gesteld en ontslagen. 

3. De overige ambtenaren van de bui
tenlandse dienst worden door Onze Minis
ter van Buitenlandse Zaken benoemd, be
vorderd, ter beschikking gesteld en ont
slagen. 

Art. XV. Artikel 28, lid 1, wordt gelezen 
als volgt: 

1. Het onderhoud naar de geschiktheid 
en de bekwaamheid voor de buitenlandse 
dienst wordt, overeenkomstig een door On
ze Minister. van Buitenlandse Zaken goed
gekeurd reglement, gehouden door een com
missie van ten minste vijf leden, door hem 
in te stellen. Aan de Commissie wordt door 
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hem een ambtenaar, werkzaam aan zijn 
Departement, als secretaris toegevoegd. 

Art. XVI. Artikel 30 wordt gelezen als 
volgt: 

r. Na hun benoeming leggen de Aspi
rant Ambtenaren van de Buitenlandse 
Dienst, alvorens hun betrekking te aan
vaarden, in handen van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken, of van het hoofd van 
de post, waaraan zij werkzaam worden ge
steld, de volgende eed of belofte af: 

,,Ik zweer (beloof) trouw aan de Ko
ningin en gehoorzaamheid aan de Grond
wet en aan de wetten des Rijks. Ik zweer 
(beloof), dat ik mijn betrekking in de bui
tenlandse dienst en de werkzaamheden, mij 
daarin opgedragen, steeds in allen dele ge
trouwelijk, eerlijk en vlijtig zal vervullen 
overeenkomstig de voorschriften en aanwij
zingen, mij gegeven of nog te geven, en dat 
ik de belangen van het Koninkrijk der Ne
derlanden met al mijn vermogen zal voor
staan en bevorderen. Zo waarlijk helpe mij 
God Almachtig. (Dat beloof ik.)" 

2. Zij staan onder verband van die eed 
of van die belofte gedurende hun verdere 
loopbaan in de buitenlandse dienst. 

Art. XVII. Artikel 32, lid 1, wordt ge
lezen als volgt: 

r. Het examen voor benoembaarheid tot 
ambteooar van de buitenlandse dienst der 
vijfde klasse wordt, overeenkomstig een 
door Onze Minister van Buitenlandse Za
ken goedgekeurd reglement, afgenomen door 
een commissie van ten minste vijf leden, 
door hem in te stellen. Aan de commissie 
wordt door hem een ambtenaar, werkzaam 
aan zijn Departement, als secretaris toege
voegd. 

In lid 4 van dit artikel wordt in plaats 
van "(in het bijzonder Spaans en Duits)" 
gelezen ,,(in het bijzonder Maleis, Spaans, 
een Slavische taal of Duits)". 

Art. XVIII. Artikel 3 7 wordt gelezen 
als volgt: 

1. Aan de ambtenaren van de Buiten
landse Dienst wordt ontslag verleend in het 
jaar, waarin zij de leeftijd van 65 'jaar heb
ben bereikt. 

2. Indien redenen, ontleend aan het be
lang van de dienst, het wenselijk maken, 
het ontslag, be_doeld in het vorige lid van 
dit artikel niet te verlenen, kunnen de be
trokken ambtenaren van de buitenlandse 
dienst door Ons of door Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken gedurende de tijd van 
één jaar in hun betrekking worden gehand
haafd. Deze termijn kan door Ons of door 
Onze Minister van Buitenlandse Zaken van 
jaar tot jaar worden ver1engd. 

3. Aan de ambtenaren van de Buiten
landse Dienst kan ontslag worden verleend 
in het jaar, waarin zij de leeftijd van 60 
jaar hebben bereikt. 

4. Aan de ambtenaren van de Buiten
landse Dienst der derde, vierde of vijfde 
klasse kan, indien naar het oordeel van 
Onze Minister van Buitenlandse Zaken het 
dienstbelang er zich niet tegen verzet, op 
hun verzoek ontslag worden verleend in 
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het jaar, waarin zij de leeftijd van 55 jaar 
hebben bereikt. 

Art. XIX. Artikel 38, lid 1, wordt gele
zen als volgt: 

1. De ambtenaren van de Buitenlandse 
Dienst, die overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 5 van dit reglement benoemd 
worden tot hoofd van een Onzer vaste di
plomatieke zendingen, worden gekozen, in
dien het betreft een benoeming tot Buiten
gewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur, 
uit de ambtenaren van de Buitenlandse 
Dienst der eerste klasse en, indien het be
treft een benoeming tot Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister, uit de 
Ambtenaren van de Buitenlandse Dienst der 
eerste of der tweede klasse. 

Art. XX. Artikel 39 wordt gelezen als 
volgt: 

1. De ambtenaren van de buitenlandse 
dienst, overeenkomstig de bepalingen van 
artikel 8 van dit reglement te benoemen tot 
hoofd van een consulaire post, worden ge
kozen: 

indien het betreft een benoeming tot Con
sul Generaal, uit de Ambtenaren van de 
Buitenlandse Dienst der tweede · of der der
de klasse; 

indien het betreft een benoeming tot Con
sul, uit de Ambtenaren van de Buitenland
se Dienst der vierde kiasse; 

indien het betreft een benoeming tot 
Vice-Consul, uit de Ambtenaren van de 
Buitenlandse Dienst der vijfde klasse. 

2. Tot hoofd van een consulaire post, 
welke een Consulaat Generaal is, kan ook 
worden benoemd een Ambtenaar van de 
Buitenlandse Dienst der vierde klasse , wie 
in dat geval door Ons de persoonlijke titel 
van Consul Generaal wordt verleend voor 
de duur zijner werkzaamheid als zodanig. 

3. Tot hoofd van een consulaire post, · 
welke een Consulaat is, kan ook worden be
noemd een Ambtenaar van de Buitenlandse 
Dienst der vijfde klasse, wie in dat geval 
door Ons de persoonlijke titel van Consul 
wordt verleend voor de duur zijner werk
zaamheid als zodanig. 

4. Tot benoeming van een ambtenaar 
van de buitenlandse dienst tot hoofd van 
een consulaire post zal door . Ons bij voor
keur worden overgegaan, wanneer hij be
halve op een of meer consulaire posten ook 
op een of meer diplomatieke posten vol
doende practische ervaring heeft opgedaan. 

Art. XXI. Artikel 40 wordt gelezen als 
volgt: 

i: . De ambtenare n van de buitenlandse 
dienst, die niet overeenkomstig de bepa
lingen van de artikelen 38 en 39 van dit 
reglement tot hoofd van een vaste diplo
matieke zending of van een consulaire post 
zijn benoemd, worden door Onze Minister 
van Buitenlandse Zaken, tenzij zij te,: be
schikking zijn gesteld of ander dan perio
diek verlof genieten: 

a. werkzaam gesteld aan een diploma
tieke zending of aan een consulaire post; 

b. werkzaam gesteld aan het Departe
ment van Buitenlandse Zaken; 
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c. belast met een bijzondere opdracht, 
dan wel • 

d. tijdelijk ter beschikking gesteld van 
het hoofd van een ander Departement" van 
Algemeen Bestuur of van een tak van Over
heidsdienst in een ander gebiedsdeel van 
het Koninkrijk. 

2. De Ambtenaren van de Buitenlandse 
])ienst der eerste klasse hebben de rang van 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambas
sadeur dan wel die van Buitengewoon Ge
zant en Gevolmachtigd Minister. 

Die der tweede klasse hebben de rang 
van Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigd Minister dan wel die van Consul Ge
neraal. 

Die der derde klasse hebben de rang van 
Gezantschapsraad, Handelsraad of Consul 
G eneraal. 

Die der vierde klasse hebben de rang van 
Eerste Gezantschapssecretaris, Eerste Han
delssecretaris of Consul. 

Die der vijfde klasse hebben de rang van 
Tweede Gezantschapssecretaris, Tweede 
Handelssecretaris, Vice-Consul of Derde 
Gezantschapssecretaris. 

De Aspirant Ambtenaren van de Buiten
landse Dienst hebben de rang van Gezant
schaps-attaché of Adjunct Vice-Consul. 

3. De Ambtenaren van de Buitenlandse 
Dienst voeren de titel, welke met hun rang 
in overeenstemming is, met dien verstande, 
dat zij, indien in een diplomatieke functie 
aan een Onzer Ambassades toegevoegd, de 
titel voeren van Ambassaderaad, Eerste, 
Tweede of Derde Ambassadesecretaris of 
Ambassade-Attaché. 

4. Wij houden Ons de bevoegdheid voor, 
aan een ambtenaar van de buitenlandse 
dienst der tweede, derde of vierde klasse 
een persoonlijke titel te verlenen, verbon
den aan een rang, welke één klasse hoger 
is dan die, waartoe hij behoort. 

5. Aan de overige ambtenaren van de 
buitenlandse dienst kan door Onze Minister 
van Buitenlandse Zaken een persoonlijke 
titel worden verleend, verbonden aan een 
rang, welke één klasse hoger is dan die, 
waartoe zij behoren. 

6. Door Ons of door Onze Minister van 
Buitenland,<,e Zaken kan aan een ambtenaar 
van de buitenlandse dienst een andere titel 
worden verleend, dan bij dit artikel voor
zien. 

7. Door Ons of door Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken kan aan andere oerso
nen dan die, bedoeld in artikel 2, lid 1 , sub 
a , b en c_. mits die personen ressorteren 
onder Onze Minister van Buitenlandse Za
ken, een persoonlijke diplomatieke, han
delsdiplomatieke of consulaire titel worden 
verleend, zonder dat zij daardoor komen te 
behoren tot het personeel van de buiten
landse dienst. 

Art. XXII. Artikel 44, lid 1, wordt ge
lezen als volgt: 

1. Zolang de ambtenaren van de buiten
landse dienst buiten Nederland zijn ge
plaatst, genieten zij een verblijfvergoeding 
ter tegemoetkoming- in de kosten, welke uit 
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h un verblijf buiten Nederland en de ver
vulling van hun betrekking voor hen en 
hun gezin voortvloeien. Bij de vaststelling 
van het bedrag dezer verblijfsvergoeding 
wordt rekening gehouden met de aard der 
betrekking, door hen bekleed, bijzondere 
omstandigheden, die te hunner standplaats 
bestaan, en de omstandigheid of zij al dan 
niet gehuwd zijn en al dan niet minderja
rige kinderen te hunnen laste hebben. 

Art. XXIII. Artikel 47, lid 2, wordt ge
lezen als volgt: 

2. Onze Minister van Buitenlandse Za
ken bepaalt in elk voorkomend geval, in 
welke muntsoort of muntsoorten dé gelden 
worden beschikbaar gesteld, die voor reke
ning van zijl'l Departement aan de ambte
naar van de buitenlandse dienst worden uit-
gekeerd. 1 

Art. XXIIIa. Artikel 50, lid 2, wordt ge
lezen als volgt: 

Het verlof, bedoeld in het vorige lid van 
dit artikel, wordt door Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken verleend. 

Art. XXIV. Aan artikel 51 wordt een 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 

5. De ambtenaren van de buitenlandse 
dienst, die gedurende t en minste twee jaren 
buiten het gebied, in artikel 52, lid 1, om
schreven, geplaatst zijn geweest, kunnen 
door Onze Minister van Buitenlandse Za
ken in aanmerking worden gebracht voor 
verlenging met ten hoogste twee maanden 
van het verlof, bedoeld in het tweede en 
vierde lid van dit artikel. 

Art. XXV. Artikel 52, lid 1 , wordt ge
lezen als volgt: 

1. Aan de ambtenaren van de buiten
landse dienst, die gedurende vier achtereen 
volgende jaren geplaatst zijn geweest bui
ten het gebied, begrensd ten noorden door 
de parallel 63 ° N.B., ten oosten door de 
meridiaan 40° O.L., ten zuiden door de 
parallel 30° N .B . en ten westen door de 
meridiaan 30° W .L. , wordt, afgezien van 
de jaarlijkse verloven, bedoeld bij artikel 
51, lid 1, van dit reglement, een verlof ver
leend van vier maanden, waarvan zij ten 
minste de helft in Nederland moeten door
brengen. 

Art. XXVI. Artikel 53 wotdt gelezen 
als volgt: 

1. De ambtenaren van de buitenlandse 
dienst, die 

a. wegens ziekte of ongeval, of 
b. om andere redenen, onafhankelijk van 

hun wil of toedoen, geen dienst kunnen ver
richten, kunnen voor de duur van ten hoog
ste twee jaar verlof ontvangen met behoud 
van hun bezoldiging. 

2. Onze M inister van Buitenlandse Za
ken kan hun in het geval, bij het vorig lid 
sub b voorzien, voor de duur van bedoeld 
verlof nevens de bezoldiging een toelage 
toekennen, door hem te bepalen. 

3. Het verlof, bedoeld in lid 1, wordt bij 
voorkeur in Nederland doorgebracht. 

Art. XXVII. Artikel 55 wordt gelezen 
als volgt : 

1. Bij wijze van uitzondering kan een 
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Nederlands onderdaan of een vreemdeling, 
die bijzondere geschiktheid bezit, om op • 
een bepaalde diplomatieke zending of een 
bepaalde consulaire post werkzaam te zijn, 
als ambtenaar in bijzondere dienst aan die 
zending of op die post worden benoemd. 

2. De ambtenaren in bijzondere dienst 
worden bij hun benoei;ning gelijk gesteld in 
positie met een ambtenaar van de buiten
landse dienst der derde, vierde of vijfde 
klasse. 

Art. XXVIII. Artikel 56 wordt gelezen 
als volgt: 

Voor zover het tegendeel niet blijkt of 
wordt bepaald, zijn de bepalingen van 
Hoofdstuk II op overeenkomstige wijze · op 
hen van toepassing. In geval van twijfel be
slist Onze Minister van Buitenlandse Za
ken. 

Art. XXIX. Artikel 57 wordt gelezen als 
volgt: 

Alvorens hun betrekking te aanvaarden, 
leggen zij in handen van het hoofd van de 
post, aan welke zij verbonden zijn, of anders 
schrîftelijk de volgende eed of de volgende 
belofte af: 

,,Ik zweér (beloof), dat ik de betrekking, 
mij in de buitenlandse dienst opgedragen, 
in allen dele . getrouwelijk, eerlijk en vlijtig, 
overeenkomstig de Nederlandse wetten en 
de voorschriften, mij gegeven of nog te ge
ven, zal vervullen, en dat ik in alles naar 
mijn beste vermogen zal medewerken tot 
bevordering van de belangen van het Ko
ninkrijk der Nederlanden". 

"Zo waarlijk helpe mij God Almachtig 
(Dat beloof ik)". . 

Artikel XXX. Artikel 58 vervalt. 
Art. XXXI. Artikel 59 vervalt. 
Art. XXXII. Artikel 60, lid 4, wordt ge-

lezen als volgt: , 
Aan de tijdelijke ambtenaren van de bui

tenlandse dienst wordt een diplomatieke, 
handelsdiplomatieke, consulaire of andere 
titel verleend, welke in overeenstemming is 
met hun positie en met de werkzaamheden, 
door hen te verrichten. 

Art. XXXIII. Artikel 61, · Jid 3, wordt 
gelezen als volgt : 

3. Naast de bezoldiging, in het vorige 
lid van dit artikel bedoeld, kan Onze Mi
nisfer van Buitenlandse Zaken hun een 
verblijfsvergoeding toekomen op de voet der 
bepalingen van artikel 44 van dit reglement. 

Art. XXXIV. Artikel 62 wordt gelezen 
als volgt : 

Artikel 57 van dit reglement is op over
eenkomstige wijze op hen van toepassing. 

Art. XXXV. Artikel 63 wordt gelezen 
als volgt : 

Voor zover het tegendeel niet blijkt of 
wordt bepaald, zijn de bepalingen van 
Hoofdstuk Il op overeenkomstige wijze op 
hen van toepassing. In geval van twijfel be
slist Onze Minister van Buitenlandse Za
ken. 

Art. XXXVI. Artikel 66 wordt gelezen 
als volgt: 

Aan de ambtenaren op arbeidscontract 
wordt een diplomatieke, handelsdiploma-



39 

tieke of consulaire titel verleend in over
eenstemming met hun positie en de werk
zaamheden, door hen te verrichten. 

Art. XXXVII. Artikel 67 wordt gelezen 
als volgt: 

Artikel 57 v ,m dit reglement is op over
eenkomstige wijze op hen van toepassing. 

Art. XXXVIII. Artikel 68 wordt gele-
zen als volgt : -

Voor zover het tegendeel niet blijkt of 
wordt bepaald, zijn de bepalingen van 
Hoofdstuk II op overeenkomstige wijze op 
hen van toepassing. In geval van twijfel be
slist Onze Minister van Buitenlandse Za
ken. 

Art. XXXIX. Artikel 69 vervalt. 
Art. XL. Artikel 71 wordt gelezen · als 

volgt: 
x. De honoraire consulaire ambtenaren, 

die aan het hoofd van een post worden ge
steld, worden door Ons benoemd en ont
slagen. De overige honoraire consulaire amb
tenaren worden benoemd en ontslagen door 
Onze Minister van Buitelandse Zaken. 

2. De honoraire consulaire ambtenaren 
kunnen door Onze Minister van Buiten
landse Zaken in hun ambtsvervulling wor-
den geschorst. ' 

3. Het hoofd van een diplomatieke zen
ding, c.q. het hoofd van een district, onder 
wie een honorair consulair ambtenaar res
sorteert, kan deze op zijn verzoek een ver
lof van ten hoogste zes maanden verlenen. 
Voor het verlenen aan een honorair consu
lair ambtenaar van een verlof, hetwelk zes 
maanden te boven gaat, behoeft bedoeld 
hoofd de machtiging van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken. 

Art. XLI. Artikel 74, lid 3, wordt gele
zen als volgt: 

Onze Minister van Buitenlandse Zaken 
stelt ter besèhikking van de honoraire con
sulaire ambtenaren, hoofden van posten: 
vlag en wimpel, wapenbord en stempels. 

Deze blijven rijkseigendom, ' evenals de 
archieven van hun post. 

Art. XLII. Artikel 76, lid x, wordt ge
lezen als volgt: 

x. De administratieve ambtenaren wor
den door Onze Minister van Buitenlandse 
Zaken benoemd, bevorderd, ter beschikking 
gesteld en ontslagen. 

Art. XLIII. Artikel 83 wordt gelezen 
als volgt: 

x. Aan de administratieve ambtenaren 
wordt ontslag verleend, wanneer zij de leef
tijd van 65 jaar hebben bereikt. 

2. Door Onze Minister van Buitenlandse 
Zaken kan, indien deze het in het belang 
van de dienst acht, dat het ontslag, bij het 
eerste lid van dit artikel voorzien, niet ver
leend wordt, de betrokken administratieve 
ambtenaar voor de tijd van één jaar in zijn 
betrekking worden gehandhaafd. Deze ter
mijn kan door Onze Minister van Buiten
landse Zaken van jaar tot jaar worden ver
lengd. 

3. Aan de administratieve ambtenaren 
kan ontslag worden verleend in het jaar, 
waarin zij de leeftijd van 60 jaar hebben 
bereikt. 
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Art. XLIV. Artikel go, lid 2, wordt ge
lezen als volgt: 

2. Onze Minister van Buitenlandse Za
ken bepaalt in elk voorkomend geval, in 
welke muntsoort of muntsoorten de gelden 
worden beschikbaar gesteld, die voor reke
ning van zijn Departement aan de admini
stratieve ambtenaren worden uitgekeerd. 

Art. XL V. Aan artikel 94 wordt een lid 
toegevoegd, luidend_e als volgt : 

4. De administratieve ambtenaren, die 
gedurende ten minste twee jaren buiten het 
gebied, in artikel 95, lid 1, omschreven, zijn 
geplaatst geweest, kunnen door Onzen Mi
nister van Buitenlandse Zaken in aanmer
king worden gebracht voor verlenging met 
ten hoogste twee maanden van het verlof, 
bedoeld in het eerste en derde lid van dit 
artikel. 

Art. XLVI. Artikel 99 wordt gelezen als 
volgt: 

Onze Minister van Buitenlandse Zaken 
kan de persoonlij ke titel van Kanselier ver
lenen aan administratieve hulpkrachten, die 
daarvoor naar zjjn oordeel in aanmerking 
komen. 

Art. XLVII. Artikel 103, lid 2, wordt 
gelezen als volgt: 

2. Bij reizen, als bedoeld in artikel 102, 
lid x onder b en c, kunnen aan de leden 
van het personeel van de buitenlandse 
dienst, die een gezin hebben, ook de reis
en verblijfkosten worden vergoed voor hun 
echtgenote en minderjarige kinderen, inge
val die met hen mede reizen of hen vol
gen. 

Art. XLVIII. Artikel 107 wordt gelezen 
als volgt: 

Onze Minister van Buitenlandse Zaken 
stelt regelen vast betreffende de wijze, 
waarop de leden van het personeel van de 
buifenlandse dienst het gebruik van eigen 
automobiel mogen in rekening brengen. 

Art. XLIX. Artikel no, lid x en lid 2, 

wordt gelezen als volgt: 
x. De leden van het personeel van de 

buitenlandse dienst, bedoeld in artikel 2, 
lid 1, van dit reglement onder a, b en c, en 
in artikel 2, lid 2, alsmede de leden der 
commissies, bedoeld in de artikelen 28 en 
32 van dit reglement, mogen als verblijf
kosten voor een vol etmaal niet meer in 
rekening brengen dan het bedrag per per
soon, te bepalen door Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken. 

2. Voor de leden van het personeel van 
de buitenlandse dienst, bedoeld in artikel 2, 
lid r, van dit reglement onder d en e, en 
voor de personen, bedoeld in artikel 102, 
lid 2, onder a en c, wordt bij iedere reis 
door Onze Minister van Buitenlandse Zaken 
bepaald, welk bedrag door hen als verblijf
kosten voor een vol etmaal per persoon mag 
worden in rekening gebracht. 

Art. L. Artikel 113 wordt gelezen als 
volgt: 

Met inachtneming van de bepalingen van 
de artikelen n4 en 115 van dit hoofdstuk 
kunnen als verhuiskosten worden vergoed: 

a. de verschuldigde en betaalde vracht 
voor het vervoer van de verhuisboedel; 
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b. de verschuldigde en betaalde kosten 
• wegens verpakking en inlading bij vertrek 

en wegens ontlading en uitpakking bij aan
komst van de verhuisboedel; 

c. de verschuldigde en betaalde kosten 
wegens verzekering tegen de gevaren van 
en gedurende het vervoer, en tegen breuk
schade, een en ander overeenkomstig maat
staven, door Onze Minister van Buiten
landse Zaken vast te stellen; 

d. de inkomende rechten over de ver
huisboedel, welker betaling onvermijdelijk 
is· 

'e. de noodzakelijke en betaalde kosten 
van het wegnemen en aanbrengen van ver
lichtingsvoorwerpen, gordijnen, tapijten en 
dergelijke goederen, tot de verhuisboedel 
behorende, en van het afbr:!kcn en weder 
opzetten van meubels, voor zover deze kos
ten niet in die van verpakking of uitpak
king begrepen zijn, alsmede noodzakelijke 
bewaking en noodzakelijke reinigingskosten; 

/. de kosten van tijdelijke opslag van de 
te vervoeren of vervoerde verhuisboedel. 

Art. Ll. Artikel 121 wordt gelezen als 
volgt: 

Wij behouden Ons voor, op voordracht 
van Onze Minister van Buitenlandse Za
ken, naar gelang van de omstandigheden te 
wijzigen: 

a. het maximum-bedrag, genoemd in ar
tikel 24, lid 1, van dit reglement; 

b. de bedragen, genoemd in artikel 26, 
lid 4; 

c. de bedragen, genoemd in artikel 45, 
lid 2; 

d. de maximum-bedragen, genoemd in 
artikel 46, Jid 1, en artikel 89; 

e. de maximum-bedragen, genoemd in 
artikel 46, lid 3; 

f. de maximum-bedragen, genoemd in 
artikel 52, lid 3. 

Art. LIi . Artikel 124, lid 3, wordt gele
zen als volgt : 

3. De tolken, die op het tijdstip, dat het 
Tolken-reglement voor het Verre Oosten 
vervalt, in actieve dienst zijn, worden door 
Ons met ingang van de datum van inwer
kingtreding van het Reglement van de Bui
tenlandse Dienst benoemd tot ambtenaar 
van de buitenlandse dienst, met dien ver
stande, dat ten aanzien van hen de bepa
lingen van de artikelen 25, 26, 27, 33, lid 1, 
44, lid 1, en 46, lid 2, van laatstgenoemd 
reglement van toepassing zijn en een Tolk 
der eerste klasse met meer dan twee dienst
jaren wordt benoemd tot Ambtenaar van de 
Buitenlandse Dienst der derde klasse, een 
Tolk der eerste klasse met minder dan twee 
dienstjaren tot Ambtenaar van de Buiten
landse Dienst der vierde klasse, een Tolk 
der tweede klasse tot Ambtenaar van de 
Buitenlandse Dienst der vijfde klasse en 
een Adjunct-Tolk tot Aspirant-Ambtenaar 
van de Buitenlandse Dienst. 

Na lid 3 van artikel 124 wordt een lid 
ingevoegd, luidende als volgt: 

4. In afwijking van hetgeen bij artikel 
21, lid 3, van dit reglement is bepaald, kun
nen Tolken, die tot Ambtenaar van de Bui-
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tenlandse Dienst der vierde klasse zijn be
noemd, na in ieder opzicht voldoende dienst
verrichting gedurende ten minste twee jaar 
als zodanig, tot Ambtenaar van de Buiten
landse Dienst der derde klasse worden be
noemd. 

Het tegenwoordige Jid 4 van artikel 124 
wordt lid 5. 

Art. LIII. Dit besluit treedt in werking 
op de tweede dag na plaatsing dezes in het 
Staatsblad. 

Onze Minister van Buitenlandse Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal war.den 
gezonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Amsterdam, 21 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. z3 Februari z948.) 

S. I 26 

2z Januari z948. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Postbesluit 1925 
(Staatsblad No. 396). 

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

Wederopbouw en Volkshuisvesting van 24 
December 1947, nr. 4, Hoofdbestuur der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie; 

0 . dat het wenselijk is wijziging te bren
gen in het Postbesluit 1925 (Staatsblad nr. 
396), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 2 October 1947 (Staatsblad nr. H 337); 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Januari 1948, nr. 26);' 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 19 Januari 1948, nr. 
7, Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Heeft g-oedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 2, § 1, re Jid van het 

Postbesluit 1925 (Staatsblad nr. 396) 
wordt in plaats van , ,,7½ cent" gelezen "6 
cent". 

Art. Il. Artikel 2, § 2 van het Postbe
sluit 1925, (Staatsblad nr. 396) wordt ge
lezen: 

,.Het port der gedrukte stukken bedraagt, 
bij vooruitbetaling: 

voor een gewicht van niet meer dan 500 
gram, 2 cent per 50 gram of restend ge
deelte van 50 gram; 
boven 500 gr. tot en met 750 gr. 25 et. ; 
boven 750 gr. tot en met 1000 gr. 35 et.; 
boven 1000 gr. tot en met 2000 gr. 50 et.; 
boven 2000 gr. tot en met 3000 gr. 60 i:;t." 

Art. III. Artikel 5, § 1, re lid van het 
Postbesluit 1925, (Staatsblad nr. 396) wordt 
vervangen door: 

"Het gewicht, dat elke zending onder een 
afzonderlijk adres niet mag te boven gaan, 
bedraagt: 

a. voor brieven 2 kilogram; 
b. voor gedrukte stukken en nieuws

bladen 3 kilogram; 
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c. voor brailledrukwerken 7 kilogram; 
d. voor monsters 500 gram; 
e. voor gemengde zendingen (bedoeld 

bij artikel 7, 2e lid, der wet) 3 kilogram, 
met dien verstande, dat de ingesloten stuk
ken van elke soort op zich zelf de voor 
die stukken vastgestelde gewichtsgrenzen 
niet mogen overschrijden." ' 

Art. IV. Artikel I van dit besluit treedt 
in werking met ingang van 1 Februari 1948, 
de artikelen II en III met ingang van 1 
Juli 1948. 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
aan de Raad van State medegedeeld zal 
worden. 

Amsterdam, 21 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Wederopb. en Volkshuisv. a.i., 

H. Vos. 
(Uitgeg. 30 Januari 1948). 

S. I 27 

23 Januari 1948. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 13 der Wet buitengewoon 
pensioen 1940-1945 (Staatsblad 1947, 
No. H 313). 

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

van Binnenlandse Zaken, van Financiën en 
van Sociale Zaken van 9 December 1947, 
afdeling Hulpverlening Oorlogsslachtoffers, 
no. 64u; 

Gelet op de artikelen 3 en 13, eerste lid, 
van de "Wet buitengewoon pensioen 1940-
1945" (Staatsblad 1947, no. H 313); 

Gezien de adviezen van de Buitengewone 
pensioenraad en de Stichting 1940-1945; 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 Januari 1948, no. 25); 

Gezien het nader rapport van genoemde 
Ministers van 9 Januari 1948, no 64505, 
afdeling Maatschappelijke Zorg II, Bu
reau 4; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
"de wet": de Wet buitengewoon pensioen 

1940-1945 (Staatsblad 1947, no. H 313); 
,,de Raad": de Buitengewone Pensioen

raad, bedoeld in artikel 21 der wet; 
,,de Stichting": de Stichting z940-z945, 

de Stichting Friesknd 1940-1945 en de 
Stichting Sneek 1940-1945, elk voor zover 
het pensioengerechtigden betreft, die aan 
het verzet deelnamen in het gebied, waarin 
deze Stichtingen haar werkzaamheden ver
richten; 

"de belanghebbende": de clcelnemer aan 
het verzet in de zin der wet. 

2. r. Het geneeskundig onderzoek, be
doeld in artikel 13 der wet, geschiedt door 
twee, daartoe door de Raad uit de lijst, be-· 
doeld in artikel 75 van de Pensioenwet ,922 
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(Staatsblad - no. 240), aangewezen genees
kundigen. 

2. Op verzoek van de belanghebbende 
wijst de Raad bovendien een derde, door de 
belanghebbende gekozen, geneeskundige 
aan, die het onderzoek bijwoont en de beide 
andere geneeskundigen schriftelijk van ad
vies dient. 

3. Bij de aanvr'age om pensioen voegt 
de belanghebbende een omschrijving van de 
omstandigheden, waaronder de verwonding 
of verminking, ·of de ziekten of gebreken, 
naar zijn mening zijn ontstaan, alsmede van 
de nadelige gevolgen, welke hij daarvan 
ondervindt, zo mogelijk gestaafd door be
wijsstukken. 

3. Indien de . geneeskundigen het voor 
het uitbrengen van hun rapport nodig ach
ten, dat inlichtingen over de belanghebben
de of o.ver de omstandigheden bedoeld in 
artikel 2, derde lid, worden ingewonnen -en 
te hunner beschikking gesteld, .zorgt de 
Raad, dat hieraan zoveel mogelijk wordt 
voldaan. 

4. r. De geneeskundigen brengen zo 
spoedig mogelijk een met redenen omkleed 
rapport uit aan de Raad op een daartoe 
door de Raad vastgesteld formulier, waarin 
ten minste worden gevraa,;d: 

a. een nauwkeurige omschrijving van de 
bij de onderzochte waargenomen verwon
ding, verminking, ziekten of gebreken, als
mede van de daardoor veroorzaakte stoor
nissen en bezwaren; . 

b. omstandige mededelingen omtrent het 
ontstaan · van de verwonding, verminking, 
ziekten of gebreken, zowel wat doo, of van
wege de Stichting dienaangaande wordt ver
klaard, als wat de belanghebbende zelf 
meent te kunnen aanvoeren; 

c. beschouwingen omtrent het verband, 
dat op medische gronden al dan niet geacht 
kan worden te bestaan tussen de aangege
ven oorzaken en de waargenomèn verwon
ding, verminking, ziekten of gebreken; 

d. de mate van invaliditeit, uitgedrukt 
in percentages van tien of, naar boven afge
rond, van veelvouden van tien; 

e. een oordeel over de-Vraag of verande
ring van het invaliditeitspercentage voor 
de toekomst al dan niet aannemelijk ge
acht wordt. , 

2. Bij hun rapport leggen de geneeskun
digen, desgewenst in gewaarmerkt afschrift, 
over de stukken, waarvan voor het opma
ken van het rapport is gebruik gemaakt. 

5. r. Het invaliditeitspercentage, be
doeld in artikel 4, eerste lid, onder d, wordt 
bepaald in verband met het beroep, dat be
langhebbende vóór het Întreden van zijn 
invaliditeit laatstelijk heeft vervuld (be
roepsinvaliditeit) en met de algemene in-

~ validiteit, met dien verstande, dat bij ver
schil het hoogste percentage wordt aange
houden. 

2. Na omscholing tot een nieuw beroep, 
wordt, indien dit voor belanghebbende 
voordeliger is, de invaliditeit bepaald naar 
het nieuwe beroep. 

6, 1. De Raad is bevoegd over het rap-
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port van de geneeskundigen, bedoeld in ar
tikel 3, een rapport van één of meer an
dere deskundigen te vragen. Wijkt het ge
voelen van deze deskundigen af van dat 
van de geneeskundigen, over wier rapport 
zij werden gehoord, dan wordt van het ge
voelen van de deskundigen geen gebruik 
gemaakt dan nadat de geneeskundigen té
genover de Raad hun gevoelen nader schrif
telijk hebben kunnen verdedigen. 

2. De Raad is mede bevoegd de belang
hebbende nogmaals geneeskundig te doen 
onderzoeken of hem voor de tijd van ten 
hoogste drie maanden in een inrichting ter 
observatie te doen opnemen. 

7. 1. Voor een door. hen gedaan onder
zoek of een door hen uitgebracht rapport 
ontvangen de geneeskundigen een vergoe
ding naar het tarief, vastgesteld in de alge
mene maatregel van bestuur bedoeld in ar
tikel 80, eerste lid, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad no. 240). 

2. Alle kosten van geneeskundige onder
zoekingen, jnbegrepen de kosten van de 
derde geneeskundige, en van rapporten, 
evenals die, verbonden aan een observatie, 
alsmede de, naar het oordeel van de Raad, 
noodzakelijke reiskosten van de belangheb
bende en die van de voor zijn reis benodig
de begeleiding naar en van de plaats, waar 
het geneeskundig onderzoek plaats vindt, be
rekend op de voet van het bepaalde in het 
Koninklijk besluit van 22 December 1922 
(Staatsblad no. 684) komen ten laste van 
het Rijk; zij worden gedeclareerd bij de 
Raad. 

3. Indien de belanghebbende tengevolge 
van een geneeskundig onderzoek en/of van 
een observatie inkomsten derft, wordt hem 
een vergoeding · gegeven. Deze vergoeding 
worgt, gehoord de belanghebbende door de 
Raad ten laste van het Rijk vastgesteld. 

8. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het ge
plaatst is . 

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken, 
van Financiën en van Sociale Zaken zijn, 
ieder voor zoveel hem aangaat, belast . met 
-de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State, aan de Algemene Re
kenkamer en aan de Buitengewone Pen-
sioenraad. · 

Amsterdam, 23 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Binnen]. Zaken, WITTEMAN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. z7 Febr. z948). 

S. I 28 

.z3 januari z948. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 32 der Wet buitengewoon 
pensioen 1940-1945 (Staatsblad 1947, 
No. H 313). 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht 

van Onze Ministers van Binnenlandse Za
ken, van Financiën en van Sociale Zaken 
van 9 December 1947, afdeling Hulpverle
ning Oorlogsslachtoffers, no. 64u; 

Gelet op de artikelen 3 en 32, vierde lid, 
van de "Wet buitengewoon pensioen 1940-
1945" (Staatsblad 1947, no. H 313); 

Gezien de adviezen van de Buitengewone 
Pensioenraad en de Stichting 1940-1945; 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 · Januari 1948, no. 25); · 

Gezien het nader rapport van voornoem
de Ministers van 9 Januari 1948, no. 64505, 
afdeling Maatschappelijke Zorg Il Bu
reau 4; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
"Onze Minister'': Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken; 
,.De Raad": de Buitengewone Pensioen

raad, bedoeld in artikel 21 der "Wet bui
tengewone pensioen 1940-1945" (Staats
blad 1947, no. H 313); . 

.,de Stichting": de Stichting 1940-1945; 
"de gepensionneerde(n)": degene(n), aan 

wie pensioen is verleend krachtens de 
,.Wet buitengewoon pensioen 1940-1945" 
(Staatsblad 1947, no. H 313); 

;,pensioen": buitengewoon pensioen, ver
leend ingevolge de "Wet buitengewoon pen
sioen 1940-1945" (Staatsblad 1947, no. 
H 313). 

2, 1. In de eerste helft van elke maand 
zendt de Raad aan de Stichting een opgave 
van de over die maand uit te betalen pen
sioens bedragen. 

2. De Stichting draagt er zorg voor, dat 
deze pensioensbedragen zo spoedig moge
lijk, doch uiterlijk vóór het einde van de 
betrokken maand aan of ten behoeve van de 
rechthebbenden worden betaalbaar gesteld. 

3, De Stichting zendt uiterlijk binnen 
twee maanden na de maand, waarop de in 
de eerste zin van het vorig artikel bedoelde 
opgave betrekking heeft, &an de Raad de 
stukken, waaruit, ten genoegen van de Raad 
dient te blijken, dat de rechthebbenden het 
pensioen hebben ontvangen en daarvoor 
kwijting hebben gegeven. 

4. De voor de betaling_ van pensioenen 
benodigde gelden worden op verzoek van 
de Raad aan een door deze aan te wijzen 
comptabele bij voorschot uit 's Rijks schat
\cist verstrekt. 

De Raad draagt door het verlenen van 
voorschotten zorg, dat de Stichting tijdig 
beschikt over voor de betaling toereikende 
gelden. 

Volgens door Onze Minister na overleg 
met Onze Minister van Financiën, vast te 
stellen voorschriften worden de verstrekte 
voorschotten verrekend. 

5. 1. Indien de gepensionneerde hiertoe 
schriftelijk aan de Raad de wens te kennen 
geeft, kan het pensioen in afwijking van 
het bepaalde in artikel 2, tweede lid, ge
hoord de Stichting, door de Raad betaal
baar worden gesteld. 
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2. Voorts wordt het pensioen door de 
Raad betaalbaar gesteld, indien de gepen
sionneerde buiten het Rijk in Európa woon
achtig is, tenzij de gepensionneerde schrif
telijk aan de-Raad de wens te kennen geeft 
het pensioen' door bemiddeling v an de Stich
ting te ontvangen. In laatstgenoemd geval 
is het bepaalde in de voorafgaande artike
len van toepassing. 

3. Het betaalbaar stellen door de Raad 
geschiedt op dezelfde voet als het betaal
baar stellen van de pensioenen t en laste 
van het Algemeen Burgerlijk P ensioenfonds. 

6. D e contröle op het in leven zijn van 
de gepensionneerde en op de verdere om
standigheden, die het betaalbaar stellen der 
pensioenen kunnen. beïnvloeden, geschiedt 
op dezelfde voet als is vo·orgeschreven voor 
het betaalbaar stellen van de pensioenen 
ten laste van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds. 

7. De Stichting ontvangt jaarlijks van 
het Rijk een vergoeding van de kosten voor 
h aar verbonden aan de toepassing van dit 
besluit. 

Onze Minister stelt na overleg met de 
Raad en de Stichting het bedrag, dat per 
uitbetaald pensioensbedrag word vergoed, 
vast. 
· 8. Dit besluit treed t in werking op • de 
tweede dag na die der dagtekening van het 
Staatsblad , waarin het geplaatst is. 

Onze Ministers v an Binnenlandse Zaken , 
v an F inanciën en van Sociale Z aken zijn, 
ieder voor zoveel hem aangaat , belast m et 
d e uitvoering van dit besluit, dat iri het 
Staatsblad zal worden gep laatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van S t a te , aan d e Algemene Rekenka m er 
en aan de B ui tengewone- Pensioenraad. 

Amsterda m, 23 Januari 1948. 
WILHELMINA. 

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

De Minister v an Financiën, P . LIEFTINCK. 

DP. Min. van Sociale Zaken, W. DIU:ES. 
(Uitgeg. I 7 Febr. I948). 

S. I 29 
28 januari I948. BESLUIT tot het aan

wijzen van landen, ingevolge artikel 28 
van de Wet op de vermogensaanwas
belasting,, Staatsblad No. G 264. 

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

Financiën van 9 Januari _ 1948, Afdeling 
Directe Belastingen, no. 202; 

Gelet op artikel 28, eerste Jid , onder
deel I, onder 2, letter b, onderdeel II, 
onder 2, ,letter b , en onderdeel III, letter b, 
van de W et op de vermogensaanwasbelas
ting (Staatsblad no. G 264) ; 

De Raad v an Stat e- gehoord (advies van 
20 ·Januari 1948, no. 32); 

G ezien het nade r rapport van Onze voor
noemde Minister v an 22 Januari 1948, Af
deling Directe Belastingen, no. 265; 

Hebben goedgevonden en verst~an : 
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Art. 1. Voor de toepassing van artik el 
28, eerste lid, onderdeel I, onder 2, letter b, 
onderdeel II, onder 2, letter b, en onderdeel 
Hl, letter b, van de Wet op de vermogens
aanwasbelasting woràen de volgende lan
den aangewezen: 

België, Denemarken, Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland, Lu,xemburg, N oorwegen , 
Zweden, Zwitserland. 

2. Dit besluit treedt in werking met in 
gang van de tweede dag, volgende op die 
van zijn afkondiging. 

Onze Minister van Financiën is belast 
met de uitvoering van dit besluit; dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

Amsterda.m, 28 Januari 1948. 
WILHELMIN A. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg, 20 Febr. r948. ) 

S. I 30 

28' januari I948. BESLUIT, houdende na
dere aanvulling en wijziging van l).et 
K oninklijk besluit v an 15 J uni 1905, 
Staatsblad No. 209, tot vaststelling van 
een algem ene maatregel van bestuu r, 
als bedoeld in de artikelen 3 en 2 1 der 
wet van 12 Februari 1901, Staatsblad 
N o. 64, betreffende de k inderwetgeving. 

Wij W ILHEL M INA, enz.; 
Op dè voordracht van Onze Minister van 

Justitie v an 9 D ecember 1947, 7de Afde
lin g A, No. _1608; 

Overwegende, da t het wenselijk is de al
gem ene maatregel van bestuur, bedoeld bij 
de artikelen 3 en 21 v an de Wet van 12 
Februari 1901 (Staa tsblad No. 64) , vastge
steld bij Ons besluit v an 15 Juni 1905 _ 
(Staatsblad No. 209) en laatstelij k gewij
zigd b ij Ons besluit van 22 Januari 1940 
(Staatsblad No. 240) nader t e wijzigen en 
aan te vullen; 

De ·Raad van State gehoord (advies van 
23 D ecember 1947, No. 19) ; 

Gezien het nader rapport van Onze vqor
noemde Minister van 19 Januari 1948, 7de 
Afdeling A, No. 1837; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In de algemene maatregel van 

bestuur, vastgesteld bij Ons besluit van 15 
Juni 1905 (Staatsblad No. 209) , worden de 
navolgende aanvullingen en wijzigingen 
aangebracht : 

a. Aan artikel 1 wordt een derde lid 
toegevoegd, luidende : .,Bovendien is tijde
lijk een tuchtschool voor meisjes gevestigd 
te Maartensdijk (Hollandsche Rading)". 

b. Aan artikel 87 wordt een derde lid 
toegevoegd , luidende: ,,Bovendien is tijde
lij k een Rijksopvoedingsgesticht voor jon
gens gevestigd t e Amerongen " . 

c. Het eerste lid van artikel. 159 wordt 
gelezen als volgt : ,.De subsidie bedraagt 
per hoofd en per dag voor verpleegden on
der de leeftijd van veertien jaar t en hoogste 
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165 cent en voor verpleegden boven . die 
leeftijd t en hoogste 225 cent". 

d . In artikel 161 wordt in plaats van 
,,f 1.3 s" gelezen "360 cent". 

Art. II. De bedrà gen , genoemd in de 
artikelen 159 en 16! van de algemene maat
regel van bestuur, bedoeld in artikel I, 
worden geacht te zijn vastgesteld: 

a. voor de jaren 1941 tot en · met 1945 
op onderscheidenlijk Bo, no en 35 cent in 
artikel 159 en op 175 cent in artikel 16!; 

b. voor de jaren 1946 en 1947 op onder
scheidenlijk no, 150 en 150 cent in artikel 
159 en op 240 cent in artikel 161 ; 

c. voor het jaar 1948, tot het in werking 
treden van dit besluit, op onderscheidenlijk 
165, 225 en 225 in artikel 159 en op 360 
cent in artikel 161. 

Onzé Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de • 
Raad van S tate. 

Amsterdam, 28 Januari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. justitie, J . H. V. MAARSEVElrn. 

(Uitgeg. 17 Februari 1948.) 

S. I 31 

28 januari 1948. BESLUIT, houdende 
vaststelling van de tijdelijke uit
keringsregeling personeel bijzondere 
rechtspleging. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de gemeenschappelijke voordracht 

van Onze Ministers van Justitie, van Bin
nenlandse Zaken, van Sociale Zaken en van 
Financiën van 19 December 1947, Kabinet 
Bureau B, No. 1045 E 5; 

Overwegende, dat het wenselijk is met 
het oog op de voorgenomen opheffing van 
de onder het Ministerie van Justitie res
sorterende colleges, organen en instanties 
der bijzondere rechtspleging ten behoeve 
van het burgerlijk Rijkspersoneel, waarvan 
de dienstbetrekking ten gevolge van die 
opheffing is of zal worden beëindigd, een 
uitkeringsregeling te treffen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 3 
Augustus 1922, Staatsblad No. 479, tot re
geling van de toekenning van wachtgeld 
aan burgerlijke Rijksambtenaren, laatste
lijk gewijzigd bij beschikking van de Se
cretaris-Generaal van Binnenlandse Zaken 
van 27 Juni 1942 (Nederlandse Staatscou
rant van 29 Juni 1942, No. 123), het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934, het Algemeen Rijksambtenaren
reglement en het Arbeidsovereenkomsten
besluit; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Januari 1948, No. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 23 Januari 1948, 
Kabinet, Bureau B, No. 1045 E 9; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Gerekend van 1 Maart 1946 te bepalen 
als volgt : 

Art. 1. 1. In dit besluit wordt verstaan' 
onder : 

a. ,,Onze Minister": Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken ; 

b. ,,belanghebbenden": de personen, be
doeld in artikel 2 ; 

c . ,,Rijkswachtgeldbesluit": Ons besluit 
van 3 Augustus 1922 (Staatsblad No. 479) 
tot regeling van de toekenning van wacht
geld aan burgerlijke Rijksambtenaren; 

d. ,,D iensttijd": de aan het ontslag voor
afgaande tijd, die de belanghebbende hetzij 
in burgerlijke Overheidsdienst dan wel in 

· militair verband heeft doorgebracht in een 
der in artikel 2 bedoelde betrekkingen, met 
dien v erst ande echter, dat 

1° . d iensttijd voor het bereiken van de 
leeftij d van 18 jaar vervuld buiten aanmer
king blij ft, behalve voor de toepassing van 
artikel 4 , lid 1; 

2 ° . indien de diensttijd wegens verleend 
ontslag onderbroken is geweest, de tijd vóór 
de onderbreking slechts medetelt, indien de 
onderbreking hoogstens een maand heeft 
geduurd; 

3 ° . diensttijd, die in aanmerking is ge
nomen bij de berekening van de duur van 
wachtgeld of een daarmede gelijk te stellen 
u itkering ten laste van een der lichamen, 
bedoeld in de artikelen 3 en 4 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad .No. 240) niet 
wordt medegeteld ; 

4 °. bovendien in aanmerking wordt ge
nomen, de diensttijd, bij een gemeente
poiitiecorps als bedoeld in artikel 6, 4e lid; 

e . ,,laatstelijk genoten beloning": 
1 °. voor belanghebbenden, bedoeld in 

'artikel 2, 1e lid, onder a, de inkomsten, aan 
het daar genoemde ambt verbonden, die, 
ware hij in dit ambt ambtenaar iri de zin 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 240) 
in de pensioensgrondslag zouden zijn opge
nomen, vermeerderd met de tijdelijke kin
dertoelage, of de meerdere tijdelijke kinder
toelage, en de kinderbijslag volgens een 
voor hen geldend algemeen verbindend 
voorschrift, door hen genoten tengevolge 
v an het bekleden van het daarin genoemde 
ambt, voor zover betrokkenen daarop op 
de dag vóór het ontslag recht konden doen 
gelden ; 

2 ° . voor de overige belanghebbenden de 
beloning, welke door betrokkene op de dag 
voor de beëindiging der dienstbetrekking 
werd genoten, daaronder begrepen de tij
delijke kindertoelage en de kinderbijslag 
overeenkomstig een voor hem geldend alge
meen verbindend voorschrift, doch met uit
zondering van die toelagen, welke, ware hij 
ambtenaar in de zin der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad No. 240), niet in de pensioens
grondslag zouden zijn opgenomen; 

/. ,,kostwinner" : hij, wiens normale in
komsten tenminste 2/3 deel vormen van de 
totale inkomsten, waaronder begrepen uit
keringen ingevolge sociale verzekeringen, 
van het gezin, waartoe hij behoort. 

2 . Voor de toepassing van dit besluit 
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wordt onder ontslag mede verstaan: beëio- 1 

diging ener dienstbetrekking op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht. 

2, 1. Behoudens het bepaalde in het 
derde lid van dit artikel, is dit besluit van 
toepassing op hen, die in burgerlijke Rijks
dienst werkzaam zijn bij het Directoraat
Generaal voor Bijzondere Rechtspleging of 
bij enig daaronder ressorterend college, or
gaan of instantie, 

a. als rechterlijk ambtenaar in of bij de 
Bijzondere Raad vati Cassatie en de Bijzon-

- dere Gerechtshoven, als voorzitter, secre
taris of adjunct-secretaris van een Tribu
naal. als officier-fiscaal of als Hoofd van 
een Politieke Recherche Afdeling, 

b. krachtens arbeidsovereenkor,nst naar 
burgerlijk recht, voor zover hun loon is 
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde 
i_n artikel 12, eerste lid, onder b of c, van 
het arbeidsovereenkomstenbesluit. 

2. Onze Ministers van Justitie, van Fi- . 
nanciën en van Binnenlandse Zaken zijn 
bevoegd bij gemeenschappelijke beschik
king dit besluit geheel of gedeeltelijk van 
overeenkomstige toepassing te verklaren op 
personen, werkzaam bij het Directoraat
Generaal voor Bijzondere Rechtspleging of 
bij enig daaronder ressorterend college, or
gaan of instantie, die niet vallen onder het 

- eerste lid, mits hun loon niet is vastgesteld 
overeenkomstig het bepaalde in artikel t2, 
eerste lid, onder a, van het Arbeidsovereen
komstenbesluit. 

3. Dit besluit is niet van toepassing op 
hen, die, hoewel vallende onder het bepaal
de in het eerste lid, onmiddellijk na het 
beëindigen van hun werkzaamheid· als in 
dat lid bedoeld, krachtens algemene of bij
zondere regeling werkzaam blijven of we
der kunnen worden tewerk gesteld in een 
hoofdbetrekking, die zij reeds bekleedden 
vóór hun ontslag uit d,e betrekking, bedoeld 
in het eerste lid, tenzij Onze Minister van 
Justitie op hun verzoek, dat gegrond moet 
zijn op de omstandigheid, dat zij tenge
volge van hun werkzaamheid in een betrek
king als bedoeld in het eerste lid, een rede
lijke bevordering niet hebben genoten, be
slist, dat dit besluit alsnog op hen zal wor
den toegepast. 

3. Aan een belanghebbende, als bedoeld 
in artikel 2, eerste lid onder a, wie eervol 
ontslag wordt verleend met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 96 van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement, en aan 
een belanghebbende, wiens dienstbetrek
king wegens opheffing van zijn betrekking, 
wegens verandering in de inrichting van het 
dienstvak, waarbij hij werkzaam is, of in 
het algemeen wegens inkrimping van werk
zaamheden wordt beëindigd, wordt met in
gang van de dag van ontslag - voor zover 
hij alsdan niet in de termen valt om· pen
sioen, uitgezonderd vervroegd ouderdoms
pensioen, bedoeld in artikel 48, eerste lid, 
onder b, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
No. 240) te genieten - ten last'e van het 
Departement van Justitie een uitkering toe
gekend op de voet van de bepalingen van 
dit besluit. 
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Met eervol ontslag wordt gelijkgesteld 
beëindiging der dienstbetrekking hetzij om
dat de benoemingstermijn is afgelopen, zon
der dat herbenoeming is gevolgd, hetzij 
omdat het College is ontbonden. 

2. Onze Ministers van Justitie, van Fi
nanciën en van Binnenlandse Zaken regelen 
bij gemeenschappelijke beschikking de 
wijze, waarop de bedragen der uitkeringen 
ten laste van het Departement van Justi
tie worden gebracht, zomede de uitbetaling 
dier uitkeringen aan belanghebbende. 

4. r. Een belanghebbende heeft slechts 
aanspraak op de uitkering, indien hij op de 
dag van ontslag een diensttijd van ten
minste anderhalf jaar heeft. 

2. Geen aanspraak op de uitkering heeft 
een belanghebbende, aan wie om een der re
denen, genoemd in het eerste lid van arti
kel 3, ontslag wordt verleend, indien de 
door hem beklede betrekking naar het oor
deel van Onze Minister van Justitie moet 
worden beschouwd als een nevenbetrek
king. 

3. Een belanghebbende verliest zijn 
aanspraak op uitkering, indien hij - nadat 
hem ontslag is aangezegd - opzettçlijk of 
door nalatigheid verzuimt gevolg te geven 
aan een oproeping of aanwijzing van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau of bijkantoor, 
welke kan leiden tot het verkrijgen van een 
hem passende betrekking, dan wel weigert 
een betrekking, welke krachtens bindende 
beslissing overeenkomstig het bepaalde in 
het vierde lid van dit artikel voor hem 
.passend is te achten, te aanvaarden. 

Dit lid is niet van toepassing op belang
hebbenden, bedoeld in artikel 6, 2e lid. 

4. Ingeval de belanghebbende doet blij
ken overwegend bezwáar te hebben een 
hem door het Gewestelijk Arbeidsbureau of 
bijkantoor dan wel door de instantie, welke 
het ontslag heeft aangezegd, aangewezen 
dienstbetrekking te aanvaarden, wordt door 
de Directeur van het Gewestelijk Arbeids
bureau of bijkantoor het advies ingewon
nen van de Commissie van Advies, bedoeld 
in Ons besluit van 17 Juli 1944 (Staats
blad No. E 51). 

Indien deze Commissie zich met de aan
w1Jzmg verenigt, wordt de aangewezen 
dienstbetrekking geacht voor belangheb
bende passend te zijn. 

Indien de directeur van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau of bijkantoor zich niet met 
het advies van de in de eerste zin van dit 
lid genoemde commissie kan verenigen, 
yraagt hij een beslissing van de Directeur
Generaal van het Rijksarbeidsbureau. Deze 
beslissing is bindend. 

5. 1. Behoudens het overigens in dit be
sluit bepaalde 

a. heeft een belanghebbende, die ten 
tijde van het ontslag kostwinner is, aan
spraak op de uitkering gedurende een tijd
vak gelijk aan 1/6 deel van de diensttijd; 

b. en de overige belanghebbenden gedu
rende een tijdvak, gelijk aan 1/12 deel van 
de diensttijd, een en ander met dien ver
standè, dat de duur van de uitkering voor 
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_ een belanghebbende, als bedoeld onder a, 
nimmer meer beloopt dan twee jaren en m 
de overige gevallen nimmer m eer dan een 
jaar. 

Voor de berekening van de duur der uit
kering wordt de diensttijd gedeeld door 6, 
onderscheidenlijk door I2, waarna de uit
komst naar boven wordt a fgerond op hele 
maanden. 

;,. . Behoudens het bepaalde in het ver
dere verloop van dit besluit is de uitkering: 

a. voor een belanghebbende, die ten 
tijde van het ontslag kostwinner is, gedu
rende de eerste twee maanden gelijk aan 
het bedrag van de laatstelijk genoten be
loning, gedurende de volgende twee maan
den 85, gedurende de volgende acht maan
den 70 en vervolgens 60 ten honderd van 
die beloning; . 

b . in de overige gevallen gedurende de 
eerste maand gelijk aan het bedrag van de 
laatstelijk genoten beloning, gedurende de 
volgende maand 85, gedurende de volgende 
vier maanden 70 en vervolgens 60 ten hon
derd van die beloning. 

j. Voor zoveel van een belanghebbende, 
die niet in het genot is van een vervroegd 
ouderdomspensioen, bedoeld in artikel 48, 
Ie lid, onder b, der Pensioenwet I922, 
(S taatsblad No. 240) ten tijde van het 
ontslag de diensttijd tezamen met het aan
tal jaren van de leeftijd, die hij ten tijde 
van het ontslag heeft bereikt, 60 of meer 
bedraagt, wordt hem na afloop van de in 
het· eerste en tweede lid bedoelde termij
nen, gedurende zes maanden een verdere 
uitkering verstrekt ten bedrage van 

a. 50 t en honderd van de laatstelijk ge
noten beloning, indien hij ten tijde van het 
ontslag kostwinner is; 

b. 40 ten honderd in de overige geval
len. 

4. Hij, die op de datum van ingang van 
het ontslag kostwinner zijnde, nadien die 
hoedanigheid verliest, wordt daarna behan
deld op de voet als in de voorafgaande 
leden van dit artikel ten aanzien van niet
kostwinners is bepaald. 

6. I. Wanneer een belanghebbende in
komsten geniet of gaat genieten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand of 
weder ter hand genomen met ingang van 
of na de dag, waarop het ontslag ter zake 
waarvan de uitkering is verleend, is aange
zegd wordt indien deze inkomsten •uit 
enig~ overh~idskas worden genoten, zodra 
en zolang de uitkering, vermeerderd met 
die inkomsten, de laatstelijk genoten belo
ning zou overschrijden, de uitkering met 
het bedrag dier overschrijding verminderd 
err in de overige gevallen, zodra en zolang 
die uitkering, vermeerderd met die in
komsten de laatstelijk genoten beloning met 
meer dan 20 ten honderd daarvan over
schrijdt, de uitkering met het bedrag van 
het meerdere verminderd. 

2. De belanghebbende, die in het genot 
is en blijft, of onmiddellijk na zijn ontslag 
uit de betrekking, bedoeld in artikel 2, 
komt van een pensioen of wachtgeld ten 
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laste van het Rijk, een der Overzeese Ge
biedsdeelen, ten laste van een publiekrech
telijk lichaam in een dezer gebieden, of ten 
laste van een door het openbaar gezag in
gesteld fonds, ontvangt geen hogere uitke
ring krachtens dit besluit dan tot het be
drag, dat zijn pensioen of wachtgeld als 
bovenbedoeld minder bedraagt dan f 4000 
per jaar. 

3. Onze Minister kan op verzoek van 
een belanghebbende, indien deze zich in 
militaire dienst bevindt of moet begeven, 
bepalen, dat te zijnen aanzien, de regeling 
vervat in dit besluit voor de duur van de 
militaire dienst wordt opgeschort. 

4. Onze Minister kan op verzoek van 
een belanghebbende, indien deze in dienst 
is getreden van enig gemeente-politiekorps, 
en werkzaamheden blijft verrichten, welke 
voorheen geschiedden in dienst der bijzon
dere rechtspleging, bepalen, dat te zijnen 
aanzien de regeling vervat in dit besluit 
voor de duur van de dienstbetrekking bij 
het betrokken gemeente-politiekorps wordt 
opgeschort. 

7. 1. Behoudens het bepaalde in het 
derde en laatste lid van dit artikel is de 
belanghebbende verplicht binnen veertien 
dagen na -de dag, waarop zijn ontslag in
gaat, aan Onze Minister een schriftelijke 
verklaring te zenden van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau of het daaronder ressorter.end 
bijkantoor van zijn voormalige standplaats, 
waaruit blijkt, dat hij als werkzoekende is 
ingeschreven. Onze Minister en Onze Mi
nister van Sociale Zaken zijn bevoegd bij 
gemeenschappelijke beschikkingen nadere 
voorschriften in verband met die inschrij
ving tf geven. 

2. 1ndien een belanghebbende niet aan 
de in het eerste lid omschreven verplichting 
heeft voldaan, heeft hij geen aanspraak op 
de uitkering. 

3. Onze Ministers van Justitie en van 
Binnenlandse Zaken kunnen bij gemeen
schappelijke beschikking bepalen, dat de in 
het eerste lid omschreven verplichting niet 
geldt voor bepaalde belanghebbenden of 
groepen van belanghebbenden. 

4. Indien op een belanghebbende, wie 
met ingang van of na I Maart I946 ontslag 
is verleend om een der redenen, genoemd in 
artikel 3, eerste lid, te dier zake reeds deze 
of een andere uitkeringsregeling toepassing 
vindt of heeft gevonden, geschiedt de uit
kering ingevolge dit besluit slechts voo~
zover deze in totaal de uitkering ingevolge 
de eerstbedoelde regeling het overeen
komstige tijdvak te boven gaat. 

5. Op een belanghebbende, als bedoeld 
in artikel 2, Ie lid, onder b, is dit besluit 
slechts van toepassing, indien hij een schrif
telijke bereidverklaring aflegt, dat de uitbe
taling van de bijslag bedoeld in artikel 63 
van het Arbeidsovereenkomstenbesluit, voor 
zover deze bij het inwerking treden van dit 
besluit nog niet heeft plaats gehad, wordt 
opgeschort tot na de definitieve beëindigirtg 
van de uitkerinrr bedoeld in artikel 3, met 
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dien verstande, dat hetgeen alsdan krach
tens dit besluit zal zijn uitgekeerd, op de 
hem toekomende bijslag in mindering zal 
worden gebracht. 

6. De eerste twee leden van dit artikel 
zijn niet van toepassing op · belanghebben
den, bedoeld in artikel 6, 2e lid, of op be
langhebbenden aan wie vóór het in wer
king treden van dit besluit ontslag werd 
verleend. 

8. De artikelen 6, derde tot en met laat
ste lid, 7, 7a, 8, 9, 10 en n van het Rijks
wachtgeldbesluit vinden, voor zoveel mo
gelijk, overeenkomstige toepassing. 

9. 1, De ter uitvoering van dit besluit 
te nemen beslissin'gen worden genomen door 
Onze Minister. 

2. Indien de belanghebbende zulks wenst, 
wordt over door hem tegen de in dit artikel 
bedoelde beslissingen ingebrachte bezwaren 
advies ingewonnen van de Commissie, be
doeld in artikel 12 van het Rijkswachtgeld
besluit. 

Na ontvangst van dit advies wordt de 
met redenen omklede nadere beslissing ter 
kennis van de belanghebbende gebracht. 

3. Het verzoek om het advies der Com
missie, bedoeld in het tweede lid van dit 
artikel, in te winnen wordt gedaan binnen 
30 dagen na de datum van verzending der 
betrokken beslissing. 

10. Dit besluit, hetwelk kan worden aan
gehaald als . ,,Tijdelijke uitkeringsregeling 
personeel bijzondere rechtspleging" treedt 
in werking met ingang van de tweede dag 
na die der dagtekening van het Staatsblad 
waarin het is geplaatst en is van kracht tot 
1 Januari 1950, met dien verstande, dat op 
laatstgenoemde datum krachtens een uit
keringsbeschikking van Onze Minister be
staande aanspraken, welke zich uitstrekken 
over een tijdvak na die datum, met inacht
neming van de overige bepalingen van dit 
besluit, blijven gelden. 

Onze Ministers van Justitie, van Binnen
landse Zaken, van Sociale Zaken en van 
Financiën, zijn, ieder voor zoveel hem be
treft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State. 

Amsterdam, 28 Janauri 1948. 
WILHELMINA. 

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

De Min. v. Binn. Zaken, WITTEMAN. 

D~ Min. v. Sociale Zaken. W. DREES. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 6 Febr. 1948). 

S, I 32 

31 Januari 1948. BESLUIT tot vaststel
ling van het Besluit op de Zieken
fondsraad. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 
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Sociale Zaken van 16 October 1947, no. 
; 67, K/dossier 1, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 3, lid 2 en artikel 7, le
den 1 en 2 van de Wet op de Ziekenfonds
raad; 

De Raad van State ghoord (advies van 18 
November 1947, No. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 24 Januari 
1948, No. 1951 K/dossier 1, Afdeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen het navolgende besluit: 
Art. 1. De Ziekenfondsraad bestaat uit 

een yoorzitter, tevens lid en 35 andere 
leden, te weten: 

a. zeven op het gebied der volksgezond
heid, der sociale verzekering en der parti
culiere verzekering deskundige ambtenaren, 
te weten: 

de Directeur-Generaal vim de Volksge
zondheid; 

de Voorzitter van de Centrale Commissie 
voor de Volksgezondheid; 

de Geneeskundige Hoofdinspecteur van 
de Volksgezondheid; 

de Pharmaceutische Hoofdinspecteur van 
de Volksgezondheid; 

het hoofd der afdeling Sociale Verzeke
ring van het Departement van Sociale Za
ken; 

de Voorzitter van de Verzekeringskamer; 
één, door Onze l\finister voor te dragen, 

hoofdambtenaar van de afdeling Volksge
zondheid van het Departement van Sociale 
Zaken; 

b. negen vertegenwoordigers van de al-
gemene ziekenfondsen; · 

c. zeven vertegenwoordigers van het be
drijfsleven; 

d. twaalf vertegenwoordigers van de 
groepen van personen en instellingen, die 
hun medewerking verlenen aan de zieken
fondsen bij het verstrekken van de onder
scheiden onderdelen der geneeskundige ver
zorging. 

2. De negen vertegenwoordigers van de 
algemene ziekenfondsen draagt Onze Mi
nister ter benoeming voor na de organisa
ties van de algemene ziekenfondsen te heb-
ben gehoord. · 

3. Van de zeven vertegenwoordigers van 
het bedrijfsleven draagt Onze Minister drie 
vertegenwoordigers der werkgevers, drie 
vertegenwoordigers der werknemers en één 
vertegenwoordiger van de Stichting van de 
Arbeid ter benoeming· voor, na de Stich
ting van de Arbeid te hebben gehoord. 

4. Van de twaalf vertegenwoordigers 
van de groepen van personen en instellin
gen, die· hun medewerking verlenen aan de 
ziekenfondsen, bij het verstrekken van de 
onderscheidene onderdelen der geneeskun
dige verzorging, draagt Onze Minister vijf 
artsen, twee apothekers, twee tandartsen, 
twee vroedvrouwen en een ziekenhuisdes
kundige voor, na onderscheidenlijk de orga
nisaties der artsen, apothekers, tandartsen, 
vroedvrouwen en ziekenhuizen te hebben 
gehoord. 
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5. I. D e leden van de Ziekenfondsraad, 
die in de Ziekenfondsraad zitting hebben 
overeenkomstig het bepaalde in artikel 1, 
onder b, c en d, worden voor vijf jaar be
noemd. Zij kunnen onmiddellijk . worden 
herbenoemd. 

2. Hij, die tot lid is benoemd ter ver
vulling van een tussentijds opengevallen 
plaats, treedt af op het tijdstip, waarop de 
zittingsperiode van hem, in wiens plaats hij 
is benoemd, zou zijn geëindigd. 

6. Wij stellen de bezoldiging van de 
Voorzitter van de Ziekenfondsraad vast. 
Onze Minister stelt een instructie voor de 
Voorzitter vast. 

7. De Directeur-Generaal van de Volks
gezondheid is plaatsvervangend Voorzitter 
van de Ziekenfondsraad. 

8. Aan de Ziekenfondsraad wordt door 
Ons een Secretaris en een plaatsvervangend 
Secretaris toegevoegd. De Secretaris en, bij 
diens ontstentenis, de plaatsvervangend Se
cretaris van de Ziekenfondsraad heeft in de 
vergadering van de Ziekenfondsraad een 
raadgevende stem. Wij stellen de bezoldi
ging van de Secretaris en de plaatsvervan
gend Secretaris van de Ziekenfondsraad 
vast. 

De Ziekenfondsraad stelt voor de Secre
taris van de Ziekenfondsraad een instructie 
vast, welke de goedkeuring van Onze Mi
nister behoeft. 

9. 1. Zo spoedig mogelijk na hun be
noeming leggen de Voorzitter, de Secretaris 
en de plaatsvervangend Secretaris van de 
Ziekenfondsraad een eed (belofte, verkla
ring) af in handen van Onze Minister, ter
wijl de leden van de Ziekenfondsraad de eed 
(belofte, verklaring) afleggen in handen 
van de Voorzitter van de Ziekenfondsraad. 

2 . Het formulier van de eed (belofte, 
verklaring) wordt door Onze :fyiinister vast
gesteld. 

10. De Voorzitter, de leden, de Secreta
ris en de plaatsvervangend Secretaris van 
de Ziekenfondsraad kunnen, indien zij in 
ernstige mate tekort schieten bij de vervul
ling van hun taak, door Ons worden ge- 
schorst en/of ontslagen. De gevolgen van de 
schorsing en/of het ontslag worden bij het 
desbetreffende hesluit geregeld. 

ll. Commissies uit de Ziekenfondsraad 
worden gekozen door de Ziekenfondsraad. 
De Voorzitter van de Ziekenfondsraad 
maakt deel uit van deze Commissies en zit 
de vergaderingen dier Commissies voor, 
tenzij de Ziekenfondsraad, op verzoek van 
de Voorzitter van de Ziekenfondsraad, an
ders bepaalt. 

12. De leden van de Ziekenfondsraad 
hebben het recht de vergaderingen der 
Commissies uit de Ziekenfondsraad bij te 
wonen. De Secretaris en, bij diens ontsten
tenis, de plaatsvervangend Secretaris van de 
Ziekenfondsraad is Secretaris van de Com
missies uit de Ziekenfondsraad. Zij kunnen 
zich als zodanig door een door de Voorzitter 
van de Ziekenfondsraad aan te wijzen amb
tenaar van het hierna te noemen bureau 
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van de Ziekenfondsraad doen verva ngen. D e 
Secretaris van een Commissie uit de Zie
kenfondsraad heeft in de vergaderingen van 
die Commissie een raadgevende stem . 

13. 1. De Ziekenfondsraad kiest uit 
zijn midden een vaste Commissie, belast 
met de dagelijkse leiding, aan welke Com 
missie de Ziekenfondsraad de uitoefening 
van bepaalde hem toekomende bevoegdhe-

. den zal opdragen. 
2 . Deze vaste Commissie zal worden sa

mengesteld uit negen leden, van wie twee 
leden uit elk der onder artikel ia, artikel 
1b, artikel 1c en artikel 1d genoemde groe
pen. 

14. 1. De Ziekenfondsraad wordt in 
zijn werkzaamheden bijgestaan door een 
Bureau. Onverminderd de algemene leiding 
van d e Voorzitter van de Ziekenfondsraad 
berust de dagelijkse leiding van dit Bureau 
bij de Secretaris van de Ziekenfondsraad. 

2 . Aan het Bureau zijn ambtenaren ver
bonden, die door Ons, of met Onze mach
tiging door Onze Minister, worden benoemd 
en ontslagen. 

3. Wij stellen de bezoldiging vast van 
de aan het Bureau van de Ziekenfondsraad 
verbonden ambtenaren. 

4. De Voorzitter van de Ziekenfonds
raad is bevoegd met machtiging van Onze 
Minister bij arbeidsovereenkomst personen 
tijdelijk in dienst te nemen. 

15. De Voorzitter van de Ziekenfonds
raad draagt zorg voor de uitvoering van de 
besluiten van de Ziekenfondsraad en van 
de Commissies uit de Ziekenfondsraad. 

16. Wanneer de Ziekenfondsraad aan 
Onze Minister een advies uitbrengt, is ieder 
lid of zijn enige leden gezamenlijk bevoegd 
een afzonderlijke nota aan het advies toe 
te voegen. . 

17. Indien Onze Minister afwijkt van 
een hem uitgebracht advies van de Zieken
fondsraad, maakt hij zijn beslissing met 
redenen omkleed aan de Ziekenfondsraad 
bekend. 

18. I. De Voorzitter van de Zieken
fondsraad vertegenwoordigt de Zieken
fondsraad in en buiten rechte. 

2. Alle van de Ziekenfondsraad uitgaan. 
de stukken worden getekend door de Voor
zitter en de Secretaris van de Ziekenfonds
raad. 

19. Reis- en verblijfkosten worden aan 
de leden van de Ziekenfondsraad vergoed 
overeenkomstig de tweede klasse van het 
Reisbesluit 1916. 

Aan de niet-ambtelijke leden wordt bo
vendien een vacatiegeld toegekend ten be
drage van f 10 per dag, waarop een of meer 
vergaderingen van de Ziekenfondsraad of 
van ten behoeve van de Ziekenfondsraad 
ingestelde Commissies zijn bezocht. 

20. Ten aaivien van de bevoegdhede_n 
en verplichtingen van Onze Minister met 
betrekking tot de hieronder vermelde be
sluiten en beschikkingen geldt het navol
gende: 
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A. Ziekeniondsenbesluit. 

r. De bevoegdheden, vervat in artikel 
II, leden 1 en 3, tot het erkennen als zie
kenfonds en tot het toelaten als algemeen 
ziekenfonds, blijven berusten bij Onze Mi
nister. 

2. De bevoegdheid, vervat in artikel 12, 

lid 2, tot het verenigen en ontbinden van 
ziekenfondsen, althans voor zover dit ge
schiedt tegen de wil van één der daarbij 
betrokken ziekenfondsen blijft berusten bij 
Onze Minister. 

3. De verplichting, vervat in artikel 15, 
lid 4, tot het geven van nadere voorschrif
ten omtrent de hoogte van de bijdrage tot 
bestrijding van de kosten, verbonden aan 
het toezicht en de wijze, waarop die bij
drage wordt opgebracht, blijft berusten bij 
Onze Minister. 

B. Tweede UitvoeringsbesÎuit van de 
Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Sociale Zaken ingevolge het 

Ziekenfondsenbesluit. 

4. De bevoegdheden, toekomende aan de 
Commissaris, belast met het toezicht op de 
ziekenfondsen, vervat in artikel 14, leden 2 

en 8, tot het stellen van regelen op het ge
bied der aldaar genoemde verstrekkingen, 
gaan over op Onze Minister. 

5. De bevoegdheid, vervat in artikel 17_, 
•lid 1, tot het vaststellen van de premie, 
blijft berusten bij Onze Minister. 

6. De bevoegdheid, vervat in artikel 19, 
lid 3, tot het beperken der verstrekkingen, 
blijft berusten bij Onze Minister. 

7. De bevoegdheid, vervat in artikel 20, 
lid 2, tot het geven van nadere voorschrif
ten betreffende de invordering van ' de pre
mie, blijft berusten bij Onze Minister. 

8. De bevoegdheid, vervat in artikel 40, 
tot het stellen van nadere voorschriften, 
gaat over op Onze Minister. 

C. Derde uitvoeringsbesluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken ingevolge het 

Zie_keniondsenbesluit. · 

9. De bevoegdheid, vervat in artikel II, 

tot het vaststellen van regelen omtrent aan
tal, benoeming en taak van de controleren
de geneeskundigen, gaat over op Onze Mi-
nister. ' 

10. De bevoegdheid, vervat in artikel 12, 
toekomende aan de Commissaris, belast 
met het toezicht op de ziekenfondsen, tot het 
stellen van nadere voorschriften betref
fende: 

a. het grootste toegelaten aantal verze
kerden per arts, tandarts, apotheker en 
tandheelkundige; 

b . de welstandsgrens; 
c. de begrenzing van de taak van het 

controlerend personeel bij de ziekenfondsen, 
voor zover het medisch personeel betreft.., 
gaat over Qf Onze Minister. 

L. & S. 1948 
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D. Beschikking van de Minister van 
Sociale Zaken ván z2 Maart z946 tn/3-t 

betrekking tot de coupons. 

rr. De bevoegdheid, vervat in artikel II, 

toekomende aan de Commissaris, belast met 
het toezicht op de ziekenfondsen, ter uit
voering van deze beschikking nadere rege
len te stellen, welke worden bekendgemaakt 
in de Nederlandse Staatscourant, gaat over 
op Onze Minister. 

E. Beschikking verloskundige hulp 
verplicht-verzekerden. 

12. De bevoegdheid, vervat in artikel 3, 
toekomende aan de Commissaris, belast met 
het toezicht. op de ziekenfondsen, om in 
naar zijn oordeel in aanmerking komende 
gevallen ten aanzien van een algemeen zie
kenfonds te bepalen, dat verloskundige hulp 
voor rekening van dat fonds slechts wordt 
verleend onder nader doo( hem vast te stel
len voorwaarden, gaat over op Onze Mi
nister. 

21. Onze Minister kan nadere voor
schriften geven tot uitvoering van dit be
sluit. 

22. r. Dit besluit kan worden aange
haald onder de titel: ,,Besluit op de Zieken
fondsraad". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van een nader door Ons te bepalen 
dag. 

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

Amsterdam, 31 Januari 1948. 

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

(Uitgeg. 24 Febr. z948). 

S. I 33 

2 Februari 1948. BESLUIT tot nadere 
wijziging van Koninklijke besluiten van 
26 Mei 1922 (Staatsblad No. 393) en 
24 December 1923 (Staatsblad No. 
556), in zake heffing Kanselarij leges. 

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

van Financiën en van Buitenlandse Zaken 
van 13 Januari 1948, Generale Thesaurie, 
Afdeling Begrotingszaken, No. 22, Geheim, 
en van 10 Januari 1948, Directie Admini
stratieve Zaken, No. 2666/212a, G.S. Ge
heim; 

Gelet op het bepaalde in artikel 2 der 
wet van 9 Mei 1890 (Staatsblad No. 80) tot 
nadere regeling van de heffing en bestem
ming der Kanselarijleges, laatstelijk gewij
zigd bij de Wet van 23 Juni 1923 (Staats
blad No. 291); 

D e Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari 1948, No. 33); 

4 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 27 Januari 1948, Ge
nerale Thesaurie, Afdeling Begrotingsza
ken, No. 55, Geheim, en van 27 Januari 
1948, Directie Administratieve Z,iken, No. 
9252-734, G.S. Geheim; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, Artikel 1, sub a en b, van Ons 

besluit van de 24ste December 1923 (Staats
blad No. 556), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van de 25ste April 1933 (Staatsblad 
No. 228) wordt gelezen als volgt: 

a. voor het afgeven of verlengen van 
een paspoort voor niet langer dan twee jaar 
ten behoeve van een Nederlander of Ne
derlands onderdaan, al of ~t vergezeld 
van één of meer kinderen beneden vijftien 
jaar f 10 

b. voor het afgeven of verlengen van 
een paspoort voor niet langer dan één jaar 
ten behoeve van een vreemdeling, al of niet 
vergezeld van één of meer kinderen bene
den vijftien jaar f ·10. 

2. Artikel 3 van Ons besluit van de 
26ste Mei 1922 (Staatsblad No. 393), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van de 
25ste April 1933 (Staatsblad No. 228) wordt 
gelezen als volgt: 

"De hierbedoelde zegels zijn voor de 
autoriteiten, bedoeld in artikel 1, tegen be
taling van f 10 verkrijgbaar ten kantore 
van de Ontvangers der accijnzen in de 
hoofdplaatsen der Provinciën". 

3. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die der dagtekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

Onze Ministers van Financiën en van 
Buitenlandse Zaken zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State en aan de Algemene Reken
kamer. 

Amsterdam, 2 Februari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BmnZELAER. 

(Uitgeg. z3 Febr. z948). 

S. I 34 
3 Februari z948. BESLUIT tot uitvoering 

van artikel 4a, jis de artikelen 2, 3 en 4 
van de de wet genees- en tandheel
kundige voorziening burgerbevolking 
(Besluit tandheelkundige voorziening 
1948). 

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

Sociale Zaken van 13 December 1947, No. 
44u H/dossier 46, Afdeling Volksgezond
heid; 

Gelet op artikel 4a, jis de artikelen 2, 3 
en 4 van de Wet genees- en tandheelkun
dige voorziening burgerbevolking; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Januari 1948, No. 27); 
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Gezien het nader rapport van Onze ge
noemde Minister van 26 Januari 1948, No. 
207 H/dossier 46, Afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen 
Art. 1. Dit besluit neemt over de termi~ 

nologie van artikel 1 van de Wet genees~ 
en tandheelkundige voorziening burgerbe
volking en verstaat voorts onder: 

a. ,,vervanger": de ingevolge het bepaal
de in de artikelen 2 of 3 door de hoofd
inspecteur aangewezen tandarts; 

b. ,,waarnemer": de tandarts, aan wie 
ingevolge het bepaalde in artikel 3 de ver
vanging is opgedragen naast de waarneming 
van de eigen praktijk; 

c. ,,vervanging": het op een der in de 
artikelen 2 en 3 aangegeven wijzen in zijn 
praktijk vervangen van een tandarts. 

2. 1. Een tandarts, die om enigerlei re
den zijn praktijk zei( niet of niet volledig 
kan uitoefenen, mag zich daarin uitsluitend 
laten vervangen, het zij - met verplichting 
tot mededeling aan de hoofdinspecteur -
door een of meer tandartsen, die in de ver
vanging kunnen voorzien, terwijl zij daar
naast hun eigen praktijk blijven waarnemen, 
he~ij door een tandarts, die daartoe is aan
gewezen door de hoofdinspecteur. 

2. Indien een tandarts een vervanger 
wenst en naar het oordeel van de hoofd
inspecteur in de vervanging kan worden 
voorzien door een of meer tandartsen, die 
daarnaast hun •eigen praktijk blijven waar
nemen, kan de hoofdinspecteur de aanwij
zing van een vervanger weigeren. 

3. Indien een tandarts een bepaalde ver
vanger, die ingeschreven is in het in artikel 
4 bedoeld register, wenst, kan de hoofd
inspecteur deze vervanger aanwijzen. 

4. De aanwijzing geschiedt voor onbe
paalde tijd, dan wel voor een door de hoofd
inspecteur bepaalde termijn. 

3. 1. Indien een tandarts, die om eni
gerlei reden zijn praktijk zelf niet of niet 
volledig kan uitoefenen, naar het oordeel 
van de hoofdinspecteur geen of niet vol
doende maatregelen heeft getroffen om 
daarin te voorzien, kan door de hoofd
inspecteur hetzij een vervanger worden aan
gewezen, hetzij aan een of meer tandartsen 
worden opgedragen om zich met de ver
vanging naast de waarneming van de eigen 
praktijk te belasten. 

2. De aanwijzing of opdracht geschiedt 
voor onbepaalde tijd, dan wel voor een 
door de hoofdinspecteur bepaalde termijn. 

3. Een tandarts is verplicht gevolg te 
geven aan de opdracht, bedoeld in het eer
ste lid. 

4, 1. De hoofdinspecteur houdt een re
gister aan van de tandartsen, die als vervan
ger kunnen worden aangewezen; hij doet aan 
deze tandartsen mededeling van hun in
schrijving in of hun afvoering van het re
gister. 

2. In het register zullen, behoudens het 
bepaalde in het vierde Jid, worden inge
schreven ingezetenen des Rijks, die de be-
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voegdheid tot het uitoefenen der tandheel
kunst als tandarts hier te lande volgens de 
wet hebben verkregen: 

a. in een door Ons te bepalen aantal ka
lenderjaren voorafgaande aan het jaar, 
waarin dit besluit in werking treedt; 

b. in het kalenderjaar, waarin dit be
sluit in werking is getreden, alsmede gedu
rende het tijdvak, waarin de werking van 
dit besluit voortduurt , 

3. Mede kunnen door de hoofdinspec
teur in het register worden ingeschreven 
tandartsen, die zich vrijwillig beschikbaar 
hebben gesteld om als vervanger te worden 
aangewezen. 

4. Niet in het register worden inge
schreven degenen, die: 

a. ingevolge enig wettelijk voorschrift 
verplichtingen hebben, waardoor zij niet 
beschikbaar zijn om als vervanger te wor
den aangewezen; 

b. naar het oordeel van de hoofdinspec
teur niet in hun werkkring kunnen worden 
gemist; 

c. naar het oordeel van de hoofdinspec
teur hetzij wegens ongeschiktheid hetzij 
om andere redenen redelijkerwijze niet in 
aanmerking komen om als vervanger te 
worden aangewezen. 

5. De in het register ingeschreven tand
arts, die komt te verkeren in een der in het 
vorige lid, ·onder a, b en c omschreven ge
vallen of zijn vrijwillige beschikbaarstelling 
bedoeld in het derde lid intrekt, wordt van 
het register afgevoerd. 

6. Hij, die behoort tot een der in het 
tweede lid bedoelde groepen of overeen
komstig het bepaalde in het derde lid in het 
register is ingeschreven, is verplicht gevolg 
te geven aan een aanwijzing bedoeld in de 
artikelen 2 en 3. 

5. 1. Het zich als tandarts ter uitoefe
ning van een eigen praktijk vestigen is 
slechts toegestaan aan hem, die al of niet 
voorwaardelijk van de hoofdinspecteur toe
stemming heeft verkregen om zich als zo
danig te vestigen. 

2. Bij het weigeren of al d&n niet voor
waardelijk verlenen van 4'.ijn toestemming 
kan de hoofdinspecteur rekening houden 
met de hem kenbaar gemaakte wensen van 
de bij de vestiging belanghebbende tand
artsen. 

6. 1. De tandarts, in wiens praktijk 
door vervanging is voorzien ingevolge een 
aanwijzing of opdracht van de hdofdinspec
teur, is verplicht: 

a. zijn spreekkamer, instrumentarium 
met bijbehorende geneesmiddelen en andere 
materialen, wachtkamer, en zo nodig een 
voor de uitoefening van de praktijk nood
zakelijk vervoermiddel ter beschikking van 
de vervanger te stellen en te houden; 

b. voor een passende huisvesting en 
voeding van de vervanger zorg te dragen; 

c. met de vervanger een regeling aan
gaande uitkering van een geldelijke vergoe
ding te treffen, onder goedkeuring van een 
voor het district, binnen hetwelk de tand
arts is gevesti~d, door de geneeskundig 
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hoofdinspecteur van de Volksgezondheid_ na 
overleg met het Hoofdbestuur der Neder
landse Maatschappij tot bevordering der 
Tandheelkunde aangewezen commissie van 
tandartsen, of wel een door deze commissie 
vast te stellen vergoeding aan de vervanger 
uit te keren. 

2. De tandarts, in de waarneming van 
wiens praktijk is voorzien door een op
dracht aan een of meer waarnemers, is ver
plicht met de waarnemer of de waarnemers 
een regeling aangaande uitkering van een 
geldelijke vergoeding te treffen onder goed
keuring van de in het eerste lid sub c be
doelde commissie, of wel en door deze com
missie vast te stellen vergoeding aan de 
waarnemer of de waarnemers uit te keren. 

3. De in het eerste lid sub c bedoelde 
commissie bepaalt in daarvoor in aanmer
king komende gevallen, in hoeverre het na
komen van de in het eerste lid onder a ge
noemde verplichtingen achterwege kan blij
ven, en stelt dan tevens vast, met welk be
drag de onder c bedoelde uitkering deswege 
wordt verhoogd. 

4. De vervanger of waarnemer gedraagt 
zich zoa!s een goed vervanger of waarnemer 
betaamt. 

5. De inkomsten uit de praktijk blijven 
voor de tandarts in wiens praktijk door een 
aanwijzing of opdracht van de hoofdinspec
teur is voorzien. 

6. Zodra de tandarts, in wiens praktijk 
door vervanging is voorzien, zijn praktijk 
weder volledig gaat uitoefenen, doet hij 
daarvan mededeling aan de hoofdinspecteur. 

7. 1 De vervanger wordt door de af
voering van het in artikel 4 bedoeld register 
van de vervanging ontheven. 

2. De vervanger of waarnemer kan door 
de hoofdinspecteur van de vervanging wor
den ontheven: 

a. indien de redenen, welke tot de ver
vanging hebben geleid, niet meer bestaan; 

b. indien de vervanging zonder onder
breking dril! maanden of langer heeft ge
duurd; 

c. bij grove nalatigheid of wangedrag, 
onverminderd het in andere wetten be
paalde; 

d. indien de vervanger door omstandig
heden buiten zijn wil niet meer in staat is, 
de vervanging op zich te blijven nemen. 

3. De hoofdinspecteur doet aan de ver
vanger of waarnemer mededeling van zijn 
ontheffing door toezending van het daartoe 
strekkend besluit, dat met redenen om
kleed moet zijn. 

4. In bijzondere omstandigheden kan bij 
ontheffing de vervanger of waarnemer door 
Onze Minister, met medewerking van Onze 
Minister van Financiën, een vergoeding 
worden toegekend. 

8. Dit besluit kan worden aangehaald 
onder de titel: .,Besluit tandheelkundige 
voorziening 1948". · 

9. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die van zijn af
kondiging. 

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

Amsterdam, 3 Februari 1948. 

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

(Uitgeg. 20 Febr. 1948). 

S. I 35 

3 Februari 1948. BESLUIT, houdende 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit 
van r8 December 1946 (Staatsblad No. 
G 371), tot regeling van de vergoe
ding van verplaatsingskosten. 

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

Financiën van ro November 1947, no. r6r 
G enerale Thesaurie, afdeling Economische 
en Sociale Zaken; 

De Raad van State gehoord (advies van 
25 November 1947, no. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 27 Januari 1948, no. 
220, Generale Thesaurie, afdeling Econo
mische en Sociale Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Ons besluit van r8 December 1946, tot 

regeling van de vergoeding van verplaat
singskosten (Staatsblad no. G 371), wordt 
te rekenen van r Januari 1948, aangevuld 
als volgt: 

Enig artikel. 
Na artikel 6 wordt ingevoegd een nieuw 

artikel 6a, luidende als volgt: 
r. Indien belanghebbende gehuwd is en 

hij, ingeval van verplaatsing of bij eerste 
indiensttreding, verplicht is in zijn stand
plaats een pension te nemen, omdat hij er 
niet in kan slagen aldaar een geschikte wo
ning te vinden en ook de burgemeester van 
de betreffende gemeente of een door dezen 
aan te wijzen autoriteit verklaard heeft, dat 
geen woning voor hem beschikbaar is, ter
wijl de verplaatsing niet op verzoek ge
schiedt en omdat hij niet in de gelegen
heid is tussen zijn woon- en standplaats 
heen en weer te reizen, kunnen hem een
maal in de r4 dagen, door of namens Onze 
Minister, hoofd van het desbetreffende De
partement van Algemeen Bestuur, de reis
kosten naar en van de woonplaats van zijn 
gezin worden vergoed. 

2. Indien het gezin van belanghebben
d e tijdelijk elders dan op de oude woon
plaats verblijft, wordt niet meer dan het 
bedrag der reiskosten tussen de standplaats 
en de oude woonplaats vergoed. 

3. Indien belanghebbende ongehuwd is 
en hij, ingeval van verplaatsing of bij eer
ste indiensttreding, verplicht is in zijn 
standplaats een pension te nemen, omdat 
hij niet in de gelegenheid is tussen zijn 
standplaats en de woonplaats van het ge
zin, waartoe hij behoort, heen en weer te 
reizen, kunnen hem, onverminderd het be-
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paalde in de tweede volzin van het vijfde 
lid van artikel 5 eenmaal in de maand, 
door of namens Onze Minister, hoofd van 
het desbetreffende Departement van Alge
meen Bestuur, de reiskosten worden ver
goed naar en van de woonplaats van het 
gezin; waarvan hij deel uitmaakt, met dien 
verstande, dat, indien belanghebbende 23 
jaar of ouder is, deze reiskosten slechts 
kunnen. worden vergoed, indien de plaat-
sing op de desbetreffende standplaats is 
geschied buiten het normale kader van 
standplaatsveranderingen om en verband 
houdt met de bijzondere naoorlogse om
standigheden. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State. 

Amsterdam, -~ Februari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 20 Februari 1948.). 

S. I 36 

5 Februari 1948. WET, houdende natura
lisatie van Emma He/ene Coché en 18 
anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 649; 
Hand. II 47/48, bladz. u78-u79; 
Bijl. Hand. I 47/48, 649; 
Hand. I 47/48, bladz. 84. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Emma He/ene Coché en r8 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
artikel 2 genoemden voor zoveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het 
•ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van rs December 1938 (Staatsblad No. 
204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

den wordt bij deze verleend aan: 
x O • Emma He/ene Coché , geboren te 

Oss (Noordbrabant) g Juni r9ro, secreta
resse, wonende te Schiedam, provincie Zuid
holland; 

2 °. Boleslaus Cybulski, geboren te 
Chorzempowo (Polen) r3 April 1906, mijn
werker, wonende te Heer/en, provincie Lim
burg; 

3 °. Friedrich Ludwig Filz von Reiter
dank, geboren te Graz (Oostenrijk) r Mei 
rgoo, kantoorbediende, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

4°. Anthony Willem van Gremberghen, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) r 9 
September 1913, kantoorbediende, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland· 

5°. Heinz Hertzmann, geboren te 'Kre-
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leid (Duitsland) 15 April 1905, collection
neur, wonende te Enschede, provincie @ver
ijssel; 

6°. Ernst Hurwitz, geboren te Lübbecke 
(Duitsland) 5 Maart 1908, chef-inkoper, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

7°. Johan Jozef Linden, geboren te 
Kerkrade (Limburg) 17 Mei 19u, Rooms
Katholiek priester, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

8°. Stefan Straus, geboren te Oedheim 
(Duitsland) 27 Mei 1908, koopman, wonen
de te Rijswijk, provincie Zuidlwlland; 

9 °. Jstvan Talmács, geboren te Erzsé
betfalva (Hongarije) 19 September 1912, 
instrumentmaker, wonende te Hengelo, pro
vincie Overijssel; 

10°. Dirk Dimitri Zannis, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 6 Mei 1915, be
drijfsleider, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland; 

2. Met afwijking voor zoveel nodig van 
het bepaalde bij artikel 3, tweede en vier
de lid, aanhef en onder 2 °. en 3 ° ., der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December 1938 (Staatsblad No. 204), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan: 

1 °. Reinhold Otto Ackerman, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 21 November 
1893, pijplegger bij een stoomvaartmaat
schappij, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

2 °. Bernardo Antonio Bianchetti, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) 9 Sep
tember 1906, soldaat, wonende te Amster
dam, provincie Nool'dholland; 

3. 0 Annie Fox, geboren te 's- Graven
hage (Zuidholland) 24 October 1915, steno
typiste , verblijvende te Stockholm ( Zwe
den); 

4 ° . Franziskus Xaverius Jakob Maria 
Gerlach, geboren te Erpe/ (Duitsland) 8 
Juli 1886, Rijnschipper, gedomicilieerd te 
Rotterdam, provincie Zuidholland; . 

5 °. Joseph Hahn, geboren te Schwein
lurt (Duitsland) 30 S eptember 1902, ser
geant, wonende te Amsterdam, provincie 
Noord ho/land; 

6°. Adrianus Kromeich, geboren te Dor
drecht (Zuidholland) 1 Juli 1897, bankwer
ker, wonende te Dordrecht, provincie Zuid
holland; 

7° . Wladislaw Mrösz, geboren te Heer
len (Liznburg) 1 Augustus •917, chauffeur
monteur, wonende te Brunssum, provincie 
Limburg; 

8°. Theodor Sämann, geboren te _Sugen
heim (Duitsland) 25 Februari 1918, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

9 °. Charles Hubert Sauvlet, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 4 Februari 
1895, kellner, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland. 

:l. Deze wet treedt in werking met in-
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gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, 5 Februari 

1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Ju titie, J . H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. IJ Febr. z948). 

S. I 37 

s Februari 1948. WET tot vaststelling van 
de begroting van de ontvangsten en 
uitgaven van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 600 A; 
Hand. II 47/48, bladz. 466; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600 A; 
Hand. I 47/48, bladz. 84. 

Titel A. Gewone dienst f 318.091.162 
Titel B. Buitengewone dienst Nihil 

Gehele dienst f 318.091.162 

S. I 38 

s Februari 1948. WET, houdende vaststel
ling van de begroting van" het Staats
drukkerij- en Uitgeverijbedrijf voor het 
dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 600 F; 
Hand. II 47/48, bladz. 466; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600 F; 
Hand. I 47/48, bladz. 84. 

S. I 39 

5 Februari 1948. WET tot w1Jz1gmg van 
de artikelen 9 en II van het Besluit op 
de Ondernemingsbelasting 1942, Staats
blad No. S 302, en van de opgave van 
verordening 45/i944 in lijst C gevoegd 
bij het Besluit bezettingsmaatregelen, 
Staatsblad No. E 93. 

Bijl, Hand. II 47/48, 6z6; 
Hand. II 47/48, blz. II78; 
Bijl, Hand. I 47/48, 6z6; 
Hand. I 47/48, bladz. 84. 

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

dát het wenselijk is de regeling ter voorko
ming van dubbele heffing in het Besluit op 
de Ondernemingsbelasting I942 uit te brei
den en de bepaling van artikel 31 van dat 
besluit, zoals deze tot de bevrijding luidde, 
te herstellen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In het Besluit op de Onderne

mingsbelasting 1942 worden te beginnen 
met het belastingjaar 1947 de volgende. 
wijzigingen gebracht. r 

I. In artikel 9, onder 2, vervalt na "aan
deelen in de winst" de toevoeging ,,(arti~ 
kei 7)". 
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II. In artikel II, vierde lid, onder 2, 

vervalt na "kapitaal van andere onderne
mingen" de toevoeging ,, (geldleeningen 
daaronder niet begrepen)". 

2, De in lijst C, bedoeld in artikel 18 
van het Besluit bezettingsmaatregelen, on
der het hoofd "Ve,rordeningenblad 1944" 
achter no. 45 vermelde toevoeging "met 
dien verstande dat artikel 1, onder 111, ver
valt" wordt geacht nimmer te hebben be
staan. 

3, Deze wet treedt in werking met in
. gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten I>aleize het Loo, 5 Februari 

1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnen]. Zaken, WITTEMAN. 

D e Min. van Financiën, P . L IEFTINCK. 

(Uitgeg . 24 Febr. z948.) 

S, I 40 

5 Februari z948. WET tot wijziging van 
het Vijfde Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 647; 
Hand. Il 47/48, bladz. zz78; 
Bijl. Hand. I 47/48, 647; 
Hand. I 47/48, bladz. 84. 

S. I 41 

5 Februari z948. WET, houdende vaststel
ling van de begroting van het Scheep
vaartfonds voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 600 E; 
Hand. Il 47/48, bladz. zo4z; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600 E; 
Hand. I 47/48, bladz. 84. 

S, I 42 

5 Febrauri z948. WET, houdende vaststel
ling van de begroting van het Staats
vissershavenbedrijf te IJmuiden voor 
het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 600 I; 
Hand. Il 47/48, bladz. zI22; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 600 I; 
H and. I 47/48, bladz. 84. 

S. I 43 

5 Februari z948. WET tot wijziging van 
het twaalfde Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 668; 
Hand. II 47/48, bladz. zz78; 
Bijl. Hand.' I 47/48, 668; 
Hand. I 47/48, bladz. 84. 
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S, I 44 

s Februazi z948. WET, houdende naturali
satie van Paula Mathilde Au,gustin en 
20 anderen. 

Bijl. Hand. II ·47/48, 640; 
Ha/11d. II 47/48, zz78; 
Bijl. Hand. I 47/48, 640; 
HB111d. I 47/48, bladz. 84. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Paula Mathilde Augustin en 20 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N. 268) op het Nederlan_der
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1, De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze ver1eend aan: 
1°. Paula Mathilde Au,gustin, geboren te 

Amsterdam (Noordholland) 5 Mei 19n, 
wetenschappelijk assistente bij het Stede
lijk Museum te Amsterdam, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

2 °. Otto Ferdinand Drewitz, geboren te 
Danzig 11 December 1873, zonder beroep, 
wonende te Haarlem, provincie Noordhol-
land· . 

3< Frieda Heinemann , geboren te Ede 
(Gelderland) 22 Februari 1917, hulp 
in de huishouding, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

4 °. Ernst Denny Hirsch, geboren te 
Wiesbadeh (Duitsland) 27 November 1898, 
privaatdocent aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht en Leiden, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

s 0 • Josephus Hubertus Jorissen, geboren 
te Heer (Limburg) 4 Februari 1902, meet
arbeider bij het kadaster, wonende te Heer, 
provincie Limburg; 

6°. Herbert Kalman Adolf Koranyi, geb. 
te Wenen (Oostenrijk) 21 Juni- 1919, hoofd
assistent bij het Ministerie van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening, wonende te 
Voorburg, provincie Zuidholland; 

7°. Josef Lehrer, geboren te Kicnpolung 
(Roemenië) 24 December 1895, arts, wo
nende te patavia (Nederlandsch-Indië); 

8°. Heinrich Maijer, geboren te Klein 
Beckenheim (Duitsland) 15 April 1897, be
drijfsleider, wonende te Wageningen, pro
vincie Gelderland.; 

9 °. Maria Katharina Eleonore Packbier, 
geboren te Aken (Duitsland) 8 Augustus 
1902, hoofd van een school, wonende te 
Sittard, provincie Limburg; 

10° . Pieter Joseph Senster, geboren te 
K erkrade (Limburg) 4 Augustus 1897, ma
gazijnbediende, wonende te Kerkrade, pro
vincie Limburg; 

n ° . Joseph Thum, geboren te - Augs
burg (Duitsland) II Mei 1907, hoteldirec-
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teur, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidhollaind; 

12°. Jacob van de _Wakker, geboren te 
Den Helder (Noordholland) 27 Juli 1913, 
kantoorbediende. wonende te Arnhem pro-
vincie Gelderland. ' 

2. Met afwiiking. voor zoveel nodig, van 
het hepaalde b ij artikel ~- tweede en vier
de lid, aanhef en onder 2 °. en 3 ° ., der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
;168) oo het Nederlanderschap en het inge
zetenschao. laatstelijk gewi_izigd bij de wet 
van 1.~ December 19;18 (Staatsblad No. 
204) , wordt bii deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1° . Emil .Dalkmann, geboren "te Dor
drecht ( Zuidholland) 18 December 1906, 
hofmeester, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland; 

2° . Markus Ellerbrock, geboren te Em
den (Duitsland) 29 September 1qo7, kapi
tein bij de kustvaart, gedomicilieerd te 

, Rotterdam, provincie Zuidholland; 
.l O

• August Richard Rudolf Grimme, 
geboren t e Hannover (Duitsland) 22 De
cember 1900, plaatsvervangend baas in een 
brouwerii. wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidholland; 

4 °. GeorRius Johannes Knirim, geboren 
te Cothen (Utrecht) 6 Januari 1910, bak
kersknecht, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht : , 

.5° . Werner David Rosenfeld, geboren te 
Mainz (Duitsland) 3 Maart 1922, inkoper, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland: 

6°. Florent Charles François Schepers, 
g'èboren . te Rotterdam (Zuidholland) 16 
Augustus 1895, controleur, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidho/land; 

7°. Hubert Senden, geboren te Grand
view (Verenigde Staten van Amerika) 12 
Mei 1900, kruideniersbediende, wonende te 
Geleen, provincie Limburg; 

8 °. Sarolta Teltsch, geboren te Boeda
pest (Hongarije) 9 Juni 1901, weduwe van 
Marcel Vidor, secretaresse, wonende te We
nen (Oostenrijk). 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Maria Elisa Jorissen, geboren te Heer 
(Limburg) 7 Mei 1924, kantoorbediende, 
wonende te Heer, provincie Lirnburg. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
· Gegeven ten Paleize het Loo, s Februari 

1948. 
WILHELMINA. 

D e Min. v. Justitie, J. H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. z3 Febr. z948). 

1948 

s. ·1 45 

s Februari 1948. WET, houdende naturali
satie van Carlo Alberto Ciolina en 20 
anderen. 

Bijl. Hand. Tl 47/48, 673; 
Hand. Il 47/48, bladz. II79; 
Bijl. Hand. l 47/48, 673; 
Hand. l -47/48, bladz. 84. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
· Carlo Alberto Ciolina en 20 anderen, die 

aan Ons een verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de iri 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Carlo Alberto Ciolina, geboren te 

Vlaardinger-Ambacht, thans gemeente 
Vlaa,.,dingen (Zuidholland) u Mei 1917, 
handelsbediende, wonende te Voorburg, pro
vincie Zuidholland; 

2 ° . W illi Cohn, geboren te Wattenschéid 
(Duitsland) 29 Mei 1887, koopman, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordholland; 

3 °. Marie Elisabeth Gréaux, geboren te 
Saint Barthélemy Guadeloupe 1 October 
1912, onderwijzeres, wonende op Sint Maar
fen· 

,;• . Werner Adolphe Hacker, geboren te 
Straatsburg (Frankrijk) 3 December 1915, 
tekenaar, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

5° . Richard Max Joke!, geboren te Lem,
berg (Polen) 26 Februari 1902, "journalist, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

6° . Mende/ Kanner, geboren te Rzeszow 
(Polen) 21 November 1903, leider van een 
chemisch instituut tot opleiding van ana
lysten, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; . 

7°. lrmmgard Caroli.na Knödgen, gebo
ren te Hoorn (Noordholland) 25 December 
1921, winkelbediende, wonende te Hoorn, 
provincie Noordhol/and; 

8°. Joachim Hans Matthias, geboren te 
Hamburg (Duitsland) 16 Mei 1912, han
delsbediende, wonende te Batavia, Neder
landsch-lndië; 

9 °. Hermann Mende!, geboren te Essen,. 
Rüttenscheid (Duitsland) 27 April 1923, 
student, wonende te Zeist, provincie 
Utrecht; 

10°. Wilhelm Mertens, geboren te Bor
beck, Essen-Borbeck (Duitsland) 6 Juli 
1890, kloosterbroeder, wonende te Tegelen, 
provincie Limburg; 

u 0
• Ludwig Wilhelm Rudolf Meijer, ge

boren te Suhl (Duitsland) 27 December 
1901-, procuratiehouder, wonende te Am-
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sterdam, provincie Noordholland; 
12°. Elisabeth Christina Sophia Wilhel

mina van Scheven, geboren te 's-Gra,ven
hage (Zuidholland) 15 Juli 1896, pension
houdster, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidho/land; 

13 °. Hans Alexander Sternberg, geboren 
te Halle (Duitsland) 20 Mei 1903, arbitra
geant, wonende te Amsterdam, provincie 
NoordhoJ/and; 

14° . Maria josepha Wolters, geboren te 
Kerkrade (Limburg) 1 Augustus 1889, we
duwe van Peter Josef Zitzen, zonder be
roep, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg. 

2. Met afwijking - voor zoveel nodig 
- van het bepaalde bij artikel 3, tweede en 
vierde lid, aanhef en onder 2°. en 3 °. , der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad No. 
204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Fernand Fremdt, geboren te Muille 
Villette (Frankrijk) 30 Januari 1907, ser
geant bij de Koninklijke Landmacht, ver
blijvende in Engeland; 

2°. Frans Kapel, geboren te Heerlen 
(Limburg) 29 September 1922, bankwerker, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

3 °. Leo (Leon) Nenner, geboren te 
Bochem (Duitsland) 29 April 1914, koop
man, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

4 °. Johann Josef Owczarek, geboren te 
Herne (Duitsland) 23 April 1919, mijnwer
ker, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg; 

5° . Ignatius Ludwig Pieper, geboren te 
Leeuwarden (Friesland) 28 September 1912, 
etaleur, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. 

6 °. Gustaaf de Puysselaar, geboren te 
Texel (Noorrlholland) 6 Juni 1917, matroos, 
wonende t e Harlingen, provincie Friesland. 

3. Met uitbreiding van het -bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander- · 
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Stefan Dirk Gert Cohn, geboren te Essen 
(Duitsland) II September 1925, militair, 
verblijvende in Nederlandsch-Indië. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, 5 Februari 

1948. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 13 Februari 1948.) 
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S. I 46 

s Februari 1948. WET, houdende natura
lisatie van Franz Baburek en 22 ande
ren. 

Bijl. Hand. II 47/48, 677; 
Hand. II 47/48, bladz. n79; 
Bijl. Hand. I 47/48, 677; 
Hand. I 47/48, bladz. 84. 

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

dàt er aanleiding is tot naturàlisatie van 
Franz Baburek en 22 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artike
len 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad No. 268) op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 15 D ecember 1938, (Staatsblad 
No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Franz Baburek, geboren te G/adbeck 

(Duitsland) 28 Juni 1913, mijnwerker, wo
nende te Heerlen, provincie Limburg; 

2 °. Wilhelm Karl Ludwig Cordfunke, 
geboren te Bielefeld (Duitsland) 27 Juli 
1903, technicus, wonende te Leiden, provin
cie Zuidho/land; 

3 °. Ladislaus (Wladyslaw) Dera, gebo
ren te Oberhausen (Duitsland) 26 Juni 
1904, mijnwerker, wonende te Schaesberg, 
provincie Limburg; 

4°. Jacob Curt Eisner, geboren te Za
borze (Duitsland) 28 April 1890, koopman, 
wonende te 's -Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

5 ° . Anna F/eck, geboren te Neunkirchen 
(Oostenrijk) 4 Juni 1907, zonder beroep, 
wonende te Gorinchem, provincie Zuidhol
/and; 

6 ° . Karl Alexander Frank, geboren te 
Pressnitz (Tsjecho-Slowakije) 21 Maart 
1895, pianoleraar, wonende te Bandoeng 
(Nederlandsch-Indië) ; 

7°. Siegfried Goldberg, geboren te Blei
cherode (Duitsland) 31 Maart 1907, koop
man, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidho/Jand; 

8 ° . Heinrich Gustav Adolf Grote, gebo
ren te Bremen (Duitsland) 9 Juni 1900, 
procuratiehouder, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordho/land; 

9 ° . Oswald Jeske, geboren te Jorxlanov 
(Polen) 2 Februari 1905, mijnwerker, wo
nende te Brunssum, provincie Limburg; 

10°. josef Kannen, geboren te Dussel
dorp (Duitsland) 5 Januari 1888, koopman, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
/and; 

n ° . Tibor Kelemen, geboren te S zováta 
(Hongarije) 7 April 1910, radiohandelaar, 
wonende te Enschede, provincie Overijssel; 

12 °. Maria Sibilla Schutgens, geboren 
te Geleen (Limburg) 3 Mei 1863, weduwe 
van Adolph Diedrich Lappen, zonder be-
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roep, wonende te Utrecht, prov. Utrecht; 
13°. Adolf van Wien, geboren te Vare/ 

(Duitsland) 22 Juni 1880, handelaar in pel
terijen, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. 

2. Met afwijking, voor zoveel nodig, van 
het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde 
lid, aanhef en onder 2 °. en 3 ° ., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December 1938 (Staatsblad No. 204), 
wordt bij deze de hoedanigheid van Neder
lander verleend aan: 

1 °. Arpád Petrus Aron Albricht gebo
ren te Semaràng (Nederlandsch-Indië) 20 
~~gustus 1898, juridisch ambtenaar bij een 
nJksbureau, wonende te Haarlem, provincie 
Noordholland; 

2 °. Petrus Arnoldus Beckerschmidt, ge
boren te Rotterdam ( Zuidholland) 5 Sep
tember 1903, stoker, wónende te Rotter
dam. provincie Zuidholland; 

3°. Hermann Cohn, geboren te Keulen 
(Duitsland) 16 October 19n, vertegenwoor
diger, wonende te Stad Delden, provincie 
Overijssel; 

4 ° . Karel Johannes Giebels geboren te 
Millingen (Gelderland) 24 Juni 1913, elec
tnsch lasser, wonende te Millingen provin-
cie Gelderland; ' 

5 °. Otto Heinrich Willem Krusel, gebo
ren te Amsterdam (Noordholland) 7 Maart 
I\)08_,bureauchef, wonende te Baarn, pro
vmc1e Utrecht; 

6 °. Hindrik Jan Prenger, gehoren te 
Ratzel, Velsen (Duitsland) 26 September 
1875, landbouwer, wonende te Hardenberg 
provincie Overijssel; ' 

7°. Emtle Jozef Seeligman, geboren te 
Goch (Duitsland) 13 Fe)Jruari 1925, vaan
drig, verblijvende te Batavia (Neder
landsch-Indië). 

3. Met uitbreiding van het. bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze dé 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Eva Eisner, geboren te Berlijn
Dahlem (Duitsland-) 29 October 1924, se
c~et~resse,_ wonende te 's-Gravenhage, pro
vmc1e Zmdholland; 

2°. Hartog van Wien, geboren te Olden~ 
burg (Duitsland) 19 Mei 1912 handelaar 
in pelterijen, wonende te Amst;idam, pro-
vmc,e Noordholland; · 

3 °. Alfred van Wien, geboren te Olde~ 
burg (Duitsland) ·20 Augustus · 1913, han
delaar in pelterijen, wonende te Amster
dam, provincie Noof'dholland. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi-
ging. Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize het Loo, 5 Februari 
1948. WILHELMINA. 
De Min. v. Justitie, J. H. V. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 13 Februrai 1948.) 
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9 Februari 1948. BESLUIT tot schorsing 
van het besluit van de Raad der Ge
~eente Zandvoo,:t dd. 20 Januari 1948, 
'1:1 zake het ~10uden van een interpella
tie over wonmgvordering en -verdeling_ 

(Geschorst tot I Januari 1949.) 

S. I 48 

9 Februari 1948. BESLUIT tot napere 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit 
van 5 Juni. 1920,_ Staatsblad No. 285, 
houdende mtvoenng van de artikelen 
18 en 25 van de Vleeskeuringswet 
Staatsblad 1919, No. 524. • 

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

Sociale Zake;n van II November 1947, no. 
n65 E /dossier 3, Afdeling Volksgezondheid· _ 

Gelet op de artikelen, 18 en 25 van d~ 
Vleeskeuringswet (Staatsblad 1919, no. 
524); 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 December 1947, no. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 30 Januari 
1948, no. 1347 E /dossier 3, Afdeling Volks-· 
gezondheid; 

Hebben goeqgevonden en verstaan: 
te 'bepalen als volgt: 
Art. 1. De navolgende besluiten van de 

Secretaris-Generaal van het Departement. 
van S?ciale Zaken, waarvan de voorlopige 
schorsmg, bedoeld in art. 15, eerste lid van 
het Besluit Bezettingsmaatregelen (Staats
blad no. E 93), werd opgeheven bij artikel 
1 van Ons besluit van 25 Maart 1946 
(Staatsblad no. G 70), houdende de vast
stelling van een regeling betreffende de 
verbi_ndende kracht van enige bezettings
regelmgen betreffende de vleeskeuring, ver-
vallen: • 

r 0
• het besluit van 9 Augustus 1941 

(Nederlandse Staatscourant van 28 Augus
tus 1941, no. 167) tot wijziging van artikel 
59 van Ons besluit va~ 5 Juni 192·0 (Staats
blad no. 285) tot uitvoering van de artike
len 18 en 25 van de Vleeskeuringswet. 
(Staatsblad 1919, no. 524) ; . 

2 ° . het besluit van 6 September 1941 
(Nederlandse Staatscourant van 1 7 Sep
ten_iber 1941, no. 181) tot aanvulling van 
artikel 61 van Ons besluit van 5 Juni 1920 
(Staa t sblad no. 285) tot uitvoering van de 
artikelen i8 en 25 van de Vleeskeuri;ngs
wet (Staatsblad 1919, no. 524); 

3°. het besluit van 9 Juli 1942 (Neder
landse Staatscourant van 9 Juli 1942 no. 
131~, tot wijziging van Ons besluit v~n 5 
Jun, 1920 (Staatsblad no. 285) tot uitvoe
ring van de artikelen 18 en 25 van de 
Vleeskeu:~~g~wet (Staatsblad 1919, no. 524) 
en tot w1Jz1gmg van het keuringsregulatief· 

4°. het besluit van 5 Juni 1944 (Neder~ 
landse Staatscourant van 11 Juli 1944, no. 
133) tot tijdelijke afwijking van het be
paalde bij Ons _besluit van 5 Juni 1920 
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(Staatsblad no. 285) . tot uitvoering van 
de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeurings
wet (Staatsblad 1919 no. 524). 

2. Ons besluit van s Juni 1920 (Staats
blad no. 285) tot uitvoering van de arti
kelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet 
(Staatsblad 1919, no. 524), zoals dit besluit 
nader is gewijzigd en aangevuld, wordt als 
volgt gewijzigd en aangevuld: · 

I. 
Artikel 7 wordt gelezen als volgt: 
,,De slachtdieren worden, na voorafgaan

de bedwelming, dool' verbloeding zo snel 
. mogelijk gedood. 

De bepalingen omtrent bedwelming zijn 
niet van toepassing op slachtdieren, waar
van het vlees is bestemd voor consumptie 
door Israëlieten en welke in verband daar
mede bestemd worden voor halssnede vol
gens de Israëlitische ritus." 

II. 
Het laatste lid van artikel 10 vervalt. 

III. 
Na artikel 10 wordt ingevoegd een nieuw 

artikel, genummerd 10a en luidende als 
volgt: 

,,Art. zoa. Het slachten volgens de Is
raëlitische ritus mag slechts geschieden in 
door de Minister aan te wijzen openbare 
slachthuizen. 

Deze aanwijzing vindt plaats op verzoek 
van de ter plaatse bevoegde opperrabijn, of 
bij ontstentenis van deze van de bevoegde 
plaatsvervangend opperrabbijn. van een er
kende Israëlitische gemeente, indien en 
voor zover in dat ver-zoek ten genoegen ·van 
de Minister wordt aangetoond, dat er in 
een bepaald deel van het land, welk deel 
ressorteert onder het ambtgebied van de 
opperrabbijn of plaatsvervangend opperrab
bijn en door het aan te wijzen slachthuis 
pleegt te worden bediend, behoefte aan 
vlees van ritueel geslachte slaê:htdieren be
staat. 

Het slachten volgens de Israëlitische ritus 
mag slechts geschieden door personen, die 
daartoe door een opperrabbijn of plaatsver
vangend opperrabbijn, als bedoeld in het 
vorig lid, zijn gemachtigd en die daarvan 
door een schriftelijk bewijs aan de keurings
veearts hebben doen blijken. Deze personen 
moeten zich ten aanzien van het aantal der 
door hen te doden slachtdieren voegen naar 
de in verband met de behoefte aan vlees 
van ritueel geslachte slachtdieren door de 
keuringsveearts, hoofd van dienst, te geven 
aanwijzingen.". 

IV. 

Na s wordt een nieuwe paragraaf inge
voegd, luidende: 

,,§ 5a. Keuring van gestorven en in nood 
gedode slachtdieren. 

(Artikel 18, eerste lid, letters b en d, van 
de Wet). 

Art. 35a. Het bepaalde in 4 en s is niet 
van toepassing ten aanzien van gestorven 
en in nood gedode slachtdieren, welke naar 
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het oordeel van de keuringsveearts zonder 
nader onderzoek kunnen worden afgekeurd. 

De keuringsveearts moet zich met be
trekking tot de in het vorig lid genoemde 
slachdieren overtuigd hebben, dat geen 
bes;nettelijke veeziekte, als bedoeld in ar
tikel 7 der Veewet, aanwezig is. De keu
ringsveearts kan deze overtuiging ten aan
zien van miltvuur, in het bijzonder bij run
deren, schapen en geiten, welke zonder spe
cifieke verschijnselen plotseling zijn gestor
ven, slechts verkrijgen, nadat microscopisch 
bloedonderzoek, dat in twijfelachtige geval
len langs bacteriologische en/of serologische 
weg moet worden aangevuld, heeft plaats 
gevonden.". 

v. 
Artikel 54 wordt gelezen als volgt: 
"Voorwaardelijk goedgekeurd vlees mag 

worden bruikbaar gemaakt voor voedsel: 
a. door sterilisatie; 
b. door verkoop in het klein onder toe-

zicht; 
c. door afkoelen; 
d. door zouten. 
In gevallen, waarin verkoop in het klein 

onder toezicht als voorwaarde wordt ge
steld, mag het vlees ook door sterilisatie 
bruikbaar worden gemaakt voor voedsel.". 

VI. 
Na het derde lid van artikel 56 wordt een 

nieuw lid ingevoegd, luidende: 
"Het steriliseren van beenderen geschiedt 

door, nadat de beenderen verkleind zijn tot 
stukken, waarvan de afmetingen ten hoog
ste 10 cm bedragen, deze stukken geduren
de ten minsten 2½ uur in open of gesloten 
ketels met water a;m een temperatuur van 
ten minste 100° C. te onderwerpen.". 

VII. 
Artikel 59 wordt gelezen als volgt: 
,,Voor de verkoop in het klein onder toe

zicht gelden de volgende bepalingen: 
1. Het vlees wordt verkocht onder toe

zicht van de keuringsveearts, of van een 
door deze aan te wijzen ambtenaar, in stuk
ken van ten hoogste 3 kg; bij verhindering 

· of ontstentenis van de door de keurings
veearts aangewezen àmbtenaar wordt deze 
vervangen door een door de burgemeester 
aan te wijzen ambtenaar; 

2 . burgemeester en wethouders bepalen, 
waar het vlees verkocht wordt; de inspec
teur ·kan een nadere plaats van verkoop, 
desgewenst in een andere gemeente, aan
wijzen; 

3. het vlees wordt rechtstreeks aan ver
bruikers, binnen drie dagen na de eerste 
keuring, verkocht; de keuringsveearts kan 
deze termijn verlengen met ten hoogste drie 
dagen; dit voorschrift is niet van toepas
sing, wanneer het vlees, onder toezicht van 
de keuringsveearts, bewaard wordt in een 
koelhuis, bij een temperatuur van om
streeks nul graden Celsius; 

4. aan hen, die van vlees- en vleeswa
renhandel hun bedrijf maken, wordt niet 
verkocht; 
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5. het vlees mag niet in vleeswinkels, 
bergplaatsen van vlees, · slachtplaatsen, 
vleeswarenfabrieken en soortgelijke inrich
tingen aanwezig zijn, behoudens in het ge
val, bedoeld in de laatste zinsnede van het 
bepaalde onder 3 van dit artikel en met 
dien verstande, dat dit verbod 'evenmin 
geldt ten aanzien van een of meer der hier
genoemde inrichtingen, die door burge
meester en wethouders of de inspecteur 
voor de verkoop zijn aangewezen.". 

VIII. 
Artikel 61 wordt gelezen áls volgt: 
,,Onbruikbaarmaking van vlees en vlees

waren geschiedt volgens de daarvoor gel
dende wettelijke bepalingen. 

De . Minister :can van de bepaling, dat 
onbrmkbaarmakmg moet geschieden door 
behandeling in een destructor, aan een ge
meente tot 1 Juni r949 ontheffing verlenen 
onder voórwaarde, dat de onbruikbaarma
king zal geschieden door, na verkleinen het 
vlees of de vleeswaren te vermengen 'met 
dierlijke olie, kalk, carbol, creoline, saprol 
of andere, met goedkeuring van de inspec
teur aan te wenden stoffen. D e onbruik
baarmaking geschiedt onder toezicht van de 
keuringsvee,;irts of van de door . deze aan te 
wijzen ambtenaar; bij verhindering of ont
stentenis van de door de keuringsveearts 
aangewezen ambtenaar wordt deze vervan

-gen door een door de burgemeester aan te 
wijzen ambtenaar. 

Indien door overmacht de destructor rij
delijk buiten werking moet worden gesteld, 
geeft de burgemeester van elke gemeente, 
welke daarvan gebruik maakte, hiervan 
kennis aan de inspecteur en kan de onbruik
baarmaking geschieden op de wijze, om
schreven in het vorige lid. De Minister kan· 

, in dat geval een termijn bepalen, waarna 
de onbruikbaarmaking in een destructor 
weer zal moeten plaats vinden. 

De gemeenten, die van een destructor 
gebruik maken, dr&gen te dien aanzien, 
voor zover het hen aangaat, zorg voor de 
naleving van de wetelijke voorschriften, 
vastgesteld ter vermijding van besmetting, 
waartoe het bedrijf van de destructor aan
leiding 2;ou kunnen geven, alsmede van de 
voorschriften betreffonde het' vervoer van 
voor onbruikbaarmaking bestemd vlees en 
vleeswaren naar de plaats, waar zij zullen 
worden onbruikbaar gemaakt.". 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van een door Ons te bepalen dag, die 
ten aan'."iey van de verschillende afdelingen 
van artikel 2 verschillend kan zijn. 

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

Het Loo, 9 Februari 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. van Soci~le Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 27 Febr. z948). 
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zo Februari_ z948. BESLUIT, houdende 
vaststellmg van een tijdelijke uitke
ringsregeling voor enige groepen van 
burgerlijk Rijkspersoneel. (Tijdelijke 
Uitkeringsregeling 194 7). 

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

Binnenlandse Zaken van 8 Januari 1948 
No. 1288,i/R, Afdeling Ambtenarenzaken'. 
Bureau I, daartoe gemachtigd door de Raad 
van Ministers; 

Overwegende, dat het wenselijk is met 
het oog op de voorgenomen inkrimping van 
de burgerlijke Rijksdienst voor enige groe
pen van burgerlijk Rijkspersoneel waar
van de dienstbetrekking tengevolge 'van die 
inkrimping is of zal worden beëindigd een 
uitkeringsregeling te treffen; ' 

Gelet ';)P Ons besluit van 3 Augustus 1922 
tot regelmg van de toekenning van wacht
geld ,ian burgerlijke Rijksambtenaren 
(Staatsblaa No. 479), laatstelijk gewijzigd 
bij beschikking van de Secretaris-Generaal 
van Binnenlandse Zaken van 27 Jun'i 1942 
(Nederlandse Staatscourant van 29 Juni 
1942, No1 123), het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, het Al
gemeen . Rijksambtena.renreglement en het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit; 

De Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari 1948, No. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken van 3 Fe
bruari 1948, afdeling Ambtenarenzaken, 
Bureau I, No. 13000/R; 

Hebhen goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. - In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
a. ,,Onze Minister": Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken; 
b. ,,belanghebbenden" : de personen, be

doeld in artikel 2; 
c. ,,Rijkswac.htgeldbesluit": het Konink

lijk Besluit van 3 Augustus 1922, (Staats
blad No. 479) tot regeling van de toeken
ning van wachtgeld aan burgerlijke Rijks-
ambtenaren; _ 

d. ,,diensttijd": de aan het ontslag voor
afgaande tijd, die de belanghebbende in 
burgerlijke Overheidsdienst heeft doorge
bracht, met dien verstande echter, dat 

1 °. diensttijd, voor het bereiken van de 
leeftijd van 18 jaar vervuld, buiten aan
merking blijft, behalve voor de toepassing 
van artikel 4, lid 1; 

2 °. indien de diensttijd wegens verleend 
ontslag onderbroken is geweest, de tijd vóór 
de onderbreking slechts mededeelt, indien de 
onderbreking niet langer dan een maand 
heeft geduurd; 

3 °. diensttijd, die in aanmerking is ge
nomen bij de berekening van de duur van 
wachtgeld of een daarmede gelijk te stellen 
uitkering ten laste van een der lichamen 
bedoeld in de artikelen 3 en 4 der Pen
.sioenwet 1922 (Staatsblad No. 240), niet 
wordt medegeteld; 

e. ,,Laatstelijk genoten beloning": 
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1 °. voor belanghebbenden, bedoeld · in 
artikel 2 onder a, de bezoldiging, de toela
gen, die in pensioengrondslagen worden 
opgenomen, en de tijdelijke kindertoelage, 
bedoeld in artikel 2 1 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, 
die door betrokkene op de dag vóór het 
ontslag werden genoten; 

2 °. voor de overige belanghebbenden 
de beloning, welke door betrokkene op de 
dag vóór de beëindiging der dienstbetrek
king werd genoten, daaronder begrepen ae 
kinderbijslag overeenkomstig een voor hem 
geldend algemeen verbindend voorschrift 
doch met uitzondering van die toelagen 
welke, ware hij in ambtelijke dienst aan
gesteld, niet in de pensioensgrondslag zou-
den zijn opgenomen; · 

f. ,,kostwinner": h ij wiens normale in
komsten t en minste 2/3 deel vormen van de 
totale inkomsten, waaronder begrepen uit
keringen ingevolge sociale verzekeringen, 
van het gezin, waartoe hij behoort. 

2. Voor de toepassing van dit besluit 
wordt onder ontslag mede verstaan: beëin
diging ener dienstbetrekking op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht. 

2. 1. Dit besluit is van toepassing op 
hen, die in burgerlijke Rijksdienst werk
zaam zijn: 

a. als ambtenaren in tijdelijke dienst, 
voorzover zij worden bezoldigd volgens of 
overeenkomstig een schaal van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 en geen aanspraak op wachtgeld kun
nen ontlenen aan bij de wet of door Ons 
vastgestelde of vast te stellen bepalingen; 

b. krachtens arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht, voorzover hun lóon is vast
gesteld overeenkomsti~ het bepaalde in ar
tikel 12, eerste lid, onder b of c, van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit. 

2. Onze Minister en Onze Minister van 
Financiën zijn bevoegd, op voo1stel van 
Onze Minister, Hoofd van het daarbij be
trokken Departement van Algemeen Be
stuur, bij gemeenschappelijke beschikking 
dit besluit geheel of gedeeltelijk van over
eenkomstige toepassfog te verklaren op per
sonen, die krachtens indienstneming naar 
burgerlijk recht in burgerlijke Rijksdienst 
zijn en niet vallen onder het eerste lid, 
sub b. 

3. 1. Aan een belanghebbende, als be
doeld in artikel .2, eerste lid, onder a, wie 
eervol ontslag wordt verleend met inacht
neming van het bepaalde in artikel 96 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
en aan een belanghebbende, wiens dienst
betrekking wegens opheffing van zijn be
trekking, wegens verandering in de inrich
ting van het dienstvak, woarbij hij werk
zaam is, of in het algemeen wegens inkrim
ping van werkzaamheden wordt beëindigd, 
wordt met ingang van de dag van ontslag -
voorzover hij alsdan niet in de termen valt 
om pensioen, uitgezonderd vervroegd ouder
domspensioen, bedoeld in artikel 48, eerste 
lid, onder b, der Pensoenwet 1922 (Staats
blad No. 240) te genieten - ten laste van 
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het Departement van Binnenlandse Zaken 
een uitkering toegekend op de voet van de 
bepalingen van dit besluit. 

2. Onze Minister en Onze Minister van 
Financiën regelen bij gemeenschappelijke 
beschikking, de wijze waarop de bedragen 
der uitkeringen ten laste van het Departe
ment van Binnenlandse Zaken worden ge
bracht, zomede de uitbetaling dier uitke
ringen aan belanghebbende. 

4. 1. Een belanghebbende heeft slechts 
aanspraak op de uitkering, indien hij op de 
dag van ontslag een diensttijd van ten
minste drie jaren heeft. 

2. Geen aanspraak op de uitkering heeft 
een belat)ghebbende, aan wie om een der 
redenen, genoemd in het eerste lid van ar
tikf-1 3, ontslag wordt verleend, indien de 
door hem beklede betrekking naar het oor
deel van Onze Minister, Hoofd van het be
trokken Departement van Algemeen Be
stuur, moet worden beschouwd als een ne
venbetrekking. 

3. Een belanghebbende verliest zijn aan
spraak op uitkering, indien hij - nadat 
hem ontslag is aangezegd - opzettelijk of 
door nalatigheid verznimt gevolg te geven 
aan een oproeping of aanwijzing van het 
Gewestelijk Arbeidsbureau of Bijkantoor, 
welke kan leiden tot het verkrijgen van 

· een hem passende betrekking, dan wel wei
gert een betrekking, welke krachtens bin
dende beslissing overeenkomstig het be
paalde in het 4e lid van dit artikel voor 
hem passend is te achten, te aanvaarden; bo
vendien kan zijn aanspraak worden verval
len verklaard, indien er gegronde reden is 
aan te nemen, dat hij niet ernstig tracht 
werk te vinden. 

4. H et bepaalde in lid 3 is niet van toe
passing op de belanghebbende, die in de 
termen valt om vervroegd ouderdomspen
sioen te genieten als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad No. 240) en op de vrouwelijke 
belanghebbende, die ten tijde van het ont
slag gehuwd en niet-kostwinner is. 

5. Ingeval de belanghebbende doet blij
ken overwegend bezwaar te hebben een 
hem door het Gewestelijk Arbeidsbureau of 
B ijkantoor dan wel door de instantie, welke 
het ontslag heeft aangezegd, aangewezen 
dienstbetrekking te aanvaarden, wordt door 
de Directeur van het Gewestelijk Arbeids
bureau of Bijkantoor het advies ingewon
nen van de Commissie van Advies, bedoeld 
in Ons besluit van 17 Juli 1944, Staatsblad 
No. E 51. 

Indien deze commissie zich met de aan
w11zmg verenigt, wordt de aangewezen 
dienstbetrekking geacht voor belangheb
bende passend te zijn. 

Indien de Directeur van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau of Bijkantoor zich niet met 
het advies van de in de eerste alinea van 
dit lid bedoelde commissie kan verenigen, 
vraagt hij een beslissing van de Directeur
Generaal van het Rijksarbeidsbureau, welke 
bindend is . 

5. 1. Behoudens het overigens in dit be-
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sluit bepaalde, bestaat aanspraak op de 
uitkering· 

a. voor een belanghebbende, die ten tij
de van het ontslag kostwinner is, gedurende 
een tijdvak gelijk aan 1/6 deel van de 
diensttijd; . 

b. voor de overige belanghebbenden ge
durende een tijdvak, gelijk aan 1/12 deel 
van de diensttijd; 

een en ander met dien verstande, dat de 
duur van de uitkering voor een belangheb
bende als bedoeld onder a, nimmer meer 
beloopt dan twee jaren en in de overige ge
vallen nimmer meer dan een jaar. Voor de 
berekening van de duur der uitkering wordt 
de diensttijd gedeeld door 6 (onderschei
d~nlijk door 12), waarna de uitkomst naar 
boven wordt afgerond op hele maanden. 

2. Behoudens het bepaalde in het ver
dere van dit besluit is de uitkering: 

a. voor een belanghebbende, die ten 
tijde van het ontslag kostwinner is, gedu
rende de eerste twee maanden gelijk aan 
het bedrag van de laatstelijk genoten be
loning, gedurende de volgende twee maan
den 85, gedurende de daarop volgende acht 
maanden 70 en vervolgens 60 ten honderd 
van die belonjng; 

b. in de overige gevallen: gedurende de 
eerste maand gelijk aan het bedrag van de 
laatstelijk genoten beloning, gedurende de 
volgende maand 85, gedurende de volgende 
vier maanden 70 en vervolgens 60 ten hon
derd van dié beloning. 

3. Voorzoveel een belanghebbende ten 
tijde van het ontslag een diensttijd van ten 
minste 10 jaren heeft volbracht en het aan
tal jaren van deze diensttijd tezamen met 
het aantal jaren van de leeftijd, die hij ten 
tijde van het ontslag heeft bereikt, 60 of 
meer bedraagt, wordt hem na afloop van 
de in het eerste en tweede lid bedoelde ter
mijnen, gedurende zes maanden een ver-• 
dere uitkering verstrekt ten bedrage van: 

a. 50 ten honderd van de laatstelijk ge
noten beloning, indien hij ten tijde van het 
ontslag kostwinner is; 

b. 40 ten honderd in de overige gevallen. 
4. Hij, die, op de datum van ingang van 

het ontslag kostwinner zijnde, nadien die 
hoedanigheid verliest, wordt daarna behan
deld op de voet als in de voorafgaande le
den van dit artikel ten aanzien van niet
kostwinners is bepaald. 

6. r. Wanneer een belanghebbende in
komsten geniet of gaat genieten uit of in 
verband met arbeid of bedrijf, ter hand 
genomen met ingang van of na de dag, 
waarop het ontslag, terzake waarvan de 
uitkering is verleend, is aangezegd, wordt, 
indien deze inkomsten uit enige overheids
kas worden genoten, zodra en zolang de 
uitkering, vermeerderd met die inkomsten, 
de laatstelijk genoten beloning zou over
schrijden, de uitkering met het bedrag dier 
overschrijding verminderd en in de· overige 
gevallen, zodra en zolang die uitkering, ver
meerderd met die inkomsten, de laatstelijk 
genoten beloning met meer dan 20 ten hon
derd daarvan overschrijdt, de uitkering met 
het bedrag van dat meerdere verminderd. 
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2: Onze Minister kan op verzoek van 
belanghebbende, indien deze zich in mili
taire dienst bevindt of moet begeven, be
palen, dat te zijnen aanzien, de regeling, 
vervat in dit besluit, voor de duur van de 
militaire dienst wordt opgeschort. 

7. r. Behoudens het bepaalde in het 
derde lid van dit artikel is de belangheb
bende verplicht binnen veertien dagen na 
de dag, waarop zijn ontslag ingaat, aan 
Onze Minister een schriftelijke verklaring 
in te zenden van het Gewestelijk Arbeids
bureau of het daaronder ressorterende Bij
kantoor van zijn voormalige standplaats, 
waaruit blijkt, dat hij als werkzoekende is 
ingeschreven. 

Onze 1'4inister en Onze Minister van So
ciale Zaken zijn bevoegd bij gemeenschap
pelijke beschikkingen nadere voorschriften 
in verband met die inschrijving te geven. 

2. Indien een belanghebbende niet aan 
de in het eerste lid omschreven verplich-· 
ting heeft voldaan, heeft hij geen aan
spraak op de uitkering. 

3. Onze Minister en Onze Minister, 
Hoofd van het betrokken Departement van 
Algemeen Bestuur, kunnen bepalen dat de 
in het eerste lid omschreven verplichting 
niet geldt voor bepaalde belanghebbenden 
of groepen van belanghebbenden. 

4. Indien op een belanghebbende, die 
met ingang van of na 1 December 1947 ont
slag is verleend om een der redenen, ge
noemd in artikel 3, eerste lid, te dier zake 
reeds een andere uitkeringsregeling toepas
sing vindt of heeft gevonden, geschiedt de 
uitkering ingevolge dit besluit slechts voor
zover- deze in totaal de uitkering ingevolge 
de eerst be<,loelde regeling over het over
eenkomstige tijdvak te boven gaat. 

5. Op een belanghebbende, als bedoeld 
in artikel 2, onder b, is dit besluit slechts 
van toepassing, indien hij een schriftelijke 
bereidverklaring aflegt, dat de uitbetaling 
van de bijslag, bedoeld in artikel 63 van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit voorzover de
ze bij de inwerkingtreding van dit besluit 
nog niet heeft plaats gehad, wordt opge
schort tot na de definitieve beëindiging van 
de uitkering, bedoeld in artikel 3, met dien 
verstande, dat hetgeen alsdan krachtens dit 
besluit zal zijn uitgekeerd, op de hem toe
komende bijslag in mindering zal worden 
gebracht. 

8. De artiki;len 6, derde tot en met laat
ste Jid, 7, 7a, 8, 9, 10 en II van het Rijks
wachtgeldbesluit vinden, voo.r zoveel mo
gelijk, overeenkomstige toepassing. 

9. x. De ter uitvoering van dit besluit 
te nemen beslissingen worden genomen door 
Onze Minister. 

2. Indien de belanghebbende zulks 
wenst, wordt over door hem tegen de in dit 
artikel bedoelde beslissingen ingebrachte 
bezwaren - advies ingewonnen van de com
missie, bedoeld in artikel 12 van het Rijks
wachtgeldbesluit. Na ontvangst van dit ad
vies wordt de met redenen omklede nadere 
beslissing ter kennis van de belanghebbende 
gebracht. 

3. Het verzoek om het advies der com-
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m1Ss1e, bedoeld in het tweede lid van dit 
artikel, in te winnen wordt gedaan binnen 
30 dagen na de datum van verzending der 
betrokken beslissing. 

10. Dit besluit, hetwelk kan worden aan
gehaald als "Tijdelijke Uitkeringsregeling 
1947", wordt geacht in werking te zijn ge
treden met ingang van 1 December 1947 en 
is van kracht tot 1 Januari 1950, met dien 
verstande, dat op laatstgenoemde datum 
krachtens een uitkeringsbeschikking van 
Onze Minister bestaande aanspraken, welke 
zich uitstrekken over een tijdvak na die 
datum, met inachtneming van de ov~rige 
bepalingen van dit besluit, blijven gelden. 

Onze Minister en Onze Ministers, Hoof
den van de overige Departementen van 
Algemeen Bestuur, zijn ieder voorzoveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor

•den gezonden aan de Raad van State. 
Het Loo, 10 Februari 1948. 

WILHELMiNA. 
De Minister-President, BEEL. 

De Min. v. Binnen}. Zaken, WITTEMAN. 

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

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

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

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

De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisv. a.i., 
H. Vos. 

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

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

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Ov. Gebiedsp., J. A. JONKMAN, 

De Min. v. Buitenl. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 9 Maart z948). 

S. I 50 
zo Februari z948. BESLUIT tot nadere 

wijziging van het Koninklijk besluit van 
13 Juni 1931, Staatsblad No. 249, hou
dende uitvoering van artikel 125 van 
de hogeronderwijswet. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
II Novembeor 1947, No. 50972 IV, afde
ling Hoger Onderwijs en· Wetenschappen; 

Overwegende, dat het wenselijk is een 
aantal buitenlandse getuigschriften, welke 
met net getuigschrift, vermeld in artikel 
122 van de hoger-onderwijswet kunnen wor
den gelijkgesteld, op te nemen in het be
s! uit ter uitvoering van artikel 125 dier 
wet; 

Gezien het advies van de Senaat der 
Technische Hogeschool te Delft van 15 
Juli 1947, No. 125; 

De Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari 1948, No. 30); 
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Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 5 Februari 1948, No. 
57518, afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Art. 1. I~ artikel 2 van Ons besluit van 
13 Juni 1931, Staatsblad 249, zoals dit be
sluit laatstelijk door Ons is gewijzigd, wordt 
na het bepaalde achter ten 7° de punt ver
vangen door een punt-komma en wordt in
gevoegd: 

8 °. de getuigschriften, uitgegeven in 
Noorwegen, Denemarken, Zweden en Fin
land, die krachtens de regelingen, welke be
stonden ten tijde van hun verkrijging, toe
gang gaven tot de inrichtingen van tech
nisch hoger onderwijs in het land van uit
gifte; 

9 °. het einddiploma van het Herzlia 
College (richting Science) te Tel-Aviv (Pa
lestina). 

2. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst e:a waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Het Loo, 10 Februari 1948. 

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

(Uitgeg. 27 Februari z948). 

S. I 51 

z2 Februari z948. WET tot w1Jz1g1ng van 
de begroting van· het Staatsbedrijf der 
Algemene Landsdrukkerij voor het 
dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 687; 
Hand. II 47/48, bladz. z204; 
Bijl. Hand I 47/48, 687; 
Hand. I 47/48, bladz. 86. 

S. I 52 

z2 Februari z948. WET, .houdende nadere 
w1Jz1gmg van de Leningwet 1946 
(Staatsblad No. G 143). , 

Bijl. Hand. II 47/48, 67z; 
Hand. II 47/48, bladz. z.:,02-z204; 
Bijl. Hand. I 47/48, 67z; 
Hand. I 47/48, bladz. 86. 

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

dat de wenselijkheid is gebleken de moge
lijkheid te openen, dat krachtens de Lee
ningwet 1946 (Staatsblad No. G 143}, ge
wijzigd bij wet van 23 November 1946 
(Staatsblad No. G 333}, geldleningen wor
den aangegaan zonder verplichte jaarlijkse 
aflossingen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
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Art. 1. Artikel 2, vierde lid, van de Lee
ningwet 1946 (Staatsblad no: G 143), ge
wijzigd bij de wet van 23 November 1946 
(Staatsblad no. -G 333), wordt gelezen als 
volgt: 

4. Onverminderd het bepaalde in het 
volgend lid, zal de schuld, welke krachtens 
deze wet wordt gevestigd, worden gedelgd 
binnen ten hoogste 50 jaren. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag volgende op die harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, 12 Fe-

bruari 1948. WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P . ~IEFTINCK. 

(Uitgeg. 20 Febr. z948). 

S, I 53 

z2 Februari z948. WET tot bekrachtiging 
van de derde algemene maatregel van 
bestuur betreffende dienstplichtvoorzie. 
ningen. (Staatsblad 1947, No. H 461). 

Bijl. Hand. Il 47/48, 69z; 
Hand. Il 47/48, bladz. z204; 
Bijl. Hand. I 4.7/48, 69z; 
Hand. I 47/48, bladz. 86. 

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

dat ingevolge artikel x, derde lid, der wet 
van 10 Januari 1947 (Staatsblad H 14) een 
voorstel van wet aan de Staten-Generaal 
moet worden gedaan tot bekrachtiging bij 
de wet van de algemene maatregel van be
stuur van 30 December 1947 (Staatsblad 
H 461); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Enig artikel. ' 

De algemene maatregel van bestuur van 
30 December 1947 (Staatsblad H 461) 
wordt bij deze bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, 12 Fe-

bruari 1948. WILHELMINA. 

De Min. v. "Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Marine a.i., A. H. J . L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 24 Febr. z948). 

S. I 54 

z2 Februari z948. WET, houdende ver
lenging van de geldigheidsduur van de 
Buitengewone Havenwet 1946. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 680; 
Hand. Il 47/48, bladz. z202; 
Bijl. Hand. I 47/48, 680; 
Hand. I 47/48, bladz. 86. 

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

dat het wenselijk is, de termijn, gedurende 
welke de Buitengewone havenwet 1946 van 
kracht is, te verledgen tot 1 Januari 1949; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
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Art. 1. In het bij de wet van 28 Decem
ber 1946 (Staatsblad no. G 421) gewijzigde 
artikel 7 van de Buitengewone havenwet 
1946 wordt "r Januari 1948" vervangen 
door: ,.r Januari 1949". 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, 12 Fe-

bruari 1 948• WILHELMINA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
(Uitgeg. s Maart z948). 

S. I 5~ 

z2 Februari z948. WET tot intrekking van 
het Besluit Staatstoezicht op de Bos
schen 1943. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 483; 
Bijl. Hand. II 47/48, 483; 
Hand. II 47/48, bladz. 220-225; 
Bijl. Hand. I 47/48, 483; 
Hand.· I 47/48, bladz. 86, 

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

dat het wenselijk is enige voorlopige voor
zieningen te treffen met betrekking tot de 
bosbouw en de houtteelt; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Besluit Staatstoezicht op de 

Bosschen no. 57/r943 vervalt. 
2. In de Boschwet 1922 worden de vol

gende wijzigingen aangebracht: 
r. De artikelen 1, 2, 7, xr, 16 en 17 ver-

vallen. _ 
2. In artikel 3 lid r worden de woorden: 

,.den boschraad, die den Plantenziekten
kundigen Dienst raadpleegt, gehoord" ver
vangen door "gehoord het Hoofd van den 
Plantenziektenkundigen Dienst." 

3. In de artikelen 3 lid 5, en 12 ver
vallen de woorden: ,,den boschraad ge
hoord." 

4. In artikel 13 vervallen de woorden: 
,.7, tweede lid, of rr " . 

5. In artikel 18 lid x worden de woor
den: ,,de artikelen 15, 16 en 17" vervangen 
door: ,,artikel 15". 

6. In artikel 20 vervallen de woorden: 
"aan de leden en den secretaris van den 
boschraad en". 

3. In de Natuurschoonwet 1928 wordt 
de volgende wijziging aangebracht: 

In artikel 3 wordt "Boschraad" vervan
gen door: ,,Directeur van het Staatsbosch-
beheer." ' 

4. Deze wet treedt in werking met in-
gang van 1 Mei 1948. · 

5. De artikelen 2 en 3 dezer wet verval
len met ingang van 1 Januari 1949. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, 12 Fe-

bruari r948. WILHEI:.MINA. 
De Min. v. L., V. en V., S . L. MANSHOLT. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. GIELEN_
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

• (Uitgeg. 9 Maart z948.) 
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S. I 56 

12 Februari z948. BESLUIT tot het ver
lenen van een duurtetoeslag en kinder
toelage aan de gepensionneerde mili
tairen van de troepen in Suriname en 
Curaçao en de hier te lande met verlof 
vertoevende militairen van die troepen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister zon

der Portefeuille van 24 November 1947, 
Commissariaat voor Indische Zaken, Afde
ling C,. Militair Personele Zaken No. 29; 

Overwegende, dat het wenselijk is geble
ken aan de gepensionneerde militairen van 
de troepen in Suriname en Curaçao en de 
-in Nederland met verlof vertoevende mili
tairen van die troepen, wier inkomsten ko
men ten laste van het XIIIe Hoofdstuk der 
Rijksbegroting, een duurtetoeslag en kinder
toelage te verlenen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 December 1947, No. 33); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister, mede namens Onze Mi
nister van Overzeese Gebiedsdelen, van 5 
Februari 1948, Commissariaat voor Indische 
Zaken, Afdeling C, Militair Personele Za
ken No. 29; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan de gepensionneerde militai

ren van de troepen in Suriname en Cura
çao en de in Nederland met verlof vertoe
vende militairen van die troepen, wier in
komsten komen ten laste van het XIIIe 
Hoofdstuk tier Rijksbegroting, zal, gere
kend van 1 Januari 1946 een duurtetoeslag 
en kindertoelage worden verleend op de voet 
van de "Duurtetoeslag en kindertoeslagre
geling", bedoeld bij het besluit van de Lui
tenant-Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië van 2 October 1946 No. 12, 
zoals dat is of zal worden gewijzigd; 

2. De uit dit besluit voortvloeiende uit
gaven komen ten laste van het XIIIe 
Hoofdstuk der Rijksbegroting. 

Onze Minister zonder Portefeuille en 
Onze Minister van Overz1:!ese Gebiedsdelen 
zijn belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
~ezonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Het Loo, 12 Februari 1948. 

WILHELMINA. 
ne Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 

I)e Min. v. Ov. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 24 Febr. z948). 

S. I 57 

z4 Februari z948. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit Dèmobili
satievoorzieningen 1948. 

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

·van Oorlog, van Marine, van Overzeese Ge-
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biedsdelen, van Financiën, van Economische 
Zaken, van Landbouw, Visserij en Voedsel0 

voorziening, van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Soiale Zaken en van 
Binnenlandse Zaken van 16 December 1947, 
Afdeling A 2, Bureau 3, Nr. 628; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is om 
enige voorzieningen te treffen in het belang 
van de militairen der Koninklijke Land
macht en der Koninklijke Marine, die na 1 

Maart 1946 zijn of worden gedemobiliseerd; 
De Raad van State gehoord (advies van 

20 Januari 1948, Nr. 34); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van ro Februari 1948, 
Geheim Litt. W. 26; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit en in de ter uit

voering van dit besluit uitgevaardigde be
palingen wordt verstaan onder: 

a. .,demobilisatie": het verlenen van 
ontslag of groot verlof aan, dan wel het ont
heffen van de werkelijke dienst van mili
tairen; 

b. ,,maand": de periode tussen een da
tum en de overeenkomstige datum van de 
volgende kalendermaand, met dien verstan
de, dat resterende gedeelten van een maand 
als volle maand worden berekend, voorzóver 
deze gedeelten vijftien of meer dagen be
treffen; resterende gedeelten van minder 
dan vijftien dagen worden niet berekend; 

c. ,,zes maanden": een periode van 180 
dagen; 

d. ,,militair inkomen": het voor de mi
litair geldende inkomen voor buiten de keer
kringen (kostwinnersvergoeding niet inbe
grepen), voor wat het personeel van de Ko
ninklijke Landmacht betreft verhoogd met 
de waarde van legering en verpleging op het 
ogenblik van demobilisatie, voor wat het 
personeel van de Koninklijke Marine be
treft bij plaatsing aan de wal. Dit inkomen 
wordt berekend naar de laatstbeklede rang 
of stand. 

2. Behoudens het bepaalde in het tweede 
lid van dit artikel, is dit besluit van toepas
sing op alle militairen der Koninklijke 
Landmacht en der Koninklijke Marine, wel
ke na 1 Maart 1946 zijn of worden gedemo
biliseerd. 

Dit besluit is niet van toepassing op: 
a. militairen, behorende tot het beroeps

personeel, behoudens het bepaalde in artikel 
13; 

b. militairen, die geen werkelijke dienst 
in Nederlandsch-Indië hebben verricht, be
houdens het bepaalde in artikel 13; 

c. militairen, wier demobilisatie niet ge
schiedt in het Rijk in Europa; 

d. militairen, die zich anders dan in 
troepenverband naar Nederlandsch-Indië 
hebben begeven, zonder dat plaatsing bij 
een onderdeel aldaar is gevolgd; 

e. degenen, die -in verband met hun be
stemming voor een burgerfunctie, als dienst'
of reserve-plichtigen zijn gemilitairiseerd. 

3. Onze Minister van Oorlog, dan wel 
Onze Minister van Marine, treft, zoveel 
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mogelijk În overeenstemming met de bepa-
1ingen van dit besluit, nadere voorzieningen 
ten aanzien van: 

a. militairen, die na 1 Maart 1946, doch 
voor het tijdstip van inwerkingtreding van 
dit besluit zijn gedemobiliseerd; 

b. militairen, die voor hun opkomst in 
werkelijke dienst hun vast en voortdurend 
verblijf buiten het R ijk in Europa hadden 
en zich na hun demobilisatie in hun vroe
gere woonplaats vestigen. 

In het laatste geval kan de uitbetaling 
der toegekende tegemoetkomingen geschie
den in de valuta van het land waar de mili
tair woont. 

4. Militairen worden zo spoedig moge-
1ijk na hun aankomst in Nederland in het 
genot gesteld van verlof met behoud van 
bezoldiging. Dit verlof bedraagt veertien 
dagen voor ieder jaar, doorgebracht buiten 
het Rijk in Europa, of zoveel langer als 
door Onze Minister van Oorlog of van Ma
.rine noodzakelijk wordt geacht. 

B ij de bepaling van dit verlof wordt een 
gedeelte van een jaar, mits het een half 
jaar of meer bedraagt, voor een vol jaar 
gerekend. 

5. Militairen ontvangen op de dag van 
hun demobilisatie, dan wel op de dag, waar
op zij met verlof in afwachting van demo
bilisatie worden gezonden, een nader door 
Onze Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Financiën vast te stellen uitkering in
eens. 

6. Militairen, die naar het oordeel van 
Onze Minister van Oorlog, dan wel van Onze 
Minister van Marine, hun dienst op goede 
wijze hebben vervuld en ten minste zes 
maanden in werkelijke dienst zijn geweest, 
ontvangen bij demobilisatie, overeenkomstig 
door Onze Ministers van Oorlog, van Ma
rine en van Financiën vast te stellen rege-
1en, een premie voor iedere maand werke-
1ijke dienst in Nederlandsch-Indië verricht. 

Deze premie wordt over een tijdvak van 
ten hoogste dertig maanden toegekend. 

De werkelijke dienst in Nederlandsch
Indië wordt geacht aan te vangen op de dag 
van vertrek uit het Rijk in Europa met 
definitieve bestemming voor Nederlandsch
Indië. 

Onze Minister van Oorlog, dan wel Onze 
Minister van Marine, bepaalt de aanvang 
van de werkelijke dienst in Nederlandsch
Indië voor militairèn, die van elders dan 
vanuit het Rijk in Europa m et definitieve 
bèstemming voor Nederlandsch-Indië zijn 
vertrokken. 

De werkelijke dienst in Nederlandsch-In
<lië wordt geacht te eindigen op de dag van 
terugkeer in het Rijk in Europa. 

7. Militairen worden bij hun demobili
satie, volgens door Onze Ministers van Oor
log, van Marine, van Economische Zaken 
en van Financiën te stellen regelen, in de 
gelegenheid gesteld een burgercostuum en 
andere kledingstukken aan te schaffen. 

8. De loonbelasting, verschuldigd over 
de uitkering bedoeld in artikel 5, over de 
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prem ie bedoeld in artikel 6, en over · de 
waarde van het genotene ingevolge het be
paalde in artikel 7, komt ten laste van 
's Rijks Schatkist. 

9. Militairen, die na hun demobilisatie 
aan het bepaalde bij artikel 5 van het Bui
tengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945 geen aanspraak op herplaatsing kun
nen ontlenen, zullen, voor zover zij naar 
het oordeel van Onze Minister van Oorlog, 
dan wel Onze Minister van Marine, hun 
dienst op .goede wijze hebben vervuld en 
ten minste - 6 maa nden in werkeliJke dienst 
zijn geweest bij voorrang door bemiddeling 
van het Rijksarbeidsbureau aan een hun 
passende werkkring worden geholpen. 

Zij kunnen door het Rijksarbeidsbureau 
in een onderneming of op een Rijkswerk
plaat s voor Vakontwikkeling worden ge
schoold, herschoold dan wel omgeschoold. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, 
van Sociale Zakeu en van Financiën zullen 
nadere regelen stellen ten aanzien van de 
ter zake aan de werkgever toe te kennen 
vergoeding. 

10. Militairen, die naar het oordeel van 
Onze Minister van Oorlog, dan wel Onze 
Minister van Marine, hun dienst op goede 
wijze hebben vervuld en ten minste 6 
maanden in• werkelijke dienst zijn geweest, 
kunnen na demobilisatie gedurende een be
paalde periode, benodigd geacht voor de 
overgang naar de burgermaatschappij, in 
aanmerking komen voor een periodieke uit
kering, gebaseerd op het laatstelijk genoten 
militaire inkomen. 

In plaats van deze uitkering kan een be
drag ineens worden verstrekt met de ver
plichting tot terugbetaling. Dit bedrag kan 
geheel of gedeeltelijk worden kwijtgeschol
den, indien de omstandigheden gedurende 
de in het eerste lid bedoelde periode daar
toe aanleiding 'geven. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, 
van Sociale Zaken en van Financiën, stel
len nadere regelen vast ter uitvoering van 
het bepaalde in dit artikel, waarbij de 
rechten, welke gedemobiliseerde oorlogs
v rijwilligers aan de bepalingen van het Oor
logsvrijwilligersbesluit kunnen ontlenen, 
worden gehandhaafd. 

11. Naar door Onze Ministers van Oor
log, van Marine, van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening en van Financiën 
vast te stellen regelen kan aan gedemobili
seerde militairen, die naar het oordeel van 
Onze Minister van Oorlog, dan wel Onze 
Minister van Marine, hun dienst op goede 
wijze hebben vervuld en ten minste 6 
maanden in werkelijke dienst zijn geweest, 
een studietoelage of een renteloos voorschot 
worden toegekend. 

Voor deze studietoelagen of renteloze 
voorschotten komen in aanmerking degenen, 
van wie - zo zij niet in militaire dienst 
waren gekomen - redelijkerwijs kan wor
den aangenomen, dat zij hun studie zouden 
hebben aangevangen, dan wel hun aange-

5 
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vangen studie zouden hebben voortgezet, 
doch die na hun demobilisatie door finan
ciële moeilijkheden in de uitvoering dezer 
voornemens worden verhinderd. 

In bijzondere gevallen kunnen deze stu
dietoelagen of renteloze voorschotten wor
den toegekend aan gedemobiliseerde mili
tairen, die niet reeds voor hun opkomst in 
werkelijke dienst het voornemen tot een 
studie hadden opgevat. 

12. Militairen, die na hun demobilisatie 
een scholings-, omscholings- of herscho
lingscursus volgen. een tijdelijke uitkering 
of een voorschot genieten ingevolge het be
paalde in artikel 10, of een studietoelage of 
renteloos voorschot ingevolge het bepaalde 
in artikel n, ontvangen, zolang een der 
bovengenoemde voorzieningen duurt, doch 
niet langer dan gedurende een jaar na de 
dag hunner demobilisatie, een tegemoetko
ming in de kosten van een vrijwillige ziek
teverzekering, volgens nader door Onze Mi
nisters van Oorlog, van Marine en van Fi
nanciën te stellen regelen, indien zij geen 
verplicht - verzekerden zijn in de zin van 
het Ziekenfondsenbesluit of indien hun in
komen een bedrag van f 3750 (drie duizend 
zevenhonderd en vijftig gulden) n iet over
schrijdt. 

13. Onze Ministers van Oorlog en van 
Marine kunnen, de in artikel 14 van dit 
besluit bedoelde Raad van Advies inzake 
Demobilisatievoorzieningen gehoord, dit be
sluit geheel of gedeeltelijk van toepassing 
verklaren op militairen, die 

a. geen werkelijke dienst in Neder
landsch-Indië hebben verricht; 

b. behoren tot het beroepspersoneel en 
eervol worden ontslagen uit hoofde van 
verwonding, verminking, ziekte of gebre
ken, voor zover deze gedurende de uitoefe
ning van de militaire dienst in Neder
landsch-Indië zijn ontstaan, tot uiting ge
komen of verergerd t en gevolge van een 
der oorzaken als bedoeld in artikel 2, onder 
2 °, der P ensioenwetten voor de land- en 
zeemacht (Staatsblad 1922, nrs. 66 en 65). 

14. Door Onze Ministers van Oorlog en 
van Marine wordt voor de tijd, dat deze no
dig zal blijken, een Raad van Advies in
zake Demobilisatievoorzieningen ingesteld. 

Onze voornoemde Ministers stellen geza
menlijk regelen vast nàpens de taak, sa
menstelling en werkwijze van de Raad van 
Advies. 

15. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Besluit Demobilisatievoorzieningen 
1948". 

16. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine, 
van Overzeese Gebiedsdelen, van Finan
ciën, van Economische Zaken, van Land
bouw. Visserij en Voedselvoorziening, van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van Sociale Zaken en van Binnenlandse 
Zaken, zijn ieder voor zoveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
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de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, 14 Februari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Min. v. Ov. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 
De Min. van Financiët11, P. LIEFTINCK. 
De Min. v. Econ. Zaken, VÀN DEN BRINK. 
De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 
De Min. van 0., K . en W ., Jos. J. GIELEN. 
De Min. v. Sociale Zaken. W. DREES. 
De Min. v. Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 27 Febr. I948). 

S. I 58 

I3 Februari I948. WET, houdende verlen
ging van de werkingsduur van de wet 
van 27 Juni 1947, Staatsblad No. H 
207, betreffende vaststelling van nadere 
regelen omtrent de verbindende kracht 
van gedurende de bezettingstijd geno
men maatregelen op het gebied van 
het lag_er onderwijs en van enige an
dere maatregelen op dat gebied. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 7n; 
Hand. 11 47/48, bladz, I332-I333; 
Bijl. Hand. I 47/48, 7I I,' 
Hand. I 47/48, bladz. I09. 

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

dat het noodzakelijk is de werkingsduur van 
de wet van 2 7 Juni 1947 (Staatsblad no. H 
207) ,houdende vaststelling van nadere re
gelen omtrent de verbindende kracht van 
gedurende de bezettingstijd genomen maat
regelen op het gebied van het lager onder
wijs en van enige andere maatregelen op 
dat gebied, te verlengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel VI van de wet van 2 7 

Juni 1947, (Staatsblad no. H 207) wordt in 
plaats van "1 Februari 1948" gelezen: 1 
Juli 1948. 

2. Deze wet treedt in werking op de dag 
harer afkondiging. Zij werkt terug tot de 
dag, waarop de wet van 27 Juni 1947 
(Staatsblad no. H 207) is in werking ge
treden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 Februari 

1948. 
WILHELMINA. 

De Min. van 0 ., K, en W., Jos. J. GIELEN. 
(Uitgeg. 9 Maart I948). 

S. I 59 

I4 Februari I948. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
het verdrag tot vaststelling van de · mi
nimum leeftijd van toelating van kin-
deren tot arbeid op zee. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 4 Augustus 1938 

(Staatsblad no. 33), houdende voorbehoud 
der bevoegdheid tot toetreding tot het ont
werp-verdrag tot vaststelling van de mini
mum leeftijd van toelating van kinderen tot . 
arbeid op zee (herzien Genève 1936), van 
welk verdrag een afdruk en een vertaling 
bij dit besluit zijn gevoegd;* 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging 
van dat ontwerp-verdrag overeenkomstig 
artikel 6 thans aan de Directeur-Generaal 
van het Internationaal Arbeidsbureau te 
Genève is medegedeeld en door hem op 8 
Juli 1947 is ingeschreven; 

Overwegende mede, dat de bekrachtigin
gen van België op 11 April 1938, van Bra
zilië op 12 October 1938, van Irak op 30 
December 1939, van Nieuw-Zeeland op 7 
Juni 1946, van Noorwegen op 7 Juli 1937, 
van de Verenigde Staten van Amerika op 
29 October 1938 en van Zweden op 6 Ja
nuari 1939 te Genève zijn ingeschreven; 

Overwegende wijders, dat het verdrag 
zelve op 11 April 1939 is in werking ge
treden, dat het voor Nederland, overeen
komstig artikel 7, lid 3, op 8 Juli 1948 in 
werking zal treden, en dat het op Suriname 
en Curaçao integraal, en op Nederlandsch
Indië behoudens de noodzaak van afwijkin
gen op grond van de specifieke verhoudin
gen bij en in het belang van de Indonesi
sche scheepvaart zal worden toegepast; 

Op de voordracht van Onze Minister 
van Buitenlandse Zaken van 9 Februari 
1948, Kabinet en Protocol No. 10668; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta

ling daarvan, te doen bekendmaken door 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt ver
eist. 

's-Gravenhage, 14 Februari 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buitenl. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 9 Maart 1948). 

Ve rt al ing. 

INTEUN ATION ALE ARBEIDSCONFE
RENTIE. 

' ' er1lrag tot vas tstelling van 1len minimum 
leeftijd van toelating v an kln1lereu tot ar

beid op zee (herzien In 1986). 

De Algemene Conferentie van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid, door 
den. Raad van Beheer van het Internatio
naal Arbeidsbureau bijeengeroepen te Ge
nève en aldaar bijeengekomen op 22 Octo
ber 1936 in hare twee en twintigste zitting; 

besloten hebbende verschillende voorstel
len aan te nemen betreffende de gedeelte-

* Franse en- Engelse tekst niet opgenomen. 
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lijke herziening · van het verdrag tot vast
stelling van den minimum leeftijd van toe
lating van kinderen tot arbeid op zee, aan
genomen door de Conferentie in hare twee
de zitting, welk onderwerp op de agenda 
van de huidige zitting geplaatst is; 

overwegende, dat deze voorstellen den 
vorm zullen aannemen van een ontwerp van 
een internationaal verdrag; 

neemt heden den 24sten October 1936 
het volgende ontwerp-verdrag aan, dat ge
noemd zal worden ,,(herzien) verdrag be
treffende den minimum leeftijd (arbeid op 

· zee) 1936": • 
Art. 1. Voor de toepassing van dit ver

drag worden onder "schepen" verstaan alle 
vaartuigen, van welke soort ook, toebe
hoorende aan de overheid dan wel aan bij
zondere personen, in gebruik voor de zee
vaart, met uitzondering van oorlogsschepen. 

Art. 2. 1. Kinderen beneden 15 jaar 
mogen niet gebruikt worden voor arbeid 
aa~ boord van schepen, tenzij daarop uit
sluitend leden van één gezin werkzaam zijn . 

2. De nationale wetgeving kan echter 
toestaan, dat certifica ten worden afgegeven, 
welke toestaan dat kinderen, die ten minste 
14 jaar oud zijn, gebruikt worden in de ge
vallen. dat een schoolautoriteit of een an
dere geëigende autoriteit, daartoe aangewe
zen door d_e nationale wetgeving, er zich 
van vergewist heeft, na behoorlijk gelet te 
hebben op den lichamelijken toestand van 
het kind en zoowel op de toekomstige voor
deelen als op het onmiddellijk voordeel, dat 
de bedoelde arbeid voor het kind kan mee
brengen, dat die arbeid in het belang van 
het kind is. 

Art. 3. Het in artikel 2 bepaalde is niet 
van toepassing op arbeid van kinderen aan 
boord van opleidingsschepen, mits die ar
beid wordt verricht met goedkeuring en 
onder toezicht van de overheid. 

Art. 4. Ter bevordering van het toezicht 
op de naleving van de bepalingen van dit 
verdrag is ieder gezagvoerder verplicht een 
arbeidsregister of bemanningsrol bij te hou
den, waarop de namen en geboortedata ver
meld zijn van alle aan boord werkzame per
sonen beneden 16 jaar. 

Art. 5. Dit verdrag zal eerst in werking 
treden, nadat door de Internationale Con
ferentie van den Arbeid aangenomen is een 
ontwerp-verdrag houdende herziening van 
het verdrag tot vaststelling van den mini
mum leeftijd van toelating van kinderen tot 
het verrichten van arbeid in nijverheids
ondernemingen (1919) en van een ontwerp
verdrag houdende herziening van het ver
drag betreffende · den leeftijd van toelating 
van kinderen tot het verrichten van niet 
industrieele werkzaamheden (1932). 

Art. 6. De officieele bekrachtigingen van 
dit verdrag zullen worden medegedeeld aan 
den Secretaris-Generaal van den Volken
bond en door hem worden ingeschreven. 

Art. 7. 1. Dit verdrag zal slechts ver
bindend zijn voor de Leden van de Inter
nationale Organisatie van den Arbeid; die 



1948 

hunne bekrachtigingen door den Secretaris
Generaal hebben doen inschrijven. 

2. Onder voorbehoud van het bepaalde 
in artikel 5 hierboven genoemd zal het van 
kracht wt,rden twaalf maanden, nadat de 
bekrachtigingen van twee Leden door den 
Secretaris-Generaal van den Volkenbond 
zullen zijn ingeschreven. 

3. Vervolgens zal dit verdrag voor ieder 
der andere Leden in werking treden twaalf 
maanden na den datum, waarop de be
krachtiging van dat Lid door het Secre
tariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 8. Zoodra de bekrachtigingen van 
twee Leden der Internationale Organisatie 
van den Arbeid door het Secretariaat zijn 
ingeschreven, zal de Secretaris-Generaal 
van den Volkenbond van dit feit mededee
ling doen aan alle Leden van de Internatio
nale Organisatie van den Arbeid. Hij zal hen 
eveneens in kennis stellen met de inschrij
vingen van de bekrachtigingen, die hem la
ter door andere Leden der Organisatie zul
len worden medegedeeld. 

Art. 9. r. Ieder Lid, dat dit verdrag 
heeft bekrachtigd, kan het opzeggen na ver
loop van een termijn van tien jaren na den 
datum, waarop dit verdrag van kracht be
gint te worden, zulks bij een verklaring, toe-

. gezonden aan den Secretaris-Generaal van 
den Volkenbond en door dezen in te schrij
ven. De opzegging wordt eerst van kracht 
een jaar, nadat zij door het Secretariaat 
is ingeschreven. 

2. Iéder Lid, dat dit verdrag heeft be
krachtigd, dát binnen den termijn van een 
jaar na verloop van den termijn van tien 
jaren, bedoeld in het vorig lid, geen gebruik 
maakt van de bevoegdheid tot opzegging 
voorzien in dit artikel, zal voor een nieu
wen termijn van tien jaren gebonden zijn 
en zal in het vervolg dit verdrag kunnen 
opzeggen, na verloop van elken termijn van 
tien jaren onder de voorwaarde bedoeld in 
dit artikel. 

Art. 10. Telkens na verloop van een ter
mijn van tien jaren, te rekenen van den 
datum, waarop dit verdrag van kracht is ge
worden, moet de Raad van Beheer van het 
Internationaal Bureau van den Arbeid aan 
de Algemeene Conferentie een verslag uit
brengen over de toepassing van dit verdrag 
en beslissen of het wenschelijk is de ge
heele of gedeeltelijke herziening van dit 
verdrag op de Agenda der Conferentie te 
plaatsen. · 

Art. II. r. Indien de Internationale 
Arbeidsconferentie een nieuw verdrag aan
neemt, houdende geheele of gedeeltelijke 
herziening van dit verdrag, zal, tenzij het 
nieuwe verdrag anders bepaalt: 

a. de bekrachtiging door elk Lid van 
het nieuwe verdrag houdende herziening, 
vanzelf medebrengen, onmiddellijke opzeg
ging van dit verdrag, niettegenstaande het 
bepaalde in artikel 9 onder voorbehoud 
evenwel, dat het nieuwe verdrag, houdende 
herziening, van kracht geworden is; 

- b . vanaf den datum, waarop het nieuwe 
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verdrag, houdende herziening, van kracht 
geworden is , het onderhavige verdrag niet 
langer door de Leden bekrachtigd kunnen 
worden. 

2. Het onderhayige verdrag zal echter
van kracht blijven naar vorm en inhoud 
voor die Leden, die het bekrachtigd hebben 
en die het nieuwe verdrag, houdende her
ziening, niet bekrachtigen. 

Art. 12. Zoowel de Fransche als de En
gelsche tekst van dit verdrag is authentiek. 

S. I 6 0 

zB Februari z948. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip van inwerking
treding van de Wet van 22 November 
1947, Staatsblad No. H 369, houdende 
intrekking van het Besluit beperking 
rechtsverkeer. 

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

President, Minister van Algemene Zaken,. 
en van Onze Ministers van Justitie, van 
Buitenlandse Zaken, van Binnenlandse Za
ken, van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, van Financiën, van Oorlog, van 
Marine a.i., van Wederopbouw en Volks
huisvesting a.i., van Verkeer en Waterstaat, 
van Economische Zaken, van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening, van Sociale 
Zaken, van Overzeese Gebiedsdelen en 
van Onze Minister zonder Portefeuille, van 
12 Februari 1948, 6de Afdeling, no. 1778; 

Gelet op artikel 5 van de Wet van 22 
November 1947, (Staatsblad No. H 36g), 
houdende intrekking van het Besluit be
perking rechtsverkeer (Staatsblad No. 
E 75); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De W,t van 22 November 1947, (Staats

blad No. lI 369), houdende intrekking van 
het Besluit beperking rechtsverkeer (Staats
blad No. E 75), treedt in werking met in
gang van 1 Maart 1948. 

Onze voornoemde Ministers zijn, ieder 
voor zoveel hem betreft, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 18 Februari 1948. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, 
Minis ter van Algemene Zaken, BEEL. 

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

De Min. v. Buiten!. Z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Binn. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. va,n 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min . van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v . Oorlog. A. H. J. L. FrnVEz: 
De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L . FIEVEZ. 

De Jl1in. v. Wederopb. en Volkshuisv. a.i ., 
H . Vos. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

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



De Min. v. Sociale Zaken. W. DREES. 
De Min. v. Ov. Gebiedsd., J. A. JONKMAN. 
De Min. zondt>r Portefeuille, GöTZEN. 

(Uitgeg. 27 Febr. 1948) . 

S. I 61 

1.Q Februari 1948. BESLUIT, houdende 
nadere wijziging van het Koninklijke 
besluit van 26 April 1922, Staatsblad 
No. 226, in zake tarieven voor hypo
thecaire verrichtingen. 

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

' Financiën van 13 Februari 1948, no. 199, 
afdeling Kadastei; en Hypotheken; 

Gelet op artikel rn, 2e, der wet van 2 
April 1922, Staatsblad no. 166; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be- · 
palen: 

Ons besluit van 26 April 1922, Staatsblad 
no. 226, zoals dit is gewijzigd bij Onze be
sluiten van 28 Januari 1927, Staatsblad no. 
20; 14 December 1931, Staatsblad no. 505 ; 
8 Maart 1938, Staatsblad no. 440 en 5 Oc
tober 1946, Staatsblad no. G 276, wordt als , 
volgt aangevuld: 

Art. 4a. Voor het in bewaring nemen 
van afschriften van borderellen als bedoeld 
zijn in artikel 1, lid 2, van de wet van 28 
Februari 1947, Staatsblad no. H 66 en die
nende ter inschrijving van hypothecair ver
band op onroerend goed, is <loot belang
hebbende verschuldigd: 

voor inschrijvingen, genomen voor een 
hoofdsom van niet meer dan duizend gul
den, twee gulden; 

voor inschrijvingen, genomen voor een 
hoofdsom van meer dan duizend gulden, 
doch niet meer dan twee duizend gulden, 
drie gulden ; 

voor inschrijvingen, genomen voor een 
hoofdsom van meer dan twee duizend gul
den, doch niet meer dan v ijf duiz~nd gul
den, vier gulden; 

voor inschrijvingen, genomen voc,r een 
hoofdsom varr meer dan vijf duizend gul
den, doch niet meer dan tien duizend gul
den, vijf gulden; 

voor inschrijvingen, genomen voor een 
hoofdsom van meer dan tienduizend gulden, 
zes gulden. 

Indien voor het afschrift van het borde
rel een of meer vervolgbladen worden ge
bezigd, zal voor het in bewaring nemen van 
ieder vervolgblad hetzelfde recht verschul
digd zijn als voor het eerste blad van het 
afschrift krachtens het voorgaande lid van 
dit artikel is verschuldigd. 

Onze Minister voornoemd is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Algemene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, 19 Februari 1948. 

WILHELMINA. 
D e Min. van Financiiän, P. L IEFTINCK. 

( Uitgeg. 12 Maart 1948.) 
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20 Februari 1948. WET, houdende vast
stelling van het Tweede Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 600; 
Hand. Il 47/48, bladz. 918; 
Bijl. Hand. l 47/48, 600; 
Hand. l 47/48, bladz. 162- 164. 

Titel A. Gewone Dienst . f 3,140,800 
Titel B . Buitengewone Dienst f 2,000 

Gehele Dienst f 3,142,800 

S. I 63 

20 Februari 1948. BESLUIT, houdende 
beslissing op het beroep, ingesteld door 
de Directeur-Generaal van het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie tegen het schrijven van Ge
deputeerde Staten van Groningen van 
23 Augustus 1946, no. 9047/14, 1e af
deling, tot weigering van het verlenen 
van vergunning op grond van de Be
lemmeringenwet Verordeningen inzake 
het plaatsen van vier palen in de 
glooiing van de Zwintocht binnen het 
waterschap Hunsingo .. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Directeur-Generaal van het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie tegen het schrijven van Gedeputeerde 
S taten van Groningen van 23 Augustus 
1946, no. 9047/14, 1e afdeling, tot weigering 
van het verlenen van vergunning op grond 
van de Belemmeringenwet Verordeningen tot 
het plaatsen van vier palen in de glooiing 
van de Zwintocht binnen het waterschap 
Hunsingo zonder daarbij als voorwaarde te 
stellen het betalen aan het waterschap van 
een jaarlijkse recogni tie van één gulden; 

Gelet op Ons besluit van 17 December 
· 1946, no. 6I, waarbij Wij Onze beslissing 
hebben verdaagd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoo;d, adviezen van 
16 April 1947, no. 588 en 3 September 1947, 
no. 588/2 71; 

Op de voordracht van Onze Ivlinister van 
Verkeer en Waterstaat van .14 Februari 
1948, No. 701, Afdeling Waterstaatsrecht; 

Overwegende : dat hei: waterschap Hun
singo zich bereid verklaarde aan het Staats
bedrijf van de Posterijen, Telegrafie en Te
lefonie vergunning te verlenen voor het 
plaatsen van een viertal palen ter aanhech
ting van draden van het rijksradiodistribu
tienet, in ct·e glooiing van de Zwintocht op 
de percelen Kloosterburen, Sectie D Nos. 
582, 588 en 589, zulks onder meer onder de 
voorwaarde, dat jaarlijks door de vergun
ninghouder aan het waterschap een bedrag 
van een gulden wordt betaald; 

dat genoemd Staatsbedrijf tegen deze 
voorwaarde bezwaar maakte, aangezien naar 
zijn mening mede in verband met het be-
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sluit van de Secretarissen- Generaal van de 
Departementen van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie van 16 Februari 1942 , no. 4 
(Nederlandse Staatscourant 1942, no. 49) 
ten aanzien van het plaatsen der palen op 
het waterschap een gedogingsplicht rust, 
met welke plicht deze voorwaarde in strijd 
zou zijn; 

dat het geschil door de Directeur-Gene
raal van het Staatsbedrijf is voorgelgd aan 
Gedeputeerde Staten der provincie Gronin
gen. die bii hun bovenvermeld schrijven 
medegedeeld hebben, dat bij de beoordeling 
van het geschil, dat tussen de Directeur
Generaal van het S taatsbedrijf der Poste
ri_ien, Telegrafie en Telefonie en het water
schap Hunsingo bestaat inzake het plaatsen 
van vier palen in de glooiing van de Zwin
tocht. buiten beschouwing moet blijven het 
besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Binnenlandse Zaken 
en van Justitie van 16 Februari 1942, aan
gezien dit besluit ingevolge artikel 15 Be
sluit bezettingsmaatregelen voorlopig is ge
schorst ; dat het waterschap als voorwaarde 
aan een vergunning tot het plaatsen van de 
palen wenst te verbinden, dat i aarlijks een 
gulden zal worden betaald, zulks o.a. om 
zodoende enige vergoeding te verkrijgen 
voor de werkzaamheden, die in verband 
met de uitvoering van het omschreven werk 
vanwege het ·waterschap moeten worden ver
richt; dat hierbij bijvoorbeeld te denken 
valt aan het administratieve werk, verbon
den aan het verlenen der vergunning, het 
toezicht, dat moet worden gehouden of de 
palen op de juiste wijze zijn aangebracht en 
behoorlijk worden onderhouden, enz.; dat 
hun college om deze redenen het alleszins 
gerechtvaardigd acht, dat de onderhavige 
voorwaarde gesteld wordt; 

dat de Directeur-Generaal van meerge
noemd Staatsbedrijf tegen deze beslissing 
bij Ons beroep heeft ingesteld, aanvoeren-

. de, dat hij zich op de in zijn verzoekschrift 
van 23 Augustus 1944, alsmede op de na
der bij zijn schrijven van 9 September 1946, 
no. 10223 S, aangegeven gronden, niet met 
de beslissing van Gedeputeerde Staten der 
provincie Groningen (nader bevestigd bij 
het schrijven van Gedeputeerde Staten van 
13 September 1946, no. 10574'31, re afde
ling) kan verenigen; dat hij verzoekt als
nog m et vernietiging van de beslissing van 
Gedeputeerde Staten een beslissing te wil
len geven als door hem in alinea _7 van zijn 
bovengenoemd verzoekschrift van 23 Augus
tus 1944 is verzocht; 

Overwegende : dat allereerst dient te wor
den nagegaan, of het werk, waarvoor de 
vergunning wordt aangevraagd, behoort tot 
de openbare werken, bedoeld in artikel r 
der Belemmeringenwet Verordeningen; 

dat dit artikel in de eerste plaats ver
meldt de openbare werken, die door het 
R ijk worden ondernomen; 

dat tot deze groep naar Ons oordeel mede 
behoort het werk, waarvoor de vergunning 
wordt gevraagd, aangezien het wordt on-
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demomen door een Staatsbedrijf, en hier
bij niet ter zake doet de omstandigheid, dat 
dit Staatsbedrijf rechtspersoonlijkheid be
zit; 

dat weliswaar namens de appellant in de 
openbare vergadering der Afdeling van de 
Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, is aangevoerd, dat op het wa
terschap krachtens de Telegraaf- en Tele
foonwet een gedogingsplicht rust, doch dat 
dit betoog niet ter zake dienende is, reeds 
aangezien de genoemde wet onverminderd 
laat de toepassing van de bepalingen der 
Belemmeringenwet Vêrordeningen; 

dat derhàlve moet worden beslist, of aan 
de vergunning, welke ingevolge artikel 2 

dier wet door het bestuur van het water
schap Hunsingo moet worden verleend, ver

· bonden m.ag worden de volgende voorwaar
de : jaarlijks aan het waterschap Hunsingo 
ten kantore van de ontvanger te Bedum 
de Heer J. J. Pettinga, postrekening 12361, 
te betalen een bedrag van een gulden, voor 
het eerst op de dag, waarop de onderhavige 
vergunning ingaat, en vervolgens voor of 
op de eerste Januari van ieder jaar; 

dat naar Ons oordeel deze vraag bevesti
gend moet worden beantwoord, aangezien 
het belang van het waterschap vordert, dat 
voortdurend in het oog wordt gehouden, 
dat de palen slechts met vergunning aan
wezig zijn - hetwelk vooral na verloop 
van langere tijd van zeer veel practisch 
nut is - en dit zeer wel kan geschieden 
door jaarlijkse betaling van een kleine ver
goeding voor toezicht en administratiekosten 
te vragen; 

dat de bovenbedoelde voorwaarde mits
dien niet in strijd is met art. 2 der Belem
meringenwet Verordeningen en Gedeputeer
de Staten dan ook terecht op het verzoek 
tot het verlenen van een vergunning zon
der die voorwaarde afwijzend hebben be
schikt. 

Gezien de Belemmeringenwet Verorde-
ningen; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
a. het beroep ongegrond te verklaren; 
b. te bepalen, dat aan het Staatsbedrijf 

der P osterijen , Telegrafie en Telefonie door 
het waterschap Hunsingo ter zake van het 
bovenvermelde openbare werk tot wçder
opzegging een vergunning wordt verleend, 
als bedoeld in artikel 6 van de Keur- en 
Politieverordening op het onderhoud van
en tegen benadeling van alle aan het toe
zicht van de besturen van het waterschap 
Hunsingo onderworpen werken en voor
werpen; 

c. aan deze vergunning de volgende 
voorwaarden te verbinden: 

r. bij iedere paal moet een besçhoeiing 
van 6 m lengte worden aangebracht, be
staànde uit een deel zw 3,2 x 20 cm achter 
palen doorsnede r2 cm lang 2 m h.o.h. r m 
met de bovenkant van de deel op 20 cm 
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plus Hunsingopeil 
waterbouwkundige 
Hunsingo; 

2. het talud ter 
worden bijgewerkt; 

aan te geven door de 
van het waterschap 

plaatse moet behoorlijk 

3. de werken moeten worden uitgevoerd 
door en voor rekening van de vergunning
houder ten genoegen van gecommitteerden 
uit het hoofdbestuur van het waterschap 
Hunsingo en volgens aanwijzing en in over
leg met de waterbouwkundige van dat wa
terschap, aan wie tijdig tevoren kennis moet 
worden gegeven van de aanvang der werk
zaamheden; 

4. alle werken moeten voor de duur der 
vergunning in goede staat worden onder
houden, zulks ten genoegen van gecommit
teerden voornoemd; de door dit college no
dig te oordelen herstellingen moeten op 
eerste aanzegging worden uitgevoerd; 

5. bij opzegging of het uit anderen hoof
de eindigen der vergunning moet alles bin
nen een maand daarna in de oorspronke
lijke toestand worden teruggebracht; indien 
gecommitteerden van oordeel zijn, dat de 
vergunninghouder te dezen aanzien in ge
breke blijft, is het waterschap Hunsingo 
zonder nadere in-verzuim-stelling bevoegd 
de nodige werkzaamheden op kosten vari 
de vergunninghou_ger te doen uitvoeren; 

6. alle schaden, die tengevolge van de 
uitvoering, herstelling of opruiming van ge
noemde werken aan eigendommen van het 
waterschap Hunsingo en/of derden mochten 
worden toegebracht, moeten ten genoegen 
van gecommitteerden voornoemd worden 
hersteld en/of vergoed; 

7. de vergunninghouder is verplicht de 
door gecommitteerden voornoemd in het 
belang van het verkeer of van de goede orde 
te geven bevelen op te volgen; 

8. de vergunninghouder zal Jaarlijks aan 
het waterschap Hunsingo ten kantore van 
de ontvanger te Bedum, de heer J. J. Pet
tinga, postrekening I236I, betalen een be
drag van één gulden, voor het eerst op de 
dag, waarop de onderhavige vergunning 
ingaat, en vervolgens voor of op de eerste 
Januari van iede;- jaar ; 

9. de bovenverme!de werken worden ten 
laste van de vergunninghouder op de des
betreffende legger van schouwbare voor
werpen van het waterschap Hunsingo ge
plaatst. 

Onze Minister van Verkeer en Water
staat is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat met het rapport van Onze Mi
nister in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State, Afdeling 
voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, 20 Februari I948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

(Uitgeg_. : z9 Maart z948). 

MINISTERIE VAN VERKEER 
EN WATERSTAAT. 

No. 701. 

Afdeling: Waterstaatsrecht. 
Bijlagen: diversen. ' 
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's-Gravenhage, 14 Februari 1948., 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij Uwer 
Majesteit hierbij voor te leggen het advies 
van de Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, van 16 April 1947, 
no. 588, inzake het beroep, ingesteld door 
de Directeur-Generaal van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie te
gen het schrijven van Gedeputeerde' Staten 
van Groningen \ran 23 Augustus I946, no. 
9047/14, 1e afdeling, tot weigering van het 
verlenen van vergunning op grond van de 
Belemmeringenwet Verordeningen tot het 
plaatsen van vier palen in de glooiing van 
de Zwintocht binnen het waterschap Hun
singó zonder daarbij als voorwaarde te stel
len het betalen aan het waterschap van één 
gulden. · 

Het door de Afdeling bij dat advies voor
gedragen ontwerp-besluit luidt als volgt: 

B eschikkende op het beroep, ingesteld 
door de Directeur-Gem;raal van het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie tegen het schrijven van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 23 Augustus 
1946, no. 9047/I4, 1e afdeling, tot weigering 
van het verlenen van vergunning op grond 
van de Belemmeringenwet Verordeningen 
tot , het plaatsen van vier palen in de 
glooiing van de Zwintocht binnen het wa
terschap Hunsingo zonder daarbij als voor
waarde te stellen het betalen aan het wa
terschap van een jaarlij kse;: recognitie van 
één gulden; 

Gelet op Ons besluit van I7 D ecember 
1946, no. 6I , waarbij Wij Onze beslissing 
hebben verdaagd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 April I947, no. 588; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 

Overwegende: dat het waterschap Hun
singo zich bereid verklaarde aan het Staats
bedrijf van de Posterijen, Telegrafie en Te
lefonie vergunning te verJenen voor het 
plaatsen van een viertal palen ter aan
hechting van draden van het rijksradio
distributienet, in de glooiing van de Zwin
tocht op de percelen Kloosterburen, Sectie 
D . Nos. 582, 588 en 589, zulks onder meer 
onder de voorwaarde, dat jaarlijks door de 
vergunninghouder aan het waterschap een 
bedrag van een gulden wordt betaald; 

dat genoemd Staatsbedrijf tegen deze 
voorwaarde bezwaar maakte, aangezien naar 
zijn mening mede in verband met het be
sluit van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie van 16 Februari I942, no. 4 
(Nederlandse Staatsoourant 1942 , no. 49) 
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ten aanzien van het plaatsen der palen op 
het waterschap een gedogingsplicht rust, 
met welke plicht deze voorwaarde in strijd 
zou zijn; · 

dat 'het geschil door de Directeur-Gene
raal van het Staatsbedrijf is voorgelegd aan 
Gedeputeerde Staten der provincie Gronin
gen, die bij hun bovenvermeld schrijven 
medegedeeld hebben, dat bij de beoordeling 
van het geschil, dat tussen de Directeur
Generaal van het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie en het water
schap Hunsingo bestaat inzake het plaat
sen van vier palen in de glooiing van de 
Zwintocht, buiten beschouwing moet blij
ven het besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Binnen
landse Zaken en van Justitie van 16 Fe
bruari 1942, aangezien dit besluit ingevolge 
artikel 15 Besluit bezettingsmaatregelen 
voorlopig is geschorst; dat het waterschap 
als voorwaarde aan een vergunning tot het 
plaatsen van de palen wenst te verbinden, 
dat jaarlijks een gulden zal worden be
taald, zulks o.a. om zodoende enige ver
goeding te verkrijgen voor de werkzaam
heden, die in verband met de uitvoering 
van het omschreven werk vanwege het wa
terschap moeten worden verricht; dat hierbij 
bijvoorbeeld te denken valt aan het admi
nistratieve werk, verbonden aan het verle
nen der vergunning, het toezicht, dat moet 
worden gehouden of de palen op de juiste 
wijze zijn aangebracht en behoorlijk wor
den onderhouden, enz.; dat hun college om 
deze redenen het alleszins gerechtvaardigd 
acht, dat de onderhavige voorwaarde ge
steld wordt; 

dat de Directeur-Generaal van meerge
noemd Staatsbedrijf tegen deze beslissing 
bij Ons beroep heeft ingesteld, aanvoeren
de, dat hij zich op de in zijn verzoekschrift 
van 23 Augustus 1944, alsmede op de nader 
bij zijn · schrijven van 9 September 1946, 
no. 10223 S aangegeven gronden, niet met 
de beslissing van Gedeputeerde Staten der 
provincie Groningen (nader bevestigd bij 
het schrijven van Gedeputeerde Staten van 
13 September 1946, no. 10574/31, re afde
ling) kan verenigen; dat hij verzoekt als
nog met vernietiging van de beslissing van 
Gedeputeerde Staten een beslissing te wil
len geven als door hem in alinea 7 van zijn 
bovengenoemd v;erzoekschrift van 23 Augus-
tus 1944 is verzocht; · 

Overwegende: dat alleereerst dient te 
worden nagegaan, of het werk, waarvoor de 
vergunning wordt aangevraagd, behoort tot 
de openbare werken, bedoeld in artikel 1 

der Belemmeringenwet Verordeningen; 
dat dit artikel in de eerste plaats ver

meldt de openbare werken, die door het 
Rijk worden ondernomen; 

dat tot deze groep naar Ons oordeel mede 
behoort het werk, waarvoor de vergunning 
wordt gevraagd, aangezien het wordt on
dernomen door een Staatsbedrijf, en hierbij 
niet ter zake doet de omstandigheid, dat 
dit Staatsbedrijf rechtspersoonlijkheid be
zit; 
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dat weliswaar namens de appellant in de 
openbare vergadering der Afdeling van de 
Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, is aangevoerd, dat op het wa
terschap krachtens de Telegraaf- en Tele
foonwet een gedogingsplicht rust, doch dat 
dit betoog niet ter zake dienende is, reeds. 
aangezien de genoemde wet onverminderd 
laat de toepassing van de bepalingen der 
Belemmeringenwet Verordeningen; 

dat derhalve moet worden beslist, of aan 
de vergunning, welke ingevolge artikel 2 

dier wet door het bestuur van het water
schap Hunsingo moet worden verleend, ver
bonden mag worden de volgende voorwaar
de: jaarlijks aan het waterschap Hunsingo 
ten kantore van de ontvanger te Bedum de 
Heer J. J. Pettinga, postrekening 12361, te 
betalen een bedrag van een gulden, voor het 
eerst op de dag, waarop de onderhavige 
vergunning ingaat, en vervolgens voor of 
op de eerste Januari van ieder jaar; 

dat naar Ons oordeel deze vraag ontken
nend moet worden beantwoord, aangezien 
niet is gebleken, dat deze voorwaarde in het 
belang van het waterschap moet worden 
gesteld; 

dat door de gemachtigde van het water
schap Hunsingo in de openbare vergadering 
der voornoemde Afdeling van de Raad van 
State weliswaar een beroep is gedaan op 
Ons besluit van 2 Juni 1938, no. 31, waar
bij in andere zin is beslist, doch dat dit be
roep niet opgaat, aangezien het toen niet 
ging om toepassing van artikel 2 der Be
lemmeringenwet Verordeningen, doch van 
artikel 18 der Keurenwet; 

dat mitsdien de beslissing van Gedepu
teerde Staten niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Belemmeringenwet Verorde
ningen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. met gegrondverklaring van het be

roep de bestreden beslissing van Gedepu
teerde Staten te vernietigen; 

b. te bepalen, dat aan het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie door 
het waterschap Hunsingo ter zake van het 
bovenvermelde openbare werk een vergun
ning wordt verleend, als bedoeld in artikel 
6 van de Keur- of Politieverordening op het 
onderhoud van- en tegen benadeling van 
alle aan het toezicht van de besturen van 
het waterschap Hunsingo onderworpen wer
ken en voorwerpen; 

c. aan deze vergunning de volgende 
voorwaarden te verbinden: 

x. bij iedere paal moet een beschoeiing 
van 6 m lengte worden aangebracht, be
staande uit een deel zw 3,2 x 20 cm achter· 
palen doorsnede 12 cm lang 2 m h.o.h. 1 m 
met de bovenkant van de deel op 20 cm 
plus Hunsingopeil aan te geven door de 
waterbouwkundige van het waterschap Hun_ 
singo; 

2. het talud ter plaatse moet behoorlijk 
worden bijgewerkt; 

3. de werken moeten worden uitgevoerd 
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aoor en voor rekening van de vergu'nning
houder ten genoegen van gecommitteerden 
uit het hoofdbestuur van het waterschap 
Hunsingo en volgens aanwijzing en in over
leg met de waterbouwkundige van dat wa
terschap, aan .wie tijdig tevoren kennis moet 
worden gegeven van de . aanvang der werk
zaamheden; 

4. alle werken moeten voor de duur der 
vergunning in goede staat worden onder
houden, zulks ten genoegen van gecommit
teerden voornoemd; de door ·dit college nc·
dig te oordelen herstellingen moeten op 
eerste· aanzegging worden uitgevoerd; 

5. bij opzegging of het uit anderen hoof
de eindigen der vergunning moet alles bin
nen een maand daarna in de oorspronkelijke:: 
toestand worden . teruggebracht; indien ge
committeerden van oordeel zijn, dat de ver
gunninghouder ·te dezen aanzien in gebreke 
blijft, is het waterschap Hunsingo zonder 
nadere in-verzuim-stelling bevoegd 

1
de no

dige werkzaamheden op kosten van de ver
gunninghouder te doen uitvoeren; 

6. alle schaden, die tengevolge van de 
uitvoèring, herstelling of opruiming van ge
noemde werken aan eigendommen van het 
waterschap Hunsingo en/of derden moch
ten worden toegebracht, moeten ten ge
noegen van gecommitteerden voornoemd 
worden herst eld en/of vergoed; 
. 7. de vergunninghouder is verplicht de 
door gecommitteerden voornoemd in het 
belang van het verkeer of van de goede 
orde te geven bevelen op te volgen; 

8. de bovenv ermelde werken worden ten 
laste van de vergunninghouder op de des
bet reffende legger van schouwbare voor
werpen v an het wa t erschap Hunsingo ge
plaatst. 

Onze M.inister van Verkeer en Waterstaat 
is b elast met de uitvoering van dit besluit. 

Met mijne bedenkingen tegen het ont
werp-besluit heb ik de Afdeling in kennis 
gesteld. 

D e Afdeling bracht daarop het volgende 
nader advies uit, waarin de dezerzijdse be
schouwingen volledig zijn weergegeven. 

Kracht ens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de M inister v an Verkeer en Water
st a a t m et een schrijv en van 13 Augustus 
1947, n o. 713, Afdeling Waterstaatsrecht, bij 
de R a ad van S t a te, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, opnieuw ter overwe
ging aanhangig gemaakt het beroep, inge
steld door de Directeur-Generaal van het 
S taatsbedrijf der Post erijen, Telegrafie en 
Telefonie tegen het schrijven van Gedepu
teerde S taten van Groningen van 23 Augus
tus 1946, no. 9047/14, re Afdeling, tot wei
gering van het verlenen van vergunning op 
grond van de Belemmeringenwet Verorde
ningen tot het plaatsen van vier palen in 
de glooiing van de Zwintocht binnen het 
waterschap Hunsingo zonder daarbij als · 
voorwaarde te stellen het betalen aan het 
waterschap van een jaarlijkse reéognitie van 
één gulden. 
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De Minister betoogt, dat naar zijn oor
deel het beroep ongegrond moet worden 
verklaard, omdat een bescheiden vergoe
ding, als door h et waterschap Hunsingo 
beoogd, in het belang van het waterschap 
aanvaardbaar is. Hij merkt daartoe onder 
meer op, dat artikel 2 der Belemmeringen
wet Verordeningen een ruimere mogelijk
heid bieàt dan artikel 18 der Keurenwet. 

Wat dit laatste betreft, blijft de Afde
ling echter van oordeel, dat de onderha
vige voorwaarde wel zou passen in het ka- · 
der van laatstgenoemde bepaling, aangezien 
deze spreekt van voorwaarden, die "strek
ken tot bescherming van die belangen, om 
welke het vereiste van vergunning is ge
steld", doch ·dat artikel 2 der Belemmerin
genwet Verordeningen zich tegen een zoda
nige voorwaarde verzet. De redactie van 
dit artikel is beperkter dan die van artikel 
18 der Keurenwet; opgelegd mogen immers 
slechts worden voorwaarden, die in het be
lang van het waterschap moeten worden 
gesteld. Van de onderwerpelijke voorwaarde 
kan dit naar t,.et gevoelen der Afdeling niet 
worden gezegd. 

Daar bovendien de jurisprudentie een 
enge interpretatie van deze bepaling hul
digt - volstaan moge worden met te ver
wijzen naar het Koninklijk Besluit van 10 

Juli 1933, no. 72, A.B. 1933, bladzijde 674 
-, handhaaft de Afdeling na nadere over
wegingen haar standpunt , dat de voorwaar
de niet toelaatbaar is. 

Aan het slot van zijn schrijven verklaart 
de M in ist er min of meer terloops, dat de 
vergunning moet worden verleend "tot we
deropzegging en behoudens rechten van 
derden". Wat de rechten van derden be
treft , moge worden opgemerkt, dat deze, 
naar het oordeel der Afdeling, reeds vol
doende b eschermd worden. Gelijk in UV\'er 
Majesteits besluit van 7 October 1936, no. 
64, wordt ov erwogen, kunnen derden, in
dien door de uit voering van het werk, waar
v oor de vergunning is verleend, hun rech
ten zouden worden geschonden, zich tot de 
rechter wenden. Bovendien worden hun 
rechten beschermd door de Belemmeringen
wet P rivaatrecht:" Een nadere waarborg, als 
door d e Minist er bedoeld, is dus overbodig 
t e achten . Doch deze is behalve overbodig 
ook bezwaarlijk, omdat - zou men hier de 
clausule opnemen - alsdan wellicht bij ver
gunningen, waar zij ontbreekt, a contrario 
de rechte11 van derden niet of althans min
der beschermd zouden worden geacht te zijn, 
een gevolgtrekkin g, die naa r het gevoelen 
der Afdeling met beslistheid moet worden 
voorkomen. 

Tegen de opneming van de woorden "tot 
wederopzegging" bestaat bij de Afdeling 
geen bezwaar. 

Mit sdien moge de Afdeling Uwer Maje
steit hierbij een in vorenbedoelde zin gewij
zigd ontwerp-besluit . eerbiedig aanbieden. 

Het door de Afdeling bij dit nader ad- . 
vies · voorgedragen nieuwe ontwerp-besluit 
luidt als volgt: 
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Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door de Dhecteur-Generaal van het Staats
bedrijf der Posterijen, Telegrafie en Tele
fonie tegen het schrijven van Gedeputeerde 
Staten van Groningen van 23 Augustus 
1946, no. 9047/14, re afdeling, tot weige
ring van het verlenen van vergunning op 
grond van de Belemmeringenwet Verorde
ningen tot het plaatsen van vier palen in ade 
glooiing van de Zwintocht binnen het wa
terschap Hurisingo zonder daarbij als vour
waarde te stellen het betalen aan het wa
terschap van een jaarlijkse recognitie van 
een gulden; 

Gelet op Ons besluit van r 7 December 
1946, ' no. 61 , waarbij Wij Onze beslissing 
hebben verçlaagd; 

De Raad van S:ate, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
15 April 1947, no. 588 en 3 September 1947, 
no. 588/2 71; . 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 

Overwegende: dat het waterschap Hun
singo zich bereid verklaarde aan het Staats
bedrijf van de Posterijen, Telegrafie en Te
lefonie vergunning te verlenen voor hee 
plaatsen van een viertal palen ter aanhech
ting van draden van het rijksradiodistri
butienet. in de glooiing van de Zwintocht op 
de percelen Kloosterburen, Sectie D. Nos. 
582, 588 en 589, zulks onder meer onder de 
voorwaarde, dat jaarlijks door de vergun
ninghouder aan het waterschap een bedrag 
van een gulden wordt betaald; 

dat genoemd Staatsbedrijf tegen deze 
voorwaarde bezwaar maakte, aangezien naar 
zi_in mening mede in verband met het be
sluit van de Secretarissen-Generaal van de 
Departementen van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie van 16 Februari 1942, no. 4 · 
(Nederlandse Staatscourant 1942, no. 49) 
ten aanzien van het plaatsen der palen op 
het waterschap een gedogingsplicht rust, 
met welke plicht deze voorwaarde in strijéi 
zou z'Îjn; 

dat het geschil door de Directeur-Gene
r;i.al van het Staatsbedrijf is voorgelegd aan 
Gedeputeerde Staten der provincie Gronin
gen, die bij hun bovenvermeld schrijven 
medegedeeld hebben, dat bij de beoordeling 
van het geschil, dat tussen de Directeur
Generaal van het Staatsbdrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie en het wa
terschap Hunsingo bestaat inzake het plaat
sen van vier palen in de glooiing van de 
Zwintocht, buiten beschouwing moet blij
ven het besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Binnen
landse Zaken en van Justitie van 16 Fe
bruari 1942, aangezien dit besluit ingevolge 
artikel 15 Besluit bezettingsmaatregelen 
voorlopig is geschorst; dat het ·waterschap 
als voorwaarde aan een vergunning tot het 
plaatsen van de palen wenst te verbinden, 
dat jaarlijks een gulden zal worden betaald, 
zulks o.a. om zodoende enige vergoeding te 
verkrijgen voor de werkzaamheden, die in 
verband met de uitvoe~ng van het omschre-
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ven werk vanwege het waterschap moeten 
worden verricht; dat hierbij bijvoorbeeld te 
denken valt aan het administratieve werk, · 
verbonden aan _het verlenen der vergunning, 
het toezicht, dat moet worden gehouden of . 
de palen op de juiste wijze zijn aangebracht 
en behoorlijk worden onderhouden, enz.; dat 
hun college om deze redenen het alleszins 
gerechtvaardigd acht, dat de onderhavige 
voorwaarde gesteld wordt; 

dat de Directeur-Generaal van meerge
noemd Staatsbedrijf tegen deze beslissing 
bij Ons beroep heeft ingesteld, aanvoeren
de, dat hij op de in zijn verzoekschrift van 
23 Augustus 1·944, alsmede op de nader bij 
zijn schrijven van 9 September 1946, no. 
10223 S aangegeven gronden, niet met de 
beslissing van Gedeputeerde Staten der pro
vincie Groningen (nader bevestigd bij het 
schrijven van Gedeputeerde Staten van 13 
September 1946, no. 10574/31, re afdeling) 
kan verenigen; dat hij verzoekt alsnog met 
vernietiging van de beslissing van Gedepu
teerde Staten een beslissing te willen ge
ven als door hem in alinea 7 van zijn bo
vengenoemd verzoekschrift van 23 Augustus 
1944 is verzocht; · 

Overwegende: dat allereerst dient te wor
den nagegaan, of het werk, waarvoor de ver
gunning wordt aangevraagd, behoort tot de 
openbare werken, bedoeld in artikel r der 
Belemmeringenwet Verordeningen; 

dat dit artikel in de eerste plaats ver
meldt de openbare werken, die door het 
Rijk worden ondernomen; 

dat tot deze groep naar Ons oordeel mede 
behoort het werk, waarvoor de vergunning 
wordt gevraagd, aangezien het wordt on
dernomen door een Staatsbedrijf, en hierbij 
niet ter zake doet de omstandigheid, dat dit 
Staatsbedrijf rechtspersoonlijkheid bezit; 

dat weliswaar namens de appellant in de 
openbare vergadering der Afdeling van de 
Raad van State, voor de Geschillen van 
Bestuur, waarin over deze zaak verslag is 
uitgebracht, is aangevoerd, dat op het wa
terschap krachtens de Telegraaf- en Tele
foonwet een gedogingsplicht rust, doch dat 
betoog niet ter zake dienende is, reeds aan
gezien de genoemde wet onverminderd laat 
de toepassing van de bepalihgen der Be
lemmeringenwet Verordeningen; 

dat derhalve moet worden beslist, of aan 
de vergunning, welke ingevolge artikel 2 

dier wet · door het bestuur van het water
schap Hunsingo moet worden verleend, ver
bonden mag worden de volgende voorwaar
de: de jaarlijks aan het waterschap Hun
singo ten kantore van de ontvanger te Be
dum de Heer J. J. Pettinga, postrekening 
12361, te betalen een bedrag vari een gul
den, vo'or het eerst op de dag, waarop de 
onderhavige vergunning ingaat, en vervol
gens voor of op de eerste J aouari van ieder 
jaar; 

dat naar ' Ons oordeel deze vraag ont ken
nend moet worden beantwoord, aangezien 
niet is gebleken, dat deze voorwaarde in 
het belang van het waterschap moet wor-
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den gesteld; 
dat door de gemachtigde van het water

schap Hunsingo in de openbare vergadering 
der voornoemde Afdeling van de Raad van 
State weliswaar een beroep is gedaan op · 
Ons besluit van 2 Juni 1938, no. 31, waar
bij in andere zin is beslist, doch dat dit be
roep niet opgaat, aangezien het toen niet 
ging om toepassing van artikel 2 der Be-
1emmeringenwet Verordeningen,· doch van 
artikel 18 der Keurenwet; 

dat mitsdien de beslissing van Gedepu
teerde Staten niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Belemmeringenwet Verordenin_ 
gen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
a. met gegrondverklaring van het be

roep de bestreden beslissing van Gedepu
teerde Staten te vernietigen; 

b. te bepalen, dat aan het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie door 
het waterschap Hunsingo ter zake van het 
bovenvermelde openbare werk tot wederop
zegging een vergunning wordt verleend, als 
bedoeld in artikel 6 van de Keur- of Poli
tieverordening op het onderhoud van- en 
tegen benadeling van alle aan het toezicht 
van de besturen van het waterschap Hun
singo onderworpen werken en voorwerpen; 

c. aan deze vergunning de volgende 
voorwaarden te verbinden : 

1. bij iedere paal moet een beschoeiing 
van 6m lengte worden aangebracht, be
staande uit een· deel zw 3,2 x 20 cm achter 
palen doorsnede 12 cm lang 2 m h.o.h. 1 m 
met de bovenkant van de deel op 20 cm 
plus Hunsingopeil aan te geven doof de 
waterbouwkundige van het waterschap 
Hm:isingo; 

2 . het talud ter plaatse moet behoorlijk 
worde11 bijgewerkt; 

3.· de werken moeten worden uitgevoerd 
door en voor rekening van de vergunning
houder ten genoegen van gecommitteerden 
uit het hoofdbestuur van het waterschap 
Hunsingo en volgens aanwijzing en in over
leg met de waterbouwkundige van dat wa
terschap, aan wie tijdig tevoren kennis 
moet worden gegeven van de aanvang der 
werkzaamheden; 

4. alle werken moeten voor de duur der 
vergunning in goede staat worden onder
houden, zulks ten ge·noegen van gecommit
teerden voornoemd; de door dit college no
dig te oordelen herstellingen moeten op 
eerste aanzegging · worden uitgevoerd; 

5. bij opzegging of het uit anderen hoof-. 
<Ie eindigen der vergunning moet alles bin
nen een maand daarna in de oorspronkelijke 
toestand worden teruggebracht; indien ge
committeerden van oordeel zijn, dat de ver
gunninghouder te dezen aanzien in gebreke 
blijft, is het waterschap Hunsingo zonder 
nadere in-verzuim-stelling bevoegd de no
dige werkzaamheden op kosten van de ver
gunninghouder te doen uitvoeren; 

6. alle schaden, die tengevolge van de 
uitvoering, herstelling of opruiming van 
genoemde werken aan eigendommen van 
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het waterschap Hunsingo en/of derden 
mochten worden toegebracht, moeten ten 
genoegen van gecommitteerden voornoemd 
worden hersteld en/of vergoed; 

7. de vergunninghouder is verplicht de 
door gecommitteerden voornoemd in het 
belang van het verkeer of van de goede 
orde te geven bevelen op te volgen; 

8 . de bovenvermelde werken worden ten 
laste van de vergunninghouder op de des
betreffende legger van schouwbare 'voor
werpen van het waterschap Hunsingo ge
plaatst. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Blijkens het nader advies blijft de Afde
ling van mening, dat de onderhavige voor
waarde niet aan de ingevolge artikel 2 der 
Belemmeringenwet Verordeningen door het 
bestuur van het waterschap te verlenen 
vergunning mag worden verbonden, aange
zien niet is gebleken, dat deze voorwaarde 
in het belang van het waterschap moet wor
den gesteld. 

D e Afdeling meent, dat deze voorwaarde 
wel zou passen in het kader van artikel r8 
der Keurenwet, aangezien dit artikel een 
ruimere mogelijkheid tot het stellen van 
voorwaarden biedt dan artikel 2 der Be
lemmeringenwet Verordeningen, dat slechts 
voorwaarden, die in het belang van het wa- · 
terschap moeten worden gesteld, toelaat. 

Daartegenover ben ik van oordeel, dat 
het belang van het waterschap vordert, dat 
voortdurend in het oog wordt gehouden, dat 
de palen slechts met vergunning aanwezig 
zijn - hetwelk vooral na verloop van lan
gere tijd van zeer veel practisch nut is -
en dit zeer wel kan geschieden door jaarlijks 
betaling van een kleine vergoeding van 
toezicht en administratiekosten te vragen. 

Tegen het stellen van een dergelijke voor
waarde verzet artikel 2 der Belemmerin
genwet Verordeningen zich naar mijn me
ning niet. 

Het waterschap moet derhalve bevoegd 
worden geacht tot het stellen van de bo
vengenoemde voorwaarde. 

D e Afdeling is voorts van mening, dat het 
opnemen van de clausule "behoudens rech
ten van derden" in de vergunning over
bodig is en bovendien bezwaren ontmoet. 
Op grond van hare nadere overwegingen 
kan ik mij bij de mening der Afdeling voor 
dit geval neerleggen. 

Tegen het opnemen van de woorden "tot 
wederopzegging" heeft de Afdeling geen 
bezwaar. 

Voor het overige stem ik met de door de 
Afdeling voorgedragen beslissingen in. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij mitsdien 
Uwer Majesteit in overweging te geven het 
bijgevoegde, met betrekking tot het stellen 
van een voorwaarde tot het betalen van 
een jaarlijkse recognitie van één gulden aan 
het waterschap, in laatstbedoelde zin opge
maakt, ontwerp-besluit te bekrachtigen. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
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20 Februari z948. BESLUIT, houdende 
nadere wijziging van het Uitvoercon
trölebesluit 1939 (Tuinbouwproducten). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minist1;r ~an 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorz1enmg 
van 15 November 1947, No. 406/77 T, Afde
ling Juridische Zaken, Letter L.; 

Gelet op artikel 2 van de Landbouw
uitvoerwet 1938, alsmede op artikel 10, on
der B van het UitvoercontröleBesluit 1939 
(Tuinhouwproducten); 

De Raad van State kehoord (advies van 
3 Februari 1948, No. 15); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 14 Februari 1948, No. 
106/77 T, Afdeling Juridische Zaken, Let
ter L., 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het Uitvoercontrölebesluit 

1939 (Tuinbouwproducten) worden de na
volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 1, 2 ° ., onder 1, wordt gele
zen als volgt: 

x. consumptieaardappelen: dat zijn alle 
aardappelen met uitzondering van poot
aardappelen in de zin det Pootaardappelen
wet 1932, Staatsblad No. 608. 

B. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
Ter uitvoering van dit besluit worden 

onder tuinbouwproducten mede begrepen: 
alle soorten uien, met uitzondering van 
plantsjalotten, welke zijn voorzien van een 
door de Stichting Nederlandse Algemene 
Keuringsdienst voor Groentezaden (N. A. 
K. G.) te 's-Gravenhage afgegeven plombe 
en van een door die Stichting verstrekt cer
tificaat, ten bewijze, dat zij door haar zijn 
goedgekeurd. 

Art. II. Het Uitvoercontrölebesluit 1939 
(Tuinbouwproducten) treedt in werking ten 
aanzien van consumptieaardapifelen, als be
doeld in artikel 1, 2 ° , onder 1, van dat be
sluit. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die van 
zijn afkondiging in het Staatsblad._ .. 

Onze Minister van Landbouw, V1ssenJ en 
Voedselvoorziening, is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats,
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van S tate. 

's-Gravenhage, 20 Februari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. L., V. en V., S. L . MANSiiOLT. 

(Uitgeg. z2 Maart z948). 

S. I 65 

23 Februari z948. BESLUIT tot nadere 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit 
van II October 1919, Staatsblad No. 
599, tot vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
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artikel 2 7, eerste lid, letters a en h, der 
Invaliditeitswet. 

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

· Sociale Zaken a.i. van 23 December 1947, 
No. 6029, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikl!l 2 7, eerste lid, letters a 
en h, der Invaliditeitswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari 1948, No. 40); . 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 16 Februari 1948, No. 
652, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het tweede lid van artikel 5 

van Ons besluit van II October 1919, 
Staatsblad no. 599, laatstelijk gewijzigd bij 
Ons besluit van II October 1929, Staatsblad 
no. 457, wordt in de plaats van "25 cents" 
gelezen: ,,70 cents" en in de · plaats van 
,,vier gulden": ,,tien gulden". . . 

Art. II. Dit besluit treedt m werkmg 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waann het 
is geplaatst. · 

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

's-Gravenhage, 23 Februari 1948. 

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

(Uitgeg. 16 Maart 1948). 
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23 Februari 1948. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 14 Sept. 
1921, Staatsblad No. 1064, tot yast
stelling van een algemene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 69, 
lid 6, der Ongevallenwet 1921. 

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

Sociale Zaken a .i. van 23 December 1947, 
No. 6029, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 69, lid 6, onder b, 
en 110 der Ongevallenwet 1921; 

De Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari ,948, No. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 16 Februari 1948, No. 
652, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 5, tweede lid, van Ons 

besluit van 14 September 1921, Staatsblad 
no. 1064, wordt in de plaats van "25 cents" 
gelezen: ,,70 cents" en in d t: plaats van 
,,f 4": ,,tien gulden". 

Art. II. Dit besluit treedt. in werking 
met ingang van de tweede dai;, na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarin h<!t 
is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, 23 Februari 1948. 

WILHELl'.UNA. 
De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 16 Maart 1948) . 
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23 Februari 1948. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 20 Ja
nuari 1930, Staatsblad No. 18, tot vast
stelling van een algemene maatregel 
van bestuur, als bedoeld in artikel 46, 
derde lid, der Ziektewet. 

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

Sociale Zaken, a.i. van 23 December 1947, 
No. 6029, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 46, derde lid, der Ziekte-
wet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari 1948, No. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 16 Februari 1948, No. 
652, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel r, derde lid, van Ons 

besluit van 20 Januari 1930, Staatsblad no. 
18, wordt in de plaats. van "25 cents" gele
zen: ,,70 cents" en in de plaats van "vier 
gulden": ,,tien gulden". 

Art. ll. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarîn het 
is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, 23 Februari 1948. 

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

(Uitgeg. 16 Maart 1948). 

S. I 68 

23 Februari ..;i948. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 6 De
cember 1922, Staatsblad No. 663, tot 
vaststelling van een algemene maatre
gel van bestuur, als bedoeld in artikel 
65, zesde lid, der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922. 

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

Sociale Zaken a.i. van _23 December 1947, 
No. 6029, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 65, zesde lid, on-
der b, en 122 der Land- en Tuinbouwonge-
vallenwet 1922; · 

De Raad van State gehoord (advies van 
20 Januari 1948, No. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voor-
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noemde Minister van 16 Februari 1948, no. 
652, Afdeling Sociale Ver,:ekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel s, twe ~de lid, van Ons 

besluit van 6 December r9~2, Staatsblad 
no. 663, wordt in de plaats van "25 cents" 

. gelezen: ,,70 cents" en in de plaats van 
,,f 4": ,,tien gulden". 

Art. Il. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. • 

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

's-Gravenhage, 23 Februari 1948. 

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

fUitgeg. 16 Maart 1948). 
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25 Februari 1948. BESLUIT tot verlen-
ging van de schorsing van het besluit 
van de raad der gemeente Wymbritse
radeel d .d. 31 Juli 1947, betreffende het 
verlenen van bouwvergunning voor uit
breiding van een bakkerij. 

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

Wederopbouw en Volkshuisvesting a.i. van 
18 F ebruari 1948,- no. 17547/PBR, afdeling 
Juridische Zaken, betreffende het besluit 
van de raad der gemeente Wymbritseradeel 
van 31 Juli 1947, waarbij aan P. Tjalsma "te 
Offingawier vergunning is verleend tot uit
breiding van zijn bakkerij, gelegen op het 
perceel, kadastraal bekend gemeente Schar
negoutum, Sectie B, No. 561; 

Gezien Ons besluit van 15 September 
1947, no. 4, waarbij bedoeld raadsbesluit is 
geschorst tot r Maart 1948; 

Overwegende, dat het onderzoek van de 
vraag, of het raadsbesluit in strijd is met de 
wet of met het algemeen belang, nog niet 
geëindigd is; 

Gelet op de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de schorsing van vorenbedoeld besluit van 

de raad van Wymbritseradeel te verlengen 
tot r September 1948. 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 25 Februari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Wederopb. en Volkshuisv. a.i., 

H. Vos:-
(Uitgeg. 19 Maart 1948). 
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26 Februari I948. WET tot vaststelling 
van het Derde Hoofdstuk der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1948 (De
partement van Buitenlandse Zaken). 

Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Hand. II 47/48, blz. 357-373, 428- 447; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, blz. I57-I62; I64-I9I',1 

Titel A. Gewone dienst . f 29 063 054 
Titel B. Buitengewone dienst f 70 ooo 

Gehele dienst . f 29 133 054 

S. I 71 
26 Februari z948. BESLUIT tot wijziging 

en aanvulling van enige Visserijregle
menten (Staatsblad 1932, No. 315). 

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

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 28 Juli 1947, No. 1077, Afdeling Vis
serijen; 

Gelet op de Visserijwet (Staatsblad 1931, 
No. 410); 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 Januari 1948, No. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 20 Februari 1948, No. 
169, Afdeling Visserijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 1 van het Riviervisserij

reglement (Staatsblad 1932, No. 315) wo·rdt 
gelezen: 

"1. Dit reglement is yan toepassing op 
de visserij in de rivieren. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
worden onder rivieren verstaan de volgen
de wateren, voor zover daarin binnenvisserij 
wordt uitgeoefend: 

a. de Rijn, de Maas en alle andere stro
mende wateren, welke met de twee eerstge
noemde in open gemeenschap staan en wa
ter daarvan afvoeren; 

b. de Hollandsche IJssel beneden de af
damming bij Gouda; 

c. de Overijsselsche Vecht, het Zwarte 
water, het Zwolsche diep, het Zwarte meer, 
het Zwanendiep, het Ramsdiep en de 
Schokkerhaven, de Goot, het Ganzendiep 
en de Ramsgeul, voor zover gelegen be
oosten de as van de verkeersbrug nabij 
Ramspol; 

d. de Donge beneden de lijn, gaande 
. van het punt van samenvloeiing met de 
's-Gravenmoersche vaart, &aaks over de 
stroom; 

e. !let Oude Maasje en het Zuiderkanaal 
tot de Putsteeg; 

f. de afgesloten Maas en het Heusden
sche Kanaal; 

g. de aan de wateren, genoemd onder 
a-f, gelegen open havens; 

h. alle inhammen, kreken, spranken, kil
len en gaten, welke met de onder a-/ ge
noemde watertn in open gemeenschap staan. 
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3. Waar binnenwateren in yerbinding 
staan met rivieren, geldt als grens: 

a. wanneer er een sluis of duikersluis is, 
de het meest rivierwaarts gelegen watër
kering; 

b. waar een open verbinding is, de lijn 
gaande over de uitmonding." 

2. Artikel 4 van het Riviervisserijregle
ment (Staatsblad 1932, No. 315) wordt ge
lezen: 

"1. Het is, behoudens het bepaalde in 
de volgende leden van dit artikel, verboden 
te vissen met een visnet, waarvan de maas
wijdte kleiner is dan 55 mm. 

2. De toegelaten kleinste maaswijdte be
draagt voor: 

• a. de aalzak, het stalnet, de spiering
zegen en de spieringfuik 20 mm; 

b. de ankerkuil, de raampalingfuik, het 
spieringdrijfnet en het staand spieringnet 
25 mm; 

c. de fint- of houtingzegen, de viszegen, 
het schrobnet, de trommel en de visfuik 45 
mm· · 

' m
0

et dien verstande, dat de kuil van een 
· zegen of een visfuik, waarmede wordt ge-
vist in het Zwarte water of het Zwolsche 
diep een kleinste maaswijdte mag hebben 
van 35 mm; 

d. het schutwant 45 mm; 
de fuik en de strijkzegen gebruikt bij het 

schutwant 40 mm; 
e. alle andere wargarens dan drijfnetten 

en het staand spieringnet 60 mm; 
/ . de zalm- of elftzegen 65 mm; 
g. de botfuik 70 mm; 
h. het fint- of houtingdrijfnet ' en alle 

andere drijfnetten dan die, genoemd onder 
b en j 75 mm; 

i. de zalm- of elftfuik 80 mm; 
j . het zalm- of elftdrijfnet 12 cm. 
3. Geen kleinste maaswijdte wordt vast

gesteld voor: 
de aalkubbe, de aalfuik, de gebbe, het 

kruisnet, de mosselrijf en het schepnet. 
4. Met afwijking in zoverre van het be

paalde in lid 2, letter c, is het geoorloofd te 
vissen met een viszegen met een maaswijdte 
kleiner dan 45 mm: 

a. in het Zwarte water en het Zwolsche 
diep tussen 1 November en 1 Mei; 

b. in de overige rivieren tussen 1 Oc
tober en 1 April, mits men voorzien is van 
een daartoe strekkende schriftelijke vergun
ning van het districtshoofd". 

a. Artikel 12 van het Riviervisserijregle
ment (Staatsblad 1932, No. 315) wordt ge
lezen: 

,.Het is verboden te vissen: 
a. met ankerkuilen en raampalingfuiken 

in de Zuidhollandse benedenrivieren, met 
uitzondering van de Boven-Merwede en de 
Nieuwe Merwede; . 

b. met de spieringzegen anders dan in 
de Geldersche IJssel, beneden de spoorweg
brug aan het Katerveer en zijn uitmondin
gen; 

c. met spieringdrijfnetten anders dan in: 
1. de Zuidhollandse benedenrivieren; 
2. de Geldersche IJssel, beneden de as 



79 

van de spoorwegbrug te Deventer en zijn 
uitmondingen; 

d. met spieringfuiken anders dan in de 
Geldersche IJssel beneden de as van de 
sp·oorwegbrug te Deventer en zijn uitmon
dingen; 

e. met het staand spieringnet anders dan 
in de open havens, gelegen aan de Nieuwe 
Maas beneden de Willemsbrug te Rotter
dam; 
. f. met de gebbe in de Maas boven de 
vaste brug bij Roermond". 

4. Artikel 1 van het Algemeen Visscherij
reglement voor de binnenwateren (Staats- . 
blad 1932, No. 315) wordt gelezen: 

,,1. Dit algemeen reglement is van toe
passing op de visserij in de binnenwateren, 
voor zover daarvan in de bijzondere regle
menten niet is afgeweken. 

2. Voor de toepassing van dit reglement 
en van de bijzondere reglementen worden 
verstaan onder binnenwateren, alle wateren, 
waarin binnenvisserij wordt uitgeoefend, 
met uitzondering van de volgende: 

a. de binnen een erf gelegen afgesloten 
viswateren; 

b. de wateren, welke geen voor het door
laten van vis geschikte verbinding met an
dere wateren bezitten, mits er niet meer 
dan één rechthebbende op het visrecht van 
een zodanig water is; 

c. de rivieren, waaronder verstaan wor
den de volgende wateren: 

1. de Rijn, de Maas en alle andere stro
mende wateren, welke met de twee eerstge
noemde in open gemeenschap staan en wa
ter daarvan afvoeren; 

2. de Hollandsche IJssel bèneden de af
damming bij Gouda; 

3. de Overijsselsche Vecht, het Zwarte 
water, het Zwolsche diep, het Zwarte meer, 
het Zwanendiep, het Ramsdiep en de Schok
kerhaven, de Goot, het Ganzendiep en de 
Ramsgeul, voor zover gelegen beoosten de 
as · van de verkeersbrug nabij Ramspol. 

4. de Donge beneden de lijn, gaande yan 
het punt van samenvlgeiing met de 's-Gra
venmoersche vaart, haaks over de stroom; 

5.het Oude Maasje en het Zuiderkanaal 
tot de Putsteeg; 

6. de afgesloten Maas en het Heusden
sche kanaal; 

7. de aan de wateren, genoemd onder 
1-6, gelegen open ha,vens; 

8. alle inhammen, kreken, spranken, kil
len en gaten, welke met de onder 1-:6 ge
noemde wateren in open gemeenschap 

; staan. 
3. Waar binnenwateren in verbinding 

staan met rivieren, geldt als grens : 
a. w,1nneer er een sluis of duikersluis is, 

de het meest rivierwaarts gelegen water
kering; 

b. waar een open verbinding is, de lijn 
gaande over de uitmonding." 

5. .Artikel 1 van het Bijzonder Visserij
reglement 111 (Staatsblad 1932, No. 315) 
wordt gelezen: 

"Dit reglement is van toepassing op de 
visseri,j in de binnenwateren in het gebied, 
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dat besloten wordt tussen de volgende gren
zen: 

Van Lemmer af langs de Noordermeer
dijk, de Westermeerdijk, de Zuidermeerdijk 
en de Zwartemeerdijk van de Noord-Oost
polder tot Kadoelersluis, vandaar de ver
harde weg over Kadoelen Oostelijk van 
Stad Vollenhove door Blokzijl en Blanken
ham naar Kuinre, de Havendijk en de Bui. 
tenzeedijk tot aan de Fries-Overijsselse 
grens, de Fries-Overijsselse grens tot aan 
Schoterzijl, de Statendijk, de daarbij aan
sluitende Noordelijke Lindedijk tot aan de 
Lindesluis., de Nieuwe Lindedijk tot aan 
Oldemarkt, de verharde weg, lopende van 
Oldemarkt over Steenwijk, Nijeveen en de 

· Galgenkamp ·door Meppel tot aan de brug_ 
over de Reest bij Werkhorst, de Noordelijke 
oever van de Reest, de daarbij aansluiten
de Drents-Overijsselse grens tot aan de 
Westelijke grens der gemeente Koevorden. 
de Westelijke en de Noordelijke grens der 
gemeente Koevorden tot aan de Nederlands
Duitse grens, de N ederlands-Duitse grens. 
Oost- en Noordwaarts tot aan de Dollart en 
vervolgens de kustlijn van Groningen en 
Friesland tot daar, waar deze aansluit aan 
de Noordermeerdijk van de Noord-Oostpol
der te Lemmer en met inbegrip van de tot. 
de provinciën Groningen en Friesland be
horende eilanden". 

6. Artikel 7 van het Bijzonder Visserij
reglement · 111 (Staatsblad 1932, No. 315). 
zoals dit is gewijzigd bij Koninklijk Besluit 
van . 23 Mei 1933 (Staatsblad No. 296) 
wordt gelezen: 

"1. Het is, behoudens het bepaalde in 
de volgende leden van dit artikel, verboden 
te vissen met enig vistuig van I Maart tot. 
31 Mei. 

2. Het is verboden te v issen met: 
a. de gebbe van x November tot 31. 

Maart; 
b. de zegen van 1 Maart tot 30 Sep

tember. 
3 . Geen gesloten tijd wordt vastgesteld 

voor: 
de aalkorf, de aalkubbe, de aalfuik, de 

aalzak, de aaldobber, de peur, het kruis
net, de mosselrijf en de aalreep." 

7. Artikel 9 van het Bijzonder Visserij
reglement III (Staatsblad 1932, No. 315) 
wordt gelezen: 

"Het is verboden met de zegen te vissen 
in alle wateren, met uitzonJeriug van de 
volgende: 

in de provincie Friesland: 
het Tjeukemeer, de Groote Brekken in 

Lemsterland, het Slotermeer, de Morra, het 
Oud Karre, de Oorden, de Fluessen, het 
Heegermeer, het Groote Gaastmeer, het 
Zandmeer, de Vlakke Brekken, de Ringwiel, 
de Oudega'ster Brekken, de Idsega'ster 
poelen, het Jent jemeer, het Koevordermeer, 
de Langweerderwielen bewesten de tram
baan, de Zwarte en Witte Brekken, de 
Goingarijpster poelen, het Sneekermeer, de 
Terkaplester poelen, de Terhomster poelen, 
het Pikmeer, het Botmeer, de Wijde Ee in 
Idaarderadeel, de Sytebuurster Ee, de Wijde 
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Ee in Smallingerland, de Smalle Eesterzan
ding, de Kruisdobbe, het Eernewoudster
wijd, de Wijde Ee in Tietjerksteradeel, de 
Leijen, het B ergumermeer, de Groote en 
de Kleine Wielen; 

in de provincie Groningen: 
het Zuidlaardermeer, het Schildmeer, het 

Leekstermeer en het benedenpand van het 
Reitdiep van het punt af, waar de grens 
tussen de gemeente Leens en U lrum het 
Reitdiep ontmoet; 

in de provincie Drenthe: 
het Zuidlaardermeer, het Leekstermeer, 

de Drentsche hoofdvaart, het Noord-Wil-
1emskanaal, de Witte Wijk, de Hoogeveen
sche vaart, het Stieltjeskanaal, het Oranje
kanaal , het CompascuumkanaaI, het Schol
tenskanaal, het Veenhuizerkanaal, het Lint
horst-Homankanaal en de Beilei-vaart; 

in de provincie Overijssel eo het gebied 
van de Noord-Oostelijke polder; 

het Vollenhovensche kanaal met het Vol-
1enhovensche meer en het Kadoelermeer". 

8. Artikel 12 van het BiJzonder Visserij
reglement III (Staatsblad 1932, No. 315) 
wordt aangevuld en gelezen als volgt: 

"r. Met uitbreiding van het bepaalde in 
artikel 8, lid 1, van het. Algemeen Visserij
-reglement voor de binnenwateren, is het 
verboden te vissen met een aalreep of een 
sleeplijn. 

2. Het verbod voor het vissen met een 
aalreep is niet van toepassing op het Kadoe-
1ermeer, het Vollenhovensche meer, het Vol-
1enhovensche kanaal en de wateren in de 
Noord-Oostpolder." 

9. Artikel 1 van het Bijzonder Visserij
-reglement IV (Staatsblad 1932, No. 315) 
wordt gelezen: 

"Dit reglement is van toepassing op de 
visserij in de binnenwateren in het gebied, 
dat besloten ligt tussen de volgende gren
zen: van Kuinre langs de havendijk en de 
Buitenzeedijk tot aan de Fries-Overijssel
sche grens, de Fries-Overijsselsche grens tot 
Schoterzijl, de Statendijk, de daarbij aan
sluitende Noordelijke Linde_dijk tot aan de 
Lindesluis, de Nieuwe Lindedijk tot aan de 
Oldemarkt, de verharde weg, lopende van 
Oldemarkt over Steenwijk, Nijeveen en de 
Galgenkamp naar Zwartsluis, de Noorde
lijke over van het Zwarte water, het Zwol
sche diep en het Zwartemeer tot aan Kadoe
lersluis, vandaar de verharde weg naar 
Kadoelen en verder lopende Oostelijk van 
Stad Vollenhove door Blokzijl en Blanken
ham naar Kuinre." 

10. Artikel 1 van het Bijzonder Visserij
reglement voor de afgesloten Zuiderzee 
(Staatsblad 1932, No. 315) wordt gelezen: 

"r. Dit reglement is van toepassing op 
de visserij in de afgesloten Zuiderzee. 

2. Onder afgesloten Zuiderzee worden 
voor de toepassing van dit reglem ent mede 
verstaan de daaraan gelegen open havens 
met uitzondering van de Schokkerhaven. 

3. Waar rivieren in verbinding staan 
met de afgesloten Zuiderzee, geldt als 
_grens: 

a. wanneer hoofden of leidammen aan-
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wezig zij n : de lijn, gaan de over de uitein
den daarvan; 

b. wanneer hoofden of leidam men ont
breken: de lijn, gaande over d e uitmondin g, 
met dien verstande, dat de grensscheiding 
tussen het Zwarte meer en de afgesloten 
Zuiderzee in de Ram sgeul wordt gevorm d 
door êie as van de verkeersbrug nabij 
Ramspol. 

4. Waar andere binnenwateren in verbin
ding staan met de afgesloten Zuiderzee, 
geldt als grens: 

a. wanneer er een sluis of duikersluis 
aanwezig is, de het dichtst bij de afgesloten 
Zuiderzee gelegen waterkering; 

b. waar een open verbinding is, de lijn, 
gaande over de uitm onding." 

11. Artikel 4 van het Bijzonder Visserij 
reglement voor de afgesloten Zuiderzee 
(Staatsblad 1932, No. 315) wordt gelezen: 

"r. Het · is verboden te vissen met een 
kuilnet, waarvan de maaswijdte kleiner is 
dan 19 mm. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid is het aan aalhoekwant- en aal

· kubvissers toegestaan te vissen met een 
wonderkuil of een dwarskuil met een klei
nere maaswijdte dan 19 mm, mits men 
voorzien is van een daartoe strekkende 
schriftelijke vergunning van het districts
hoofd." 

12. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin h et is 
geplaatst, met uitzondering van artikel u, 
hetwelk in werking treedt met ingang van 
r April 1948. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, 26 Februari 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. L., v. en v., s. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 25 Maart 1948) . 
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27 Februari 1948. WET, houdende goed
keuring van de Internationale overeen
komst van 8 Juni 1937 en van de Pro
tocollen van 24 Juni 1938 en 26 No
vember 1945 tot regeling van de wal
visvaart. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 724; 
Hand. Il 47/48, bladz. 1471; 
Bijl. Hand. l 47/48, 724; 
Hand. l 47/48, bladz. 221. 

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

dat het op 26 November 1945 te Londen 
vanwege Ons ondertekende Protocol, tot 
aanvulling en wijziging der I n ternationale 
overeenkomst van 8 Juni 1937, zoals deze 
werd aangevuld en gewijzigd bij het Proto-
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col van 24 Juni 1938, alle betreffende de 
regeling van de Walvisvaart, alvorens te 
kunnen worden bekrachtigd, ingevolge ar
tikel 60 der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Enig artikel. 

D e nevens deze wet in afdruk gevoegde, 
in de Engelse taal gestelde internationale 
overeenkomst van 8 Juni 1937, betreffende 
de regeling van de walvisvangst, zoals deze 
is aangevuld en gewijzigd bij het Protocol 
van 24 Juni 1938 en het vanwege Ons on
dertekende Protocol van 26 Novèmber 1945, 
wordt voor het Rijk in Europa goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 27 Febr. 1948. 

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

De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 

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

(Uitgeg. 2 Maart z948.) 

Engelse tekst. 

International Ag·reement for the Reg·ulatlon 
of Whallng· slgned at Lontlon on the 8th 
Jnne, 1937 and the Protocol slgned at Lou
don on the 24tb June, 1938 introdnclng cer
talu amendements lnto the Agreement of 

1937 

The Governments of the Union of South 
Africa, the United States of America, the 
Argentine Republic, the Commenwealth of 
Australia, Germany, the United Kingdom 
of Great Britain and Northern Ireland, the 
Irish Free State, New Zealand and Nor
way, desii-ing to secure the prosperity of the 
whaling industry and, for that purpose, to 
maintain ·the stock of whales, have agreed 
as fellows: 

Art. L The Contracting Govemments 
will take appropriate measures to ensure 
the application of the provisions of the pre
sent Agreement and the punishment of in
fractions against the said provisions, and, in 
particular, will maintain at least one inspec
tor of whaling on each factory ship under 
their jurisdiction. The inspectors shall be 
-appointed and paid by Governments. 

Art. 2. The present Agreement applies 
to factory ships and whale catchers and to 
land stations as defined in Article 18 under 
the jurisdiction of the Contracting Govern
ments, and to all waters in which whaling 
is prosecuted by such factory ships and/or 
whale catchers. 

Art. 3. Prosecutions for infractions a
gainst or contraventions of the present 
Agreement and the regulations made there
under shall be instituted by the Govern
ment or a Department of the Government. 

Art. 4. It is forbidden to take or kill 
Grey Whales and/or Right Whales. 

Art. 5. It is forbidden to take or kil! any 
Blue, Fin, Humpback or Sperm whales 
below the following lengths, viz.: 

L. & S. 1948 
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a. Blue whales .. .. .. .. .. .. .. .. .. 70 feet, 
b. Fin, whales .. .. .... .. ...... .. 55 feet, 
c. Humpback whales ......... 35 feet, 
d. Sperm whales .. .. .... .. ..... 35 feet. 
Art. 6. It is forbidden to take or kill 

calves, or suckling whales or female whales 
which are accompanied by calves or suck
ling whales. 

Aî-t. 7. It is forbidden to use a factory 
ship or a whale catcher attached thereto 
for the purpose of taking or treating baleen 
whales in any' waters south of 40 ° South 
Latitude, except during the period from the 
8 th day of December to the 7th day of 
March following, both days inclusive, pro
vided that in the whaling season 1937- '38 
the period shall extend to the 15th day of 
March, 1938, inclusive. 

Art. 8. It is forbidden to use a land sta
tion or a whale catcher attached thereto 
for the purpose of taking or treating whales 
in any area or in any waters for more than 
six months in any period of twelve months 
such period of six months to be continuous'. 

Art. 9. It is forbidden to use a factory 
ship or a whale catcher attached thereto for 
the purpose of taking or treating baleen 
whales in any of the following areas, viz.: 

a. in the Atlantic Ocean north of 40° 
South Latitude and in the Davis Strait, 
Baffin Bay and Greenland Sea; 

b. in the Pacific Ocean east of 150° 
West Longitude between 40 ° South Lati
tude and 35° North Latitude ; 

c. in the Pacific Ocean west of 150° 
West Longitude bet~een 40 ° South Lati
tude and 20 ° North Latitude; 

d. in the Indian Ocean north of 40·0 

South Latitude. 
Art. 10. Notwithstanding anything con

tained in this Agreement, any Contracting 
Government may gr,mt to any of its na
tionals a spesial permit authorising that 
national to kill, take and treat whales for 
purposes of scientific research subject to 
such restrictions as to number and subject 
to such other conditions as the Contracting 
Governments thinks fit, and the killing, 
taking and treating of whales in accordance 
with the terms in force under this Article 
shall be exempt from the operation of this 
Agreement. 

Any Contracting Government may at-any 
time revoke a permit granted by it under 
this Article. 

Art. II. The fullest possible use shall be 
made of all whales taken. Except in the 
case of whales or parts of whales intended 
for human food ·or for feeding animals, the 
oil shall be extracted by boiling or other
wise from all blubber, meat (except the 
meat of sperm whales) and bones ether 
than the internal organs, whalç bone and 
flippers, of all whales delivered to the fac
tory ship or land station. 

Art. 12. There shall not at any time be 
taken for delivery to any factory ship or 
land station a greater number of whales 
than can be treated efficiently and in ac-

6 
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cordance with Article u of the present 
Agreement by the plant and personnel 
therein within a period of thirty-six hours 
from the time of the killing of each whale. 

Art. I3. Gunners and crews of factory 
ships, land stations and whale catchers shall 
be engaged on terms such that their remu
neration shall depend to a considerable ex
tent upon such factors as the species, size 
and yield of whales taken, and not merely 
upon the number of the whales taken, and 
no bonus or other remuneration, calculated 
by reference to the reiu~ts of their work, 
shall be paid to the gunners and crews of 
whale catchers in respect of any whales the 
taking of which is forbidden by this Agree
ment. 

Art. I4. With a view to the enforcement 
of the preceding Article, each Contracting 
Government shall obtain, in respect of every 
whale catchers under its jurisdiction, an 
account showing the total emolument of 
each gunner and member of the crew and 
the manner in which the emolument of each 
of them is calculated. 

Art. I5. Articles 5, 9, I3 and I4 of the 
present Agreement, in so far as they impose 
obligations not already in force, shall not 
until the ISt day of December, I937, apply 
to factory ships, land stations or catchers 
attached thereto which are at present ope
rating or which have already taken practi
cal measures with a view to whaling opera
tions during the period before the said date. 
In respect of such factory ships, land sta
tions and whale catchers, the Agreement 
shall in any event come into force on the 
said date. 

Art. I6. The Contracting Governments 
shall obtain with regard to all factory ships 
and land stations under their jurisdiction 
records of the number of whales of each 
species treat ed at each factory ship or land 
station and as to the aggregate amounts of 
oil of each grade and quantities of mea!, 
guano and other products derived from 
them, together with particulars with respect 
to each whale treated in the factory ship 
or land station as to the date and place of 
taking, the species and sex of the whale, its 
length and, if it contains a foetus, the length 
and sex, if ascertainable, of the foetus .. 

Art. I 7. The Contracting Governments 
shall, wit h regard to all whaling operations 
under their jurisdiction, communicate to 
the International Bureau for Whaling Sta
tistics at Sandefjord in Norway the statis
tica! information specified in Article I6 of 
the present Agreement together with any 
information which may be collected or ob
tained by them in regard to the calving 
grotinds and migration routes of whales. 

In communicating this information the 
Governments shall specify: 

a. the name and tonnage of each factory 
ship; 

b. the number and aggregat e tonnage of 
the whale catchers; 

c. a list. of the land stations which were 
in operation during the period concerned. 
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Art. IB. In the present Agreement the 
following expressions have the meanings 
respectively assigned to thern, that is to 
say: 

"factory ship" means a ship in which or 
on which whales are treated whether wholly 
or in part; 

"whale catcher" means a ship used for the 
purpose of hunting, taking, towing, holding 
on to, or scouting for whales; 

"land station" means a factory on the 
land, or in the territoria! waters adjacent 
thereto, in which or at which whales are 
treated whether wholly or in part; 

"baleen whale" means any whale other 
than a toothed whale; 

"blue whale" means any whale known by 
the name of blue whale, Sibbald's rorqual 
or sulphur bottom; 

"fin whale" m_eans any whale known by 
the name of common finback, common fin
ner, common rorqual, finback, fin whale, 
herring whale, razorback, or true fin whale; 

"grey whale" means any whale known by 
the name of grey whale, California grey, 
devil fish, ·hard head, mussel <ligger, grey 
back, rip sack; 

"humpback whale" means any whale 
known by the name of bunch, humpback, 
humpback whale, humpbacked whale, 
hump whale or hunchbacked whale; 

"right whale" means any whale known by 
the name of Atlantic right whale, Arctic 
right whale, Biscayan right whale, bowhead, 
great polar whale, Greenland right whale, 
Greenland whale, Nordkaper, North Atlan
tic right whale, North Cape whale, Pacific 
right whale, pigmy right whale, Southem 
pigmy right whale or Southern right whale; 
· .,sperm whale" means any whale known. 
by the name of sperm whale, spermacet. 
whale, cachalot or pot whale; 

"length" in relation to any whale means 
the dist ance measured on the level in a 
straight line between the tip of the upper 
jaw and t.l:ie notch between the flukes of 
the tail. 

Art. 19. The present Agreement shall be 
ratified and the inst ruments of ratification 
shall be deposited with the Government of, 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland as soon as possible. It. 
shall come into force upon the deposit of 
instruments of ratification by a majority of 
the signatory Governments, which shall 
include the Governments of the United 
Kingdom, Germany and Norway; and for 
any other Government not included in such 
majority on the date of the deposit of its 
instruments of ratification. 

The Government of the United Kingdom 
will inform the other Governments of the 
date on which the Agreement thus come 
into force and the date of any ratification. 
received subsequently. 

Art. 20. The present Agreement shall 
come into force provisionally on the ISt day 
of July, ,937, to the extent to which the 
signatory Governments are respectively 
able to enforce it; provided that if any Go-
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vernment within two months of the signa
ture of the Agreement informs the Govern
ment of the United Kingdom that it is 
unwilling to ratify it the provisional appli
cation of the Agreement in respect of that 
Government shall thereupon cease. 

The Government of the United Kingdom 
will communicate the name of any Govern
ment ·which has signified that it is un
willing to ratify the Agreement to the other 
Governments, any of whom may within 
one month of such communication with
draw its ratification or accession or signify 
its unwillingness to ratify as the case may 
be, and the provisional application of the . 
Agreement in respect of that Government 
shall thereupon cease. Any such withdrawal 
or communication shall be notified to the 
Government of the United Kingdom, by 
whom it will be transmitted to the other 
Governments. 

Art. 2 1. The present Agreement shall, 
subject to the preceding Artic!e, remain in 
force until the 30th day of June, 1938, and 
thereafter if, before that date, a majority 
of the Contracting Governments, which 
shall include the Governments of the United 
Kingdom, Germany and Norway, shall ·have 
agreed to extend its duration. In the event 
of such extension it shall remain in force 
until the Contracting Governments agree 
to modify it, provided that any Contract
ing Government may, at any time after the 
30th day of June, 1938, by giving notice 
on or before the 1st .day of J anuary in any 
year to the Government of the United 
Kingdom (who on receipt of such notice 
shall at once communicate it to the other 
Contracting Governments) withdraw from 
the Agreement, so that it shall cease to be 
in force in respect of that Government 
after the 30th day of June following, and 
that any other Contracting Government 
may, by giving notice in the like manner 
within one month of the receipt of such 
communication, withdraw also from the 
Agreement, so that it shall cease to be in 
force respecting it after the same date. 

Art. 22. Any Government which has not 
signed the present Agreement may accede 
thereto at any time after it has come into 
force. Accession shall be effected by 
means of a notification in writing addressed 
to the Government of the United Kingdom 
and shall take effect immediately after the 
date of its receipt. 

The Government of the United Kingdom 
will inform all the Governments which 
have signed or acceded to the present 
Agreement of all accessions received and 
the date of their receipt. 

In faith whereof the Undersigne.d, being 
duly authorised, have signed the present 
Agreement. 

Done in London the 8th day of J une, 
1937, in a single copy, which shall remain 
deposited in the archives of the Govern
ment of the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, by whom 
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certified copies will be transmitted to all 
the other Contracting Governments. 

For the Government of the Union of 
South Africa: 

F . J. D U TOIT. 
For the Government of the United States 
of America: 

HERSCHEL V. JOHNS ON. 
REMINGTON KELLOGG. 

For the Government of the Argentine 
R epublic: 

MANUEL E . MALBRAN. 
M . FINCATI. 
T. L. MARINI. 

For the Government of the Commonwealth 
of Australia: 

S. M. BRUCE. 
For the Government of Germany: 

WOHLTHAT. 
For the 'Government of the United King
dom of Great Britain and Northern Ireland: 

HENRY G. MAURICE. 
GEO. HOGARTH. 

For the Government of the Irish Free State: 
SEAN O'FAOLAIN O'DULCHAON
TIGH. 

For the Government of New Zealand: 
G. McNAMARA. 

For the Government of Norway: 
BIRGER BERGERSEN. 

Juternational \Vhallng Confe rence. 

London-June, 1938. 

Protocol. 

The Governments of the Union of South 
Africa, the United States of America, the 
Argentine Republic, the Commonwealth of 
Australia, Canada, Eire, Germany, the Uni
ted Kingdom of Great Britain and Northern 
Ireland, New Zealand and Norway, desiring 
to introduce certain amendments into the 
International Agreement for the Regulation 
of Whaling, signed in London on the 8th 
June. 1937 (hereinafter referred to as the 
Principal Agreement) in accordance with 
the provisions of Article 21 thereof, have 
agreed as fellows: 

Art. 1. With reference to the provisions 
of Articles s & 7 of the Principal Agree
ment, it is forbidden to use a factory ship 
or a whale catcher attached thereto for the 
purpose of taking or treating humpback 
whales in any waters south of 40 ° South 
Latitude during the period from .1st Oc
tober, 1938, to 30th September, 1939. 

Art. 2. Notwithstanding the provisions 
of Article 7 of the Principal Agreement it is 
forbidden to use a factory ship or a whale 
catcher attached thereto for the purpose of 
taking or treating baleen whales in the 
waters south of 40° South Latitude from 
70 ° West Longitude westwards as far ar 
160° West Longitude for a periöd of two 
years from the 8th day of December, 1938. 
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Art. 3. 1. No factory ship which has 
been used for the purpose of treating baleen 
whales south of 40 ° South Latitude shall 
be used for that purpose elsewhere within 
a period of twelve months from the end of 
the open season prescribed in Article 7 of 
the Principal Agreement. 

2. Only such factory ships as have 
operated during the year 1937 within the 
i:erritorial waters of any signatory Govern
ment shall, after the signature of this Pro
tocol, so operate, and any such ships so 
operating shall be treated as land stations 
and remain moored in territorial waters in 
one position during the season and shall 
operate for not more than six months in 
any period of twelve months, such period 
of six months to be continuous. 

Art. 4. To Article 5 of the Principal 
Agreement there shall be added the follow-
ing: _ 

"except that blue whales of not less than 
65 feet, fin whales of not less than 50 feet 
and sperm whlaes of not less than 30 feet 
in length may be taken for delivery to land 
stations provided that the meat of such 
whales is to be used for local consumption 
as human or animal food". 

Art. 5. To Article 7 of the Principal 
Agreement there shall be added the follow
ing: 

"Notwithstanding the above prohibition 
of treatment during a close season, the 
treatment of whales which have been taken 
during the open season may be completed 
after the end of the open season". 

Art. 6. In Article 8 of the Principal 
Agreement the word "baleen" shall be in
serted after the word "treating". 

Art. 7. For the areas specified in a, b, 
c and d of Article 9 of the Principal Agree
ment there shall be sti.bstituted the follow
ing areas, viz; 

a. in the waters north of 66 ° North 
Latitude; except that from 150° East Lon
gitude eastwards as far as 140° West Longi
tude the taking or killing of whales by such 
ship or catcher shall be permitted between 
66 ° North Latitude and 72 ° North Latitude; 

b. in the Atlantic Ocean and its depen
dent waters north of 40- South Latitude; 

c. in the Pacific Ocean and its depen
dent waters east of ,50" West Longitude · 
between 40 ° South Latitude and 35° North 
Latitude; 

d. in the Pacific Oce.in and its depen
dent waters west of 150' West Longitude 
between 40 ° South Latitude and 20° North 
Latitude; 

e. in the Indian Ocean and its depen
dent waters north of 40° S_outh Latitude. 

Art. 8. For Article 12 of the Principal 
Agreement there shall be substituted the 
following, viz.: The taking of whales for 
delivery to a factory ship shall be so re
gulated or restricted by the master or per
son in charge of the factory ship that no 
whale carcase shall remain in the sea for 
a longer period than 33 hours from the time 
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of killing to the time when it is taken up 
on to the deck of the factory ship for 
treatment. 

Art. 9. The present Protocol shall come 
into force provisionally on the first day 
of July, 1938, to the extent to which the 
signatory Govemments are respectively 
able to enforce it. 

Art. 10. 1. The present Protocol shall 
be ratified and the instruments of ratifica
tion shall be deposited with the Government 
of the United Kingdom of Great Britain 
ançi Northern Ireland as soon as possible. 

2. It shall come into force definitively 
upon the deposit of the instruments of rati
fication by the Governments of the United 
Kingdom, Germany and Norway. -

3. For any other Government which is a 
party to the Principal Agreement the pre
sent Protocol shall come into force on the 
date of the deposit of its instruments of 
ratification or notification· of accession. 

4. The Government of the United King
dom will inform the other Governments of 
the dat e on which the Protocol comes into 
force and the date of any ratification or 
accession received subsequently. 

Art. u. 1. The present Protocol shall 
be open to accession by any Government 
which has not signed it and which accedes 
to the Principal Agreement before the de
finitive entry into force of the Protocol. 

2. Accession shall be effected by means 
of a notification in writing addressed to 
the Government of the United Kingdom 
and shall take effect immediately after the 
date of its receipt. 
• 3. ~h~ Government of the United King
dom w,11 mform all the Governments which 
have signed or acceded to the present Pro
tocol of all accessions received and the date 
of their recei pt. 

Art. 12. Any ratification of or accession 
to the Principal Agreement w'hich may be 
deposited or notified after the date of de
finitive coming into force of the present 
Protocol shall be deemed to relate to the 
Principal Agreement as amended by the 
present Protocol. 

In witness whereof the undersigned, duly 
authorised thereto, have signed the present 
Protocol. 

Done in London the twenty-fourth day of 
June, 1938, in a single copy, which shall be 
deposited in the archives of the Govern
ment of the United Kingdom of Great Bri
tain and Northern Ireland, by whom cer
tified copies shall be communicated to all 
the signatory Governments. 
For the Government of the Union of South 
Africa: 

C. T. TE WATER. 
F. J . DU TOIT. 

For he Government of the United States 
of America: 

HERSCHEL V. JOHNSON. 
REMINGTON KELLOGG. 
WILFRID N. DERBY. 
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For the Government of the Argentine Re
public: 

MANUEL E. MALBRAN. 
M. FINCATI. 

For the Government of the Commonwealth 
of Australia: 

ROBERT G. MENZIES. 
For the Government of Canada: 

VINCENT MASSEY. 
For the Government of Eire: 

$EAN O'FAOLAIN 
0.QULCHAONTIGH. 

J. ,D. RUSH. 
For the Government of Germany: 

HELMUTH WOHLTHAT. 
For the Government of the United King
dom of Great Britain and Northern Ireland: 

HENRY G . MAURICE. 
GEO. HOGARTH. 

For the Government of New Zealand: 
W. J. JORDAN. 

For the Government of Norway: 
BIRGER BERGERSEN. ' 

Protocol amendiug· the International Agree
ment of 8th June, 1937, an<l the Protocol oï 

24th June, 1938, for the Regulation of 
Whaling. 

London, 26th November, I945· 

Protocol. 

The Governments of the Union of South 
Africa, the Commonwealth of Australia, 
Canada, Denmark, France, Mexico, the 
Netherlands, New Zealand, N~rway, the 
United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland and the United States of 
America; 

Desiring, in view of the fact that pelagic 
whaling operations in the area defined by 
Article 7 of the international Agreement for 
the Regulation of Whaling, signed at Lon
den on 1:he 8th June, 1937 1 (hereinafter 
referred to as the Principal Agreement), as 
amended by the Protocol signed at London 
on the 24th June, 1938 2 (hereinafter re
ferred to as the Prntocol of 1938), have 
been interrupted for a considerable period 
by the war, and in order to meet the 
emergency produced by post-war condi
tions without prejudice to the conservation 
of stocks of whales , to put into force by 
agreement such provisions as may be neces
sary in regard to pelagic whaling for the 
season 1946/ 4 7; 

Have agreed as follows : 
Art. r. Subject to the provisions of Ar

ticle 3 of the present Protocol, the period 
fixed by Article 7 of the Principal Agree
ment, during which factory ships or whale
catchers attached thereto may be used for 
the purpose of taking or treating baleen 
whales, shall be extended for the season 

, 1 Treaty Series No. 37 (1938), Cmd. 5757 
2 Treaty Series No. 18 (1939), Cmd. 5993 
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I946/47 so as ·to cover the period from the 
8th December to the 7th April inclusive. 

Art. 2. Each contracting Government shall 
give notice to the Government of the Uni
ted Kingdom when -factory ships registered 
under the law of any territory under its 
authority or otherwise under its jurisdiction 
engage in whaling operations in the area 
defined by Article 7 of the Principal Agree
ment. The Government of the United King
dom will inform the other contracting Go
vernments of all notices received under this 
paragraph and shall itself similarl:9' give 
notice to the other contracting Govern
ments if fac;tory ships registered under the 
law of any territory under its authority or 
otherwise under its jurisdiction engage in 
whaling operations in the said area. 

Art. 3. The prohibition contained in Ar
j:icle 1 of the Protocol of I938 relating to 
the taking of hump back whales in any 
waters south of 40 ° south latitude shall 
apply during the season of 1946/47. 

Art. 4. r. During the season of 1946/47 
the number of baleen whales caught in the 
area defined by Article 7 of the Principal 
Agreement shall not exceed 16,000 blue 
whale units. 

2. For the purposes of paragraph 1 of 
this Article blue whale units shall be cal
culated on the basis that one blue whale 
equals: 

a. Two fin whales or 
b. Two and a half hump back whales or 
c. Six sei whales. 
3. Each contracting Government under

takes to ensure that the International Bu
reau for Whaling Statistics shall be pro
v ided, wit hin two days after the end of 
each calendar week, with data on the num
ber of blue whale units caught by each 
factory ship under the jurisdiction of the 
said Government in the area defined by 

· Article 7 of the Principal Agreement. The · 
Government of the United Kingdom shall 
consult from time to time with the Inter
national Bureau for Whaling Statistics and, 
if it should appear that the annual quota 
provided by paragraph 1 of this Article 
may _ be reached before the 7th April, the 
International Bureau for Whaling Statistics 
shall be requested to determine, on the 
basis of the data provided, the data on 
which the annual quota of blue whale units 
shall be deemed to have been reached and 
to notify each contracting Government of 
that date not less than two weeks in ad
vance thereof. The taking of baleen whales 
shall be illegal after the date so determined. 

Art. 5. The provisions of Article 3, pa
ragraph (2) , of the Protocol of 1938, re
garding the operation of factory ships as 
land stations in the territoria! waters of any 
contracting Government, shall not apply 
during the period from 1st May, 1947, to 
31st October, 1947, inclusive. 

Art. 6. r. In the present Protocol the 
following expressions shall have the mean
ings assigned to them in Article 18 of the 

Principal Agreement: ,,factory ship", ,,whale_ 
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catcher", ,,land station", ,,baleen whale", 
· ,.blue whale", ,,hump back whale", ,,fin 
whale". . 

2. Sei whale means, for the purposes of 
this Pr.otocol, any whale known by the 
name of Balaenoptera borealis, sei whale, 
Rudolphi's rorqual , pollack whale, or coal
fish whale, and shall be taken to include 
Balaenoptera brydei, Bryde's whale. 

3. The expression "land station" shall, 
for the purposes of Article 5 of the pre
sent Protocol, include a factory ship the 
movertients and anchorage of which are 
confined to the territoria! waters of any 
contracting Government. 

Art. 7. 1. The present Protocol shall be 
ratified and the instruments of ratification 
deposited as soon as possible with the Go
vernment of the U nit ed Kingdom ; and it 
shall be open to accession on behalf of any 
Government which is a party to the Princi
pal Agreement and t he Protocol of 1938 
and has not signed the present Prot ocol. 

2. Accession shall be effected by notifi
cation addressed to the Government of the 
United Kingdom. 

3. The Gov ernment of the United King
dom shall inform the Governments w hich 
are J:liilrties or signatories to the present 
Protocol of aU ratifications of this Protocol 
or accessions thereto. 

Art. 8. 1. The present Protocol shall come 
into force in its entirety when all the Go
vernments referred to in the Preamble here
of shall have deposited their instruments 
of ratification . or given notifications of ac
cession. 

2. The provisions of this Article and ar
ticles 2, 3, 4, 6 (1), 6 (2) .and 7 of the 
present Protocol shall , whe.n instruments of 
ratification have been desposited by at least 
t hree signatory Governments, become bind
ing on those Governments and shall be
come binding on each other Government 
which subsequently rat ifies or accedes, on 
the date of the deposit of its instruments of 
ratification or notification of its accession. 

3. The ratification of or accession to the 
present Protocol by a Government which 
is not a party to the Principal Agreement 
anct the Protocol of 1938 shall not become 
effective until such Government becomes a , 
party to that Agreement and the Protocol 
of 1938. 

Art. 9. The present Protocol shall bear 
the date on which it is opened for signature 
and shall remain open for signature for a 
period of 14 days thereafter. 

In witness whereof the undersigned ple
nipotentiaries being duly authorised to this 
end by their respective Governments have 
signed the present Protocol. 

Done at London this 26th day of Novem
ber, 1945, in a single copy which shall re
main deposited ill the archives of the Go
vernment of the United Kingdom, by whom 
certified copies will be transmitted to all 
the Governments referred to in the pre
amble. 
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For the Government of the Union of 
South Africa: 

A.P. VAN DER POST. 
For the Government of the Common

wealth of Australia : 
J . S . DUNCAN. 

Far the Government of Canada: 
VINCENT MASSEY. 

For the G~vernment of Denmark: 
P . F . ERICHSEN. 

For the Provisional Government of the 
French Re public: 

NOEL HENRY. 
For the Government of the United Mexican 
Stat es : 

ALFONSO DE ROSENZWEIG DIAZ. 
For the Government of the Netherlands: 

E . TEIXEIRA DE MATTOS. 
For the Government of New Zealand: 

R. M. CAMPBELL. 
For the Government of Norway: 

BIRGER BERGERSEN. 
For the Government of the United King
dom of Great Britain and Northern Ireland: 

A. T . A. DOBSON. 
J . E._DE WATTEVILLE. 

For the Government of the United States 
of America: 

REMINGTON KELLOGG. 
IRA N. GABRIELSON. 

S. I 73 

27 Februari 1948. WET, houdende vast
stelling' van het Vijfde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948 
(Departement van Binnenlandse Za
ken). 

Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Hand. Il 47/48, bladz. 389-402, 405-

427. 449-466; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, bladz. 191-212 . . 

Titel A. Gewone Dienst f 277,016,900 
Titel B . Buitengewone Di!!nst f 5,849,800 

Gehele Dienst . f 282,866,700 

S. I 74 

27 F ebruari 1948. BESLUIT tot verlen
ging van de schorsing van het besluit 
van burgemeester en wethouders van 
Rolde d.d. 6 Mei 1947, waarbij aan 
M ej. J. Bosma, te Assen, een bouw
vergunning is verleend. 

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

Wederopbouw en Volkshuisvesting van 25 
Februari 1948 no. 20073/PBR, afdeling Ju
ridische Zaken, betreffende het besluit van 
burgemeester en wethouders van Rolde d.d. 
6 Mei 1947, waarbij aan Mejuffrouw J. 
Bosma, te Assen, vergunning is verleend 
voor de bouw van een weekend-huisje op 
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het perceel. kadastraal bekend gemeente 
Rolde, Sectie K. no. 513; 

Gezien Ons besluit van 17 September 
1947, no. 40, waarbij vorenbedoeld besluit 
van burgemeester en wethouders is ge
schorst tot 1 Maart 1948; 

Gelet op de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en v~rstaan: 
de schorsing van vorenbedoeld besluit 

van burgemeester en wethouders van Rolde 
te verlengen tot 1 September 1948. 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast met de •uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 2 7 Februari 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Wederopb . en Volkshuisv. a .i., 
H . Vos. 

(Ui tgeg. 23 Maart _ 1948). 

S. I 75 

27 Februari 1948. WET tot vaststelling 
van het Zevende Hoofdstuk B der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 
(Departement van Financiën). 

Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Hand. II 47/48, bladz. 531-564; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, bladz. 213-221. 

Titel A. Gewone Dienst f 126,503,497 
Titel B . Buitengewone Dienst f 543,785,916 

Gehele Dienst 
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27 Februari 1948. BESLUIT, houdende 
regeling van de overdracht van de zorg 
voor de zaken van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
van het Departement van Wederop
bouw en Volkshuisvesting aan het De
partement van Verkeer. en Waterstaat. 

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

Presid.ent, Minister van Algemene Zaken 
van 24 Februari 1948, nr. 18514; 

Gelet op artikel 79 der Grondwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de zorg voor de zaken van het Staatsbe

drijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
van het Hoofd van het Departement van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting weder
om over te dragen aan het Hoofd van het 
Departement van Verkeer en Waterstaat. 

Onze Ministers, Hoofden der Departe
menten van Algemeen Bestuur zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 27 Februari 1948. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zak=, BEEL. 

(Uitgeg. 12 Maart 1948). 
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z Maart 1948. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van 
het Statuut van de Voedsel- en Land
bouworganisatie der Verenigde Naties. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 6 Juni 1947 (Staats

blad no. H 167), houdende goedkeuring van 
het Statuut van de Voedsel- en Landbouw
organisatie der Verenigde Naties, van welk 
Statuut een afdruk en een vertaling bij dit 
besluit zijn gevoegd; • 

Overwegende, dat genoemd Statuut, van
wege Ons op 16 October 1947 te Quebec 
ondertekend, door Ons is bekrachtigd en 
Onze akte van bekrachtiging op 13 October 
1947 bij de Directeur-Generaal van de 
Voedsel- en Landbouworganisatie te Wash
ington is nedergelègd; 

Overwegende mede, dat het Statuut, mede 
voor Nederland. op 16 October 1945 is in 
werking getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 23 Februari 1948, 
Kabinet en Protocol no. 16143; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van genoemd Statuut, alsmede 

de vert;aling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Een opgave van de Staten, die op 1 Fe
bruari 1948 lid waren van bovenbedoelde 
Organisatie, -is mede bij dit besluit gevoegd 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen B estuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen ten deze wordt ver
eist. 

's-Gravenhage, 1 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buitenl. Z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 25 Maart 1948). 

Ver t a 1 in g: 

Statuut van do Voedsel- en Laudbouworga
nlsatle van de Veroonigcle Naties 

Inleiding 

D e landen, die dit Statuut aanvaarden en 
besloten zijn het algemeen welzijn te bevor
deren door van hun zijde, zoowel afzon
derlijke als gemeenschappelijke acties te 
ondernemen met het doel om: 

het voedingspeil en den levensstandaard 
van de tot hun onderscheidenlijke rechts
gebieden behoorende volken op te voeren, 

verbeteringen tot stand te brengen in de: 
doelmatige productie en verdeeling van alle 
voedings- en landbouwproducten, 

de positie der plattelandsbevolking te ver
beteren en zoodoende bij te dragen tot een 
meer uitgebreide wereldeconomie, 

richten hierbij op de Voedsel- en Land
bouworganisatie van de Vereenigde Naties, 
welke hierin verdet' zal worden aangeduid 

• Engelse tekst niet opgenomen. 
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met de Organisatie, door tusschenkomst 
waarvan de leden aan elkaar verslag zullen 
uitbrengen over de genomen maatregelen en 
de vorderingen, welke op de hierboven aan
gegeven arbeidsterreinen zijn gemaakt. 

Taak der Organisatie. 
Art. I. r. De Organisatie zal gegevens, 
betrekking hebbende op de voeding, voed
sel en landbouw verzamelen, analyseeren, 
toelichten en verspreiden. 

2. De Organisatie zal nationale en in
ternationale activiteit op de hierna te noe
men terreinen bevorderen en indien noodig, 
aanbevelen: 

a. wetenschappelijke, technische, so
ciale en economische onderzoekingen in ver
band met de voeding, voedsel en landbouw; 

b. het aanbrengen van verbeteringen in 
de voorlichting en de administratie, voor 
zoover betrekking hebbende op de voeding, 
voedsel en . landbouw, en het wekken van 
een beter begrip bij het publiek van · de 
wetenschap en de praktijk van de voeding 
en den landbouw; 

c. het in stand houden der natuurlijkè 
hulpbronnen en het invoeren van verbeter
de agrarische productiemethoden; 

d. verbetering van de techniek der ver
duurzaming, afzet en distributie van voe
dings- en landbouwproducten; 

e. het nemen van maatregelen, gericht 
op het verstrekken van een behoorlijk agra
risch crediet, zoowel in eigen land als in in
ternationaal verband; 

f. het volgen van een internationale po
litiek met betrekking tot agrarische goede-
renregeling. _ · 

3. Tot de taak der Organisatie zal even
eens behooren: 

a. het verleenen van zoodanige techni
sche hulp als de regeeringen mochten vra
gen; 

b. het organiseeren, in samenwerking 
met de daarbij betrokken regeeringen, van 
missies, indien daaraan, om aan de ver
plichtingen, voortvloeiende uit het aanvaar
den van de aanbevelingen van de Voedsel
en Landbouw-Conferentie der Vereenigde 
Naties te_ kunnen voldoen, behoefte bestaat, 
en 

c. in het algemeen alle noodzakelijke en 
passende maatregelen te nemen ter verwe
zenlijking van de doeleinden der Organisa
tie, zooals deze in de Inleiding zijn uiteen
gezet. 

Lidmaatschap. 
Art. II. 1. De oorspronkelijke leden der 

Organisatie zullen die der in de Bijlage I 
genoemde landen zijn, welke dit Statuut, 
inet inachtneming van het in artikel XXI 
bepaalde, aanvaarden. 

2. Voorts kunnen als lid tot de Organi
satie worden toegelaten die landen, voor de 
toelating als lid waarvan zich een meerder
heid van twee derden van alle leden van de 
Vergadering hebben uitgesproken, en nadat 
deze landen het Statuut, zooals dit ten tijde 
van de toetreding van kracht zal zijn, heb
ben aanvaard. 
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De Vergadering. 
Art. III. r. Er is een Vergadering van 

de Organisatie waarin elk land, dat lid is, 
door één afgevaardigde zal zijn vertegen
woordigd. 

2. Ieder land, dat lid is, kan naast zijn 
afgevaardigde ter Vergadering plaatsvervan_ 
gende en toegevoegde afgevaardigden, als
mede deskundigen aanwijzen. De Vergade
ring is gerechtigd regels vast te stellen met 
betrekking tot het deelnemen van plaats
vervangende, toegevoegde afgevaardigden 
en deskundigen aan de werkzaamheden, 
doch het deelnemen daaraan zal voor dezen 
niet het recht om te stemmen met zich me
de brengen, behalve in het geval dat een 
plaatsvervangende of toegevoegde afgevaar
digde ten behoeve van een afgevaardigde 
optreedt. 

3. Geen enkele deelnemer aan de Ver
gadering is gerechtigd meer dan één lid te 
vertegenwoordigen. 

4. Ieder lid zal slechts één stem mogen 
uitbrengen. 

5. De Vergadering is . gerechtigd elke 
openbare internationale organisatie, welke 
een taak heeft, verwant met die der Organi-_ 
satie, uit te noodigen een vertegenwoordi
ger te benoemen, die aan haar zittingen zal 
deelnemen op door de Vergadering vast te 
stellen voorwaarden. Een zoodanige verte
genwoordiger zal geen stemrecht hebben. 

6. De Vergadering zal ten minste een
maal per jaar bijeenkomen. 

7. De ·vergadering zal haar eigen func
tionarissen kiezen, haar werkwijze zelf vast
stellen en een regeling ontwerpen betref
fende het bijeenroepen der zittingen en het 
vaststellen der agenda. 

8. Tenzij in dit Statuut uitdrukkelijk 
anders is bepaald, of behoudens door de 
Vergadering gemaakte regelingen, zal in 
alle aangelegenheden door de Vergadering 
worden beslist bij eenvoudige meerderheid 
der uitgebrachte stemmen. 

Taak der Vergadering. 
Art. IV. r. . De Vergadering zal de ge

dragslijn der Organisatie bepalen, haar be
grooting goedkeuren, en voorts die bevoegd
heden uitoefenen, welke haar krachtens dit 
Statuut worden verleend. 

2. De Vergadering is gerechtigd bij een 
meerderheid van twee derden der uitge
brachte stemmen aanbevelingen op te stel
len, betrekking hebbende op voedsel- en 
landbouwaangelegenheden, om deze aan de 
leden ter overweging voo.r te leggen, ten 
einde deze door binnenlandsche actie te 
verwezenlijken. 

3. De Vergadering is bevoegd bij een 
meerderheid van twee derden der uitge
brachte stemmen overeenkomsten, betref
fende voedsel- en landbouwaangelegenhe
den, aan de leden ter overweging voor te 
leggen, ten einde deze langs den weg der 
voorgeschreven grondwettelijke procedure 
bindend te doen worden. 

4. De Vergadering zal reglementen op- . 
stellen, waarin de te volgen procedure zal 
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worden vastgelegd om te bereiken: 
a. een behoorlijk overleg met de regee

ringen en een deugdelijke technische voor
bereiding, alvorens voorgestelde aanbeve
lingen en overeenkomsten door de Verga
dering in overweging zullen worden geno
men; en 

b. een behoorlijk overleg met de regee
ringen in verband met betrekkingen tus
schen de Organisatie en nationale instellin
gen of particuliere personen. 

5. De Vergadering is gerechtigd aanbe
velingen te geven aan iedere openbare in
ternationale organisatie, voor zoover deze, 
adviezen betrekking hebben op aangelegen
heden, welke in verband staan met het doel 
der Organisatie. 

6. De Vergadering · kan zich, bij een 
meerderheid van twee derden van het aantal 
uitgebrachte stemmen, bereid verklaren om 
eventueele andere taken, vereenigbaar met 
de, doelstellingen der Organisatie, welke 
haar vanwege eenige regeering worden 
overgedragen, of voortvloeien uit eenige 
overeenkomst tusschen de Organisatie en 
een andere publieke internationale organi
satie, op zich te nemen. 

Het Uitvoerend Comité. 
Art. V. 1. De Vergadering zal een Uit

voerend Comité benoemen, bestaande uit 
niet minder dan negen of meer dan vijftien 
afgevaardigden of plaatsvervangende of toe
gevoegde afgevaardigden van de Vergade
ring, of hun adviseurs, die, uit hoofde van 
hun administratieve ervaring of andere 
speciale bekwaamheden, geschikt kunnen 
worden geacht bij te dragen t9t het berei
ken van het doel der Organisatie. Hierin 
zal niet ,meer dan één lid per deelnemend 
land zitting nemen. De ambtsperiode en 
andere voorwaarden, verbonden aan het 
ambt van lid van het Uitvoerend Comité, 
zullen door de Vergadering geregeld worden. 

2. Met inachtneming van het in lid I 

van dit artikel bepaalde, zal de Vergadering 
bij het benoemen . van het Uitvoerend Co
mité rekening ·houden met de wenschelijk
held, dat zich in zijn leden een zoo groot 
mogelijke verscheidenheid van ervaring op 
het gebied der verschillende vormen van 
economie met betrekking tot voeding en 
landbouw weerspiegelt. 

3. De Vergadering is gemachtigd aan het 
Uitvoerend Comité zulke bevoegdheden te 
verleenen, als zij wenschelijk acht, met uit
zondering van de bevoegdheden, opgeno
men in lid 2 van Artikel Il, in Artikel IV, 
in lid I van Artikel VII, in Artikel XIII, 
en in Artikel XX van dit statuut. 

4. De leden van het Uitvoerend Comité 
zullen_ de hun door de Vergadering verleen
de bevoegdheden uitoefenen uit naam van 
de geheele Vergadering en niet als verte
genwoordigers vari hun respectievelijke re
geeringen. 

5. Het Uitvoerend Comité zal zijn eigen 
functionarissen benoemen en, onderworpen 
aan de beslissingen van de Vergadering, zijn 
eigen werkwijze bepalen. 
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Andere Commissies en Conferenties. 
Art. VI. I. De Vergadering heeft het 

recht technische en regionale permanente 
commissies in te stellen en is gerechtigd 
commissies te benoemen, wier taak het zal 
zijn aangel_egenheden, betrekking hebbende 
op het doel der Organisatie, te bestudeeren 
en over haar bevindingen rapport uit te 
brengen. 

2. De Vergadering is gerechtigd alge
meene, technische, regionale of andere spe
ciale conferenties bijeen te roepen en kan, 
op door haarzelf te bepalen wijze, nationale 
en internationale lichamen, welke op het 
terrein der voeding, van het voedsel en den 
landbouw werkzaam zijn, daarop doen ver
tegenwoordigen. 

De Directeur-Generaal. 
Art. VII. 1. De Vergadering zal op 

door haar te bepalen wijze en voorwaarden 
een Directeur-Generaal der Organisatie be
noemen. 

2 . Onder het algemeen toezicht van de 
Vergàdering en het Uitvoerend Comité zal 
de Directeur-Generaal volledige bevoegd
heid hebben het werk der Organisatie te 
leiden. 

3. De Directeur-Generaal of zijn, door 
hem aan te wijzen, vertegenwoordiger zal, 
zonder stemrecht, aan alle bijeenkomsten 
van de Vergadering en haar Uitvoerend 
Comité deelnemen en zal voorstellen voor 
terzake dienende handelingen in aangelegen
heden, welke onder hun aandacht komen, 
ter beoordeeling voorleggen aan de Confe
rentie en het Uitvoerend Comité. 

Staf. 
Art. VIII. 1. De staf van de Organisa

tie zal door den Directeur-Generaal worden 
benoemd, die zich daarbij zal houden aan 
de voorschriften, door de Vergadering te 
dien aanzien uitgevaardigd. 

2. De staf van de Organisatie · zal, aan 
den Directeur-Generaal verantwoording ve~
schuldigd zijn. Zijn taak zal uitsluitend een 
internationaal karakter dragen en hij zal, bij 
de uitoefening daarvan, geen opdrachten 
aanvaarden of pogen te verkrijgen, buiten 
de Organisatie om. De leden verbinden zich 
zonder voorbehoud het internationale ka
rakter van de taak van den st af te zullen 
eerbiedigen en zullen niet trachten invloed 
uit te oefenen op één van hun onderdanen 
bij het vervullen van hun taak. 

3. Bij het bènoemen van de functiona
rissen zal de Directeur-Generaal, onvermin
derd het overwegend belang, personeel aan 
te stellen met zoo groot mogelijke be
kwaamheden en vakkennis, de noodige aan
dacht schenken aan het belang om functio
narissen te kiezen, die op een geografisch 
zoo wijd mogelijke basis worden aangeno
men. 

4. Elk lid verbindt zich, voor zoover dit 
met zijn staatsrechtelijke opvattingen 
strookt, den Directeur-Generaal en voor
aanstaande functionarissen diplomatiekl! 
voorrechten en vrijstellingen te verleenen 
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en den overigen leden van den staf al die 
faciliteiten en vrijstellingen toe te staan, 
welke verleend worden aan het aan diplo
matieke missies verbonden niet-diploma
tieke oersoneel, of anders dien overigen le
den van den staf die vrijstellingen en fa
ciliteiten te verleenen, welke in de toe
komst verleend kunnen worden aan over
eenkomsti'(e leden van staven van andere 
publieke internationale organisaties. 

Zetel . 
Art. IX. De zetel van de Organisatie 

:zal worden vastgesteld door de Vergadering. 

Regionale en Contactbureaux. 
Art.· X. 1. De Directeur-Generaal is 

gerechtigd, na goedkeuring door de Verga
. dering, regionale bureaux op te richten. 

2. De Directeur-Generaal is bevoegd, 
behoudens toestemming v:;1n de betrokken 
regeering, personen aan te stellen, •die het 
contact met speciale landen of gebieden 
onderhouden. 

Door Leden uit te brengen rapporten . 
Art. XI. 1. Elk lid zal periodiek rap

port uitbrengen aan de Organisatie over de 
bij het nastreven van het doel der Orga
nisatie, zooals dit is uiteengezet in de In
leiding, gemaakte vorderingen en over het 
werk, verricht op basis van door de Verga
dering gedane aanbevelingen of aan de hand 
van door de Vergadering aan het betrokken 
land voorgelegde overeenkomsten. 

2. Deze rapporten zullen worden uitge
bracht wanneer en in welken vorm de Ver
gadering dit verlangt en zullen die bijzon
derheden bevatten, welke de Vergadering 
heeft verzocht. 

3. De Directeur-Generaal zal deze rap
porten, tezamen met een overzicht van hun 
inhoud, aan de Vergadering voorleggen en 
zal de rapporten en samenvattingen, welke 
daaryoor volgens de Vergadering in aan
merking komen, publiceeren, tezamen met 
a·ndere verslagen, daarop betrekking heb
bende, welke door de Vergadering zijn aan
genomen. 

4. De Directeur-Generaal is bevoegd elk 
lid te verzoeken gegevens welke verband 
houden met het doel der Organisatie, te ver
strekken. 

5. Elk lid zal, indien het daartoe wordt 
uitgenoodigd,- de Organisatie van alle wet
ten en regelingen, officieele rapporten en 
statistieken, indien openbaar gemaakt en 
voor zoover zij betrekking hebben op voe
ding, voedsel en landbouw, op de hoogte 
stellen. 

Samenwerking met andere· Organisaties. 
Art. XII. 1. Ten einde tot een nauwe 

samenwerking te geraken tusschen de Orga
nisatie en andere publieke internationale 
organisaties met een verwante ' taak, kan 
de Vergadering, met inachtneming van het 
in Artikel XIII bepaalde, overeenkomsten 
aangaan met de bevoegde autoriteiten van 
zoodanige organisatie, waarin de verdeeling 
der werkzaamheden en. wijze van samen-
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werking worden vastgelegd. 
2. D e Directeur-Generaal heeft de be

voegdheid om, behoudens door de Verga
dering te nemen beslissingen, overeenkom
sten aan te gaan met andere publieke inter
nationale organisaties, voor het bewijzen 
van wederzijdsche diensten, het treffen van 
gemeenschappelijke regelingen met betrek
kin~ tot werving en opleiding van perso
neel, arbeidsvoorwaarden en daarmede ver
band houdende aangelegenheden en de uit
wisseling van functionarissen. 

Betrekkingen tot algemeene Wereld
organisaties. 

Art. XIII. 1. De organisatie zal, in 
overeenstemming met de in het volgend lid 
vastgelegde procedure, deel uitmaken van 
elke algemeene internationale organisatie, 
waaraan de coördinatie der werkzaamheden 
van internationale organisaties met speciale 
taken zal zijn toevertrouwd. 

2. R egelingen ter "'aststelling van de 
betrekkingen tusschen d e Organisatie en 
een zoodanige algemeene organisatie zullen 
gebonden zijn aan de goedkeuring der Ver
gadering. Onverminderd de bepalingen van 
Artikel XX kunnen zulke regelingen, indien 
bij een meerderheid van twee derden van 
het aantal uitgebrachte stemmen door de 
Vergadering goedgekeurd, een wijziging in 
de bepalingen van dit statuut met zich 
brengen, met dien verstande, dat een zoo
danige regeling geen wijziging beteekent 
van de doelstellingen en bevoegdheden van 
de Organisatie, zooals deze in dit statuut 
zijn opgenomen. 

Toezicht op andere Organisaties. 
Art. XIV. De Vergadering is gerechtigd 

regelingen goed te keuren, waarbij andere 
publieke internationale organisaties, welke 
zich bezighouden met problemen op het ter
rein van de voeding en den landbouw on
der het algemeen toezicht van de Organi
satie worden geplaatst en wel op zulke 
voorwaarden als waaromtrent overeenstem
ming is bereikt met de bevoegde autoritei
ten van de betreffende organisatie. 

Rechtspositie. 
Art. XV. 1. De Organisatie is rechts

persoon en mag elke wettige handeling ver
richten, welke met haar doel in overeen
stemming is en welke niet buiten de be
voegdheden, haar krachtens dit Statuut ver
leend, valt. 

2. Elk lid verbindt zich in zooverre dit 
met zijn staatsrechtelijke instelling veree
nigbaar is, ~e Organisatie alle vrijstellingen 
ep. faciliteiten te verleenen, welke het di,, 
plomatieke missies verleent, met inbegrip 
van onschendbaarheid van gebouwen en ar
chieven, vrijstelling van rechtsvervolging en 
ontheffing van belastingen. 

3. De Vergadering zal voorzieningen 
treffen dat geschillen, verband houdende 
met de arbeidsvoorwaarden van de leden 
van den staf, beslecht zullen worden door 
een administratief college. 
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Visscherij- en Boschbouwproducten. 

Art. XVI. In dit Statuut omvat de term 
,.landbouw" ook visscherij, zeevisscherijpro
ducten, boschbouw en de voornaamste 
boschbouwproducten. 

Interpretatie va.n ' het Statuut. 

Art. XVII. Elke vraag of elk geschil be
treffende de interpretatie van dit statuut, 
of eenige daaronder vallende internationale 
overeenkomst zal ter beslechting verwezen 
worden naar een bevoegde internationale 
rechtbank of scheidsgerecht op een wijze, 
vastgelegd in door de Vergadering te aan
vaarden regels. 

Uitgaven. 
Art. XVIII. 1. Met inachtneming van 

het in artikel XXV bepaalde, zal de Direc
teur-Generaal jaarlijks een begroeting bij 
de Vergadering indienen van de te ver
wachten uitgaven van de Organisatie. Na 
goedkeuring van een begroeting zal het to
tale goedgekeurde bedrag over de leden 
worden omgeslagen, in door de Vergadering 
van keer tot keer vast te stellen verhoudin
gen. Elk lid verbindt zich, met inachtne
ming van de vereischten van zijn constitu
tioneele procedure, zijn op deze wijze vast
gesteld aandeel in de kosten onverwijld aan 
de Organisatie af te dragen. 

2. Elk lid zal na aanvaarding van dit 
Statuut als eerste bijdrage zijn deel in de 
jaar!ijksche begroeting voor het loopende 
boekjaar betalen. 

3. Het boekjaar van de Organisatie zal 
1oopen van I Juli tot 30 Juni, tenzij de Ver
gadering anders mocht bepalen. 

Uittreding 
Art. XIX. Ieder · lid kan, na verloop 

van vier jaar, te rekenen vanaf den dag, 
waarop het dit Statuut heeft aanvaard, ken
nis geven om uit de Organisatie te treden. 
Deze kennisgeving zal zijn uitwerking heb~ 
ben één jaar na ontvangst daarvan door den 
Directeur-Generaal der Organisatie, mits 
het betreffende lid op dat oogenblik zijn 
jaarlijksche bijdrage voor elk der jaren, 
dat het lid van de Organisatie is geweest, 
met inbegrip van het boekjaar," volgend op 
den dag, waarop deze kennisgeving is ont-· 
vangen, heeft betaald. 

Wijziging van het Sta.tuut. 

Art. XX. 1. Wijziging van dit Statuut, 
welke nieuwe verplichtingen voor de leden 
met zich mochten brengen, moeten worden 
goedgekeurd door de Vergadering bij een 
besluit genomen met een meerderheid van 
twee derden van alle leden. van de Vergade
ring en zullen voor elk land, dat tot de Or
ganisatie is toegetreden en met de wijziging 
accoord gaat, van kracht worden na goed
keuring door twee derden van de leden en 
nadien voor elk ander lid wanneer het met 
de betreffende wijziging alsnog accoord 
gaat. 

_2. Andere wijzigingen worden van kracht 
na door de Vergadering aanvaard te zijn bij 
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·een besluit, genomen met een meerderheid 
van twee derden van alle leden van de Ver
gadering. 

Inwerkingtreding van het Statuut. 
1. Dit Statuut kan aanvaard worden 

door de in Bijlage I genoemde landen. 
· 2. De schriftelijke kennisgevingen van 

aanvaarding zullen door elke Regeering 
worden ingezonden aan de Tijdelijke Com
missie voor Voedsel en Landbouw der Ver
eenigde Naties, die aan de Regeeringen van 
de in Bijlage J genoemde landen bericht van 
ontvangst daarvan zal doen toekomen. Ken
nisgeving van aanvaarding aan de Tijdelijke 
Commissie· kan eveneens door tusschen
komst van een diplomatieken vertegen
woordiger _ geschieden. in welk geval de 
schriftelijke kennisgeving zoo spoedig mo
gelijk daarna moet worden ingezonden. 

3. Na ontvangst door de Tijdelijke Com
missie van 20 kennisgevingen van aanvaar
ding zal de Tijdelijke Commissie maatrege
len nemen om dit Statuut in enkelvoud 
door de daartoe gemachtigde diplomatieke 
vertegenwoordigers van de landen, welke 
bericht van aanvaarding hebben ingezon
den, te laten teekenen, en, na aldus namens 
niet minder dan 20 der in Bijlage I ge
noemde landen geteekend te zijn, zal dit 
Statuut onmiddellijk van kracht worden. 

4. Aanvaardingen waarvan de kennisge
ving wordt ontvangen nadat deze Statuten 
van kracht zi_in geworden, zullen van kracht 
worden na ontvangst door de Tijdelijke 
Commissie of. de Organisatie. 

Eerste Zitting der Vergadering. 
Art. XXII. De Tijdelijke ' Commissie 

voor Voedsel en Landbouw der Vereenigde 
Naties zal voor de eerste zitting der Verga
dering een passenden datum, na het van 
kracht worden van dit Statuut, vasts1;ellen. 

Taal. 
Art. XXIII . Hangende het aanvaarden 

door de Vergadering van eenige regels met 
betrekking tot de taal, zullen de werkzaam
heden der Vergadering in de Engelsche taal 
plaats vinden. 

' Tijdelijke zetel. 
Art. XXIV. De' tijdelijke zetel der Or

ganisatie zal Washington zijn, tenzij de Ver
gadering anders mocht bepalen. 

Eerste boekjaar. 
Art. XXV. De volgende uitzonderings

bepalingen zullen op het boekjaar, waarin 
dit Statuut van kracht wordt, van toepas
sing zijn: 

a. als begrooting zal gelden de voorloo
pige begrooting, opgenomen in bijlage Il 
van dit Statuut; 

b. de sommen, welke door de leden zul
len moeten worden bijgedragen, zullen zich 
tot elkaar verhouden als aangegeven in bij
lage II van dit Statuut, met dien verstande, 
dat elk lid daarop zoovèel in mindering 
mag brengen als het reeds in de kosten van 
de Tijdelijke Commissie heeft bijgedragen. 
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Ontbinding van de Tijdelijke Commissie. 

Art. XXVI. Bij de opening der eerste 
zitting van de Vergadtcring zal de Tijdelijke 
Commissie voor Voedsel en Landbouw der 
Vereenigde Naties geacht worden ontbon
den te zijn en zullen haar archieven en 
andere bezittingen het eigendom worden 
van de Organisatie. 

BIJLAGE I 

Landen, welke voor het oorspronkelijke 
lidmaatschap in aanmerking komen.. 

Australië, België, Bolivië, Brazilië, Ca
nada, Chili, China, Columbië, Costa Rica, 
Cuba, Tsjechoslowakije, Denemarken, Do
minikaansche Republiek, Ecuador, Egypte, 
El S alvador, Ethiopië, Frankrijk, Grieken
land, Guatemala, Haiti, Honduras, IJsland, 
Britsch-Indië, Iran, Irak, Liberië, Luxem
burg, Mexico, Nederland, Nieuw Zeeland, 
Nicaragua, Noorwegen, Panama, Paraguay, 
Peru, Phillippijnen, Polen, Zuid-Afrikaan
sche Unie. Sovjet Unie, Vereenigd Konink
rijk, Vereenigde Staten van Ainerika, Uru
guay, Venezuela, Yougoslavië 

BIJLAGE II 

Begrooting voor het eerste boekjaar. 

De voorloopige begrooting voor het eerste 
boekjaar zal een bedrag van 2,500,000 U.S. 
dollars vertegenwoordigen; het _niet uitge
geven deel hiervan zal de kern vormen van 
een kapitaalfonds. 

In dit bedrag zal door de leden in de 
volgende verhoudingen worden bij gedragen: 

Percentage 
Australië 3,33 
België 1,28 
Bolivië 0,29 
Brazilië 3,46 
Canada 5,06 
Chili ............ 1,15 
China 6,50 
Columbië ...... 0,71 
Costa Rica 0,05 
Cuba ... ... ...... 0,7_1 
Tsjechoslowa-

kije 1,40 
Denemarken . . . 0 ,62 
Dominikaan-
sche Republiek 0,05 
Ecuador 0,05 
Egypte ......... 1,73 
El Salvador ... 0,05 
Ethiopië 0,29 
Frankrijk 5,69 
Griekenland . . . 0,38 
Guatemala 0,05 
Haiti ............ 0,05 
Honduras .... .. 0,05 
IJsland 
Britsch-Indië 
Iran ........... . 

0,05 
4, 2 5 
0,71 

Percentage 

o,44 
0,05 
0,05 
Ï,87 
1,38 
1,15 
0,05 
0,62 
0,05 
0,05 
0,71 
0,25 
I,IQ 

Irak ........... . 
Liberië ........ . 
Luxemburg 
Mexico ........ . 
Nederland 
Nieuw Zeeland 
Nicaragua ..... . 
Noorwegen 
Panama 
Paraguay ..... . 
Peru . .. . ... .... . 
Philippijnen 
Polen ...... ... .. . 
Zuid-Afrikaan-

sche Unie .. . 
Sovjet Unie .. . 
Vereenigd Ko

ninkrijk _ ... 
Vereenigde 

Staten van 
Amerika 

Uruguay 
Venezuela 
Yougoslavië ... 
Reserve voor 

nieuwe leden 

2,3:l 
8,oa 

15,00 

25,00 
0,58 
0,58 
0,71 

2,00 

Totaal .. . . .. 100,00 
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Gedaan te Quebec, Canada, 16 October 
1945, in de Engelsche taal, in één exem
plaar, hetwelk zal worden neergelegd in 
het archief van de Voedsel en Landbouw 
Organisatie der Vereenigde Naties, en waar
van eensluidende afschriften door den Di
recteur-Generaal zullen worden toegezon
den aan de Regeeringen der in Bijlage I 
van dit Statuut genoemde landen en tevens 
aan de Regeeringen van die landen, welke, 
met inachtneming van het in Artikel II 
bepaalde, door de Vergadering tot de Orga
nisatie zullen worden toegelaten. 

Geteekend: 

Voor Australië: 
ALFRED THORPE STIRLING. 

Voor het Koninkrijk België: 
ARTHUR WAUTERS. 

Voor Bolivia: 
V. ANDRADE. 

Onderworpen aan ratificatie overeen
komstig de grondwet. 

Voor Brazilië: 
LOURIVAL FONTES. 

Voor Canada: 
JAMES G. GARDINÈR. 

Voor Chili: 
Voor China: 

P. W. TSOU. 
Voor Columbia: 
De Gevolmachtigde van Columbia t~

kent de overeenkomst ad referendum, on
derworpen aan ratificatie en overeenkomstig 
de Colombiaansche grondwettelijke proce
dure. 

GUILLERMO ELISEO SUAREZ. 
Voor Costa Rica: 
Voor Cuba: 

ENRIQUE PEREZ-CISNEROS. 
Onderworpen aan goedkeuring door den 

Senaat. 
Voor Tsjecho-Slowakije : 

FRANTISEK PAVLASEK. 
Voor Denemarken: 

HENDRIK DE KAUFFMANN. 
Voor de Dominicaansche Republiek: 

MARIO E. DE MOY A. 
Voor Ecuador: 

L. N. PONCE. 
Onderworpen aan ratificatie overeen

komstig de Ecuatoriaansche grondwet. 
Voor Egypte: 

ANIS AZER 
Voor El i:;,alvador: 
Voor Ethiopië: 
Voor Frankrijk: 

C. TANGUY-PRIGENT. 
ANDRE MAYER. 

Voor Griekenland: 
NICHOLAS G. LELY. 

Voor Guatemala: 
ENRIQUE LOPES-HERRARTE. 

ad referendum. 



Voor Haïti: 
E. BAKER. 

Voor Honduras: 
JULIAN R. CACERES. 

Voor IJsland: 
THORTHORS. 

Voor India: 
GIRJA SHAN~ARBAJPAI. 

Voor Iran: 
Voor Irak: 

ALI JAWDAT. 
Voor Liberia: 

F. A. PRICE. 
Voor het Groot Hertogdom Luxemburg: 

HUGUES LE GALLAIS. 
Voor Mexico: 

MANUEL J. ZEV ADA. 
Onderworpen aan ratificatie overeen

komstig de Mexicaansche grondwet. 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden: 
S. L. MANSHOLT. 

Voor Nieuw Zeeland: 
DAVID WILSON. 

Voor Nicaragua: 
ALBERTO SEVILLA SACASA, 

ad referendum. 

Voor het Koninkrijk Noorwegen: 
ANDERS' F JELSTAD. 

Voor Panama: 
JULIO E. HEURTEMATTE. 

Voor Paraguay: 

Voor Peru: 
J. CHAVEZ, 

ad referendum. 

Voor het Philippijnsche Gemeentebest: 
MAXIMO KALAW. 

Voor Polen: 
ST. MIKOLAJCZYK. 

Voor de Unie van Zuid-Afrika: 
P. R. VIJOEN. 

Voor de Unie v'an Socialistische Sovjet
Republieken: 

Voor het Vereenigd Koninkrijk: 
ROGER MAKINS. 

Bij het teekenen van dit statuut verklaar 
ik, dat het aanvaarden van het Statuut door 
de regeering van het Vereenigd Koninkrijk 
van Groot Brittannië en Noord Ierland 
mede omvat alle kolonies en overzeesche 
gebieden van Zijne Majesteit en alle gebie
den onder Zijne Majesteit Bescherming of 
ten aanzien waarvan Zijne Majesteit heeft 
ontvangen een mandaat van den Volkeren
bond dat door Zijn Regeering in het Vef
eenigd Koninkrijk wordt uitgeoefend. 

Voor de Vereenigde Staten van Amerika: 
CLINTON P. ANDERSON. 

Voor Uruguay: 
JUAN FELIPE YRIART. 

Ad referendum met wettelijke ratificatie 
overeenkomstig de daarop betrekking heb
bende grondwettelijke regelingen. 
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Voor Venezuela: 
M. A. FALCON-BRIEENO. 

De Gevolmachtigde van Venezuela tee
kent de onderhavige overeenkomst ad refe
rendum en deze zal daarom ten opzichte 
van Venezuela niet van kracht worden dan 
na te zijn geratificeerd door de overheid 
in overeenstemming met de Venezulaan
sche grondwet. 

Voor Zuid-Slavi: 

L eden van de Voedsel- en Landbouworganisatie 

Staten ondertekend aanvaard bekrach-

Amerika 16-ro-45 20-
tigd 

9-45 
Australië 16-ro-45 5-12-44 
België 16-ro-45 13- 9-44 
Birma 
Bolivia 26-u-45 ad ref. 16-ro-45 
Brazilië 16-ro-45 22-ro-45 
Canada· 16-ro-45 13-10-45 
Chili 17- 5-46 4- 5-46 
China 16-ro-45 23- 2-45 
Columbia 16-10-45 ad ref. 17-10-45 
Costa-Rica 16-ro-45 
Cuba 16-10-45 ad ref. 19-I0-45 
Denemarken 16-ro-45 2-ro-45 
Domin. Rep. 16-ro-45 19- 9-45 
Ecuador 7-II-45 ad ref. 31- 8-45 
Egypte 16-10°45 20-10-45 
Ethiopië 6- 1-48 12-12-47 
Finland 
Frankrijk 16-ro-45 12-10-45 
Griekenland 16-ro-45 29- 9-45 
Groot-Brittannië 16-10-45 9- l-45 
Guatemala 16-ro-45 ad ref. 16-ro-45 4-3-47 
Haiti 16-10-45 ad ref. 12- 9-44 
Honduras 16-ro-45 26- 8-44 
Hongarije 9- l-47 
Ierland 3- 9-46 
India 16-ro.-45 4- 7-45 
Irak 16-ro-45 24- 9-45 
Iran 
Italië r - 8-47 
Libanon 
Liberia 16-ro-45 8- 2-45 
Luxemburg 16-ro-45 30- 6-45 
Mexico 16-10-45 ad ref. 4-10-44 
Nederland 16-ro-45 6- 4-45 13-ro-47 
Nicaragua 16-ro-45 ad re'. 19- 9-44 
Nieuw-Zeeland 16-10-45 II- 6-45 
Noorwegen 16-ro-45 31- I-45 
Oostenrijk 
Pakistan 
Panama 16-ro-45 ad ref. 10-10-45 
Paraguay 30-10-45 
Peru r 6-ro-45 ad ref. 4-10-45 
Philippijnen 16-10-45 II- 8-44 
Polen IÓ-I0-45 10-10-44 
Portugal II- 9-46 
Salvador IS- 1-48 16- 8-47 
Siam 
Syrië IO-II-45 
Ts.-Slowakije 16-10-45 24-10-44 
U.S.S.R. 
Uruguay 30-u-45 ad ref. 30-II-45 
Venezuela 16-ro-45 ad ref. 12- 5-45 21-5-46 
Yougoslavië 13-10-45 
IJsland 16-10-45 I- 2-45 
Zuid-Afrika 16-ro-4.5 I-IJ>-45 
Zwitserland 18- 2-47 
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S. I 78 

3 Maart z948. WET, houdende naturali
satie van Hendrik Jan Bakker en I8 
anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 693; 
Hand. II 47/48, bladz. z470-z47z; 
Bijl. Hand. I 47/48, 693; 
Hand. I 47/48, bladz. 223-224. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Hendrik Jan Bakker en I8 anderen; 

Zo is het, dat Wij de Raaci van State, enz. 
Art. 1. Met a fwijking van het derde en 

van het vierde lid, aanhef en onder 3 ° ., van 
artikel 3 der wet van I2 December I892 
(Staatsblad no. 268), op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van IS December '1: 938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

I O• Hendrik Jan Bakker, geboren te 
Zaandam (Noordholland) I4 April I9II, 
opperman, wonende· te Zaandam, provincie 
Noordholland; 

2 °. Willem Brasser, geboren te Bever
wijk (Noordhólland) I4 Mei I9I4, metaal
bewerker, wonende te Haarlem, provincie 
Noordholland; 

3 °. Petrus Dirks, geboren te Haarlem 
(Noordholland) I Juli I897, bewaker · inter
neringskamp, wonende te Haarlem, provin
cie Noordholland; 

4°. Sijbe Dolstra, geboren te Den Hel
der (Noordholland) JI December I903, fa
brieksarbeider, wonende te- Wormerveer, 
provincie Noordholland; 

5 °. Adrianus van Esch, geboren te 
Vught (Noordbrabant) JI October I900, 
stucadoor, wonende te Tilburg, provincie 
Noordbrabant; 

6°. Willem Hendrik van Hattum, gebo
ren te Wormerveer (Noordholland) s Mei 
I904, caféhouder, wonende te Bergen, pro
vincie Noordholland; 

7° . Johan Hordijk, geboren te Moerca
pel/e (Zuidholland) 27 Augustus I909, los 
werkman, wonende te Zaandam, provincie 
Noordholland; · 

8°. Mijndert van der Horst, geboren te 
Haarlem (Noordholland) ,6 Januari Igio, 
los werkman, wonende te Assendelft, pro
vincie Noordholland; 

9 °. Pieter van der Horst, geboren . te 
Haarlem (Noordholland) 25 November 
1914, monteur, wonende te Haarlem, pro
vincie Noordholland; 

ro 0
• Johannes de Jong, geboren te Hurl 

(Duitsland) 14 Januari 19I5, los werkman, 
wonende t e Apeldoorn, provincie Gelder
land · 

n'0 • Matthij~ de Koning, geboren te Vlis
singen (Zeeland) 29 Maart I9I3, opzichter, 
wonende te Maastricht, provincie Limburg; 

I2°, Jacobus Karel van der Lugt, gebo
ren te Haarlem (Noordholland) ro Augus
tus ;,914, monteur, wonende te Haarlem, 
provincie Noordholland; 
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IJ 0
• Johan Tijmen van Norren, geboren 

te Naarden (Noordholland) 28 Augustus 
I905, magazijnknecht, wonende te Den Hel
der, provincie Noordholland; 

I4 °. Marinus Florens Onderwater, ge
boren te Rotterdam (Zuidholland) 23 Ja
nuari 19I2, monteur, wonende te Breda, 
provincie Noordbrabant; 

I 5 °. Gerrit Post, geboren te Zutphen 
(Gelderland) 7 Maart 19I3, rijwielbewaar
der, wonende te Deventer, provincie Over
ijssel; 

I6 ° . Adrianus Riethoff, geboren te 
's-Gravenzande (Zuidholland) IJ Januari 
I9IO, klinker, wonende te Haarlem, provin
cie Noordholland; 

17°. jan van de Schuur, geboren •te 
Delft (Zuidholland) I7 April 19I3, loodgie
ter, wonende te Warmond, provincie Zuid
holland; 

I8°. Hermanus Weber, geboren te 's-Gra
venhage (Zuidholland) 6 Januari I9rr, stu
cadoor, wonende te 's-Gravenhage, provin
cie Zuidholland; 

I9 °. Wolter Wolters, geboren te Emmen 
(Drenthe) 26 October I907, grondwerker, 
wonende te Emmer-Compascuum, gemeente 
Emmen, provincie Drenthe. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 

WILHELMINA. 
D e Mi,n, v. justitie, J . H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 9 Maart z948.) 

S. I 79 , 
3 Maart z948. WET, ho-udende naturali

satie van Karoline Katharina Bertha 
Adam en 23. anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 695; 
Hand. II 47/48, blz. z470-z47z; 
Bijl. Hand. I 47/48, 695; 
Hand. I 47/48, bladz. 

0

223-224. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Karoline Katharina Bertha Adam en 23 
anderen, die aan Ons een verzoek daartoe 
hebben gedaan, met overlegging - wat be
treft de in de artikelen 2 en 3 genoemden 
voor zoveel doenlijk - van de bewijsstuk
ken, bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December I892 (Staatsblad No. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gew,jzigd bij de. wet van IS De
cember I938 (Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
I 

O
• Karoline Katharina Bertha Adrun. 

geboren te Wenen (Oostenrijk) 30 Augus
tus I886, pensionhoudster, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht; 

2 °. Frans Joseph Copic, geboren te 
Ubach over Worms (Limburg) I December 
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1910, smid, wonende te Nieuwenhagen, pro
vincie Limburg; 

3 °. Marti,1 Gilles Marie Hénuy, geboren 
te Roermond (Limburg) 13 Mei 1901•, be
heerder van een electriciteitsmaatschappij, 
wonende te Samarinda (Nederlandsch
Indië); 

4 °. Adriana Maria Elizabeth van 't Hoff, 
geboren te Rotterdam ( Zuidholland) 7 Sep
tember 1874, weduwe van Hermann Julius 
Müller, zonder beroep, wonende te 's-Gra-
venhage, provincie Zuidholland; · 

5 ° . Joannes Kersic, geboren te Retje 
( Joego-Slavië) 26 Juni 1887, mijnwerker, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

6°. Erwin Krause, geboren te Ubach 
over Worms (Limburg) 14 Augustus 19':t4, 
bankwerker, w9nende te Kerkrade, provin
cie Limburg; · 

7° . Wilhelm Lange, geboren te Kreleld 
(Duitsland) 28 Juni 1902, koopman, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

8 ° . August Emil Pieper, geboren te 
Leeuwarden (Friesland) 7 Juni 1907, elec
trotechnicus, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

9 ° . Heinrich Bernard Pieper, geboren te 
Osnabrück (Duitsland) 2 7 October 1900, 
manufacturier, wonende te Boxmeer, pro
vincie Noordbrabant; 

10°. Heinrich Rollmann, geboren te 
Ah/en (Duitsland) 17 Augustus 1900, koop
man, wonende te Baarn, provincie Utrecht; 

u 0
• Man/red Max Rothbarth, geboren 

te Frank/ort aan de Main (Duitsland) 13 
Mei 1888, bankdirecteur, wonende te Naar
den, provincie Noordholland; 

12·0
• Ernö Spritzer, geboren te Boeda

pest (Hongarije) 27 Februari 1919, procu
ratiehouder, wonende te Willemstad (Cu
raçao); 

13 °. Francis Johannes Thelosen, gebo
ren te Cuyk en Sint Agatha (Noordbra.
bant) 16 Maart 1898, landbouwer, wonende 
te Mill, provincie Noordbrabant; 

14° . Maria Wittmann, geboren te Zwettl 
(Oostenrijk) 18 October 1903, huishoudster, 
wonende te Bloemendaal, provincie Noord
holland; 

15° . Friedrich Wilhelm Zopp, geboren 
te Ofden, Broichweiden (Duitsland) 28 De
cember 1898, mijnwerker, wonende te Kerk
rade, provincie Limburg. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3 ° ., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1° . Johannes Hendrikus van der Blom, 
geboren te Hilversum (Noordholland) 21 
December 1906

1 
fabrieksarbeider, wonende 

te Doetinchem, provincie Gelderland; 
2 °. Alexander Sachs, geboren te Sema

rang (Nederlandsch-Indië) 18 September 
1900, kantoorbediende, wonende te Batavia 
( Nederlandsch-lndië); 

3 ° . August Emil Karl Maria Laurenz 
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Schaeffer von Wienwald, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 21 October 1915, administra
teur van een landbouwbedrijf, wonende te 
Apeldoor.n, provincie Gelderland; 

4 ° . Emanuel Moritz Weiszmann, gebo- • 
ren te Dresden (Duitsland) 16 Juni 1898, 
exploitant van een filmverhuur- en pro
ductiekantoor, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

5 ° . Anton Wenemoser, geboren te Heer
len (Limburg) 6 Febru.ari 1919, stoffeerder, 
wonende te Heerlen , provincie Limburg. 

3, Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892, 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1° . Johann Kersic, geboren te Heerlen 
(Limburg) 29 Januari 1912, mijnwerker, 
wonende te Schaesberg, provincie Lim
burg; 

2 °. Hubert Jozef Kersic, geboren te 
Heerlen ( Limburg) 14 September 1913, 
mijnwerker, wonende te Brunssum, provin

. cie Limburg; 
3 °. Elisabeth Kersic, geboren te Heerlen 

(Limburg) II Januari 1921, hulp in de 
huishouding, wonende te Heerlen, provin
cie Limburg; 

4 °. Karl Heinrich Kersic, geboren te 
Heerlen (Limburg) 18 Mei 1922, mijnwer
ker, wonende te Heerlen, provincie Lim
burg. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 Maart 1948. 

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

(Uitgeg. 9 Maart z948). 

s.·1 so 
3 Maart z948. WET tot verklaring van het 

algemeen nut van de onteigening in het 
belang van monumentenzorg van wer
ven langs de Oude Gracht te Utrecht, 
zomede van .een gedeelte van die 
gracht. 

Bijl. Hand II 47/48, 667; 
Hand. II 47/48, bladz. z470; 
Bijl. Hand. I 47/48, 667; 
Hand. I 47/48, bladz. 224. 

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

dat het in het belang van monumentenzorg_ 
nodig is de werven langs de Oude Gracht 
te Utrecht zomede een gedeelte van die 
gracht, te onteigenen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1, Wij verklaren dat het algemeen 

nut de onteigening in het belang van mo
numentenzorg vordert ten name van de ge-
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Tneente Utrecht van de werven langs de 
-Oude Gracht, zomede van een gedeelte van 
die gracht. 

2. Deze wet vervalt voor zoveel de ont
eigening van hetgeen niet in der minne is 
verkregen bij de rechter n iet is aangevraagd 
binnen één jaar na de dagtekening van de 
Nederlandse Staatscourant, waarin Ons be
-sluit, bedoeld in artikel 147, der Onteige
ningswet, is openbaar gemaakt. 

Die termijn kan door Ons bij een in de 
Nederlandse Staatscourant te plaatsen be
-sluit met ten hoogste een ja,i.r worden ver
lengd. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 Maart 1948. 

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

(Uitgeg. 19 Maart 1948). 

S. I 81 
3 Maart 1948. WET, betreffende verlen

ging van de geldigheidsduur van de 
Wet gebruik Vervoermiddelen 1939. 

Bijl,. Hand. II 47/48, 686; 
Hand. II 47/48, blz. 1470; 
Bijl. Hand. I 47/48, 686; 
Hand. I 47/48, blz. 224. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

-dat Ons besluit van 29 December 1947, Nr. 
.20, Staatsblad no. H 460, betreffende het 
weder in werking treden van de Wet Ge
bruik Vervoermiddelen 1939 ingevolge ar
tikel 8 dier wet bekrachtiging bif de wet 
behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Enig artikel. · 

Ons Besluit van 29 December 1947, N o'. 
20, (Staatsblad no. H 460) waarbij is be
paald, dat de Wet Gebruik Vervoermidde
len 1939 met ingang van 1 Januari 1948 
weder in werking treedt, wordt bekrachtigd 
met dien verstande, dat die wet ten hoog
.ste voor de tijdsduur eindigende op 31 D e
cember 1948 in werking zal zijn. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Oorlog , A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Min. v. Marine a.i. , A. H. J . L. FIEVEZ. 
De Min. v. Binn. Zakex,, WITTEMAN. 

(Uitgeg . 30 Maart 1948). 

S. I 82 

3 Maart 1948. WET, houdende regelen 
betreffende de geldelijke aansprakelijk
heid van het Rijk voor het beheer van 
de Stichting voor Nederlands-Belgische 
Culturele Samenwerking, gevestigd te 
's-Gravenhage. 

B ijl. Hand. II 47/48, 672; 
-Hand. II 47/48, bladz. 1470; 
Bijl. Hand. I 47/48, 672; 
Hand. I 47/48, bladz. 224. 
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Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het nodig is ten aanzien van de Stich
ting voor Nederlands-Belgische Culturele 
Samenwerking gevestigd te 's -Gravenhage, 
een regeling te treffen als bedoeld in artikel 
89 A der Comptabiliteitswet (Staatsblad 
1927, No. 259) zoals deze wet sindsdien is 
gewijzigd; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De aansprakelijkheid van het Rijk 

voor het beheer van de Stichting voor Ne
derlands-Belgische Culturele Samenwerking, 
gevestigd te 's-Gravenhage,- opgericht bij 
akt e van 31 December 1946, voor de nota
ris E. Bruins te 's-Gravenhage verleden, is 
beperkt tot de schulden, welke na liquidatie 
der Stichting mochten overblijven. 

2. De rekening en verantwoording over 
een afgelopen boekjaar en de rekening en 
verantwoording bij liquidatie behoeven de 
goedkeuring van Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen. 

3. Aan de door Onze genoemde Minister 
aan te wijzen ambtenaren, zomede aan de 
Algemene Rekenkamer wordt, telkens wan
neer zulks wordt verlangd, inzage gegeven 
van d e boeken en bescheiden der Stichting 
en worden desgewenst die inlichtingen ver
strekt, welke nodig worden geacht om een 
juist inzicht te krijgen in _de financiële t oe
stand der Stichting. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 Maart 1948. 

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

(Uitgeg. 30 Maart 1948). 

S. I 85 

3 Maart r948. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van de voorwaarden voor de op
neming en de verpleging van krank
zinnigen in de Rijkskrankzinnigenge
stichten te Eindhoven en te Grave. 

Wij WILHELMINA, enz.; . 
Op de voordracht van Onze Minist ers van 

Binnenlandse Zaken van II December 1947, 
No. 13169, Afdeling Armwezen, van Justitie 
van 16 December 1947, 1e Afdeling A, No. 
1790 en van Sociale Zaken van 21 Augus
tus 1947, No. 1885, C.P.KW, Afdeling 
Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 10 der wet van 27 April 
1884 (Staatsblad No. 96), zoals deze laatste
lijk is gewijzigd; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Januari 1948, No. 2I); · 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 21 Januari/7 Februari 
1948, Nos. 600/1632, afdeling Maatschappe
lijke Zorg I (Bureau Algemene en J u ridi
sche Zaken)/i A; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Enig artikef. 
Met ingang van 1 Januari 1947 wordt ar

tikel 4 der voorwaarden voor de opneming 
en verpleging van krankzinnigen in de 
Rijksgestichten te Eindhoven-Woensel en te 

"Grave, vastgesteld bij Ons besluit van 1 

Augustus 1924 (Staatsblad No. 397), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 30 Ja
nuari 1947, (Staatsblad No. H 38) gelezen 
als volgt: 

,,Geschiedt de verpleging in het Rijks
krankzinnigengesticht, genaamd Rijks Psy
chiatrische Inrichting, te Eindhoven-Woen
sel zelf of in een daarbij behorende aange
wezen ,afdeling, zo bedraagt het verpleeg
geld f 2.50 per dag. Geschiedt de verple
ging vanwege genoemd Rijksgesticht in een 
woning, bedoeld in artikel 35a der wet, zo 
bedraagt het verpleeggeld f 2.25 per dag. 

Geschiedt de verpl~ging in het Rijks
krankzinnigengesticht te ·Grave zelf, zo be
draagt het verpleeggeld f 2.50 per dag. 

Geschiedt d.e verpleging vanwege ge
noemd Rrjksgesticht in een woning, bedoeld 
in artikel 35a der wet, zo bedraagt het ver
pleeggeld f 2.10 per ,dag. 

Het verpleeggeld wordt met f 10 per dag 
verhoogd voor die patiënten, op wier over
plaatsing . door Onze Minister van Sociale 
Zaken bij het Bestuur, dat voor de voldoe
ning van het verpleeggeld aansprakelijk is, 
tevergeefs is aangedrongen. . 

De verhoging gaat in met de dag door 
Onze voornoemde Minister in elk geval af
zonderlijk te belSalen." 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het · Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, 3 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

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

De JV[in. v. Sociale Zaken, W . DREES. 

(Uitgeg. 6 April r948). 

S. I 86 

3 Maart r948. BESLUIT tot nadere wij
z1gmg van het Koninklijk Besluit van 
22 Augustus 1906 (Staatsblad no. 229), 
houdende aanwijzing van buitenlandse 
instellingen en getuigschriften, bedoeld 
in artikel 134 van de hoger-onderwijs-
wet. · 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op dé' voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Januari 1948, no. 55.379 IV, afdeling 
Hoger Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het wenselijk is alsnog 
enige buitenlandse getuigschriften, welke 
met het getuigschrift, vermeld in artikel II 

L. & S. 1948 
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van de hoger-onderwijswet kunnen worden 
gelijkgesteld, op te nèmen in het besluit ter 
uitvoering van artikel 134 dier wet; 

Gezien het advies van ieder der Senaten 
der Rijksuniversiteiten; 

De Raad van State gehoord (advies van 
10 Februari 1948 no. 17); . 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 25 Februari 1948, no. 
59430, afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. Ons besluit van 22 · Augustus 

1906 (Staatsblad 229), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 24 Septe~ber 1943 
(Staatsblad no. 0 38), wordt aangevuld in 
dier voege, dat in artikel 1 na het bepaalde 
onder C wordt ingevoegd: 

D. In de faculteit der economische we
tenschappen: 

1 °. het Maturitätszeugnis, verkregen na 
met goed gevolg afgelegde Maturitätspru
fung aan de afdeling Realgymnasium (Ty
pus B) van het Lyceum Alpinum te Zuoz, 
kanton Graubunden (Zwitserland); 

2 °. het getuigschrift van het met goed 
gevolg afgelegde eindexamen aan het Ta
deusz Reytan Lyceum (humanistische rich
ting) te Warschau. 

2. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, 3 Maart 1948. 
. WILHELMINA. 

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

(Uitgeg . 2 April r948). 

S. I ~7 

3 Maart r948. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in .het Staatsblad van . 
de op 8 Februari 1947 te Neuchätel 
tot stand gekomen Schikking betreffen
de het behoud of het herstel van de 
door de tweede wereldoorlog getroffen 
industriële eigendomsrechten en van 
het daarbij behorende Slotprotocol en 
Additioneel Slotprotocol. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 27 November 1947 

(Staatsblad no. H 396), houdende goedkeu
ring van de op 8 Februari 1947 te Neuchä

. tel tot stand gekomen Schikking betref-
fem;le het behoud of het herstel van de door 
de tweede wereldoorlog gètroffen industriële 
eigendomsrechten van toetreding tot het 
daarbij behorende Slotprotocol en Additio
neel Slotprotocol, van welke Schikking en 
Protocollen een afdruk en een vertaling bij 
dit besluit zijn gevoegd;* 

* Franse tekst niet opgenomen. 
7 
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Overwegende, dat genoemde Schikking 
door Ons op 30 D ecember 1947 is bekrach
tigd en Onze akte van bekrachtiging op 14 
Januari 1948 te Bern bij de Zwitserse 
Bondsregering. is nedergelegd, terwijl aan 
deze Regering is medegedeeld, dat Neder
land. toetreedt tot het bij bedoelde Schik
king behorende Slotprotocol en Additioneel 
Slotprotocol ; 

Overwegende mede, dat deze Schikking, 
met bijbehorende Protocollen, op 23 Mei 
1947, en voor Nederland op 30 December 
1947, is in werking getreden; 

Overwegende wijders, 
a. dat de Schikking door de navolgende 

Staten is bekrachtigd: Denemarken op 16 
Juli 1947, Dominicaanse Republiek op 23 
Mei 1947 (toetreding) , Finland op 26 Juni 
1947,_Frankrij~ op 4 Augustus 1947, Groot
Brittannië op 23 Mei 1947 (voor Trinidad 
en Tobago op 13 Mei 1947, voor Palestina 
op 19 Mei 1947, voor Tanganyika op n 
Juni 1947, voor Ceylon op II November 
1947), Hongarije op 1_1 November 1947, Ier
land op 10 Januari 1948, Italië op 16 De
cember 1947, L ibanon op 9 December 1947, 
Luxemburg op 23 D ecember 1947, Frans 
Marokko op 4 Augustus 1947, Nieuw-Zee
land (ook voor West-Samoa) Óp 22 Sep
tember 1947, Noorwegen op 30 M ei 1947, 
Polen op 3 December 1947, Portugal op 10 

November 1947, Spanje op 19 Juli 1947 
(voor S paans Marokko op 26 Juli 1947, 
voor Spaanse Koloniën op 15 D ecember 
1947), Tsjechoslowakije op 31 Juli 1947, 
Tunis op 4 Augustus 1947, Turkije op 25 
Augustus 1947, Zuid-Afrika op 1 D ecember 
1947, Zweden op 20 Juni 1947 en Zwitser
land op 23 Mei 1947; 

b. dat het Slotprotocol door de navol
gende Staten • is aanvaard: D enemarken, 
Spanje (eveneens voor Spaans Marokko 
en de Spaanse Koloniën), Finland, Frank
rijk, Groot-Brittannië, Hongarije, Italië, 
Libanon, Luxemburg, Frans Marokko, Noor_ 
wegen, Nieuw-Zeeland (ook voor West
Samoa), Polen, Zweden, Zwitserland, Tsje
choslowakije, Tunis, Turkije en Zuid-Afrika; 

c. · dat het Additioneel Slotprotocol door 
de navolgende Staten is aanvaard: Spanje 
(eveneens voor Spaans Marokko en de 
Spaanse Koloniën), Finland, Groot-Brit
tannië, Hongarije, Italië, Libanon, Nieuw
Zeeland (ook voor West-Samoa), Polen, 
Zwitserland, Tsjechosfowakije, Turkije en 
Zuid-Afrika; 

Op de voordracht van On2e Minister van 
Buitenlandse Zaken van 26 Februari 1948, 
Kabinet en Protocol no. 18192; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van genoemde Schikking, met 

bijbehorende Protocollen alsmede de verta
ling daarvan te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de uit-
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voering van hetgeen ten deze wordt vereist. 
's-Gravenhage, 3 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. V. Buiten!. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg.z6 April 1948). 

Vertaling. 

Schikking betreffende het behoud of het 
her stel van de door de tweede werel!loorlog 

getroffen Industriële eigendomsrechten, 

De ondergetekende Gevolmachtigden van 
de Regeringen der landen, toegetreden tot 
de Internationale Unie tot bescherming van 
de industriële eigendom, beogende het na
deel , dat de rechten van de industriële ei
gendom tengevolge van de tweede wereld
oorlog hebben ondervonden, te herstellen 
zijn, na hun volmachten te hebben overge~ 
legd en in goede en behoorlijke vorm te 
hebben bevonden, overeengekomen omtrent 
de volgende bepalingen: 

Art. 1. De voorrangstermijnen, in artikel 
4 van het Unieverdrag van Parijs tot be
scherming van de industriële eigendom be
paald voor hun depot of de inschrijving van 
aan~ragen om octrooien van uitvinding, ge
bruiksmodellen, fabrieks- of handelsmerken, 
tekeningen of modellen van nijverheid, 
welke op 3 September 1939 niet waren ver
streken, en die, welke na die datum maar 
vóór 1 Januari 1947 een aanvang hebben 
genomen, zullen door elk der verdragslui
tende landen ten voordele van de houders 
der door het genoemde Verdrag · erkende 
rechten of derzelver rechtverkrijgenden tot 
31 D ecember 1947 worden verlengd. 

Art, 2. Een op 30 Juni 1948 aflopend 
uitstel zal zonder enige bijbetaling of boete 
aan de houders der door het genoemde Ver
drag erkende rechten of derzelver recht
verkrijgenden worden toegestaan, om elke 
hande,ling te verrichten, elke formaliteit te 
vervullen, elke taxe te betalen en in het 
algemeen elke door de wetten en reglemen
ten van elk land voorgeschreven verplich
ting na te leven, ten einde de op 3 Sep
tember 1939 reeds verworven of na die da
tum verkregen industriële eigendomsrech
ten te behouden dan wel de industriële 
e~gendomsrechten t e verkrijgen, welke, in
dien de oorlog niet had plaats gevonden, 
sedert die datum hadden kunnen zijn ver
worven als gevolg van een vóór 30 Juni 
1947 gedane aanvraag. 

Art. 3. De vernieuwing van de inschrij
ving van de fabrieks- of handelsmerken, 
waarvan de normale beschermingsduur na 3 
September 1939 maar vóór 30 Juni 1947 is 
geëindigd, zal terugwerken tot de datum, 
waarop hun normale duur eindigt, op voor
waarde, dat zij vóór 30 Juni 1948 wordt 
verricht. 

Art. 4. De landen, welke aan deze Schik
king en tevens aan de Schikking van Ma
drid betreffende de internationale inschrij
ving van fabrieks- of handelsmerken deel-
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nemen, komen bovendien het volgende over
een: de vernieuwing van de insGhrijving 
van de in het Internationale Register inge
schreven fabrieks- of haïidelsmerken, waai-
van een der verdragsluitende landen het 
land van oorsprong is in de zin van artikel 
1 van de Schikking van Madrid, zal terug
werken tot de datum, waarop hun normale 
duur eindigt, op voorwaarde, dat zij v6ór 
30 Juni 1948 wordt verricht. 

Art. 5. 1. Het tijdvak, gelegen · tussen 
3 September 1939 en 30 Juni 1947, blijft 
buiten beschouwing bij de berekening van 
de termijn, gesteld voor het i xploitatie 
brengen van een octrooi, het gebruik van 
een fabrieks- of handelsmerk of de toepas
sing van een tekening of een model van 
nijverheid en bij de berekening van de ter
mijn van drie jaren, bepaald door lid 2 

van artikel 6bis van het Unieverdrag. 
2 . Bovendien is overeengekomen, dat 

geen enkel op 3 September 1939 nog van 
kracht zijnd octrooi, tekening of model van 
nijverheid of fabrieks- of handelsmerk door 
een der door artikel 5 van het Unieverdrag 
bepaalde sancties, welke dan ook, getroffen 
zal kunnen worden vó6r 30 Juni 1949. 

Art. 6. 1. De derden, die na 3 Sep
tember 1939 en tot 31 December 1946 te 
goeder trouw de exploitatie van een uit
vinding, een gebruiksmodel of een teke
ning of model vari nijverheid mochten heb
ben ondernomen, zullen deze exploitatie 
kunnen voortzetten op de voorwaarden in 
de nationale wetgevingen bepaald. 

2. De uitvinder, die het bewijs levert 
van zijn schepping en tussen 3 September 
1939 en 1 Januari 1946 een octrooiaanvrage 
heeft- ingediend, of zijn rechtverkrijgende 
zal - ten aanzien van een met gebruik
making van artikel 1 ingediende octrooi
aanvrage - met de exploitant te goeder 
trouw kunnen worden gelijk gesteld, zelfs 
indien hij zijn uitvinding niet daadwerke
lijk heeft geëxploiteerd, op voorwaarde, dat 
hij bewijst, dat het in exploitatie brengen 
door de oorlog is verhinderd. 

Art. 7. De bepalingen van deze Schik
king houden slechts een minimum van be
scherming in; zij verhinderen niet, dat ten 
voordele van de houders van industriële 
eigendomsrechten aanspraak wordt gemaakt 
op de toepassing van ruimere voorschriften, 
die door de nationale wetgeving van een 
verdragsluitend land mochten zijn uitge
vaardigd; eveneens laten zij onaangetast, 
gunstiger en niet strijdige overeenkomsten 
en verdragen, welke de Regeringen der ver
dragsluitende landen onderling mochten 
hebben gesloten of mochten sluiten. 

Art. 8. De bepalingen van deze Schik
king zullen geen afbreuk doen aan · de toe
passing van de bepalingen van de overeen
komsten en vredesverdragen, welke geslo
ten zijn of zullen worden tussen landen, 
die met elkander in oorlog zijn geweest. 

Art. 9. 1. Deze Schikking staat open 
voor de landen, die lid zijn van de Unie tot 
bescherming van de industriële eigendom; 
zij zal zo spoedig mogelijk worden bekrach-
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tigd. De akten van bekrachtiging zullen 
worden nedergelegd bij de Regering van de 
Zwitserse Bond en door deze ter kennis 
worden gebracht van alle andere· Regerin
gen. Deze Schikking zal onverwijld in wer
king treden tussen de landen, die haar heb
ben bekrachtigd. 

2 . De landen, die deze Schikking niet 
hebben ondertekend, zullen op hun ver
zoek er toe kunnen toetreden. Van de toe
treding zal kennis worden gegeven aan de 
Regering van de Zwitserse Bond en door 
deze aan alle andere Regeringen. Zij zal 
van rechtswege en onverwijld toetreding 
tot alle bepalingen en toelating tot alle bij 
deze Schikking bepaalde voordelen mede
brengen . . 

Art. 10. Elk verdragsluitend land zal 
door enkele aan de Regering van de Zwit
serse Bond gedane mededeling deze Schik
king kunnen uitstrekken tot alle of een deel 
van zijn koloniën, protectoraten, gebieden 
onder mandaat of voogdij, of andere aan ,; 
zijn gezag onderworpen gebieden of gebie
den onder suzereiniteit. De Regering van 
de Zwitserse Bond zal deze mededeling aan 
de andere Regeringen overbrengen. 

Art. II. Deze Schikking zal worden on
dertekend in één exemplaar, hetwelk in de 
archieven van de Regering van de Zwitserse 
Bond zal worden nedergelegd. Een gewaar
merkt afschrift ervan zal door deze Rege
ring aan elk van de Regeringen der onder
tekenende e n toetredende landen worden 
uitgereikt. 

Gedaan te Neuchàtel, de 8ste Februari 
1947. 

Voor België: Hamels 
Voor Brazilië: Francisco Antonio Coelho 
Voor Denemarken: 

N. J. Ehrenreich Hansen 
Voor Finland: Paavo Ant-Wuorinen 
Voor Frankrijk: Marcel Plaisant 
Voor Groot-Britannië en 

Noord-Ierland: 
Harold L. Saunders 
B. G. Crewe 

Voor ·Griekenland: 
D. A. Naoum 

Voor Hongarije: Körös Laszlo 
Karczag ' 

Voor Ier/and : Edward A .. Cleary 

Voor Italië: Antonio Pennetta 
Voor de Libanese Republiek: 

Mikaoui 

Voor het Vorstendom 
Liechtenstein: 

Hoqp 

Voor Luxemburg: A. de Muyser 

Voor Marokko 
(Franse zóne): Marcel Plaisant 

Voor Nieuw-Zeeland: 
Harold L. Saunders 

Voor Nederland: J. Woudstra 
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Voor Polen: D r. Jalrub Sawicki 
Dr. Waclaw Olszewski 

Voor Portugal: Manuel Joaquim dos 
Santos Silva Machado 
Antonio José de Almeida 
Lima 
Jorge van-Zeiler Garin 

Voor Roemenië: Dr. C . Akerman 
Voor Zwitserland: Morf 

Voor Syrië: 
V oor Tsjecho
Slowakije: 
Voor Tunis: 
Voor Turkije: 

Plinio Bolla 
S. Omari 

J. Andrial 
Marcel Plaisant 
Y. K. Karaosmanoglu 
Sait Rauf Sarper 

Slotprotocol. 

De ondergetekende Gevolmachtigden, he
den bijeengekomen ten einde over te gaan 
tot de ondertekening van de Schikking be
treffende het behoud of het herstel van de 
door de tweede wereldoorlog getroffen in
dustriële eigendomsrecp.ten, zijn overeen-
gekomen als volgt : ' 

I. 
Wanneer gedurende het tijdvak, gelegen 

tussen 3 September 1939 en 30 Juni 1947, 
waren, voorzien van een merk, dat een ver
valsing of nabootsing is van een in een 
verdragsluitend land ingeschreven merk, in 
dat land voor rekening van de Regering zijn 
ingevoerd ten behoeve van de krachtdadige 
voortzetting van de oorlog of ten einde 
voor het leven der gemeenschap onontbeer
lijke bevoorradingen of diensten in stand te 
houden dan wel ten einde het uit de oorlog 
voortvloeiende lijden en ongeluk te ver
lichten, zal een zodanig gebruik .van het 
merk niet worden beschouwd als een aan
tasting van de rechten van deszelfs eige
naar. 

II. 
De bepalingen van artikel 1 hebben even

eens betrekking op de octrooiaanvragen, 
welke in het tijdvak van 1 Augustus 1940 
tot en met 4 Mei 1945 door Tsjechoslo
waakse onderdanen bij de Duitse octrooi
raad te Berlijn zijn ingediend, mits de uit
vinding niet in Duitsland is gedaan. 

Ten blijke waarvan de ondergetekende 
Gevolmachtigden dit Protocol hebben aan
vaard. 

Gedaan te Neuchätèl, de 8ste Februari 
1947. 
Voor België: Hamels 
Voor Brazilië : 
Voor Finland: 
Voor Frankrijk: 

Francisco Antonio Coelho 
Paavo Ant-Wuorinen 
Marcel Plaisant 

Voor Groot-Britannië en 
Noord-Ierland: 

Harold L. Saunders 
B. G. Crewe 

Voor Griekenland: 
D. A. Naoum 

Voor Hongarije: Körös Laszlo 
Karczag 

Voor Italië: Antonio ·Pennetta 
Voor de Libanese Republiek: 

Mikaoui 
Voor het Vorstendom 

Liechtenstein: 
Hoop 

Voor Luxemburg: A. de Muyser 
V oor Marokko 

(Franse zone) : Marcel Plaisant 
Voor Nieu-,;y_-Zeeland: 

Harold L. Saunders 
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Voor Polen: Dr. 
0

Jakub Sawicki 
Dr. Waclaw Olszew.ski 

Voor Roemenië: Dr. C. Akerman 
Voor Z witserland: Morf 

Voor Syrië : 
V oor T sjecho
Slowakije : 
Voor Tunis: 
Voor Turkije: 

Plinio Bolla 
S . Omari 

J. Andrial 
Marcel Plaisant 
Y. K. Karaosmanoglu 
Sait Rauf Sarper 

Addltloneel Slotprotocol. , 

De ondergetekende Gevolmachtigden, he
den bijeengekomen ten einde over te ga~n 
tot de ondertekening van de Schikking be
treffende het behoud of het herstel van de 
door de tweede wereldoorlog getroffen in
dustriële eigendomsrechten, zijn overeen
gekomen als volgt: 

De onder het cijfer I van het Slotproto
col · uitgevaardigde bepalingen zullen bij ana
logie toepassing vinden met betrekking tot 
octrooien, voor zover de invoer gedurende de 
oorlog heeft plaats gehad in het grondge
bied van de Geallieerde en Geassocieerde 
Landen of van een vijand van deze laatste. 

Ten bewijze waarvan de ondergetekende 
Gevolmachtigden dit Protocol hebben aan
vaard. 

Gedaan te Neuchätel, de 8ste Februari 
1947. 

Voor B elgië: Hamels 
Voor Brazilië: Francisco Antonio Coelho 

V oor Finland: Paavo Ant-Wuorinen 
Voor Groot-Britannië en 

Noord-Ierland: 
Harold L. Saunders 
B. G. Crewe 

Voor Griekenland: 
D. A. Naoum 

Voor Hongarije : Körös Laszlo 
Karczag 

Voor Italië: Antonio Pennetta 
Voor de Libanese Republiek: 

Mikaoui 
Voor het Vorstendom 

Liechtenstein: 
Hoop 
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Voor Nieuw-Zeeland: 
Harold L. Saunders 

Voor Polen: Dr. Jakub Sawicki 
Dr. Waclaw Olszewski 

Voor Roemenië: Dr. C. Akerman 
Voor Zwitserland: Morf 

V_oorSyrië: 
Voor Tsjecho
Slowakije: 

S. I 88 

Plinio Bolla 
S. Omari 

J . Andrial 

3 Maart z948. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemene maatregel van be
stuur, bedoeld bij de artikelen 3 r~.a, 

. 372b, eerste lid, 373 en 469a van het 
Burgerlijk Wetboek. 

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

Justitie van 16 Januari 1948, 6e Afdeling 
nr. 1689 ; 

Gelet op . de artikelen 372a, 372b, eerste 
lid, 373 en 469a van het Burgerlijk Wet
boek, gelijk dit is gewijzigd bij de wet van 
10 JuH 1947 (Staatsblad No. H 232), hou
dende herziening van de burgerlijke kinder
wetten; 

De Raad van State gehoord (advies van 
10, Februari 1948, nr. 15); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 25 Februari 1948, 6e 
Afdeling nr. 2109; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Indien een verzoek of vordering 

tot ondertoezichtstelling van een minder
jarige ingevolge artikel 936 van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering in af
schrift aan de voogdijraad is medegedeeld, 
stelt deze een onderzoek in, ten einde bij 
zijn verhoor ingevolge artikel 902 van dat 
Wetboek aan de kinderrechter de door deze 
gewenste voorlichting te kunnen verschaf
fen. 

2. Indien de kinderrechter, na het ver
hoor van de voogdijraad, alvorens op een 
verzoek of vordering tot ondertoezichtstel
ling te beslissen, een nader onderzoek wen
selijk oordeelt, kan hij de medewerking in
roepen van het Openbaar Ministerie, van 
de ambtenaren voor de kinderwetten en in 
het algemeen van die personen en lichamen 
op het gebied der kinderbescherming of op 
dergelijk gebied werkzaam, welke zich tot 
die medewerking hebben bereid verklaard. 

3. Voor een benoeming tot gezinsvoogd-
komen in aanmerking: 

a. particulieren; 
b. ambtenaren voor de kinderwetten. 
4. Lichamen op het gebied der kinder

bescherming of op dergelijk gebied werk
zaam, kunnen aan de kinderrechter opge
ven personen, hetzij leden dier lichamen, 
hetzij anderen, die bereid zijn eventueel de 
taak van gezinsvoogd te aanvaarden, en 
daarvoor naar het oordeel van deze licha
men in aanmerking komen. 

5, · De kinderrechter zal een persoon, als 
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bedoeld in artikel 3, onder a, niet aanwij
zen dan na zich te hebben overtuigd, dat 
deze bereid is de aanwijzing te aanvaar
den. Desgeraden pleegt hij omtrent die aan
wijzing te voren overleg met een lichaam, 
als bedoeld in artikel 4. 

6. D~ aanwijzing van de gezinsvoogd 
door de kinderrechter geschiedt zoveel mo
gelijk in overleg met de ouders of de voogd 
van het kind. Hij houdt bij die aanwijzing in 
het bijzonder rekening met de godsdienstige 
gezindheid van het kind en · van het gezin, 
waartoe het kind behoort. Hij wijst bij voor
keur aan een gezinsvoogd, gevestigd ter 
plaatse, waar het kind verblijft. Een per
soon, bedoeld bij artikel 3, onder b, wijst hij 
slechts aan, indien een persoon, bedoeld bij 
artikel 3, onder a, voor de aanwijzing niet 
in aanmerking komt. -

7, De gezinsvoogd tracht bij de uitoefe
ning zijner in artikel 3 70 van het Burger
lijk Wetboek omschreven taak een op ver
trouwen gegronde band te leggen zowel met 
het kind, als met het gezin, waartoe het be
hoort. Hij streeft zoveel mogelijk naar een 
goede verstandhouding met degenen, die 
het gezag over het kind uitoefenen. 

8. De gezinsvoogd brengt de kinderrech
ter tenmjnste eenmaal per maand van zijn 
bevindingen verslag uit. Strafbare feiten en 
andere bijzondere voorvallen, het kind of 
deszelfs omgeving betreffende, deelt hij ter
stond aan de kinderrechter mede. 

9. De gezinsvoogd volgt bij de uitoefe
ning zijner taak de wenken en aanwijzingen 
van de kinderrechter getrouwelijk op. 

10. D e gezinsvoogden verschaffen elkan
der de inlichtingen, welke zij voor een be
hoorlijke vervulling hunner . taak nodig heb
ben 

11. Wanneer de kinderrechter tijdens de 
duur der ondertoezichtstelling ter beko
ming van inlichtingen de medewerking van 
de voogdijraad of van andere in artikel 2 

genoemde personen of lichamen raadzaam 
oordeelt, kan hij deze medewerking inroe
pen. 
.,.De kinderrechter kan zich bij de uitoefe
ning van zijn ambt voorzoveel betreft de 
ondertoezichtstelling, door derden, bij voor
keur door de ambtenaren voor de kinder
wetten, doen bijstaan. 

De aan die bijstand verbonden kosten, 
mits goedgekeurd door de kinderrechter, ko
men ten laste van de Staat. 

12, Onverminderd zijn bevoegdheid te 
bevelen, dat het onder toezicht gestelde 
kind voor hem worde gebracht, kan de kin
der(echter zich begeven naar de plaats, 
waar het kind zich bevindt, zo vaak hij 
zulks nodig oordeelt. · 

13. Verblijft het kind buiten het rechts
gebied van de kinderrechter, die de gezins
voogdij leidt, dan kan deze de kinderrech
ter van de verblijfplaats van het kind ver
zoeken zijn taak over te nemen. 

Indien de rechtbank haRr beslissing over 
een verzoek tot ontheffing of ontzetting 
heeft aangehouden, totdat de ondertoezicht
stelling geëindigd zou zijn, maakt de kin

derrechter bij zijn in het eerste lid bedoeld 
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verzoek van deze omstandigheid melding. 
De bemoeiing van de kinderrechter van 

de verblijfplaats van het kind vangt aan op 
de vierde dag na de dagtekening van het 
tot hem gerichte verzoek; de griffier geeft 
de ouders hiervan onverwijld bij aangete
kende brief kennis. 

14. De kinderrechter, die de gezinsvoog
dij leidt, doet bij het eindigen der onder
toezichtstelling daarvan onverwijld medede
ling aan de rechtbank, die haar beslissing 
op een verzoek of vordering tot ontheffing 
of ontzetting tot dit tijdstip mocht hebben 
aangehouden . · 

Deze mededeling kan achterwege blijven, 
wanneer de ondertoezichtstelling eindigde 
door de meerderjarigheid of door de dood 
van het kind. 

15. De kosten, voortvloeiende uit de 
aanwijzingen van de gezinsvoogd, kunnen 
slechts dan geheel of gedeeltelijk ten laste 
van de Staat worden gebracht, indien de 
uitgaven volstrekt noodzakelijk zij n en, 
voorzover zij een door Onze Minister van 
Justitie te bepalen bedrag · overschrijden, 
door deze zijn goedgekeurd. 

Reiskosten en noodzakelijke kleine on
kosten, als voor briefport en dergelijke, door 
de gezinsvoogd bij de uitoefening zijner 
taak of, bij diens tijdelijke verhindering, op 
aanwijzing van de kinderrechter door der
den gemaakt, komen ten laste van de Staat, 
mits die kosten door de kinderrechter zijn 
goedgekeurd. 

Bovendien kan, op voordracht van de 
kinderrechter, aan de gezinsvoogd een klei
ne jaarlijkse toelage door Onze Minister van 
Justitie worden toegekend van ten hoogste 
tien gulden per geval. · 

Onze Minister van Justitie stelt, zo no
dig, nadere regels vast nopens de vergoeding 
van kosten door de Staat. 

16, Op grond van het bepaalde in arti
kel 372a van het Burgerlijk Wetboek kan 
de kinderrechter minderjarigen doen opne
men in: 

a. Particuliere observatiehuizen en an
dere particuliere inrichtingen, mits deze be
reid gevonden zijn de minderjarige op te 
nemen; 

b. Observatiehuizen door het Rijk in 
stand gehouden; 

c. Rijksopvoedingsgestichten en Tucht
scholen, naar regelen door Onze Minister 
van Justitie vast te stellen. 

17, Op grond van het bepaalde in arti
kel 372b van het Burgerlijk Wetboek kan 
de kinderrechter de minderjarigen doen op
nemen in: 

a. Tuchtscholen en Rijksopvoedingsge
stichten, naar regelen door Onze Miniseer 
van Justitie vast te stellen; 

b. Particuliere inrichtingen, mits deze 
bereid gevonden zijn de minderjarige op te 
nemen. 

18. De kinderrechter kan een inrichting, 
als bedoeld bij artikel 16, onder a, en ar
tikel 17, onder b , slechts aanwijzen, wan
neer hij daartoe door Onze Minister van 

. Justitie is gemachtigd. 
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19, Onze Minister van Justitie stelt de 
nodige regelen vast met betrekking tot de 
kosten van de plaatsing ingevolge de artike
len 372a of 372b van het Burgerlijk Wet
boek. 

20. W.anneer Onze Minister van Justitie 
een besluit neemt, als bedoeld bij artikel 
3 72b, derde lid, onder c, van het Burgerlijk 
W etboek, doet hij daarvan terstond med~
deling aan de kinderrechter. 

21, Bij de behandeling van het beroep 
tegen een beslissing van de kinderrechter, 
zijn de daarvoor in aanmerking komende ar
t ikelen van dit besluit van overeenkomstige 
toepassing. 

22, Dit besluit treedt in werking tege
lijk met de wet van 10 Juli 1947, Staatsblad 
No. H 232. Op dat tijdstip vervalt Ons be
sluit van 19 Juni 1922, Staatsblad No. 402. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uivoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State en aan de Algemene Re
kenkamer. 

's-Gravenhage, 3 Maart 1948.-

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

(Uitgeg. 9 Maart z948). 

S. I 89 

4 Maart 1948. BESLUIT tot nadere wij
z1gmg van het Koninklijk besluit van 
18 Juli 1930 (Staatsblad No. 282), be
treffende het Krankzinnigengesticht 
.,Endegeest" te Oegstgeest. 

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

Sociale Zaken van 26 Februari 1948, No. 
339 C/Port. 29, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de wet van 27 April 1884 
(Staatsblad No. 90) , zoals deze wet laatste
lijk is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te bepalen, dat in Ons besluit van 18 

April 1930 (Staatsblad No. 282), sindsdien 
gewijzigd, met ingang van 1 April 1948 de 
volgende- wijzigingen worden gebracht: 

Art. 1. Artikel 2 wordt gelezen: 
Aan het bestuur van de gemeente Leiden 

wordt vergunning verleend om van de ge
bouwen van Endegeest de paviljoenen voor 
mannen D. en E. en voor vrouwen D . en E. 
in te richten tot een gesticht voor krank
zinnigen. 

Zowel voor dit gesticht als voor de in
richting, bedoeld in artikel 3 zullen gelden 
de voorheen · en thans overgelegde tekenin
gen en de daarbij gegeven beschrijving. 

Art. II. H et eerste lid van artikel 3 
wordt gelezen: 

De paviljoenen voor mannen B ., C en F. 
en voor vrouwen B., C. en F ., het Weide
paviljoen en het deel van het kasteel, dat 
voor de verpleging wordt gebezigd, zomede 
de beide paviljoenen, welke in October 19n 
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in gebruik zijn genomen, beide laatstbe
doelde met de naam Voorgeest, worden on
der de voorwaarden, vermeld in artikel II, 
aangewezen als een inrichting, welke niet 
als gesticht wordt beschouwd, ook wanneer 
daarin meer dan twee krankzinnigen wor
den verpleegd. 

Art. III. Artikel 4 wordt gelezen : 
In het gesticht voor krankzinnigen mo

gen niet meer dan 210 krankzinnigen, II2 
mannen en 98 vrouwen worden verpleegd. 

Art. IV. Artikel 5 wordt gelezen: 
In de afdeling Voorgeest, bestemd voor 

de verpleging van jeugdige zwakzinnigen, 
mogen niet meer dan 174 zwakzinnigen, 87 
mannelijke en 87 vrouwelijke, worden ver
pleegd. 

In het overige deel der inrichting, be
doeld in artikel 3 mogen niet meer dan 333 
personen,137 mannen en 196 vrouwen wor
den verpleegd. 

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

's-Gravenhage, 4 Maart 1948. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg, 23 Maart z948). 

S. I 90 

4 Maart z948. BESLUIT, houdende vast
stelling van regelen in zake de toeken
ning van een overbruggingstoelage aan 
reserve-officieren. 

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

van Oorlog en van Binnenlandse Zaken, 
onderscheidenlijk van 31 October 1947, Af
deling A 1, Bureau 1, nr. 567 en van II 
November 1947, Afdeling Ambtenarenza
ken, Bureau I, r. 12574/R; 

Gelet op artikel 12 van de Militaire 
Ambtenarenwet 1931; 

Overwegende, dat het wenselijk is rege
len vast te stellen betreffende de toeken
ning van een overbruggingstoelage aan re
serve-officieren, die, ter aanvulling van 
een bestaand tekort aan officieren, beho
rende tot het beroepspersoneel, gedurende 
een nader aan te geven periode, vrijwillig in 
werkelijke dienst zijn geweest; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 December 1947, nr. 27); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers, onderscheidenlijk van 11 
Februari 1948, Afdeling A 1, Bureau 1, nr. 
591 en van 25 Februari 1948, Afdeling 
Ambtenarenzaken Bureau I, nr. 14018/R; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen 
Art. 1. Aan reserve-officieren der Ko

ninklijke landmacht, die zich in het jaar 
1948, 1949 of 1950 op verzoek van Onze 
Minister van Oorlog verbinden om voor 
de duur van tenminste twee achtereenvol
gende jaren ter aanvulling van een be-
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staand tekort aan beroepsofficieren - vrij
willig in werkelijke dienst te blijven: wordt 
na afloop van dit vrijwillig bedrijf in wer
kelijke dienst een overbruggingstoelage toe
gekend. 

2. De toekenning van deze overbrug
gingstoelage geschiedt onder dezelfde voor
waarden en bepalingen als omschreven in 
de artikelen 3 en 6 tot en met 13 van Ons 
besluit van 17 Augustus 1935 (Staatsblad 
nr. 514) tot vaststelling van een wachtgeld
regeling voor officieren behorende tot de 
Koninklijke landmacht, zoals dit is gewij
zigd bij Ons besluit van 24 Maart 1947 
(Staatsblad nr. H 102), echter met dit 
voorbehoud, dat 

a. onder "diensttijd" wordt verstaan het 
tijdvak, gelegen tussen de datum waarop 
hun vrijwillig verblijf in werkelijke dienst 
ter aanvulling van het bestaand tekort aan 
beroepsofficieren een aanvang heeft geno
men, en de datum, waarop zij in het genot 
van groot verlof zijn gesteld; 

b. onder laatstelijk genoten bezoldiging 
wordt verstaan de bezoldiging, welke geno
ten werd op , de laatste dag van hun eigen
lijke dienstverrichting, waarbij inbegrepen 
de kindertoelage, doch verminderd met alle 
overige toelagen; 

c. in afwijking in zoverre van het be
paalde onder a, de overbruggingstoelage ten 
hoogste voor de duur van een jaar wordt 
genoten; 

d. indien betrokkenen in het genot zijn 
van een pensioen of recht op wachtgeld 
kunnen doen gelden uit hoofde van vroegere 
militaire dienst bij het leger hier te lande 
of in Nederlandsch-Indië, dan wel uit hoof
de van een andere overheidsbetrekking, de 
overbruggingstoelage slechts wordt uitge
keerd, indien en voor zover zij meer be
draagt dan dit pensioen of wachtgeld; 

e. de overbruggingstoelage wordt geno
ten met ingang van de dag volgende op die 
van vertrek met groot verlof; 

/. bij overlijden, instede van een uit
kering over zes weken, de volledige ter
mijn, waarop op dat tijdstip rechten op 
overbruggingstoelage bestonden, zal worden 
gehandhaafd. 

3. Er worden niet meer verbintenissen, 
als bedoeld in artikel 1, gesloten, dan een 
aantal, gelijk aan het verschil tussen het 
totaal aan officiersplaatsen uit vredesorga
nisatiën en het aantal beroepsofficieren der 
Koninklijke landmacht. 

4. Onze Minister van Oorlog kan de ver
bintenissen doen eindigen, indien 

a. de vermindering van het bestaande 
tekort aan beroepsofficieren daartoe de mo
gelijkheid schept, mits de datum van be
eindiging dezer verbintenis niet valt bin
nen een jaar na het aangaan daarvan; 

b. het gedrag of de wijze van dienstver
vulling daartoe aanleiding geven. 

In het onder b bedoelde gev.al gaan alle 
rechten op overbruggingstoelage verloren. 

Onze Ministers van Oorlog en van Bin
nenlandse Zaken zijn - ieder voor zoveef 
hem betreft - belast met de uitvoering 
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van dit besluit, dat in het Staatsbla.d zal 
worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 4 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min . van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 23 Maart 1948). 

S. I 91 

5 Maart 1948. WET tot vaststelling van 
het Twaalfde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1948 (De
partement van Sociale Zaken). 

Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Hand. -II 47/48, blz. 468-491, 494-523; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 600; 
Hand. 1 47/48, blz. 225-250. 

Titel A. Gewone dienst . f 230.678.272 
Titel B. Buitengewone dienst f 1.667.036 

Gehele dienst . f 232.345.308 

S. I 92 

6 Maart 1948. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van de Raad der ge
meente Groenlo van 28 Juni 1946, in 
zake voorzieningen aan de bijzondere 
lagere school, Gasthuisstraat A 425 te 
Groenlo. 

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

Onderwijs, Kunsten en -Wetenschappen van 
3 D ecember 1947, No. 30860/1, afdeling 
Lager Onderwijs en van Binnenlandse Za
ken van II December 1947, No. 42277, Af
deling Binnenlands Bestuur, Bureau Finan
ciën, tot vernietiging van het besluit van 
de Raad der gemeente Groenlo van 28 Juni 
1946, waarbij de door het bestuur der Pro
testantse Schoolvereniging, aldaar, overeen
komstig artikel 72 der Lager-onderwijswet 
1920 gevraagde medewerking is verleend 
voor een verandering van inrichting van de 
bijzondere lagere school, Gasthuisstraat A. 
425 te Groenlo, bestaande in een vervan
ging van de in dit schoolgebouw gebruikte 
kachelverwarming door een c e ntra le verwar
mingsinstallatie; 

Overwegende, dat de in deze betrekkelijk 
kleine school met nog geen 100 leerlingen 
tot dusver gebruikte kachelverwarming met 
geringe kosten kan worden vernieuwd, waar_ 
tegenover bij de voorgenomen aanleg v·an 
een centrale verwarming een uitgave staat, 
welke volgens de raming van het Rijks
schooltoezicht ongeveer f 9000 bedraagt; 

dat deze aanzienlijk hogere kosten voor 
een dergelijke school, waarin een kachel
voorziening een zeer gebruikelijk systeem 
van verwarming is, niet verantwoord zijn; 

dat weliswaar het gebruik van centrale 
"1erwarming in vergelijking met dat van 
kachelverwarming enige voordelen oplevert 
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van hygiënische aard, doch dat deze naa r 
het oordeel van de bouwkundig hoofdin
specteur van het lager onderwijs, met wiens 
gevoelen Wij ons verenigen, van te geringe 
betekenis zijn, dan dat zij in de huidige 
omstandigheden vari financiële nood en ma
terialenschaarste te dezen gewicht in de 
schaal vermogen te leggen; 

dat, aangezien in dit licht bezien de aan- ~ 
vrage van het schoolbestuur moet , worden 
geacht de normale eisen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, te overschrijden, 
de Raad der gemeente Groenlo haar in ver
band met het bepaalde .in artikel 75, tweede 
lid, der Lager-onderwijswet 1920 ten on
rechte heeft ingewilligd; 

G elet op de artikelen 72 e .v. der Lager
onderwijswet 1920 en op artikel 185 der 
Gemeentewet; 

De Raad van State gehoord, advies van 
27 Januari 1948, No. 8; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 20 Februari 1948, 
No. 31906, afdeling Lager Onderwijs en van 
26 Februari 1948, No. U 2387, afdeling B.B., 
Bureau Financiën; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld besluit van de Raad der ge

meente te Groenlo van 28 Juni 1946 te ver
nietigen, wegens strijd met de wet. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit ·besluit, hetwelk in het Staats-
blad zal worden geplaatst en in afschrift 
aan de Raad van State zal worden mede-

·-gedeeld. 

's-Gravenhage, 6 Maazt 1948. 

WILHELMINA. 
D e Min. v. 0., K . en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 16 April 1948.) 
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8 Maart z948. BESLUIT, betreffende be
schikking op het beroep van J. M. 
Goossens, te Venraij, in zake vrijstel
ling van de dienstplicht. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J. M. Goossens, te Venraij, tege n de 
beslissing van Onze Minister van Oorla;; 
van 16 Juni 1947, Afdeling A 111, nr. 1481, 
waarbij aan zijn zoon M. C. M. Goossens, 
vrijstelling van de dienstplicht wegens broe
derdienst is geweigerd; / 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 3 September 1947, nr. 1507 en 30 De
cember 1947, nr. 1507/382; 

Op voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 1 Maart 1948, Afdeling A 3. S 
2. Bur. 1. nr. 1370; ~ 

Overwegende : dat de beslissing van Onze 
Minister steunt op de overweging, dat de 
dienstplichtige niet kan wijzen op een voor 
broederdienst geldige dienst van drie broe-
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ders; dat immers de dienst als reserve-aal
moezenier van de broeder Leonardus Anto
nius Maria niet kan worden beschouwd als 
militaire dienst; 

dat a ppellant in beroep aanvoert, dat zijn 
zoon Leonardus Antonius Maria sedert ein
de 1944 onafgebroken is ingedeèld geweest 

_b_ij het leger en thans de rang bekleedt van 
Majoor; dat hij als zodanig geheel vrijwil
lig zijn dienst heeft gedaan voor het leger, 
waarmede toch ook door de Regering wordt 
ingestemd door yerstrekking van kleding, 
rang en bezoldiging; dat dienst van een 
reserve-aalmoezenier naar zijn mening toch 
evengoed in aanmerking dient te worden 
gebracht als tewerkstelling bij een burger
lijke tak van staatsdienst, wanneer men ge
wetensbezwaar heeft tegen dienstplicht; dat 
de aalmoezenier bij zijn indiensttreding toch 
ook een verbintenis heeft moeten aangaan, 
waarbij hij zich verbond gedurende een be-

. paalde tijd bij het leger te blijven; 
Overwegende: dat volgens de geldende 

regeling betreffende vrijstelling wegens broe
derdienst onder meer aan de dienstplichti
gen der lichting 1947 deze vrijstelling wordt 
verleend, indien een dienstplichtige · t én 
minste drie broeders heeft of gehad heeft, 
die dienen of gediend hebben bij de land
macht, de zeemacht of de overzeese weer
macht; 

dat blijkens de overgelegde stukken 
slechts twee broeders van de tot de lich
ting 1947 behorende dienstplichtige verke
ren in een geval, dat voldoet aan de wette
lijk voor broederdienst gestelde eisen; 

dat weliswaar een derde broeder als re
serve•aalmoezenier aan het leger is verbon
den, doch dat de dienst van deze broeder 
niet beschouwd kan worden als voor broe
derdienst geldige dienst; 

dat Onze Minister derhalve terecht heeft 
beslist, dat aan de dienstplichtige geen 
vrijstelling van de dienstplicht wegens broe
derdienst kan worden verleend; 

Overwegende: dat bij de behandeling van 
het beroep de vraag iey gerezen, of hier aan
leiding bestaat een bijzonder geval aanwezig 
te achten, als bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, e, der Dienstplichtwet; 

dat naar Ons oordeel sedert het tot stand 
komen van de Dienstplichtwet de positie 
van de geestelijke verzorgers in wezen niet 
is gewijzigd, terwijl de wetgever in de 
Dienstplichtwet de dienst als aalmoezenier 
of hulp- (reserve) aalmoezenier - een des
tijds reeds bestaand ·instituut -niet als re
den gevend tot vrijstelling wegens broeder
dienst heeft opgenomen; 

Overwegende voorts : dat de reserve-aal
moezenier L . A. M . Goossens reeds uit 
hoofde van zijn geestelijk ambt aan het 
gezin is onttrokken en de omstandigheid,.., 
dat hij zijn functie van geestelijke verzorger 
thans als reserve-aalmoezenier bij het leger 
,uitÓefent, yan dit gezin geen zodanig offer 
vordert, dat mede hierin aanleiding kan 
worden gevonden zijn broeder M. C. M. 
Goossens vrijstelling van de dienstplicht te 
verlenen; 
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dat aan deze mitsdien terecht vrijstelling 
van de dienstplicht is geweigerd; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Hef beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat met de 
voordracht van die Minister in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State, Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, 8 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v . Oorlog, A. H. J. L . FIEVEZ. 

(Uitgeg. 16 April 1948.) 

MINISTERIE VAN OORLOG 

Staf van de Adjudant-generaal, 
Afd. A 3 , S. 2, Bur, 1. Nr. 1370 

Onderwerp: 
Vrijstelling v . d . dienstplicht; beroep 

's-Gravenhage, 1 Maart 1948. 

De Raad van State, Afdeling· voor de 
Geschillen van Bestuur, heeft met het hier
bij gevoegd schrijven van 3 September 1947, 
nr. 1507, advies uitgebracht omtrent het 
beroep, ingesteld door ]. M. Goossens, te 
Venraij, tegen mijn beslissing van 16 Juni 
1947, afdeling A 111, nr. 1481, waarbij aan 
zijn zoon M . C. M. Goossens, dienstplich
tige der lichting 1947 uit Venraij, vrijstel
ling van de dienstplicht wegens broeder
dienst is geweigerd. 

De Afdeling is van oordeel, dat terecht 
is beslist, dat aan de dienstplichtige geen 
vrijstelling van de dienstplicht wegens broe
derdienst kan worden verleend, doch dat er 
aanleiding bestaat hem op grond van art. 15, 
e~rste lid, e, der Dien.stplichtwet, vrijstel
ling van de dienstplicht te verlenen wegens 
aanwezigheid van een bijzonder geval. 

Het daartoe strekkende, door de Afdeling 
opgemaakte ontwerp-besluit luidt als volgt: 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door J. M. Goossens te Venray, tegen de 
beslissing van Onze Minister van Oorlog 
van 16 Juni 1947, Afdeling A. 111, No. 1481, 
waarbij aan zijn zoon M. C. M . Goossens, 
dienstplichtige der lichting 1947 uit Ven
ray, vrijstelling van -de dienstplicht wegens 
broederdienst is geweigerd; 

De Raad van - State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 September 19,17, No. 1507; 

Op de voordrac~ van Onze Minister van 
Oorlog van 

Overwegende: dat de beslissing van Onze 
Minister steunt op de overweging, dat de 
dienstplichtige niet kan wijzen op een voor 
broederdienst geldige dienst van drie broe
ders; dat immers de dienst als aalmoezenier 
van de broeder Leonardus Antonius Maria 
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niet beschouwd kan worden als militaire 
dienst; 

dat J. M. Goossens, vader van de dienst
plichtige, van dit besluit bij Ons in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat zijn zoon 
L. A . M. Goossens, sedert einde 1944 onaf- : 
gebroken is ingedeeld geweest bij het leger 
en thans de rang van majoor bekleedt; dat 
hij als zodanig steeds geheel vrijwillig zijn 
dienst gedaan heeft voor het leger, waar
mede toch ook door de Regering inge
stemd wordt door verstrekking van kle
ding, rang en bezoldiging; dat dienst van 
een aalmoezenier naar zijn mening toch 
evengoed in aanmerking dient te worden ge
bracht als tewerkstelling bij een burgerlijke 
tak van staatsdienst, wanneer men gewe
tensbezwaar heeft tegen dienstplicht; dat de 
aalmoezenier bij zijn indiensttreding toch 
ook een verbintenis heeft moeten aangaan, 
waarbij hij zich verbond gedurende een be
paalde tijd bij het leger te blijven; 

Overwegende: dat volgens de geldende 
regeling betreffende vrijstelling wegens 
broederdienst, onder meer aan de dienst
plichtigen der lichting 194 7 deze vrijstel~ 
ling wordt verleend, indien een dienstplich
tige ten minste drie broeders heeft of ge
had heeft, die dienen of gediend hebben bij 
de landmacht, bij de zeemacht of bij de 
overzeese weermacht; 

dat blijkens de overgelegde stukken twee 
broeders van de tot de lichting 1947 beho
rende dienstplichtige voor broederdienst 
geldige dienst hebben verricht, terwijl een 
derde broeder als aalmoezenier aan het leger 
is verbonden; 

Overwegende: dat Onze Minister terecht 
heeft beslist, dat aan de dienstplichtige vrij
stelling van de dienstplicht wegens broeder
dienst niet kan worden verleend, daar de 
dienst van de. broeder, die aalmoezenier is, 
niet kan wOFden beschouwd als voor broe-
derdienst geldige dienst en met name niet 
als werkelijke dienst in de zin van de 
Dienstplichtwet ; 

dat intussen de vraag rijst, of hier aan
leiding bestaat een bijzonder geval, als be
doeld in artikel 15, lid 1, onder e, der ge
noemde wet aanwezig te achten; 

dat naar Ons oordeel deze vraag beves
tigend moet worden beantwoord, daar sinds 
het tot stand komen van de Dienstplicht
wet de positie van de geestelijke verzor
gers zich geleidelijk heeft gewijzigd in die 
zin, dat zij in onderscheidene opzichten met 
.officieren zijn gelijkgesteld, terwijl ook ove
rigens de door hen verrichte dienst zodanig 
is te achten, dat deze bij de beoordeling 
van aanvragen om vrijstelling van de dienst
-plicht op één lijn moet worden gesteld met 
de in artikel 20 bedoelde werkelijke dienst; 

dat mitsdien alsnog aan de dienstplich
tige M. C. M. Goossens, vrijstelling moet 
worden verleend; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslis

sing aan M. C. M. Goossens, dienstplichtige 
der lichting 1947, uit Venray, voorgoed vrij
stelling van de dienstplicht te verlenen we-
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gens de aanwezigheid van een bijzonder ge
val, met bepaling, dat deze vrijstelling niet 
zal g-elden in geval van oorlog, oorlogsge
vaar of andere buitengewone omstandighe
den. 

Onze Minister van Oorlog is belast met 
de uitvoering van dit besluit." 

Daar ik mij met het door dé Afdeling 
uitgebrachte advies niet kon verenigen, heb 
ik met een schrijven van 8 December 1947, 
Afd. A 3, S 2, · Bur. 1, nr. 1201, deze zaak, 
krachtens de mij door Uwe Majesteit ver
leende algemene machtiging, bij de Afde
ling ter nadere overweging aanhangig ge
maakt. 

Ter motivering van mijn standpunt werd 
in dit schrijven het volgende aangevoerd: 

"De positie van de geestelijke verzorger 
bij het leger is nog dezelfde als voorheen; 
zijn taak bestaat uitsluitend in het verlenen 
van geestelijke bijstand aan militairen. 

Hij staat slechts onder de bevelen van de 
Hoofdlegerpredikant of de Hoofdlegeraal
moezenier. 

De Commandant van een bataljon, waar
bij een geestelijke verzorger is ingedeeld, is 
niet gerechtigd hem bevelen te geven. 

Hierin openbaart zich reeds duidelijk, dat . 
zijn ambt met de eigenlijke militaire dienst 
niets heeft uit te staan. 

Hij gaat ook geen verbintenis aan bij het 
beroeps- of reserve-personeel der Konink
lijke Landmacht, doch wordt oo burgerlijke 
overeenkomst voor een bepaalde tijd aange
nomen. 

Dat hij de militaire uniform draagt en 
zelfs de voor de officieren bestemde onder
scheidingstekens, heeft o.a. ten doel · hem 
de bescherming te verlenen van de Conven
tie van Genève en het hem gemakkelijk te 
maken bij het zich bewegen bij de troep, 
doch geenszins om hem een militaire status 
te verlenen. 

Zoals U wellicht bekend zal zijn, is ook 
aan verschillende ambtenaren, die uit hoof
de van hun functie geregeld in de door de 
geallieerden bezette gebieden moeten ver
blijven, toegestaan de militaire uniform te 
di:_agen (doch zonder rangonderscheidings
tekens en met een bijzonder distinctief), 
uitsluitend met het oogmerk om gemakke
lijker met de bezettende macht in contact 
te kunnen komen en zich te kunnen bewe
gen zonder steeds de verschillende formali
teiten, welke aan burgers zijn opgelegd, te 
behoeven ondergaan . 

Deze personen worden aangeduid met 
civiel-officier, doch zijn geenszins militair, 
al worden zij in sommige opzichten wel als 
zodanig behandeld. 

De categorie van geestelijke verzorgers 
zou gemakkelijk kunnen worden uitgebreid 
met verschillende andere groepen, zoals b.v. 
leden van het Rode Kruis, de bemanningen 
van koopvaardij-schepen, die hoofdzakelijk 
voor militaire doeleinden gedwongen heb
ben gevaren krachtens het z.g. Vaarplicht
besluit 1942. 

Nog een stap verder en men zou aan de 
dienst van burger-ambtenaren, die werk-
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zaam zijn bij het Ministerie van Oorlog of 
van M a rine en uit hoofde van hun functie 

_ ook dikw::ls rechtstreeks met het leger in 
contact komen en voor dat leger belang
rijke diensten verrichten, recht op vrijstel
ling ·kunnen gaan ontlenen". 

Zoals Uwer Majesteit uit de brief van de 
Afdeling van 30 December I947, nr. I507/ 
382, zal blijken, heeft de Afdeling geen aan
leiding gevonden haar advies te herzien en 
blijft zij van oordeel, dat aan M . C. M. 
Goossens vrijstelling van de dienstplicht be
hoort te worden verleend. 

De Afdeling voert hiertoe aan, dat zij 
weliswaar met mij van oordeel is, dat een 
aalmoezenier niet in werkelijke· dienst is, 
doch dat dit evenmin als de omstandigheid, 

· dat hij niet is onderworpen aan de bevelen 
van de militaire commandant, er allerminst 
iets aan afdoet, dat hij wel zeer veel met de 
militaire dienst heeft uit te staan. 

Hij verricht immers zijn ambtelijke ar
beid zo niet geheel, dan toch hoofdzakelijk 
onder de militairen bij leger of vloot, be
vindt zich zoveel mogelijk bij de troep en 
deelt haar lust of leed, alsof hij er metter-
daad deel van uitmaakte. 1 

Met het oog op deze nauwe verbinding 
tussen de ambtelijke arbeid van de geeste
lijke verzorger en . de militaire dienst, acht 
de Afdeling het rechtvaardig en billijk, deze 
verzorger bij de beoordeling van aanvragen 
om vrijstelling van de dienstplicht op één 
lijn te stellen met degenen, die in werke
lijke dienst zijn, zoals hij ook in vele an
dere opzichten met de militairen op één lijn 
wordt geplaatst. 

Wat de andere door mij bedoelde groe
pen betreft, merkt de Afdeling op, dat de 
positie van deze groepen bij de beoordeling 
van dit geschil niet ter zake doet en dat ook 
indien dit wel het geval ware, de Afdeling 
moeilijk haar advies zou kunnen wijzigen, 
daar zij van oordeel is, dat een op zichzelf 
billijke beslissing niet mag worden tegen
gehouden of teniet gedaan op de overwe
ging, dat zij voor andere gevallen onaan
vaardbare gevolgen zou hebben. 

De Afdeling geeft Uwer Majesteit dan 
ook in overweging een beslissing te nemen 
overeenkomstig het door haar aangeboden 
ontwerp-besluit. 

De door de Afdeling aangevoerde motie
ven hebben geen wijziging kunnen brengen 
in mijn standpunt, dat de dienst va{l een 
aalmoezenier niet op een lijn kan worden 
gesteld met militaire dienst. 

Een aalmoezenier staat niet onder mili
tair bevel en is evenmin onderworpen aan 
de krijgstucht. 

De door hem verrichte dienst mist der
halve de wezenskenmerken van militaire 
dienst. · 

De positie der geestelijke verzorgers is 
sedert het ontstaan der Dienstplichtwet niet 
wezenlijk gewijzigd. 

Ook toen kende men het instituut van de 
Hulp- (reserve-) aalmoezenier en ware het 
de bedoeling van de wetgever inderdaad 
geweest, om hun dienst voor broederdienst 
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te doen medetellen, dan zou daartoe zonder 
twijfel het nodige zijn verricht. 

Niet slechts dit formele bezwaar echter 
vormt eeri beletsel mij te verenigen met het 
oordeel van de Afdeling, dat het rechtvaar
dig en billijk is de dienst van een aalmoeze
nier gelijk te stellen met voor broederdienst 
geldige dienst. 

Zodanige dienst toch eist van het gezin, 
waartóe de dienstplichtige behoort, een of
fer en de vrijstelling broederdienst heeft ten 
doel te voorkomen, dat van een gezin een 
te groot aantal van dergelijke offers wordt 
gevergd. 

De Aalmoezenier L . A. M . Goossens is 
echter uit hoofde van zijn geestelijk ambt 
reeds aan het gezin onttrokken en de om
standigheid, dat hij zijn taak als geestelijke 
thans bij het leger uitoefent, legt het gezin 
geen nieuw offer op van zodanige zwaarte, 
dat het billijk zou zijn dit gelijk te stellen 
met het offer, dat wordt gebracht, wanneer 
een zoon· voor het vervullen van militaire 
die.nst 'wordt opgeroepen. · 

Het is derhalve mijn overtuiging, dat het 
in strijd zou zijn met de geest van het be
paalde in art. IS, eerste lid, sub e, der 
Dienstplichtwet, indien M. C. M. Goossens 
geacht zou worden te verkeren in een bij
zonder geval en op die grond vrijstelling 
van de dienstplicht zou verkrijgen. 

Ik moge Uwer Majesteit mitsdien eerbie
dig in overweging geven het beroep onge
grond te verklaren en het mijnerzijds daar
toe opgemaakte ontwerp-besluit te bekrach
tigen. 

De Min. v. Oorlog, À. H. J. L. FIEVEZ. 

S. I 94 

IO Maart z948. BESLUIT, houdende her
nieuwde vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur bedoeld in ar
tikel 14 der Pensioenwet voor de Zee
macht (Staatsblad 1922, No. 65). 

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

Marine a.i. van 6 Januari 1948, no. 96142/ 
912I8; 

Overwegende, 
dat het wenselijk is de algemene maatre

gel van bestuur bedoeld in artikel I4 der 
Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, no. 65) opnieuw vast te stellen, met 
buiten werking stellen van Ons besluit van 
IJ Maart 1935 (Staatsblad no. I22), laatste
lijk gewijzigd bij Ons besluit van 2I De
cember I945 (Staatsblad no. F 320); 

De Raad van State gehoord (advies van 
I 7 Februari 1948, no. 34); 

Gezien het nader rapport vari Onze voor
noemde Minister van 27 Februari I948, no. 
I09I90/912I8; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Bij de vaststelling va11 de Pen

sioensgrondslag, bedoeld in artikel 14 der 
Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, no. 65), wordt het bedrag, waarop de 
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belanghebbende over het laatste jaar wer
kelijke dienst als militair der zeemacht aan 
bezoldiging bij plaatsing in Nederland aan 
wal recht had of recht zou hebben gehad, 
indien hij in die positie geplaatst ware ge
weest, voor zover deze werkelijke dienst 
bestaat uit diensttijd na 31 December 1947, 
vermeerderd met: · 

I. het bedrag, waarop hij in dat jaar 
aanspraak had, aan een of meer van de 
hierna genoemde inkomsten: 

a. de toelage voor het vervullen van een 
solistenpartij bij d e marinierskapel ; 

b. de toelage voor het vervullen van een 
eerste partij bij de marinierskapel; 

c. de premie voor letsel , ontstàan door 
explosie; 

II. de door Onze Minister van Marine 
te ·schatten waarde in geld per jaar van: 

a. het genot van vrije genees- en heel
kundige hulp en de:!" verstrekking van ge
nees- en verbandmiddelen; 

b. baten, door kleermakers, schoenma
kers en barbiers u it hun bedrijf genoten, 
wegens werkzaamheden ten dienste van het 
militaire personeel; · 

bij welke schatting moet worden in acht 
genomen : 

voor zover betreft onder a, 
dat die waarde wordt geacht voor officie

ren tweemaal en voor onderofficieren bo
ven de rang van korporaal anderhalfmaal zo 
groot te zijn als voor korporaals en man
schappen en dat zij voor gehuwden en Ón
gehuwden een gelij k bedrag vertegenwoor
digt ; 

voor zover betreft <Ynder b , 
dat deze waarde niet individueel wordt 

vastgesteld maar voór alle kleermakers, 
schoenmakers en barbiers een voor elk deze 
categorieën vast te stellen bedrag· uitmaakt, 
berekend naar de gemiddelde baten, welke 
door elke categorie uit- het bedrijf jaarlijks 
wordt genoten. 

2, Ons besluit van ,:3 Maart 1935 
(Staatsblad no. · 122) laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 21 December 1945 
(Staatsblad no. F 320) wordt geacht te re
kenen van 1 Januari 1948 te zij n buiten wer
king getreden behoudens ten aanzien van 
de vaststelling van de pensioensgrondslag, 
bedoeld in artikel 14 der Pensioenwet voor 
de zeemacht (Staatsblad x922 , no. 65) , voor 
zover het laatste jaar werkelijke dienst, be
doeld in artikel r, bestaat uit diensttijd 
voor 1 Januari 1948. 

3, Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dag
tekening van het Staatsblad waarin het is 
geplaatst. 

Onze Minister van Marine is belast met 
de uitvoering , van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
R aad van State. 

's-Gravenhage, 10 Maart 1948. 
WILHELMINA. 

De Mi.n. v . Marine a.i,, A. H. J . L. FIEVE7. . 

(Uitgeg. IJ April z948) . 
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zo Maart z948. BESLUIT, b epalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van 
de op 31 Mei 1947 te New-D elhi t ussen 
Nederland en India gesloten Overeen
komst betreffende luchtdiensten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de op 31 Mei 1047 te New-D elhi 

tussen Nederland en India gesloten Over
eenkomst betreffende luchtdiensten, waar
van een afdruk en een vertaling bij dit be
sluit zijn gevoegd ; * 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 4 Maart 1948, Ka
binet en Protocol no. 22204; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemde overeenkomst, alsmede 

de vertaling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen B estuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat , belast met de 
uitvoering v an hetgeen .ten deze wordt ver
eist. 

's-Gravenhage, 10 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Mi.n .' v . Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg . 6 April z948). 

Ver t a 1 ing. 

OVEREEN KOMST TUSSEN DE REGE
RING VAN INDIA EN DE NEDERLAN'.D-

SE UEGERING BETREFFE.NDE , 
LUCHTDIENSTEN. 

De Regering van India en de Nederland 
se Regering, hierna te noemen de Overeen
komstsluitende Partijen, partij zijnde bij de 
Overeenkomst ' inzake de Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart en de Overeenkomst 
inzake · de Doortocht van Internationale 
L uchtdiensten, beide getekend te Chica go 
op de zevende dag van Decem ber 1944, van 
welke overeenkomsten de bepalingen bin
dend zijn voor beide partijen, 

overwegende 
Dat het gewenst is op een veilige en or

delijke wijze internatiortale luchtdiensten te 
organiseren en zoveel mogelijk de ontwik
keling te bevorderen van internationale sa
menwerking op dit gebied, en 

Dat het wenselijk is internationaal lucht
verkeer tegen de laagste tarieven welke ver
enigbaar zijn met gezonde economische be
ginselen als middel om een vriendschappe
lijke v erstandhouding en goede wil tussen 
de volkeren te stimuleren en de vele in 
directe voordé!en van deze nieuwe vorm 
van vervoer voor het welzijn van beide 
landen te verzekeren, en 

Dat het wenselijk is commerciële lucht
vervoerdiensten tussen de Nederlandse ge
biedsdelen en India te herstellen, hebben 

* Engelse tekst niet opgenomen. 
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dienovereenkomstig gevolmachtigden be
noemd die, behoorlijk tot dit doel gemach
tigd, het volgende zijn overeengekomen: 

Art. I. A. Elke Overeenkomstsluitende 
Partij verleent de andere Overeenkomst
sluitende Partij het recht de luchtdiensten 
te exploiteren, vermeld in de Bijlage van 
deze Overeenkomst, (hierna aan te duiden 
als de "omschreven Luchtdiensten") en 

·_ vervoer te bewerkstelligen naar, van en in 
doortocht over het grondgebied van de an
dere Partij als bepaald in deze Overeen- · 
komst. 

B . De Luchtvaartmaatschappij, àange
wezen als bepaald in Artikel II van deze 
Overeenkomst, zal het recht hebben ge
bruik te maken 

1. voor verkeersdoeleinden, van de lucht
vaartterreinen, opengesteld voor ' algemeen 
gebruik op de punten, vermeld in de Bijlage 
van deze Overeenkomst, en van de bij
komstige diensten, voor · algemeen gebruik 
verschaft op de luchtroutes vermeld in be
doelde Bijlage (hiernll aan te duiden als de 
,,omschreven luchtroutes" ), en . 

2. voor niet verkeersdoeleinden, van alle 
luchtvaartterreinen en bijkomstige diensten, 
voor algemeen gebruik verschaft op de om
schreven routes, 

een en ander onder de voorwaarden, wel
ke gewoonlijk daarop van toepassing kun
nen zijn. 

Art. II. A. Elke van de omschreven 
luchtdiensten kan onmiddellijk-- dan wel op 
een later tijdstip naar verkiezing van de 
Overeenkomstsluitende Partij, waaraan de 
rechten wordia:n verleend, aanvangen, op 
voorwaarde dat : 

r. de Overeenkomstsluitende Partij, 
waaraan de rechten zijn verleend, een lucht
vaartmaatschappij, (hierna aan te duiden 
als een "aangewezen , luchtvaartmaatschap
pij"), zal hebben aangewezen voor de om
schreven luchtroute. 

2. de Overeenkomstsluitende Partij, wel
ke de rechten verleent aan de luchtvaart
maatschappij ingevolge Paragraaf C van dit 
Artikel, de desbetreffende exploitatiever
gunning zal hebben gegeven, hetgeen deze 
zal doen met de minst mogelijke vertraging. 

B. Het overwegende eigendomsrecht en 
de daadwerkelijke leiding van de aangewe
zen luchtvaartmaatschappijen van elke 
Overeenkomstsluitende Partij dienen te be
rusten bij die Partij of haar onderdanen. 

C. Van de aangewezen luchtvaartmaat
schappij kan worden verlangd, dat zij ten 
genoege van de luchtvaartautoriteiten van 
de Overeenkomstsluitende Partij, welke de 
rechten verleent, aantoont, dat zij in staat 
is de voorwaarden na te komen, voorge
schreven bij of krachtens de wetten en 
voorschriften, welke gewoonlijk door die 
autoriteiten ten aanzien van de exploitatie 
van commerciële luchtvervoerders worden 
toegepast. 

D. De exploitatie van elk van de om
schreven luchtdiensten zal onderworpen zijn 
aan de bevestiging van de betrokken Over-
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eenkomstsluitende Partij, dat de route
organisatie, beschikbaar voor de burger
lijke luchtvaart op de omschreven lucht
route; voldoende is voor de veilige exploi
tatie van luchtdiensten. 

Art. III. A. De -luchtvaartmaatschap
.pijen, aangewezen door de Nederlandse Re
gering, zullen met inachtneming van de be
palingen van Artikel IV gerechtigd zijn om 
binnen het grondgebied van India verkeer 
te vervoeren, af te zetten of op te nemen 
als hieronder omschreven. 

1 . Verkeer opgenomen in of bestemd 
voor Nederland of Nederlands-Oost-Indië. 

2. Verkeer tussen twee willekeurige lan
den niet zijnde Nederland, Nederlands
Oost-Indië en India, in doortocht vervoerd 
over het grondgebied van India en niet op
genomen of afgezet in India. 

3. • Verkeer opgenomen in het grondge
bied van een derde land en bestemd voor 
India en verkeer, opgenomen in India en 
bestemd voor een derde land. 

B. De luchtvaartmaatschappijen, aange
·wezen door de Regering van India, zullen 
met inachtneming van de bepalingen van 
Artikel IV, gerechtigd zijn binnen Neder
lands grondgebied verkeer te vervoeren, af 
te zetten of op te nemen als hieronder om
schreven. 

1. Verkeer opgenomen ih of bestemd 
voor India. 

2. Verkeer tussen twee willekeurige lan
den, niet zijnde India, Nederland of ::-l"e
derlands-Oost-Indië, in doortocht vervoerd 
over Nederlands grondgebied en niet opge
nomen of afgezet in dat grondgebied. 

3. Verkeer opgenomen in het grondge
bied van een derde land en bestemd voor 
Nederland of Nederlands-Oost-Indië en ver
keer, opgenomen in Nederfand óf Neder• 
lands-Oost-Indië en bestemd voor een derde 
land. 

Art. IV. Teneinde evenwicht te verkrij
gen en te behouden tussen de capaciteit van 
de omschreven luchtdiensten en de behoef
ten van het publiek aan luchtvervoer op de 
omschreven luchtroutes of gedeelten daar
van en ten einde een juiste verhoud_ing te 
verkrijgen en te behouden tussen de om
schreven luchtdiensten onder elkaar en tus
sen deze luchtdiensten· en andere lucht
diensten, welke worden geëxploiteerd op de 
omschreven luchtroutes of gedeelten daar
van, komen de Overeenkomstsluitende Par
tijen als volgt overeen: 

A. De luchtvaartmaatschappijen van elk 
van de Overeenkomstsluitende Partije n zul
len gelijke rechten genieten bij de exploi
' tatie van luchtdiensten voor het vervoer 
van verkeer tussen de grondgebieden van 
beide partijen. 

B. Voor zover de luchtvaartmaatschap
pijen van een van de Overeenkoms~luiten
de Partijen tijdelijk niet in staat zijn van de 
rechten, bedoeld in Paragraaf A, gebruik te 
maken, zal de toestand gezamenlijk door 
beide Partijen worden bestudeerd met het 
doel zo spoedig mogelijk de betrokken lucht-
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vaartmaatschappijen te helpen in toenemen
de mate hun rechtmatig aandeel aan de be
oogde diensten te hebben. 

C. Bij de exploitatie door de luchtvaart- 1 
maatschappijen van elk der Overeenkomst
sluitende Partijen van de omschreven lucht
diensten zullen de belangen van de lucht
vaartmaatschappijen van de andere Partij in 
aanmerking ·worden genomen, teneinde te 
voorkomen, dat de diensten. welke de laat
ste verschaffen op het geheel of een gedeel
t e van dezelfde route, rmredelijk worden 
getroffen. 

D. Het luchtvervoer, aangeboden door 
de luchtvaartmaatschappijen van elk der 
Overeenkomstsluitende Partijen op verschil
lende gedeelte van de omschreven lucht
routes, zal nauw samenhangen met de be
hoeften van het publiek aan luchtvervoer 
en met de vervoersbelangen van de betrok
ken luchtvaartmaatschappijen als bepàald 
in deze overeenkomst. 

E. De diensten, verschaft door I een 
krachtens deze Overeenkomst aangewezen 
luchtvaa,rtmaatschappij , zullen als hun eer
ste doel behouden de voorziening (geza
menlijk met de luchtvaartmaatschappijen 
van de andere betrokken Staten) van een 
capaciteit, voldoende voor de vraag naar 
vervoer tussen het land, welks nationaliteit 
zulk een luchtvaartmaatschappij bezit en 
het land van uiteindelijke bestemm,ing van 
het verkeer, en het recht van de luchtvaart
maatschappijen van elk der Partijen om op 
punten binnen het grondgebied van de an
dere Partij internationaal verkeer bestemd 
voor of komende van derde landen, op te 
nemen of af te zetten, zal worden toegepast 
in overeenstemming met de algemene be
ginselen van o <lelijke ontwikkeling, welke 
beide Partijen onderschrijven, en zal onder
worpen zijn aan het algemene beginsel dat 
de capaciteit verband moet houden: 

1. met de behoeften aan vervoer tussen 
het land van herkomst van de luchtvaart
maatschappij en de bestemmingen van de 
omschreven luchtroutes; 

2. met de behoeften aan luchtvervoer 
van het gebied, waarover de luchtlijn voert, 
en 

3. met de mate waarin andere lucht
vervoersdiensten, áoor de luchtvaartmaat
schappijen van de betrokken Staten inge
steld tussen hun onderscheiden grondgebie
den, in het vervoer voorzien. 

Art. V. Wanneer, uit een oogpunt van 
economie voor een verder vervoer van door
gaand verkeer, een ander type luchtvaartuig 
wordt gebruikt op verschillende gedeelten 
van een omschreven luchtroute, en het punt 
van verwisseling in het gebied van een van 
de Overeenkomstsluitende Partijen ligt, zul
len door zulk een verwisseling van lucht
vaartuig de bepalingen van deze Overeen
komst betreffende de capaciteit van de 
luchtdiensten en vervoer van verkeer niet 
worden aangetast. In zulke gevallen zal het 
tweede luchtvaartuig op een zodanig tijdstip 
vertrekken, dat een aansluitende dienst 
wordt verschaft met het eersfe luchtvaartuig 
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en zal de aankomst daarvan in normale ge
vallen worden afgewacht. 

Art. VI. A. Tarieven zullen worden 
vastgesteld op redelijke hoogten, waarbij 
behoorlijk rekening wordt gehouden met alle 
terzake dienende factoren. daarbij inbegre
pen de kosten van vergelijkbare economi
sche exploitanten, redelijke winst, verschil
len in hoedanigheid van de dienst en de ta
rieven, geheven door enige andere exploi
tant op de route. 

B. De tarieven te heffen door elk van 
de luchtvàartmaatschappijen, aangewezen 
op grond van deze Overeenkomst, ten aan
zien van verkeer tussen de grondgebieden 
van beide Partijen zullen in eerste instantie 
worden overeengekomen tussen de aange
wezen luchtvaartmaatschappijen in overleg 
met andere luchtvaartmaatschappijen, welke 
op de route of een gedeelte daarvan vlie
gen, en zullen verband houden met de ter
zake dienende tarieven, toegepast door de 
International Air Transport Ässociation. 
Alle zodanige overeengekomen tarieven zul
len onderworpen zijn aan de goedkeuring 
van de luchtvaartautoriteiten van de Over
eenkomstsluitende Partijen. In het geval 
van meningsverschil tussen de luchtvaart
maatschappijen zullen de Overeenkomstslui
tende Partijen zelf trachten tot overeenstem_ 
ming te geraken, en zullen zij alle nodige 
stappen ondernemen om zulk een Over
eenkomst ten uitvoer te brengen. Zouden de 
Overeenkomstsluitende Partijen er niet in 
slagen tot overeenstemming te komen, dan 
zal het geschilpunt worden behandeld over
eenkomstig Artikel XI. Hangende de rege
ling van enig meningsverschil of totdat de 
Internationale Burgerlijke Luchtvaart Orga
nisatie een rapport heeft uitgebracht inge
volge Artikel XI zullen de tarieven, welke 
reeds zijn vastgesteld, gelden. 

C. Hangende de aanneming door beide 
Partijen van enige aanbeveling, welke de In
ternationale Burgerlijke Luchtvaart Orga
nisatie zou kunnen maken ten aanzien van 
de regeling van tarieven voor verkeer an
ders dan die beschreven in Paragraaf B van 
dit Artikel , zullen de tarieven, te heffen 
door een luchtvaartmaatschappij van een 
Overeenkomstsluitende Partij ten aanzien 
van het verkeer tussen het grondgebied van 
de andere Overeenkomstsluitende Partij en 
een derde land worden vastgesteld op grond
slag van de beginselen, uiteengezet in Pa
ragraaf A van dit artikel, na de belangen 
van de luchtvaartmaatschappijen van de an
dere Partij in overweging te hebben geno
men, en deze tarieven zullen niet onnodig 
of op discriminèrende wijze verschillen van · 
de tarieven, vastgesteld door de luchtvaart
maatschappijen van de andere Partij, welke 
luchtdiensten exploiteert op dat gedeelte 
van de betrokken omschreven luchtroutes. 
Echter zal van een krachtens deze Overeen
komst aangewezen luchtvaartmaatschappij 
niet worden geëist, dat zij hogere tarieven 
heft dan die, vastgesteld door enig andere 
luchtvaartmaatschappij, welke de omschre
ven luchtroutes bedient. 
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D. Wanneer de Internationale Burger
lijke Luchtvaart Organisatie er niet in 
slaagt binnen een redelijke termijn een mid
del te scheppen tot het vaststellen van ta
rieven voor verkeer, als bedoeld in Para
graaf C van dit Artikel, op een wijze welke 
aanvaardbaar is voor beide partijen, zal 
overleg worden geopend overeenkomstig Ar
tikel X van deze Overeenkomst om te ko
men tot een zodanige wijziging van Para
graaf C van dit Artikel als noodzakelijk 
blijkt. 

Art. VII . . A. De luchtvaartautoriteiten 
van beide Overeenkomstsluitende Partijen 
zullen zo spoedig mogelijk gegevens uitwis
selen omtrent vergunningen, verleend aan 
haar onderscheiden aangewezen luchtvaart
maatschappijen om diensten te verschaffen 
naar, door en van het grondgebied van de 
andere Overeenkomstsluitende Partij . Daar
onder zullen worden gerekend afschriften 

·van lopende certificaten en vergunningen 
voor het dienst doen op de omschreven 
luchtroutes, tezamen met wijzigingen, vrij
stellingen en toegestane dienstschema's. 

B. Elke ,Overeenkomstsluitende Partij 
zal bewerken, dat haar aangewezen lucht
vaartmaatschappijen aan de luchtvaartauto
riteiten van de andere Overeenkomstslui
tende Partij zolang mogelijk van te voren 
zullen verschaffen de dienstregelingen, lijs
ten · van tarieven en alle terzake dienende 
gegevens betreffende de exploitatie van de 
omschreven luchtdiensten en van alle wijzi
gingen daarvan. 

C. Elke Overeenkomstsluitende Partij 
zal bewerken, dat haar aangewezen lucht
vaartmaatschappijen aan de luchtvaartauto
riteiten van de andere Overeenkomstsluiten
de Partij zullen verschaffen statistieken be
treffende het verkeer, vervoerd op haar 
luchtdiensten naar, van en over het grond
gebied van de andere Overeenkomstsluiten
de Partij, waaruit zal blijken de herkomst 
en bestemming van het verkeer. 

Art. VIII. A. Ten aanzien van motor
brandstof, smeerolie en reservedelen, inge
voerd of aan boord genomen van luchtvaar
tuigen op het grondgebied van een Overeen
komstsluitende Partij door of namens de 
andere Overeenkomstsluitende Partij of haar 
aangewezen luchtvaartmaatschappijen en 
uitsluitend bestemd om te worden gebruikt 
door de luchtvaartuigen van laatstgenoem
de, wordt, voor wat betreft douanerechten, 
inspectiekosten en andere rechten, geheven 
door de eerste Overeenkomstsluitende Par
tij. een behandeling toegepast-, welke niet 
ongunstiger is dan die, toegestaan aan haar 
nationale luchtvaartmaatschappijen, welke 
zich bezig houden met internationaal alge
meen vervoer of aan de luchtvaartmaat-

. schappijen van de meest begunstigde natie. 
B . Voorraden motorbrandstof, smeer

olie en reservedelen, gewone uitrustings
stukken en proviand van luchtvaartuigen, 
welke aan boord blijven van de luchtvaar
tuigen van de aangewezen luchtvaartmaat
schappijen van een . Overeenkomstsluitende 
Partij, zullen op het grondgebied van de 
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andere Overeenkomstsluitende Partij zijn 
vrijgesteld van douanerechten, inspectie
kosten of soortgelijke rechten en kosten, 
zelfs wanneer zulke voorraden worden ge
bruikt door zulke luchtvaartuigen op vluch
ten binnen dat grondgebied. De aldus vrij
gestelde goederen mogen alleen worden ge
lost met goedkeuring van de douane-autori
teiten van de andere Overeenkomstsluiten
de Partij. Deze goederen, die weer moeten 
worden uitgevoerd, zullen tot wederuitvoer 
onder toezicht van de douane blijven. 

Art. IX. Elke Overeenkomstsluitende 
Partij behoudt zich het recht voor een ex
ploitatievergunning niet te verlenen of in 
te trekken of zodanige passende voorwaar
den op te leggen als zij met betrekking 
daarop noodzakelijk kan achten, ingeval een 
aangewezen luchtvaartmaatschappij van de 
andere Partij in gebreke blijft zich te hou
den. aan de wetten en reglementen van de 
eerste Partij of in geval naar het oordeel 
van de eerste Partij de voorwaarden, waar
onder de rechten overeenkomstig deze Over
eenkomst worden verleend, niet worden na
gekomen. Behoudens in geval van het niet 
naleven van wetten en reglementen zullen 
zodanige maatregelen enkel na overleg tus
sen de Partijen worden genomen. In geval 
van maatregelen door een van de Partijen 
bij deze Overeenkomst, zullen de rechten 
van de andere Partij, op grond van Artikel 
XI, niet worden benadeeld. 

Art. X. A. In een geest van nauwe sa- / 
menwerlèing zullen de luchtvaartautoritei
ten van beide Overeenkomstsluitende Par
tijen geregeld overleg plegen teneinde het 
inachtnemen van de beginselen en de uit
werking van de bepalingen, uiteengezet in 
deze Overeenkomst, te verzekeren. • 

B. Eik der Overeenkomstsluitende Par
tijen kan op elk willekeurig tijdstip overleg 
met de andere verzoeken, t eneinde te ko
men tot wijzigingen van deze Overeen
komst, welke in de praktijk nodig kunnen 
blijken. Zulk overleg kan aanvangen binnen 
een periode van 60 dagen na de datum van 
het verzoek. Enige 'wijziging van deze Over
eenkomst, welke als resultaat van zulk over
leg wordt overeengekomen, zal van kracht 
worden wanneer zij is bevestigd door uit
wisseling van diplomatieke nota's . . 

C. Wanneer het overleg, beschreven in 
Paragraaf B van dit Artikel, zal hebben 
aangevangen, kan elk der Overeenkomst
sluitende Partijen aan de andere kennis ge
ven van haar verlangen deze Overeenkomst 
te beëindigen, als bepaald in Paragraaf E 
van dit Artikel. Zulk een kennisgeving zal 
gelijktijdig worden gericht aan de Inter
nationale Burgerlijke Luchtvaart Organisa
tie. 

D. Wijzigingen, aangebracht door elk der 
Overeenkomstsluitende Partijen in de om
schreven luchtroutes, behoudens die, welke 
punten veranderen, bediend door de aan
gewezen luchtvaartmaatschappijen in het 
grondgebied van de andere Overeenkomst
sluitende Partij, zullen niet worden be
schouwd als wijzigingen van deze Overeen-
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komst. D e luchtvaartautoriteiten van elk 
-der Overeenkomstsluitende Partijen mogen 
derhalve eenzijdig tot zulke wijzigingen 
overgaan, onder voorwaarde echter, dat me
dedeling van enige verandering onverwijld 
zal worden gedaan aan de luchtvaartauto
riteiten van de andere . Overeenll:omstslui-

- tende Partij . Indien laatstgenoemde lucht
vaartautoriteiten van mening zij n , dat met 
het oog op de beginselen, vervat in Artikel 
IV van deze Overeenkomst, de belangen 
van enige van haar luchtvaartmaatschap
pijen worden benadeeld door het vervoer 
door een aangewezen luchtvaartmaatschap
pij van d e eerste Overeenkomstsluitende 
Partij van verkeer tussen het grondgebied 
van de tweede Overeenkomstsluitende Par
tij en het nieuwe punt in het grondgebied 
van een derde land, kan laatstgenoemde 

_ Partij overleg verzoeken overeenkomstig de 
voorwaarden van Paragraaf B van dit Ar-
tikel. 1 

E. Deze Overeenkomst zal eindigen een 
jaar na de datum van ontvangst door de an
dere Overeenkomstsluitende Partij van de 
mededeling van opzegging, tenzij de mede
deling wordt ingetrokken voor het verstrij
ken van deze termij n . Bij ontbreken van 
ontvangstbevestiging v a n de andere Over
eenkomstsluitende Partij zal de mededeling 
geacht zijn te zijn ontvangen 14 dagen na 
ontvangst van de mededeling door de In
ternationale Burgerlijke Luchtvaartorgani
satie. 

Art. XI. Enig meningsverschil tussen de 
Overeenkomstsluitende Partijen met betrek
king tot de uitleg of de toepassing van deze 
Overeenkomst welke niet door overleg kan 
worden geregeld, zal voor beslissing worden 
verwez~n naar de Raad van de Interna
tionale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie, 
overeenkomstig de bepalingen van Hoofd
stuk XVIII van de Overeenkomst inzake 
de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, 
getekend te Chicago op 7 December 1944, 
tenzij de Overeenkomstsluitende Partijen 
overeenkomen het verschil van mening te 
regelen door verwijzing naar een Scheids
gerecht, aangesteld bij overeenkomst tussen 
de Overeenkomstsluitende Partijen of naar 
enig ander persoon of lichaam. De Overeen
komstsluitende Partijen verbinden zich, zich 
te houde n aan de g egeve n b eslissing. 

Art . . XII. Deze Overeenkomst zal van 
kracht worden op de dag van ondertekening. 
De Overeenkomst en alle daarop betrek
king hebbende contracten zullen worden 
geregistreerd bij de Internationale Burger
lijke Luchtvaart Organisatie, opgericht inge_ 
volge de Overeenkomst inzake de Interna
tionale Burgerlijke Luchtvaart, getekend te 
Chicago op 7 December 1944. · 

Art. XIII. A. In het geval van het 
sluiten van een multilateraal verdrag of e~n 
multilaterale overeenkomst betreffende 
luchtvervoer, waartoe beide Partijen zullen 
toetreden, zal deze Overeenkomst gewijzigd 
worden overeenkomstig de bepalingen van 
zulk een verdrag of overeenkomst. 

B . Met betrekking tot deze Overeen-
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komst zullen d e uitdrukkingen " grondgebie
den", ,.luchtdienst", ,,internationale lucht

_dienst" en "luchtvaartmaatscha ppij" d e be
tekenis hebben, omschreven in de Overeen
komst inzake de Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart, getekend te Chicago op 7 D e
cember 1944. 

C. De uitdrukking "luchtvaartautoritei
t en" zal betekenen in het geval van India 
de Directeur-Generaal van de Burgerlijke 
Luchtvaart in India, en in het geval van 
Nederland de Directeur-Generaal van d e 
Burgerlijke Luchtvaart in Nederland of de 
Directeur van de Burgerlijke Luchtvaart in 
Nederlands-Oost -Indië, zoals toepasselijk is, 
en in beide gevallen enig persoon of lichaam 

, gemachtigd de func ties te vervullen, welke 
thans door bovengenoemde autoriteiten wor
den uitgeoefend. 

D . D e B ijlage van deze Overeenkomst 
za l geacht worden deel uit te maken van de 
Overeenkomst en alle verwijzingen naar de· 
~,Overeenkomst" zullen inhouden verwij
zingen naar de Bijlage, t enzij uitdrukkelijk 
anders overeengekomen. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteken
de gevolmachtigden , daartoe behoorlijk ge
machtigd door hun onderscheiden Regerin
gen, deze Overeenkomst hebben onderte
kend. 

Gedaan de 31ste dag van Mei 1947 in 
tweevoud te New Delhi in de Engelse taal. 

Voor de Regering van •India. 
JAWAHARLAL NEHRU. 
Minister van Buitenlandse Zaken. 
A. R. NISHT AR. , 
Minister van Verkeer. 

Ondertekend met toestemming van Zijne 
Majesteit's vertegenwoordiger voor de uit
oefening van de functies der Kroon in haar· 
betrekkingen met de Indische Staten. 

Voor de Nederlandse Regering. 
A.M. L. WINKELMAN. 
Tijdelijk Zaakgelastigde der N e

derlanden. 

BIJLAGE. 

1. Een luchtvaartmaatschappij aange
wezen door de Nederlandse Regering zal 
gerechtigd zijn luchtdiensten te exploiteren 
op elk van de omschreven routes en gere
gelde landingen· uit te voeren in India op 
de punten, genoemd in deze paragraaf. 

Route 1: Nederland door Europa, het 
Nabije Oosten en Iran naar Karachi , Delhi 
én Calcutta, voorts naar een punt in Birma, 
een punt in Siam, een punt in Malakka 
naar Nederlands-Oost-Indië; via tussen
liggende punten en verder in beide rich
tingen. 

Route 2 : Nederlands-Oost-Indië door 
Malakka, Siam en Birma naar Calcutta ; 
via tussenliggende punten in beide rich
tingen. 

2 . Een luchtvaartmaatschappij, aange
wezen door de Regering van I ndia zal ge-
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rechtigd zijn luchtdiensten te exploiteren op 
elk van de routes, omschreven in deze pa
ragraaf. 

Route 1: India door het Nabije Oosten 
en Europa naar Amsterdam of Rotterdam; 
via tussenliggende punten en verder in bei
de richtingen. 

Route 2: India door Birma, Siam en Ma
lakka naar Batavia, Soerabaja, Koepang; 
via tussenliggende punten en verder in bei
de richtingen. 

3. (a) Punten op een van de omschre
ven routes mogen naar verkiezing van de 
aangewezen luchtvaartmaatschappij op enige 
of alle vluchten worden weggelaten. 

(b) Indien te eniger tijd geregelde 
vluchten op enige van de omschreven lucht
diensten van een van de Overeenkomstslui
tende Partijen worden geëxploiteerd zo, dat 
zij eindigen op het grondgebied van de an
dere Overeenkomstsluitende Partij en niet 
als êen gedeelte van een doorgaande lucht
dienst, verder reikende dan dit grondgebied, 
zal laatstgenoemde Partij het recht hebben 
het eindpunt van zulke geregelde vluchten 
op de omschreven route binnen haar grond
gebied te bepalen. Laatstgenoemde Partij 
zal niet minder dan 6 maanden van te vo
ren mededeling doen aan de andere Partij 
wanneer zij besluit een nieuw ein~punt van 
zulke geregelde vluchten te bepalen. 

S. I 96 

II Maart z948. WET, houdende tijdelijke 
continuering van opcenten op de ta-
baksaccijns. -

Bijl. Hand. 11 47/48, 683; 
Hand. 11 47/48, bladz. z204; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 683; 
Hand. 1 47/48, bladz. 254-256. 

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

dat het wenselijk is de geldende heffing van 
opcenten op de tabaksaccijns tijdelijk te 
bestendigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel I der Wet van 24 April 

1947 (Staatsblad 1947, no. H 134) wordt in 
plaats · van "30 April 1948" gelezen: 30 
April 1949. 

2. In artikel 2 dier Wet wordt in plaats 
van "1 Mei 1948" gelezen: I Mei 1949. 

3. Deze Wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
, Gegeven te 's-Gravenhage, 11 Maart 

1948, 
WILHELMINA, 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK, 

(Uitgeg, 30 Maart z948), 
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zz Maart z948. WET, houdende vaststel
ling van het Vierde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948, 
(Departement van Justitie). 

Bijl. Hand. 11 47/48, 600; 
Hand, 11 47/48, bladz. 565-632; 
Bijl, Hand, 1 47/48, 600; 
Hand. 1 47/48, bladz. 256-285, 

'titel A. Gewone dienst , f 92 .923.940 
Titel B. Buitengewone dienst f 47.563,850 

Gehele dienst 
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z3 Maart z948. WET, houdende w11z1gmg 
Landbouw-Crisiswet 1933 , Voedselvoor
zieningsbesluit en Besluit Tuchtrecht
spraak Voedselvoorziening, alsmede 
verlening van de bevoegdheid tot vast
stellen, wijzigen en intrekken van de 
reglementen der-. commerciële lichamen 
bij de Bedrijfschappen aan .de Minister 
van Landbouw, . Visserij en Voedsel
voorziening. 

. Bijl, Hand, 11 47/48, 645; 
Hand, 11 47/48, bladz. 9z2-9z5; 
Bijl. Hand. 1 ·47/48, 645; 
Hand. 1 47/48, bladz. 304, 

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

dat het wenselijk moet- worden geacht, de 
kosten van beheer en administratie, voort
vloeiende uit de Landbouw-Crisiswet 1933 
en de kosten van beheer en administratie 
van het voedselvoorzieningsapparaat in den 
vervolge niet meer te brengen op de begro
ting van het Landbouw-Crisisfonds, maar 
op de Rijksbegroting, alsmede aan Onze 
Minister van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening de bevoegdheid te verlenen 
tot vaststelling, wijziging en intrekking van 
reglementen van lichamen, als bedoeld in ar
tikel 14 van het Organisatiebesluit Voedsel
voorziening 1941; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State, enz. 
Art 1. De Landbouw-Crisiswet 1933 

wordt gewijzigd in dier voege, dat: 
a. in artikel 1, onder 4° en in het twee

de lid van artikel 2, in plaats van "Land
bouw-Crisisfonds" wordt gelezen "Land-
bouw-Egalisatiefonds"; . 

b. in het eerste lid van artikel 3, onder 
d. de zinsnede "waaronder zijn begrepen de 
daaraan verbonden kosten van -beheer en 
administratie, zomede de vergoedingen aan 
Rijks- of Gemeentelijke instellingen, indien 
zij belast worden met het innen van de 
geldmiddelen van het Fonds;" vervalt en de 
daarvoor geplaatste komma_ wordt vervan
gen door een kommapunt; 

c. artikel 6 wordt gelezen als volgt: ,,Ten 
laste van het Fonds komen alle uitgaven, 
welke strekken ter uitvoering van uit deze 
wet voortvloeiende maatregelen en voor
schriften, met uitzo.ndering van de kosten 

8 
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van beheer, contröle en administratie en 
van de vergoedingen aan Rijks- of Gemeen
telijke instellingen en aan lichamen, als be
doeld in artikel 152 van de Grondwet, voor 
het verrichten van werkzaamheden, welke 
uit deze wet voortvloeien"; 

d. in artikel 17 het bepaalde onder b 
vervalt. 

e. in artikel 18 het bepaalde onder d 
vervalt. 

2. Het Voedselvoorzieningsbesluit (Var
ordenin~enblad voor het bezette Nederland
se gebied 1941, No. 12) wordt gewijzigd in 
dier voege, dat: 

a. in artikel 1, onder 4 °. in plaats van 
"Landbouw-Crisisfonds" wordt gelezen 
,,Landbouw-Egalisatiefonds"; 

b. artikel II wordt gelezen als volgt: 
,,Alle inkomsten en uitgaven, uit dit be

sluit voortvloeiende, koi;nen ten bate dan 
wel ten laste van het Fonds, met uitzonde
ring van de kosten van beheer, contröle en 
administratie en van de vergoedingen aan 
Rijks- of Gemeentelijke instellingen en aan 
lichamen, als bedoeld in artikel 152 van de 
Grondwet, voor het verrichten van werk
zaamheden, welke uit dit besluit voort
vloeien". 

3. Het Besluit tuchtrechtspraak voed
selvoorziening (Nederlandse Staatscourant 
van 21 September 1942, No. 183) wordt ge
wijzigd in dier voege, dat artikel 54 wordt 
gelezen als volgt: 

,,Alle gelden, ontvangen bij de tenuit
voerlegging van uitspraken of bij schik
kingen ingevolge dit besluit, vloeien in 
's Rijks kas". · 

4. Onze Ministér van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening is bevoegd de 
reglementen betreffende de inrichting, taak 
en bevoegdheid van lichamen, als bedoeld 
in artikel 14 van het Organisatiebesluit 
Voedselvoorziening 1941 (Verordeningen
blad voor het bezette Nederlandse gebied 
1941, No. 69) vast te stellen, te wijzigen 
en in te trekken. 

5. Deze wet treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1948. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 13 Maart 1948. 

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

De Min. v an Financiën, P. LIEFTINCK. 

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

(Uitgeg. 20 April 1948.) 

·s. I 100 

13 Maart 1948. WET tot vaststelling van 
de begroting van inkomsten en uitga
ven van het Landbouw-Egalisatiefonds 
voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 600 C; 
Hand. II 47/48, bladz. 912-915; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 600 C; 
Hand. 1 47/4R, bladz. 304. 
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13 Maart 1948. WET tot vaststelling van 
het Elfde Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1948 (Depar
tement van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening). 

Bijl. Hand. Il, 47/48, 600; 
Hand. II 47/48, bladz. 814-834, 87g

'9rr, 917-918; 
Bijl. Hand. 1, 47/48, 600; 
Hand. 1 47/48, bladz. 287-304. 

Titel A. Gewone Dienst f 97,754,350 
Titel B. Buitengewone Dienst f 50,215,320 

Gehele Dienst f 147,969,670 
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13 Maart 1948. BESLUIT tot . scho.rsing 
van de besluiten van burgemeester en 
wethouders van 's-Gravenhage van 8 
October 1947 en van de raad dier ge
meente van r Maart 1948, betreffende 
voorzieningen aan het perceel Dillen
burgstraat (L.) 6. 

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

Wederopbouw en Volkshuisvesting van 8 
Maart 1948, No. 25095/PBR., Afdeling Ju
ridische Zaken, betreffende het besluit van 
burgemeester en wethouders van 's-Graven
hage van 8 October 1947, tot het voorschrij
ven van voorzieningen aan het perceel Dil
lenburgstraat (L) 6, en het besluit van de 
raad dier gemeente van 1 Maart 1948, waar
bij beroep tegen eerstbedoeld besluit niet 
ontvankelijk is verklaard; 

Overwegende, dat het wenselijk is om, 
hangende het onderzoek van de vraag, of 
deze besluiten in strijd met de wet of met 
het algemeen belang zijn, de werking ervan 
op te schorten; 

Gezien de gemeentewet~ 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
vorenbedoelde besluiten van burgemees-

ter en wethouders en de raad van 's-Gra
venhage tot r September 1948 te schorsen. 

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

's-Gravenhage, 13 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Wederopb. en Volkshuisvesting, 

J. IN 'T VELD. 

(Uitgeg. 9 April 1948). 

S. I 103 

15 Maart 1948. BESLUIT, bepalende' de 
bekendmaking in het Staatsblad van 
de op 22 Januari 1948 te Wenen tussen 
Nederland en Oostenrijk gesloten lucht
vaartovereenkomst. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
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Gezien de op 22 Januari 1948 te Wenen 
tussen Nederland en Oostenrijk gesloten 
luchtvaartovereenkomst, waarvan een af
druk en een vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd;* 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 9 Maart 1948, Ka
binet en Protocol no. 24403; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemde overeen

komst, alsmede de vertaling daarvan, te 
doen bekendmaken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen ten deze wordt ver
eist. 

's-Gravenhage, 15 Maart 1948. 
WILHELMINA. 

De Min v. Buiten!. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. z3 April z948). 

Vertaling: 

LUCHTVAARTOVEREENJ{Ol\fST 
tussen de Ne1lerlandse Regering en de Oos

tenrijkse Federale Regering 

De Regeringen van Nederland en Oosten
rijk, geleid door de wens het burgerlijk 
luchtvervoer tussen Nederland en Oosten
rijk te bevorderen, sluiten hierbij de vol
gende Overeenkomst betreffende de geregel
de diensten van luchtvaartmaatschappijen 
tussen haar onderscheidene grondgebieden, 
welke diensten aan de volgende bepalingen
zullen zijn onderworpen. 

Art. 1. Elke overeenkomstsluitende par
tij verleent aan de andere overeenkomst
sluitende partij rechten in de mate, om
schreven in de bij deze Overeenkomst be
horende Bijlage, met het doel de daarin om
schreven luchtdiensten (hierna te noemen 
,,de overeengekomen diensten") in te stel
len. 

Art. 2. 1. De overeengekomen diensten 
kunnen onmiddellijk, dan wel op een later 
tijdstip, naar verkiezing van de overeen
komstsluitende partij, waaraan de rechten 
zijn verleend, aanvangen, maar niet voor
dat 

a. de overeenkomstsluitende partij, waar
aan de rechten zijn verleend, een of meer 
luchtvaartmaatschappijen voor de aangege
ven route of routes heeft aangewezen, en 

b. de overeenkomstsluitende partij, wel
ke de rechten verleent, de passende exploi
tatievergunning heeft gegeven aan de be
trokken luchtvaartmaatschappij of -maat
schappijen (hetgeen zij, behoudens het be
paalde in par. 2 van dit artikel en in artikel 
7 zonder onnodig uitstel zal doen). 

2. Van de aangewezen luchtvaartmaat
schappij of -maatschappijen kan worden 
verlangd, dat zij ten genoegen van de lucht
·°'3rtautoriteiten van de overeenkomstslui
tende partij, welke de rechten verleent, aan-

* Engelse tekst niet opgenomen. 
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toont, dat ZIJ m staat is (zijn) de voor
waarden na te komen, welke worden gesteld 
bij of krachtens de wetten en voorschriften, 
welke gewoonlijk door die autoriteiten met 
betrekking tot de exploitatie van· commer
ciële luchtyaartmaatschappijen worden toe
gepast. 

3. In gebieden, welke militair bezet 
zijn, of in gebieden, welke daarbij betrok
ken zijn, zal zulk een opening, waar nodig, 
onderworpen blijven aan de goed\ceuring 
van de bevoegde militaire autoriteiten. 

3. Exploitatierechten, welke tevoren zou
den kunnen zijn toegestaan door een van de 
overeenkomstsluitende partijen aan enige 
staat, niet partij bij deze overeenkomst, of 
aan een luchtvaartmaatschappij, zullen, 
overeenkomstig hun bepalingen, van kracht 
blijven. 

Art. 4. Teneinde bevoorrechtende prak
tijken te voorkomen en gelijkheid van be
handeling te verzekeren, wordt overeenge
komen dat: 

a. Elk van de overeenkomstsluitende 
partijen kan opleggen of doen opleggen bil
lijke en redelijke kosten voor het gebruik 
van luchthavens en andere f;1-ciliteiteri. Elk 
van de overeenkomstsluitende partijen 
neemt echter op zich, dat deze kosten niet 
hoger zullen zijn dan die, welke zouden wor
den betaald voor het gebruik van zodanige 
luchthavens en faciliteiten door haar eigen 
luchtvaartuigen, gebezigd op soortgelijke in
ternationale diensten; 

b. Op motorbrandstof, smeeroliën en re
servedelen, welke in het gebied van een 
overeenkomstsluitende partij door de andere 
overeenkomstsluitende partij of haar onder
danen worden ingevoerd of aan boord geno
men, en welke uitsluitend bestemd zijn voor 
het gebruik door luchtvaartuigen van die 
andere overeenkomstsluitende partij, zal ten 
aanzien van douanerechten, inspectiekosten 
en andere nationale rechten of kosten, opge
legd door de eerste overeenkomstsluitende 
partij, een behandeling worden toegepast, 
welke niet ongunstiger is dan die, toege
staan aan nationale en andere buitenlandse 
luchtvaartmaatschappijen, welke zich bezig 
houden met internationaal luchtvervoer. 

c. Luchtvaartuigen, welke gebezigd wor
den op de overeengekomen diensten en 
voorraden motorbrandstof, smeeroliën, re
servedelen, normale uitrustingstukken en 
proviand, welke aan boord blijven van bur
gerlijke luchtvaartuigen van de luchtvaart
maatschappijen van de overeenkomstslui
tende partijen, waaraan vergunning is ver
leend de in de Bijlage omschreven routes 
en diensten te exploiteren, zijn bij binnen
komst in en vertrek uit het grondgebied van 
de andere overeenkomstsluitende partij 
vrijgesteld van douanerechten, inspectie
kosten of soortgelijke rechten en kosten, 
zelfs indien zodanige voorraden worden ge
bruikt of verbruikt door zulke luchtvaartui
gen bij vluchten binnen dat grondgebied. 

d. De onder vorenbedoelde vrijstelling 
vallende goederen mogen slechts worden ge
lost met toestemming van de douane-auto-
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riteiten van de andere overeenkomstsluiten
de partij. De geloste goederen, die weer zul
len moeten worden uitgevoerd, zullen tot 
wederuitvoer onder toezicht van de douane 
blijven. 

Art. 5. Bewijzen van luchtwaardigheid, 
bewijzen van geschiktheid en vergunningen, 
uitgereikt of geldig verklaard door een over
eenkomstsluitende partij, zullen door de an
dere overeenkomstsluitende _partij als gel
dig worden erkend voor de exploitatie van 
de in de Bijlage omschreven luchtlijnen en 
diensten. Elke overeenkomstsluitende partij 
behoudt zich evenwel het recht voor, voor 
vluchten boven haar eigen grondgebied de 
erkenning van bewijzen van geschiktheid en 
vergunningen, door een andere staat aan 
haar eigen onderdanen uitgereikt, te wei
geren. 

Art. 6. a . De wetten en voorschriften 
van een overeenkomstsluitende partij be
treffende de toelating tot of het vertrek uit 
haar grondgebied van luchtvaartuigen, ge
bezigd in de internationale luchtvaart, of 
betreffende de exploitatie van en het vlie
gen met zulke luchtvaartuigen gedurende 
het verblijf binnen haar grondgebied, zullen 
van toepassing zijn op de luchtvaartuigen 
van alle overeenkomstsluitende partijen 
zonder onderscheid van nationaliteit, en zul
len door deze luchtvaartuigen moeten wor
den nagekomen bij het binnenkomen in of 
verlaten van of gedurende het verblijf bin
nen het grondgebied van ,die partij. 

b. De wetten en voorschriften van een 
overeenkomstsluitende partij betreffende de 
toelating tot of het vertrek uit haar grond
gebied van passagiers, bemanning of lading 
van luchvaartuigen, zoals voorschriften be
treffende binnenkomst, in- en uitklaring, 
immigratie, paspoorten, douane en quaran
taine, zullen door of vanwege de passagiers, 
bemanning en lading van de aangewezen 
luchtvaartmaatschappij of -maatschappijen 
van de andere overeenkomstsluitende par
tij moeten worden nagekomen gedurende 
het verblijf binnen het grondgebied van 
eerstgenoemde partij. , . 

Art. 7. Elke overeenkomstsluitende par
tij behoudt zich het recht voor de uitoefe
ning van de rechten, vermeld in de Bijlage 
van deze Overeenkomst, door een lucht
vaartmaatschappij, aangewezen door de an
dere overeenkomstsluitende partij, niet te 
verlenen of in te trekken in elk geval waar
in niet tot haar genoegen is gebleken, dat 
het overwegende eigendomsrecht en het 
daadwerkelijk toezicht, berusten bij onder
danen van een partij bij deze Overeenkomst, 
dan wel in geval een luchtvaartmaatschap
pij in gebreke blijft de wetten van de sta
ten, over wier grondgebied zij luchtdiensten 
onderhoudt, als omschreven in artikel 6 
van deze Overeenkomst, na te komen of 
aan haar verplichtingen ingevolge deze 
Overeenkomst te voldoen. 

Art. 8. lndien een van de overeenkomst
sluitende partijen het wenselijk acht enige 
bepaling of -bepalingen van de bij deze 
Overeenkomst behorende Bijlage te wijzi-
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gen, kan zulk een WtJztgmg worden aange
bracht door rechtstreeks tot overeenstem
ming leidend overleg tussen de bevoegde 
luchtvaartautoriteiten van de overeen
komstsluitende partijen. 

Art. 9. Enig geschil tussen de overeen
komstsluitende partijen betreffende de uit
legging of toepassing van deze Overeen
komst of van de Bijlage zal ter beslissing 
worden voorgelegd aan een · in onderlin~ 
overleg tussen de overeenkomstsluitende 
partijen samengesteld Scheidsgerecht, of 
aan enig ander persoon of lichaam. De 
overeenkomstsluitende partijen verbinden 
zich, zich te houden aan de gegeven beslis
sing. 

Art. ro. Elk der overeenkomstsluitende 
partijen kan te allen tijde aan de andere 
mededeling doen van haar wens deze Over
eenkomst te beëindigen. Indien een zodani
ge mededeling wordt gedaan, zal deze Over
eenkomst ophouden te bestaan 12 maanden 
na !let tijdstip, waarop de mededeling door 
de andere overeenkomstsluitende partij 
werd ontvangen, tenzij de mededeling van 
opzegging in onderling overleg wordt inge
trokken voordat die termijn is verstreken. 

Art. 11. Deze Overeenkomst treedt in 
werking op de dag harer ondertekening. 

Gedaan te Wenen, 22 Januari 1948. 
Voor de Nederlandse Regering: 

F. d'ANSEMBOURG. 
Voor de Oostenrijkse Federale Regering: 

GRUBER. 
UBELEIS. 

BIJLAGE 
bij de Luchtvaa;rtovereenkomst tussen de 
Nederlandse Regering en de Oostenrijkse 

Federale Regering 

1. Aan luchtvaartmaatschappijen, aange
wezen door de Nederlandse Regering, wor
den de rechten verleend van overvliegen en 
van landingen voor niet-commerciële doel
einden, alsmede het recht in internationaal 
verkeer passagiers, post en vracht op te ne
men en af te zetten op plaatsen op Oosten
rijks grondgebied, opengesteld voor het in
ternationaal luchtverkeer, op de volgende 
routes in beide richtingen: 

a. Nederland, hetzij rechtstreeks, hetzij 
via tussenliggende punten, naar Wenen en 
verder gelegen punten; 

b. Nederland via Praag naar Wenen en 
naar verder gelegen punten; 

c. Nederland naar Linz of Salzburg via 
tussenliggende punten en naar verder gele
gen punten. 

2. Aan luchtvaartmaatschappijen, aan
gewezen door de Oostenrijkse Regering, 
worden de rechten verleend van overvlie
gen en van landingen voor niet commerciële 
doeleinden alsmede het recht in internatio
naal verkeer passagiers, post en vracht op 
te nemen en af te zetten op plaatsen op 
Nederlands grondgebied opengesteld voor 
het internationaal luchtverkeer op de later 
door de overeenkomstsluitende partijen 
overeen te komen routes. 
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S. I 104 

r6 Maart I948. BESLUIT, houdende vast.. 
stelling voorschriften v9or de bestrij
ding van de aspergevlieg. 

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

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 13 Februari 1948, No. 74/54, Afdeling 
Juridische Zaken, Letter L.; · 

Gelet op artikel 2 van de Plantenziek- • 
tenwet; 

Overwegende, dat het wenselijk is geble
ken voorschriften vast te stellen met betrek
king tot de bestrijding van de aspergevlieg; 

De Raad van State · gehoord (advies van 
24 Februari 1948, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van rr Maart 1948, No. 
180/54, Afdeling Juridische Zaken, Letter 
L .; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
. Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: . 
1 . Onze Minister : Onze met de zaken 

van de Landbouw belaste Minister; 
2. Pl.antenziektenkundi:ge Dienst: de 

Plantenziektenkundige Dienst, bedoeld in 
artikel 5, van de Plantenziektenwet ; 

3. Aspergevlieg: het insect, genaamd Pla
typaraea poeciloptera Schrk., alsmede de 
eieren, larven en poppen daarvan; 

4. Steken van aspergeplanten: oogsten 
van voor consumptie bestemde asperge
stengels, welke zijn geteeld met behulp van 
verhoogde bedden. . 

2. r. Door Onze Minister kunnen in de 
maand Maart van het jaar 1948 en in de 
maanden Januari en Februari van elk vol
gend kalenderjaar gemeenten of gedeelten 
van gemeenten worden aangewezen, in welke 
de bestrijding van de aspergevlieg totdat de 
aanwijzing door Onze Minister wordt inge
trokken verplicht zal zijn overeenkomstig 
de navolgende bepalingen. 

2. De beschikking, houdende aanwij
zing van een gemeente of een gedeelte ener 
gemeente overeenkomstig _het bepaalde bij 
het vorig lid, wordt aan de burgemeester 
dier gemeente medegedeeld. 

3. De burgemeester brengt de beschik
king binnen tweemaal vier en twintig uur 
na ontvangst ter alge_mene kennis op de in 
zijn gemeente voor openbare bekendmaking 
gebruikelijke wijze en onder vermelding van 
de inhoud der artikelen r en 3 tot en met 8. 

4. Na bekendmaking der aanwijzing 
overeenkomstig het bepaalde bij het vorig 
lid gelden voor de aangewezen g~meen e of 
het aangewezen gedeelte der gemeente de 
in dat lid genoemde artikelen. 

3. r. De gebruiker van een perceel, 
waarop aspergeplanten worden geteeld, is 
verplicht er zorg voor te. dragen, dat alle 
aanplantingen en zaaibedden in het tijdvak 
van 15 Juni tot r Augustus van elk jaar 
volledig vrij zijn van door de aspergevlieg 
aangetaste stengels en wel door de toepas
sing van de in· het volgend lid àangegeven 
methode. -
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2. De aangetaste stengel§ moeten wor
den uitgetrokken of afgesneden tot op een 
zodanige diepte in de grond, dat de in de 
stengels aanwezige aspergevliegen worden 
verwijderd. 

3. Hij is verplicht er zorg voor te ' dra
gen, dat de uitgetrokken af afgesneden 
stengels of delen van stengels onmiddellijk 
worden vernietigd. · 

4. De gebruiker van een perceel , waarop 
aspergeplanten worden geteeld, is verplicht 
er zorg voor te dragen, dat jaarlijks vóór de 
eerste December alle aspergestengèls geheel 
worden uitgetrokken of afgesneden en dat 
de uitgetrokken of afgesneden stengels on
middellijk worden vernietigd. 

5. · 1. De gebruiker van een perceel, 
waarop zich aspergeplanten bevinden, die 
niet meer worden gestoken, is verplicht er 
zorg voor te dragen, dat dit perceel vóór de 
eerste April van het jaar, · volgend op het 
jaar, waarin voor de laatste maal is gesto- . 
ken, op zodanige wijze wordt behandeld, dat 
de aspergeplanten worden gedood. 

2. Ten aanzien van percelen, waarop 
niet meer is gestoken in het jaar, vooraf
gaand aan het jaar, waarin de gemeente of 
het gedeelte van de gemeente, waarbinnen 
zij zijn gelegen, krachtens artikel 2 is aan
gewezen, moet de in het vorig lid bedoelde 
behandeling plaats vinden vóór de eerste 
April van het jaar, waarin de aanwijzing is 
geschied. 

3 . Voor het jaar 1948 moet in de beide 
voorafgaande leden van dit artikel in plaats 
van "de eerste April" worden gelezen "de 
eerste Mei". 

6. r. Het Hoofd van de Plantenziekten
kundige Dienst kan onder door hem te stel
len voorwaarden in bepaalde gevallen vrij
stelling verlenen van de in het vorig arti
kel bedoelde verplichting. 

2. Aanvragen om vrijstelling moeten bij 
aangetekend schrijven worden gericht aan 
het Hoofd van voornoemd@ Dienst ten min
ste vijftien dagen vóór de in artikel 5 vast-
gestelde data. · ' 

3. De voorwaarden, bedoeld in het eer-: 
ste lid, kunnen bestaan in: 

a. het uitvoeren of doen uitvoeren van 
bespuitingen of bestuivingen op het betrok
ken perceel in door het Hoofd van de Plan
te11ziektenkundige Dienst aan te geven tijd
vakken en met door hem aan te wijzen in
sectëndodende middelen. 

b. het toepassen van de in artikel 3 ge
noemde maatregelen. 

7. r. Indien de gebruiker van een per
ceel, bedoeld in de artikelen 3, 4 en •5, niet 
aan zijn verplichtingen krachtens deze arti
kelen heeft voldaan, ~of de hem eventueel 
ingevolge artikel 6 opgeler,de voorwaarden 
niet is nagekomen, doet de burgemeester 
van de gemeente, binnen welke het perceel 
is gelegen, op kosten van de nalatige de in 
die artikelen genoemde maatregelen nemen 
op aanwijzing van het Hoofd van de Plan
tenziektenkundige Dienst. 

2. De kosten, verbonden aan het nemen 
van maatregelen ingevolge het eers_te lid 

• 
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van dit artikel, worden ingevorderd op de 
wijze, bij artikel 155 der Gemeentewet voor
geschreven. Voor zover deze kosten geheel 
of gedeeltelijk niet op de nalatige gebruiker 
kunnen worden verhaald, komen zij ten 
laste van het Rijk. 

8, . Een ieder, wie zulks aangaat, is ge- . 
houden de in het eerste lid van artikel 7 
bedoelde maatregelen te gedogen en aan de 
toepassing daarvan geen enkele belemme
ring in de weg te leggen. 

9. 1. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Besluit Bestrijding Aspergevlieg 1948" 
met bijvoeging van het nummer van het 
Staatsblad, waarin het verschijnt. · 

2. Het treedt in werking met ingang van 
de tweede dag na die van zijn afkondiging 
in het Staatsblad. 

De Minister van Land\)ouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, 16 Maart 1948. 

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

(Uitgeg. 23 Maart 1948.) 
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18 Maart 1948. WET, houdende wijziging 
van enige bepalingen der wet van 5 
Augustus 1850, Staatsblad No. 45, tot 
regeling van het recht van onderzoek 
(enquête). 

Bijl. Hand. II 47/48, 745; 
Hand. II 47/48, bladz. 1526-1527; 
Bijl. Hand. I 47/48, 745; 
Hand. I 47/48, bladz, 314. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is enige bepalingen 
der wet van 5 Augustus 1850, Staatsblad 
no. 45, tot regeling van het recht van on
derzoek (enquête) te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De wet van 5 Augustus 1850, 

Staatsblad no. 45, tot regeling van het recht 
van onderzoek (enquête) wordt gewijzigd 
als volgt: · 

I. Artikel x wordt gelezen: 
Het besluit tot het instellen van een on

derzoek (enquête) wordt, nadat het voor
stel daartoe in de afdelingen onderzocht is, 
in een vergadering van een der Kamers of 
in de verenigde vergadering van de Staten
Generaal genomen en bevat een nauwkeu
rige omschrijving van het onderwerp van 
het onderzoek. 

II. Artikel 2, lid 1, wordt gelezen: 
Dit besluit wordt, bij uittreksel uit de no

tulen van de Kamer of van de verenigde 
vergadering der Staten-Generaal, in de 
Staatscourant geplaatst. 

111. Artikel 3 wordt gelezen: 
Vanaf het · tijdstip der eerste bekendma-
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king zijn alle Nederlanders benevens alle 
ingezeten en andere binnen het grondgebied 
van het Rijk verblijfhoudende personen 
verplicht aan de oproepingen tot verhoor 
door de commissie uitgevaardigd, te voldoen 
en zijn alle openbare ambtenaren gehouden 
om, in overeenstemming met de bepalingen 
van deze wet, gevolg te geven aan de vor
deringen der commissie van onderzoek, die 
deze tot uitvoering van haar last nodig oor

. deelt. 
De Ministers kunnen alleen ondervraagd 

worden op de wijze bij artikel 97 der 
Grondwet voorgeschreven, behoudens voor 
zover de verlangde inlichtingen betrekking 
hebben op een periode, gedurende welke de 
Staten-Generaal ten gevolge van een inge
treden noodtoestand niet of niet · normaal 
gefunctionneerd hebben. 

IV. Aan artikel 5 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende: 

Onder dagvaarding wordt in deze wet 
mede begrepen voor wat betreft personen, 
die geen bekende woon- of verblijfplaats 
binnen het Rijk hebben, een oproeping op 
last der commissie op door haar te bepalen 
wijze. 

V. Artikel 6, lid 2, vervalt. 
VI. De leden I en 2 van artikel 7 wor

den gelezen: 
De verhoren van getuigen en deskundi

gen worden door de commissie van onder
zoek gehouden ter plaatse, waar zij zulks 
het meest wenselijk oordeelt. 

De schriftelijke aantekening der afgeleg
de verklaringen of gegeven berichten wordt 
aan de getuigen of deskundigen voorgelezen 
of ter inzage verstrekt en door dezen onder
tekend. 

VII. Ingevoegd wordt een artikel 12, 
luidende : 

De Nederlandse strafwet is toepasselijk 
op ieder die niet voldoet aan de verplich
ting in artikel 3, lid 1, omschreven, ook 
indien het feit buiten het Rijk in Europa is 
begaan. 

VIII. Artikel 14 wordt gelezen: 
Bij herhaalde niet-verschijning zijn de ar

tikelen 9, 10, 11 en 12 dezer wet mede van 
toepassing. 

IX. Artikel 20 wordt gelezen: 
De gevoelens, door de leden van colleges 

bij de behandeling van zaken ter vergade
ring geuit, en de deswege plaats gehad heb
bende beraadslagingen mogen, voor zover 
bij de wet een verplichting tot geheimhou
ding is opgelegd, nimmer een onderwerp 
van verhoor of ondervraging uitmaken. Met 
betrekking tot de behandeling van zaken 
ter ~ergadering van de Raad van Ministers 
en de deswege plaats gehad hebbende be
raadslagingen mogen Ministe.rs en gewezen 
Ministers slechts worden ondervraagd over 
in die Raad geyallen beslissingen en de 
gronden waarop dezelve rusten. 

De verschoning van verplichte geheim
houding door burgerlijke ambtenaren of mi
litairen of gewezen burgerlijke ambtenaren 
en -militairen van alle rang ingebracht, moet 
insgelijks worden aangenomen indien zij 
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rust op het beweren dat dè verlangde open
.baarmaking wordt geoordeeld in strijd te 
zijn met het belang van de Staat, of op de 
stellige last van hun meerderen dezelfde 
grond van verschoning aanduidende. 

In beide gevallen kan echter de Kamer 
of de verenigde vergadering der Staten
Generaal op het verslag van haar commis
sie verlangen, dat de gegrondheid der inge
brachte verschoning door het hoofd van het 
departement van algemeen bestuur, waar
onder de betrokken ambtenaar of militair 
behoort of behoord heeft, nader bevestigd 
warde. 

Met betrekking tot gewezen Ministers 
geschiedt voor zaken, welke betrekking 
hebben op de tijd van hun ministerschap, 
de bevestiging door Ons. Hetzelfde geldt 
voor JV[inisters in het geval, bedoeld in het 
slot van het tweede lid van artikel 3. 

X. Artikel 21 wordt gelezen: 
Het hoofd van het departement van al

gemeen bestuur bij wie of onder wiens on
dergeschikte ambtenaren stukken voorhan
den zijn, welker inzage door de commissie 
schriftelijk verlangd wordt, bewilligt die in
zage, tenzij hij oordelen mocht dat zij met 
het belang van de Staat in strijd zou kun-
nen zijn. · 

Evenwel wordt van stukken, weergeven
de de behandeling van zaken ter vergade
ring van de Raad van Ministers niet anders . 
verstrekt dan een door de Minister-Presi
dent ondertekend uittreksel vermeldende 
de in die Raad gevallen beslissingen. 

XI. Artikel 22 wordt gelezen: 
Bij de toepassing der bepalingen, in de 

beide voorafgaande artikelen vervat, op le
den van staatscolleges of andere ambtena
ren wier werkkring hen niet rechtstreeks 
onder enig departement van algemeen be
stuur rang~chikt of rangschikte; zal de 
machtiging.. tot of weigering van inzage van 
stukken, of verklaring van strijdig staats
belang, worden gegeven door het hoofd of 
de hoofden der departementen van alge
meen bestuur tot wier werkkring die be-
handelde zaken eigenaardig behoren. · 

XII. De leden 1 en 2 van artikel 23 

worden gelezen: 
Wanneer de commissie van onderzoek 

nodig acht, buiten 's lands c,f in Neder
landsch-Indië, Surin«me of Curaçao ver
blijfhoudende personen als getuigen of des
kundigen te horen, kan zij van de vragen, 
waarop antwoord verlangd wordt, in ge
schrifte mededeling doen aan het betrok
ken departement van algemeen bestuur, dat 
de voldoening daarvan bevordert, wanneer 
het dat van Buitenlandse Zaken betreft, 
door de tussenkomst der diplomatieke of 
consulaire agenten, en wanneer het dat van 
Overzeese Gebiedsdelen betreft, door de 
betrokken overzeese regeringen. 

Indien de medegedeelde vragen door 
ambtenaren of militairen van alle rang moe
ten worden beantwoord en het hoofd van 
het betrokken departement van algemeen 
bestuur van oordeel is, dat het belang van 
de Staat de beantwoording niet toelaat, · 
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wordt daarvan aan de commissie kennis ge
geven. 

XIII. Artikel 28 wordt gelezen: 
De bevoegdheid en de werkzaamheden 

van een commissie van onderzoek worden 
door de sluiting van de zitting of door de 
ontbinding van één of van beide Kamers 
der Staten-Generaal niei: geschorst. 

XIV. Toegevoegd wordt een artikel' 29, 
luidende: 

De Kamer of de verenigde vergadering 
der "Staten-Generaal stel een raming vast 
van de kosten, welke naar haar oordeel voor 
het 01 ,derzoek in een bepaald dienstjaar 
vereis·: zijn. Zij brengt deze te Onzer ken
nis. 'Nij dienen vervolgens bij de Tweede 
Kamer een ontwerp v.an wet tot verhoging 
der Rijksbegroting in. 

qe Kamer of de verenigde vergadering 
der Staten-Generaal kan besluiten, dat aan 
de leden van een commissie van onderzoek 
vergoeding wordt toegekend van de reis- en 
verblijfkosten, welke zij hebben moeten 
maken uitsluitend tot het verrichten van 
werkzaamheden voortvloeiende uit hun lid
maatschap dier commissie. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi-
ging. • 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 Maart . 

1948. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, BEEL. 

De Mir, . v. justitie, J. H. V. MAARSEVEEN. 

De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

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

(Uitgeg. 9 April z948.) 

S. I 107 
z8 Maart z948. WET, houdende voorzie

ning in de na 4 Mei 1945 verstreken 
duur van rechtspersoonlijkheid bezit
tende verenigingen of naamloze ven
nootschappen. (Duurverlengingswet). 

Bijl. Hand. II 46/47, 543; 
Hand. II 47/48, 543; 
Hand. II 47/48, bladz. z5z5-z5z8; 
Bijl. Hand. I 47/48, 543; 
Hand. I 47/48, bladz. 306. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk kan zijn de na 4 Mei 1945 
verstreken duur van een rechtspersoonlijk
heid bezittende vereniging of naamloze ven
nootschap te verlengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad .van State, enz. 
Art. I. Onze Minister van Justitie is 

bevoegd de na 4 Mei 1945 verstreken duur 
van een rechtspersoonlijkheid bezittende 
vereniging of naamloze vennootschap te ver
lengen. De verlenging werkt terug tot aan 
het einde van de dag van het verstrijken. 
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Bevoegdelijk verrichte handelingen wor
den niet ongedaan gemaakt, evenmin wordt 
nadeel toegebracht aan door of jegens der
den verkregen rechten. 

Het ministerieel verlengingsbesluit wordt 
openbaar gemaakt in de Nederlandse 
Staatscourant. Wat niet is openbaar ge
maakt geldt niet tegen derden te goeder 
trouw. 

Art. II. Het opschrift van Hoofdstuk 
IV der gewijzigde Zegelwet I9I7 wordt ge
lezen als volgt: 

.,Van het zegelrecht van jachtakten, ver
zoekschriften om goedkeuring van statuten 
of wijziging van goedgekeurde statuten ener 
vereniging of om verlenging van de duur 
ener rechtspersoonlijl!:heid bezittende ver
eniging en besluiten, houdende vergunning 
tot verandering van geslachtsnaam en ver
lening van adeldom." 

Het tweede lid van artikel 4I der gewij
zigde Zegelwet I9I7 wordt gelezen als volgt: 

,,2. Aan een vast recht van vijftig gul
den zijn onderworpen de verzoekschriften 
om goedkeuring van de stat'-\ten ener ver
eniging, alsmede die om verlenging van 
haar verstreken duur. Aan een vast recht. . 
van vijf_en twintig gulden zijn onderworpen 
de verzoekschriften om goedkeuring van wij
ziging der goedgekeurde statuten. Het recht 
wordt teruggegeven aan de ondertekenaren, 
indien de goedkeuring of de verlenging niet 
wordt verleend.". 

Art. III. Het tweede lid van artikel I7 
der gewijzigde Handelsregisterwet (Staats-
blad I9I8 no. 493) wordt gelezen als volgt: 

"Heeft de akte van oprichting van een 
naamloze vennootschap of hebben de sta
tuten van een vereniging, waarop de artike
len 8, 9 of IO van toepassing zijn, wijziging 
ondergaan, of is de duur van een dezer 
lichamen ingevolge artikel I der Duurver
lengingswet bij ministerieel besluit ver
lengd, dan wordt opgegeven de dagtekening 
der Nederlandse Staatscourant, waarin die 
wijziging of verlenging is openbaar gémaakt. 
Het tweede lid van artikel 8 vindt over
eenkomstige toepassing.". 

Art. IV. Aan artikel 9 der gewijzigde 
wet van 22 April I855 (Staatsblad no. 32), 
tot regeling en beperking der uitoefening 
van het regt van vereeniging en vergade
ring, wordt toegevoegd : 

"Wat niet is openbaar gemaakt geldt niet 
tegen derden te goeder.,,trouw.". 

Art. V. Deze wet kan worden aange
haald onder de titel "Duurverlengingswet". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, I8 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. justitie, J , H. V. MAARSEVEEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

(Uitgeg. 6 April 1948.) 

120 

S. I 108 

18 Maart 1948. WET, houdende intrek
king van het Besluit bestrijding plun
dering in oorlogstijd. 

B ijl. Hand. Il 47/48, 714; 
Hand. Il 47/48, bladz. 1492; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 714; 
Hand. 1 47/48, bladz. 306. 

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

dat de regeling, vervat in het Besluit be
strijding plundering in oorlogstijd (Ons be
sluit van 27 Februari I945, Staatsblad FIS) 
kan vervallen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. Het Besluit bestrijding plunde

ring in oorlogstijd (Ons besluit van 27 Fe
bruari 1945, Staa tsblad No. F 15) wordt 
ingetrokken. 

Art:"il. Deze Wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's Gravenhage, 18 Maart I948. 

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

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. · 
De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 2 April 1948.) 
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18 Maart 1948. WET, houdende aanvul
ling en wijziging van de kieswet, als
mede bijzondere voorzieningen met het 
oog op de mogelijkheid, dat in I948 een 
verkiezing voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal plaats vindt. 

Bijl. Hand. Il 47/4~, 689; 
Hand. 11 47/48, bladz. 1493-1499; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 689; 
Hélnd. 1 47/48, bladz. 306. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is in de kieswet enige aan
vullingen en wijzigingen aan te brengen, 
alsmede enkele bijzondere voorzieningen te 
treffen met het oog op de mogelijkheid, dat 
in 1948 een verkiezing voor de Tweede Ka
mer der ~taten-Generaal plaats vindt; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

AFDELING I. 
De kieswet wordt als volgt aangevuld en 

gewijzigd: 
Art. I. Artikel ia wordt genummerd: 2. 

Aan dit artikel wordt een tweede lid toe
gevoegd, luidende: 

,,Zij, die in het centrale bevolkingsregis
ter opgenomen zijn, worden voor de toe
passing van deze wet, behoudens bewijs van 
het tegendeel, geacht werkelijke woonplaats 
te hebben in het Rijk." 

Art. II. Artikel 3 wordt gewijzigd als 
volgt: 
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a. de zinsnede "zij, wien het kiesrecht 
ontzegd is bij eene onherroepelijke rechter
lijke uitspraak:" · wordt gelezen: ,,zij, wie 
het kiesrecht ontzegd is bij onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak of onherroepelijke uiL 
spraak van een Tribunaal of ingevolge be
slissing tot voorwaardelijke buitenveryol
gingstelling krachtens het Besluit politieke 
delinquenten 1945, tenzij Onze Minister van 
Justitie gebruik gemaakt heeft van de be
voegdheid tot herstel in de uitoefening van 
het kiesrecht, als bedoeld in artikel 3 van de 
Regeling ontzetting rechten (Stbl. no. G 
218);"; 

b. de zinsnede: ,,zij, die rechtens van 
hunne vrijheid zijn beroofd;" vervalt. 

. Art. III. Artikel 4 vervalt. Ingevoegd 
wordt een nieuw artikel 4, luidende: 

"Van de uitoefening van het kiesrecht 
zijn op de dag der stemming uitgesloten zij , 
die op die dag rechtens van hun vrijheid 
zijn beroofd." 

Art. IV. Aan het vierde lid van artikel 
7 wordt een volzin toegevoegd, luidende: 

.,Bij openbare kennisgeving geschiedt 
hiervan mededeling." 

Art. V . Na artikel 8 wordt een artikel 
ingevoegd, luidende: 

"Art. Ba. Het gemeentebestuur van 
's-Gravenhage maakt telkenjare een lijst op, 
aanwijzende de in het centrale bevolkings
register opgenomen pêrsonen, die bevoegd 
zijn tot het kiezen van de leden der Tweede 
Kamer. 

De op deze lijst geplaatste personen wor
den geacht voor te komen op de ingevolge 
artikel 7 door dat gemeentebestuur opge
maakte lijst. 

De artikelen 7, . tweede tot en met vijfde 
lid, en 9 tot en met 30 zijn van overeen
komstige toepassing. 

De vorm en inrichting van de lijst worden 
vastgesteld bij algemene ma~tregel van be-
stuur." 

Art. VI. Artikel 9 wordt gewijzigd als 
volgt: 

a. De woorden: ,,buiten vervolging stel
ling ingevolge het Besluit Politieke Delin
quenten 1945 (Stbl. no. F 244)" worden 
vervangen - door: buitenvervolgingstelling 
krachtens het Besluit politieke delinquenten 
1945; 

b. Aan het artikel wordt een volzin toege_ 
voegd, luidende: 

"Gelijke mededeling vindt plaats, indien 
Onze Minister van Justitie gebruik gemaakt 
heeft van de bevoegdheid tot herstel in de 
uitoefening van het kiesrècht, ,;,.Is bedoeld 
in artikel 3 van de Regeling ontzetting 
rechten (Stbl . no. G 218)." 

Art. VIL Het zevende lid van artikel 33 
wordt gelezen : 

. ,,De benoemingen, krachtens dit artikel 
te doen, geschieden voor vier kalenderjaren. 
Die ter vervulling ener opengevallen -plaats 
is benoemd, treedt af op het tijdstip, waar
op degene in wiens plaats hij is benoemd, 
moest aftreden." 

Art. VIII. In het eerste lid van artikel 
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35 worden de woorden: ,,vier uur" vervan
gen door: ,,vijf uur". 

Art. IX. Het eerste lid van ::.rtikel 37a 
wordt gelezén: 

"Indien het betreft de verkiezing van de 
leden der Tweede Kamer, wordt op naam 
van een der ondertekenaars van çle lijst of 
op naam van de overeenkomstig artikel 38 
aangewezen gemachtigde of diens plaats
vervanger, bevoegd tot het verbinden van 
de lijst overeenkomstig artikel 50, een som 
van f 250 in de consignatiekas gestort." 

Art. X . . In het eerste lid van artikel 40 
worden de woorden: ,,.één der onderteeke
naars" vervangen door: ,,een kiezer". 

Art. XL In artikel 43 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. het gestelde onder d wordt geletterd: 
e; 

b. ingevoegd wordt de volgende zinsnede: 
"d. die niet persoonlijk zijn ingeleverd 

door een kiezer, als bedoeld in artikel 40, 
eerste lid;". 

Art. XII. Aan het derde lid van artikel 
53 wordt een volzin toegevoegd, luidende: 
"Deze afdruk kan ook afzonderlijk tijdig 
door de burgemeester ter kennis van de 
kiezers worden gebracht." 

Art. XIII. In het eerste lid van artikel 
56a wordt in plaats van "artikel 7, derde 
lid" gelezen: ,,artikel 7, vierde lid". 

Art. XIV. Ii:i artikel 57 wordt in plaats 
van 57.Î gelezen: 57p. 

Art. XV. Aan artikel 57a wordt een lid 
toegevoegd, luidende: 
· ,,Het gestelde in dit artikel blijft buiten 

toepassing voor de . kiezer, die voorkomt op 
de lijst, bedoeld in het eerste lid van artikel 
Ba." 

Art. XVI. Na artikel 57j worden de vol
gende artikelen ingevoegd: 
. Art. 57k. Met inachtneming van het be

paalde in de artikelen 571 tot en met 57P 
kan de kiezer, wiens naam voorkomt op de 
in het eerste lid van artikel Ba bedoelde 
lijst, op zijn verzoek gemachtigd worden in 
een gemeente te zijner keuze aan de stem
ming deel te nemen. 

Art. 571. De kiezer, die gebruik wil ma
ken van de bevoegdheid, bedoeld in artikel 
57k, doet daarvan na r April, doch uiterlijk 
dertig dagen vóór de dag van de stemming, 
in persoon mededeling ter secretarie van 
een gemeente aan de burgemeester of aan 
de daartoe door · deze a_angewezen ambte
naar. 

Hij geeft daarbij op zijn naam en voor
letters of voornamen, alsmede het jaar zij
ner geboorte en een correspondentieadres 
in Nederland. 

Van de mededeling wordt een schriftelijke 
verklaring opgemaakt, welke door de kiezer 
en door de burgemeester of de door deze 
aangewezen ambtenaar wordt ondertekend . 

De vorm en inrichting van de verklaring 
worden vastgesteld bij algemene maatrc!gel · 
van bestuur. 

Art. 57m. De burgemeester zendt de ver
klaring, onverwijld aan de burgemeester van 
's-Gravenhage. 
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Wanneer de verzoeker voorkomt op de in 
het eerste lid van artikel 8a bedoelde lijst, 
plaatst laatstbedoelde burgemeester of de 
door deze aangewezen ambtenaar een des
betreffende aantekening op de verklaring en 
voorziet deze van een volgnummer. Deze 
verklaring geldt alsdan als machtiging in 
de zin van artikel 57k. Hij zendt deze on
verwijld aan de verzoeker en stelt op de zo
even genoemde lijst de aantekening: L. 

Indien de verzoeker niet voorkomt op de 
in het vorig lid bedoelde lijst of op die 
lijst ingevolge artikel 7, vierde lid, een aan
tekening voorkomt, dat hij bevoegd is bij 
volmacht te stemmen, stelt de in dat lid 
bedoelde burgemeester of de door deze aan
gewezen ambtenaar op de verklaring een 
aantekening, inhoudende, om welke reden 
aan het verzoek, bedoeld in artikel 57k, 
niet kan worden voldaan en zendt de ver
klaring aan de verzoeker toe. 

Art. 57n. In iedere gemeente wijzen bur
gemeester en wethouders één of meer stem
bureaux aan, waar de kiezers, die in het, 
bezit zijn van een machtiging, als in artikel 
57k bedoeld, zich moeten melden ter uit
oefening van hun stemrecht. De adressen 
van die stembureaux worden door de bur
gemeester gedurende ten minste veertien 
dagen vóór de dag van stemming ter open
bare kennis gebracht. Deze adressen wor
den bovendien vermeld op een lijst, welke · 
gedurende de tot de stemming bepaalde tijd 
op duidelijk zichtbare wijze in elk stem
lokaal ïs opgehangen. 

Art. 570. De machtiging treedt voor de 
toepassing van de artikelen 72 en 73 in de 
plaats van de in die artikelen bedoelde 
kaart. 

Artikel 74 is van toepassing, met dien 
verstande, dat de voorzitter in plaats van 
het nummer, waaronder de kiezer op het 
uittreksel uit de kiezerslijst voorkomt, het 
nummer van de machtiging opleest. 

Art. 57p! In afwijking, voor zoveel no
dig, van het bepaalde in artikel 76 stelt een 
der leden van het stembureau op de daar
voor bestemde plaats op de machtiging zijn 
paraaf, ten bewijze, dat de kiezer aan de 
stemming heeft deelgenomen. 

Tevens wordt op een lijst aantekening 
gehouden van de naam van de kiezer en 
het nummer van de machtiging. 

De vorm en de inrichting van de lijst 
worden vastgesteld bij algemene maatregel 
van bestuur. 

Art. XVII. De tweede volzin van het 
tweede lid van artikel 58 vervalt. 

Art. XVIII. Artikel 59 wordt gelezen: 
,,Burgemeester en wethouders der ge

meente, waarin de stembureaux zitting hou
den, benoemen, behoudens het bepaalde in 
artikel 60, eerste lid, telkens voor de tijd 
van een kalenderjaar de leden van elk stem
bureau en een voldoend aantal plaatsver
vangende leden." 

Art. XIX. In de tweede volzin van het 
derde lid van artikel 60 worden de woorden: 
"kan de raad" vervangen door: ,,kunnen 
burgemeester en wethouders". 
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Art. XX. Na het eerste lid van artikel 
63 wordt een lid ingevoegd, luidende: 

,,Op verzoek van burgemeester en wet
houders stellen de besturen van bijzondere 
scholen de daarvoor in aanmerking komen
de lokalen en het zich daarin bevindende 
materiaal tegen vergoeding van de daaruit 
voortvloeiende onkosten beschikbaar voor 
de inrichting en het gebruik als stemloka
len." 

Art. XXI. In artikel 68 worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

a. In de eerste volzin van het eerste lid 
wordt in plaats van "vijf ten honderd" ge
lezen: ,,twee ten honderd'.'. 

b. Na het eerste lid wordt een lid inge
voegd, luidende: 

" De burgemeester ener gemeente, die 
verwacht dat het percentage van twee ten 
honderd, in het vorige lid bedoeld, voor zijn 
gemeente onvoldoende zal zijn tengevolge 
van het deelnemen aan de verkiezing door 
kiezers, welke gebruik maken van de in 
artikel 57k bedoelde machtiging, is bevoegd 
verhoging van dit percentage voor zijn ge
meente te verlangen." 

c. In het laatste lid wordt na de woor
den: ,,in gereedheid brengen" ingevoegd: 
,,en toezenden''. 

Art. XXII. In de eerste volzin van ar
tikel 69 wordt in plaats van "vijf ten hon
derd" gelezen: ,,twee ten honderd". 

Na deze zin wordt een volzin ingevoegd, 
luidende : 

"Betreft het een stembureau, als bedoeld 
in artikel 57n, dan zorgt de burgemeester, 
dat er een voldoend aantal stembiljetten 
aanwezig is in verband met de te verwach
ten deelneming aan de verkiezing door kie
zers, welke gebruik maken van de in arti
kel 57h bedoelde machtiging." 

Art.' XXIII. In artikel 78 vervallen de 
woorden: ,,de voorzitter ·van". 

Art. XXIV. In het derde lid van artikel 
82· wordt na de woorden: ,,de ingeleverde 
kaarten" een komma geplaatst en het vol
gende ingevoegd: ,,de ingeleverde machti
gingen, bedoeld in artikel 57k,". 

Art. XXV. lp. het tweede lid van artikel 
84 worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

a. In de eerste volzin wordt na de woor
den: ,,het aantal ingeleverde kaarten" inge
voegd: ,.en ingeleverde machtigingen, be
doeld in artikel 57k,". 

b . In de tweede volzin wordt na de 
woorden: ,,de teruggegeven stembiljetten" 
een komma geplaatst, terwijl in plaats van 
de · woorden "en de ingeleverde kaarten" 
wordt gelezen: ,,de ingeleverde kaarten en 
de ingeleverde machtigingen, bedoeld in ar
tikel 57k,". 

Art. XXVI. De punt aan het einde van 
artikel 91 vervalt, terwijl aan dit artikel 
wordt toegevoegd : ,,benevens de in artikel 
57P bedoelde lijst, nadat deze op overeen
komstige wijze is ondertekend. De burge
meester zendt laatstgenoemde lijst onver
wijld aan de burgemeester van 's-Graven
hage.". 
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Art. XXVII. Artikel 147 wordt genum
merd : 146. 

Art. XXVIII. Onder het hoofd: ,,Straf
bepalingen" worden de volgende nieuwe ar
tikelen opgenomen: 

"Art. 147. Hij die stembiljetten namaakt 
of vervalst, met het oogmerk om de stem
biljetten als echt en onvervalst te gebrui
ken of door anderen te doen gebruiken, 
wordt gestraft met gevangenisstraf van ten 
hoogst e zes jaren. 

A rt . 147a. Hij die opzettelijk als echte 
en onvervalste stembiljetten gebruikt of 
door anderen doet gebruiken stembiljetten, 
.die hij zelf heeft nagemaakt of vervalst of 
waarvan de valsheid of vervalsing hem, 
toen hij ze ontving, bekend was, of deze, 
met het oogmerk om ze als echt en onver
valst te gebruiken of door anderen te doen 
gebruiken, in voorraad heeft, wordt gestraft 
met gevange_nisstraf van ten hoogste zes 
jaren . 

Art. 147b. Hij die stembiljetten voor
handen heeft met het oogmerk om die stem
biljetten wederrechtelijk te gebrui_ken of 
door anderen te doen gebruiken, wordt ge
straft met gevangenisstraf van ten hoogste 
twee jaren. ' 

Art. 147c. Bij veroordeling .wegens een 
der in de artikelen 147, 14Ja en 147b om
schreven misdrijven worden 

de stembiljetten, 
de valse of vervalste stembiljetten, 
de stoffen of voorwerpen, uit hun aard 

bestemd tot het namaken of vervalsen van 
stembiljetten, · 

voorzover daarmede . het misdrijf is ge
pleegd of .zij het voorwerp daarvan hebben 
uitgemaakt, . 

verbeurd verklaard, ook indien zij niet 
aan de veroordeelde toebehoren. 

Art. 147d. Bij veroordeling wegens een 
der in de artikelen 147, 147a en 147b om
schreven misdrijven, kan ontzetting van de 
in artikel 28 no. 1-4 van het Wetboek van 
Strafrecht vermelde rechten worden uitge
sproken." 

Art. XXIX. In artikel 150 worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

a. In het eerste lid wordt in plaats van 
,.drie gulden" gelezen: ,.vijf gulden"; 

b. In het tweede lid wordt in plaats van 
,.tien gulden" gelezen: ,.vijftien gulden". 

Art. XXX. In artikel 154 worden de 
woorden: ,,in artikel 148" vervangen door: 
,,in de artikelen 147, 147a, 147b en 148". 

AFDELING II. 

M~t het oog op de in 1948 te houden ver
kiezing gelden de volgende voorschriften: 

Art. XXXI. r. Ingeval van noodzake-
lijkheid kan: , 

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

b. van het bepaalde in artikel 67 der 
kieswet en van de krachtens dat artikel ge
geven voorschriften worden afgeweken, met 

1 dien verstande, dat het geheim der stem
ming gewaarborgd blijve. 
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2 . In de in het vorig lid genoemde ge
vallen dienen de door de Minister van Bin
nenlandse Zaken te geven voorschriften te 
worden inachtgenomen. 

Overgangsbepaling. 
Art. XXXII. Wij behouden Ons voor, 

indien deze wet op of na · 22 Februari 1948 
in werking treedt, met afwijking in zoverre 
van het bepaalde in het bij deze wet inge
voegde artikel 8a der kieswet, de in de ar
tikelen 10 tot en met 30 der kieswet bedoel
de data en termijnen voor het jaar 1948 
nader te regelen. 

Slotbepaling. 
Art. XXXIII. Deze wet treedt in wer

king met ingang van de dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin zij zal 
worden afgekondigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. vcan Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 23 Maart z948.) 
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r8 Maart z948. WET tot wijziging van de 
begroting van de Ontvangsten en Uit
gaven van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 707; 
H<1,t1d. II 47/48, bladz. r492; 
Bijl. Hand. I 47/48, 707; 
Hand. I 47/48, bladz. 308. 
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r8 Maart r948. WET tot wijziging van de 
pensioenen van weduwen en wezen van 
overleden leden en van overleden ge
wezen leden van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, welke vóór 1 Januari 
1947 zijn toegekend. 

Bijl. Hand. II 47/48, 722; 
Hand. II 47)48, bladz! z493; 
Bijl. Haind. I 47/48, 722; 
Hand. I 47/48, bladz. 306. 

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

dat het wenselijk is de pensioenen van we
duwen en wezen van overleden leden en 
van overleden gewezen leden van de Tweede · 
Kamer der Staten-Generaal, welke met in
gang van een tijdstip vóór 1 Januari 1947 
zijn toegekend, te herzien in aansluiting 
aan de wet van 1 Augustus 1947 (Staats-
blad No. H 279); . 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1, r. De pensioenen van weduwen 

én wezen van overleden leden en van over
leden gewezen leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal, welke met ' ingang van 
een tijdstip vóór 1 Januari 1947 zijn toe
gekend, worden met ingang van laatstge-
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noemde datum ambtshalve op de voet van 
het volgend lid herzien. 

2. Deze herziening geschiedt aldus, dat 
het pensioen wordt gesteld op het bedrag, 
dat wordt verkregen, wanneer het pensioen, 
waarvan het weduwen- en/of wezenpensioen 
is afgeleid, een verhoging overeenkomstig 
artikel 2 der wet van 1 Augustus 1947 
(Staatsblad No. H 279) zou hebben onder
gaan. 
- 2. Deze wet treedt in werking op de dag 

harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 6 Aprj l 1948.) 
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18 Maart 1948. WET , houdende voor
schriften betreffende het stemmen door 
militairen bij een in 1948 te houden 
verkiezing voor de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal. 

Bijl. Hand. II 47/48, 690; 
Hand. II 47/48, bladz. 1495r-1503; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 690; 
Hand. 1 47/48, bladz. 30,6-308. 

Wij -WII:.HELMINA, enz ... . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is met het oog op de mo
gelijkheid, dat in 1948 een verkiezing voor 
de .Tweede Kamer der Staten-Generaal 
plaats vindt, ten behoeve van de militairen, 
die in werkelijke dienst buiten het Rijk in 
Europa verblijven, tij delijk uitbreiding te 
geven aan de gelegenheid om bij volmacht 
te stemmen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Militairen bij de Koninklijke 

Marine en biJ de Koninklijke Landmacht, 
die in werkelijke dienst buiten het Rijk in 
Europa verblijven, zijn bevoegd bij een in 
1948 voor de Tweede Kamer der Staten
Generaal te houden verkiezing bij volmacht 
te stemmen, voor zover zij : 

a. op 31 December 1947 Nedérlanders 
wa ren of door de wet als Nederlandse on
derdanen waren erkend, op dat tijdstip de 
leeftiJd van 23 jaren hadden bereikt, en 
niet ingevolge artikel 3 van d e kieswet -van 
de uitoefening van het kiesrecht zijn uitge
sloten, en 

b . op of na 10 Mei 1940 in enig bevol
kingsregister waren opgenomen. 

2. Zij stemmen bij volmacht in die ge
meente, in welker bevolkingsregister zij op 
31 D ecember 1947 waren opgenomen, of, zo 
zij op die datum niet in een bevolkings
register waren opgenomen, in het tij dvak 
van 10 Mei 1940 tot 31 December 1947 
laatstel~jk opgenomen zijn geweest. - · 

3. Het bepaalde in het eerste lid blijft 
buiten toepassing voor de militairen, door 
wie een volmacht, als bedoeld in artikel 56a 
der kieswet, is verleend. 
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4. De bepalingen van deze wet zijn m ede 
van toepassing op geestelijke verzorgers, in
gedeeld bij de Koninklijke Marine en bij 
de Koninklijke Landmacht. 

2. 1. Het verzoek om bij volmacht te 
stemmen moet uiterlijk twintig dagen vóór 
de dag der stemming in het bezit zijn van 
de burgemeester van de in het tweede lid 
van het vorig artikel bedoelde gemeente. 

2. D e vorm en de inrichting van het 
verzoekschrift worden vastgesteld door On
ze Minister van Binnenlandse Zaken. De te 
bezigen formulieren worden kosteloos ver
krijgbaar gesteld door bemiddeling van de 
commandant van het betrokken onderdeel. 

3. Het verzoekschrift ,wordt in tegen
woordigheid van een officier door de mili
tair in tweevoud getekend en vervolgens 
door die officier mede-ondertekend. Een 
exemplaar van het verzoekschrift wordt aan 
de militair uitgereikt. Het andere exemplaar 
wordt door de kiezer opgezonden aan ~ in 
het eerste lid bedoelde burgemeester. 

3·. 1. De burgemeester onderzoekt of de 
militair, die het verzoekschrift heeft inge
diend, voldoet aan de vereisten, genoemd 
in artikel 1, en, zo dit het geval is, of hij 
voorkomt op de kiezerslijst der gemeente. 

2 . Voldoet de militair aan de vereisten, 
genoemd in· artikel 1, doch komt hij niet 
voor op de kiezerslijst der gemeente, dan 
plaatst de burgemeester, bedoeld in artikel 
2, eerste lid, hem op een lijst, waarop de 
namen in !llphabetische volgorde worden 
vermeld. De vorm en de inrichting van deze 
lijst worden vastgesteld door Onze Minister 

. van Binnenlandse Zaken. Zij wordt ter se
cretarie der gemeente voor een ieder ter 
inzage neergelegd. 

3. De in het voorgaande lid bedoelde 
militair wordt geacht tot het stemdistrict 
te behoren, in hewelk de gemachtigde aan 
de st emming moet deelnemen. 

4. Indien de militair een gemachtigde 
aanwijst, die niet in dezelfde gemeente 
kiesgerechtigd is, verliest de aanwijzing, in 
het verzoekschrift gedaan, haar kracht. Het 
exemplaar van het verzoekschrift, hetwelk 
ingevolge artikel 2 aan de burgemeester is 
gezonden, wordt alsdan door of vanwege 
deze terstond bij aangetekende brief aan de 
militair teruggezonden onder vermelding 
van de redenen, welke tot die terugzending 
aanleiding geven. 

5. De leden 2, 3 en 4 van artikel 57[ 
der kieswet zijn van overeenkomstige toe
passing. 

4. 1. Voldoet de militair, die het ver
zoekschrift heeft ingediend, aan de vereis
ten, genoemd in .artikel 1, onder a, en kwam 
hij op 31 December 19-47 voor in het be
volkingsregister der gemeente, dan wel is 
hij in het t ijdvak van 10 Mei 1940 tot 31 
December 1947 laatstelijk daarin opgeno
men gewêest, dan roept de burgemeester de 
in het verzoekschrift aangewezen gemach
tigde op, teneinde zich binnen vijf dagen 
persoonlijk ter secretarie te vervoegen om 
de volmacht aan te nemen. Verschijnt de 
gemachtigde niet binnen die termijn of 
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neemt hij de volmacht niet aan, dan v<':r
liest de aanwijzing, in het verzoekschnft 
gedaan, haar kracht. Het_ exemplaar v~n het 
verzoekschrift, hetwelk ingevolge artikel 2 

aan de burgemeester is opgezonden, wordt 
alsdan door of vanwege deze terstond bij 
aangetekende brief aan de militair terugge
zonden onder vermelding van de redenen, 
welke tot die terugzending aanleiding ga-
ven. . 

2 • Bij aanneming van de volmacht waar
merkt de burgemeester of de door deze aan
gewezen ambtenaar het aan de burgemees
ter opgezonden exemplaar van het v~rzoe~
schrift, nadat dit door de gemachtigde 1s 
mede-ondertekend. Dit exemolaar. geldt als
dan als origineel der volmacht. 

3. De militair is niet bevoegd de ge
geven volmacht in te trekken. 

5. Voldoet de militair, die het verzoek
schrift heeft ingediend, niet aan de ve~~ 
eisten, genoemd in artikel I, of heeft h1J · 
reeds een volmacht verleend, als bedoeld 
in artikel 56a der kieswet, dan wordt door 
of vanwe_ge de burgemeester het exemplaar 
van 'het verzoekschrift bij aangetekende 
brief aan de militair teruggezonden, ond~r 
vermelding van de redenen, welke tot die 
terugzending aanleiding gaven. 

6, Voor de militairen, die op 31 Decem
ber I0"-7 opgenomen waren i_n het ce.1:trale 
bevolkingsregister, dan wel in het bJdvak 
van xo Mei 1940 tot 31 December 1947 
laatstelijk daarin opgenomen zijn geweest, 
vinden de bepalingen dezer wet overeen
komstige toepassing. Zij richten hun ver
zoekschrift tot de burgemeester van 's-Gra-
venhage. . .. 

7, x. De artikelen 4a, 7, vierde en v1Jf
de lid, 56a, 56b, eerste lid, twe_ede zin, twee
de en derde lid, 56c, tweede hd, 56e en 56/ 

· van de kieswet blijven te dezen buiten toe
passing. De overige bepalingen dier wet ~~-, 
treffende het stemmen bij volmacht z1Jn 
van kracht. 

2. Een kiezer mag niet meer dan vijf 
aanwijzingen tot gemachtigde als bedoeld 
in deze wet aannemen. 

3 . De burgemeester of de door deze aan
gewezen ambtenaar mag niet medewerken 
aan het verlenen van een volmacht, welke 
zou strijden met de bepalingen dezer wet. 

4. De vorm en de inrichting van de 
kaart welke de ingevolge deze wet aange
weze~ gemachtigde krachtens het van t~e
passing verklaarde artikel 56c, eerste hd, 
der kieswet ontvangt, worden vastgesteld 
door Onze Minister van Binnenlandse Za
ken. 

8. x. De militair, wiens volmacht door 
de gemachtigde is aangenomen, is niet be
voegd zelf aan de stemming deel te nemen. 

2. De burgemeester der gemeente, op 
welker kiezerslijst de militair voorkomt, 
draagt zorg; dat in he~ uittreksel uit de 
lijst, dat op de tafel hgt voor het ste_J?
bureau, waartoe die militair volgens de hJst 
behoort, bij diens naam wordt aangeteke~d, 
dat hij niet bevoegd is zelf aan de stemming 
deel te nemen. 

1948 

9. Deze wet treedt in -werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Bin:n, Zaken, WITTEMAN. 

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

De Min. v. /V!arine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 23 Maart z948.) 

S. I 114 

z8 Maart z948. WET, houdende nadere 
wijziging v.an het Besluit Zuivering 
Fih::nproductiewezen, Staatsblad 1945, 

' No. -F 149. 

Bijl. Hand. II 47/48, 7z6; 
Hand. II 47/48, blz. z492; 
Bijl. Hand. I 47/48, 7z6; 
Hand. 1 47/48, blz. 308. · 

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

dat het wenselijk is Ons besluit van 27 
Augus.tus 1945, houdende vaststelling van 
het Besluit Zuivering Filmproductiewezen 
(Staatsblad F 149), zoals dit gewijzigd is 
bij Wet van 11 Mei 1946 (Staatsblad G 
II5), opnieuw te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. Het besluit Zuivering Filmpro

ductiewezen, zoals dat gewijzigd is bij de 
· wet van II Mei 1g46 (Staatsblad G II5) 
wordt als volgt gewijzigd: 
, x. De artikelen 2 en 3 vervallen. 

2. In het tweede lid van artikel 8 wor
den de woorden: in de artikelen 2, 3, vierde 
lid, en" vervangen door de woorden: .,in 
artikel". 

3. Artikel II vervalt. · 
4. In het eerste lid van artikel 12 wor

den de woorden: • ,,een voorwaarde, als in 
artikel 3, derde lid, bedoeld of met een der 
bepalingen van" vervangen door de woor
den "het bepaalde in". 

5. In artikel 13 worden de woorden: ,,de 
beide voorgaande artikelen" vervangen door 
de woorden "het voorgaande artikel". 

6. In artikel 14 worden de woorden: .,het 
bepaalde bij de artikelen II en 12" vervan
gen door de woorden "het bepaalde bij ar
tikel 12". 

7. In artikel 15 vervallen de woorden: 
"aan het Tribunaal". De woorden "van het 
Bijzondere Gerechtsho,f" worden vervangen 
door de woorden: ,,bij het Bijzondere Ge
rechtshof of na opheffing van dit College 
aan de Officier van Justitie". 

Art. II. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 Maart 1948. 

. WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 



1948 

S-. I 115 

18 Maart 1948. WET tot het aangaan van 
geldleningen ten laste van het Riik ter 
conversie van uitstaande schuld (Con
versie-leningwet 1q48) . 

B iil .. Hand. Il 47/48 . 688 : 
Hand. Tl 47/48, bladz. 1473-1486; 
Biil. Hand. 1 47/48, 688: 
Hand. 1 47/48, bladz. 308- 114. 

Wii WTT,HRLMINA. enz . ... dOP" te weten: 
Alzo Wii in overweging genomen hebben, 

dat het wensel;ik is . door middel van con
versie tot vermindering van de uitgaven 
voor de dienst der Nationale Schuld te ge
raken, en daartoe geldleningen ten laste 
v"n het Riik aan te gaan. waarvan de dienst 
minder uitgaven vordert, dan die der te 
amortiseren schuld: 

Zo is het, dat Wii , de Raad van S tate, enz. 

Machtigin,:l. 
Art. 1, 1. Onze Minister van Financiën 

wordt gedurende een t ijdvak van een jaar, 
aanvangende bii het in werking treden dezer 
wet, gemachtigd, ter conversie van Natio
nale Schuld. tot het aangaan ten laste van 
het Rijk van een of meer geldleningen, 
waarvan de dienst minder uitgaven vordert 
dan die der te amortiseren schuld. 

2. Het aan gaan van de geldleningen kan 
geschieden hetzii ineens dan wel achtereen
volgens op de tijdstippen, welke Onze Mi
nister van Financiën zal dienstig achten. 

Uitvoeringsvoorschriften. Rekening. 
Schulddelging. · 

2. I. De voorwaarden waarop_ de lenin
gen, bedoeld in artikel 1, worden aange
gaan, worden, met inachtneming van de 
voorschriften dezer wet, door Onze Minister 
v an Financiën vastgesteld. 

2. Van de tegeldemaking van schuldbe
wijzen wordt voor elke lening, bedoeld in 
artikel 1 , afzonderlijk een rekening afge
legd, welke, na door de Algemene Reken
kamer te zijn nagezien en accoordbevon
den, aan de Staten-Generaal wordt mede
gedeeld. 

3. De schuldbewijzen worden voor de 
uitgifte door de Algemene Rekenkamer ge
registreerd en van een bewijs dier registra
tie voorzien. 

4. De bevoegdheid tot versterkte en 
vervroegde delging van krachtens deze wet 
g~vestigde schuld kan bij het aangaan van 
de geldleningen worden voorbehouden. 

5. De ten gevolge van schulddelging te
rugontvangen schuldbewijzen worden ter 
v ernietiging bij de Algemene Rekenkamer 
overgebracht. 

3. In afwijking van anders luidende be
palingen ter zake kan Onze Minister van 
Financiën bepalen, dat de houder van af
losbaar gestelde schuldbewijzen van te con
ve"rteren geldleningen geacht wordt tot een 
overeenkomstig bedrag in te schrijven op 
een geldlening als is bedoeld in artikel 1 , 

ten ware hij, volgens regelen door Onze 
Minister van Financiën te stellen, tijdig te 
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kennen geeft, van de aangeboden conversie
mogelijkheid geen gebruik te willen m aken. 

Provisie. 
4. I. Aan de bankiers, de makelaars in 

effecten en de commissionnairs in effecten 
door wier tussenkomst de handelingen wor
den verricht, nodig ter zake van het ver 
wisselen der schuldbewijzen van de te con
verteren geldleningen in die der geldlenin
r.-en, aangegaan overeenkomstig het bepaal
de in artikel 1, kan, volgens regelen door 
Onze Minister van Financiën te stellen, een 
provisie worcren toegekend van ten hoogste 
¼ % (een vierde ten honderd). 

2. Voor zover de leningen, b edoeld in 
artikel 1, worden aan gegaan tegen volstor
ting in geld , kan aan de bankiers, de make
laars in effecten en de commissionnai rs in 
effecten, door wier tussenkom st inschrij
vingen op schuldbewijzen dier leningen 
worden ingeleverd, over het nominaal be
drag der aan hen toegewezen schuldbewij
zen, waarvoor het verschuldigde wordt ge
stort, een provisie worden toegekend van 
ten hoogste % % (drie achtsten ten hon
derd). 

3. In het geval, bij het vorige lid voor
zien, kan mede aan de bankiers, van wier 
kantoren wordt gebruik gemaakt voor de 
bemiddeling bij de tegeldemaking, voor het 
in ontvangst nemen van inschrijvingen en 
stortingen en de afgifte der schuldbewijzen, 
over het nominaal bedrag der door hun t us
senkomst uitgegeven schuldbewijzen een 
vergoeding worden toegekend van ten hoog
ste ¼ % (een kwart ten honderd). 

Vrijstelling van zegelrecht. 
5. T er zake van handelingen, betrek

king hebbende op de verwisseling der 
schuldbewijzen van de te converteren le
ningen in die der geldleningen, bedoeld in 
artikel 1, en op de inschrijving tegen vol- . 
storting in geld op laatstbedoelde leningen, 
alsmede ter zake van de krachtens deze wet 
opgemaakte stukken is geen zegelrecht ver
schuldigd. 

Sto.rting met schuldbewijzen der te con
verteren leningen. 

6. Indien Onze Minister van Financiën 
gebruik maakt van de hem krachtens arti
kel 3 verleende bevoegdheid, zal de termijn, 
waarbinnen de schuldbewijzen van de te 
converteren geldleningen door de houders, 
die niet overeenkomstig de gestelde regelen 
hebben verklaard van de conversiemogelijk
heid geen gebruik te willen maken, in be
taling gegeven kunnen worden ter storting 
op schuldbewijzen van een geldlening, als 
is bedoeld in artikel 1 , eindigen op de dag, 
waarop het recht tot opvordering van het 
kapitaal der aflosbaar gestelde schuldbe
wijzen verjaart. Deze verjaring' zal, voor de 
toepassing van dit artikel, worden geacht in 
geen geval eerder plaats te vinden dan na 
verloop van een jaar na de dag waarop be
doelde schuldbewijzen in betaling dienen te 
worden gegeven ter storting op schuldbe-
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wijzen ener geldlening, als bedoeld in ar
tikel 1. 

Verjaring opvordering van het kapitaal. 
7. Het recht tot opvordering van het ka

pitaal der aflosbaar gestelde schuldbewij
. zen, welke krachtens deze wet zijn uitge
geven, vervalt tien jaren na de eerste dag, 
waarop zij betaalbaar zijn. 

Inwerkingtreding. 
8. Deze wet treedt in werking met in

gang van de dag volgende op die harer 
afkondiging. 

9. Deze wet kan worden aangehaald als 
,.Conversieleningwet 1948". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 18 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. VMI Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 2 April I948.) 

S. I 116 

23 Maart I948. BESLUIT tot nadere wij
ziging van het Koninklijk besluit van 
25 Juni 1947, (Staatsblad no. H 189), 
houdende aanwijzing van zogenaamde 
utility-goederen, ten aanzien van welke 
een gedeeltelijke vrijstelling van om
zetbelasting zal gelden. 

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

Financiën van 17 Maart 1948, no. 264, afd. 
Accijnzen; 

Gezien Ons besluit van 25 Juni 1947, 
(Staatsblad no. H 189), houdende aanwij
zing van zogenaamde utility-goederen, ten 
aanzien van welke het bepaalde in artikel 
6, tweede lid, onder 1, letter b, van het Be
sluit op de Omzetbelasting 1940 en de in 
artikel 12, onder 2a, van dat besluit ver
vatte vrijstelling mede van toepassing zijn, 
alsmede het Koninklijk besluit van 16 Oc
tober 1947, (Staatsblad no. H 353), hou
dende aanvulling van Ons genoemd besluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het vermelde in artikel 1, onder 

de nummers 8, 9 en 10, van Ons besluit van 
25 Juni 1947, (Staatsblad no. H 189), zoals 
dat besluit is aangevuld bij het Koninklijk 
besluit van 16 October 1947, (Staatsblad 
no. H 353), wordt gelezen: 

8. zachte zeep in de zin van de Prijzen
beschikking Zachte Zeep 1947, voor zover 
de prijs, tegen welke dat product ten hoog
ste mag worden te koop aangeboden of ver
kocht, bij laatstgenoemde beschikking is 
vastgesteld; 

9. huishoudzeep in de zin van de Prij
zenbeschikking Huishoudzeep 1947, voor 
zover de prijs, tegen welke dat product ten 
hoogste mag worden te koop aangeboden of 
verkocht, bij laatstgenoemde beschikking is 
vastgesteld; 

10. waspoeder in de zin van de Prijzen
beschikking Waspoeder 1947, voor zover de 

1948 

prijs, tegen welke dat product ten hoogste 
mag worden te koop aangeboden of ver
kocht, bij laatstgenoemde beschikking is 
vastgesteld. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 April 1948 . 

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

's-Gravenhage, 23 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 30 Maart I948.) 
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24 Maart I948. 'BESLUIT, betreffende ge
deeltelijke inwerkingtreding van het 
Koninklijk besluit van 9 Februari 1948, 
Staatsblad No. I 48, houdende nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit 
van 5 Juni 1920, Staatsblad No. 285, 
tot uitvoering van de artikelen 18 en 
25 van de Vleeskeuringswet. 

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

Sociale Zaken van 17 Maart 1948, no. 160 
E /dossier 3, afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 3 van Ons besluit ~an 9 
Februari 1948 (Staatsblad no. I 48) tot 
nadere wijziging van Ons besluit van 5 Juni 
1920 (Staatsblad no. 285) tot uitvoering 
van de artikelen 18 en 25 van de Vleeskeu
ringswet (Staatsblad 1919, no. 524); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 

Enig artikel. 
Ons besluit van 9 Februari 1948 (Staats

blad no. I 48) , in hoofde dezer genoemd, 
treedt in werking met ingang van de tweede 
dag na die van afkondiging van Ons onder
havig besluit, met uitzondering van het be
paalde in artikel 1, onder 3 °, en in artikel 
2, onder I, II, III, IV en VI. 

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

's-Gravenhage, 24 Maart 1948. 

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

(Uitgeg. 20 April I948.) 

S. I 118 

30 Maart I948. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 7 van de wet van 11 De
cember 1947, Staatsblad No. H 419, 
houdende tijdelijke regeling van het 
personenvervoer mét motorrijtuigen. 

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

Verkeer en Waterstaat van 25 Maart 1948, 
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No . . 5;04/3u9, Directoraat-Generaal van 
het Verkeer, Afdeling Vervoerwezen, Bu
reau Wegvervoer; 

Gelet op artikel 7, der wet van II De
cember 1947, Staatsblad No. H 419, hou
dende tijdelijke regeling van het personen-
vervoer met motorrijtuigen; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 2 der wet van .II December 1947, 

Staatsblad No. H 419, houdende tijdelijke 
regeling van het personenvervoer met mo
torrijtuigen, wordt buiten werking gesteld 
ten aanzien van: 

r. motorrijtuigen, welke blijkens het ken
teken in het buitenland thuisbehoren; 

2. huurauto's, mits deze zijn ingeschre
ven in het register, bedoeld in artikel 48 der 
Wet Autovervoer Personen. 

Onze Minister van Verkeer en Water
staat is belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
,geplaatst. 

's-Gravenhage, 30 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

(Uitgeg. 2 April z948.) 

s. I · 119 

30 M~li;t z948. BESLUIT tot nadere wij
z1gmg van het Koninklijk besluit van 
17 Januari 1930, Staatsblad No. 17, 
houdende vaststelling van de instructie 
der Rijkscommissie van advies voor de 
gemeentefinanciën. 

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

Financiën van 10 Maart 1948, Generale 
Thesaurie, Dienst der Rijksbegroting, bu
reau Gemeentefinanciën no. 233 en van 
Binnenlandse Zaken van 18 Maart 1948, af
deling Binnenlands Bestuur, bureau Finan-
ciën, no. 3273; . 

Gelet op Onze besluiten van 17 Januari 
1930, Staatsblad no. 17, en van 28 April 
1932, Staatsblad no. 189; 

Overwegende, dat het wenselijk is de nor
m en, naar welke aan de leden der Rijks
commissie van advies voor de gemeente
financiën vacatiegeld voor het bijwonen 
van de vergaderingen der commissie, van 
de afdeling voor de Beroepschriften der 
commissie of van een harer overige afde
lingen wordt toegekend, te herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan:. 
Art. 1, In Ons besluit van 17 Januari 

1930, Staatsblad no. 17, zoals dat is gewij 
zigd ingevolge Ons _ besluit van 28 April. 
1932, Staatsblad no . . 189, wordt het tweede 
lid van artikel II gelezen als volgt: 

2. Zij ontvangen, voorzover zij niet be
horen tot de bezoldigde burgerlijke en mili
taire landsdienaren, een vacatiegeld: 

a . tot een bedrag van vijftien gulden 
voor elke zitdag, welke zij hebben bijge
woond van de "afdeling voor de Beroep
schriften"; 
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b. tot een bedrag van tièn gulden voor 
elke dag, waarop zij een vergadering heb
ben bijgewoond van de commissie of van 
een harer overige afdelingen. 

2. Dit besluit worpt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 Januari 
1948. 

Onze Ministers van Financiën en van 
Binnenlandse Zaken zijn belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

· 's-Gravenhage, 30 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. vari Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(U_itgeg. 23 April z948). 

S. I 122 

2 April z948. WET, houdende voorziening 
in de behoefte aan kasgeld voor de In
dische dienst hier te lande gedurende 
het jaar 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 706; 
Hand. Il 47/48, blz. z523; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 706; 
Hand. 1 47/48, blz. 3I7• 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te ~eten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben 

dat de wijze behoort geregeld te worden: 
waarqp, in afwijking. van artikel 23 · der 
Indische Comptabiliteitswet 1925 (Staats
blad no. 328), voor het dienstjaar 1948 zal 
worden voorzien in de behoefte aan kasgeld 
voor de Indische dienst hier te lande; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Onze Minister van Financiën 

wordt bevoegd verklaard om bij het openen 
van credieten aan Onze Minister van Over
zeese Gebiedsdelen gedurende het jaar 1948 
het bedrag der volgens artikel 26 van de 
Indische Comptabiliteitswet 1925 (Staats
blad no. 328) in 's Rijks Schatkist gestorte 
gelden te boven te gaan met een som van 
ten hoogste f 950.000.000 (negenhonderd 
vijftig millioen gulden) en .om in dat voor
schot te voorzien door uitgifte of belening 
van bewijzen van vlottende schuld, met in
achtneming van de daaromtrent bestaande 
of nader -vast te stellen wettelijl;ce bepa
lingen. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag volgende op die harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 

De Min. van Overz. Geb., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. '!3 April z948). 
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3 Maart 1948. WET, houdende goedkeuring 
van de toetreding voor Nederland tot 
het op 2 Juni 1934 te Londen gesloten 
herziene Unieverdrag tot bescherming 
van de industriële eigendom en tot twee 
der aldaar tezelfdertijd gesloten aanver
wante overeenkomsten en goedkeuring 
van de toepasselijkverklaring van deze 
regelingen op Suriname en Curaçao en 
van twee dezer regelingen op Neder
landsch-Indië. 

Bijl, Hand. II 39/40, 262; 
Bijl. Hand. II 46/47, 17; 
Bijl. Hand. II 47/48, 17 ; Hand. II 47/48, 

bladz. 1470-1471; 
Bijl. Hand. I 47/48, 17; Hand. I 47/48, 

bladz. 224. 

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

dat het wenselijk is voor Nederland toe te 
treden tot het op 2 Juni 1934 te Londen van
wege Ons ondertekende herziene Unieverd~ag 
van Parijs van 20 Maart 1883 tot bescherming 
van de industriële eigendom, gelijk dit laat
stelijk was herzien te 's-Gravenhage op 6 
Novem~e 1925, zomede tot de navolgende, 
op 2 -ni 1934 te Londen vanwege Ons 
ondert ende overeenkomsten, te weten: 
herziene overeenkomst van Madrid van 14 
April 1891 betreffende de internationale 
inschrijving van fabrieks- of handelsmerken, 
gelijk deze laatstelijk was herzien te 's-Gra
venhage op 6 November 1925, en de herziene 
overeenkomst van 's-Gravenhage van 6 
November 1925 betreffende het internatio
nale depöt van tekeningen of modellen van 
nijverheid, welke toetreding op grond van 
artikel 60 derde lid, der Grondwet alleen kan 
geschiede~ krachtens de wet, en dat het 
voorts wenselijk is genoemd verdrag en 
laatstgenoemde overeenkomst toepasselijk te 
verklaren .op N ederlandsch-Indië en het ver
drag en de beide overeenkomsten op Surina
me en Curaçao. 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, e?z· 
Art. 1. Wordt goedgekeurd de toetredu~g 

voor Nederland tot het nevens deze wet m 
afdruk gevoegde, op 2 Juni 1934 _te Lond~n 
vanwege Ons ondertekende herziene Unie
verdrag van Parijs van 20 Maart 1883 tot 
bescherming van de industriële eigendom, 
gelijk dit laatstelijk was herzien te 's-Graven
hage, op 6 November_ 1925, zomede tot de 
navolgende eveneens m afdruk nevens deze 
wet gevoeide, op 2 Juni 1934 te Londen 
vanwege Ons ondertekende overeenkomsten, 
te weten: de herziene overeenkomst van 
Madrid van 14 Aoril 1891 betreffende de 
internationale inschrijving van fabrieks- of 
handelsmerken, gelijk deze laatstelijk was 
herzien te 's-Gravenhage op 6 November 
1925, en de herziene overeenkomst van 
's-Gravenhage van 6 November 1925 be
treffende het internationale depöt van teke
ningen of modellen van nijverheid. 

2. Wordt goedgekeurd, dat , over~enkom
stig artikel 16bis, lid l, arti~el 1_~• hd 7, en 
artikel 22, lid 1, ondersche1denh1k van h~t 
verdrag en de overeenkomsten, genoemd 1n 
artikel 1, ter kennis van de Regering van de 
Zwitserse Bond zal worden gebracht, dat het 
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verdrag en de laatstgenoemde overeenkomst 
toepasselijk zullen zijn op Nederlandsch
Indië en het verdrag en de beide overeen
komsten op Suriname en Curaçao. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 3 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 

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

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

(Uitgeg. 4 Mei 1948.) 

Conventlon d'Union do Paris du 20 mars 
1883 pour la Protectlou de la Propriété In
<lustrlelle, rovlséo à Bruxelles Ie 14 décom
bro 1900, à Washington lo. 2 julu 1911, à La 
Hayo Ie 6 novembro 1926, et à Londres Ie 

2 juin 1934. 

Le Président du Reich allemand ; Ie Prési
dent du Bundesstaat d ' Autriche; Sa Majesté 
Ie Roi des Belges; Ie Président des États
U nis du Brésil ; Ie Président de la République 
de Cuba; Sa Majesté Ie Roi de Danemark; 
Ie Président de la République d 'Espagne; Ie 
Président des États-Unis d'Amérique; Ie 
Président de la République de Finlande; Ie 
Président de la Répub!ique française; Sa 
Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, d ' Irlande_ 
et des Territoires britanniques au delà des 
Mers, Empereur des Indes; Son Altesse 
Sérénissime Ie Régent du Royaume de 
Hongrie; Sa Majesté Ie Roi d'Italie; Sa 
Majesté l 'Empereur du Japon; Son Altesse 
Sérénissime Ie Prince de Liechtenstein; Sa 
Majesté Ie Sultan du Maroc; Ie Président 
des États-Unis du Mexique; Sa Majesté Ie 
Roi de Norvège; Sa Majesté la Reine des 
Pays-Bas; Ie Président de - la République 
polonaise (au nom de la Pologne et de la V1lle 
libre de Dantzig); Ie Président de la Répu
blique portugaise; Sa Majesté Ie Roi de Su
ède· Ie Conseil fédéral de la Confédération 
suis;e · Ie Président de la République tchéco
slovaque; Son Altesse Ie ~ey de Tunisie; Ie 
Président de la Répubhque turque; Sa 
Majesté Ie Roi de Yougoslavie, . . 

Ayant jugé utile d 'apporter certa1?es i:nod1-
fications et additions à la Convenbon inter
nationale du 20 mars 1883, portant création 
d 'une Union internationale pour la Protection 
de la Propriété industrielle, revisée à Bruxel
les Je 14 décembre 1900, à Washington Ie 2 
juin 1911 et à la Haye Ie 6 n.o':embre. 1?25, 
ont nommé pour leurs Plenipotenbaires, 
savoir: 

Le Président du Reich allemand: 
Son Excellence M. Leopold von Hoesch, 

Ambassadeur d'Allemagne à Londres. 
M. Georg Klauer, Président du Bureau des 

Btevets. 
M. Wolfgang Kühnast, Geh. Justizrat, Direc

teur au Bureau des Brevets. 
M. Herbert Kühnemann, Landgerichtsrat au 

Ministère de la Justice. 
Le Président du Bundesstaat d' Autriche: 

M. Ie Hofrat Dr. Hans Werner, Président 
conseiller du Bureau des Brevets. 

9 
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Sa Majesté Ie Roi des Bel ges: . 
M. Daniel Coppieters de Gibson, avocat à la 

Cour d'Appel de Bruxelles. 
M. Thomas Braun, avocat à la Cour d'Appel 

de Bruxelles. 
Le Président des États-Unis du Brésil: 

M. Julio Augusto Barboza-Carneiro, Attaché 
commercial près !'Ambassade du Brésil à 
Londres. 
Le Président de la République de Cuba: 

M. Ie Dr. Gabriel Suárez Solar, Chargé 
d 'Affaires de Cuba à Londres. 
Sa Majesté Ie Roi de Danemark: 

M. N. J. Ehrenreich-Hansen, Directeur de 
l'Administration de la Propriété industriel-
le. 
Le Président de la République d ' Espagne: 

Son Excellence Don Ramón Pérez de Ayala, 
Ambassadeur d'Espagne à Londres. 

Don Fernando Cabello Lapiedra, Directeur 
du Bureau de la Propriété industrielle. 

Don José Garcia Monge y de Vera, Sub-chef 
et Secrétaire du Registre de la Propriété 
industrielle. 
Le Président des États-Unis "d'Amérique: 

The Hon. Conway P . Coe, Commissaire des 
Brevets. 

M. Thomas Ewing. 
M. John A. Dienner. 

Le Président de la République de Fin
lande: 

M. Juho Fredrik Kautola, Conseiller indus
trie!, Chef du Bureau des brevets au 
Ministère du Commerce et de ! ' Industrie . 
Le Président de la République fran çaise: 
Au nom de la République fran çaise: 

M. Marcel Plaisant, Sénateur, Avocat à la 
Cour d 'Appel de Paris, Délégué-adjoint de 
la France à la Société des Nations, Membre 
du Comité technique de la Propriété 
industrielle. 

M. Roger Cambon, Ministre Plénipotentiaire, 
Conseiller de !'Ambassade de France à 
Londres. 

M. Georges Lainel, Directeur de la Propriété 
industrielle au Ministère du Commerce et 
de !'Industrie. 

M. Georges Maillard, Avocat à la Cour 
d' Appel de Paris, Vice-Président du Comité 
technique de la Propriété industrielle. 
Au nom des États de Syrie et du Liban: 

M. Marcel Plaisant. 
Sa .Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, 
d ' Irlande et des Territoires britanniques 
au delà des Mers, Empereur des Indes: 
Pour la Grande-Bretagne et l ' Irlande du 
Nord: 

Sir Frederick William Leith-Ross, K.C.B., 
K.C.M.G. , Chief Economie Adviser to His 
Majesty's Government in the United 
Kingdom. 

Mr. Mark Frank Lindley, LL.D. , Comptroller
General of Patents, Designs and Trade 
Marks. 

Sir William Smith Jarratt. 
Pour Ie Commonwealth d 'Australie: 

Mr. Bernhard Wallach, Commissioner of 
Patents, Registrar of Trade Marks, Regi
strar of Designs, _Registrar of Copyrights. 
Pour l'État libre d ' lrlande: 

Mr. John W. Dulanty, High Commissioner 
of the Irish Free State in London. 
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Mr. Edward A. Cleary, Controller of lndustri
al and Commercial Property. 
Son Altesse Sérénissime Ie Régent du 
Royaume de Hongrie: 

M. Zoltán Schilling, Président de la Cour 
royale hongroise des Brevets. 
Sa Majesté Ie Roi d'ltalie: 

Son Excellence M. Eduardo Piola Caselli, 
Sénateur, Président de Chambre à la Cour 
de Cassation. 

Son Excellence M. Ie Prof. Amedeo Giannini, 
Sénateur, Ministre Plénipotentiaire, Con
seiller, d ' État. 

M. Ie Dr. LuigiBiamonti,Directeurdu Bureau 
légal de la Confédération de !'Industrie. 

M. Ie Dr. Alfredo Jannoni Sebastianini, 
Directeur de !'Office de la Propriété intel
lectuelle. 
Sa Majesté l'Empereur du Japon: 

Son Excellence M. Massa-aki Hotta, Envoyé 
Extraordinaire et Ministre Plénipotentaire 
du Japon à Prague. 

M. Takatsugu Yoshiwara, Secrétaire général 
du Bureau des Brevets d'invention. 
Son Altesse Sérénissime Ie Prince de 
Liechtenstein: 

M. Walther Kraft, Directeur du Bureau 
fédéral de la Propriété intellectuelle à 
Berne. 
Sa Majesté Ie Sultan du Maroc: 

Son Excellence Ie Vicomte de Poulpiquet du 
Halgouët, Attaché Commercial de France à 
Londres. 
Le Président des États-Unis du Mexique: 

M. Gustavo Luders de Negri, Consul géaéral 
du Mexique à Londres. 
Sa Majesté Ie Roi de Norvège : 

M. Birger Gabriel Wyller, Directeur général 
du Bureau de la Propriété industrielle. 
Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 

M. Ie Dr. J. Alingh · Prins, Président du 
Conseil pour les Brevets d 'iÎlvention, Direc
teur du Bureau pour la Propriété industriel
le à La Haye. 

M. Ie Dr. lngénieur J. van Hettinga Tromp, 
avocat près la Haute Cour à La Haye. 

M. Ie Dr. A. D. Koeleman,_ Conseiller à La 
Haye. 

M . Ie Dr. H. F . van Walsem, avocat, à 
Eindhoven. 
Le Président de la RépÛblique polonaise 
(au nom de la Pologne et de la Ville libre de 
Dantzig) : 
Au nom de la République polonaise: 

M. Stefan Czaykowski, Président de !'Office 
des Brevets de la République polonaise. 
Au nom de la Ville libre de Dantzig :· 

M . Stefan Czaykowski. 
Le Président de la République portugaise: 

M. Ie Dr. Joao de Lebre e Lima, Chaigé 
d'Affaires du Portugal à Londres. 

M. !' Ing. Arthur de Mello Quintella Saldanha, 
Directeur · du Bureau de la Propriété 
industrielle. 
Sa Majesté Ie Roi de Suède: 

M. Ie Dr. Carl Birger Lindgren, Chef de 
Section à ! 'Office des Brevets et de l'Enre
gistrement. 

M. Ake de Zwejgbergk. 
Le Conseil fédéral de la Confédération 
suisse: 

M. Walther Kraft, Directeur du Bureau 
fédéral de la Propriété intellectuelle. 
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Le Président de la République tchécoslo
vaque: 

M. Ie Dr. Karel Skála, Conseiller supérieur au 
Mini$tère dû Commerce. 

M. Ie Dr. Otto Parsch, Secrétaire au Ministère 
du Commerce. 
Son Altesse Ie Bey de Tunisie: 

M. Charles Billecocq, Consul général de 
France à Londres. 
Le Président de la République turque: 

Son Excellence Ali Fethi Bey, Ambassadeur 
de Turquie à Londres. 
Sa Majesté Ie Roi de Yougoslavie: 

M. Ie Dr. Janko Choumane, Président de 
!'.Office national pour la Protection ·de la 
Propriété indtistrielle. 

Lesquels, après avoir communiqué leurs 
pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne 
et due forme, sont convenus des dispositions 
suivantes :-

Article Ier. I. Les pays auxquels s 'appli
que la présente Convention sont constitués 
à l 'état d'Union pour la protection de la 
propriété• industrielle. 

2 . La protection de la propriété industrielle 
a pour objet les brevets ci'invention, les 
modèles d'utilité , les dessins ou modèles 
industriels , les marques de fabrique ou de 
commerce, Ie nom commercial et les indica
tions de provenance ou appellations d 'origine, 
ainsi que Ia répression de Ia concurrence 
déloyale. · 

3. La propriété industrielle s 'entend dans 
l'acception la plus large et s 'applique non 
seulement à !'industrie et au commer'ce 
proprement dits, mais également au domaine 
des industries agricoles et extractives et à 
tous produits fabriqués ou naturels, par 
exemple: vins , grains, feuilles de tabac, 
fruits , best iaux, minéraux, eaux minérales, 
bières, fleurs, farines. 

4. Parmi les brevets d 'invention sont 
comprises les diverses espèces de brevets 

' industriels admises par les législations des 
pays de l ' Union, telles que brevets d'impor
tation, 'brevets de perfectionnement, brevets . 
et certificats d 'addition, etc. , 

Article 2. I. Les ressortissants de chacun 
des pays de l'Union jouiront dans tous les 
autres pays de l 'Union, en ce qui concerne Ia 
protection de la propriété industrielle, des 
avantages que les Iois respectives accordent 
actuellement ou accorderont par la suite aux 
nationaux, Ie tout sans préjudice des droits 
spécialement prévus par Ia pré~ente Con
vention. En conséquence, ils auront la même 
protection que • ceux-ci et Ie même recours 
légal contre toute atteinte portée à leurs 
droits, sous réserve de l'accomplissement des 
conditions et formalités imposées aux natio
naux. 

2 . Toutefois, aucune condition de domicile 
ou d'établissement dans Ie pays 011 la protec
tion est réclamée ne peut être exigée des 
ressortissants de l'Union pour la jouissance 
d 'aucun des ·droits de propriété industrielle . 

3. Sont expressément réservées les dispo
sitions de la législation de chacun des pays 
de l'Union relatives à la procédure judiciaire 
et administrative et à Ia compétence, ainsi 
qu'à l'élection de domicile ou à Ia constitution 
d'un mandataire, qui seraient requises par 
les lois sur Ia propriété industrielle. • 
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Article 3. Sont assimilés aux ressortissants 
des pays de l 'Union les ressortissants des 
pays ne faisant pas partie de l'Union qui sont 
domiciliés ou ont des établissements indu
striels ou commerciaux effectifs et sérieux sur 
Ie territoire de l 'un des pays de l'Union. 

Article 4. A.- 1. Celui qui aura régulière
ment fait Ie dépöt d 'une demande de brevet 
d 'invention, d 'un modèle d 'utilité , d'un des
sin ou modèle industrie!, d'i.me marque de 
fabrique oude commerce, dans l 'un des pays 
de l'Union, ou son ayant cause, jouira, pour 
effectuer Ie dépöt dans les autres pays, d'un 

. droit de priorité perldant les délais déterminés 
ei-après. 

2. Est reconnu comme donnant naissance 
au droit de priorité to;µt dépöt ayant la 
valeur d'un dépöt national régulier en vertu 
de Ia loi intérieure de chaque pays de l ' Union 
ou de traités internationaux conclus entre 
plusieurs pays de l'Union. 
- B.-En conséquence, Ie dépöt ultérieure
ment opéré dans l 'un des autres pays de 
l'Union,- avant l'expiration de ces délais, ne 
pourra être invalidé par des faits accomplis 
dans l'intervalle, soit, notamment, par un 
autre dépöt, par Ia publication de l'invention 
ou son exploitation, par Ia mise en vente 
d 'exemplaires du dessin ou du modèle, par 
l'emploi de Ia marque, et ces faits ne pourront 
faire naître aucun droit de tiers ni aucune 
possession personnelle. Les droits acquis par 
des tîers avant Ie jour de la première demande 
qui sert de base au droit de priorité sent 
réservés par l'effet deîa législation intérieure 
d·e chaque pays de l ' Union. · 

C.-I. Les déla:is de priorité mentionnés 
ci-dessus seront de douze mois pour les bre
vets d 'invention et les modèles d 'utilité, et 
de six mois pour les dessins ou modèles 
industriels et pour les marques de fabrique 
ou de commerce. 

2. ·ces délais commencent à courir de Ia 
date du dépöt de la première demande; Ie 
jour du dépöt n'est pas compris dans Ie délai. 

3. Si Ie dernier jour du délai est un jour 
férié légal ou un jour 011 Ie Bureau n'est 
pas ouvert pour recevoir Ie dépöt des deman
des dans Ie pays 011 la protection est réclamée, 
Ie délai sera prorogé jusqu'au premier jour 
ouvrable .qui suit. 

D.-1. Quiconque voudra se prévaloir de 
Ia priorité d'un dépöt antérieur sera tenu de 
faire une déclarátion indiquant la date et Ie 
pays de ce dépöt. Chaque paus déterminera 
à que! moment, au plus tard, cette déclaration 
devra être effectuée. 

2. Ces indications seront mentionnées dans 
les publications émanant de l'Administration 
compétente, notamment · sur les brevets et 
les descriptions y relatives. 

3 . Les pays de l'Union pourront exiger de 
celui qui fait une déclaration de priorité la 
production d 'une copie de la demande (des
cription, dessins, etc.) déposée antérieure
ment. La copie, certifiée conforme par 
l 'Administration qui aura re çu cette deman
de, sera dispensée de toute législation, et elle 
pourra en tous cas être déposée, exempte de 
frais, à n'importe que! moment dans Ie délai 
de trois mois à dater du dépöt de la demande 
ultérieure . On pourra exiger qu'elle soit 
accompagnée d'un certificat de Ia date du 
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dépöt émanant de cette Administration, et 
d 'une traduction. 

4. D 'autres formalités ne pourront être 
requises pour la déclaration de priorité au 
moment du dépöt de la demande. Chaque 
pays de l'Union déterminera les conséquences 
de l'omission des formalit és p révues par Ie 
présent article, sans que ces conséquences 
puissent excéder la perte du droit de priorité. 

5. Ultérieurement d 'autres justitications 
pourront être demandées. 

E .-1. Lorsqu'un dessin ou modèle 
industrie! aura été déposé dans un pays en 
vertu d 'un droit de priorité basé sur Ie dépöt 
d 'un modèle d 'utilité, Ie délai de priorité ne · 
sera que cel ui tixê pour les dessins_ ou modèles 
industrie Is. 

2. En outre, il e; t permis de déposer dans 
un pays un modèle d 'utilité en vertu d 'un 
droit de priorité basé sur Ie dépöt d 'une 
demande de brevet et inversement. 

F.-Aucun pays de l'Union ne pourra 
refuser une demande de brevet pour Ie motif 
qu 'elle contient la revendication de priorités 
multiples, à la condition qu'il y ait unité 
d'invention au sens de la loi du pays. 

G.-Si !'examen révèle qu'une demande de 
brevet est complexe, Ie demandeur pourra 
diviser la derr.ande en un certain nombre de 
demandes divisionnaires en conservant com
me date de chacune la dat e de la demande 
initiale et, s 'il y a lieu, Ie bénétice du droit de 
priorité. · · 

H.-La priorité ne peut être refusée pour 
Ie motif que certains éléments de l 'invention 
pour lesquels on revendique la priorité ne 
tigurent pas parmi les revendications formu
lées dans la demande au pays d 'origine, 
pourvu que !'ensemble des pièces de la 
demande révèle d 'une fa çon précise lesdits 
eléments. 

Article 4bis. 1. Les brevets demandés dans 
les différents pays de l 'Union par des ressor
tissants de l'Union seront indépendants des 
brevets obtenus pour la même invention dans 
les autres pays, adhérents ou non à l 'Union. 

2. Cette disposition doit s 'entendre d 'une 
façon absolue, notamment en ce sens que les 
brevets demandés pendant Ie délai de priorité 
sont indépendants, tant au point de vue des 
causes de nullité et de déchéance, qu 'at1 point 
de vue de la durée normale. 

3. Elle s 'applique à tous les brevets exis
tant au moment de sa mise en vigueur. 

4. Il en sera de même, en cas d 'accession 
de nouveaux pays, pour les brevets existant 
de part et d 'autre au moment de l 'accession. 

s. Les brevets obtenus avec Ie bénétice de 
la priorité jouiront, dans les différents pays 
de l'Union, d 'une durée égale à celle dont 
lis jouiraient s 'ils étaient demandés ou déli
vrés sans Ie bénétice de la priorité. 

Article 4ter. L'inventeur a Ie droit d 'être 
mentionné comme tel dans Ie brevet. 

Article 5. A.-1. L 'introduction, par Ie 
breveté, dans Ie pays ou Ie brevet a été déli
vré, d 'objects fabriqués dans l'un ou l'autre 
des pays de l 'Union, n 'entraînera pas la 
d échéance. 

2. Toutefois, chacun des pays de l 'Union 
aura la faculté de prendre les mesures législa
tives nécessaires pour prévenir les abus qui 
pourraient résulter de l 'exercice du droit 

132 

exclusif conféré par Ie brevet, par exemple 
faute d 'exploitation. 

3. Ces mesures ne pourront prévoir la 
déchéance du brevet que si la concession de 
licences obligatoires ne suffisait pas pour 
prévenir ces abus. 

4. En tout cas, la concession d 'une licence 
obligatoire ne pourra pas être demandée 
avant l 'expiration de trois années à compter 
de la date de la délivrance du brevet, et cette 
licence ne pourra être accordée que si Ie 
breveté ne justitie pas d 'excuses légitimes. 
Aucune action en déchéance ou en révocation 
d 'un brevet ne pourra être introduite avant 
l'expiration de deux années à compter de la 
concession de la première licence obligatoire. 

5. Les dispositions qui précèdent seront 
applicables, sous réserve des moditications 
nécessaires, aux modèles d 'utilité. 

B .-La protection des dsessins et modèles 
industriels ne peut être atteinte par une 
déchéance quelconque, soit pour défaut 
d 'exploitation, soit pour introduction d'objets 
conformes à ceux qui sont protégés. 

C.-I. Si , dans un pays . l'utilisation de la 
marque enregistrée est obligatoire, l'enre
gistrement ne pourra être annulé qu'après un 
délai équitable et si l 'intéressé ne justitie pas 
des causes de son inaction. 

2. L 'emploi d 'une marque de fabrique ou 
de commerce par Ie propriétaire, sous une 
forme qui diffère par des éléments n'altérant 
pas Ie caractère distinctif de la marque dans 
la forme sous laquelle celle-ci a été enregistrée 
dans l 'un des pays de l 'Union, n 'entraînera 
pas l' invalidation de l 'enregistrement et ne 
diminuera pas la protection accordée à la 
marque. 

3. L 'emploi simultané de la même marque 
sur des produits identiques ou similaires, par 
des établissements industriels ou commer
ciaux considérés comme copropriétaires de la 
marque d 'après les dispositions de la loi 
nationale du pays ou la protection est récla
mée, n'empêchera pas l 'enregistrement ni ne 
diminuera d'aucune façon la protection 
accordée à ladite marque dans n 'importe que! 
pays de l' Union, pourvu que !edit emploi 
n 'ait pas pour effet d 'induire Ie public en 
erreur et qu 'il ne soit pas contraire à 1'intérêt 
public. 

D.-Aucun signe ou mention du brevet, 
du modèle d 'utilité , de l 'enregistrement de 
la marque de fabrique ou de commerce ou 
du dépöt du dessin ou modèle industrie! ne 
sera exigé sur le produit, pour la reconnais
sance du droit. 

Article 5bis. 1. Un délai de gräce, qui 
devra être au minimum de trois mois, sera 
accordé pour Ie payement des taxes prévues 
pour Ie maintien des droits de propriété 
industrielle , moyennant Ie versement d 'une 
surtaxe, si la législation nationale en impose 
une. · 

2. Pour les brevets d 'invention, les pays 
de l 'Union s'engagent en outre, soit à porter 
Ie délai de gräce à six mois au moins, soit à 
prévoir la restauration du brevet tombé en 
déchéance par suite de non-payement de 
taxes, ces mesures restant soumises aux 
conditions prévues par la législation intéri
eure. 

Article Ster. Dans chacun des pays de 
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l'Union ne seront pas considérés comme 
portant atteinte aux droits du breveté: 

1° l'emploi, à bord des navires des autres 
pays de l'Union, des moyens faisant l'objet 
de son brevet dans Ie corps du navire, dans 
les machines, agrès, apparaux et autres 
accessoires, lorsque ces navires pénétreront 
temporairement ou accidentellement dans les 
eaux du pays, sous réserve que ces moyens y 
soient employés exclusivement pour les 
besoins du navire; 

2° l'emploi des moyens faisant l'objet du 
.. brevet dans la construction ou Ie fonctionne

ment des engins de locomotion aérienne ou 
terrestre des autres pays de l'Union ou des 
accessoires de ces engins, lorsque ceux-ci 
pénétreront temporairement ou accidentelle-
ment dans ce pays. / 

Ai-ticle 6. A .-Toute marque de fabrique 
ou de commerce régulièrement enregistrée 
dans Ie pays d'origine sera admise au dépot 
et protégée telle quelle dans les autres pays 
de l'Union sous les réserves indiquées ei-après. 
Ces pays pourront exiger, avant de procéder 
à l 'enregistrement définitif, la production 
d'un tertificat d 'enregistrement au pays 
d 'origine délivré par l'autorité compétente. 
Aucune légalisation ne sera requise pour ce 
certificat. 

B.-r. Toutefois, pourront être refusées ou 
invalidées: 

1° les marques qui sont de nature à porter 
atteinte à des droits acquis_ par des tiers dans 
Ie pays ou la protection est réclamée; 

2° les marques dépourvues de tout carac
tère distinctif, ou bien composées exclusive
ment de signes ou d'indications pouvant 
servir, dans Ie commerce, pour désigner 
l'espèce, la qualité, la quantité, la destina
tion, la valeur, Ie lieu d 'origine des produits 
ou !'époque de production ou devenus usuels 
dans Ie langage courant ou les habitudes 
loyales et constantes du commerce du pays 
ou la protection est réclamée. Dans l'appré
ciation du caractère distinctif d 'une marque, 
on devra tenir compte de toutes les circon
stances de fait, notamment de la durée de 
l 'usage de la marque; • 

3° les marques qui sont contraires à la 
morale ou à l'ordre ·public, notamment celles 
qui sont de nature à tromper Ie public. Il 
est entendu qu 'une rr.arque ne pourra être 
corisidérée comme contraire à l 'ordre public 
pour la seule raison qu 'elle n'est pas conforme 
à quelque disposition de la législation sur 
les marques, sauf Ie cas ou cette disposition 
elle-même concerne l'ordre public. 

2. Ne pourront être refusées dans les_autres 
pays de l 'Union les marques de fabrique ou 
de commerce pour Ie seul motif qu 'elles ne 
diffèrent des marques protégées dans Ie pays 
d 'origine que par des éléments n'altérant pas 
Ie caractère distinctif et ne touchant pas à 
l 'identité des marques dans la forme sous 
laquelle celles-ci ont été enregistrées audit 
pays d'origine. 

C.-Sera considéré comme pays d 'origine 
Ie pays de l 'Union ou Ie déposant a un établis
sement industrie! ou commercial effectif et 
sérieux, et, s'il n'a pas un tel établissement, 
Ie pays de l'Union ou il a son domicile , et, 
s'il n'a pas de domicile dans l'Union, Ie pays 
de sa nationalité, au cas ou il est ressortissant 
d 'un pays de l'Union. 
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D.-Lorsqu'une marque de fabrique ou de 
commerce aura été régulièrement enregistrée 
dans Ie pays d'origine, puis dans un ou 
plusieurs autres pays de l'Union, chacune de 
ces marques nationales sera considérée, dès 
Ia date à laquelle elle aura été enregistrée, 
comme indépendante de la mar.que dans Ie 
pays d'origine , pourvu qu'elle soit conforme 
à la législation intérieure du pays d'impor
tation. 

E.-En aucun cas Ie renouvellement de 
l'enregistrement d 'une marque dans Ie pays 
tl'origine n'entraînera l'obligation de renou
veler l'enregistrement dans les autres pays de 
l'Union ou la marque aura été enregistrée. 

F.-Le bénéfice de la priorité reste acquis 
aux dépots de marques effectués dans Ie 
délai de l 'article 4, même lorsque l'enregistre
ment dans Ie pays d 'origine n 'intervient 
qu'après l'expiration de ce délai. 

Article 6bis. r. Les pays de l'Union 
s'engagent à refuser ou à in,valider , soit 
d'office si· la législation du pays Ie permet, 
soit à la requête de l 'intéressé, l'enregistre
ment d'une marque de fabrique ou de com
merce qui constitue la reproduction, l 'imita
tion ou la traduction, susceptibles de créer 
une confusion, d 'une marque que l'autorité 
compétente du pays de l'enregistrement 
estimera y être notoirement connue comme 
étant déjà la marque d 'une personne admise 
à bénéficier de la présente Convention et 
utilisée pour des produits identiques ou 
similaires. Il en sera de même lorsque la 
partie essentielle de la marque constitue la 
reproduction d 'une telle marque notoirement 
connue ou une imitation susceptible de créer 
une confusion avec celle-ci. 

2. Un délai minimum de trois ans devra 
être accordé pour réclamer la radiation de 
ces marques. Le délai courra de la date de 
l'enregistrement de la marque. 

3. Il ne sera pas fixé de délai pour réclamer 
la radiation des marques enregistrées de 
mauvaise foi. 

Article 6ter. r. Les pays de l 'Union 
conviennent de refuser ou d 'invalider l'en
registrement et d 'interdire, par des mesures 
appropriées, l 'utilisation, à défaut d'autori
sation des pouvoirs compétents, soit comme 
marques de fabrique ou de commerce, soit 
comme éléments de ces marques, des armoi
ries, drapeaux et autres emblèmes d' État 
des pays de l'Union, signes et poinçons 
officiels de controle et de garantie adoptés 
par eux, ainsi que toute imitation au point 
de vue héraldique. 

2 . L 'interdiction des signes et poinçons 
officiels de controle et de garantie s'appliquera 
seulement dans les cas ou les marques qui 
les comprendront seront destinées à être 
utilisées sur des marchandises du même 
genre ou d'un genre similaire. 

3 . Pour l 'application de ces dispositions, 
les pays de l 'Union conviennent de se com
muniquer réciproquement, par l'intermédi
aire du Bureau international de Berne, la 
liste des emblèmes d ' État, signes et poinçons 
officiels de controle et de garantie, qu'ils 
désirent ou désireront placer, d 'une façon 
absolue ou dans certaines limites, sous la 
protection du présent article , ainsi que toutes 
modifications ultérieures apportées à cette 
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liste. Chaque pays de l'Union mettra à la 
disposition du public, en temps utile, les 
listes notifiées. 

4. Tout pays de l 'Union pourra, dans un 
délai de douze mois à partir de la réception 
de la notification, transmetire, par l 'inter
médiaire du Bureau international de Berne, 
au pays intéressé, sés objections éventuelles. 

5. Pour les emblèmes d ' État notoirement 
connus, les mesures prévues à l 'alinéa 1 
s'appliqueront seulement aux marques ·enre
gistrées après ie 6 novembre 1925. 

6. Pour les emblèmes d ' État qui ne serai'
ent pas notoirement connus, et pour les 
signes et poin çons officiels, ces dispositions 
ne seront applicables qu'aux marques 
enregistrées plus de deux mois après récep
tion de la notification prévue par l'alinéa 3. 

7. En cas de mauvaise foi, les pays auront 
la faculté de faire radier même les marques 
enregistrées avant Ie 6 novembre 1925 et 
comportant des emblèmes d'État, signes et 
poinçons. · 

8. Les nationaux de chaque pays qui 
seraient autorisés à faire usage des emblèmes 
d'État, signes et poinçons de leur pays, 
pourront les utiliser, même s'il y avait 
similitude avec ceux d 'un autre pays. 

9. Les pays de l 'Union s 'engagent à inter
dire l'usage non autorisé, dans Ie commerce, 
des armoiries d ' État des autres pays de 
l'Union, lorsque eet usage sera de' nature à 
induire en erreur sur )'origine des produits. 

IO. Les dispositions qui précèdent ne font 
pas obstacle à l'exercjce, par les pays, de la 
faculté de refuser, ou d'invali9-er, par app)i
cation du 3° de l 'alinéa I de la lettre B de 
l'article 6, les marques contenant, sans auto
risation, des armoiries, drapeaux, décorations 
et autres emblèmes d ' État ou des signes et 
poin çons officiels adoptés par un pays de 
l'Union. 

Article 6quater. I. Lorsque, conformément 
à la législation d 'un pays de l'Union, la 
cession d'une marque n'es~ valable que si elle 
a lieu en même temps que Ie transfert de 
l yentreprise ou du fonds de commerce auquel 
la marque appartient, il suffira, pour qu~ 
cette validité soit admise, que la partie de 
l'entreprise ou du fonds de commerce située 
dans ce pays soit transmise au cessionnaire, 
avec Ie droit exclusif d 'y fabriquer ou d 'y 
vendre les produits portant la marque cédée. 

2. Cette disposition n'impose pas aux pays 
de l'Union l'obligation de considérer comme 
valable Ie transfert de toute marque dont 
l'usage par Ie cessionnaire serait, en fait, de 
nature à induire Ie public en erreur, notam
ment en ce qui concerne la provenance, la 
nature ou les qualités substantielles des 
produits auxquels la marque est appliquée. 

Article 7. La nature du produit sur lequel 
la marque de fabrique ou de commerce doit · 
être apposée ne peut, dans aucun cas, faire 
obstacle à l'enregistrement de la marque. 

Article ?bis. 1. Les pays de l ' Union 
s'engagent à admettre au dépöt et à protéger 
les marques collectives appartenánt à des 
collectivités dont l'existence n 'est pas con
traire à la loi du pays d'origine, même si ces 
collectivités ne possèdent pas un établisse
ment industrie) ou commercial. 

2. Chaque pays sera juge des conditions 
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particulières sous lesquelles une marque 
collective sera protégée et il pourra refuser la 
protection si cette marque est contraire à 
l 'intérêt public. 

3. Cependant, la protection de ces marques 
ne pourra être refusée à aucune collectivité 
dont l 'existence n'est pas contraire à la loi 
du pays d 'origine, pour Ie motif qu 'elle n'est 
pas établie dans Ie pays ou la protection est 
requise ou qu 'elle n 'est pas constituée con
formément à la législation de ce pays. 

Article 8. Le nom commercial sera protégé 
dans tous les pays de l 'Union sans obligation 
de dépöt ou d 'enregistrement, qu'il fasse ou 
non partie d 'une marque de fabrique ou de 
commerce. 

Article 9. 1. Tout produit portant illicite
ment une marque de fabrique ou de commer
ce, ou un nom commercial, sera saisi .à l'im
portation dans ceux des pays de l'Union dans 
lesquels cette marque ou ce nom commercial 
ont droit à la protection Jégale .' 

2. La saisie sera également effectuée dans 
· Ie pays ou l 'apposition illicite aura eu lieu, ou 
dans Ie pays ou aura été importé Ie produit. 

3. La saisie aura lieu à la requête soit du 
ministère public, soit de toute autre autorité 
compétente, soit d 'une partie intéressée, 
personne physique ou morale, conformément 
à la législation intérieure de chaque pays. 

4. Les autorités ne seront pas tenues 
d 'effectuer la saisie en cas de transit. 

5. Si la législation d'un pays n'admet pas 
la saisie à l'importation, la saisie sera rem
p)acée par la prohibition d'importation ou 
la saisie à l'intérieur. 

6. Si la législation d'un pays n'admet ni la 
saisie à l 'importation, ni la prohibition, d'im
portation ni la saisie à l'intérieur, et en atten
dant que cette législation soit modifiée en 
conséquence, ces mesures seront remplacées 
par les actions et moyens que la loi de ce pays 
assurerait en pareil cas aux nationaux. 

Article 10. 1. Les dispositions de l'article 
précédent seront applicables à tout produit 
portant faussement, comme indication de 
provenance, Ie nom d'une localité ou d'un 
pays déterminé, lorsque cette indication sera 

' jointe à un nom commercial fiétif ou emprun
té dans une intention frauduleuse. 

2. Sera en tout cas reconnu comme partie 
intéressée, que ce soit une personne physique 
ou morale, tout producteur, fabricant ou 
commerçant engagé dans la production, la 
fabrication ou 1~ commerce de ce produit et 
établi, soit dans la localité faussement 
indiquée comme lieu de proveriance, soit dans 
la région ou cette localité est située, soit dans 
Ie pays faussement indiqué, soit dans Ie pays 
ou la fausse indication de provenance est 
employée. 

Article rnbis. 1. Les pays de l 'Union sant 
tenus d'assurer aux ressortissants de l 'Union 
une protection effective contre la concurrence 
déloyale . 

2. Constitue un acte de concurrence 
déloyále tout acte de concurrence contraire 
aux usages honnêtes en matière industrielle 
ou commerciale. 

3. N otamment devront être interdits: 
1° tous faits quelconques de nature à 

créer une confusion par n 'importe que! moyen 
avec l'établissement, les produits ou l'activité 
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industrielle ou commerciale d 'un concurrent; 
2° les allégations fausses, dans l 'exercice 

du commerce, de nature à d iscréditer l 'éta
blissement, les produits ou l 'activité indu
strielle ou commerciale d 'un concurrent. 

Article 10ter. r. Les pays de l 'Union 
s'engagent à assurer aux ressortissants des 
autres pays de l'Union des recours Jégaux 
appropriés pour réprimer efficacement tous 
les actes visés aux articles 9, ro et 10bis. 

2. IJs s 'engagent, en outre, à prévoir des 
mesures pour permettre aux syndicats et 
associations représentant les industriels, pro
ducteurs ou commer çants intéressés et dont 
l' existence n'est pas contraire aux lois de 
leurs pays, d 'agir en justice ou auprès des 
autorités administratives, en vue de la 
répression des actes p révus par les articles 9, 
10 et IO~is, dans la mesure ou la loi du pays 
dans lequel la protection est réclamée Ie 
permet aux syndicats et associations de ce 
pays. 

Article II . I. Les pays de l 'U nion accorde
ront, conformément à leur législation inté
rieure, une protection temporaire aux inven
tions brevetables, .aux modèles d'utilité, aux 
dessins · ou modèles industriels ainsi qu 'aux 
marques de fabrique ou de commerce, pour 
les produits qui figureront aux expositions 
internationales officielles ou officiellement 
reconnues organisées sur Ie territoire de l'un 
d'eux. 

2. Cette protection temporaire ne pro
longera pas les délais de l'article 4 . Si, plus 
tard, Ie droit de priorité est invoqué, UAdmi
nistration de chaque pays pourra faire partir • 
Ie délai de la date de l 'introduction du 
produit dans l 'exposition. 

3. Chaque pays pourra exiger, comme 
preuve de l'identité de l 'objet exposé et de la 
date d 'introduction, les piéces justificatives 
qu 'il jugera nécessaires. 

Article 12. r. Chacun des pays de l'Union 
s 'engage à établir un service spécial de. la 
propriété industrielle et un dépöt centra! 
pour la communication au public des brevets 
d 'invention, des modèles d'utilité, des dessins 
ou modèles industriels et des marques de 
fabrique ou de commerce. 

2. Ce service publiera une feuille pério
dique officielle. Il publiera régulièrement : 

(a) les noms des titulaires de bre;vets 
délivrés, avec une brève désignation des 
inventions brevetées; 

(b) les reproductions des marques enre
gistrées. · 

Article 13. r. L 'Óffice international insti
tué à Berne sous Ie nom de Bureau inter
national pour la protection de la propriété 
industrielle est placé sous la haute autorité 
du Gouvernement de la Confédération suisse, 
qui en règle l'organisation et en surveille Ie 
fonctionnement. 

2. La langue officielle du Bureau inter
national est la langue française. 

3. Le Bureau international centralise les 
renseignements de toute nature re!atifs à la 
protection de la propriété industrielle; il les 
réunit et les publie. Il procède aux études 
d'utilité commune intéressant l'Union et 
rédige, à !'aide des documents qui sont mis à 
sa disposition par les diverses Administra
tións, une feuille périodique, en langue 
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française, sur les questions concernant l'objet 
de l'Union. 

4. Les numéros de cette feuille, de même 
que tous les documents publiés par Ie Bureau 
international, sont répartis entre les Admini
strations des pays de l 'Union dans la pro
portion du nombre des unités contributives 
ei-dessous mentionnées. Les exemplaires 
et documents supplémentaires qui seraient 
réclamés, soit par lesdites Administrations, 
soit par des sociétés ou des particuliers, seront 
payés à part. · 

5. Le Bureau international doit se tenir 
en tout t emps à la disposition des pays de 
l 'Union, pour leur fournir, sur les questions 
relatives au service international de la pro
priété industrielles, les renseignements spé
ciaux dont ils pourraient avoir besoin. Le 
Directeur du Bureau international fait sur sa 
gestion un rapport annuel qui est communi
qué à tous les pays de l 'Union. 

6. Les dépenses ordinaires du Bureau 
international seront supportées en commun 
par les pays de l 'Union. Jusqu'à nouvel ordre, 
elles ne pourront pas dépasser la somme de 
cent vingt mille francs suisses par année. 
Cette somme pourra être augmentée au 
besoin, par décision unanime d 'une des 
Conferences prévues à l'article 14. 

7. Les dépenses ordinaires ne comprennent 
pas les frais afférents aux travaux des Con
férences de Plénipotentiaires ou administra
tives, ni les frais que pourront entraîner des 
travaux spéciaux ou des publications effectu
és conformément aux décisions d'une Confé
rence. Ces frais, dont Ie montant annuel ne 
pourra dépasser 20,000 -francs suisses, seront 
répartis entre les pays de l'Union proportion
nellement à la contribution qu'ils payent 
pour Ie fonctionnement du Bureau inter
national, suivant les dispositions de l'alinéa 
8 ei-après. 

8. Pour déterminer la part contributive 
de chacun des pays dans cette · somme totale 
des frais, les pays de l 'Union et ceux qui 
adhéreront ultérieurement à l 'Union sont 
divisés en six classes, contribuant chacune 
dans la proportion d'un certain nombre 
d 'unités, savoir: 

rre classe 
2e classe 
3e classe 
4e classe 
se classe 
6e classe 

Unités. 
25 
20 
IS 

" lO 
5 
3 

Ces coefficients sont multiplies par Ie nombre 
des pays de chaque classe, et la somme de 
produits ainsi obtenus fournit Ie nombre 
d 'unités_par lequel la dépense totale doit être 
divisée. Le quotient donne Ie montant de 
l'unité de dépense. 

9. Chacun des pays de l 'Union désignera, 
au moment de son accession, la classe dans 
laquelle il désire être rangé. Toutefois, chaque 
pays de l'Union pourra déclarer ultérieure
ment qu 'il désire être rangé dans une autre 
classe. 

ro. Le Gouvernement de la Confédération 
suisse surveille les dépenses du Bureau inter
national , fait les avances nécessaires et établit 
Ie compte annuel qui sera communiqué à 
toutes les autres Administrations. 
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Article 14. I. La présente Convention sera 
soumise à des revisions pérodiques, en vue 
d'y introduire les améliorations de nature 
à perfectionner Ie système de l'Union. 

2. A eet effet, des Conférences auront lieu, 
successivement, dans l'un des pays de ! 'Union 
entre les Délégués desdits pays. 

3. L 'Administration du pays ou doit siéger 
la Conférence préparera, avec Ie concours du 
Bureau international, les travaux de cette 
Conférence. 

4. Le Directeur du Bureau international 
assistera aux séances des Confér.ences, et 
prendra part aux discussions sans voix 
délibérative. 

Article 15. Il est entendu que les pays de 
l'Union se réservent respectivement Ie droit 
de prendre séparément, entre eux, des arran
gements particuliers pour la protection de la 
propriété industrielle, en tant que ces ar
rangements ne contreviendraient point aux 
dispositions de la présente Convention. 

Article 16. I. Les pays qui n'ont point 
pris part à la présente Convention seront 
admis à y adhérer sur leur demande. 

2. Cette adhésion sera notifiée par la voie 
diplomatique au Gouvernement de la Con
fédération suisse, et par celui-ci à tous les 
autres. . 

3. Elle emportera, de plein droit , accession 
à toutes les clauses et admission à tous les 
avantages stipulés par la présente Conven
tion, et produira ses effets un mois après 
!'envoi de la notification fait•e par Ie Gouver
nement de la Confédération suisse aux autres 
pays unionistes, à moins qu'une date posté
rieure n'ait été indiquée dans la demande 
d'adhésion. 

Article 16bis. 1. Chacun des pays de 
l'Union peut, en tout temps, notifier par 
écrit au Gouvernement de la · Confédération 
suisse que la présente Convention est appli
cable à tout ou partie de ses colonies, protec
torats, territoires sous mandat ou tous autres 
territoires soumis à son autorité, ou tous 
territoires sous suzeraineté, et la Convention 
s'app!iquera à tous les territoires désignés 
dans la notification un mois après !'envoi de 
la communication faite par Ie Gouvernement 
de la Confédération suisse aux autres pays de 
!'Union, à moins qu 'une date postérieure 
n 'ait été indiquée dans la notification. A 
défaut de cette notification, la Convention 
ne s 'app!iq~ra pas à ces territoires. 

2. Chacun des pays de l'Union peut, en 
tout temps, notifier par écrit au Gouverne
ment de la Confédération suisse que la pré
sente Convention cesse d 'être app!icable à 
tout ou partie des territoires qui ont fait 
l'objet de la notification prévue à l 'alinéa 
qui précède, et la Convention cessera de 
s'app!iquer dans les territoires désignés dans 
cette notification douze mois après réception 
de la notification adressée au Gouvernement 
de la Confédération suisse. 

3. Toutes les notifications faites au Gou
vernement de la Confédération suisse, con
formément aux dispositions des alinéas I et 2 
du présent article, seront communiquées par 
ce Gouvernement à tous les pays de l ' Union. 

Article 17. L'exécution des engagements 
réciproques contenus dans la présente Con
vention est subordonnée, en tant que de 
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bèsoin, à l'accomplissement des formalités et 
règ!es établies par les lois constitutionnelles 
de ceux des pays de !'Union qui sont tenus 
<l'en provoquer l'application, ce qu'ils s'obli
gent à faire dans Ie plus bref délai possible. 

Article 17bis. r. La Convention demeurera 
en vigueur pendant un temps indéterminé, 
jusqu 'à l'expiration d'une année à partir du 
jour ou la dénonciation en sera faite. 

2. Cette dénonciation sera adressée au 
Gouvernement de la Confédération suisse. 
Elle ne produira sont effet qu'à l'égard du 
pays au nom duquel elle aura été faite, la 
Convention restant exécutoire pour les autres 
pays de l'Union. 

Article 18. '. r. Le présent Acte sera ratifié 
et les instruments de ratification en seront 
déposés à Londres au plus tard Je Ier juillet 
1938. Il entrera en vigueur entre les pays au 
nom desquels il aura été ratifié un mois après 
cette date. Toutefois, si auparavant il était 
ratifié au nom de six pays au moins, il entre
rait en vigueur entre ces pays un mois après 
que Ie dépot de la sixième ratification leur 
aurait été notifié par Ie Gouvernement de la 
Confédération suisse, et pour les pays' au nom 
desquels il serait ratifié ensuite, un mois après 
la notification de chacune de ces ratifications. 

2. Les pays au nom desquels !'instrument 
de ratification n 'aura pas été déposé dans Ie 
délai visé à !'alinea précédent seront admis 
à l 'adhésion aux termes de l'article 16. 

3. Le présent Acte remplacera, dans les 
rapports entre les pays auxquels il s'applique, 
la Convention d 'Union de Paris de 1883 et les 
Actes de revision subséquents. 

4. En ce qui concerne les pays auxquels Ie 
présent Acte ne s'applique pas, mais auxquels 
s'app!ique la Convention d'Union de Paris 
revisée à La Haye en 1925, cette dernière 
restera en vigueur. 

5. De même, en ce qui concerne les pays 
auxquels ne s'app!iquent ni les présent Acte, 
ni la Convention d'Union de Paris revisée à 
La Haye, la Convention d'Union de Paris 
revisée à Washington en 19II restera en 
vigueur. 

Article 19. Le présent ' Acte sera signé en 
un seul exemplaire, lequel sera déposé aux 
Archives du Gouvernement du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d ' lrlande du Nord. 
Une copie certifiée sera remise par ce dernier 
à chacun des Gouvernements des pays de 
l'Union. , 

Fait à Londres, en un seul exemplaire, 
Ie 2 juin 1934. 

Pour l'Allemagne: 
Hoesch. 
Georg Klauer. 
Wolfgang Kühnast. 
Herbert Kühnemann. 

Pour l'Autriche: 
Dr. Hans Werner. 

Pour la Be/gique: 
Coppieters De Gibson. 
Thomas Braun. 

Pour les États-Unis du Brésil: 
] . A. Barboza-Carneiro. 

Pour Cuba: 
Gabriel Suárez So!ar. 

Pour le Danemark: 
N. J. Erhenreich-Hansen. 
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Pour la Ville lib_re de Dantzig: 
Pour l' Espagne: 

Ramón Pérez de Ayala. 
Fernando Cabello Lapiedra. 
José Garcia Monge. 

Pour les Etats-Unis d'Amérique: 
Conway P . Coe. 
John A. Dienner. 
Thomas Ewing. 

Pour la Finlande: 
J. Kautola . . 

Pour la France: 
Marcel Plaisant. 
Roger Çambon. 
Georges Lainel. 
Georges Maillard. 

Pour la Grande-Bretagne et l' Irlande du Nord: 
F. W . Leith-Ross. 
M. F. Lindley. 
William S. Jarratt. 

Pour l' Australie·: 
B. Wallach. 

Pour l'Etat libre d' Irlande: 
Pour la Hongrie: 

Schilling Zoltán. 
Pour l' !talie: 

Eduardo Piola CaseI!i. 
Luigi Biamonti. 
Alfredo Jannoni Sebastianini. 

Pour le Japon: 
M. Hotta. 
Takatsugu Yoshiwara. 

Pour Liechtenstein: 
W. Kraft. 

Pour le Maroc: 
Halgouët. 

Pour les Etats-Unis du Mexique: 
G. Luders de Negri. 

Pour la Norvège: 
B. G. Wyller. 

Pour les Pays-Bas: 
J. Alingh Prins. 
J. van Hettinga Tromp. 
A. D. Koeleman. 
H . F. van Walsem. 

Pour la Pologne: 
Stefan Czaykowski. 

Pour le Portugal: 
J oao de Lebre e Lima. 
Arthur de Mello Quintella Saldanha. 

Pour la Suède: 
Birger Lindgren. 
Ake de Zweigbergk. 

Pour la Syrie et le Liban: 
Marcel Plaisant. 

Pour la Suisse: 
W. Kraft. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
Dr. Karel Skála. 
Dr. Otto Parsch. 

Pour la Tunisie : 
C. Billecocq. 

Pour la Turquie : 
A. Fethi. 

Pour la Yougoslavie: 
Dr. Janko Choumane (Suman). 
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Arrangement de Madrid du 14 avril 1891 
coucernant l'Enreglstrement Internatlonal 
des 11.Iarques de l~abrlque ou de Commerce, 
revlsé à Bruxelles Ie 14 1lécembre 1900, à 
Washington Ie 2 juln 1911, à La Haye Ie 6 
novembre 1925 et à Loudres Ie 2 juln 1934. 

Les Soussignés, dûment autorisés à eet 
effet, ont, d 'un commun accord, arrêté Ie 
texte suivant, qui remplacera !'Arrangement 
de Madrid du 14 avril 1891, revisé à Bruxelles 
Ie 14 décembre 1900, à Washington Ie 2 juin 
191 I et à La Haye Ie 6 novembre 1925 , savoir: 

Article Ier. I. Les ressortissants de chacun· 
des pays contractants pourront s 'assurer, 
dans tout' les autres pays, la protection de 
!eurs marques de fabrique ou de commerce 
enregistrées dans Ie pays d'origine, moyen
nant Ie dépöt desdites marques au Bureau 
international, à Berne, fait par l'entremise de 
l 'Administration dudit pays d 'origine. 

2. Fait règle pour la définition du pays 
d'origine, la disposition y relative de· l'article 
6 de la Convention générale pour la protection 
de la propriété industrielle. 

· Article 2. Sont assimilés aux ressortissants 
des pays contractants les ressortissants des 
pays n'ayant pas adhéré au présent Arrange
ment qui, sur Ie territoire de l'Union restrein
te constituée par ce dernier, satisfont aux 
conditions établies par l'article 3 de la Con
vention générale. 

Article 3. 1. Toute demande d'enregistre
ment international devra être présentée sur 
Ie formulaire prescrit par Ie Règlement 
d 'exécution, et l'Administration du pays 
d'origine de la marque certifiera que les indi
cations qui figurent sur ces demandes corres
pondent à celles du registre national. 

2. Si Ie déposant revendique la couleur à 
titre d'élément distinctif de sa marque, il 
sera tenu: 

1° de Ie déclarer et d'accompagner son 
dépöt d 'une mention indiquant la couleur ou 
la combinaison de cou!eurs revendiquée; 

2° de joindre à sa demande des exemp!aires 
de ladite marque en couleur, qui seront 
annexés aux notifications faites par Ie Bureau 
international. Le nombre de ces exemplaires 
sera fixé par Ie Règ~ement d 'exécution. 

3. Le Bureau international enregistrera 
immédiatement les marques déposées · con
formément à l'article 1er. Il notifiera cèt 
enregistrement sans retard aux diverses 
Administrations. Les marques enregistrées 
seront publiées dans une feuille pérodique 
éditée par Ie Bureau international, au moyen 
des indications contenues dans la demande 
d'enregistrement et d'un cliché fourni par Ie 
déposant. 

4. En vue de la publicité à donner , dans 
les pays contractants, aux marques enregi
strées, chaque Administration recevra gratui
tement du Bureau international Ie nombre 
d'exemplaires de la susdite publication qu'il 
lui plaira de demander. Cette publicité sera 
consfdérée dans tous les pays contractants 
comme pleinement suffisante, et aucune 
autre ne pourra être exigée du déposant. 

Article 4. 1. A partir de l 'enregistrement 
ainsi fait au Bureau international, la protec
tion de la marque dans chacun des pays 
contractants sera la même que si cette mar
que y avait été directement déposée. 
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2. Toute marque qui a été l 'objet d'un 
enregistrement international jouira du droit 
de priorité établi par l 'article 4 de la Conven
tion générale, sans qu 'il soit nécessaire d 'ac
comp!ir les formalités prévues dans la lettre D 
de eet article. 

Article 4bis. I. Lorsqu 'une' marque, déjà 
déposée dans un ou p!usieurs des pays con
tractants, a été postérieurement enregistrée 
par Ie Bureau international au nom du même 
titulaire ou de son ayant cause, l 'enregistre
ment international sera considéré comme 
substitué aux enregistrements nationaux 
antérieurs, sans préjudice des droits acquis 
par Ie fait de ces derniers . 

2. L' Administration nationale est , sur 
demande, tenue de prendre acte, dans ses 
registres, de l'enregistrement international. 

Article 5. I. Dans les pays ou leur !égisla
tion les y autorise, les Administrations 
auxquelles Ie Bureau international notifiera 
l'enregistrement d 'une marque auront la 
faculté de déclarer que la protection ne peut 
être accordée à cette marque sur leur terri
toire. Un tel _refus ne pourra être opposé que 
dans les conditions qui s 'appliqueraient, en 
vertu de la Convention générale, à une mar
que déposée à l'enregistrement national. 

2. Les Administrations qui voudront 
exercer cette faculté .devront notifier leurs 
refus, avec indication de~ motifs, au Bureau 
international, dans Ie délai prévu par leur 
loi nationale, et au plus tard, avant la fin 
d'une année comptée à partir de l'enregistre
ment international de la marque. 

3. Le Bureau international transmettra 
sans retard à l'Administration du pays 
d 'origine et au propriétaire de la marque ou 
à son mandataire, si celui-ci a été indiqué au 
Bureau par ladite Administration, un des 
exemplaires de la déclaration de refus ainsi 
notifiée. L'intéressé aura les mêmes moyens 
de recours que si la m;i.rque avait été par lui 
directement déposée dans Ie pays ou la pro
tection est refusée. 

4. Les motifs de refus d 'une marque 
devront être communiqués par Ie Bureau 
international aux intéressés qui lui en feront 
la demande. 

5. Les Administrations qui, dans Ie délai · 
maximum susindiqué d 'un an, n 'auront 
adressé aucune communication au Bureau 
international seront censées avoir accepté la 
marque. 

6. L'invalidation d 'une marque interna
tionale ne pourra être prononcé par les auto
rités compétentes sans que Ie titulaire de la 
marque ait été mis en mesure de faire valoir 
ses droits en temps utile. Elle sera notifiée au 
Bureau international . 

Article 5bis. Les pièces justificatives de la 
légitimité d'usage de certains éléments con
tenus dans les marques, tels que armoiries , 
écussons, portraits, distinctions honorifiques, 
titres, noms commerciaux ou noms de per
sonnes autres que celui du déposant, ou 
autres inscriptions ana!ogues, qui pourraient 
être réclamées par les Administrations des 
pays contractants, seront dispensées de toute 
légalisation ainsi que de toute certification 
autre que celle de l 'Administration du pays 
d'origine. 

Article 5tér. I. Le Bureau international 

138 

délivrera à toute personne qui en fera la 
demande, moyennant une taxe fixée par Ie 
Règlement ,d 'exécution, une copie des men
tions inscrites dans Ie Registre relativement 
à une marque déterminée. 

2. Le Bureau international pourra aussi, 
contre rémunération, se charger de faire des 
recherches d'antériorité parmi les marques 
internationales. · 

3. Les extraits du Registre international 
demandés en vue de leur production dans un 
des pays contractants seront dispensés de 
toute légalisation. 

Article 6. La protection résultant de 
l'enregistrement au Bureau international 
durera vingt ans à partir de eet enregistre
ment (sous réserve de ce qui est prévu à 
l'article 8 pour Ie cas ou Ie déposant n'aura 
versé qu'une fraction de l 'émolument inter
national), mais elle ne pourra être invoquée 
en faveur d 'une marque qui ne jouirait plus 
de la protection légale dans Ie pays d'origine. 

Article 7, I. L'enregistrement pourra 
toujours être renouvelé suivant les prescrip
tions des articles Ier et 3 pour une nouvelle 
période de vingt ans à compter depuis la date 
de renouvellement. . 

2. Six mois avant l 'expiration du terme de 
protection, Ie Bureau international rappellera 
au propriétaire de la marque, par !'envoi d 'un 
avis officieux, la date exacte de cette expira
tion. 

3 . Si la marque présentée en renouvelle
ment du précédent dépöt a subi une modifica
tion qui a!tère Ie caractère distinctif de la 
marque, les Administrations pourront se 
refuser à l 'enregistrer à titre de renouvelle
ment et Ie même droit leur appartiendra en 
cas de changement dans l'indication des 
produits auxquels la marque doit s'appliquer, 
à moins que, sur notification de l'objection 
par l 'intermédiaire du Bureau international, 
l'intéressé ne déclare renoncer à la protection 
pour les produits autres que ceux désignés 
dans les mêmes termes lors de l'enregistre
ment antérieur, 

4. Lorsque la marque n'est pas admise à 
titre de renouvellement, il sera tenu compte 
des droits d 'antériorité ou autres acquis par 
Ie fait de l'enregistrement antérieur. La mar
que jouira notamment de ces droits d'anté
riorité pour la partie des produits désignés 
dans les mêmes termes lors de l'enregistre
ment antérieur et !ors du renouvellement. 

Article 8. I. L 'Administration du pays 
d'origine fixera à son gré, et percevra à son 
profit, une taxe nationale qu'elle réclamera 
du propriétaire de la marque dont l 'enregis
trement international est demandé. 

2. A cette taxe s 'ajoutera un émolument 
international (en francs ,., suisses) de cent 
cinquante francs pour la première marque, et 
de cent francs pour chacune des marques 
suivantes. déposées en même temps au 
Bureau international au nom du même pro
priétaire. 

3. Le déposant aura la faculté de n'acquit
ter au moment du dépöt international qu'un 
émolument de cent francs pour la première 
marque et de soixante-quinze francs pour 
chacune des marques déposées en même 
temps que la première. 

4. Si Ie déposant fait usage de cette faculté , 
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il devra, avant l'expiration d 'un délai de dix 
ans compté à partir de l 'enregistrement inter
national, verser au Bureau international un 
complément d 'émolument de soixante-quinze 
francs pour la première marque et de cin
quante francs pour chacune des marques 
déposées en même temps que la première, 
faute de quoi, à l'expiration de ce délai , il 
perdra Je bénéfice de son enregistrement. 
Six mois avant cette expiration, Ie Bureau 
international rappellera au déposant, par 
!'envoi d'un avis officieux, à toutes fins utiles, 
la date exacte de cette expiration. Si Ie com
plément d 'émolument n 'est .pas versé avant 
l'expiration de ce délai au Bureau internatio
nal, celui-ci radiera la marque, notifiera cette 
opération aux Administrations et la publiera 
sans son journal. Si Je complément d 'émolu
ment dû pour Jes marques comprises dans un 
dépöt collectif n'est pas payé pour toutes les 
marques en même temps, Je déposant devra 
désigner exactement les marques pour les
quelles il entend faire Je versement complé
mentaire et acquitter la taxe de soixante
quinze francs pour Ja première marque de 
chaque série. 

5. Lorsque la liste des produits pour les
quels la protection est revendiquée contien
dra plus de cent mots, l'enregistrement de la 
marque ne sera effectué qu 'après payement 
d'une surtaxe à fixer par Je Règlement 
d'exécution. 

6. Le produit annuel des diverses recettes 
de l'enregistrement international sera réparti 
par parts égales entre les pays contractants 
par les soins du Bureau international, après 
déduction des frais communs nécessités par 
l'exécution du présent Arrangement. 

7. Si, au moment de l 'eritrée en ·vigueur du 
présent Arrangement revisé, un pays n'a pas 
encore adhéré à !'Acte de La Haye, il n'aura 
droit, jusqu'à la date de son adhésion posté
rieure, qu'à une répartition de l'excédent de 
recettes calculé sur la base des anciennes 
taxes. 

Article 8bis. Le propriétaire d'une marque 
internation!l,le peut toujours renoncer à la 
protection dans un ou plusieurs des pays 
contractant;,, au moyen d 'une déclaration 
remise à l 'Administration du pays d'origine 
de la marque, pour être communiquée au 
Bureau international, qui Ja notifiera aux 
pays_ que cette renonciation conce-rne. Celle-ci 
n'est soumise à aucune taxe. 

Article 9. r. L'Administration du pays 
d'origine notifiera également au Bureau in
ternational les annulations, radiations, renon
ciations, transmissions et autres changements 
apportés à l'inscription de Ja marque dans Ie 
registre national, si ces changements affectent 
aussi l 'enregistrement international. 

2. Le Bureau inscrira ces changements 
dans Je Registre international, les notifiera à 
son tour aux Administrations des pays con
tractants et Jes publiera dans son journal. 

3. Oh procédera de ~ême lorsque Ie pro
priétaire de la marque demandera à réduire 
la liste des produits auxquels elle s 'applique. 

4. Ces opérations peuvent être soumises à 
une taxe qui sera fixée par Ie Règlement 
d'exécution. 

5 . L'addition ultérieure d'un nouveau 
próduit à la liste ne peut être obtenue que 
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par un nouveau dépöt effectué conformément 
aux prescriptions de l'article 3. 

6. A l 'addition est assimilée la substitution 
d 'un produit à un autre. 

Article 9bis. r. Lorsqu'une marque inscri
te dans Ie Registre international sera trans
mise à une personne établie dans un pays 
·contractant autre que Ie pays d'origine de la 
marque, la transmission sera notifiée au 
Bureau international par l 'Administration de 
ce même pays d'origine. Le Bureau inter
national, après avoir reçu l 'assentiment de 
l'Administration à laquelle ressortit Ie nou
veau titulaire, enregistrera la transmission, 
la notifiera aux autres Administrations et la 
publiera dans son journal en mentionnant, si 
possible, la date et Ie numéro d 'enregistre
ment de la marque dans son nouveau pays 
d'origine. · 

2. Nulle transmission de marque inscrite 
dans Ie Registre international, faite au profit 
d 'une personne non admise à déposer une 
marque internationale, ne sera enregistrée. 

3. Lorsqu'une transmission n'aura pu être 
inscrite dans Ie Registre international, soit 
par suite du refus d 'assentiment du nouveau 
pays ä 'origine, soit parce qu 'elle a été faite 
au profit d'une personne non admise à déposer 
une marque internationale, l'Administratioii 
de !'ancien pays d'origine aura Ie droit de 
demander au Bureau internationaal de pro
céder à la radiation de la marque sur son 
registre. 

Article 9ter. r. Si la cession d 'une marque 
internationale pour une partie seulement des 
produits enregistrés est notifiée au Bureau 
international, celui-ci l'inscrira dans ses 
registres. Chacun des pays contractants aura 
la faculté de ne pas admettre la validité de 
cette cession, si les produits compris dans la 
partie ainsi cédée sont similaires à ·ceux pour 
lesquels la margue reste enregistrée au profit 
du cédant. 

2. Le Bureau international inscrira égale
ment une cession de la marque internationale 
pour un ou plusieurs des pays contractants 
seulement. 

3. Si, dans les cas précédents, il intervient 
un changement du pays d 'origine, l'Admini
stration à laquelle ressortit Ie cessionnaire 
devra ·donner son assentiment, requis con
formément à l 'article 9bis. 

4. Les dispositions des alinéas précédents 
ne sont applicables que sous la réserve de 
l'article 6quater de la Convention générale. 

Article 10. Les Administrations régleront 
d 'un commun accord les détails relatifs à 
l 'exécution du présent Arrangement. 

Article 11. r. Le pays de l'Union pour la 
protection de la propriété industrielle qui 
n'ont pas pris part au présent Arrangement 
seront admis à y adhérer sur leur demande, 
et dans la forme prescrite par !'article 16 de 
Ja Convention générale. 

2 . Dès que Ie Bureau international sera 
informé qu'un pays ou une de ses colonits a 
adhéré au présent Arrangement, il adressera 
à l 'Administration de ce pays, conformément 
à l 'article 3, une notificat ion collective des 
marques qui , à ce moment, jouiront de la 
protection internationale. 

3. Cette notification assurera, par elle
même, auxdites marques Ie bénéfice des 
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précédentes dispositions sur Ie territoire du 
pays adhérent, et fera courir Ie délai d 'un an 
pendant lequel l 'Administration intéressée 
peut faire la décla:ration prévue par l'article 5. 

4. Toutefois, chaque pays en adhérant au 
présent Arrangement pourra déclarer que, 
sauf en ce qui concerne les marques inter
nationales ayant déjà fait antérieurement 
dans ce pays l'objet d 'un enregistrement 
national identique encore en vigueur et qui 
seront immédiatement reconnues sur la de
mande des intéressés, l'application de eet 
Acte sera limitée aux marques qui seront 
enregistrées à partir du jour oû cette adhésion 
deviendra effective. 

5. Cette déclaration dispensera Ie Bureau 
international de faire la notification collective 
susindiquée. Il se bornera à notifier les mar
ques en faveur desquelles la demande d'être 
mis au bénéfice de l'exception prévue à 
l'alinéa précédent lui parviendra, avec les 
précisions nécessaires, dans Ie dé!ai d !une 
année à partir de l'accession du nouveau pays. 

6. Les enregistrements de marques qui 
ont fait l'objet d 'une des notifications prévues 
par eet article seront considérés comme sub
stitués aux enregistrements effectués directe
ment dans Ie nouveau pays contractant avant 
la date effective de son adhésion. 

7. Les stipulations de l'article 16bis de la 
Convention généra!e s 'app!iquent au présent 
Arrangement . 

Article 11bis. En cas de dénonciation du 
présent Arrangement, l'article 17bis de la 
Convention générale fait règle. Les marques 
internationales enregistrées jusqu'à la date à 
!aquelle la dénonciation devient effective et 
non refusées dans l'année prévue à l 'article 5, 
continueront, pendant la durée de la pro
tection internationale, .à bénéficier de la 
même protection que si elles avaient été 
directement déposées dans ce pays. 

Article 12. I. Le présent Arrangement sera 
ratifié et les ratifications en seront déposées à 
Londres, au plus tard Ie Ier juillet 1938. 

2. Il entrera en vigueur, entre les pays qui 
l'auront ratifié, un mois après cette date et 
aura la même force et durée que la Conven
tion générale . 

3. Cet Acte remplacera, dans les rapports 
entre les pays qui l'auront ratifié, !'Arrange
ment de Madrid de 1891, revisé à La Haye, Ie 
6 novembre 1925. Toutefois, celui-ci restera 
en vigueur dans les rapports avec les pays 
qui n'auront pas ratifié Ie présent Acte. Avec 
les pays qui n'auront pas encore ratifié !'Acte 
de La Haye, !'Arrangement revisé à Washing
ton en 19 r I restera en vigueur. 

Fait à Londres, en un seul exemplaire, 
Ie 2 juin 1934. 
Pour l'Allemagne: 

Heesch. 
Georg Klauer. 
Wolfgang Kühnast. 
Herbert Kühnemann. 

Pour l'Autriche: 
Dr. Hans Werner. 

Pour la Be/gique: 
Coppieters de Gibson. 
Thomas Braun. 

Pour les États-Unis du Brési/: 
Pour la Ville libre de Dantzig: 

Pour l'Espagne: 
Ramón Pérez de Ayala. 
Fernando Cabe!lo Lapiedra. 
José Garcia Monge. 

Pour la France: 
Marcel Plaisant. 
Roger Cambon. 
Georges Lainel. 

. Georges Maillard. 
Pour la Hongrie: 

Schilling Zoltán. 
Pour l' ]talie: 

Eduardo Pio!a Caselli . 
Luigi Biamonti. 
Alfredo Jannoni Sebastianini. 

Pour Liechtenstein: 
W. Kraft. 

Pour Ie Maroc: 
Halgouët. 

Pour les États-Unis du Mexique: 
G. Luders de Negri . 

Pour les Pays-Bas: 
J. Alingh Prins. 
J. van Hettinga Tromp. 
A. D. Koeleman. 
H. F . van Walsem. 

Pour le Portugal: 
Joao de Lebre e Lima. 
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Arthur de Mello Quintella Saldanha. 
Pour la Suisse: 

W. Kraft. 
Pour la Tchécoslovaquie: 

Dr. Karel Skála. 
Dr. Otto Parsch. 

Pour la Tunisie: 
C. Billecocq. 

Pour la Turquie: 
A. Fethi . 

Pour la Y ugos/avie 
Dr. Janko Choumane (Suman) . 

Arrangement de La Haye du 6 uovembre 
1926 concernant Ie Dépöt international des 
Dessins ou Modèies industrieis, revisé à 

Lonclres, Ie 2 juln 1934. 

Les Soussignés, dûment autorisés à eet 
effet, ont, d 'un commun accord, arrêté Ie 
texte suivant, qui remplacera l' Arrangement 
de La Haye du 6 novembre 1925, savoir: 

Article 1er. Les ressortissants de chacun 
des pays contractants, ainsi que les personnes 
ayant satisfait sur Ie territoire de l'Union 
restreinte aux conditions établies par l 'article 
3 de la Convention générale, pourront s'as
surer dans tous les autres pays contractants 
la protèction de leurs dessins ou modè!es 
industriels, au moyen d 'un dépöt intérnatio
nal effectué au Bureau international de la 
propriété industrielle, à Berne. 

Article 2. 1. Le dépöt international com
prendra les dessins ou modèles, soit sous la 
forme du produit industrie! auquel ils sont 
destinés, soit sous celle d'un dessin, d'une 
photographie ou de toute autre représenta
tion graphique suffisante dudit dessin ou 
modèle. · 

2. Les objets seront accompagnés d 'une 
demande de dépöt international en double 
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exemplaire, contenant en langue française 
les indications que précisera Ie Règlement 
d'exécution. , 

Article 3. 1 . Aussitöt que Ie Bureau inter
national aura reçu la demande de procéder 
à un dépöt international. il inscrira cette 
demande dans un registre spécial et Ia pu
bliera en remettant gratuitement à chaque 
Administration Ie nombre d'exemp!aires 
voulu de la feuille périodique dans laquelle il 
publiera les inscriptions. 

2 . Les dépöts seront conservés dans les 
archives du Bureau international. 

Article 4. 1. Cel ui qui effectue Ie dépöt 
international d'un dessin ou modèle industrie! 
est considéré jusqu 'à preuve du contraire 
comme propriétaire de l ' reuvre. 

2. Le dépöt international est pUrement 
déclaratif. En tant que dépöt, il produira 
dans les pays contractants les mêmes effets 
que si les dessins ou modèles y avaient été 
directement déposés à Ia date du dépöt inter
national , sous bénéfice toutefois des règles 
spéciales établies par Ie présent Arrangement. 

3 . La publicité mentionnée dans l 'article 
précédent sera considérée dans tout les pays 
contractants comme pleinement suffisante et 
aucune autre ne pourra être exigée du dépo
sant, sous réserve des formalités à remplir 
pour l'exercice du droit , conformément à la 
loi intérieure. 

4. Le droit de p"t"iorité établi par l'article 4 
de la Convention générale sera garanti à tout 
dessin au modèle qui a fait l'objet d 'un dépöt 
international, sans l 'obligation d'aucune des 
formalités prévues par ce même article. 

Article 5. Les pays contractants convien
nent de ne pas exiger que les dessins ou 
modèles ayant fait l'objet d'un dépöt inter
national soient revêtus d'une mention obli
gatoire. lls ne les frapperont de déchéance 
ni pour défaut d'exploitation, ni pour intro
duction d'objets conformes à ceux protégés. 

Article 6. 1. Le dépöt international peut 
comprendre, soit un seul dessin ou modèle, 
soit plusieurs, dont Ie nombre devra être 
précisé dans la demande. 

2. Il pourra être opéré, soit sous p!i ouvert, 
soit sous p!i cacheté. Seront acceptées notam
ment comme moyens de dépöt sous p!i 
cacheté les enveloppes doubles avec numéro 
de contröle perforées (système Soleau) ou 
tout autre système approprié pour assurer 
1 'identification. 

3. Les dimensions maxima des plis ou 
paquets susceptibles d 'être déposés seront 
déterminées par Ie Règlement d 'exécution. 

Article 7. La durée de la protection inter
nationale est fixée à 15 ans, comptés à partir 
de la date du dépöt au Bureau international 
de Berne; ce délai est divisé en deux périodes, 
savoir une période de 5 ans et une période 
de 10 ans. 

Article 8. Pendant la première période de 
protection, les dépots seront admis, soit sous 
pli ouvert , soit sous pli cacheté ; pendant Ia 
deuxième période ils ne seront admis qu 'à 
découvert. 

Article 9. Au cours de la première période, 
les dépöts sous pli cacheté pourront être 
ouverts sur la demande du déposant ou d 'un 
tribunal compétent; à l'expiration de la 
première période, ils seront ouverts en vue du 
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passage à la seconde période, sur une deman
de de prorogation. 

Article 10. Dans les six premiers mois de la 
cinquième année de la première période, Ie 
Bureau international donnera un avis offi
cieux de !'échéance au déposant du dessin au 
modèle. 

Article 11 . 1. Lorsque Ie déposant désirera 
obtenir la prolongation de la protection par 
Ie passage à la deuxième période, il devra 
remettre au Bureau international, avant 
I'expiration du délai , une demande de proro
gation. 

2. Le Bureau international procédera à 
!'ouverture du pli, s'il est cacheté ,. publiera 
dans son journal la prorogation intervenue et 
la notifiera à toutes les Administrations par 
la remise du nombre d 'exemplaires voulu de 
ce journal. 

Article 12. Les dessins ou modèles con
tenus dans les dépöts non prorogés, de même 
que ceux dont la protection est expirée, seront 
rendus tels quels à leurs propriétaires, sur 
leur demande et à leurs frais . S ' ils ne sont 
pas réclamés, ils seront détruits . au bout de 
deux ans. 

Article 13. r. Les déposants pourront à 
toute époque renoncer à leur dépöt, soit en 
totalité , soit partiellement, au moyen d'une 
déclaration qui sera adressée au Bureau inter
national; ce dernier lui donnera la publicité 
prévue à l 'article 3 . 

2. La renonciation comporte la restitution 
du dépöt aux frais du déposant. 

Article 14. Lorsqu 'un tribunal ou toute 
autre autorité compétente ordonnera qu'un 
dessin ou modèle secret lui soit communiqué, 
Ie Bureau international, régulièrement requis, 
procédera à !'ouverture du paquet déposé, en 
extraira Ie dessin ou modèle demandé et Ie 
fera parvenir à l'autorité requérante. La 
même communication aura Iieu sur demande 
pour un dessin ou modèle ouvert. L'objet 
ainsi communiqué devra être restitué dans Ie 
plus bref délai possible et réincorporé, Ie cas 
échéant, dans Ie pli cacheté ou dans !'envelop
pe. Ces opérations pourront être soumises à 
une taxe qui sera fixée par Ie Règlement 
d 'exécution. 

Article 15. Les taxes du dépöt internatio
nal, et de sa prolongation, à payer avant 
qu'il puisse être procédé à l'inscription du 
dépöt, ou de la prolongation, sont ainsi fixées: 

1° pour un seul dessin ou modèle et pour la 
première période de 5 ans: 5 francs; 

2° pour un seul dessin ou modèle, à l 'expi
ration de la première période et pour la durée 
de la deuxième période de 10 ans: ro francs; 

3° pour un dépöt multiple et pour la 
première période de 5 ans: 10 francs; 
· 4 ° pour un dépöt multiple, à l'expiration 
de la première période et pour la durée de la 
deuxièine période de 10 ans: so francs. 

Article 16. Le produit pet annuel des 
taxes sera réparti, conformément aux moda
lités prévues par l 'article 8 du Règlement, 
entre les pays contractants par les soins du 
Bureau international, après déduction des 
frais communs nécessités par l 'exécution du 
présent Arrangement. 

Article 17. r. Le Bureau international 
inscrira dans ses registres tous les change
ments affectant la propriété des dessins ou 
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modèles, dont il aura reçu notification de la 
part des intéressés; il les publiera dans son 
journal et les dénoncera à toutes les Admini
strations par la remise du nombre d'exem
plaires voulu de ce journal. 

2. Ces opérations peuvent être soumises à 
une taxe qui sefa fixée par Ie Règlement 
d 'exécu tion. 

3. Le titulaire d'un dépöt international 
peur en céder la propriété pour une partie 
seulement des dessins ou modèles compris 
dans un dépöt multiple ou pour un ou 
plusieurs pays contractants seulement, mais 
dans ces cas, s'il s'agit d'un dépöt effectué 
sous pli cacheté, Ie Bureau international de
vra procéder, avant l'inscription de la trans
mission sur ses registres, à !'ouverture du 
dépöt. 

Article 18. 1. Le Bureau international 
délivrera à toute personne, sur demande, 
contre une taxe fixée par Ie Règlement, une 
expédition des mentions inscrites dans Ie 
registre au sujet d'un dessin ou modèle 
déterminé. 

2. L 'expédition pourra, si Ie dessin ou 
modèle s'y prête, être accompagnée d'un 
exemplaire ou d'une reproduction du dessin 
ou modèle, qui auront pu être fournis au 
Bureau international, et qu'il certifiera con
forme à l'objet déposé à découvert. Si Ie 
Bureau n'est pas en possession d'exemplaires 
ou de reproductions semblables, il en fera 
faire, sur la demande des intéressés et à leurs 
frais. 

Article 19. Les archives du Bureau inter
national, pour autant qu'elles contiennent 
des dépöts ouverts, sont accessibles au public. 
Toute personne peut en prendre connaissance, 
en présence d'un des fonctionnaires, ou 
obtenir du Bureau des renseignements écrits 
sur le contenu du registre, et cela moyennant 
payement des taxes à fixer par Ie Règ!ement. 

Article 20. Les détails d 'application du 
présent Arràngement seront déterminés par 
un Règlement d'exécution <lont les prescrip
tions pourront être, à toute époque, modifiées 
d'un commun accord par les Administrations 
des pays contractants. 

Artièle 21. Les dispositions du présent 
Arrangement ne comportent qu'un minimum 
de protection; elles n'empêchent pas de 
revendiquer l'application des prescriptions 
plus larges qui seraient édictées par la légis
lation intérieure d 'un pays contractant; elles 
laissent également subsister l'application des 
dispositions de la Convention de Berne 
i-evisée en 1928 relatives à la protection des 
oeuvres artistiques et des oeuvres d'art 
appliqué à !'industrie. 

Article 22. 1. Les pays membres de 
l'Union qui n'ont pas pris part au présent 
Arrangement seront admis à y adhérer sur 
leur demande et dans la forme prescrite par 
les articles 16 et 16bis de la Convention 
générale. 

2. La notification d'adhésion assurera, par 
elle-même, sur le1:erritoire du pays adhérent, 
Ie bénéfice des dispositions ci-dessus aux 
dessins ou modèles industriels qui, au mo
ment de l 'adhésion, bénéficient du dépöt 
international. 

3. Toutefois, chaque pays, en adhérant au 
présent Arrangement, pourra déclarer que 
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l'application de eet Acte sera limitée aux 
dessins et modèles qui seront déposés à partir 
du jour ou cette adhésion deviendra effective. 

4. En cas de dénonciation du présent 
Arrangement, l'article 17bis de la Convention 
générale fait règle. Les dessins et modèles 
internationaux déposés jusqu'à la date à 
laquelle la dénonciation devient effective con
tinueront, pendant la durée de la protection 
internationale, à bénéficier, dans le pays qui a 
dénoncé ainsi que dans les autres pays de 
l'Union restreinte, de la même protection que 
s'ils y avaient été directement déposés. 

Article 23. 1. Le présent Arrangement sera 
ratifié et les ratifications en seront déposées à 
Londres au plus tard Ie Ier juillet 1938. 

2. Il entrera en vigueur, entre les pays qui 
l'auront ratifié, un mois après cette date et 
aura la même force et durée que la Conven
tion générale. 

3. Cet Act-e remplacera, dans les rapports 
entre les pays qui l 'auront ratifié, !'Arrange
ment de La Haye de 1925. Toutefois, celui-ci 
restera en vigueur dans les rapports aves les 
pays qui n'auront pas ratifié Ie présent Acte. 

Fait à Londres, en un seul exemplaire, 
Ie 2 ju/n 1934. 
Pour l' Allemagne: 

Hoesch. 
Georg Klauer. 
Wolfgang Kühnast: 
Herbert Kühnemann. 

Pour la Belgique: 
Coppieters de Gibson. 
Thomas Braun. 

Pour l' Espagne: 
Ramón Pérez de Ayala. 
Fernando Cabello Lapiedra. 
José Garcia Monge. 

Pour la France: 
Marcel Plaisant. 
Roger Cambon. 
Georges Lainel. 
Georges Maillard. 

Pour Liechtenstein: 
W. Kraft. 

Pour Ie Maroc: 
Halgouët. 

Pour les Pays-Bas: 
J. Alingh Prins. 
J. van Hettinga Tromp. 
A. D. Koeleman. 
H. F . van Walsem. 

Pour la Suisse: 
W. Kraft. 

Pour la Tunisie: 
C. Billecocq. 

S. l 98 
z2 Maart z948. BESLUIT tot nadere wij

ziging en aanvulling van het Regle
ment voor de Middelbare Koloniale 
Landbouwschool, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 3 Augustus x912 
(Staatsblad No. 274). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 
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Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 26 November 1947, Directie van de 
Landbouw, No. L - 0322 I, eerste afdeling; 

Overwegende, dat wijziging en aanvulling 
van het Reglement voor de Middelbare Ko
loniale Landbouwschool, vastgesteld bij Ons 
B esluit van 3 Augustus 1912 (Staatsblad 
No. 274) en laatstelijk gewijzigd bij Ons 
Besluit van 22 September 19:,14 (Staatsblad 
No. 456), wenselijk is; 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 Januari 1948, No. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 4 Maart 1948, -Direc
tie van de Landbouw, No. L-1289, Doss. 
3-1, Afdeling L.O., Letter W.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in het Reglement voor de Middelbare 

Koloniale Landbouwschool de navolgende 
wijzigingen en aanvullingen aan te brengen: 

Art. I. Voor "Reglement voor de Mid
delbare Koloniale Landbouwschool te De-· 
venter" wordt gelezen: ,.Reglement voor de 
Middelbare School voor Tropische Land
bouw te Deventer". 

Art. II. Artikel 1 wordt gelezen als 
volgt: 

,.Dit r~lemènt verstaat onder: 
a . M inister: de met de .zaken van de 

Landbouw belaste Minister; 
b. Directeur-Generaal: Directeur-Gene

raal van de Landbouw" . 
Art. III. In artikel 2 wordt voor "Mid

delbare Koloniale Landbouwschool" en "ko
loniën en bezittingen van het Rijk" gelezen 
respectievelijk "Middelbare School voor 
Tropische Landbouw" en "overzeese delen 
van het Rijk ". 

Art. IV. In artikel 3 : 
wordt voor "Middelbare Koloniale Land

bouwschool" gelezen : .,Middelbare School 
voor Tropische Landbouw"; 

worden de vakken, vermeld onder j . tot 
en met x. vervangen door: 

.,j. aardkunde; 
k . technisch tekenen; 
I. bouwkunde en irrigatie; 
m. kennis van werktuigen; 
n. hout- en metaalbewerking; 
o. tuinbewerking; 
p . algemene landbouwkunde; 
q . tropische cultures; 
r. veeteelt; 
s. landmeten en waterpassen; 
t . Maleis; 
u . Javaans; 
v . Soendanees; 
w. Madoerees; 
x. volkenkunde van Nederlandsch-Indië; 
ij. Nederlandsch-Indisch S taatsrecht en 

economie van de overzeese, delen van 
het Rij k; 

z. administratie op cultuurondernemin-
gen · 

aa. gez~ndheids- en verbandleer; 
bb. lich;i.amsoefeningen." 
wordt in alinea 3 voor "onder s. en t. ge

noemde vakken" gelezen: .,onder "'.:, en w. 
genoemde vakken". 
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Art. V. In artikel <14 vervalt het woord 
,,gedrukt". 

Art. VI. In artikel 18 worden de woor
den "zijne lessen" vervangen door "de les-• 
sen". 

Art. VII. .In artikel 19 wordt het woord 
,,toestand" vervangen door "stand". 

Art. VIII. De eerste alinea van artikel 
22 wordt gelezen als volgt: 

.,Hij zendt jaarlijks vóór r Mei een be
groting van uitgaven en inkomsten, met toe
lichting, voor het volgend kalenderjaar aan 
de Directeur-Generaal". 

Art. IX. Artikel 25 wordt gelezen als 
volgt : 

"Bij afwezigheid of ontstentenis van de 
directeur treedt een door de Minister tot 
wederopzeggens aangewezen leraar als . di
recteur op. Aan deze kan door de Minister 
worden opgedragen als onder-directeur de 
directeur -in de dagelijkse leiding van de 
school bij te staan. 

"Bij afwezigheid, zowel van de directeur 
als va n de onder-directeur, treedt tijdelijk 
als directeur op de oudste in jaren der aan
wezige vaste leraren". 

Art . X. In de ee rste alinea van artikel 
34 worden achter "afwezigheid" ingevoegd 
de woorden: .,buiten de vacanties". 

Art. XI. In de tweede· alinea van artike1 
35 wordt achter "Minister" toegevoegd: 
,.Het beroep heeft geen schorsende wer-
king". . 

Art. XII. In de tweede alinea van artikel 
37 wordt achter "secretaris" toegevoegd: 
.,Bij ontstentenis van deze wijst de leraren
vergadering een der andere leraren aan om 
tijdelijk als zodanig op te treden". 

Art. XIII. In artikel 53 wordt tussen de 
eerste en de tweede alinea een nieuwe ali
nea gevoegd, luidende : 

" Zij leggen tevens over de . cijfers, bij een 
door hen afgelegd examen, als bedoeld in 
artikel 54, eerste alinea, behaald en de 
rapporten over hun laatste schooljaar''. 

In de laatste alinea van artikel 53 wor
den de woorden: ,.in het vorige lid" gewij
zigd in: ,.in het eerste lid". 

Art. XIV. De tweede alinea van artikel 
54 vervalt. 

Art. XV. In de eerste alinea van artikel 
55 wordt voor "Koloniën en bezittingen 
van het Rijk" gelezen: .,overzeese delen 
van het Rijk" . 

Art. XVI. In artikel 58 wordt "honderd 
en twintig" gewijzigd in "honderd en vijf 
en zeventig"· .. 

Art. XVII. In artikel 59 worden "vijf 
gulden, tien gulden, vijftien gulden en twin
tig gulden" gewijzigd in respectievelijk "tien 
gulden, vijftien gulden, twintig gulden en 
vijf en twintig gulden". 

Art. XVIII. Artikel 6I wordt gelezen 
als volgt: 

"Het sc,hoolgeld moet in zijn geheel vóór 
de aanvang van de cursus worden voldaan 
op de door de Minister aan te geven wijze. 

Niemand wordt tot de lessen toegelaten, 
vóórdat het verschuldigde schoolgeld is vol
daan". 
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Art. XIX. Artikei 63 vervalt. 
Art. XX. De tekst van het Reglement, 

zoals dit na de inwerkingtreding van de ar
tikelen I tot en met XIX van dit besluit 
zal luiden, zal in zijn geheel opnieuw wor
den afgekondigd, met inachtneming van de 
bepalingen van de wet van · 14 Februari 
1947 (Staatsblad No. H 52). 

De artikelen I tot en met XIX van dit 
besluit treden in werking op het tijdstip 
van °de in het eerste lid bedoelde afkondi
ging. 

Dit besluit treedt in werking met ingang 
van de tweede dag na die. zijner afkondi
ging. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, 12 Maart 1948. 

WILf!ELMINA. 
De Min. v. L., V. en V., S. L. MANSHOLT. 

(Uitgeg. 30 April z948). 

S. I 109 

18 Maart 1948. WET houdende goedkeuring 
van de op 25 September 1946 te Londen 
gesloten Internationale Overeenkomst 
in zake weerobservatiestations op de 
Noordelijke Atlantische Oceaan, met 
Slotprotocol en Bijlagen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 681; 
Hand. II 47/48, bladz. 1492; 
Bijl. Hand. I 47/48, 681; 
Hand. I 47/48, bladz. 306. 
Wij WILHELMINA, enz . . . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de op 25 September 1946 te Londen 
gesloten Internationale Overeenkomst inzake 
Weerobservatiestations op de Noordelijke 
Atlantische Oceaan, met Slotprotocol en 
Bijlagen, ingevolge artikel 60, tweede lid, 
der Grondwet de goedkeuring der Staten
Generaal behoeft: 

Zo is het, dat Wij, de Raad v. State, enz. 
Art. 1. De bij deze wet in de Engelse taal 

in afdruk gevoegde ,op 25 September 1946 te 
Londen gesloten Internationale Overeen
komst inzake weerobservatiestations op de 
Noordelijke Atlantische Oceaan, met Slot
protocol en Bijlagen, wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag volgende op die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te .'s-Gravenhage, 18 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat H. Vos. 
De Min. v. Buiten[. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTlNCK. 

(Uitgeg. 4 Mei 1948.) 
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International Agreement on North Atlantlc 
Ocean Weather Stations. 

The Governments Qf Belgium, Canada, 
France, Ireland, the Netherlands, Norway, 
Sweden, the United Kingdom and the United 
States of America, being Member States of 
the Provisional International Civil Aviation 
Organization (hereinafter called "the Organi
zation") and being desirous to provide the 
N orth Atlantic region with adequate air 
navigation facilities for safe, regular and 
economie air services in accordance with the 
genera! aims and objectives of the Organi
zation, have agreed as follows: 

Article I. (1) Ocean weather stations 
shall be operated and maintained at appro
priate locations in the N orth Atlantic region 
as hereinafter provided, beginning not later 
than July 1st 1947. 

(2) Each signatory Government shall use 
its best endeavours to commerice the opera-, 
tion of the ocean weather stations as soon as 
possible before that date. 

Article 2. (1) The locations of the ocean 
weather stations shall be initially as specified 
in anne:ii: I hereof. The location of any ocean 
weather station may be changed, by the 
Council of the Organization, with the consent 
of the Government or Governments respon
sible for the station. 

(2) The services to be performed by the 
ocean weather stations shall be as specified 
in annex I hereof and shall be carried out by 
Governments and groups of Government as 
herein provided. The Organization shall co
ordinate the genera! program of the operation 
of the stations. It shall keep the International 
Meteorological Organization advised of any 
action taken by it in connection with each 
co-ordination and shall invite the Internatio
nal Meteorological Organization to send 
representatives to participate in any meetings 
called for the purpose of accomplishing such 
co-ordination. 

(3) The terms of annex I may be amended 
by the Council of the Organization, with the 
consent of any Government whose financial 
or operating obligations would be directly 
affected thereby; and the Council may pro
vide for any such amendment to come into 
effect for the several stations progressively, 
as its terms are accepted by the Governments 
responsible for each station in turn. 

(4) The applicable standards, recommend
ed practices, procedures and specifications 
of services approved by the Council of the 
Organization shall be observed in the opera
tion of the ocean weather stations. The 
manner of making meteorological observa
tions and of collecting reports ·and transmit
ting them, to main meteorological offices or 
forecasting centres, shalbe in accordance 
with the appropriate procedures and specifi
cations promulgated by the International 
Meteorological Organization. 

(5) The signatory Governments shall 
supply such information to the Council of the 
Organization, · upon its request, as may be 
necessary for the fulfilment of the purposes 
of this Agreement. 

Article 3. (1) The ocean weather stations, 
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referred to in annex I by letters, shall be 
financed and operated by the s ignatory 
Governments as follows : 

Stations Governments 

i} The United States of Amed<a 

B Canada and the United States of 
America jointly 

} } The United Kingdom 

K 
L 
M 

Belgium anèi the Netherlands jointly 
France 
Norway, Sweden and the United 
Kingdom jointly 

(2) The signatory Governments, jointly 
responsible for the financing and operation 
of an ocean weather station, shall allocate 
the costs and operating responsibilities a
mong themselves in such proportions as they 
may determine from time to time , which 
proportions are understood to be initially as 
stated in annexes II , III and IV. Each of 
these annexes shall be subject to amendment 
by agreement of the Governments immedi
ately effected by them, notice of any such 
amendment to be given to the Secretary 
Genera! of the Organization by the Govern
ments concerned, acting jointly or separately. 

(3) Ireland shall make a genera! monetary 
contribution at the rate of ;t 5 ooo per annum. 

Article 4. (1) Genera! monetary contri
butions may be made by Governments to
wards the financing of the ocean weather 
stations provided under this Agreement. 

(2) Any such genera! monetary contri
butions may be received by the Council of 
the Organization and shall be applied in 
accordance with pri:orities to be determined 
by it from time to time. 

(3) The Council of the Organization, is 
requested to examine the question of ap
proaching Governments, other than those 
which are signatories to this Agreement, with 
a view to inviting them to consider making 
genera! monetary contributions. Any Go
vernment, making such a contribution, shall 
become a party to this Agreement, and this 
Article and the list of parties to this Agree
ment shall be deemed to be amended accor
dingly. 

Article s. (1) If any difference between 
two or more signatory Governments, relating 
to the interpretation or application of this 
Agreement and its Annexes, cannot be settled 
by direct negotiation, such d ifference shall, 
on the application of any Government party 
to the difference, be referred to the Council 
of the Organization for its recommendation. 

Article 6. (1) This Agreement shall come 
into force upon acceptance by all the signa
tory Governments. 

(2) Each signatory Government shall 
inform the Secretary Genera! of the Organiza
tion at the earliest possible date whether 
signature on its behalf constitutes an accept
ance. of this Agreement. 
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(3) The Secretary Genera! of the Organiza
tion is requested to inform all signatory 
Governments of each acceptance of this 
Agreement and of the date on which this 
Agreement comes into force. · · 

Article 7. (1) Subject to the provisions 
of Paragraph (2) of this Article, the present 
Agreement shall remain in force until June 
30th 1950. The Council of the Organization 
is requested to convene a Conference of the 
signatory and other interested Governments 
not later than April 1st 1949 for the purpose 
of considering revision and renewal of this 
Agreement. 

(2) In the event that the operation of 
any of the ocean weather stations provided 
by this Agreement is abondoned or termina
ted, otherwise than with the consent of all 
signator:1> Governments, and that the Council 
shall not, within 90, days thereafter, be able 
to make arrangements for the resumption of 
such operation, this Agreement shall termi
nate at the expiration of such 90 days. The 
Secretary Genera! is requested to notify all 
signatory Governments of the date of any 
such terrnination of the Agreement. 

Article 8. (1) Reference to the Organiza
tion herein shall be deemed, after the coming 
into force of the Convention drawn up at 
Chicago on December 7th 1944, to be refe
rence to the International Civil Aviation 
Organization created by such Convention. 

Whereunto the undersigned representati
ves of their Governments have affixed their 
signatures ad referendum: 

For the Government of Belgium: 
Walravens 

For the Government of Canada: 
Anson C. McKim 

For the Government of France: 
Jean Le Roy 
Gauthier-Villars 

For the Government of Ireland: 
Denis Herlihy 

For the Government of the Netherlands: 
E. Michiels van Verduynen 

For the Government of Norway: 
Sverre Petterssen 

For the Government of Sweden: 
Helge Berglund 
Anders K. Angström 

For the Government of the United States of 
America: 

W. J. Gallman 
For the Government of the United Kingdom of 

Great Britain and Northern Ireland: 
Sir Nelson K. J ohnson 

DONE in London the 25th day of Septem
ber 1946 in the English, French and Spanish 
languages, all of which texts shall be authen• 
tic and shall be deposited in the archives of 
the Organization. Certified copies of the 
texts shall be transmitted by the Secretary 
Genera! of the Organization to all signatory 
Governments. 

I O 
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ANNEX I. 
Locatlon of Ocean Weather Stations and 

Services to be performed 
•I. Location of Ocean ·Weather Stations 

The 13 ocean weather stations which form 
lhe subject of this Agreement shaU-be esta
blished and maintained at the following 
positions: 
Station A: 62°oo'N - 33°oo'W 

Mid-Atlantic 
Station B: 56°3o'N - 51 °oo'W 

Western North Atlantic 
Station C: 51 °45'N - 35°3o' W 

Mid-Atlantic 
Station D : 45°oo' N - 45°oo'W 

Western North Atlantic. 
Station E: 34°oo' N - 52°oo'W 

Western North Atlantic 
Station F: 35°3o'N - 40°oo'W 

Western North Atlantic 
Station G: 46°oo'N - 29°oo'W 

Eastern N orth Atlantic 
Station H: 36°oo' N - 70°oo'W 

Western North Atlantic 
Station I: 6o0 oo'N - 20°oo'W 

Eastern N orth Atlantic 
St ation J : 53°5o' N - 18°4o'W 

Eastern N orth Atlant ic 
Station K: 47°oo'N - 15°oo'W 

Eastern North Atlantic 
Station L: 39°oo'N - 17°oo'W 

Eastern North Atlantic 
Station M: 66°oo' N - 02°oo'E 

Eastern N orth Atlantic 
2. Services to be Performed by Ocean 

Weather Stations; 
2.1 Meteorological Services-; 
2.1.1. Meteorological Öbservations shall be 

made on all ocean weather stations in accor
dance with the following routine ; 

2.1.1.1. Surface observations, eight times 
daily, the observations to include all ele
ments contained in the International Code 
for ships' observations; 

2.1.1.2. Special observations of meteorolo
gical phenomena and of important changes, 
which may -occur between the regular obser
vations, such information to be reported in 
the International Code for warnings of sud
den changes in weather conditions, or in 
plain language if necessary; 

2.1.1.3. Upper air wind observations, not 
less than four times daily, such observations 
to be made normally by radar methods. In 
the event of failure of the radar equipment, 
however, the observations shall be made by 
pilot balloon; 

2.1.1.4. Upper air pressure, temperature 
a nd humidity observations, not less than 
twice daily; 

2.1.2. Reports of the observations, referred 
to in Paragraph 2.1.1. , shall be transmitted 
to the appropriate shore stations in accor
dance with prescribed schedules. 

2.1.3. Reports of observations, from other 
ocean weather ~tations, shall be received and 
re-transmitted in accordance with prescribed 
schedules. 
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2.2. Sea rch and R escue Services 

2.2.1. The ocean weather station vesse ls 
shall form part of the genera! search and 
rescue organization and shall participate in 
any search and rescue operation, in accor
dance with PI CAO procedures and with those 
of the Convention for the Safety of Life at 
Sea, 1929. To this end they shall remain as 
close as practicable to ·their assigned posi
tions, unless it becomes necessary for them 
to leave their stations for search and rescue 
operations. 

2.2.2. The ocean weather stations shall 
carry as far as practicable, such search and 
rescue equipment as is necessary for effecting 
a sea resc\le. 

2.2.3 . The crews at the ocean weather sta
tions shall be expertly trained from the point 
of view of effecting a sea rescue. 

2.2.4. The communication equipment on 
the ocean weather stations shall be sufficient 
to guard safety, distress or emergency calls 
from mobile units, air or surface, for com
munication with surface vessels or aircraft 
for distress, emergency and safety purposes, 
for transmission or regional search and 
rescue frequency, when search and rescue 
operations are in progress and for beacon 
operation in accordance with a prescribed 
operating schedule and on an assigned fre
quency. ✓ 

2.3. Navigational Aids to Aircraft. 
2.3. 1. The ocean weather stations shall 

provide, when circumstances so require, 
navigational aid to aircraft, including t he 
transmission of relevant meteorological in
formation. 

2.4. Incidental Services. 
2.4. 1. In addition to the services specified 

in Paragral?h 2.1., 2.2. and 2.3., the ocean 
weather stations ~hall perform such incidenta l 
services as may be required, on the under
standing that the performance of such ser
vices does not involve any appreciable addi
tion to the obligatory personnel and equip
ment carried. These incidental services 
include: 

2-4.1.1. Reports of observations from 
merchant ships received and re-transmitted 
in accordance with prescribed schedules; 

2.4.1 .2. Such supplementary air traffic con
trol fa ;;ilities as may be prescribed. 

2.5. Other Services to be Performed in 
Connection with the Operation of 
Ocean Weather Stations. 

2.5.1. The States operating the ocean 
weather stations shall provide, to other 
participating States, copies of all regular 
surface and upper air meteorological obser
vations made on their stations; 

2.5 .2. Statistica! meteorological records 
and summaries of the observations shall be 
maintairled in standard form and copies 
exchanged between the participating States. 

2.5-.3. The participating States shall use 
!heir best endeavours to facilitate the in
clusion, in the observational program of 
the ocean weather statiqns, of such oceano
graphical and other scientific observations 
as may be found desirable. 
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ANNEX II 

Arrangement between the Governments .of 
the Unlted Statés· and Canada for the Fl
nanclng and Operatlon of Ocean Weather 

St.atlon B 

The United States of America, to provide 
and operate the station. Canada to hàve the 
option to provide and to operate, to the 
extent of fifty per cent of the station, or 
otherwise to contribute in a manner mutually 
acceptable to both Governments. 

ANNEXIII 

Arran gement betwoon tlie Governments of 
8weden, the Unlted KJn gdom an<l Norway 
for the Flnanclq g and Operatlon of Ocean 

Weather Station lU 

N orway to opera te the station. 
Sweden to contribute to cost of operation 

43 per cent . 
United Kingdom to contribute to cost of 

operation 35 per cent. 
Norway to contribute to cost of operation 

22 per cent. 
Sweden to be entitled to discharge part of 

its obligations by providing 50 per cent of 
the meteorological personnel. 

The United Kingdom and Sweden, shall, 
by agreement with Norway, be entitled to 
discharge, in whole or in part, their liabilities 
in kind, instead of in cash. 

ANNEX IV 

Arrangement betwoon the Governments of 
Belglum and the Netherlands for the Fl
nanclng and Operatlon of Ocean Weather 

Station K 

The Governments of Belgium and the 
N etherlands to provide and ·operate half -a 
station each. 

FINAL ACT OF THE CONFERENCE 
The Governments of Belgium, Canada, 

Denmark, France, Iceland, Ir.eland, the 
Netherlands, Norway, Portugal, Spain, Swe
den, the United Kingdom and the United 
States of America, having accepted the in
vitation extended to them by the Provisiónal 
International Civil Aviation Organization 
and by the Government of the United King
dom, á s host State, t 'o be represented at a 
conference, initiated by the Organizatioh of 
the States belonging to the North Atlantic 
region on Ocean Weather Observation Sta
tions in the North Atlantic, were represented 
by: 

Belgium: _ 
Lt. Col. J. Verhaegen 
S/ L 0 . Godart 
Mr. G. Timmermans 

Canada: 
Mr. A. C. McKim 
Mr. ,P . D. McTaggart-Cowan 

Denmark: 
Mr. G. E. Teisen 
Mr. G. Crone 
Commander N. Brammer (Adviser) 
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France: 
Mr. R. Massigli (Ambassador in London) 
Mr. Haguenau 
Mr. J. E. Ie Roy 
Mr. Gauthier-Villars 
Capt. A. Gras 

lceland: 
Mr. E. Benedikz 

Ireland: 
Mr. D. Herlihy 
Dr. M. Doporto 
Mr. P. D. McCarthy 

Netherlands : 
Mr. P. de Winter 
Dr. W . Bleeker 
Captain A. S. de Bats 
Dr. A. Treep 

Norway: 
Dr. S. Petterssen 
Mr. B. Grinde 
M~ G. 0. Moe 
Mr. C. Lous 
Mr. L. Christensen (Technica! Adviser) . 

Portugal: 
Cmdr. A. F . Roriz 

Spain: 
Col. Don C. Sattorius 
Lt. Col. Don C. Gorozarri 

Sweden: 
Mr. H. Berglund 
Dr. A. K. Angström 

United Kingdom: 
Sir; Nelson J ohnson 
Mr. E. G. Bilham 
Mr. J. Durward 
Cmdr. C. Frankcom 
Mr. R. C. Chilver 
W/ C L. E. Botting 
Mr. W. L. Shaw 
Mr. S. P. Peters (Alternate to Mr. J. 

Durward) 
Mr. 0. G. Caines (Alternate to Mi. R. G. 

Chilver) 

Experts: 
S/L T. A. Stewart 
S/.L C. S. Hawley 
S/ L D. Wilson 
Mr. J. E. S. Fawcett 

Observers: 
Captain J . Fleming 
Captain H . Quick 
Mr. N. Bradbury (British Secretary to 

the 'Conference) 

United States of America: · 
Mr. J . P. Barringer 
Mr. D. M. Little (Alternate) 
Major Gen. L. S . Kuter (Alternate) 

Advisers: 
Mr. P. T. David 
Cmdr. G. V. Graves 
Mr. N. R. Hagen 
Mr. R. F. Hickey 
Major P. M. Huber 
Captain H . C. Noore 

International Meteorological Organization: 
Mr. E. Gold 
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Picao: 
Dr. E . Warner 
Mr. I. H. McC!ure 
Mr. E. M. Weid 
Mr. J. A. Fruin 
Mr. F. Entwistle 
Mr. T . S. Banes 
Mr. N. D. Vaughan 
Dr. J. Dubsky 

International Air Transport Association: 
Mr. E. C. Terlske 
Mr. J. MacDougall 
Mr. W. Brook-Williams 

The Conference was opened in London on 
September 17th 1946 by Dr. Edward Warner, 
President of the Interim Council of the Pro
visional International Civil Aviation Orga
nization, acting as temporary Chairman. 

Sir Nelson J ohnson, Head of the U nited 
Kingdom Delegation, was elected Chairman 
of the Conference and Mr. A. C. McKim, 
Head of the Canadian Delegation, Vice
Chairman; Dr. J. Dubsky, member of the 
Secretariat of the Provisional International 
Civil Aviation Organization, acted as Secre
tary Genera!. 

The Conference set up a Financial Com
mission with Mr. A.C. McKim of Canada as 
Chairman and Mr. E . M. Weid, Assistent 
Secretary Genera! of PICAO, as Secretary; a 
Technica! Commission with Dr. S. Petterssen 
of Norway as Chairman and Mr. Entwistle, 
Chief of the Meteorological Section of PI CAO, 
as Secretary; and a Drafting Committee 
with Mr. J. E. S. Fawcett of the United 
Kingdom as Chairman and Mr. E. M. Weid 
as Secretary. Mr. J. A. Fruin, Legal Counsel 
to PICAO, assisted at the meetings of the 
Financial Commission and Drafting Commit
tee as an adviser. 

Discussions of the Financial and Technica! 
Commissions are summarized in reports sub
mitted to, and approved by, the Conference. 
Further discussions took place in the Plenary 
Sessions. 

The Conference concurred in the recommen
dation of PICAO at the Regional Air Naviga
tion meeting in Dublin that thirteen ocean 
weather observation stations, located as set 
forth in Annex I of the International Agree
ment hereinafter mentioned, are required for 
safe, regular and economie air traffic across 
the North Atlantic Ocean. This action im
plemented earlier recommendations of the 
International Meteorological Organization re
garding the establishment of stationary 
meteorological ships. 

The Conference established an Interna
tional Agreement on N orth Atlantic Ocean 
\Veather Stations with the following An
nexes: 

Annex I, containing technica! items con-
ceming: 

a) location of stations; 
b) services to be performed; 
Annex II, containing genera! terms of 

separate Agreement between Canada and 
the United States of America; 

Annex JII, containing genera! terms of 
separate Agreement between Norway, Swe
den and the United Kingdom; 

Annex IV, containing genera! terms of 
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separate Agreement between Belgium and 
the N etherlands. 

The text of the Agreement and the An
nexes are attached hereto as an Appendix. 

The following Govemments have indicated 
their intention to participate in the financing 
and operation of the ocean weather stations 
to the extent set forth in the Agreement 
prepared for their signature; 

Belgium, Canada, France, Ireland, the 
Netherlands, Norway, Sweden, the United 
Kingdom and the United States of America. 

The delegates of signatory Governments 
undertake to use their best endeavours to 
secure from their respective Governments 
the early acceptance of the Agreement and 
such action by them as is required to accom
plish its objectives, and in particular, to 
impress upon their Governments the desira
bility of commencing the operation of the 
program before the coming into force of the 
Agreement. 

Representatives of the Governments of 
Denmark, Iceland, Portugal and Spain, while 
not signatories to the Agreement, have par
ticipated in the Conference and are signa
tories to this Act, as indicating their concur
rence in the obje.ctivés of the Agreement. 

London, the 25th day of September 1946. 
For the Government of Belgium: 

Walravens 
For the Government of Canada: 
· ·Anson C. McKim 
For the Government of Denmark: 

G. Teisen 
For the Government of France: 

Jean Le Roy 
Gauthier-Villars 

For the Government of Iceland: 
Eiridikur Benedikz 

Fór the Government of Ireland: 
Denis Herlihy 

For the Government of the Netherlands: 
E. Michiels van Verduynen 

For the Government of Norway: 
Sverre· Petterssen 

For the Government of Portugal: 
Agostinho Ferreira Roriz 

For the Government of Spain: 
Carlos Gorozarri 

For the Government of Sweden : 
Anders K. Angström · 

For the Government of the United Kingdom of 
Great Britain and Northern Ireland: 

. Sir Nelson K. J ohnson 
For the Government of the United States of 
America: 

W. J. Gallman 

S. I 120 

3r Maart z948. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van de tabel, bedoeld in 
artikel 3 van het Koninklijk besluit van 
7 Juni 1919 (Staatsblad No. 313), be
treffende vaststelling van een leerplan , 
voor de gymnasia. 
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Wij WILHELMINA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
12 Februari 1948, no . . 2804 II afdeling 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onder
wijs ; 

Overwegende, dat het wenselijk is ge
bleken de tabel, bedoeld in artikel 3 van 
Ons besluit van 7 Juni 1919 (Staatsblad 
no.313), zoals deze is vastgesteld bij Ons 
besluit van 2 · April 1946 (Staatsblad no. 
G 79), t e wijzigen; 

Gelet op artikel 7 van de hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 Maart 1948, no. 25); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 22 Maart 1948 no. 
528·1 afdeling Voorbereidend Hoger en Mid
delbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. De tabel , bedoeld in artikel 3 van 

Ons besluit van 7 Junj 1919 (Staatsblad no. 
313) , wals deze is vastgesteld bij Ons be
!,luit van 2 April 1946 (Staatsblad no. 0, 
79) , wordt ingetrokken en vervangen door 
de navolgende : · 

- i:Q .-< 0000<00> .-< <00><')00>00"'"' 11 1 É ---- __ ""_"'_ .... _ .... __ .... _ .... __ ""_ .... _ ___ .... _...,...._ 
.2 ... O>t- 00 <0 0> .-< 0> 0> t-"'"'"'"'"' 11 1 
C""' -. c,;aci, '""'i--t l""'l...-4 ~ ..-1 

""' alle leer
p. lingen 

i:Q 

a lle leer-
p. lingen 

11111111 "'"'"'"" 11 I~ 1 

"'"'"' "' "'"""" 1 1 1 1 I "" 1 l 1"" 

":'" 1111"" I~~ 
1 11 11 111"'"'"'"' 111~ 1 

"'"'"""'"'"'"' .... 1 1 1 1 "" 1 11 "" 

"'"" 1111 .... 1"" "' 111~ 1 , _____ , ____________ _ 
"'"'"' "" "'"" "" """'"""' 1"' ~ 1~1 

"'"'"'"""'"'"' .... "'"'I l"' .... l~I 
"'"'"'"'l"'"'"""'I 1"" "' ,... J~I 

1 .... ...... 11"""' ... II"'"'"' 1~ 1 

2. Dit besluit treedt in werking op 1 
September 1948, 

1948 

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

's-Gravenhage, 31 Maart 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v . 0 ., K . en W ., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. r4 Mei r948). 
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3r Maart r948. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van de tabel, opgeno
men in artikel 2 van het Koninklijk 
besluit van 27 Mei 1937 (Staatsblad 
No. 363), betreffende algemeen leerplan 
voor de openbare hogere burgerscholen 
A. en B. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
14 Februari 1948 no. 2901 II afdeling Voor
bereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is geble
ken de tabel, opgenomen in Ons besluit van 
27 Mei 1937 (Staatsblad no. 363), zoals 
deze is vastgesteld bij Ons besluit van 2 

April 1946 (Staatsblad no. G 76), te wijzi
gen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 Maart 1948, no, 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 22 Maart 1948 no. 
5282 afdeling Voorbereidend Hoger en Mid
delbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De tabel, opgenomen in artikel 2 

van Ons besluit van 27 Mei 1937 (Staats
blad no. 363), zoals deze is vastgesteld bij 
Ons besluit van 2 April 1946 (Staatsblad 
no. G 76) , wordt ingetrokken en vervangen 
door de volgende tabel: 

Zie bladz. 150, bovenaan, xe kolom. 
2. Dit besluit treedt in werking op 1 

September 1948. 
Onze M inister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's- Gravenhage, 31 Maart 1948. 

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

- (Uitgeg. r4 Mei r948). 
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2 April 1948. WET, tot w1Jz1gmg van het 
Zevende Hoofdstuk A der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 715; 
Hand. II 47/48, bladz. 1523; 
Bijl. Hand. I 47/48, 715; 
Hand. I,47/48, bladz. 317. 
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:, April r948. WET, houdende naturalisa
tie van Tomasz Marja Sarjusz Bielski 
en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 700; 
Hand. II 47/48, blz. r526; 
Bijl. Hand. I 47/48, 700; 
Hand. I 47/48, blz. 3z7. 
Wij WILHELMINA, enz .. . . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging gc;nomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Tomasz Marja Sarjusz Bielski en 19 an
deren, die aan Ons een verzoek daartoe heb
ben gédaan, met overlegging - wat betreft 
de in artikel 2 genoemden voor zoveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander-
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schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan : 
1°. Tomasz Marja Sarjusz Bielski, ge

boren te Warschau (Polen) 17/29 Juli 1895, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; · 

2 ° . Antoon Bordewin, geboren te Kerk
rade (Limburg) 24 October 1915, hulpcom
mies bij de Invoerrechten en Accijnzen, wo
nende te Kerkrade, provincie Limburg; 

3 °. Ernst Wilhelm Brodnitz, geboren te 
Charlottenburg ( Duitsland) 2 7 Januari 
1922, landbouwkundig opzichter, wonende te 
Deventer, provincie Overijssel; 

4 ° . James Daniel, geboren te Berlijn 
(Duitsland) 9 Februari 1897, verkoopleider, 
wonende te Enschede, provincie Overij_ssel; 

5°. Marianne Pauline Franziska: Endres, 
geboren te Neuberg (Oostenrijk) 19 Juli 
1882, adjunct-directrice van een kliniek, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 
• 6°. Ida Johanna Grothe, geboren te 
Erlte, Visbek (Duitsland) 5 October 1895, 
huislioudster, wonende te Kamerik, pro
vincie Utrecht; 

7°. Marie Margarete Hoffmeister, gebo
ren te Semarang (Nederlandsch-Indië) 26 
December 1909, steno-typiste, wonende te 
Batavia (Nederlandsch-Indië); 

8 °. Jozef Horn, geboren te Rzeszow (Po
len) 28 Maart 1900, koopman, wonende te 
's-Gravenhage, provincie ZuiêlhoJla:nd; 

9°. Hindrik Jan Lambers-Heerspink, ge
boren te Kleinringe, Emlichheim (Duitl!l
land) 21 Februari 1908, predikant, wonen
de te Vroomshoop, gemeente Den Ham, 
provincie Overijssel; 

10°. Hans Lange, geboren te Kreield 
(Duitsland) 12 April 1907, koopman, wo
nende te Amersfoort, provincie Utrecht; 

II O • Lui se Elisabeth Lesselich, geboren 
te Koblenz-Neuendorf (Duitsland) 31 Au
gustus 1904, huishoudster, wonende te 
Krommenie, provincie NoordhoJland; 

12 °. Frans · Plamper, geboren te Mang
ganie (Nederlandsch-Indië) 24 October 
1923, monteur, wonende te Batavia (Neder
landsch-Indië); 

13° . Otto Felix Kurt RauchlJeisch, ge
boren te Insterburg (Duitsland) 14 Sep
tember 1901, accountant, wonende te Heem
stede, provincie NoordhoJland; 

14°. Frariz Reinach, geboren te Mün
chen (Duitsland) 19 September 1903, ad
vocaat' en procureur, wonende te Nijmegen, 
provincie Gelderland; 

15 ° . Benno Wetzstein, geboren te Gies
zen (Duitsland) 16 December 1913, rij
wielhandelaar, wonende te Enschede, pro-
vincie Overijssel. · 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3e, der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge-
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wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Fritz Siegfried Marcus, geboren te 
Bres/au (Duitsland) 31 Augustus 1889, han
delsbediende, wonende te Bussum, provincie 
Noordhol/and; 

2°. Harry Hubert ]osef Masin, geboren te 
's-Gravenhage (Zuidhollarid) 30 September 
1920, kantoorbediende, wonende te 's-Gra
venhage . . provincie Zuidho//and; 

3 °. Karel Fredérik Reinhard Salberg, 
geboren te Sint-Gilles op Brussel (België) 
7 Sept ember 1901, huisschilder, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

4 ° . Herman August Ferdinand Speck
mann, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 
16 Januari 1900, drogistbediende, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidhol/and; 

5°. Dirk van Zanten, geboren te Assen 
(Drenthe) 25 October · 1910, militair kok, 
wonènde te Groningen, provincie Groningen. 

3. _ Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
_ Gegeven te 's-Gravenhage, 2 April 1948. 

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

(Uitgeg. IJ April z948). 

S. I 125 

2 April z948. WET, houdende vaststelling 
van de Wet sociale verzekering gedeti
neerden. 

Bijl. Hand. II 47/48, 657; . 
Hand. II 47/48, bladz. z524-z526; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 657; 
Hand: 1 47/48, bladz. 3z7. 

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

dat het wenselijk is regelen te stellen in
zake de sociale verzekering van gevangenen, 
geïnterneerden, in voorlopige hechtenis ge
stelden en ingevolge het Besluit politieke, 
delinquenten 1945 in bewaring gestelden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Voor de toepassing van deze wet 

worden onder gedetineerden verstaan zij, 
die 

I. op grond van een rechterlijk vonnis 
in een gevangenis, een huis van bewaring, 
een rijkswerkinrichting of een andere door 
de M inister van Justitie aangewezen plaats 
zijn ingesloten; 

2. ter beschikking van de Regering ge
steld, in een Rijksasyl voor psychopathen 
zijn geplaatst; · 

3. op grond van een uitspraak van een 
tribunaal zijn geïnterneerd; 

4. in voorlopige hechtenis zijn gesteld; 
5. ingevolge het bepaalde in het Besluit 

politieke delinquenten 1945 in bewaring zijn 
gesteld. 

2. 1. Ten aanzien van de werkzaamhe
den, welke de gedetineerden worden opge-
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dragen, wordt het Rijk geacht in een onder
neming een verzekeringsplichtig bedrijf uit 
te oefenen in de zin der Ongevallenwet 
1921. De gedetineerden worden voor de toe
passing dier wet geacht bedoelde werkzaam
heden te verrichten in loondienst van het 
Rijk. 

2. Geldelijke schadeloosstellingen, toe
gekend terzake van een aan een gedetineer
de in verband met de hem opgedragen 
werkzaamheden overkomen ongeval, komen 
gedurende de detentie ter beschikking van 
het Rijk. De Minister van Justitie kon ovt:., 
de schadeloosstellingen, beèoeld in de vo
rige volzin, geheel of gedeeltelijk ten be
hoeve van de echtgenote van de gedetineer-

. de of diens minderjarige kinderen beschik
ken. 

3. r. Door de Minister van Justitie aan 
te wijzen gedetineerden of groepen van ge
detineerden hebben bij ongeschiktheid tot 
het verrichten van hun arbeid wegens ziek
te. ontstaan tijdens hun detentie, tegenove1 
het Rijk aanspraak op uitkering van zieken
geld op de voet van de bepalingen der 
Ziektewet. 

2. Over het tijdvak zijner detentie wordt 
aart een gedetineer«.;e evenwel geen zieken
geld uitgekeerd. De Minister van Justitie 
kari over het ziekengeld, bedoeld in de vo
rige volzin, geheel of gedeeltelijk ten be
hoeve van de echtgenote van de gedetineer
de of diens minderjarige kinderen beschik
ken. 

4. 1. De daglonen, voor de berekening 
van de geldelijke schadeloosstellingen inge
volge de Ongevallenwet 1921 en van het 
ziekengeld, bedoeld in artikel 3, worden 
vastgesteld overeerikomstig door de Minis
ters van Justitie en van Sociale Zaken vast 
te stellen regelen. 

2. Voor de toepassing van de artikelen 
40 en 46 der Ongevallenwet 1921 wordt een 
gedetineerde geac;_ht op elke dag, waarop hij 
in het tijdvak, waarover de betaling der 
premie loopt, is tewerk gesteld, te hebben 
verdiend het bedrag van het dagloon, be-
doeld in het eerste lid. ' 

5. 1. Hetgeen nog tot uitvoering van 
deze wet nódig is, wordt door de Ministers 
van Justitie en van Sociale Zaken geregeld. 

2. De Minister van Sociale Zaken kan 
bep_alen, dat bepaalde ter uitvoering van de 
Ongevallenwet 192 1 vastgestelde administra
tieve voorschriften bij de uitvoering van 
deze wet buiten toepassing kunnen worden 
gelaten. 

6. z. Deze wet treedt in werking op de 
dag na die harer afkondiging. 

2. Zij heeft terugwerkende kracht ten 
aanzien van: 

1 °. personen, aan wie na 3 Maart 1946 
doch vóór het in werking treden dezer wet 
tijdens hun detentie een ongeval is overko
men, indien zich op het tijdstip van in wer
king treden of daarna nog gevolgen van het 
ongeval voordoen; 

2 °. nagelaten betrekkingen van perso
nen, die tengevolge van een hun na 3 Maart 
1946, doch vóór het in werking treden de-
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zer wet t ijdens hun detentie overkomen on
geval zijn overleden. 

3. Deze wet kan worden aangehaald als 
,,Wet sociale verzekering gedetineerden". 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 April 1948. 

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

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

(Uitgeg. IJ April r948.) 

., 
S. I 126 

2 April r948. WET, houdende naturalisa
tie van Edgar David Blogg en 23 an
deren. 

Bijl. Hand. II 47/48, 720; 
Hand. II 47/48, blz. r526; 
Bijl. Hand. I 47/48, 720; 
Hand. I 47/48, blz. 3I7• 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van. 
Edgar David Blogg en 23 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in de 
artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel 
doenlijk - van de bewijsstukken , bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December r938 
(Staatsblad no. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan-

der wordt bij deze verleend aan: · 
1 °. Edgar David Blogg, geboren te Ber

lijn-Charlottenburg (Duitsland) 7 Juni 1912, 
koopman, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

2 °. Hermann, genaamd Heinz, Blogg, 
geboren te Detmold (Duitsland) 23 No
vember 1904, koopman, wonende te Am-
&terdam. provincie Noordhol/and; 

3 °. Ludovicrl's Bolczek, geboren te Opa
tová (Tsjecho-Slowakije) 1 Augustus 1909, 
auto-monteur, wonende te Velsen, provincie 
Noordholland; 

4 °. Wilhelm Anton Erich van den Bosch, 
geboren te Goch (Duitsland) 24 D ecember 
1895, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhol/and; 

5 °. Jacob Chatzkeliowitsch, geboren te 
Zaandam (Noordhol/and) 6 Mei 1899, kan° 
toorbediende, wonende te Naarden, provin
cie Noordhol/and; 

6 °. Gyula Katrenciak, geboren te Boe
dapest (Hongarije) 28 April 1914, kantoor
bediende, wonende te Eindhoven, provincie 
N oordbrabant; 

7°. Aloisia Babette Kief/, geboren te 
Straubing (Duitsland) 10 Maart 1893, zon
der beroep, wonende te Bloemendaal, pro
vincie Noordholland; 

8°. Johann Heinrich Maria Kol/mer, ge
boren te Alkmaar (Noordholland) 20 Sep
tember 1895, winkelier en vertegenwoordi-
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ger, wonende te Alkmaar, provincie Noord
holland; 

9 °. Vincenzo Giuseppe Marcolina, gebo
ren te Maniago (Italië) 17 November 1885, 
terrazzowerker , wonende te 's-Hertogen
bosch, provincie Noordbrabant; 

10°. Joseph May, geboren te Ratibor 
(Duitsland) 17 December 1010, bedrijfs
leider, wonende te 's- Gravenhage, provin, 
cie Zuidholland; 

11 °. Ida Maria Meest ers, geboren te 
M o pertingen (België) 7 Februari 1880, re
ligieuse, wonende te Thorn, provincie Lim
burg; 

12°. Hans GeorR Ohm, geboren te Borg-· 
steld (Duitsland) 18 September 1910, bouw
kundige, wonende te . Batavia (Neder
landsch-Indië); 

13°. Josef Patelski, geboren ·te Baukau 
(Duitsland) 17 Februari 1898, mijnwerker, 
wonende te Heerlen, provincie Limburg; 

1 4 °. Franciscus Augustinus Ludovicus 
de Ren, geboren te Stabroeck (België) 22 
Februari 1895, liftbediende, wonende te 
's-Hertogenbosch, provincie Noordbrabant. 

2. Met afwijking, voor zoveel nodig, van 
het bepaalde bij artikel 3 , tweede en vierde 
lid, aanhef en onder 2 ° en 3 °, der wet van 
i2 December 1892 (Staatsblad no. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
1~ December 1938 (Staatsblad no. 204), 
wordt bij deze:; de hoedanigheid van Neder
lander ·verleend aan : 

1 °. Adrianus Bastian, geboren te Leer
dam (Zuidholland) 2 November 1895, han
delsagent, wonende te Schiedam, provincie 
Zuidholland; 

2 °. Karl Ludwig Dolezal, geboren te 
Wenen "(Oostenrijk) 2 April 1910, houder 
van een rijwiel;talling, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

3°. Wolfgang Wilhelm Heinz Follender
Grossfeld, geboren te Dusseldorp (Duits
land) 14 September 1917, constructeur, wo
nende te Hengelo , provincie Overijssel; 

· 4 ° . Jean Hubert Marie Grooten, gebo
ren te Born · (Limburg) 1:1 Mei 1898, land
bouwer, wonende te Holtum, gemeente 
Born, provincie Limburg; 

5 °. Alfred Lünstedt, geboren te 's-Gra
vènhage (Zuidholland) 6 April 1900, tram
conducteur. wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland; 

6°. David Reichmann, geboren te Karls
ruhe (Duitsland) 14 Mei 1920, timmerman, 
wonende te Utrecht, provincie Utrecht. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Sante Marcolina, geboren te 's-Her
togenbosch (Noordbrabant) 23 Appl 1920, 
terrazzowerker, wonende te 's-Hertogen
bosch, provincie Noordbrabant; 

2°. Catharina Marcolina, geboren te 
's-Hertogenbosch (Noordbrabant) 22 Mei 
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1q2 1, zonder beroep, wonende te 's-Herto
genbosch, provincie Noordbrabant ; 

3 °. V incenzo M arcolina, geboren te 
's-Hertogenbosch (Noordbrabant) 21 Janu
ari 1926 , terrazzowerker, wonende te 's-Her
togenbosch, provincie Noordbrabant; 

4 °. Maria A~nes Aloijsia Grooten, ge
boren te Susteren (Limburg) 28 Juli 1926, 
zonder beroep, wonende te Holtum, ge
meente Born, provincie Limburg. 

4, · Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 April 1948. 

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

( Uitgeg. r3 April r948.) 

S. I 127 

2 April 1948. WET, houdende WtJztgmg · 
en aanvulling van de middelbaar-onder
wijswet. 

B ijl. Hand. Il 47/48, sro; 
Hand. Il 47/48, bladz. 3I8- 332, 378-

381; 
. Bijl. Hand. I 47/48, sro; 

Hand. I 47/48, bladz. 3I7- 325. 

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

dat het wenselijk is enige wijzigingen en 
aanvullingen in de middelbaar-onderwijswet 
en daarmede verband houdende wijzigingen 
in de Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, 
en de wet van 28 Juli 1924, Staatsblad no. 
3 76, aan te brengen ; 

Zo is het. dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. In de middelbaar-onderwijswet 

, worden de wijzigingen en aanvullingen aan
gebracht, vermeld in de volgende artikelen. 

Art. II. Art. r2 wordt gelezen als volgt: 
Openbaar middelbaar onderwijs wordt ge-

geven in : 
a . hogere burgerscholen; 
b. middelbare scholen voor meisjes; 
c. handelsdagscholen; 
d. handelsavondscholen; 
e . landbouwscholen. · 
Art. III. In het tweede lid en in het 

derde lid van art. r6 wordt de punt achter 
,,de lichamelijke oefening" telkens vervan
gen door een kommapunt. . 

Aan dit tweede lid wordt toegevoegd: 
r. de muziek. 
Aan dit derde lid wordt toegevoegd: 
u. de muziek. 
Aan art. r6 wordt toegevoegd een achtste 

lid, luidende als volgt: 
8. Onze met de uitvoering dezer wet 

belaste Minister kan ontheffing verlenen 
van het geven van het onderwijs in het vak, 
genoemd in het tweede lid, onder r, en in 
het derde lid, onder u. 

Art, IV. Na art. r8 en vóór art. z8bis 
worden de navolgende artikelen ingevoegd : 
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Art. z8a. De middelbare school voor 
meisjes heeft een cursus van vijf jaren. 

Art. z8b. 1. Aan de middelbare school 
voor meisjes wordt onderwijs gegeven in: 

a. de Nederlandse taal en letterkunde; 
b. de Franse taal en letterkunde; 
c . de Engelse taal en letterkunde; 
d. de Hoogduitse taal en letterkunde; 
e. de aardriikskunde; 
f . de geschiedenis; 

,r.! . de wiskunde; 
h. de natuur-, ; chei-, plant- en dier-

kunde; 
i. het handtekenen; 
j . het handwerken; 

k. de muziek; 
/. de lichamelijke oefening. 

2. Met machtiging van Onze met de 
uitvoering dezer wet belaste Minister kan 
ook in andere vakken dan die, in dit artikel 
genoemd, onderwijs worden gegeven. 

3. Deze machtiging wordt niet vereist 
voor middelbare scholen voor meisjes, welke 
geen b iidrage uit 's Rijks kas ontvangen. 

4. Onder de geschiedenis wordt mede 
begrepen enige kennis van staatsinrichting. 
Onder het handtekenen of onder de geschie
denis wordt mede begrepen enige kennis 
van de kunstgeschiedenis. 

Art. z8c. Aan de middelbare scholen 
voor meisjes wordt in ieder der verplichte 
vakken afzonderlijk en in de onverplichte 
vakken in alle leerjaren te zamen een bij 
algemene maatregel van bestuur vast te 
stellen getal lessen gegeven. 

Art. V. In art. z8ter wordt in het eerste 
lid de punt achter "de lichamelijke oefe
ning" vervangen door een kommapunt. 

Aan di t lid wordt toegevoegd: 
p . de muziek. 
In art. z8ter wordt achter het vierde lid 

ingevoegd: 
5. Onze met de uitvoering dezer wet 

belaste Minister kan ontheffing verlenen 
van het geven van onderwijs in het vak, ge
noemd in het eerste lid, onder p. 

Het vijfde lid van art. z8ter wordt zesde 
lid. 

Aan dat lid wordt de volgende zin toege
voegd: Het bepaalde in het vijfde lid vindt 
mede toepassing. 

Art. VI. Ingevoegd wordt een art. 2obis, 
luidende als volgt: , 

Door Ons kan ten behoeve v im de bij 
zondere inrichting van het onderwijs aan 
een openbare hogere burgerschool met vijf
jarige cursus vergunning worden verleend 
om telkens voor t en hoogste een tijdvak, 
overeenkomende met het getal leerjaren, af 
te wijken van het algemeen leerplan, be
doeld in art. 20. 

Art. VII. Het tweede lid van art. 21 
vervalt. 

Art. VIII. In art. nbis wordt achter 
"cursus" ingevoegd: en tot de middelbare 
scholen voor meisjes. 

Art. IX. In het eerste lid van art. 22bis 
wordt achter "burgerscholen", ingevoegd: 
, middelbare scholen voor meisjes. 

I 
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Art. X. 1. In het eerste lid van art. z3 
wordt achter "burgerscholen" ingevoegd: 
, middelbare scholen voor meisjes. 

2. Aan art. z3 wordt het volgende lid 
toegevoegd : 

Een der leraren wordt aangewezen om de 
directeur bij verhindering te vervangen; hij 
draagt de titel van onderdirecteur. 

Art. XI. Nà art. z7 en v66r art. z7bis 
wordt ingevoegd een art. z7a, luidende als 
volgt: 

Om tot leraar aan een middelbare school 
voor m eisjes te kunnen worden benoemd 
worden gevorderd het in art. 2 7 vermelde 
getuigschrift, benevens de akte van be
kwaamheid, zoals deze voor het te onder
wijzen vak is aangegeven onder a tot en 
met h van dat artikel, met dien verstande, 
dat voor het rekenen en de stelkunde en 
voor de natuur- en scheikunde met de akte 
van. bekwaamheid tot het geven van mid
delbaar onderwijs onderscheidenlijk in de 
wiskunde en in de beginselen der natuur
kunde. der scheikunde en der kosmographie 
kan worden volstaan. 

De lerares voor handwerken moet in het 
bezit zijn van een der volgende akten: 

a. de akte van bekwaamheid tot het ge
ven van lager onderwijs in de fraaie hand
werken; 

b. de akte van bekwaamheid tot het 
geven van Jager onderwijs in de vrouwelijke 
handwerken; 

c. de akte van bekwaamheid tot het ge
ven van onderwijs in het vervaardigen van 
~envoudige kleding en van huishoudgoed 
aan meisjesscholen, bedoeld in artikel II, 

eerste lid, van de Nijverheidsonderwijswet 
(akte Na); 

d. de akte van bekwaamheid tot het ge
ven van onderwijs in de fraaie hanawerken 
en kunstnaaldwerk aan meisjesscholen, be
doeld in artikel II der Nijverheidsonder
wijswet (kunstnaaldwerk) . 

Art. XII. In art. z7bis wordt achter "16" 
ingevoegd: 18b, ; achter " lichamelijke oefe
ning": het handwerken. De woorden "de 
handelswetenschappen" vervallen. 

Art. XIII. In art. 36 wordt achter "bur
gerscholen" ingevoegd: , middelbare scho
len voor meisjes. 

Art. XIV. In het eerste lid van art. 
36bis wordt achter "burgerscholen ," inge
voegd: middelbare scholen voor meisjes, . 

Art. XV. Het tweede lid van art. 36bis 
wordt gelezen als vol,gt: ' 

2. Het subsidie wordt vastgesteld op de 
wijze, bij algemene maatregel van bestuur 
te regelen. 

Art. XVI. In art. 36ter wordt achter 
"burgerschool," ingevoegd: middelbare 
school voor meisjes, . 

Art . XVII. In het eerste lid van art. 
36quater wordt achter " burgerschool,'' in
gevoegd : middelbare school voor meisjes, . 

In het derde lid van art. 36quater wordt 
achter "burgerscholen" ingevoegd: , mid
delbare scholen voor meisjes. 

In het vierde lid van art. 36quater wordt 
achter "burgerschool" ingevoegd: of van een 
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middelbare school voor meisjes. 
Art. XVIII. In art. 37bis wordt achter 

" burgerscholen,'' ingevoegd: middelbare 
scholen voor meisjes, . 

Art. XIX. Art. 45bis wordt gelezen als 
volgt : 

Aan de besturen van bijzondere hogere 
burgerscholen met vier- en vijfjarige cur
sus, middelbare scholen voor meisjes, han
delsdagscholen en handelsavondscholen kan 
door Ons, telkens voor een tijdvak, over
eenkomende met , het getal leerjaren, sub
sidie uit 's R ijks kas worden toegekend, mits 
voldaan wordt aan de voorwaarden, gesteld 
in a_rtikel 45ter, met dien verstande, dat, 
voor zover de middelbare scholen voor 
meisjes betreft, tevens wordt voldaan aan 
de voorwaarden, gesteld in de algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in de arti
kelen 18c, 21bis en 57, onder c. 

Art. XX. Het vierde lid, onder a, van 
art. 45ter wordt gelezen als volgt: 

Het onderwijs aan een hogere burger
school met vierjarige cursus, aan een hogere 
burgerschool met vijfjarige cursus en aan 
een middelbare school voor meisjes omvat 
de vakken, vermeld in art. 16, tweede lid, 
wanneer het een hogere burgerschool A, in 
art. 16, derde lid, wanneer het een hogere 
burgerschool B en in artikel 18b, eerste lid, 
wanneer het een middelbare school voor 
meisjes betreft. zomede aan elk dezer scho
len, eventueel, godsdienstonderwijs en die 
extra-vakken, waarvan Onze met de uit
voering dezer wet belaste Minister aan het 
bestuur op daartoe gedaan verzoek heeft 
medegedeeld, dat tegen het verlenen van 
subsidie daarvoor geen bezwaar bestaat. 

Het achtste lid van art. 45ter wordt ge
lezen als volgt: 

Het onderwijs in de vakken, waarin krach
tens deze wet onderwijs moet worden ge
geven, wordt gegeven door leraren in het 
bezit van de akten van bekwaamheid voor 
benoembaarheid tot leraar in die vakken 
aan de overeenkomstige openbare scholen 
vereist, t enzij door Onze met êle uitvoering 
dezer wet belaste Minister vergunning is 
verleend, dat het onderwijs in enig vak 
tijdelij k wordt of zal worden gegeven door 
een niet-volledig bevoegde leraar. 

Deze vergunning kan alleen om bijzon
dere redenen en telkens voor niet langer 
dan één schooljaar worden verleend. 

Het negende lid van art. 45ter wordt ge
lezen als volgt: 

De , directeur bezit, waar het geldt een 
hogere burgerschool, een krachtens art. 27 
dan wel 27bis, waar het geldt een middel
bare school voor meisjes, een krachtens art. 
27a dan wel 27bis, en waar het geldt een 
handelsdag- of handelsavondschool, een 
krachtens de artikelen 27bis, 27ter of 27 . 
quater geëiste bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs. 

Art. XXI. Het derde lid van art. 45 
quinquies wordt gelezen als volgt: 

3. Indien de laagste twee klassen van 
een hogere burgerschool of van een middel

. bare school v9or meisjes tevens vormen de 
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laagste twee klassen van een gymnasium, 
worden deze klassen voor de berekening 
van het subsidie uitsluitend als klassen Va.Jl 

de hogere burgerschool dan wel van de 
middelbare school voor meisjes aangemerkt. 

Het bepaalde in de vorige zin geldt te
vens, indien de laagste klasse van een ho
gere burgerschool of van een middelbare 
school voor meisjes tevens vormt de laagste 
klasse van een gymnasium. 

Indien een gymnasÎÎ.lm en een hogere 
burgerschool dan wel een gymnasium en een 
middelbare school voor meisjes in hetzeifde 
gebouw zijn gevestigd, wordt voor dit ge
bouw uitsluitend subsidie overeenkomstig 
deze wet toegekend. 

Het vijfde lid van art. 45quinquies wordt 
gelezen als volgt: 

5. Voor de toepassing van de in het 
vierde lid bedoelde bepaling wordt ten aan
zien van de hogere burgerscholen als school
geld aangemerkt het bedrag, hetwelk voor 
de leerlingen zou moeten zijn betaald, in
dien zij een ter plaatse aanwezige openbare 
hogere burgerschool bezochten, en, voor het 
geval ter plaatse geen openbare hogere bur
gerschool is gevestigd, het bedrag, hetwelk 
voor de leerlingen zou moeten zijn betaald, 
indien zij een Rijks hogere burgerschool be
zochten. Is ter plaatse zowel een Rijks- als 
een gemeentelijke hogere burgerschool ge
vestigd, dan geldt te dezen de schoolgeld
regeling voor de Rijks hogere burgerscho
len. 

Ten aanzien van de middelbare scholen 
voor meisjes wordt , als schoolgeld aange
merkt het bedrag, hetwelk voor de leer
lingen zou moeten zijn betaald, indien zij 
een ter plaatse aanwezige overeenkomstige 
openbare school. bezochten, en, voor het 
geval ter plaatse geen openbare middelbare 
school ·voor meisjes is gevestigd, het bedrag, 
hetwèlk voor de leerlingen zou moeten zijn 
betaald, indien zij een Rijks hogere burger
school bezochten. 

Art. XXII. Art. 45sexies wordt gelezen 
als volgt: 

Behoudens het bepaalde in artikel 45 
quaterdecies heeft uitkering van het subsi
die niet plaats ten opzichte van scholen, 
waarvan is gebleken, dat gedurende het af
gelopen jaar de in artikel 45ter gestelde 
voorwaarden niet zijn nageleefd. 

Art. XXIII. In art. 45undecieS wordt 
achter "burgerschool" ingevoegd: , middel
bare school voor meisjes. 

Art. XXIV. Ingevoegd wordt een art. 
45quaterdecies, luidende als volgt: 

Door Ons kan ten behoeve van de bij
zondere inrichting van het onderwijs aan 
een gesubsidieerde bijzondere hogere bur
gerschool met vijfjarige cursus vergunning 
worden verleend om telkens voor ten hoog
ste het tijdvak, overeenkomende met het 
getal leerjaren, af te wijken van het be
paalde in art. 45ter, onder 4,b, 5 en 6. 

Art. XXV. Het tweede lid van art. 55 
wordt gelezen als volgt: · 

Aan degenen, · die niet aan een openbare 
hogere burgerschool met vijfjarige cursus of 
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een ingevolge art. 45tredecies aangewezen 
bijzondere hogere burgerschool met vijf
jarige- of vierjarige cursus het onderwijs tot 
het einde hebben bijgewoond, wordt een
maal 's jaars gelegen)leid gegeven om door 
het met gunstig gevolg afleggen van ~en 
examen, overeenkomend met een der in art. 
57, onder b, bedoelde eindexamens, hetwelk 
wordt afgenomen door een door Ons be
noemde commissie, gelijk getuigschrift te 
verkrijgen. 

De regeling van dit examen wordt vast
gesteld bij algemene maatregel van bestuur. 

Door Onze Minister, met de uitvoering 
dezer wet belast, wordt bepaald, voor welke 
vakken of delen van vakken zij, die andere 
examens met goed gevolg hebben afgelegd, 
bij het · examen kunnen worden vrijgesteld. 

Art. XXVI. Art. 57, onder c, wordt ge
lezen al!> volgt: 

c. De eindexamens der middelbare scho
len voor meisjes en die der handelsdag- en 
handelsavondscholen worden geregeld bij al
gemene maatregel van bestuur. 

Art. XXVII. x. In artikel 4, eerste lid, 
onder a, >1an de Pensioenwet 1922, Staats-
blad no. 240, wordt de zinsnede: .,die vol
doet aan de eischen gesteld bij artikel 
45ter, 2 tot en met 9 der wet tot regeling 
van het middelbaar onderwijs," gelezen als 
volgt: die voldoet aan de eischen, gesteld bij 
artikel 45ter, 2 tot en met 9, van de mid
delbaar-onderwijswet, of aan welke de ver
gunning is verleend, bedoeld in artikel 
45quaterdecies van die wet. 

2. Artikel 88, onder b, van de Pensioen
wet 1922, Staatsblad no. 240, wordt gele-
zen als volgt: · 

b. de bijzondere hoogere burgerschool, 
waaraan zij zijn verbonden, ophoudt te vol
doen aan de eischen, gesteld bij artikel 45ter, 
2 tot en met 9, van de middelbaar-onder
wijswet, of de vergunning, bedoeld in ar
tikel 45quaterdecies wordt ingetrokken. 

Art. XXVIII. 1. In de considerans van 
de wet van 28 Juli 1924, S. 376, wordt de 
komma-punt achter "gymnasia" vervangen 
door een komma en wordt aan deze consi
derans toegevoegd: en tevens te bepalen, 
dat ten behoeve van middelbare scholen 
voor meisjes en haRdelsdag- en avondscho
len, na 15 September 1947 geopend, geen 
subsidie uit 's Rijks kas wordt verleei:1d; 

2. In het enig artikel van de wet van 
28 Juli 1924, S. 376, wordt het woord "zoo
mede" vervangen door "en" en wordt nà 
.,gymnasia" en vóór "geen subsidie" inge
voegd: zoomede ten behoeve van middel
bare scholen voor meisjes en handelsdag
en avondscholen, na 15 September 1947 ge
opend. 

Slot- en overgangsbepalingen. 

Art. XXIX. Ieder, die op het tijdstip 
van het in werking treden dezer wet aan 
een openbare of bijzondere middelbare 
school voor meisjes, zonder in strijd met de 
bestaande voorschriften te zijn, onderwijs 
geeft, heeft de bevoegdheid met zijn on
derwijs aan die inrichting voort te gaan. Hij 
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kan ook in gelijke betrekking bij een over
eenkomstige school worden aangesteld. . 

Art. XXX. Deze wet treedt in werking 
op een nader door Ons te bepalen datum, 
welke datum verschillend kan zijn voor elk 
der onderdelen van de wet, met dien ver
stande, dat aan de middelbare scholen voor 
meisjes, welke voldoen aan de voorwaar
den, te haren aanzien in deze wet gesteld, 
gerekend van 1 October 1946 op de voet 
van de bepalingen van deze wet subsidie 
uit 's Rijks kas kan worden toegekend. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 April 1948. 

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

(Uitgeg. 23 April z948.) 

S. I 128 

2 April z948. WET- tot w1.1z1gmg en aan
vulling van de hogeronderwijswet. 

Bijl. Hand. Il _47/48, 510; 
Hand. Il 47/48, bladz. 318-332, 378-

381; 
Bijl. Hand. I 47/48, 5zo; 
Hand. I 47/48, bladz. JI7-325. 

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

dat het wenselijk 1s enige wijzigingen en 
aanvullingen in de hogeronderwijswet aan 
te brengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. In de hogeronderwijswet worden 

de wijzigingen en aanvullingen aangebracht, 
vermeld in de volgende artikelen. 

Art. II. In het tweede lid van art. 5 
wordt de punt achter "het teekenen" ver
vangen door een kommapunt. 

Aan dat lid wordt toegevoegd: 
q. de muziek. 
Aan art. 5 wordt toegevoegd een vierde 

lid , luidende als volgt: 
Onze Minister, met de uitvoering van 

deze wet belast, kan ontheffing verlenen 
van het geven van onderwijs in het vak, 
onder q in het · tweede lid genoemd. 

Art. 111. Ingevoegd wordt een art. 7bis, 
1uidende als volgt: 

Door Ons kan ten behoeve van de bij
zondere inrichting van het onderwijs aan 
een openbaar gymnasium vergunning wor
den verleend om telkens voor ten hoogste 
een tijdvak, overeenkomende met het getal 
leerjaren, af te wijken van het algemeen 
leerplan, bedoeld in art. 7. 

. Art. IV. Het tweede lid van art. 8bis 
wordt gelezen als volgt: 

2. Het subsidie wordt vastgesteld op de 
wijze, bij algemene maatregel van bestuur 
te regelen. 

Art. V. In art. 158 wordt in het derde 
lid, onder 2 ° ., de zinsnede "dat in alle vak
ken, vermeld in artikel 5, onder a-p." ge
lezen als volgt : dat, behoudens het bepaal
de in het derde en vierde lid van artikel 5, 
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in alle vakken, vermeld in dat artikel onder 
a-q. 

In artikel 158 wordt in het derde lid, 
onder 3°. en 4°., telkens in plaats van 
.,a-p" gelezen: a-q. 

Art. VI. Ingevoegd wordt een art. 158bis, 
luidende als volgt: 

Door Ons kan ten behoeve ván de bij
zondere inrichting van het onderwijs aan 
een aangewezen bijzonder gymnasium ver
gunning worden verleend om telkens voor 
ten hoogste een tijdvak, overeenkomende 
met het getal leerjaren, af te wijken van 
het bepaalde in artikel 158, derde lid, on
der 1 ° ., 2 ° ., 3 ° ., en 4 ° ., met dien verstande, 
dat het onderwijs wel omvat de vakken, 
bedoeld in dat lid, onder 3 °. 

Art. VII. Deze wet treedt in werking op 
een nader door Ons vast te stellen datum, 
welke datum verschillend kan zijn voor elk 
der onderdelen van de wet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 April 1948. 

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

(Uitgeg. 23 April z948.) 

S. I 129 
:z April · 1948. WET,houdende goedkeuring 

van het verdrag betreffende de culturele 
en intellectuele betrekkingen tussen Ne
derland en Frankrijk. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 676; 
Hand. Il 47/48, bladz. 1492-1493; 
Bijl. Hand. I 47/48, 676; 
Hand. I 47/48, bladz. 325. 
Wij WILHELMINA, enz .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het vanwege Ons te Parijs op 19 Novem
ber 1946 ondertekende Verdrag betreffende 
de culturele en intellectuele betrekkingen 
tussen Nederland en Frankrijk alvorens te. 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, 
tweede lid, der Grondwet, de goedkeuring van 
de Staten-Generaal behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Het vanwege Ons te Parijs op de 

19de November 1946 ondertekende Verdrag 
betreffende de culturele en intellectuele be
trekkingen tussen Nederland en Frankrijk, 
in afdruk bij deze wet gevoegd*, wordt goed-
gekeurd. · 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de tweede dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 2 April 1948 . 

WILHELMINA. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. ]. GIELEN. 

De Min . v. Buiten[. W. VAN BoETZELAER. 

(Uitge![. 4 Mei 1948). 

* De Franse tekst is niet opgenomen. 
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Cultureel-accoord tusschen Nederland en 
Frankrijk. 

De Regering van Hare Majesteit de Konin
gin der Nederlanden, ter eenre, en 

De Voorloopige Regeering der Fransche 
Republiek ter andere; 

Bezield door den gelijken wensch om hare 
betrekkingen op het gebied van onderwijs, 
wetenschap en kunst te versterken; 

Hebben besloten te dien einde een Verdrag 
te sluiten betreffende de cultureele en in
tellectueele betrekkingen tusschen beide lan
den en hebben tot hare gevolmachtigden be
noemd, te weten: 

De Regering van Hare Majesteit de Ko-
ningin der Nederlanden : • 

Dr. J. J. Gielen, Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, · 

Mr. E. Star Busmann, Tijdelijk Zaakge
astigde te l>arijs; 

De Voorloopige Regeering der Fransche 
Republiek: 

den Heer Georges Bidault, President der 
Voorloopige Regeering en Minister van Bui
tenlandsche Zaken, 

den Heer Naegelen, Minister der Nationale 
Opvoeding, 

Die het volgende zijn overeengekomen: 
Art. 1. Het Verdrag heeft ten doel, door 

bestendig contact tusschen de beide Partijen 
de goede betrekkingen tusschen beide landen 
op het gebied van,.onderwijs, wetenschap en 
kunst op een hechte basis te grondvesten 
en te ontwikkelen. 

2. Met het oog op de problemen, die de 
uitvoering van dit Verdrag zal opwerpen, 
wordt een permanente gemengde Commissie 
ingesteld. Deze zal bestaan uit tien leden; 
ieder der Verdragsluitende Partijen wordt 
door vijf leden vertegenwoordigd . De samen
stelling en de werkzaamheden van deze Com
missie worden door de volgende beginselen 
beheersch t: 

I. De leden der Commissie worden voor 
Nederland benoemd door den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; voor 
Frankrijk door den Minister der Nationale 
Opvoeding. De lijst der leden van iedere Ver
dragsluitende Partij wordt langs den diploma
tieken weg aan de Regeering der andere Par
tij ter goedkeuring .doorgezonden. 

2. De gemengde Commissie vergadert in 
pleno telkenmale als de noodzakelijkheid daar
toe gevoeld wordt en tenminste eenmaal 's 
jaars, om beurten in Nederland en in Frank
rijk. De samenkomsten worden voorgezeten 
door een elfde lid, en wel de Nederlandsche 
Minister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen wanneer de vergadering plaats 
vindt in Nederland, de Fransche Minister der 
Nationale Opvoeding wanneer zij plaats 
vindt in Frankrijk. · 

3. Indien vraagstukken van technischen 
aard in behandeling moeten worden genomen, 
die een gespecialiseerde kennis van zaken 
vereischen, .kan de gemengde Commissie er 
(toe overgaan subcommissies in te stellen, sa
mengesteld uit leden gekozen uit of buiten 
haar midden, waarin ieder land door een ge- • 
lijk aantal leden vertegenwoordigd wordt. 
De plaats van samenkomst en het voorzit
terschap van deze subcommissies worden be-
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paald door dezelfde beginselen als onder 2 
vastgesteld, met dien verstande dat het voor
zitterschap daarvan kan berusten bij een per
soon aan te wijzen door den Minister van het 
Land, waar de zitting plaats vindt. 

3. Na bekrachtiging van dit Verdrag zullen 
de daaruit voortvloeiende bepalingen, zooals 
deze door de Gemengde Commissie zijn vast
gesteld, worden bekend gemaakt in een of
ficieele akte, die als bijlage aan dit Verdrag 
zal ·worden toegevoegd. Deze bepalingen, als
mede alle veranderingen van en toevoegingen 
aan deze bepalingen komen op voorstel van de 
Gemengde Commissie tot stand na goedkeu
ring door de Regeringen van beide landen. 

4. Beide Verdragsluitende Partijen zullen 
een uitwisseling van hoogleeraren en leden 
van wetenschappelijke instellingen bevorde
ren. De Universiteiten of de wetenschappelij
ke instellingen zullen zelve de candidaten 
voordragen; deze voordrachten zullen voor 
advies aan de Gemengde Commissie worden 
voorgelegd. 

5 Er kan worden overgegaan op overeen
komstige voorwaarden tot een uitwisseling 
van leerkrachten van het lager- , het middel
baar- of voorbereidend hooger-, het kunst-, 
nijverheids-, technisch-, landbouw en tuin
bouwonderwijs. 

6. Ieder der Verdragsluitende Partijen is 
gerechtigd cultureele instellingen op te rich
ten op het grondgebied der andere Partij, 
met dit voorbehoud, dat deze zich moeten 
onderwerpen aan de wettelijke bepalingen be
treffende de oprichting van dergelijke instel
lingen in ieder der beide landen. 

De .Fransche Regeering verleent haar me
dewerking voor de instelling van een lecto
raat in Parijs voor het onderricht in de Neder
landsche taal- en letterkunde in afwachting 
van de instelling van een leerstoel voor de 
studie in het Nederlandsch en de Nederland
sche beschaving. 

7. Ieder der Verdragsluitende Partijen ver
klaart het toekennen van beurzen te willen 
bevorderen, teneinde studeerenden in staat 
te stellen hun studiën of onderzoekingen in 
het andere Verdragsluitende land voort te 
zetten. De Gemengde Commissie kan wat het 
aantal dezer beurzen en alle verdere regelin
gen van practischen aard betreft bij de be
trokken Regeeringen voorstellen indienen. 

8. Ie.der der Verdragsluitendt: Partijen zal 
het organiseeren van vacantiecursussen be
vorderen bestemd voor het onderwijzend per
soneel, studenten en voor leerlingen van het 
andere Verdragsluitende land, alsmede het 
organiseeren van wederzijdsche bezoeken in 
groepsverband van personen werkzaam op 
het gebied van onderwijs, wete!lschapen kunst . 

9. Het vraagstuk van de gelijkwaardigheid 
der getuigschriften en graden zal het voor
werp uitmaken van een grondig onderzoek 
door de Gemengde Commissie of door een sub
commissie, welke speciaal met deze taak wordt 
belast. 

10. De Verdragsluitende Partijen zullen 
de samenwerking tusschen de door de res
pectievelijke landen erkende jeugdorganisa
ties bevorderen, 

11. Eveneens zullen zij een grootere inten
siviteit geven aan de cultureele uitwisseling 
tusschen beide landen door het organiseeren 
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van concerten, tooneelvoorstellingen, voor
drachten, tentoonstellingen van artistieken 
en wetenschappelijken aard of op het gebied 
van het onderwijs, door de verspreiding van 
boeken en periodieken, door de film en de 
radio. 

12. De Verdragsluitende Partijen zullen 
alle financieele maatregelen onder oogen zien 
noodig om de manifestaties op artistiek ge
bied van het eene land in het andere te ver
gemakkelijken. 

13. Zij achten het wenschelijk , dat onder 
het eenig voorbehoud van mogelijk te nemen 
maatregelen ten behoeve dèr openbare vei
ligheid, boeken, couranten en tijdschriften, 
die in een der beide landen zijn uitgege ven, 
vrijelijk toegang vinden op het grondgebied 
van het andere, vrij van rechten, zonder 
invoervergunning of andere beperkende 
maatregelen. 

14. De Verdragsluitende Partijen zullen 
ernaar streven een wederzijdsche vergunning 
te verkrijgen voor radiouitzenddingen be
stemd voor N ederlandsche cultureele uit
zendingen in Frankrijk en Fransche cultureele 
uitzendingen in Nederland. 

15. Het vraagstuk van de bescherming, 
het innen en de vrije overmaking van au
teursrechten zal het onderwerp uitmaken van 
grondige studie door de Gemengde Commis
sie of door een subcommissie welke speciaal 
met deze taak wordt belast. 

16. Dit Verdrag zal worden bekrachtigd 
en de Akten van bekrachtiging zullen zoo 
spoedig mogelijk worden uitgewisseld te Pa
rijs. Het Verdrag zal in werking treden op den 
dag der uitwisseling van de akten van be-
krachtiging. · 

17. Dit Verd,ag zal van kracht blijven ge
durende een tijdvak van vijf jaren. Indien 
geen der Verdragsluitende Partijen zes maan
den voor afloop van dien termijn van vijf ja
ren kennis heeft gegeven van haar bedoeling 
het Verdrag te beëindigen, zal het verbindend 
blijven gedurende een jaar vanaf den dag, 
waarop de eene of de andere der Verdrag
sluitende Partijen het zal hebben opgezegd. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben onder
teekend en daaraan hun.zegels hebben gehecht. 

Gedaan in dubbel, in de Nederlandsche en 
de Fransche taal, welke beide teksten gelijke
lijk authentiek zijn, te Parijs, den 19 Novem
ber 1946. 
Voor de Regeering van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden : 

Jos. J . GIELEN 
E. STAR BusMANN. 

Voor de Voorloopige Regeering der Fransche 
Republiek : 

BIDAULT. 
M. E. NAEGELEN. 

S. I 130 

2 April 1948. BESLÜIT, tot nieuwe aanwij
zing van de attributen van de visitatie
posten, ontvangkantoren en gemeenten 
met betrekking tot de in-, uit- en door
voer van goederen. 
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Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 22 Maart 1948, n°. 214, afde
ling Invoerrechten; 

Gelet op de artikelen 6, 19, 37, 38, 42 , 43, 
52, 55, 63, 67, 68 en 75 der Algemene Wet van 
26 Augustus 1822 (Staatsblad n°, 38), artikel 
97 van de wet van 20 Juni 1862 (Staatsblad 
n°. 62), artikel 2 van de wet van 1 Mei 1863 
(Staatsblad n°. 76), artikel 5 van de wet van 
27 September 1892 (Staatsblad n°. 227), arti
kel 4 van de "Suikerwet 1924" (Staatsblad 
n°. 425) , de artikelen 1, 16 en 20 van Ons 
besluit van 26 Maart 1872 (Staatsblad n°. 
19), a rtikel 6 van Ons besluit van 5 Augus
tus 1897 (Staatsblad n°. 186). artikel 2 van Ons 
besluit van 3 Januari 1908 (Staatsblad n°. 2) 
en artikel II, lid 2, van Ons besluit van 15 
Maart 1910 (Staatsblad n°. 86); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan onder: 
1°. Algemene Wet: de wet van 26 Augustus 

1822 (Staatsblad n°. 38) , zoals deze sedert is 
gewijzigd en aangevuld ; 

2°. ,,K. B." : het Koninklijk besluit van 26 
Maart 1872 (Staatsblad n°. 19), zoals dit sedert 
is gewijzigd en -aangevuld ; . 

3°. directeur(s): die van 's Rijks belastin-
gen en domeinen; 

40. kantoor( oren): die der invoerrechten; 
5°. rivieren: de als zodanig in artikel 3II, 

lid 2, der Algemene Wet aangeduide Wate
ren · 

6~. accijnsgoederen: goederen welke, in
dien zij hier te lande zouden zijn vervaardigd, 
worden belast met gedistilleerd-, zout-, sui
ker- , bier- of tabaksaccijns ; 

7°. spoorwegen : zowel spoor- als tramwe
gen. 

2. Als eerste en laatste wacht voor de in
en uitvoer ter zee, bedoeld in de artik~len 6 
en 55 der Algemene Wet worden aangewezen 
de door de directeurs, iedervoorzoveel het hun 
directie betreft, hiertoe bestemde in- en uit
klaringsposten te: 

Amsterdam, Brielle, Delfzijl, Dordrecht, 
's-Gravenhage (voor Scheveningen), Harlin
gen, den Helder, Hellevoetsluis, Hoek van Hol
land, Maassluis, Middelharnis (alleen voor vis
schepen), Oostmahorn, Rotterdam, Schiedam, 
Terneuzen, Vlaardingen, Vliereede, Vlissin
gen, Westzaan, IJmuiden, Zaandam, Zierik
zee, Zwijndrecht. 

3. '(1) Als Jos- en laadplaats voor de in- en 
uitvoer ter zee, bedoeld in de a rtikelen 6 en 
52 der Algemene Wet en in artikel 1 van het 
.,K. B." worden aangewezen de gemeenten : 

Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Brielle, Delfzijl, Dokkum, Dordrecht, 's-Gra
venhage, Groningen Haarlem, Harlingen, 
Den Helder Hellevoetsluis, Hoek van Hol
land, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Lemmer 
Maassluis, Middelburg, Nijmegen, Rotterdam, 
Sas van Gent , Schiedam, Staveren, Terneu
zen, Vlaardingen, Vlissingen, Zaandam, Zie
rikzee, Zwolle, Zwijndrecht . 

(2) De directeurs zijn, ieder voor zoveel 
het hun directie betreft, bevoegd de in lid (1) 
van dit artikel vervatte aanwijzing te beper
ken tot door hen aangewezen gedeelten van de 
in het vorige Jid genoemde gemeenten. 

(3) De in lid (r) genoemde los- en laad-
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plaatsen worden tevens aangewezen als los
plaats, bedoeld in artikel I van het "K. B" 
voor de invoer ter zee. 

4. Als lichtingsplaats voor binnenkomen
de zeeschepen worden, ingevolge artikel 19 
der Algemene Wet, aangewezen de hiertoe 
door de in dat artikel bedoelde ambtenaar 
geschikt geoordeelde plaatsen -in de onder
volgende gemeenten : 

Brouwershaven, Den Helder, Hoek van 
Holland Kampen, Terneuzen, Vlissingen, 
IJmuiden, Zierikzee. 

S. (1) Als expeditiekantoor (eerste wacht 
of eerste kantoor) en laatste wacht (of laatste 
kantoor). bedoeld in de artikelen· 37 en 66 der 
Algemene Wet, worden voor de in- en uit
voer van goederen langs alle rivieren aange-
wezen de kantoren te: . 

Bath, Coevorden, Delfzijl, Hansweert, 
Ittervoort (post Wessem), de Kempen, Lo
bith, Nieuwe Schans (station), Sas van Gent, 
Sint Pieter, Sluis, Smeermaas, Ter Apel, Ter
munterzijl, Terneuzen, Zwartemeer. 

(2) De in het vorige lid vervatte aanwij
zing geldt ten aanzien van de invoer van ac
cijnsgoederen en ten aanzien van de uitvoer 
van accijnsgoederen slechts, voorzover de in 
dat lid genoemde kantoren bij de artikelen 
9 en I 1 hierna zijn aangegeven als expeditie
kantoor voor de invoer van accijnsgoederen 
of als laatste wacht voor de uitvoer van ac
cijnsgoederen. 

(3) Van de in lid (.1) genoemde kantoren 
worden tevens als betalirigskantoor op de 
voet van artikel 43 der Algemene Wet aan
gewezen de kantoren te: 

de Kempen, Sint Pieter, Smeermaas en 
Ter Apel. 

(4) De in lid (1) genoemde kantoren wor
den tevens aangewezen als kantoor voor de 
inklaring van goederen bij invoer langs alle 
rivieren, bedoeld bij artikel 20 van het "K.B." 

6. (1) Als losplaats, alwaar kantoren van 
betaling bestaan, bedoeld bij artikel 42 der 
Algemene -Wet, worden voor langs alle ri
vieren ingevoerde goederen aangewezen: 

Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Arnhem, 
Bath1), Bergen op Zoom, Breda, Coevorden, 
Delft, Delfzijl, Deventer, · Doetinchem voor 
Doesburg, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, 
Gorinchem, 's-Gravenhage, Groningen, Haar
lem, Hansweert, Harlingen, Helmond 2), Hen
gelo, 's Hertogenbosch, Ittervoort (post 
Wesserr;), Kampen, Leeuwarden, Leiden, Lo
bith, Maassluis•), Maastricht, Meppel, Mid
delburg, Nieuwe Schans (station), Nijmegen, 
Roermond, Roosendaal, Rotterdam, Sas van 
Gent, Schiedam, Sluis, Termunterzijl4), Ter
neuzen, Tiel, Tilburg, Utrecht, Venlo (land). 
Vlaardingen, Vlissingen, Weert, Winschoten, 
Zaandam, Zierikzee, Zutphen, Zwolle, Zwijn
drecht. 

1) Alleen voor goederen, welke aldaar zijn 
ingeklaard. · 

2) Alleen voor gestorte goederen, die bij 
lossing dadelijk kunnen worden gevisiteerd. 

3) De onder dit kantoor ressorterende ge
meente Rozenburg is losplaats, uitsluitend 
voor lossing van buskruit, dynamiet en an
dere ontplofbare stoffen. 

4) Alleen voor andere goederen dan accijns
goederen. 
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(2) De directeurs zijn, ieder voor zoveel 
het hun directie betreft, bevoegd de lossing 
van goederen in de in lid (1) hiervorert ge
noemde plaatsen te beperken tot door hen 
aangewezen gedeelten van de in het vorig lid 
genoemde gemeenten. 

(3) De in lid (1) genoemè!e losplaatsen wor
den tevens aangewezen als losplaats, bedoeld 
in artikel 1 van het "K. B." voor de invoer 
langs rivieren. _ 

7. (1) Als expeditiekantoor (eerste wacht 
of eerste kantoor) en laatste wacht (of laatste 
kantoor), bedoeld in de artikelen 37 en 66 der 
Algemene Wet, worden voor de in- en uitvoer 
van goederen langs landwegen, andere dan 
spoorwegen, aangewezen de kantoren te: 

Babberik, Beek (Ubbergen), Bergeijksche 
Barriere, Bilserbaan, Broeksittard, Caberg, 
Coevorden, Denekamp, Dinxperlo, Eede, Eys
den, Gendringen, Glanerbrug, Goirle, 's-Hee
renberg, Herungerweg, Heurne, Ittervoort, 
Kapellebrug, de Kempen, Kerkrade (Holz), 
Keulsche Barriere, Ketten, Locht, Maalbroek 
Nieuwe Schans (land), Njspen, Oud Vroen
hoven, de Poppe, Posterholt, Putte, Reusel, 
Roosteren, Sas van Gent, Sluis, Tegelen, Ter 
Apel, Vaals, Wernhout, Wezelsche Barriere, 

(2) De in het vorige lid vervatte aanwij
zing geldt ten aanzien van de invoer van ac
cijnsgoederen en ten aanzien van de uitvoer 
van accijnsgoederen met teruggaaf of afschrij

. ving van accijns slechts, voorzover de in dat 
lid genoemde kantoren bij de artikelen 10 en 
12 ·hierna ;.ijn aangewezen als ex_peditiekan
toor voor de invoer van accijnsgoederen of 
als laatste wacht voor de uitvoer van accijns
goederen. 

(3) Van de in lid (1) genoemde kantoren 
worden voor de invoer langs landwegen, ande
re dan spoorwegen, tevens als betalingskan
toor op de voet van artikel 43 der Algemene 
Wet aangewezen de kantoren te: 

Babberik, Beek (Ubbergen), Bergeijksche 
Barriere, Bilserbaan, Broeksittard, Caberg, 
Coevorden, Denekamp, Dinxperlo, Eede, 
Gendringen, Herungerweg, Heurne, de Kem
pen, Kotten, Maalbroek, Nispen, Oud Vroen
hoven, de Poppe, Posterholt, Roosteren, Sluis, 
Ter Apel, Wezelsche Barriere. 

8. (1) Als losplaats, alwaar kantoren van 
betaling bestaan, bedoeld bij artikel 42 der 
Algemene Wet, worden voor langs landwegen, 
andere dan spoorwegen, aangewezen; 

Almelo, Amsterdam, Arnhem, Bergen op 
Zoom, Breda, Delft, Deventer, Dordrecht, 
Eindhoven, Enschede, Eysden, Glanerbrug, 
Goirle, Gorinchem, 's-Gravenhage, 's-Heeren
berg, Helmond, Hengelo, 's-Hertogenbosch, 
Hulst, Ittervoort, Kapellebrug, Kerkrade 
(Holz), Keulsche Barriere, Locht, Maastricht, 
Nieuwe Schans (land), Nijmegen, Oldenzaal, 
Putte, Reusel, Roermond, Roosendaal, Rot
terdam, Sas van Gent, Sittard, Tiel, Tilburg, 
Vaals, Venlo (land). Weert, Wernhout, Win
schoten, Winterswijk, Zevenaar, Zutphen, 

·Zwolle, Zwijndrecht. 
(2) De directeurs zijn, ieder voor zoveel 

het hun directie betreft, bevoegd de lossing 
van goederen in de in lid (1)hiervorengenoem
de plaatsen te beperken tot door hen aange
wezen gedeelten van de in het vorig lid ge
noemde gemeenten. 

9. Als expeditiekantoor (eerste wacht of 
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eerste kantoor), bedoeld in artikel 37 der Al
gemene Wet, worden voor de invoer van ac
cijnsgoederen langs alle rivieren aangewezen 
de kantoren te : 

Bath, Delfzijl, Hansweert, Ittervoor_t (post 
Wessem) , de KemP.en, Lobith, Nieuwe Schans 
(station) , Sas van Gent Sint Pieter, Sluis, 
Smeermaas, Ter Apel, Termunterzijl , Ter
neuzen, Zwartemeer. 

10. Als expeditiekantoor (eerste wacht of 
eerste kantoor), bedoeld in artikel 37 der Al
gemene Wet worden voor de inv oer van ac
cijnsgoederen langs landwegen, andere dan 
spoorwegen, aangewezen de. kantoren te: 

Babberik, Beek (Ubbergen) , Bergeijksche 
Barriere, Bilserbaan, Broeksittard, Caberg, 
Coevorden, Denekamp, Dinxperlo, Eede, 
Eijsden, Gendringen, Glanerbrug, Goirle , 
's-Heerenberg, Herungerweg, Heurne, Itter
voort, Kapellebrug, de Kempen, Kerkrade 
(Holz), Keulsche Barriere, Kotten, Locht, 
Maalbroek, Nieuwe Schans (land) , Nispen, 
Oud Vroenhoven, de Poppe, .Posterholt, Put
te, Reusel, Roosteren, Sas van Gent, Sluis, 
Tegelen, Ter Apel , Vaals, Wernhout, Wezel
sche Barriere. 

11. (1) Als laatste wacht (of laatste kan
toor), bedoeld in artikel 66 der Algemene Wet 
en in artikel 97, par. 1, van de wet van 20 Ju
ni 1862, Staatsblad n°. 62, voor de uitvoer 
langs alle rivieren van gedistilleerd met te
ruggaaf of afschrijving van accijns, worden 
aangewezen de kantoren te: 

Bath, Delfzijl, Hansweert, de Kempen, 
Lobith, Nieuwe Schans (station) , Sas van 
Gent, Sint Pieter, Sluis, Smeermaas, Ter
neuzen. 

(2) Als laatste wacht (of laatste kantoor), 
bedoeld in artikel 66 der Algemene Wet, voor 
de uitvoer langs rivieren van de overige ac
cijnsgoederen worden aangewezen: 

1°. de in lid (1) hierboven genoemde kan
toren met uitzondering van het kantoor te 
Sint Pieter; 

20 . de kantoren te: 
Ittervoort (post Wessem) , Zwartemeer. 
12. (1) Als laatste wacht (of laatste kan-

toor), bedoeld in artikel 66 der Algemene Wet 
en in artikel 97, par. 1, van de wet van 20 
Juni 1862, Staatsblad n°. 62, voor de uitvoer 
langs landwegen, andere dan spoorwegen, 
van gedistilleerd met teruggaaf of afschrij
ving van accijns worden aangewezen de kan-

. toren te: 
Bilserbaan, Caberg, Coevorden, Denekamp, 

Eede, Eijsden, Glanerbrug , Goirle , Heurne , 
Ittervoort,Kapellebrug, de Kempen Kerkrade, 
(Holz), Keulsche Barriere, Locht, Maalbroek, 
Nispen, Oud Vroenhoven, De Poppe, Putte, 
Reusel, Sluis, Vaals, Wernhout. 

(2) Als laatste wacht (of laatste kantoor), 
bedoeld in artikel 66 der Algemene Wet, voor 
de uitvoer van andere accijnsgoederen langs 
landwegen, andere dan spoorwegen, worden 
aangewezen de kantoren te: ' 

Babberik, Beek (Ubbergen) ,1 Bergeijksche 
Barriere, Bilserbaan, Broeksittard, Caberg, 
Coevorden, Denekamp, Dinxperlo2). Eede, 
Eijsden, Glanerbrug, Goirle , 's-Heerenberg, 
Heurne, Ittervoort, Kapellebrug, de Kem-

1) Behalve zout. 
2) Alleen geraffineerd zout. 
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pen, Kerkrade (H olz), Keulsche Barriere, 
Locht, Maalbroek , Maastricht, Nispen, Oud 
Vroenhoven, De Poppe, Posterholt, Putte, 
Reusel, Sas van Gent, Sluis, Vaals, Wernhout. 

13. Als !~plaatsen, alwaar kantoren van 
betaling bestaan, bedoeld bij artikel 42 der 
Algemene Wet, worden voor goederen, uitge
slagen uit entrepot, aangewezen: 

1°. de losplaatsen, welke zijn aangewezen 
voor ter zee, langs rivieren, langs landwegen, 
andere dan spoorwegen, en voor langs spoor
wegen ingevoerde goederen, indien op die 
plaatsen een of meer entrepots zijn gevestigd; 

2°. de kantoren te : 
Boxmeer, Bussum (voor Naarden) , Elst, 

Hansweert (voor Ierseke). 
14. (1) Voor de doorvoer aan de landzijde 

langs rivieren worden ingevolge artikel 75 der 
Algemene W et aangewezen de kantoren te : 

Bath, Delfzijl, Hansweert, Ittervoort (post 
Wessem) , de Kempen, Lobith, Nieuwe Schans 
(station), Sas van Gent, Sint Pieter, Sluis, 
Smeermaas, Ter Apel ,1) Terneuzen 

(2) De in lid (1) genoemde kantoren wor
den tevens aangewezen voor de doorvoer aan 
de landzijde langs rivieren op de voet van 
de Hoofdstukken IV en V van het K. 8." . 

(3) De in lid (1) vervatte aanwijzing geldt 
- behoudens de terzake aangegeven beper
kingen :..... tevens voor de doorvoer van ac
cijnsgoederen. 

15. (1) Voor de doorvoer aan de landzijde 
langs landwegen, andere dan spoorwegen, 
worden ingevolge artikel 75 der Algemene 
Wet aangewezen de kantoren te: 

Baarle-Nassau, 2) Babberik, Beek (Ubbergen, 
Bergeijksche Barriere, Bilserbaan, Broeksit
tard, Caberg, Denekamp, Dinxperlo, Eede, 
Eijsden, Glanerbrug, Goirle, 's-Heerenberg, 
Herungerweg, Heurne, Ittervoort, Kapelle
brug, de Kempen, Kerkrade (Holz). Keul
sche Barriere, Kotten,1) Locht, Maalbroek, 
Nispen, Oud Vroenhoven, Posterholt, Putte, 
Reusel, Sas van Gent, Sluis, Tegelen, Ter
Apel,1) Vaals, Wernhout, Wezelsche Barriere. 

(2) De in lid.(1) aangewezen kantoren wor
den tevens aangewezen voor de doorvoer aan 
de landzijde langs landwegen, andere dan 
spoorwegen, op de voet van de Hoofdstukken 
IV en V van het " K . B." . 

(3) De in lid (1) vervatte aanwijzing geldt
behoudens de terzake aangegeven beperkin
gen - tevens voor de doorvoer van accijns
goederen . 

16. Als geriefkantoor, bedoeld in artikel 
38 der Alg emene W e t , worden voor de invoer 
langs landwegen, andere dan spoorwegen, 
aangewezen de kantoren te: 

Arcen, Baarle Nassau, Bellingwolde, Berg 
a /d Maas, Bleyerheide, Bourtange, Budel 
(land) , Clinge, Echterbosch, Glane, Hekkens, 
Holterhoek, Hoogcruts, Huppel , Knalhutte, 
Koewacht , Mander, Nedercanne, Netterden, 
Nieuw Namen, Ossendrecht, Overslag, Phi
lippine, Schinveld, Siebengewald, Sint Pieter, 
Smeermaas, Stad broek, Stramproy, Strijbeek, 

-Swalmen, Veenebrugge, Veldzigt, Vlodrop 
(Rothenbach), Waubach, Wellsche hut, 
Wolfhaag, Zwartemeer. 

1 ) Alleen accijnsvrije goederen. 
2) Alleen voor doorvoer van Baarle Hertog 

naar België en omgekeerd. 
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17. (I) Als kantoren voor de inklaring van 
goederen, ingevoerd langs spoorwegen op de 
voet van het "K. B . ", alsmede voor de uitvoer 
en de doorvoer van goederen langs spoorwe
gen, worden aangewezen de kantoren te: 

Baarle Nassau, Budel (station), Coevorden, 
Eede, Enschede., Eijsden, Gendringen, Gen
nep, 's-Heerenberg, Hulst , Kerkrade (station) 
Maastricht, Nieuwe Schans (statión), Nij
megen, Oldenzaal, Roosendaal, Sas van Gent, 
Simpelveld, Valkenswaard, Veldzigt, Venlo 
(stat ion), Vlodrop (station), Winterswijk, 
Zevenaar. 

(2) De in het vorig lid vervatte aanwijzing 
geldt tevens ten aanzien van de in-, uit- en 
doorvoer van accijnsgoederen en ten aanzien 
van de uitvoer van accijnsgoederen met te
ruggaaf of afschrijving van accijns. 

18. (I) Als los- en laadplaatsen voor de in-, 
uit- en doorvoer langs spoorwegen op de voet 
van het "K.B." worden aangewezen: 

Alkmaar, Almelo, Amersfoort, Amsterdam, 
Arnhem, Baarle Nassau, Bergen op Zoom, 
Breda, Budel (station), Coevorden, Delft , 
Deventer, Dordrecht, Eede, Eindhoven, 
Enschede, Eijsden, Gendringen, Gennep, 
Gorinchem, 's-Gravenhage, Groningen, Haar
lem, Harlingen, 's-Heerenberg, den H elder, 
Hengelo, ' s-Hertogenbosch, Hilversum, Hoek 
van Holland, Hoorn, Hulst, Kampen, Kerk
rade (station), Kerkrade(Holz),1) Leeuwarden, 
Leiden, Maastricht, Meppel, Middelburg, 
Nieuwe Schans (station) , Nijmegen, Oldenzaal, 
Roermond, Roosendaal , Rotterdam, Sas van 
Gent, Schiedam Simpelveld Terneuzen, Tiel, 
Tilburg, Utrecht, Vaals ,1 ) Valkenswaard, 
Veldzigt, Venlo (station), Vlaardingen, Vlis
singen, Weert, W inschoten, Winterswijk, 
Zaandam, Zevenaar, Zutphen, Zwolle. 

(2) De in het vorige lid vervatte aanwij
zing geldt tevens ten aanzien van de in-, uit
en doorvoer van accijnsgoederen en ten aan
zien van de uitvoer van accijnsgoederen met 
teruggaaf of afschrijving van accijns. 

19. Als losplaatsen of kantoren ' van beta
ling waar opneming van de juiste sterkte 
kan worden geëist van de onder par. I, letter 
c, van artikel 2 van de gewijzigde wet van 
I Mei I863, Staatsblad n°. 76, vermelde vloei
stoffen en alcoholhoudende producten en 
zelfstandigheden, met uitzondering van de 
reukwaters, worden op de voet van het be
paalde bij par. 3 van dat artikel, aangewezen: 

Amersfoort, Amsterdam, Arnhem, Breda, 
Delft, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Go
rinschem, 's-Gravenhage, Groningen, Haar
lem, Harlingen, Hengelo, 's-Hertogenbosch, 
Hilversum, Leeuwarden, Meppel, Middelburg, 
Nijmegen, Oldenzaal, Roosendaal, Rotterdam, 
Schiedam, Tilburg, Utrecht, Venlo (station), 
Venlo (land), Vlissingen, Zaandam, Zutphen, 
Zwolle. 

20. Als losplaatsen van ruw zout of zout
houdend water, bedoeld bij artikel 5 van de 
wet van 27 September r892, Staatsblad n° 227, 
en bij artikel 2 vah Ons besluit van 3 Januari 
1908, Staatsblad n°. 2, worden aangewezen: 

A . bij invoer ter zee: 
Alkmaar, Amsterdam, Delft, Delfzijl, Dor

drecht, 's-Gravenhage (ook voor Schevenin-

1) Alleen voor vrachtauto 's op de voet van 
artikel 87 K van het "K. B.". 
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gen), Groningen, Harlingen, Den Helder, Her
ten, Leeuwarden, Maassluis, Muiden, Rotter
dam, Schiedam, Terneuzen, Velsen, Vlaar
dingen, Vlissingen, Wormerveer, Zaandam, 
Zwolle. 

B . bij invoer langs rivieren: 
Alkmaar, Amsterdam, Arnhem, Bergen op 

Zoom, Bovenkarspel, Breda, Delft , Dordrecht 
's-Gravenhage, (ook voor Scheveningen), Gro
ningen, Haarlem, Harlingen, Herten, Katwijk, 
Leeuwarden, Leiden, Maassluis, Maastricht, 
Meppel, Muiden, Nijmegen, Roermond, Rot
terdam, Sas van Gent, Schiedam, Sluis, 
Steenwijk, Terneuzen, Utrecht, Velsen, 
Vlaardingen, Weert, Wormerveer, Zaandam, 
Zwolle, Zwijndrecht. 

C. bij invoer langs spoorwegen: 
Almelo, Amerfoort, Amsterdam, Arnhem, 

Bergen op Zoom, Bovenkarspel , Breda, Bu
del (station), Coevorden, Dordrecht, Eind
hoven, Geertruidenberg, Gennep, 's-Graven
hage,(ook voor Scheveningen), Groningen, 
Haarlem, Harlingen, Heerlen, Hengelo, Her
ten, Hoek van Holland, Kerkrade (station), 
Leeuwarden, Leiden, Maassluis, Maastricht, 
Meppel, Nijmegen, Oldenzaal, Roermond, Rot
terdam, Sas van Gent , Schiedam, Sluis, 
Steenwijk, Tilburg, Utrecht, Venlo (station), 
Vlaardingen, Vlissingen, Weert, Winschoten, 
Winterswijk, Wormerveer, Zwolle, Zwijn
drecht. 

D. bij invoer op andere wijze: 
Breskens, Enschede. 
21. Als losplaatsen en kantoren, bedoeld 

bij artikel 4 der "Suikerwet r924" (Staatsblad 
n°. 425), worden aangewezen: 

A. voor suiker en suikerhoudende vloei
stoffen: 

Amsterdam, Breda, Dordrecht, Eindhoven, 
Enschede, Gorinchem, Groningen, Harlingen, 
's-Heerenberg, 's-Hertogenbosch, Oldenzaal, 
Roosendaal, Rotterdam, Vlaardingen. 

B. alleen voor suikerhoudende vloeistoffen: 
Amersfoort , Arnhem, Maastricht, Meppel, 

Zaandam. 
C. voor alle in hogergenoemd artikel 4 

bedoelde producten, met uitzondering van ru
we suiker en basterd: 

Schiedam. 
22. Als uiterste wachten, bedoeld bij ar

tikel 97, par. 3 , lid 2, van de wet van 20 Juni 
1862, Staatsblad n°. 62, en bij artikel II, lid 2, 
van Ons besluit van IS Maart 1910, Staats
blad n°. 86, worden, voor de uitvoer van ge
distilleerd ter zee met zeeschepen van geen 
groter inhoud dan 100 registerton van 2,83 
kubieke meter of met binnenschepen van 
geen groter laadvermogen dan van 300000 kg, 
aangewezen: 

Amsterdam, Brielle, Delfzijl , Dordrecht, 
's-Gravenhage, den Helder, Hellevoetsluis, 
Hoek van Holland, Maassluis, Oostmahorn, 
Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen,Vliereede, 
Vlissingen, IJmuiden, Zaandam, Zierikzee. 

23. Artikel 6 van Ons besluit van 5 Augus
tus 1897, Staatsblad n°. r86, wordt gelezen 
als volgt : 

(I) De goederen moeten voor verificatie, 
bedoeld bij de artikelen 67 en 68 der genoem
de Algemene Wet, worden aangeboden op een 
der volgende plaatsen. 

Alkmaar, Alphen a/d Rijn, Amersfoort , Am
sterdam, Arnhem, Baarn, Bedum, Bergen op 
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Zoom, Bergeijk, Bergum, Beverwijk, Bols
ward, Breda, Breskens, Breukelen, Brielle, 
Bussum, Buurmalsen, Culemborg, Cuijk, 
Delft, Deventer, Dodewaard, Doetinchem, 
Dokkum, Dordrecht, Eindhoven, Elst, Enk
huizen, Enschede, Epe, Geldermalsen, Gel
drop, Gorinchem, Gouda, 's-Gravenhage (ook 
Scheveningen), Groningen, Haarlem, Harlin
gen, Helmond, 's-Hertogenbosch, Heusden,1 ) 

Hillegom, Hilversum, Hoogeveen, Hoorn, 
- Kampen, Katwijk,') Kerkrade (Holz), Koog 

a /d Zaan, Krabbendijke, Leeuwarden, Leiden, 
Maarsen, Maastricht, Marum, Mastenbroek, 
Meppel, Musselkanaal, Mijdrecht, Naarden, 
Nunspeet, Nijenrode, Nijkerk, Nij megen, 
Oldebroek, Oosterhout, Oss, Oud- en Nieuw 
Gastel, Putte, Roden, Roosendaal, Rotter
dam, Rijnsbergen, Rijswijk (Z-H.), Scharster
brug, Schiedam, Schoonhoven, Sneek, Ter 
Heijden, Tiel , Utrecht, Vaals, Valburg, Val
kenswaard, Veghel, Velsen, 1 ) Venlo, Vlaar
dingen, Waddinxveen, 1 ) Weert, Weesp,West
zaan, Winschoten, Woerden, Wormerveer, 
Zaandam, Zaandijk, Zegwaard, Zevenbergen, 
Zierikzee, Zutphen, Zwolle, Zwijndrecht. 

(2) De Minister van Financiën kan ook 
andere plaatsen voor de verificatie aanwijzen, 
wanneer dit in het belang der nijverheid nodig 
blijkt. 

24. Alle bestaande aanwijzingen van eerste 
en laatste of uiterste wachten, kantoren van 
expeditie, los- en laadplaatsen, lichtings
plaatsen, voor doorvoer aangewezen plaat
sen, geriefkantoren, inklaringskantoren en 
verdere attributen-regelingen, waarvoor bij 
dit besluit een nieuwe regeling wordt getrof
fen, worden ingetrokken. 

25. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Juli 1948. 

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

's-Gravenhage, 2 April 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. L1EFTINCK. 

(Uitgegeven 30 April 1948. 

1) Voorlopig. 

s. i 131 
3 April 1948. WET, houdende vaststelling 

van het Achtste Hoofdstuk A d er Rijks
begroting voor het dienstjaar 1948 (De
partement van Orlog). 

Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Hand. II 47/48, bladz. 939-993; 
B ijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, bladz. 326-349. 

Titel A. Gewone dienst . . . 
Titel B. Buitengewone dienst 

Gehele dienst 

f 243 ,356.315 
f 242,137.885 

f 485.494.200 
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6 April 1948. BESLUIT, 
a. tot niet-ontvankelijkverklaring van 

J. Sterkens voor wat betreft zijn be
roep tegen het hem als burgemeester 
der gemeente Beek (N .B.) verleende 
ontslag; 

b. tot vernietiging van het aan J. Ster
kens verleende ontslag als ambtenaar 
van de burgerlijke stand der gemeente 
Beek (N.B.), 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

J. Sterkens, oud-burgemeester van de gemeen
te Beek (N .B.); 

a. tegen de beschikking van Onze toenma
lige Minister van Binnenlandse Zaken van 9 
Januari 1946, n°. 4921, Afdeling B.B. Kabi
net (Bureau Bestuurszaken), wàarbij aan ap
pellant met ingang van dezelfde datum eervol 
ontslag, als bedoeld in artikel 1, sub a, van 
Ons besluit van 10 October 1945, Staatsblad 
N°. F 221, is verleend als burgemeester der 
gemeente Beek (N.B.) en tegen de beschik
king van Onze toenmalige Minister van Bin
nenlandse Zaken van 17 Maart 1947, n°. 530, 
Afdeling B .B. Kabinet (Bureau Bestuursza
ken), waarbij is bepaald, dat in het besluit van 
9 Januari 1946 in plaats van de woorden : 
,,als burgemeester der gemeente Beek (N.B.)" 
wordt gelezen "als burgemeester en als amb
tenaar van den burgerlijken stand der ge
meente Beek (N.B.)"; 

b. subsidiair tegen de beschikking van Onze 
toenmalige Minister van Binnenlandse Zaken 
van 17 Maart 1947, n°. 530, ' Afdeling B.B. 
Kabinet (Bureau Bestuurszaken), waarbij 
aan appellant eervol ontslag is verleend als 
ambtenaar van de burgerlijke stand der ge
meente Beek (N .B.); 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord (adviezen van 
18 Juli 1947, n°. 1363, en van 18 Februari1948 
n°. 1363 ('47)/63) ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 17 Maart 1948, no. 
491, Afdeling B .B . Kabinet (Bureau Bestuurs
zaken) ; 

Overwegende, dat bij eerstgenoemd be
sluit met ingang van 9 Januari 1946, overeen- ' 
komstig het advies van de Commissie van 
Advies, bedoeld in artikel 5, lid 4, van het · 
Zuiveringsbesluit 1945, aan J. Sterkens eer
vol ontslag, als bedoeld in artikel 1, sub a, van 
Ons besluit van IO October 1945, Staatsblad 
n ° . F. 221, is v e rleend a1s burgemeester der 
gemeente Beek (N.B.) en hem een wacht
geld is toegekend op de voet van Ons besluit 
van 3 Augustus 1922, Staatsblad n°. 479, se
dert gewijzigd: 

dat dit besluit steunt op de overweging, 
dat uit een ter zake ingesteld onderzoek ge
bleken is, dat, hoewel de voornoemde burge
meester een goed Nederlander en politiek be
trouwbaar was, hij zich te weinig heeft ver
zet tegen de eisen van de bezetter; 

dat hij op grond van zijn houding in ver
band met de bezetting niet in zijn betrekking 
kan worden gehandhaafd; 

dat Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
bij het besluit van 17 Maart 1947 heeft be
paald, dat in eerstvermeld besluit in plaats 
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van de woorden: ,.als burgemeester der ge
meente Beek (N.B.)" wordt gelezen "als bur
gemeester en als ambtenaar van den burger
lijken stand der gemeente Beek (N.B)"; 

dat dit · besluit steunt op de overweging, 
dat de betrokkene, aan wie bij het besluit 
van 9 Januari 1946 als burgemeester ontslag 
is verleend, tevens de betrekking van ambte
naar van de burgerlijke stand vervulde; 

dat de co·mmissie van Advies, bedoeld in 
-artikel 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945 
geadviseerd heeft aan J. Sterkens ongevraagd 
eervol ontslag, als bedoeld in artikel 1, sub a, 
van Ons besluit van IO October 1945, Staats
blad N°. F 221, te verlenen, welk advies steunt 
op de overwegingen, dat, gezien de overge
legde stukken, op grond waarvan de Commissie 
àls vaststaande aanneemt, dat J. Sterkens 1°. 
in 1942 werd benoemd in de nieuw gevormde 
gemeente Beek; 2°. ook na Augustus 1944 
nog vorderingen heeft gedaan; 3°. steeds be
reid was te voldoen aan de eisen van de be
zetter ; Sterkens zich in het algemeen veel te 
weinig heeft verzet tegen de eisen van de be
zetter, tengevolge van zijn angsf; dat hij een 
goed Nederlander en politiek betrouwbaar 
was; dat het Zuiveringsbesluit l 945 op hem 
niet behoort te worden toegepast, maar dat 
de houding van J. Sterkens in verband met de 
bezetting zodanig is geweest, dat hij in zijn 
betrekking niet kan worden gehandhaafd; 

dat de appellant tegen voormelde beslui
ten bij Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat wanneer het advies van de Commissie 
van Advies , bedoeld in artikel 5, lid 4, van 
het Zuiveringsbesluit 1945 nu inhoudt het 
verlenen van eervol ontslag uit de betrekkin
gen van burgemeester en van ambtenaar van 
de burgelijke stand, de beschikking van 9 
Januari 1946, is genomen in afwijking van het 
advies der bedoelde Commissie, en hem, ap
pellant, wegens de onjuiste vermelding in de 
beschikking, dat zij werd genomen "overeen
komstig het advies van vorengenoemde Com
missie" ten onrechte de gelegenheid tot het 
instellen van beroep is onthouden; dat, wan
neer het advies van meerbedoelde Commissie 
inhoudt het verlenen van eervol ontslag uit
sluitend uit de betrekking van burgemeester, 
de beschikking van 17 Maart 1947, afwijkt 
van het gegeven advies, en de gelegenheid· 
tot beroep openstaat; 

dat op 9 Januari 1946 blijkbaar geen aan
leiding bestond hem eervol ontslag te geven 
als ambtenaar van de burgerlijke stand; 

dat immers Onze waarnemend Commissaris 
in de provincie Noordbrabant op 16 Januari 
1946, Ag. n°. 128 Kabinet, aan hem o.a. het 
volgende schreef: ,.Aangezien het naar de 
meening van den Minister van Binnenlandsche 
Zaken niet virenschelijk is , dat U als ambte
naar van den burgerlijken stand blijft, noo
dig ik U uit op korten termijn eervol ontslag 
uit die functie te vragen. Van de indiening 
van Uw aanvrage tot ontslag gelieve U mij 
in kennis te stellen" ; dat dus één van de beide 
volgende gevallen aanwèzig is: of wel het ad
vies der Commissie sprak zich wel uit voor 
eervol ontslag als ambtenaar van de burger
lijke stand, doch Onze Minister vond geen 
termen overeenkomstig dat advies te beslui
ten, zodat de woorden "overeenkomstig het 
advies van vorengenoemde Commissie" ten 
onrechte zijn opgenomen in de beschikking 
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van 9 Januari 1946 en hij, appellant daardoor 
is misleid ten aanzien van het recht tot het 
instellen van beroep, of wel het advies der 
Commissie sprak zich niet uit voor eervo 1 
ontslag als ambtenaar van de burgerlijke 
stand en dan wordt in de beschikking van 17 
Maart 1947 ten onrechte de indruk gevestigd, 
dat de beschikking is overeenkomstig het ad
vies der Commissie; dat hem de inhoud van 
het advies der Commissie niet bekend is, aan
gezien hij daarvan nimmer heeft kunnen ken
nisnemen, evenals ook overigens de gehele 
procedure tegen hem, appellant, met de 
meeste geheimzinnigheid is gevoerd; dat hij 
nimmer is geslaagd in zijn pogingen om ken
nis te nemen van ingebrachte klachten, van 
rapporten over verhoor van personen en van 
te zijnen opzichte uitgebrachte adviezen, 
mondeling en/of schriftelijk gedaan bij de 
Documentatiecommissie te Breda, bij Onze 
Commissaris in de provincie en op het Depar
tement van Binnenlandse Zaken ;!dat zijn grie
ven tegen de zakelijke inhoud der beide be
schikkingen aldus zijn samen te vatten: 

1°. de strekking van beide beschikkingen 
is onredelijk, subsidiair van veel wijder strek
king dan op grond van zijn houding in ver
band met de bezetting redelijk is, en 2°. aan 
hem is de gelegenheid onthouden een verde
diging te voeren, die, zij het ook slechts in de 
verte, in redelijke verhouding staat tot de 
ernst van het besluit, hetwelk op hem is 
neergedaald; dat hij zich veroorlooft ten aan
zien van het eerste punt mede te delen, dat 
hij zich nimmer schuldig maakte aan enige 
vrijwillige daad ten gunste van de bezetter 
en de gedwongen medewerking beperkte zoveel 
als met de bescherming van de ingezetenen 
der gemeente tegen vijandelijke wraakneming 
te verantwoorden was; dat hij in de betrek
king van ambtenaar van de burgerlijke stand 
nimmer iets ten gunste van de bezetter heeft 
verricht en de belangen der ingezetenen zelfs 
op meer dart gewone wijze heeft gediend; dat 
hij met betrekking tot het tweede punt hier
boven reeds aantoonde, hoezeer hem een af
doende verdediging onmogelijk was, wegens 
onbekendheid met de stukken; dat hij boven
dien zijn verweer bij de Documentatiecom
missie te Breda slechts kon voeren op grond 
van de inhoud van het Zuiveringsbesluit 1944, 
omdat hem toen het bestaan van het korte 
tijd te voren verschenen Zuiveringsbesluit 
1945 nog niet bekend was, terwijl hij het be
staan van Ons besluit van 10 October 1945, 
Staat sblad No. F 221 , eerst vernam bij de ont
vangst der ontslagbeschikking van 9 Januari 
1946; dat zeker niet behoeft te worden uit
eengezet, waarom een verdediging tegen niet 
bekende, respectieveliik niet bestaande voor
schriften onmogelijk is; dat tegenover een 
mogelijk, zij het onredelijk verwijt, dat hij 
zich had moeten verzekeren van kennisne
ming van a lles wat in verband met de zuive
ring van overheidswege werd uitgevaardigd, 
staat de aan hem bekend gemaakte verwach
ting van Onze Commissaris in de provincie, 
dat hij, appellant, vóór de beslissing nog van 
de stukken zou kunnen kennisnemen, natuur
lijk met gelegenheid tot definitieve verdedi
ging; 

O. ten aanzien van de ontvankelijkheid van 
adressant in zijn beroep: 

dat het ontslag als burgemeester van de 
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gemeente Beek (N.B.) is verleend bij beschik
king van Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken van 9 Januari 1946, n°. 4921,Afdeling 
B. B. Kabinet (Bureau Bestuurszaken), welke 
genomen is in overeenstemming met het ad
vies van de Commissie van Advies, bedoeld 
in artikel 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 
1945, van 29/30 November 1945; 

dat het beroepschrift is ingekomen op 14 
April 1947 en het beroep mitsdien niet is in
gesteld binnen ge in artikel 9, tweede lid, van 
genoemd besluit gestelde termijn, weshalve 
appellant reeds op deze grond in zijn beroep, 
voorzover dit gericht is tegen het ontslag als 
burgemeester van de gemeente Beek (N.B.), 
niet ontvankelijk kan worden verklaard; 

dat aan appellant bij beschikking van Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken van 17 
Maart 1947, n° 530, Afdeling B. B. Kabinet 
(Bureau Bestuurszaken), ontslag is verleend 
als ambtenaar van de burgerlijke stand in de 
gemeente Beek (N.B.), zodat het tegen dit 
ontslag ingesteld beroep tijdig is ingesteld; 

dat, aangenomen, dat het advies van vo
rengenoemde Commissie van 29/30 Novem
ber 1945, waarin van de functie van ambte
naar van de burgerlijke stand niet wordt ge
rept, beoogt als het oordeel dier Commissie 
uit te spreken, dat aan appellant alleen ont
slag als burgemeester en niet als ambtenaar 
van de burgerlijke stand behoort te worden 
verleend, daaruit niet volgt, dat door het ont
slag· als ambtenaar van de burgerlijke stand, 
verleend bij beschikking van 17 Maart 1947, 
het ontslag als burgemeester" bij béschikking 
van 9 Januari 1946 gegeven, geacht zou moe
ten worden in afwijking van het advies dier 
Commissie te zijn genomen; 

dat het ontslag als burgemeester als zelf
standige maatregel staat naast het ontslag 
als ambtenaar van de burgerlijke stand, waar
aan niet afdoet dat het laatstbedoelde ontslag 
-louter uit technisch-administratieve_ over
wegingen - is gegeven in de v<5rm van een 
aanvulling (wijziging) van de beschikking 
van 9 Januari 1946; 

dat het ontslag als ambtenaar van de bur
gerlijke stand verleend bij beschikking van 17 
Maart 1947, geacht kan worden, in afwijking 
van het advies der Commissie te zijn verleend; 

dat appellant, ofschoon hij in verband met 
zijn houding tijdens de bezetting niet als 
burgemeester kon worden gehandhaafd, uit 
dien_h9ofde een bepaaldelijk met het oog op 
de goed Nederlandse gezindheid, waarvan 
hij heeft blijk gegeven, niet uit de· door hem 
beklede nevenfunctie als ambtenaar van de 

- burgerlijke stand behoeft te worden ontsla
gen; 

dat mitsdien de beschikking van 17 Maart 
1947 niet kan worden gehandhaafd; 

Gelet op het Zuiveringsbesluit 1945 en op 
Ons besluit van 10 October 1945, Staatsblad 
No. F 221; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. Appellant in zijn beroep, voorzover dit 

gericht is tegen de beschikking van Onze toen
malige Minister van Binnenlandse Zaken van 
9 Januari 1946, n°. 4921, Afdeling B.B. Ka
binet (Bureau Bestuurszaken), houdende zijn 
ontslag als burgemeester der gemeente Beek 
(N.B.) niet ontvankelijk te verklaren; 

2. De beschikking van Onze toenmalige 
Minister van Binnenlandse Zaken van 17 
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Maart 1947, n°. 530, Afdeling B.B. Kabinet 
(Bureau Bestuurszaken) te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
met .,zijn _voordracht in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State, Afde
ling voor de Geschillen van Bestuur. 

's-Gravenhage, 6 _!\Pril 1948. 
WILHELMINA. 

De Min . van Binn. Zaken, WlTTEMAN. 

(Uitg·egeven 30 April 1948.) 

N°. 491 
BINNENLANDS BESTUUR 

KABINET 
(Bureau Bestuursza\cen); 

Beroep J. Sterkens, Oud-burgemeester 
van Beek (N. B.) 

' -Gravenhage, 17 Maart 1948. 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
van 12 April 1922, n°. 55, heeft mijn ambts
voorganger bij schrijven van 4 Juni 1947 bij 
de Raad van State, f.fdeling voor de Geschil
len van Bestuur ter overweging aanhangig 
gemaakt het beroep, ingesteld door J. Sterkens, 
oud-burgemeester der gemeente Beek (N. B.) : 

a. tegen de beschikking van mijn ambts
voorganger van 9 Januari 1946, n°. 4921, Af
deling B. B. Kabinet (Bureau Bestuurszaken), 
waarbij aan app_ellant met .ingang van de
zelfde · datum eervol ontslag, als bedoeld in 
artikel 1, sub a, van Uwer Majesteits besluit 
van rn October 1945, Staatsblad n°. F 221, is 
verleend als burgemeester der gemeente Beek 
(N. B.) en tegen de beschikking van mijn 
ambtsvoorganger van 17 Maart 1947, n° 530, 
Afdeling B. B. Kabinet (Bureau Bestuursza
ken) , waarbij is bepaald, dat in het besluit 
van 9 Januari 1946 in plaats van de woorden: 
.,als burgemeester der gemeente Beek (N. B.)" 
wordt gelezen "als burgemeester en als amb
tenaar van den burgerlijken stand der ge
meente Beek (N. B.)"; 

b. subsidiair tegen de beschikking van mijn 
ambtsvoorganger van 17 Maart 1947, n° 530, 
Afdeling B. B. Kabinet (Bureau Bestuursza
ken), waarbij aan appellant eervol ontslag 
is verleend als ambtenaar van de burgerlijke 
stand der gemeente Beek (N.B.). 

Het ter zake door de Raad van State, Af
deling voor de Geschillen van Bestuur, uit
gebracht advies van 18 Juli 1947, n°. 1363, 
luidt als volgt: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld door .r. Sterkens, oud-burgemeester van de ge
meente Beek (N. B.) tegen het besluit van 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken van 
9

1
Januari 1946, n°. 4921, Afdeling B. B. Ka- · 

binet (Bureau Bestuurszaken), gewijzigd bij 
besluit van Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken van 17 Maart 1947, n°. 530, Afdeling 
B. B. Kabinet (Bureau Bestuurszaken), waar
bij aan J. Sterkens met toepassing van Ons 
besluit van rn October 1945, Staatsblad n°. 
F. 221, eervol ontslag als burgemeester en 
als ambtenaar van de burgerlijke stand der 
gemeente Beek (N.B.) werd verleend; 

De Raad van State , Afdeling voor de Ge-
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schillen van Bestuur, gehoord, advies van 18 
Juli 1947, n°. 1363; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van · 

Overwegende, dat bij eerstgenoemd besluit 
met ingang van 9 Januari 1946 , overeenkom
stig het advies van de Commissie, bedoeld 
in artikel 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 
1945, aan J. Sterkens eervol ontslag als be
doeld in artikel 1, sub a, van Ons besluit van 
IO October 1945, Staatsblad n°. F . 221, is ver
leend als burgemeester der gemeente Beek 
(N . B.) en hem een wachtgeld is toegekend op 
de voet van Ons besluit van 3 Augustus 1922, 
Staatsblad n°. 479, sedert gewijzigd; 

dat dit besluit steunt op de overweging' 
dat uit een ter zake ingesteld onderzoek ge
bleken is, dat, hoewel de voornoemde burge
meester een goed Nederlander en politiek be
trouwbaar was, hij zich te weinig heeft ver
zet tegen de eisen van de bezetter; dat hij op 
grond van zijn houding in verband met de be
zetting niet in zijn betrekking kan worden 
gehandhaafd ; 

dat Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
bij het besluit van 17 Maart 1947 heeft be
paald, dat in eerstvermeld besluit in plaats 
van de woorden : ,.als burgemeester der ge
meente Beek (N. B.)" wordt gelezen "als 
burgemeester en als ambtenaar van de bur
gerlijke· stand der gemeente Beek (N. B.)"; 

dat dit besluit steunt op de overweging, dat 
de betrokkene, aan wie bij het besluit van 9 
Januari 1946 als burgemeester ontslag is ver
leend, tevens de betrekking van ambtenaar 
van de burgerlijke stand vervulde; 

dat de Commissie van Advies Zuiverings
besluit 1945 geadviseerd heeft aan J. Sterkens 
ongevraagd eervol ontslag, als bedoeld in 
artikel 10 van Ons besluit van 10 October 
1945, Staatsblad n°. F 221, te verlenen, welk 
advies steunt op de overwegingen, dat ge
zien de overgelegde stukken, op grond, waar
van de Commissie als vaststaande aanneemt, 
da_t J. Sterkens: 1°. in 1942 werd benoemd, 
in de nieuw gevormde gemeente Beek; 2°. 
ook na Augustus 1944 nog vorderingen ·heeft 
gedaan; 3°. steeds bereid was te voldoen aan 
de eisen van de bezetter, Sterkens zich in het 
algemeen veel te weinig heeft verzet tegen de 
eisen van de bezetter, tengevolge van zijn 
angst; dat hij een goed Nederlander en poli
tiek betrouwbaar was; dat het Zuiveringsbe
sluit 1945 op hem niet behoort te worden 
toegepast, maar dat de houding van J. Ster
kens in verband met de bezetting zodanig 
is geweest, d,at hij in zijn betrekking niet kan 
worden gehandhaafd; 

dat 'de appellant tegen voormelde beslui
ten bij Ons in beroep is gekomen, aanvoeren
de, d a t wanneer het advies van de Commissie 
van Advies, bedoeld in artikel 5, lid 4, van 
het Zuiveringsbesluit 1945 nu inhoudt het 
verlenen van eervol ontslag uit de betrekkin
gen van burgemeester en van ambtenaar van 
de burgerlijke stand, de beschikking van 9 
Januari 1946, n°. 4921, is genomen in afwij
king van het advies der bedoelde Commissie, 
en hem, appellant, wegens de onjuiste ver
melding in de beschikking, dat zij werd ge
nomen "overeenkomstig het advies van vo
rengenoemde Commissie" ten onrechte de ge
legenheid tot het instellen van beroep is ont
houden; dat, wanneer het advies van meer-
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bedoelde Commissie inhoudt het verlenen van 
eervol ontslag uitsluitend uit de betrekking 
van burgemeester, de beschikking van· 17 
Maart 1947, n° . 530, afwijkt van het gegeven 
advies en de gelegenheid tot beroep openstaat; 
dat op 9 Januari 1946 blijkbaar geen aanlei
ding bestond hem eervol ontslag te geven 
als ambtenaar van de burgerlijke stand; dat 
immers Onze, Commissaris in de provincie 
Noordt-Brabant op 16 Januari 1946, Ag. 
n°. 128 Kàbinet, aan hem o.a. het volgende 
schreef: ,.Aangezien het naar de mening van 
den Minister van Binnenlandsche Zaken nies 
wenschelijk is , dat U als ambtenaar van den 
burgerlijken stand blijft, noodig ik U uit op 
korten termijn eervol ontslag uit die functie 
te vragen. Van de indiening van Uw aanvrage 
tot ontslag gelieve U mij in kennis te stellen"; 
dat dus één ' van de beide volgende gevallen 
aanwezig is: of wel het advies der Commissie 
sprak zich wel uit voor eervol ontslag als 
ambtenaar van de burgerlijke stand, doch 
Onze Minister vond geen termen overeen
komstig dat advies te besluiten, zodat de 
woorden "overeenkomstig het advies van 
vorengenoemde Commissie" ten onrechte 
zijn opgenomen in de beschikking van 9 J anu
ari 1946 en hij, appellant daardoor is misleid 
ten aanzien van het recht tot het instellen 
van beroep, of wel het advies der Commissie 
sprak zich niet uit voor eervol ontslag als 
ambtenaar van de burgerlijke stand en dan 
wordt in de beschikking van 17 Maart 1947, 
n°. 530, ten onrechte de indruk gevestigd, 
dat de beschikking is overeenkomstie; het ad
vies der Commissie; dat hem de inhoud van het 
advies der Commissie niet bekend is, aange
zien hij daarvan nimmer heeft kunnen ken
nisnemen, evenals ook overigens de gehele 
procedure tegen hem, appellant, met de mees
te geheimzinnigheid is gevoerd; dat hij nimmer 
is geslaagd in zijn pogingen, om kennis te 
nemen van ingebrachte klachten, van rappor
ten over verhoor van personen en van te zo
nen opzichte uitgebrachte adviezen, monde 
ling en/of schriftelijk gedaan bij de Documen
tatiedienst te Breda, bij Onze Commissaris in 
de provincie en op het Departement van Bin
nenlandse Zaken; dat zijn grieven tegen de 
zakelijke inhoud der beide beschikkingen 
aldus zijn samen te vatten: 1°. de strekking 
van beide beschikkingen is onredelijk, subsi
diair van veel wijder strekking dan op grond 
van zijn houding in verband met de bezet
ting redelijk is, en 2°. aan hem is de gelegen
heid onthouden een verdediging te voeren, 
die, zij het ook slechts in de verte, in redelijke 
verhouding staat tot de ernst van het be
sluit, hetwelk op hem is neergedaald ~ dat 
hij zich veroorlooft ten aanzi_en van het eerste 
punt mede te delen, dat hij zich nimmer 
schuldig maakte aan enige vrijwillige daad 
ten gunste van de bezetter en de ged won
gen medewerking beperkte zoveel als ~met 
de bescherming van de ingezetenen der 
gemeente tegen vijandelijke wraakneming te 
verantwoorden was; dat hij in de betrekking 
van ambtenaar van de burgerlijke stand 
nimmer iets ten gunste van de bezetter heeft 
verricht en de belangen der ingezetenen zelfs 
op meer dan gewone wijze heeft gediend; dat 
hij met betrekking tot het tweede punt hier
boven reeds aantoonde, hoezeer hem een af
doende v_erdediging onmogelijk was, wegens 
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onbekendheid met de stukken; dat hij boven
dien zijn verweer bij de Documentatiecommis
sie te Breda slechts kon voeren op grond van 
de inhoud van het Zuiveringsbesluit 1944, om
dat hem toen het bestaan van het korte tijd 
tevoren verschenen Zuiveringsbesluit 1945 
nog niet bekend was, terwijl hij het bestaan 
van Ons besluit van 10 October 1945, Staats
blad n°. F. 221, eerst vernam bij de ontvangst 
der ontslagbeschikking van 9 Januari 1946; 
dat zeker niet behoeft te worden uiteengezet, 
waarom een verdediging tegen niet bekende, 
respectievelijk niet bestaande voorschriften 
onmogelijk is; dat tegenover een mogelijk, 
zij het onredelijk verwijt, dat hij zich had 
moeten verzekeren van kennisneming van 
alles wat in verband met de zuivering van 
overheidswege werd uitgevaardigd, staat de 
aan hem bekend gemaakte verwachting van 
Onze Commissaris in de provincie, dat h ij, 
appellant, vóór de beslissing nog van de stuk
ken zou kunnen kennisnemen, natuurlijk met 
gelegenheid tot definitieve verdediging; 

Overwegende, ten aanzien van de ontvan
kelijkheid van de appellant in zijn beroep: 

dat de ten aanzien van de appellant geno
m en maatregel moet worden geacht af te wij
ken van het advies der Commissie van Ad
vies, bedoeld in artikel 5, lid 4, van het Zui
veringsbesluit 1945, nu hem tevens, n.l. bij het 
besluit van 17 Maart 1947, ontslag is verleend 
als ambtenaar van de burgerlijke stand; 

dat de appellant mitsdien in zijn beroep 
ontvankelijk moet worden verklaard; 

Overwegende ten aanzien van de hoofdzaak, 
dat op grond van de overgelegde stukken 
moet worden aangenomen, dat de appeJlant 
tijdens de bezetting van goede Nederlandse 
gezindheid is geweest, zij het dan ook dat hij 
een enkele maal wellicht iets minder bereid
willig had kunnen zijn in het voldoen aan 
opdrachten van of vanwege de bezetter; 

dat echter door de appellant geen daden 
zijn verricht, die aanleiding geven op hem 
het Zuiveringsbesluit 1945 dan wel Ons be
sluit van 10 October 1945, Staatsblad n°. F. 
221, toe te passen; 

dat mitsdien de bestreden besluiten niet 
kunnen worden gehandhaafd; 

Gezien de genoemde besluiten; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met gegrondverklaring van het beroep, de 
besluiten van Onze Minister van Binnenland
se Zaken van 9 Januari 1946, n°. 4921, Af
deling B.B. Kabinet (Bureau Bestuurszaken) 
en van 17 Maart 1947, n° 530, Afdeling B.B. 
Kabinet (Bureau Bestuurszaken) te ver
nietigen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit. 

Met het oordeel van de Afdeling, dat ap
pe11ant in zijn beroep ontvankelijk is, aan
gezien de te zijnen aanzien genomen maatre
gel ·moet worden geacht af te wijken van het 
Advies der Commissie van Advies, bedoeld 
in _artikel 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 
1945, nu hem tevens, n.l. bij het besluit van 
17 Maart 1947, ontslag is verleend als amb
t enaar van de burgerlijke stand, kon ik mij 
niet verenigen. Ik heb de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
daarop bij mijn schrijven van 10 Februari 
1948 verzocht, het uitgebrachte advies in 
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nadere overweging te nemen, waarbij ik het 
volgende opmerkte: 

"Bij de in margine vermelde missive heeft 
Uw afdeling advies uitgebracht inzake het 
beroep, ingesteld door J. Sterkens, oud-bur
gemeester der gemeente Beek (N. B.), tegen 
het besluit van mijn ambtsvoorganger d.d. 
9 Januari 1946, n°. 4921, Afdeling B.B. Kabi
net (Bureau Bestuurszaken), gewijzigd bij 
besluit van 17 Maart 1947, n°. 530, Afdeling 
B. B. Kabinet (Bureau Bestuurszaken). 

Blijkens dat advies is Uw afdeling van oor
deel, dat appe11ant in zijn beroep ontvanke
lijk moet worden verklaard, omdat de te 
zijnen aanzien getroffen maatregel geacht 
moet worden af te wijken van het advies der 
Commissie, bedoeld in artikel 5, lid 4, van het 
Zuiveringsbesluit 1945, nu hem tevens, n.1. 
bij besluit van 17 Maart 1947, ontslag als 
ambtenaar van de burgerlijke stand is ver
leend. Uw afdeling komt daarop tot de con
clusie, dat het ontslag als burgemeester en 
als ambtenaar van de burgerlijke stand be
horen te worden vernietigd. 

Met deze conclusie kan ik mij niet verenigen. 
Voor zover het beroep gericht is tegen het 

ontslag als burgemeester, dat verleend is bij 
beschikking van 9 Januari 1946 en is begon
nen in overeenstemming met het advies van 
de Commissie, bedoeld in artikel 5, lid 4, van 
het Zuiveringsbesluit 1945 d.d. 19/30 Novem
ber 1945, zal appellant, aangezien het beroep 
op 14 April 1947 is ingekomen en mitsdien 
niet is ingesteld binnen de in artikel 9, tweede 
lid, van het Zuiveringsbesluit 1945 gestelde 
termijn, reeds op die grond in zij n beroep 
niet-ontvankelijk moeten worden verklaard. 

Aangenomen, dat het advies van voren
genoemde Commissie de strekking heeft 
als haar oordeel uit te drukken, dat aan 
appellant alleen ontslag als burgemeester 
en niet als ambtenaar van de burgerlijke 
stand moet worden verleend, dan mag 
daaraan naar mijn mening niet de gevolg
trekking worden verbonden, dat dqor 
het verlenen van ontslag als ambtebaar 
van de burgerlijke stand de maatrege 1 
van ontslag als burgemeester geacht moet 
worden te zijn genomen in afwijking van 
het advies dier Commissie. Van zodanige 
afwijking zou a11een mogen. worden gespro
ken, indien de beide ontslagen zouden moe
ten worden beschouwd als één maatregel. 
Hiervoor zie ik geen enkele grond. Het 
ontslag als burgemeester, verleend bij be
schikking van 9 Januari r946, staat als 
zelfstai;idige maatregel naast het ontslag 
als ambtenaar van de burgerlijke stand, dat 
eerst bij besluit van 17 Maart 1947 werd 
verleend. Hieraan doet niet af, dat laatst
bedoeld ontslag werd gegeven in de vorm 
van een wijziging (aanvulling) van het 
besluit van 9 Januari 1946. Wel zou ik mij 
kunnen verenigen met een opvatting, vol
gens welke het ontslag als ambtenaar van 
de burgerlijke stand geacht wordt in af
wijking van het advies der Commissie te 
zijn verleend, zodat daartegen beroep 
kan worden ingesteld. 

Ik teken hierbij aan, dat ik - mede waar 
het hier een nevenfunctie van weinig belang 
betreft - bereid .ben, aan een vernietiging 
van het ontslag als ambtenaar van de bur-
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gerlijke stand, verleend bij beschikking 
van 17 Maart 1947, medewerking te verlenen. 

Uit het vorenstaande zal U blijken, dat 
ik vooralsnog geen vrijheid kan vinden, 
Hare Majesteit de Koningin te adviseren, 
overeenkomstig Uw advies te b~slissen. Ik 
zal het op hoge prijs stellen, indien Uw 
afdeling het ontwerp-besluit in het licht 
van het bovenstaande nader wil overwegen. 
Het betreffende zuiveringsdossier voeg ik 
daartoe hierbij." 

Deze uiteenzetting heeft de Afdeling 
voor de Geschillen van Bestuur geen aan
leiding gegeven, haar standpunt in deze te 
herzien. In het nader rapport van 18 Febru
ari 1948, no. 1363 (1947) /63, dat ik eerbiedig 
hierbij overleg, merkt de Afdeling op: 

.,Krachtens machtiging van Uwe Majes
teit heeft de Minister van Binnenlandse 
Zaken met een schrijven van 10 Februari 
1948, N°.3514/47, Afdeling B.B. Kabinet 
(Bureau Bestuurszaken), bij de Raad van 
State, Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur, opnieuw ter overweging aanhangig 
gemaakt het beroep,ingesteld door J. Ster
kens, oud-burgemeester van de gemeente 
Beek (N.B .) tegen het besluit van de Minis
ter van Binnenlandse Zaken van 9 Januari 
1946, n°. 4921, Afdeling B .B. Kabinet 
(Bureau Bestuurszaken). gewijzigd bij be
sluit van de Minister van Binnenlandse 
Zaken van 17 Maart 1947, n°. 530, Afdeling 
B.B. Kabinet (Bureau Bestuurszaken). waar
bij aan J. Sterkens met toepassing van het 
Koninklijk besluit van IO October 1945, 
.':> taatsblad N°. F 221, eervol ontslag als 
burgemeester en als ambtenaar van de burger
lijke stand der gemeente Beek (N.B.) werd 
verleend. 

"De Minister betoogt in dit schrijven, dat 
de appellant niet-ontvankelijk is in zijn 
beroep tegen het ontslag uit zijn functie 
van burgemeester, daar dit ontslag is ver
leend in overeenstemming met het advies 
van de Commissie, bedoeld in artikel 5, 
lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945. 

"Ook na nadere overweging is de Afdeling 
van oordeel, dat de appellant wel ontvan
kelijk is in zijn beroep tegen evenbedoeld 
ontslag. Zij moge tot staving van haar 
standpunt verwijzen naar de jurisprudentie 
betreffende artikel 9 van het Zuiverings
besluit 1945, onder meer Uwer Majesteits 
besluiten van 3 October 1946, N°. 26, en 
11 Juli 1947, N°. 10 en het besluit van de 
Regentes van het Koninkrijk van 12 Novem
ber 1947, N°. 9. Uit deze en andere uitspraken 
blijkt, dat artikel 9 tot nu toe steeds zo ruim 
mogelijk is geïnterpreteerd . De laatstbe
doelde beslissing pleit inzonderheid voor 
de door de Afdeling voorgedragen oplossing. 

"De Minister voert weliswaar aan, dat het 
op 9 Januari 1946 gegeven ontslag als 
burgemeester en het 17 Maart 1947 ver
leende ontslag als ambtenaar van de burger
lijke stand· twee zelfstandige maatregelen 
zijn, en dat hieraan niet afdoet , dat het 
tweede ontslag is gegeven in de vorm van 
een wijziging (aanvulling) van het besluit 
van 9 Januari 1946, doch de Afdeling is 
daartegenover van oordeel, dat juist de 
laatste omstandigheid wel degelijk er toe 
dwingt de beide maatregelen als een eenheid 
te beschouwen. 
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"Met het oog op de ook op dit punt 
geboden eenheid van lijn in de jurisprudentie, 
meent de Afdeling haar standpunt niet te 
mogen prijsgeven, en moge zij mitsdien 
Uwer Majesteit zeer eerbiedig in overweging 
geven een beslissing te nemen overeen
komstig het, bij haar Rdvies van 18 Juli 1947, 
N°. 1363. gevoegde ontwerp-besluit " . 

Ik kan mij ook bij. nadere overweging niet 
met het standpunt van de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
verenigen. Twee van de besluiten, waarop 
de Afdeling ter staving van haar standpunt 
een beroep doet, betreffen- gevallen, waarin 
de betrokken Minister bij het ontslag tevens 
het verval van alle rechten op pensioen e.d. 
uitsprak, terwijl de Commissie van Advies, 
bedoeld in artikel 5, lid 4, van het Zuiverings
besluit 1945, in elk dier gevallen alleen tot 
ontslag en niet tot verval dier rechten had 
geadviseerd . Het besluit van 12 November 
1947, N°. 9, betreft het geval, dat de Minis
ter, door wijziging van het aanvankelijk 
genomen besluit , het verleende ontslag op 
een andere datum heeft doen ingaan dan 
waartoe de Commissie expressis verbis had 
geadviseerd. Dat in die gevallen het advies 
als een eenheid, en de genomen beslissing 
als een afwijking van het advies werd be
schouwd, is aanvaardbaar, vooral, omdat 
het in elk der bedoelde gevallen in wezen 
om één maatregel em om één functie ging. 

Zoals de Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur in haar nader advies implicite 
toegeeft, kon de in die gevallen genomen 
beslissing slechts worden verkregen door 
aan artikel 9 van het Zuiveringsbesluit 1945 
een zo ruim mogelijke interpretatie te geven. 
Zou in het thans voorliggende geval een be
slissing worden genomen overeenkomstig 
het voorstel van genoemde Afdeling, dan 
zou naar mijn mening de ruime· uitleg van 
artikel 9 op onaanvaardbare wijze worden 
uitgebreid. Immers het gaat thans om twee 
naast elkaar staande maatregelen, geruime 
tijd na elkaar genomen, die niet als een een
heid kunnen worden beschouwd. Ik kan mij 
niet aansluiten bij de zienswijze van de 
Afdeling, dat de omstandigheid dat de 
tweede maatregel (het ontslag als ambtenaar 
van de burgerlijke stand) gegeven is in de 
vorm van een wijziging (aanvulling) van 
het besluit van 9 Januari 1946 - hetgeen 
louter om technisch-administratieve redenen 
is geschied - er toe dwingt, de beide maat
regelen als een eenheid te beschouwen. 

Het advies van de Commissie van Advies, 
bedoeld in artikel 5, lid 4, van het Zuiverings
besluit 1945, d.d. 29/30 November 1945, 
dat aan het ontslag van appellant als burge
meester ten grondslag ligt , spreekt niet van 
de functie van ambtenaar van de burgerlijke 
stand. Mitsdien zou het standpunt kunnen 
worden ingenomen, qat het bij besluit van 
17 Maart 1947 verleende ontslag als ambte
naar van de burgerlijke stand is gegeven 
zonder dat de bedoelde commissie terzake 
advies heeft uitgebracht , en dat het ont
slag - genomen zonder dat de terzake 
gestelde wettelijke voorschriften in acht 
genomen zijn - van rechtswege nietig is. 
·wil men echter aannemen, dat het advies 
der Commissie de strekking heeft, te ad
viseren aan appellant alleen ontslag als 
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burgemeester en niet ontslag als ambtenaar 
van de burgerlijke stand te verlenen, dan 
kan m.i. daaraan geen verdere conclusie 
worden verbonden, dan dat het ontslag als 
ambtenaar van de burgerlijke stand is ver
leend in afwijking van het advies der Com
missie, · weshalve dafirtegen beroep kan 
worden ingesteld. Met vernietiging van 
dit ontslag kan ik mij , met het oog op 
appellants goede gezindheid en mede omdat 
het hier een nevenfunctie betreft, verenigen. 

Eerbiedig veroorloof ik mij, Uwer Majes
teit hierbij ter bekrachtiging een ontwerp
besluit voor te .leggen, waarbij appellant 
in zijn beroep, voor zover gericht tegen het 
ontslag als burgemeester niet ontvankelijk 
wordt verklaard, en het besluit van 17 Maart 
1947, houdende appellants ontslag als 
ambtenaar van de burgerlijke stand, wordt 
vernietigd. , 

Ik merk nog op, dat het - mede in verband 
met het oorspronkelijk advies van de Raad 
van State, Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur, strekkende tot vernietiging van 
het ontslag als burgemeester op materiële 
gronden - in mijn voornemen ligt deze 
aangelegenheid, nadat Uwe Majesteit een 
uitspraak heeft gedaan, opnieuw aan de 
Commissie van Advies, bedoeld in artikel 5, 
lid 4, van .het Zuiveringsbesluit 1945 voor 
te leggen, teneinde te beoordelen, of. mede 
in het licht van de thans nader door appellant 
aangevoerde omstandigheden aanleiding be
staat, op de door mijn ambtsvoorganger 
genomen beslissing terug te komen. 
De Min . van Binnen/. Zaken, W1TTEMAN. 

S. I 133 

7 Aprif z948. BESLUIT tot vaststelling 
van het formulier voor een aangifte~ 
biljet der vermogensbelasting. 

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

Financiën van IO Maart 1948, no. 230, Af
deling Directe Belastingen; 

Gelet op artikel 14 der Wet op de Ver
mogensbelasting 1892 ;· 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 Maart 1948, no. 19); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 1 April 1948, no. 237, 
Afdeling Directe Belastingen; 

Heeft goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Voor het aangiftebiljet der ver

mogensbelasting voor 1947 en 1948 wordt, 
wat buitenlandse belastingplichtigen betreft, 
vastgesteld het bij dit besluit behorende 
formulier,* voor zover dat niet uitsluitend 
op, de inkomstenbelasting of op de voorhef
fingen van de inkomstenbelasting betrek
king heeft. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister voornoemd is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 

* Dit formulier is niet opgenomen. 

168 

Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

's-Gravenhage. 7 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 30 April z948). 

S. I 134 

7 April z948. BESLUIT, tot vaststelling 
van een algemene maatregel van be
stuur, als bedoeld in de artikelen 461, 
laatste lid, en 469a van het Burgerlijk 
Wetboek, zoals dit luidt ingevolge de 
Wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. 
H 2.,2). 

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

Justitie van 25 Februari 1948, 6e Afdeling, 
No. 1898; -

Gelet op de artikelen 461, laatste lid, en 
469a van het Burgerlijk Wetboek, gelijk dit 
is gewijzigd bij de wet van 10 Juli 1947 
(Staatsblad No. H 232), houdende herzie
ning van de burgerlijke Kinderwetten; 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1948, No, 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 2 April 1948, 6e Af
deling, No, 1794; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het rechtsgebied van iedere 

arrondissements-rechtbank is een voogdij
raad gevestigd, met uitzondering van dat 
van de arrondissements-rechtbanken te 
's-Gravenhage en Groningen, waarin twee 
voogdijraden gevestigd zijn. 

De voogdijraden hebben hun zetels in de 
arrondissements-hoofdplaatsen en in de ge
meenten Leiden en Winschoten. 

2. Met uitzondering van de voogdijra
den te 's-Gravenhage, Leiden, Groningen, 
en Winschoten strekt zich het ressort van 
een voogdijraad uit over het gehele arron
dissement. 

Het ressort van de voogdijraad te 's-Gra
venhage strekt zich uit over de kantons 
's-Gravenhage en Deift. 

Het ressort van de voogdijraad te Leiden 
strekt zich uit over de kantons Leiden en 
Alphen. . 

Het ressort van de voogdijraad te Gro
ningen strekt zich uit over het kanton Gro
ningen. 

Het ressort van de voogdijraad te Win
schoten strekt zich uit over de kantons 
Winschoten en Zuidbroek. 

3. De voogdijraden te Rotterdam, Am
sterdam en 's-Gravenhage zijn ·gesplitst in 
twee kamers. 

De verdeling der werkzaamheden tussen 
de beide kamers in de ressorten dezer voog
dijraden geschiedt volgens een door Onze 
Minister van Justitie vast te stellen rege
ling, 

De voorzitter dezer raden 1is tevens voor-
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zitter va~ een der kamers. De ondervoor
zitter is voorzitter van de andere kamer. 

4. De kamers der in het vorige artikel 
bedoelde voogdijraden zijn ieder voor zich 
bevoegd tot het nemen van besluiten in za
ken de voogdijraden bij de wet of bij alge
mene maatregel van bestuur opgedragen, be_ 
houdens de uitzonderingen in het laatste lid 
van dit artikel. 

In geval naar de mening des voorzitters 
een door een der kamers in een bepaald ge
val genomen besluit strij dig is met de door 
de meerderheid in de voogdijraad gehuldig
de beginselen, zal hij de zaak onderwerpen 
aan het oordeel ener daartoe door hem bij
een te roepen verenigde vergadering der 
beide kamers. De hieropvolgende uitspraak 
kan aan de inmiddels door derden verkre
gen rechten geen nadeel toebrengen, even
min wordt hierdoor een reeds uitgebracht 
advies herroepen. Niettemin zijn de beide 
kamers daarna verplicht haar te nemen be
sluiten aan een zodanige uitspraak te toet
sen. 

In aangelegenheden betreffende het secre
tariaat, vaststelling van het jaarverslag, be
noeming van agenten en voorts in andere 
zaken van algemene en principiële aard ter 
beoordeling van de voorzitter, besluit de 
raad in verenigde vergadering. 

5. Iedere voogdijraad is samengesteld 
uit een door Ons te bepalen oneven aantal 
leden, dat de voorzitter inbegrepen, ten 
minste vijf en ten hoogste vijftien bedraagt. 
Bij de in artikel 3 genoemde voogdijraden is 
iedere kamer, haar voorzitter inbegrepen, 
samengesteld uit ten . minste negen en ten 
hoogste vij ftien leden. 

D e leden hebben hun woonplaats binnen 
het arrondissement, waarin de voogdijraad 
gevestigd is. 

De voogdijraad wordt bijgestaan door een 
secretaris, die, behoudens ontheffing door 
Ons, de voogdijraad gehoord, te verlenen, 
zijn vast en voortdurend verblijf heeft in 
de gemeente, waar de voogdijraad is ge
vestigd of binnen de afstand van duizend 
meters daarbuiten. 

De voogdijraad kan, onder Onze goedkeu
ring, besluiten dat een of meer plaatsver
vangende secretarissen de raad zullen bij
staan. 

6. De leden en de secretaris worden door 
Ons benoemd en ontslagen; de plaatsver
vangende secretarissen en de verdere amb
tenaren worden door Onze Minister van 
Justitie benoemd en ontslagen. 

Voor de benoeming van de leden van de 
voogdijraa d, met uitzondering van de voor
zitter en de ondervoorzitter van de in ar
tikel 3 genoemde voogdijraden, wordt Ons, 
overeenkomstig het bepaalde bij het vol
gende artiicel, . een alphabetisch ingerichte 
aanbeveling van twee personen aangebo
den, om daarop zodanig acht te slaan, als 
Wij dienst ig zullen oordelen. 

Pe benoeming en het ontslag van de se
cretaris heeft plaats de voogdijraad ge
hoord. 

Het in het voorgaande lid bepaalde om-
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trent de benoeming van de secretaris geldt 
niet bij de eerste samenstelling van de voog
dijraden . 

7. Bij de eerste samènstelling van de 
voogdijraden wordt de aanbeveling voor de 
helft van het aantal der behalve de voor
zitter te benoemen leden opgemaakt door 
Onze Commissaris in de Provincie en voor 
de wederhelft door de President der ar
rondissements-rechtbank. 

Daarna wordt d e vereiste aanbeveling op
gemaakt door Onze Commissaris of door de 
President der arrondissements-rechtbank, na 
wiens aanbeveling in de dan openvallende 
plaa ts te voren was voorzien. 

Bij latere v ermeerdering van het aantal 
leden wordt de aanbeveling opgemaakt op 
gelijke wijze als is voorgeschreven bij het 
eerste lid van dit artikel. 

8. Wanneer een plaats van lid openvalt, 
waarin na ontvangst ener aanbeveling moet 
worden voorzien, geeft de voorzitter daar
van onverwijld kennis aan Onze Commissa
ris in de Provincie of aan de President der 
arrondissements- rechtbank die de aanbeve
ling moet indienen. 

9. Bij de in artikel 3 genoemde voogdij
raden vervangt de ondervoorzitter de voor
zitter bij ontstentenis of afwezigheid. 

Bovendien wijzen de kamers dezer voog
dijraden telkens voor de tijd van een jaar 
een lid aan ter vervanging van haar voor
zitter. Van deze aanwijzing wordt Onze Mi
nister van Justitie in kennis gesteld. 

Bij de overi_ge voogdijraden geschiedt de 
vervanging van de voorzitter op overeen
komstige wijze. 

Bij ontstentenis of afwezigheid van de 
secretaris en de plaatsvervangend secretaris 
worden deze vervangen door een door de 
voorzitt er aan te wijzen lid. 

10. De leden, de secretaris en de plaats
vervangende secretaris ontvangen vergoe
ding voor reis- en verblijfkosten. 

De secretaris geniet een jaarwedde. 
De plaatsvervangende secretaris kan voor 

zijn werkzaamheden door Ons een vergoe
ding worden toegekend. 

11. De voogdijraad kan in elke _gemeen
te, gelegen binnen zijn ressort, onder goed
keurini: van Onze Minister van Justitie, 
agenten benoemen. 

Deze agenten ontvangen vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten, wanneer zij zich op 
last of met machtiging van de voogdijraad 
van hun woonplaats hebben te verwijderen. 

12. Alle van de voogdijraad uitgaande 
stukken worden ondertekend door de voor
zitter en de secretaris, 

De voorzitter der in artikel 3 genoemde 
voogdij raden kan op zijn verzoek door Onze 
Minister van Justitie een algemene machti
ging worden verleend de ondervoorzitter 
met de ondertekening van de stukken be
treffende zaken, bij uitsluiting tot de ken
nisneming van diens kamer behorende, te 
belasten. 

13. De voogdijraad kan in ieder bijzon
der geval bij besluit een of meer zijner le
den, zijn secretaris of plaatsvervangend se-
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cretaris machtigen tot het verrichten van 
handelingen tot welke de voogdijraad be
voegd is, en tot het verstrekken van de in
lichting of voorlichting, die ter voldoening 
aan de wettelijke voorschriften van de voog
dijraad k unnen worden gevraagd. 

Het afschrift van het besluit st{iekt voor 
zoveel nodig tot bewüs van de verleende 
macht iging. 

14. Geen besluit van de voogdijraad of 
van een zijner kamers is wettig tenzij het is 
genomen in een vergadering, samengesteld 
uit meer dan de helft der leden. 

15. Iedere voogdijraad stelt een regle
ment vast, hetwelk de goedkeuring van On
ze Minister van Justitie behoeft, en waarin 
wordt geregeld : 

r. d e dagen en uren der gewone verga
deringen ; 

2. de wijze waarop gewone en buiten
gewone vergaderingen worden belegd; 

3. · de orde der werkzaamheden op ge
wone vergaderingen; 

4. de wijze van stemmen op de vergade
ringen en aan welke vereisten, naa~t het in 
artikel 14 genoemde, een besluit heeft te 
voldoen om als wettig genomen te worden 
beschouwd ; 

5. de verdeling der werkzaamheden tus
sen de leden; 

6. de instructie voor de secretaris en de 
plaatsvervangende secretaris; zijn meer 
plaatsvervangende secretarissen benoemd, 
dan wordt tevens hun onderlinge vetihouding 
geregeld; 

7. de instructie voor de agenten; 
8. de wij ze van verantwoording en be

heer der gelden, die krachtens wettelijk 
voorschrift aan de voogdijraad worden uit
gekeerd, ten behoeve van verzorging en op
voeding van minderjarigen en de wijze, 
waarop de uitkeringen worden verantwoord 
aan de daarop rechthebbenden. 

Wijzigingen in het reglement behoeven de 
goedkeuring van Onze voornoemde Mi
nister. 

16. Het door de voogdijraad vastgestel
de reglement wordt, zodra het de vereiste 
goedkeuring heeft bekomen, door de zorg 
van Onze Minister van Justitie afgekon
digd in de Nederlandse Staatscourlil?-t. 

Met wijzigingen in het reglement wordt 
op gelijke wijze gehandeld. 

17. Zo spoedig mogelijk nadat een voog
dijraad zal zijn samengesteld, zal in een of 
meer in het arrondissement verschijnende 
dagbladen van wege die raad mededeling 
worden gedaan van de plaats waar en van 
de dagen en uren waarop de gewone ver
gaderingen van de voogdijraad zullen wor
den gehouden, alsmede van de plaats waar 
en van de uren waarop de secretaris van de 
raad dagelijks voor het publiek te spreken 
zal zijn. · 

Op dezelfde wijze wordt mededeling ge
daan wanneer in de in het voorgaande lid 
bedoelde regeling wijziging wordt gebracht. 

18. Door ons wordt jaarlijks voor elke 
voogdijraad de som bepaald, welke ten 
hoogste kan worden besteed tot het doen 
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van de uitgaven, waartoe deze gehouden is, 
de bureelkosten daaronder begrepen. 

19. Mededelingen of verzoeken die bij 
een andere voogdijraad zijn ingekomen dan 
bij die aan wie zij hadden behoren te wor
den gericht, worden onverwijld doorgezon
den aan laatstbedoelde voogdijraad met ge
lijktijdige kennisgeving van de doorzending 
aan de afzender. 

20. De secretaris houdt de notulen der 
vergadering zodanig,- dat ten aanzien van 
ieder besluit blij kt, hoeveel leden tot het 
nemen daarvan hebben medegewer\ct en met 
hoeveel stemmen voor en _hoeveel stemmen 
tegen het besluit is genomen. 

De secretaris is verplicht aan de presi
dent der arrondissements-rechtbank des
verlangd af te gevèn door hem onderteken
de uittreksels uit het in het voorgaande lid 
bedoelde register. 

21. De voogdijraad kwijt zich van de 
opdrachten, waarmeäe Onze Minister van 
Justitie hem in aangelegenheden, minder
jarigen betreffende, belast. 

22. Iedere voogdijraad zendt jaarlijks 
vóór 1 April aan Onze Minister van Justitie 
een beredeneerd verslag van zijn werkzaam
heden in het vorige jaar en deelt dit in af
schrift mede aan de arrondissements-recht
bank. 

Het verslag wordt ingericht overeen
komstig voorschriften van Onze Minister. 

Tegelijk met voormeld verslag wordt door 
de voogdijraad aan Onze voornoemde Mi
nister gezonden een staat, houdende opgave 
van de in het afgelopen jaar, ingevolge de 
artikelen 344g en 468 van het Burgerlijk 
Wetboek en art. 927 van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering door de voog
dijraad ontvangen en betaalde uitkeringen. 

23. Dit besluit treedt in werking tege
lijk met de wet van 10 Juli 1947, Staatsblad 
No. H 232 . Op dit tijdstip vervalt Ons be
sluit van 15 Juni 1905, Staatsblad No. 207. 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst ~IL 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

's-Gravenhage, 7 April 1948. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. I7 April z948). 

S. I 135 

7 Apr_il z948. BESLUIT, houdende WtJZt

gmg van artikel 151 van het Konink
lijke besluit van 28 September 1928 
(Staatsblad No. 386), tot uitvoering 
van de artikelen 3 7c en 3 7d van het 
Wetboek v. Strafrecht (Psychopathen
reglement). 

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

Justitie van 25 Februari 1948, 6e Afdeling, 
No. 1899, 



171 

Gelet op de artikelen 37c en 37d van het 
Wetboek van Strafrecht, alsmede op de ar
tikelen X en XI van de wet van 10 Juli 
1947 (Staatsblad No. H 232), houdende 
herziening van de burgerlijke kinderwetten ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1948, No. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 2 April 1948, 6e Af
deling, No. 1 795; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 151, eerste lid, van 

Ons besluit van 28 September 1928 (Staats
blad No. 386) tot uitvoering van de arti
kelen 37c en 37d van het Wetboek van 
Strafrecht (Psychopathenreglement), wordt 
in plaats van "de artikelen 376, 377, 378 en 
383" gelezen: de artikelen ,463, 464 en 465. 

2. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad 
No. H 232). 

Onze Minister van Justitie is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan . de 
Raad van State en aan de Algemene Re
kenkamer. 

's-Gravenhage, 7 April 1948. 

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

(Uitgeg, z6 April 1948). 

S. I 136 

8 April 1948. WET, tot herziening van de 
regeling der vergoeding voor reiskosten 
van de leden der Staten-Generaal en 
voor verblijfkosten van de leden der 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Bijl. Hand. II 47/48, 726; 
Hand. II 47/48, blz. 1555; 
Bijl. Hand. I 47/48, 726; 
Hand. I 47/48, blz. 353. 
Wij WILHELMINA, enz .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de krachtens artikel 92, eerste lid, en 
artikel 94, derde lid, der Grondwet getroffen 
regelen herziening behoeven; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1 Aan de leden der Staten-Generaal 

wordt, behoudens het bepaalde in artikel 3, 
als vergoeding voor reiskosten een algemene 
abonnementskaart, geldig VQOr reizen in de 
eerste klasse der Nederlandse Spoorwegen, 
verstrekt, indien en voor zover zij niet reeds 
uit anderen hoofde in het bezit zijn van een 
zodanige van Rijkswege verstrekte kaart. 

2. Indien de leden der Staten-Generaal 
zich als zodanig binnen het Rijk in Europa 
op reis hebben moeten begeven en daarbij 
hebben moeten gebruikmaken van openbare 
middelen van vervoer, waarvoor de in arti
kel I genoemde algemene abonnementskaart 
niet geldt, ontvangen zij vergoeding van reis
kosten, bestaande in de voor de heen- en te
rugreis werkelijk uitgegeven bedragen v'oor 
een plaats in de eerste klasse. 

In de daarvoor in aanmerking komende 
gevallen kan, in de plaats van de in het eerste 
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lid bedoelde vergoeding, een abonnement of 
ander speciaal biljet eerste klasse van Rijks
wege verstrekt worden. 

Indien bij gebreke van een openbaar middel 
van vervoer tussen de woonplaats en het 
naastbijzijnde station gebruik is gemaakt van 
een particulier middel van vervoer, ontvangen 
zij vergoeding voor reiskosten, bestaande in 
in de voor de heen- en terugreis werkelijk uit
gegeven bedragen of bij gebruik van een eigen 
rijwiel, motorrijwiel of automobiel een bij alge
mene maatregel van bestuur vast te stellen 
bedrag. 

Het voorgaande lid vindt overeenkomstige 
toepassing in geval het naastbij gelegen sta
tion van de woonplaats µit en omgekeerd met 
een openbaar middel van vervoer slechts op 
zodanige tijden kan worden bereikt, dat daar
van redelijkerwijs geen gebruik kan worden 
gemaakt. 

Op de in te dienen declaratiën wordt een 
door de declarant ondertekende verklaring 
gesteld, ten blijke, dat hij wegens reiskosten 
niet meerin rekening heeft gebracht dan daar
voor door hem is uitgegeven of dan het bedrag 
waarop hij ingevolge dit artikel aanspraak kan 
maken. 

3. De leden der Staten-Generaal, die over 
een automobiel beschikken en deswege geen 
gebruik maken van de in artikel I bedoelde 
algemene abonnementskaart, ontvangen, zo 
zij daartoe de wens te kennen geven, in plaats 
van de in de beide voorgaande artikelen be
doelde vergoedingen, een vergoeding tot een 
bedrag, gelijk aan de helft van de prijs van de 
in artikel I bedoelde algemene abonnements
kaart, vermeerderd met een half procent van 
deze prijs voor elke kilometer, die hun woon
plaats van de gemeente 's-Gravenhage ver
wijderd is. 

4. Aan de leden van de Eerste Kamer, voor 
zover zij metterwoon zijn gevestigd buiten 
de plaats, waar de vergaderingen der Kamer 
worden gehouden of werkzaamheden in com
missie worden verricht, wordt een vergoeding 
voor kosten van verblijf toegekend: 

Ie. tot een bedrag van dertig gulden per 
dag: 

a. voor de tijd, waarin zij de vergaderingen 
hebben bijgewoond, zulks van de dag af, te
gen welke de vergadering is bijeen geroepen 
tot op die, waarop zij tot nadere bijeenroe
ping uiteen gaat, of tot op .de dag van de slui
ting der zitting; 

b. voor de tijd, waarin zij, nadat de verga
dering tot nadere bijeenroeping is uiteenge
gaan, in commissie werkzaam blijven, totdat 
die commissie is afgelopen; 

2e. tot een bedrag van vijftien gulden: 
a. voor de dag, onmiddellijk voorafgaande 

aan de dag der vergadering of aan die, waarop 
de werkzaamheden der commissie een aan
vang nemen, indien het vertrek uit de woon
plaats ter tijdige bijwoning van die vergade
ring of commissie op eerstgenoemde dag met 
het oog op de reisgelegenheid noodzakelijk 
was; 

b. voor de dag, onmiddellijk volgende op 
de dag der vergadering of op die , waarop de 
werkzaamheden der commissie eindigen, in
dien het vertrek naar de woonplaats met het 
oog op de reisgelegenheid op laatst bedoelde 
dag niet mogelijk was; 

c. per etmaal, indien zij zich als zodanig 
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op reis hebben moeten.begeven wegens andere 
reizen dan tot het bijwonen van de vergade
ringen der Kamer of van commissiën. Gedeel
ten van een etmaal worden als een vol etmaal 
aangemerkt. 

Voor de leden, metterwoon gevestigd in de 
plaats, waar de vergadering wordt gehouden 
of de werkzaamheden moeten worden ver
richt, bedraagt de in het eerste lid, onder Ie, 
sub a en b, bedoelde vergoeding vijftien gul
den per dag. 

Met afwijking in zoverre van het bepaalde 
in het eerste en tweede lid bedraagt de ver
goeding voor de Voorzitter vijftig gulden per 
dag of per etmaal. 

5. De wet van 26 April 1918 (Staatsblad 
n°. 271) tot regeling der reiskosten van dele
den der Staten-Generaal en der verblijfkosten 
van de leden der Eerste Kamer der Staten
Generaal vervalt. 

6. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 8 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Binn. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK 

(Uitgeg . 23 April 1948). 

S. I 137 
8 April 1948. WET, houdende goedkeuring 

en uitvoering van een overeenkomst tus
sen de Regeringen van Nederland, België 
en Luxemburg, in zake de belasting op 
wijn. 

Bijl. Hand. II 47/48, 710; 
Hand. II 47/48, bladz.1556; 
Bijl. Hand. I 47/48, 710; 
Hand. I 47/48, bladz. 353. 
Wij WILHELMINA, enz . . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging hebben genomen, 

dat wettelijke voorzieningen moeten worden 
getroffen, tot goedkeuring en uitvoering van 
het op 22 December 1947 te Brussel tussen 
de Regeringen van Nederland, België en 
Luxemburg gesloten protocol bij de op 5 Sep
tember 1944 te Londen gesloten Nederlands
Belgisch-Luxemburgse douane-overeenkomst 
met nader op 14 Maart 1947 te 's-Gravenhage 
gesloten protocol ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz: 
Art. 1. Het in afdruk bij deze wet gevoegde, 

op 22 December 1947 te Brussel tussen de 
Regeringen van Nederland, België en Luxem
burg gesloten protocol bij de op 5 September 
1944 te Londen gesloten Nederlands-Belgisch 
Luxemburgse douane-overeenkomst, zoals 
deze is verduidelijkt en uitgelegd door het op 
14 Maart 1947 te 's-Gravenhage nader geslo
ten protocol, wordt goedgekeurd. 

2. Wij behouden Ons voor, bij algemene 
maatregel van bestuur, voorzieningen te tref
fen, strekkende tot uitvoering van het in ar
tikel I genoemde protocol. Deze voorzienin
gen kunnen mede behelzen de intrekking, de 
wijziging of de aanvulling van wettelijke be
palingen inzake de in-, uit- en doorvoer van 
goederen en de accijnzen 

3. I. Overtreding van voorschriften, vast
gesteld bij of krachtens een algemene maat-
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regel van bestuur, gegrond op artikel 2 van 
deze wet, wordt gestraft met een geldboete 
van ten hoogste tienduizend gulden of -
indien het na te noemen bedrag hoger is dan 
tienduizend gulden - ten hqogste tienmaal 
het bedrag van de ontdoken belasting. De 
goederen, ten aanzien waarvan het strafbare 
feit werd gepleegd, kunnen worden ver-
b'eurd verklaard. _ 

2. Het eerste lid is niet van ·toepassing, 
indien het feit valt onder een andere wette
lijke bepaling nopens de invoerrechten en 
accijnzen, in voorkomende gevallen gewijzigd 
of aangevuld in gevolge artikel 2 van deze wet. 

4. I. De bij artikel 3, eerste lid, 'van deze 
wet strafbaar gestelde feiten worden be
schouwd als misdrijven, behalve voor de toe
passing van de artikelen 57 en 58 van het 
Wetboek van Strafrecht, in de plaats waarvan 
wordt toegepast, hetgeen bij artikel 62, eer
ste lid en tweede lid van dat wetboek voor 
overtredingen is bepaald. 

2. De inzake van invoerrechten en accijn
zen geldende bepalingen voor het geval van 
wanbetaling van geldboete zijn zowel voor 
het verhaal van een krachtens artikel 3 van 
deze wet opgelegde geldboete als van de 
geldswaarde der op grond van artikel 3, eerste 
lid, van deze wet verbeurd verklaarde goe
deren van kracht. 

3. Indien de in deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden begaan door een rechtsper
soon, wordt de strafvervolging ingesteld en 
de straf uitgesproken tegen de leden van het 
bestuur. Geen straf wordt uitgesproken te
gen een lid van het bestuur, van wie blijkt, 
dat het strafbare feit buiten zijn toedoen is 
gepleegd. 

4. Weg~ns de feiten, strafbaar gesteld bij 
artikel 3, eerste lid, van deze wet kan de be
keurde door of vanwege Onze Minister van 
Financiën tot transactie worden toegelaten, 
onverminderd zijn recht om overeenkomstig 
artikel 74, vierde lid, van het Wetboek van 
Strafrecht de vervolging te voorkomen. 

5. Deze wet wordt geacht te zijn in wer
king getreden met ingang van I Januari 1948, 
met uitzondering van de artikelen 3 en 4, 
welke in werking treden op de dag, volgende 
op die van haar afkondiging in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz; ·' 
Gegeven te 's-Gravenhage, 8 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 4 Mei 1948). 

TEKST van het protocol van 22 December I 94 7 
bij de Nederlands-Belgisch-Luxemburgse 
Douane-overeenkomst, getekend te Londen, 
op 5 September 1944. 

De Regering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, enerzijds, 

en de Regering van Zijne Majesteit de Ko
ning der Belgen, 

handelend zowel in haar naam als in naam 
van de Regering van Hare Koninklijke Hoog
heid de Groothertogin van Luxemburg, 

anderzijds, 
bewust van de noodzakelijkheid zekere 

wijzigingen aan te brengen aan het tarief der 
douanerechten, gevoegd als bijlage II bij de 
Douane-overeenkomst, ondertekend te Lon-
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den op 5 September 1944, alsmede aan het 
protocol bij deze Overeenkomst, ondertekend 
op 14 Maart 1947, te 's-Gravenhage, hebben 
te dien einde tot hun Gevolmachtigden be
noemd, te weten: 

voor de Regering van Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden: 

Zijne Excellentie Baron B. Ph. van Ha
rinxma thoe Slooten, Buitengewoon en Ge
volmachtigd Ambassadeur te Brussel, 

voor de Regering van Zijne Majesteit de 
Koning der Belgen: 

de heer Paul Henri Spaak, Eerste Minister 
en Minister van Buitenlandse Zaken, 

en zijn overeengekomen over de volgende 
bepalingen : 

Art. 1. De posten 153 tot en met 156 van 
het tarief, hetwelk deel uitmaakt van de op 
5 September 1944 te Londen gesloten Neder
lands-Belgisch-Luxemburgse Douane-over
eenkomst, zoals deze is verduidelijkt en uit
gelegd door het op 14 Maart 1947 te 's-Gra
venhage nader gesloten protocol, worden ge
lezen als volgt : 

Omschrijving Tarief 

3 Wijn- en druivenmost : 

6 

a. in verpakkingen inhouden
de meer dan 2 liter 

b. andere . . ...... . 

Aantekeningen: 1 . Onder 
"wijn" wordt verstaan het 
product van de alcoholische 
gisting van sap of most van 
verse druiven. Wijn, die we
gens kleurloosheid het uiter
lijk aanzien heeft van over
gehaalde alcohol, wordt aan
gemerkt en belast als Likeur 
van post 159, 

2. Wijn, welke volgens de 
alcoholmeter van Gay-Lus
sac, bij een temperatuur van 
15° Celsius, een hogere sterk
te heeft dan 21 graden,wordt 
aangemerkt en belast als Li
keur van post 159. 
Mousserende wijn, . . . . . 

Wijn bereid met aromatische 
planten (Vermouth en derg.) : 

a. in verpakkingen inhouden-
de meer dan 2 liter 

b. andere ..... . 

Andere gegiste dranken : 
a. Appeldrank en perendrank 
r. mousserende . . . . . . 

2. niet mousserende: 
A. in verpakkingen inhou
dende meer dan 2 liter. 

hl. fr. 
of f 
hl fr. 
of f 

hl fr. 
off 

hl fr. 
off 
hl fr. 
off 

600.-1 

36.321 

1652.-
1:00.-

4200.-
254.24 

2000.-
121.07 
2500.-

151,33 

hl. fr. 4200.
of f 254,24 

hl fr. 
off 

600.-1 

36.32 1 

1 Indien de hierbedoelde dranken volgens de 
alcoholmeter van Gay-Lussac, bij een tempera
tuur van 15° Celsius, een sterkte hebben van 
meer dan 12 graden, is voor elk 1/10 graad boven 
12 graden, een aanvullend recht verschuldigd 
van fr. r 1.60 of f 0.70 per hectoliter. 
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No.\ Omschrijving Tarief 

B. andere. 1 hl fr. 1652,-
off 100.-

b. Honingdrank en andere: 
1. mousserende hl. fr. 4200.-

off 254.24 
2. niet mousserende: 
A. in verpakkingen inhouden-

de meer dan 2 liter hl fr. 600.- 1 

of f 36.32 1 

B. andere .. hl fr. 1652.-

Aantekeningen: 1. Het pro
duct van de gisting van ro
zijnen of van krenten met 
water valt eveneens onder 
post 156b. 

2. Gegiste dranken van 
post 156, welke volgens de al
coholmeter van Gay-Lussac, 
bij een temperatuur van 150 
Celsius, een hogere sterkte 
hebben dan 15 graden, wor
den aangemerkt en belast als 
Gedistilleerde dranken van 
post 157. Is die sterkte hoger 
dan 21 graden, dan worden ze 

1 
aangemerkt en belast als Li
keuren van post 159. 

of f 100,-

1 Indien de hierbedoelde dranken volgens de 
alcoholmeter van Gay-Lussac, bij een tempera
tuur van 15° Celsius, een sterkte hebben van 
meer dan 12 graden, is voor elk 1/10 graad boven 
12 graden, een aanvullend recht verschuldigd 
van fr. 11.60 of f o. 70 per hectoliter. 

2. De Belgisch-Luxemburgse Economische 
Unie en Nederland heffen van de dranken 
welke op hun respectievelijk grondgebied ver
kregen worden door gisting van sap of most 
van vruchten, met of zonder toevoeging van 
water of suikèr, en welke volgens de alcohol
meter van Gay-Lussac, bij een temperaruur 
van 15 graden Celsius, geen hogere sterkte 
hebben dan 15 graden, een accijns van fr . 
600 off 36,32 per hectoliter. 

Indien bedoelde dranken volgens de alco
holmeter van Gay-Lussac, bij een tempera
tuur van 15 graden Celsius,eensterktehebben 
van meer dan i2 graden, is voor elk 1/10 graad 
boven 12 graden, een aanvullende accijns 
verschuldigd van fr. 10,60 of f 0 ,64 per hec
toliter. 

De bevoegde Ministers kunnen, op voorstel 
van de Administratieve Raad voor de Douane
regelingen, onder de nodige door hen te stel
len voorwaai;_den, vrijstelling van de in beide 
vorige leden bedoelde accijnzen verlenen voor 
de dranken vervaardigd uit sap of most van 
verse vruchten welke in de fabriek zelf wor
den verwerkt. 

3. Nederland en de Belgisch-Luxemburgse 
Economische Unie heffen van de gegiste 
dranken - met uitsluiting van bier - welke 
op hun respectievelijk grondgebied mousse
rend worden gemaakt of vanzelf mousserend 
worden, een bijzondere wijnbelasting welke 
als volgt wordt vastgesteld: 

a) Appeldrank of perendrank fr . 300 of 
f 18,16 per hectoliter. 

Onder appeldrank of perendrank wordt 
verstaan de drank bekomen door gisting van 
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appelsap of perensap, zonder toevoeging van 
suiker. 

b) Dranken niet vallende onder a, ver
vaardigd uit andere vruchten dan druiven, 
krenten of rozijnen fr. 1200 of f ·72,64 per 
hectoliter. 

c) Andere mousserende gegiste dranken 
fr. 2400 off 145,28 per hectoliter. 

De letters a en b vinden slechts toepassing 
op dranken ten aanzien waarvan de voor
waarden zijn in acht genomen, welke door de 
bevoegde Ministers, op voorstel van de Ad
ministratieve Raad voor de Douaneregelin
gen, zijn vastgesteld . 

4. Dit protocol zal beschouwd worden als we
zenlijk deel uitmakend van de Douane-over
eenkomst. 

Dit protocol zal bekrachtigd worden: de 
uitwisseling der akten van bekrachtiging zal, 
zo spoedig mogelijk, te 's-Gravenhage plaats 
vinden . 

Dit protocol zal voorlopig in werking tre
den terzelfder tijd als de Douane-overeen
komst waarvan het deel uitmaakt. 

Gedaan te Brussel, de 22 December 1947, 
in twee exemplaren in het Nederlands en in 
het Frans* beide teksten gelijkelijk rechts
geldig zijnde. 

(w.g.) VAN HARlNXMA THOE SLOOTEN. 

* De Franse tekst is niet opgenomen. 

S. I 138 

8 April z948. WET, houdende wijziging 
van artikel 5 van de Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, No. 249). 

Bijl. Hand. Il 47/48, 747; 
Hand. Il 47/48, bladz. ·x573; 
Bijl. Hand. I 47/48, 747; 
Hand. I 47/48, bladz. 353. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, de uitkering aan het 
Rijk, als bedoeld in artikel 5, eerste lid, sub 
d der Bedrijvenwet (Staatsblad 1928 no. 
249) te berekenen naar de gezamenlijke 
pensioensgrondslagen van het desbetreffende 
personeel op dezelfde datum als genoemd in 
artikel 36, eerste lid, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad no. 240); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. In het eerste Jid, sub d, van ar

tikel 5 der Bedrijvenwet (Staatsblad 1928, 
no. 249) wordt in plaats van: ,.van het ge
middelde van de gezamenlijke pensioens
grondslagen op 15 Maart en 15 September 
van het op die tijdstippen in dienst van het 
bedrijf zijnde personeel" gelezen: ,,van de 
gezamenlijke pensioensgrondslagen op 1 Ja
nuari van het op dat tijdstip in dienst van 
het bedrijf zijnde personeel". 

Overgangsbepaling. 
Art. II. In afwijking in zoverre van het 

bepaalde in artikel 5 der Bedrijvenwet 
(Staatsblad 1928, no. 249) geschiedt de be-
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rekening der uitkering, bedoeld in het eer
ste lid onder d van dat artikel, voor het 
jaar 1946 naar de gezamenlijke pensioens
grondslagen op 15 Maart 1946. 

Slotbepaling. 
Art. III. 1. Artikel I wordt geacht in 

werking te zijn getreden met ingang van 
1 Januari 1947. 

2 . Artikel II wordt geacht in werking te
zijn getreden met ingang van 1 Januari 
1946. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 8 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. II Mei z948). 

S. I 139 

8 April z948. WET, betreffende inwerking
treding van enige artikelen van de Wet 
genees- en tandheelkundige voorzie
ning burgerbevolking. 

Bijl. Hand. II 47/48, 739; 
Hand. II 47/48, bladz. z556; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 739; 
Hand. I 47/48, bladz. 353. 

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

dat het noodzakelijk is het besluit betref
fende hernieuwde inwerkingtreding van 
enige artikelen van de Wet genees- en tand
heelkundige voorziening burgerbevolking 
door een wet te doen bekrachtigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Het besluit betreffende hernieuw

de inwerkingtreding van enige artikelen van 
de Wet genees- en tandheelkundige voor
ziening burgerbevolking met ingang van 26 
Februari 1948 wordt bekrachtigd. 

2. Het in artikel 1 bedoelde besluit zal 
in werking zijn uiterlijk tot en met 25 Fe
bruari 1950. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 8 April 1948. 

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

(Uitgeg. 30 April z948.) 

S. I 140 

8 April 1948. WET tot wijziging van het Der
tiende Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1946. 

Bijl Hand. II 47/48, 733; 
Hand. II 47/48, bladz. 1555; 
Bijl. Hand. I 47/48, 733; 
Hand. I 47/48, bladz. 353. 
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S. I 141 

8 April 1948. WET, houdende regelen in za
ke de voor pensioen geldige diensttijd 
en de pensioensgrondslag van tijdens de 
bezetting op wachtgeld gestelde, dan 
wel gepensionneerde militairen der 
Koninklijke Landmacht. 

Bijl. Hand. II 47/48, 613; 
Hand. II 47/48, bladz. 1523-1524; 
Bijl. Hand. I 47/48, 613; 
Hand. I 47/48. bladz. 353. 
Wij WILHELMINA, enz. . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenselijk is regelen te stellen inzake 
de voor pensioen geldige diensttijd van vrij
willig äienende militairen beneden de rang 
van tweede-luitenant der Koninklijke Land
macht, wier dienstverband tijdens de vijan
delijke bezetting van Nederlands grondge
bied werd verbroken ter zake van opheffing 
van hun betrekking en aan wie deswege 
wachtgeld, dan wel pensioen werd toege
kend, alsmede inzake de vaststelling der pen
sioensgronsdslagen, waarnaar de pensioenen 
dier militairen en van hun nabestaanden die
nen te worden geregeld: 

-Zo is het, dat Wij , de Raad van State, enz: 
Art. 1, Deze wet verstaat onder: 
a. Pensioenwet : de Pensioenwet voor de 

landmacht (Staatsblad 1922, n°. 66); 
b. Weduwenwet: de Militaire Weduwen

wet 1922; 
c. militairen: de niet tot het personeel der 

reserve of de vrijwilligers bij de landstorm 
behorende vrijwillig dienende militairen be
neden de rang van tweede-luitenant der Ko
ninklijke Landmacht, wier dienstverband tij
dens de vijandelijke bezetting van Nederlands 
grondgebied werd verbroken ter zake van 
opheffing van hun betrekking en aan wie des
wege wachtgeld, dan wel pensioen werd toe
gekend, met uitzondering van hen, die op 
grond van hun gedragingen tijdens de bezet
ting, na de bevrijding niet voor indeling bij de 
Koninklijke Landmacht in aanmerking zijn 
dan wel zouden zijn gekomen; 

d. ontslag: het aan militairen verleent eer
vol ontslag met ingang van een datum tussen 
14 Juli 1940 en 5 Mei 1945 ter zake van op
heffing van hun betrekking. 

II . § I. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 10 der Pensioenwet en behoudens het 
bepaalde in § 2 komt voor militairen als 'tl'er
kelijke dienst in de zin der Pensioenwet mede 
in aanmerking de tijd tussen de datum voor
afgaande aan die met ingang waarvan het 
ontslag werd verleend en de datum van her
plaatsing als vrijwillig dienend militair, dan 
wel: 

a. indien de datum van herplaatsing valt 
na 31 December 1946, 1 Januari 1947; 

b. indien geen herplaatsing is gevolgd, 
1 Januari 1947; 

c. indien geen herplaatsing is gevolgd en 
zij zijn overleden ,vóór 1 Januari 1947, de 
datum van overlijden. 

§ 2. Voor militairen, die in een der in§ 1 be
doelde tijdvakken: 

a. de leeftijd van 60 jaar hebben bereikt; 
b. hoewel de leeftijd van 60 jaar nog niet 

volbracht hebbende - mits geen hoofdop-
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zichter of opzichter van fortificatiën geweest 
zijnde - een werkelijke dienst in de zin der 
Pensioenwet konden doen gelden van 40 ja
ren, komt als werkelijke dienst in de zin der 
Pensioenwet slechts in aanmerking de tijd 
voorafgaande aan de datum, waarop zij res
pectievelijk: 

a. bedoelde leeftijd hebben bereikt; 
b. bedoelde werkelijke dienst konden doen 

gelden. 
§ 3. In afwijking van het bepaalde in artikel 

14, tweede lid, der Pensioenwet wordt voor 
de militair onder pensioensgrondslag verstaan 
het vaste bedrag van geldelijke inkomsten, 
waarop de militair over het laatste jaar van 
de tijd, welke voor hem als werkelijke dienst 
in aanmerking komt, recht had kunnen doen 
gelden, indien de militair gedurende dat jaar 
als zodanig bij de Koninklijke Landmacht 
hier te lande in dienstverhouding tot het Rijk 
had gestaan, vermeerderd met de geschatte 
waarde van andere inkomsten of baten over 
die tijd, een en ander, voor zover die inkom
sten of baten aan de betrekking van de mili
tair verbonden zouden zijn geweest en geacht 
zouden moeten worden uit hun aard niet 
tijdelijk te zijn geweest. Als inkomsten of 
baten wordt niet aangemerkt hetgeen de mi
litair kon geacht worden te genieten als ver
goeding van door hem te dragen kosten. 

§ 4. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 21, tweede lid onder ben c der Weduwen
wet, wordt voor de toepassing van geno·emde 
wet onder pensioensgrondslag verstaan: 

a. voor overleden krachtens de Pensioen
wet gepensionneerde militairen het bedrag 
waarnaar hun eigen pensioen op het tijdstip 
van overlijden met inachtneming van de be
palingen dezer wet zou zijn berekend; 

b. voor overleden niet krachtens de Pen
sioenwet gepensionneerde militairen het be
drag, dat voor hen als grondslag zou gegol
den hebben, ingeval zij op het tijdstip van 
overlijden met toepassing van de Pensioen
wet en met inachtneming van de bepalingen 
dezer wet waren gepensionneerd. 

j 5. Het bepaalde in artikel 16,!eerste lid 
onder b der Weduwenwet , voor zover betrek
king hebbende op de weduwe van een gepen
sionneerd militair, wiens huwelijk was geslo
ten, nadat hij was ontslagen, is niet van toe
passing ten aanzien van de weduwe van een 
militair, wiens huwelijk was gesloten in de 
tijd, welke krachtens de bepalingen dezer wet 
voor hem mede als werkelijke dienst in 
aanmerking komt. 

§ 6. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 19, eerste lid der Weduwenwet kunnen 
militairen, die onder toekenning van wacht
geld zijn ontslagen, voor de vrouw met wie 
zij gehuwd zijn in de tijd, welke krachtens 
de bepalingen dezer wet voor hen mede als 
werkelijke dienst in aanmerking komt en 
voor hun bij deze verwerkte of te verwekken 
kinderen, zomede voor hun andere op de da
tum van afkondiging dezer wet in leven zijn
de wettige of gewettigde minderjarige kinde
ren, zich, totdat zij hetzij als militair of als 
gepensionneerd militair, hetzij als ambtenaar 
in de zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 
240) opnieuw voor die betrekkingen uitzicht 
op pensioen verkrijgen, op de voet van arti
kel 11 der Weduwenwet het behoud verze-
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keren van dat uitzicht overeenkomstig de 
bepalingen van laatstgenoemde wet en voorts 
met inachtneming van het bepaalde in de §§ 
7 en 8. 

§ 7. In afwijking van het bepaalde in artikel 
12, eerste lid der Weduwenwet moet de eerste 
termijn van de in genoemd~ bepaling bedoel
de bijdrage worden voldaan binnen drie maan
den na de datum van afkondiging van deze 
wet. 

§ 8. r. Wanneer de militair, die van de in§ 6 
omschreven bevoegdheid kon gebruik maken, 
binnen de in § 7 gestelde termijn van drie 
maanden overlijdt zonder de daar bedoelde 
bijdrage te hebben voldaan, wordt hij geacht 
van voormelde bevoegdheid te hebben wil
len gebruik maken. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is mede 
van toepassing ten aanzien van de militair 
die niet van de in § 6 omschreven bevoegd
heid . kon gebruik maken als gevolg van de 
omstandigheid, dat hij op de datum van af
kondiging van deze wet was overleden, met 
dien verstande, dat artikel 14 der Weduwen
wet buiten toepassing blijft. 

§ 9. r. Het bepaalde in artikel 31, tweede 
lid, der Weduwenwet blijft, indien de mili
tair is overleden op een tijdstip vóór de datum 
van afkondiging van deze wet, buiten toe
passing ten aanzien van een pensioen, waarop 
in verband met het bepaalde in de § § 5, 6 
en 8 recht is ontstaan. 

2. ·wordt, indien de militair is overleden 
op een tijdstip vóór de datum van afkondi
ging van deze wet, een pensioen als bedoeld 
in het eerste lid toegekend op grond van een 
aanvraag, gedaan meer dan twee jaar na ge
noemde datum, dan gaat het in met de dag, 
waarop de aanvrage bij de Pensioenraad is 
ingekomen. 

111 § 1. Voor zover het recht op uitbetaling 
van deze pensioenen op de datum van her
ziening niet is vervallen, worden: 

a. pensioenen, waarop door militairen 
vóór de datum van afkondiging van deze wet 
recht is verkregen krachtens het bepaalde in 
artikel 2, onder 4°., b, der Pensioenwet en die 
nog niet zijn verleend, ingeval van toeken
ning, te rekenen van de datum van ingang 
van het pensioen herzien met toepassing van 
de bepalingen dezer wet; 

b. pensioenen, bedoeld onder q, indien zij' 
reeds zijn verleend, te rekenen van de datum 
van ingang van het pensioen herzien met 
toepassing van de bepalingen dezer wet; 

c. pensioenen, waarop door militairen 
rechts is verkregen krachtens het bepaalde in 
artikel 2, onder 1°. der Pensioenwet en die 
nog niet zijn verleend, in geval van toeken
ning, te rekenen van de datum, waarop deze 
militairen de leeftijd van 60 jaar hebben be
reikt , dan wel - mits geen hoofdopzichter 
of opzichter van fortificatiën geweest zijnde 
- hoewel de leeftijd van 60 jaar nog niet 
volbracht hebbende, een werkelijke dienst 
van 40 jaren kunnen doen gelden in de zin der 
Pensioenwet herzien met toepassing van de 
bepalingen dezer wet, tenzij één dezer data 
valt na 31 December 1946 in welk geval de 
herziening plaats vindt te rekenen van 1 
Januari 1947; 

d. pensioenen, bedoeld onder c, indien zij 
reeds zijn verleend, te rekenen van de datum-
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waarop deze militairen de leeftijd van 60 ja
ren hebben bereikt, dan wel - mits geen 
hoofdopzichter of opzichter van fortificatiën 
geweest zijnde - hoewel de leeftijd van 6b 
jaar nog niet volbracht hebbende, een ~erke
lijke dienst van 40 jaar kunnen doen gelden 
in de zin der Pensioenwet, herzien met toe
passing van de bepalingen dezer wet, tenzij 
één dezer data valt na 31 December 1946, 
in welk geval de herziening plaats vindt te 
rekenen van 1 Januari 1947; 

e. pensioenen, waarop door nabestaanden 
van overleden militairen vóór de datum van 
-afkondiging van deze wet recht is verkregen 
krachtens de bepalingen van de Weduwenwet, 
en die nog niet zijn verleend, in geval van 
toekenning, te rekenen van de datum van 
ingang van het pensioen herzien met toe
passing van de bepalingen dezer wet; 

f. pensioenen, bedoeld onder e, indien zij 
reeds zijn verleend, te rekenen van de datum 
van ingang van het pensioen herzien met toe
passing van de bepalingen dezer wet. 

2. Voor zover het recht op uitbetaling 
daarvan op de datum van herziening is ver
vallen, worden pensioenen, bedoeld in het 
eerste lid onder e en -f, te rekenen van de da
tum met ingang, waarvan het recht op uit
betaling is herleefd, herzien met toepassing 
van de bepalingen dezer wet. 

§ 2. _r. De herziening van een pensioen met 
toepassing van het bepaalde in § 1, eerste lid, 
onder a-d geschiedt op een aan Ons, die met 
toepassing van het bepaalde in § I, eerste lid, 
onder e en fen § 1, tweede lid op een aan de 
Pensioenraad te richten aanvrage van de be
langhebbende. 

Wij behoudens Ons voor en de Pensioen
raad is bevoegd een pensioen te herzien ook 
zonder dat door belanghebbende een aan
vrage werd ingezonden, 

2. Op de in het eerste lid bedoelde herzie
ning is van toepassing het bepaalde in de ar
tikelen 46 en 53-56a der Pensioenwet, voor 
zover het betreft pensioenen bedoeld in § I , 
eerste lid onder a-d en de artikelen 29 en 
48-51a der Weduwenwet, voor zover het 
betreft pensioenen bedoeld in § I, eerste lid, 
ondereen fen § 1, tweede lid. 

3. Het recht op herziening in het eerste lid 
bedoeld vervalt, indien de aanvrage niet bin
nen twee jaren· na de datum van afkondiging 
van deze wet is ingekomen, dan wel binnen 
twee jaren na de datum met ingang waarvan 
het echt op uitbetaling van pensioen is her
leefd. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, 8 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FlÉVEZ. 

De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L. FlÉVEZ. 

De Min. v. Binnen[. Zaken., W1TTEMAN. 

De Min. v. Financiën, P . LlEFTlNCK. 

( Uitgeg. 30 April 1948). 
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S. I 142 

•8 April 1948. WET, betreffende voorzienin
gen ten aanzien van de Bevorderingswet 
voor de landmacht 1902 en de Wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 
1905. 

Bijl. Hand. II 47/48,617; 
Hand. II 47/48, bladz. 1432-1434; 
-BUI. Hand. I 47/48, 617; 
Hand. I 47/48 , bladz. 353-354. 

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

dat het nodig is tijdelijk nadere voorzienin
gen te treffen ten aanzien van de bevordering 
van de officieren en de reserve-officieren der 
Koninklijke landmacht ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz ; 

Art. I. Ten aanzien van de "Bevorderings
wet voor de landmacht 1902" worden de vol
gende voorzieningen getroffen: 

A. In artikel 2 worden de woorden "twee
de afdeling" vervangen door de woorden 
.,tweede afdeling A en de tweede afdeling B ". 
Artikel 2 luidt derhalve : 

.,Art. z. De bepalingen van de tweede af
deling A en de tweede afdeling B dezer wet 
zijn niet toepasselijk op de Vorsten van Ons 
Huis; hun bevordering geschiedt naar Ons 
welgevallen.". 

B. In plaats van "TWEEDE AFDEE
Mlt~NGwr,~t gelezen: .,TWEEDE ,AF-

C. In het tweede lid van artikel 7 worden 
de woorden "het l;iatste lid" vervangen door 
de woorden "het vijfde en het zesde lid". 

Dit artikel wordt aangevuld met een zesde 
lid, luidende: 

.,Indien officieren der landmacht, die, het
zij met of zonder toekenning van wachtgeld, 
eervol zijn ontslagen en daarna weder tot 
officier worden benoemd en indien reserve
officieren der landmacht tot officier worden 
benoemd, worden deze officieren, bij de be
noeming, door Ons zodanig in de ranglijst ge
plaatst, als Wij, in elk van die gevallen, no
dig zullen oordelen, doch steeds zoveel mo
gelijk met instandhouding van de bepalingen 
dezer wei.". 

Artikel 7 luidt nu : 
"Art. 7. Voor elke rang en voor elk wapen 

elke staf en elk dienstvak afzonderlijk bestaat 
een ranglijst. 

Behoudens het bepaalde bij het vijfde en 
het zesde lid van dit artikel, worden de offi
cieren in de ranglijst vermeld naar orde van 
de datum van ingang der benoeming in hun 
rang of, wanneer die datum niet bepaald werd, 
naar orde van de dagtekening van het be
sluit dier benoeming. 

Bij benoeming tot de officiersrang van 
meer dan één persoon ·bij hetzelfde besluit 
worden zij gerangschikt naar de volgorde, 
door Ons bij de benoeming te bepalen. 

Bij gE:Jijktijdige bevordering worden zij in 
de hogere rang gerangschikt naar de volgor
de van hun ouderdom in de vorige rang. 

Ten opzichte van officieren, die ten gevol
ge van een, al of niet met bevordering ge
paard gaande, overplaatsing als waarvan 
sprake is bij deze wet , in een andere ranglijst 
moeten worden vermeld, wordt de plaats in 
de ranglijst door Ons bij de overplaatsing 
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aangewezen naar de beginselen, neergelegd 
in het tweede, het derde en het vierde lid van 
dit artikel. 

Indien Officieren der landmacht, die, het
zij met of zonder toekenning van wachtgeld, 
eervol zijn ontslagen en daarna weder tot 
officier worden benoemd en indien reserve
officieren der landmacht tot officier worden 
benoemd, worden deze officieren, bij de be
noeming, door Ons zodaning in de ranglijst 
geplaatst, als Wij, in elk van die gevallen, nQ
dig zullen oordelen, doch steeds zoveel moge
lijk met instandhouding van de bepalingen 
dezer wet." . 

D. Van artikel IO wordt het laatste lid 
buiten toepassing gesteld. 

E. Artikel 11 wordt buiten toepassing ge
steld .en vervangen door een nieuw artikel 11, 
luidende: 

"Art. 11. Om tot de rang van kapitein te 
kunnen worden bevorderd moet de officier 
ten minste zes jaren als luitenant (tweede en 
eerste) hebben gediend. 

De kapitein moet ten minste een diensttijd 
van twaalf jaren als officier ·hebben om voor 
bevordering in aanmerking te kunnen ko
men. 

De majoor wordt niet bevorderd., dan na 
een diensttijd van ten minste achttien jaren 
als officier. 

De luitenant-kolonel zal eerst be"'-orderd 1 
kunnen worden na een diensttijd als officier 
van twee en twintig jaren. 

Voor de bevordering tot de rangen boven 
die van kolonel worden ten aanzien van de 
diensttijden geen regelen gesteld. 

Wij behouden Ons voor, officieren, die in 
verband met bijzondere omstandigheden la
ter zijn benoemd, dan in normale omstan
digheden zou zijn geschied, benevens officie
ren der landmacht, die, hetzij met of zonder 
toekenning van wachtgeld, eervol zijn ontsla
gen en daarna weder tot officier zijn benoemd, 
alsmede reserve-officieren der landmacht, die 
tot officier zijn benoemd en officieren, over
geplaatst ingevolge het bepaalde bij artikel 31, 
te bevorderen, ook al wordt door hen niet ten 
volle voldaan aan het bepaalde bij dit arti
kel, echter eerst dan, wanneer bij het wapen, 
de staf of het dienstvak, waartoe zij behoren, 
geen daarbij op bevordering aanspraak heb
bend officier aanwezig is met hogere ouder
dom in rang." . 

F. In het tweede lid van artikel 12 worden 
de woorden "in den rang" en ;,en van de leef
tijdsgrens worden afgeweken" buiten toepas
sing gesteld. 

G. Artikel 13 wordt buiten toepassing ge
steld . 

H . Van artikel 16 wordt het laatste lid 
buiten toepassing gesteld. · 

I. In het tweede lid van artikel 19 wordt 
na het woord "rang" de punt vervangen door 
een komma en dit lid wordt a,.angevuld met 
de woorden "noch · bij het bepalen van hun 
diensttijd als officier, bedoeld in artikel 11.", 
waardoor artikel 19 luidt: 

.,Art. 19. De officieren op nonactiviteit, 
. niet vallende onder het bepaalde bij de twee 
vorige artikelen, komen voor rangsbevorde
ring niet in aanmerking. 

De tijd , gedurende welke zij nonactief zijn, 
rekent niet mede bij het bepalen van hun ou
derdom in rang, noch bij het bepalen van 

12 
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hun diensttijd als officier, bedoeld in artikel I. 
Na hun herplaatsing in activiteit worden 

zij, voor wat hun ouderdom van rang betreft, 
geacht zoveel later in hun rang te zijn be
noemd, als hun nt>nactiviteit heeft geduurd.". 

J . In het tweede lid van artikel 20 wordt 
na het woord "heeft" de punt vervangen door 
een komma en dit lid wordt aangevuld met de 
woorden "terwijl, voor wat zijn aanspraken 
op bevordering aangaat , de tijd gedurende 
welke hij met deze dienstverrichting was be
last, in mindering zal worden gebracht van 
zijn diensttijd als officier.". 

In het derde lid van dit artikel vervallen 
de woorden "bij de schutterijen" en de daar
achter geplaatste komma; voorts worden in 
dit lid de woorden "koloniën of bezittingen"
vervangen door het woord "gebiedsdelep." . 

Artikel 20 luidt derhalve : 
"Art. 20. Een officier gedurende langer 

dan een jaar belast met diensten, niet onder 
het ressort van het Departement van Oorlog 
behorende, komt almede voor bevordering 
niet in aanmerking. 

Bij terugkeer tot de dienst bij de landmacht, 
wordt hij, voor wat zijn ouderdom van rang 
betreft, geacht zoveel later in zijn rang te zijn 
benoemd, als de bij het vorige lid bedoelde 
dienstverrichting geduurd heeft, terwijl, voor 
wat zijn aanspraken op bevordering aangaat, 
de tijd gedurende welke hij met deze dienst
verrichting was belast, in mindering zal wor
den gebracht van zijn diensttijd als officier. 

Deze bepalingen zijn niet van toepassing 
op officieren, tijdelijk dienst doende bij de 
zeemacht of bij de landmacht in de gebieds
delen van het Rijk in andere werelddelen. 

Zij gelden, behoudens het bepaalde bij het 
volgende artikel, evenmin voor officieren : 

a. door Ons met een diplomatieke zen
ding of andere commissie belast; 

b. met .Onze machtiging tijdelijk in vreem
de krijgsdienst; 

c. in de betrekking van hoofd van een De
partement van Algemeen Bestuur geplaatst. 

Voor de officieren, onder a en b bedoeld, 
geldt deze uitzondering echter alleen dan, 
wanneer zij binnen de tijd van drie jaren tot 
de dienst bij de landmacht terugkeren. 

Officieren, niet onder het ressort van het 
Departement van Oorlog dienende en niet 
geplaatst in betrekkingen als bij het derde 
en het vierde lid van dit artikel bedoeld, zul
len in activiteit niet langer dan drie jaren met 
die dienst belast kunnen blijven.". 

K. Van artikel 27 wordt het laatste lid 
buiten toepassing gesteld. 

L . Van artikel 29 wordt het laatste lid 
buiten toepassing gesteld en vervangen door 
twee nieuwe leden, luidende: 

,.Wij behouden Ons voor, de tot de plaat
selijke staf en de materieeldienst bij het wa
pen der artillerie behorende officieren, indien 
zij als officier of reserve-officier behoord heb
ben tot een ander wapen of dienstvak, in hun 
rang en ouderdom van rang, of wel met be
vordering, over te plaatsen bij de overige 
staven of bij de overige wapens en dienstvak
ken, doch niet dan nadat gebleken is, dat zij 
de daartoe vereiste geschiktheid ten volle 
bezitten. 

De overplaatsing van die officieren ge
schiedt zoveel mogelijk op hun verzoek.". 

Artikel 29 luidt nu: 
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Art. 29. In de aanvulling van openvallende 
betrekkingen bij het personeel van de plaat
selijke staf en bij dat van de officieren van de 
materieeldienst bij het wapen der artillerie 
wordt, zonder bevordering daarbij uit te slui
ten, door Ons in den regel voorzien door 
overplaatsing van officieren, niet tot dat per
soneel behorende. 

Wij behouden Ons voor, de tot de plaatse
lijke staf en de materieeldienst bij het wapen 
der artillerie behorende officieren, indien zij 
als officier of reserve-officier behoord hebben 
tot een ander wapen of dienstvak, in hun 
rang en ouderdom van rang, of wel met be
vordering, over te plaatsen bij de overige 
staven of bij de overige wapens en dienstvak
ken, doch niet dan nadat gebleken is, dat 
zij de daartoe vereiste geschiktheid ten volle 
bezitten . 

De overplaatsing van die officieren ge
schiedt zoveel mogelijk op hun verzoek.". 

M, In het eerste lid van artikel 32 worden 
na de woorden "officieren van gezondheid der 
tweede klasse," ingelast de woorden "de offi
cieren-tandarts der tweede klasse,". 

Het tweede en het laatste lid van dit ar
tikel worden buiten toepassing gesteld en ver
vangen door één nieuw lid, luidende: 

., In tijd van vrede geschiedt deze bevor
dering - onverminderd de voor die bevorde
ring gestelde eisen - uiterlijk na een dienst
tijd van uier jaren, ten volle mederekenende 
bij het bepalen van hun ouderdom in rang.". 

N .' In het eerste lid van artikel 33 worden 
na de woorden "officieren van gezondheid 
der eerste klasse, " ingelast de woorden "offi, 
eieren-tandarts der eerste klasse.". 

In het derde lid worden de woorden "uier • 
jaren in hunne betrekking" vervangen door 
de woorden "acht jaren als officier, behorende 
tot het personeel van de geneeskundige dienst. 

Dit artikel wordt voorts aangevuld met 
een vijfde lid, luidende: 

"Wij behouden Ons voor, officieren, die 
behoord hebben tot het personeel van de ge
neeskundige dienst der landmacht en die, 
hetzij met of zonder toekenning van wacht
geld, eervol zijn ontslagen en daarna weder 
tot officier bij dat personeel zijn benoemd, 
alsmede reserve-officieren der landmacht, die 
tot officier bij de geneeskundige dienst zijn 
benoemd en officieren, behorende tot het 
personeel van de geneeskundige dienst, daar
bij overgeplaatst ingevolge het bepaalde bij 
artikel 37, te bevorderen, ook al wordt door 
hen niet ten volle voldaan aan het bet>aalde 
bij dit artikel, echter eerst dan, wanneer bij 
b edoeld I)ersoneel geen daarbij op bevorde
ring aansI)raak hebbend officier aap.wezig is 
met hogere ouderdom in rang.". 

Artikel 33 luidt derhalve : 
. .,Art. 33 Officieren van gezondheid der eer

ste klasse, officieren-tandarts der eerste klasse, 
militaire apothekers der eerste klasse en 
paardenartsen der eerste klasse worden door 
Ons bevorderd bij keuze. 

Alleen de meest geschikte officieren in die 
betrekkingen komen voor bevordering in 
aanmerking. 

Om voor bevordering in aanmerking te 
kunnen komen, moeten zij, in tijd van vrede, 
ten minste acht jaren als officier, behorende 
tot het I)ersoneel van de geneeskundige dienst, 
hebben gediend. 
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Tot hun bevordering in tijd van oorlog 
wordt ten minste de helft van die diensttijd 
vereist. 

Wij behoudens Ons voor, officieren, die 
behoord hebben tot het pefsoneel van de 
geneeskundige dienst der landmacht en die, 
hetzij met of zonder toekenning van wacht
geld, eervol zijn ontslagen en daarna weder 
tot officier bij dat personeel zijn benoemd, 
alsmede reserve-officieren der landmacht, die 
tot officier bij de geneeskundige dienst zijn 
benoemd en officieren, behorende tot het per
soneel van de geneeskundige dienst, daarbij 
overgeplaatst ingevolge het bepaalde bij ar
tikel 37, te bevorderen, ook al wordt door 
hen niet ten volle voldaan aan het bepaalde 
bij dit artikel, echter eerst dan, wanneer bij 
bedoeld personeel geen daarbij op bevorde
ring aanspraak hebbend officier aanwezig is 
met hogere ouderdom in rang.". 

0. In het eerste lid van artikel 24 worden 
tussen de woorden "Dirigeerende officieren 
van gezondheid" en "worden" ingelast de 
woorden "en dirigerende officieren-tandarts", 
waardoor artikel 34 luidt: 

.,Art. 34 Dirigerende officieren van gezond
heid en dirigerende officieren-tandarts wor
den alsmede door Ons uitsluitend bevorderd 
bij keuze. 

Alleen de meest geschikte officieren in die 
betrekking komen voor bevordering in aan
merking. 

Een dirigerend militair apotheker of paar
denarts met de rang van majoor, die in die 
rang gedurende minstens één jaar heeft ge
diend, kan door Ons worden bevorderd tot 
dirigerend militair apotheker of paardenarts 
met de rang van luitenant-kolonel.". 

P. Na de "TWEEDE AFDELING A" 
wordt opgenomen "TWEEDE AFDELING 
B", luidende: 

,,TWEEDE AFDELING B. 
Van cle tijdelijke benoeming tot een hogere 

rang·. 
Art. 37a. Wij behouden Ons voor, officieren, 

die, bij goed gedrag en genoegzame dienst
ijver, de vereiste bekwaamheid en geschikt
heid voor een hogere rang bezitten, wanneer 
zij zijn bestemd, of zullen worden bestemd, 
voor een functie, voor de vervulling waarvan 
het bekleden van een hogere rang noodzake
lijk is, dan wel wanneer zij dienst doen, of 
dienst zullen doen, onder omstandigheden, 
welke het bekleden van een hogere rang nood
zakelijk doen zijn, tijdelijk tot die rang te 
benoemen. 

Voor een zodanige tijdelijke benoeming 
wordt tenminste de helft van de aantallen 
dienstjaren, genoemd in de artikelen II en 
33 geëist. 

Art. 37b. In het besluit tot een tijdelijke 
benoeming tot een h.tigere rang wordt uit
drukkelijk omschreven op welke wijze de 
tijdsduur dier benoeming wordt bepaald. 

Art.37c. Na afloop van de in artikel 37b 
genoemde tijdsduur keert de tijdelijk tot een 
hogere rang benoemde officier terug in de po
sitie, welke hij voor zijn tijdelijke benoeming 
tot die rang bekleedde, behoudens tussentijdse 
bevordering met toepassing van de bepalingen, 
vervat in de tweede afdeling A. , 

Art. 37d. Tijdelijk tot een hogere rang be
noemde officieren behouden hun plaats in de 
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ranglijst en komen in aanmerking voor be
vordering overeenkomstig de bepalingen van 
de tweede afdeling A. 

Zij worden met betrekkingtot,de verhouding 
van ·meerdere tot mindere geacht de jongste 
der militairen van hun rang te zijn. 

Art. Il. Ten aanzien van de "Wet voor 
het reserve-personeel der landmacht 1905" 
worden de navolgende voorzieningen getrof
fen: 

A. Voor de "llde AFDEELING" wordt 
gelezen "llde AFDELING A". 

B. In het tweede lid van artikel 15 wor
den de woorden "de artikelen 17, tweede lid, 
en 19, derde lid," vervángen door de woor- · 
den "artikel 19, derde lid,". 

C. Van artikel 17 wordt het laatste lid 
buiten toepassing gesteld. 

D. Artikel 18 wordt buiten toepassing ge
steld en vervangen door een nieuw artikel 18, 
luidende: 
· Art. 18. Om tot de rang van kapitein te 
kunnen worden bevorderd moet de officier 
ten minste zes jaren als luitenant (tweede en 
eerste) hebben gediend. 

De kapitein moet ten minste een diensttijd 
van twaalf jaren als officier hebben om voor 
bevordering in aanmerking te kunnen komen. 

De majoor wordt niet bevorderd, dan na 
een diensttijd van ten minste achttien jaren 
als officier. 

De luitenant-kolonel zal eerst bevorderd 
kunnen worden na een diensttijd als officier 
van twee en twintig jaren. 

Aan de bevordering tot de rangen boven 
die van kolonel worden ten aanzien van de 
diensttijden geen regelen gesteld. 

Het bepaalde bij dit artikel is niet van toe
passing op de officieren, behorende tot het 
personeel van de geneeskundige dienst .". 

E. In het tweede lid van artikel 19 worden 
de woorden "in de rang" buiten toepassing 
gesteld. 

In het derde lid van dit artikel worden de 
woorden "artt. 21 en 22" vervangen door de 
woorden "artikelen 2Ia, 21b en 22". 

F. Voor "Artikel 21" wordt gelezen: ,,Ar
tikel 21a". 

Het laatste lid van dit artikel 21 wordt 
buiten toepassing gesteld en vervangen door 
een nieuw lid, luidende: 

,, De bevordering van de officieren van ge
zondheid der tweede klasse, de officieren
tandarts der tweede klasse, de militaire apo
thekers der tweede klasse en de paardenart
sen der tweede klasse geschiedt - onvermin
derd de voor die bevordering gestelde eisen -
uiterlijk na een diensttijd van vier jaren in die 
rang.". 

Artikel 21a luidt derhalve: 
,;Art. 2Ia. De bevordering van eerste-lui

tenants, niet behorende tot het personeel van 
de geneeskundige dienst, geschiedt voor ten 
minste vijf-zesde van het getal der gedurende 
elk tijdvak van vijf jaren te bevorderen 
officieren naar ouderdom van rang; ten hoog
ste één-zesde kan door Ons worden aange
vuld bij keuze. 

Bevordering bij keuze strekt uitsluitend 
tot aanvulling van plaatsen, opengevallen 
gedurende het kalenderjaar, waarin de be
vordering geschiedt. 

Voor bevordering bij keuze volgens dit arti-
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kei komen alleen zodanige officieren in aan
merking, die boven andere officieren van hun 
rang uitmunten door moedig en beleidvol ge
drag, door bijzondere talenten, kennis, ge
schiktheid en aanleg, door ijverige beoefening 
der krijgswetenschap, door aanhoudend lof
felijk gedrag en prijzenswaardige ijver, of wel 
door verdienstelijke verrichtingen. 

Bevorderingen, krachtens het bepaalde bij 
het derde lid van artikel 19 verleend, komen 

. niet in mindering van de bevorderingen bij 
keuze, hiervoren bedoeld. 

De officieren van gezondheid der tweede 
klasse, de militaire apothekers der tweede 
klasse, de paardenartsen der tweede ' klasse 
en de officieren-tandartsen der tweede klasse 
worden door Ons bevorderd naar ouderdom 
van rang. 

De bevordering van de officieren van ge
zondheid der tweede klasse, de officieren
tandarts der tweede klasse, de militaire
apothekers der tweede klasse en de paarden
artsen der tweede klasse geschiedt - onver: 
minderd de voor die bevordering gestelde 
eisen - uiterlijk na een diensttijd van vier 
jaren in die rang.". 

G. Na artikel 21a wordt een nieuw artikel 
opgenomen, luidende: 

"Art. 21b. De officieren van gezondheid 
der eerste klasse, de officieren-tandarts der 
eerste klasse, de militaire apothekers ·der eer
ste klasse en de paardenartsen der eerste 
klasse worden niet bevorderd, dan na een 
diensttijd van ten minste acht jaren als 
officier.". 

H. In de artikelen 30 en 32 wordt in plaats 
van "artikel 21" gelezen: ,.artikel 21a". 

I. Na de "Ilde AFDELING A" wordt op
genomen de "Ilde AFDELING B", luidende : 

.,Ilde AFDELING B. 
Van de tijdelijke benoemlng ,tot een hogere 

rang. 
Art. 34a. Wij behouden Ons voor, officieren, 

bij goed gedrag en genoegzame dienstijver, 
de vereiste bekwaamheid en geschiktheid 
voor een hogere rang bezitten, wanneer zij 
zijn bestemd, of zullen worden bestemd, voor 
een functie, voor de vervulling waarvan het 
bekleden van een hogere rang noodzakelijk 
is, dan wel wanneer zij dienst doen, of dienst 
zullen doen, onder omstandigheden, welke 
het bekleden van een hogere rang noodzake
lijk doen zijn, tijdelijk tot die rang te be
noemen. 

Voor een zodanige tijdelijke benoeming 
wordt ten minste de helft van de aantallen 
dienstjaren, genoemd in de artikelen 18 en 
21b geëist. 

Art. 34b. In het besluit tot een tijdèlijke 
benoeming tot een hogere rang wordt ui~-· 
drukkelijk omschreven op welke wijze de 
tijdsduur dier benoeming wordt bepaald. 

Art. 34c. Na afloop van de in artikel 34b 
genoemde tijdsduur keert de tijdelijk tot een 
hÓgere rang .bènoemde officier terug in de 
positie, welke hij voor zijn tijdelijke be
noeming tot die rang bekleedde, behoudens 
tussentijdse bevordering met toepassing van 
de bepalingen, vervat in de Ilde Afdeling A. 

Art. 34d. Tijdelijk tot een hogere rang be
noemde officieren behouden hun plaats in 
de ranglijst en komen in aanmerking voor 
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bevordering overeenkomstig de bepalingen 
van de Ilde Afdeling A. 

Zij worden met betrekking tot de verhou
ding van meerdere tot mindere geacht de 
jongste der militairen van hun rang te zijn. 

Art. III. Deze wet treedt in werking op de 
dag, volgend op die harer plaatsing in het 
Staatsblad. 

Met het tijdstip, bedoeld in het eerste lid, 
treedt buiten werking het Koninklijk be
sluit van II April 1942 (Staatsblad n°. C 30), 
zoals dit is gewijzigd bij de Koninklijke be
sluiten van II November 1943 (Staatsblad n° 
D 43) en van II Mei 1944 (Staatsblad n°. E 
29); terwijl met dat tijdstip buiten toepas
sing worden gesteld de tabel Litt. B, be
horend bij de wet van 9 Juni 1902 (Staats
blad n°. 89) en de tabel, behorend bij de wet 
van 6 Juni 1905 (Staatsblad n°. 177), welke 
tabellen alsdan vervangen worden door de 
tabellen bij deze wet behorend. 

Deze wet vervalt met ingang van I Janu
ari 1950. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven te 's-Gravenhage, 8 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Oorlog, A . H. J. L. F1ÉVEZ . 

(Uitgeg. 30 April 1948). 

Litt. B. 
Behoort bij de Bevorderingswet voor de 

landmacht 1902 (Staatsblad n° 89). 

TABEL 
aanwijzende de betrekkingen en àe daar

aan verbonden rangen der officieren van 
gezondheid, officieren tandarts, militaire 

apothekers en paardenartsen . 

Dirigerend officier van gezondheid der eer
ste klasse, met rang van kolonel. 

Dirigerend officier van gezondheid der twee
de klasse, met rang van luitenant-kolonel. 

Dirigerend officier van gezondheid der der
de klasse, met rang van majoor. 

Officier van gezondheid der eerste klasse, 
met rang van kapitein. 

Officier van gezondheid der tweede klasse, 
met rang van eerste-luitenant. , 

Diri,;erend officier-tandarts, met rang van 
kolonel, luitenant-kolonel of majoor. 

Officier-tandarts der eerste klasse, met 
rang 'van kapitein 

Officier-tandarts der tweede klasse, met 
rang van eerste-luitenant. 

Dirigerend militair apotheker, met rang 
van luitenant-kolonel of majoor. 

Militair apotheker der eerste klasse, met 
rang van kapitein. 

Militair apotheker der tweede klasse, met 
rang van eerste-luitenant. · 

Dirigerend paardenarts, met rang van 
luitenant-kolonel of majoor. 

Paardenarts der eerste klasse, met rang 
van kapitein. 

Paardenarts der tweede klasse, met rang 
van eerste luitenant. 
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Behoort bij de Wet voor het reserve perso
, nee! der landmacht 1905( Staatsblad n°. 177), 

TABEL 
aanwijzende de rangen der officieren van 

gezondheid, officieren-tandarts, militaire apo
thekers en paardenartsen van het reserve

personeel der landmacht. 

Dirigerend officier van gezondheid der eer
ste klasse, met rang van kolonel. 

Dirigerend officier van gezondheid der twee
de klasse, met rang van luitenant-kolonel. 

Dirigerend officier van gezondheid der der
de klasse, met · rang van majoor. 

Officier van gezondheid der eerste klasse, 
met rang van kapitein. 

Officier van gezondheid der tweede klasse , 
met rang van eerste-luitenant. 

Dirigerend officier-tandarts, met rang van 
kolonel, luitenant-kolonel of majoor. 

Officier-tandarts der eerste klasse, met 
rang van kapitein. 

Officier-tandarts der tweede klasse , met 
rang van eerste-luitenant. 

Dirigerend militaire apotheker, met rang 
van luitenant-kolonel of majoor. , 

Militair apotheker der eerste klasse, met 
rang van kapitein. 

Militair apotheker der tweede klasse, met 
rang van eerste-luitenant. 

Dirigerend paardenarts, met rang van 
luitenant-kolonel of majoor. 

Paardenarts der eerste klasse , met rang 
van kapitein. 

Paardenarts der tweede klasse, met rang 
van eerste-luitenant. 

S. I 143 
8 April 1948. WET, houdende vaststelling 

van het Achtste Hoofdstuk B der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1948 (De-

partement van Marine). 
Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Hand. II 47/48, bladz. 1360-1372, 1424-
1432 ; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, bladz. 349-352, 354-364. 

Titel A. Gewone dienst . f 202 .610.189 
Titel B Buitengewone dienst . f 74.975.000 

Gehele dienst . . 

S. I 144 
9 April 1948. WET, houdende vaststelling 

van de begroting van inkomsten en uit
gaven van het Zuiderzeefonds voor het 
dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 600 B; 
Hand. II 47/48, bladz. 1108-1122; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600 B ; 
Hand. I 47/48, bladz. 393 . 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B. Buitengewone dienst 

Gehele dienst . . 

. f r.945.710 
f 41.785.950 

f 43 .731.660 

1948 

S. I 145 
9 April 1948. WET, tot vaststelling van het 

Negende Hoofdstuk -B der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1948. (Departe
ment van Verkeer en Waterstaat). 

Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Hand. II 47/48, bladz. 1003-1058, 1089- , 

1090; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, bladz. 364-393. 

Titel A. Gewo~e dienst .. . f 124.756.753 
Titel B. Buitengewone diennst. f 110.875.000 

Gehele dienst . . f 235.631.753 

S. I 146 
9 April 1948. WET, houdende vaststeliing 

van de begroting van het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie 
voor het dienstjaar 1948. · 

Bijl. Hand. II 47/48, 600 G; 
Hand. II 47/48, bladz. 1276-1285; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600 G; 
Hand. I 47/48, bladz. 393. 

S. I 147 
9 April 1948. WET, tot intrekking van de wet 

van 2 September 1946 (Staatsblad n". G 
233), houdende instelling van een Com
missie-Generaal voor Nederlandsch- In
dië. 
Bijl. Hand. II 47/48, 725; 
Hand. II 47/48 , bladz. 1555 ; 
Bijl. Hand. I 47/48, 725 ; 
Hand. I 47/48, bladz. 353. 

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

dat het wenselijk is gebleken de Commissie
Generaal voor Nederlandsch-Indië op te hef
fen en daartoe de wet van 2 September 1946 
(Staatsblad n°. G 233) in te trekken; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz.; 
Art . 1. De wet van 2 September 1946 

(Staatsblad n° G 233), houdende instelling van 
een Commissie-Generaal voor Nederlandsch
Indië, wordt hiermede ingetrokken. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking op de 
dag, volgende op die van hare afkondiging . 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage. 9 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Min .. -President, 

Min . v. Algemene Zaken , BEEL . 

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

De Min . v. Buiten/. z., W . VAN BOETZELAER. 

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

De Min v. Binn . Zaken, WITTEMAN. 

De Min. v. 0. , K. en W., Jos . J. GIELEN • 

De Min. van FiT111nciën , P . LIEFTINCK. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FIÉVEZ. 

De Min. v. Marine a.i. A. H. J. L. FIÉVEZ. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisvesting, 
IN 'T VELD 
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De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v . Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

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

De Min. v. So,ciale Zaken, W. DREES. 

De Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 

(Uitgeg. 23 April 1948). 

S. I 1118 

9 April 1948. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van de raad der gemeente 
Smilde van 15 December 1947, houdende 
vaststelling van een n ieuw artikel 48 der 
Algemene politieverordening dier ge
meente. 

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

Binnenlandse Zaken van 3 April 1948, n°. 
3753, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau 
Bestuurszaken, tot schorsing van het besluit 
van de raad der gemeente Smilde van 15 De
cember 1947, houdende vaststelling van een 
nieuw ,artikel 48 der Algemene politieveror
dening dier gemeente ; 

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

Gelet op de artikelen 185-187 der gemeen-
tewet; · 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
bovenbedoeld besluit van de raad der ge

meente Smilde te schorsen tot I Januari 1949. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 9 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Min . o. Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 4 Mei 1948) . 

S. I 149 

z2 April z948. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 21 
September 1923, Staatsblad No. 459, · 
tot vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
52 der Land- en Tuinbouwongevallen
wet :i:922 . 

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

Sociale Zaken van 19 Februari 1948, no. 
1047, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 52 . der Land- en Tuin
bouwongevallenwet _1922; 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1948, No. 30); • 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 5 April 1948, No. 
1855, Afdeling Sociale Verzekering; 

Heeft goedgevonden en vèrstaan: 
te bepalen als volgt: . 
Art. I. Het eerste lid van artikel 4 van 

Ons besluit van 21 September 1923, Staats
blad No. 459, zoals dat laatstelijk is gewij-
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zigd bij Ons besluit van 14 Mei 1930, 
Staatsblad No- 180, wordt gelezen als volgt: 

"Wanneer een verzekeringsplichtig bedrijf 
niet genoemd is in artikel 3 van dit besluit, 
doch wel in de artikelen 3 of 4 van de al
gemene maatregel van bestuur ter uitvoe
ring van artikel 29, eerste lid, der Ongeval
lenwet 1921, wordt het geacht te zijn inge
deeld in de gevarenklasse in die algemene 
maatregel van bestuur voor dat bedrijf aan
gewezen.". 

Art. Il. D it besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, 12 April 1948. 

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

(Uitgeg. 30 April 1948)_. 

S. I 150 

z2· April 1948. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 16 
April 1925, Staatsblad No. 145, tot 
vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
29, eerste lid, der Ongevallenwet 1921. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
0p de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 19 Februari 1948, No. 
1047, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 29, eerste lid, der Onge
vallenwet 192 1 ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
16 Maart 1948, No. 30) ; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemqe Minister van 5 April 1948, No. 
1855, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen als volgt: 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 5 van 

Ons besluit van 16 April 1925, Staatsblad 
No. 145, zoals dat laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van 3 D ecember 1945, Staats
blad No. F 308, wordt gelezen als volgt : 

.,Wanneer een verzekeringsplichtig be
drijf riiet genoemd is in de artikelen 3 of 4 
v"ln dit besluit, doch wel in artikel 3 van de 
algemene maatregel van bestuur ter uitvoe
rin·g van artikel 52 der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, wordt het geacht te .zijn 
ingedeeld in de gevarenklasse in laatstge0 

noemd besluit voor dat bedrijf aangewe
zen.". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

's-Gravenhage, 12 April 1948. 

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

(Uitgeg. 30 April z948.) 

S. I 151 

z4 April z948. BESLUIT, houdende vast
stelling v_!,ln het Bezoldigingsreglement 
Politie 1948. 

Wij WILHEL'MINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers 

van Justitie en van Binnenlandse Zaken, 
van 31 Maart 1948, Afdeling Politie, Bu
reau Rijkspolitie, No. 3001 A en Afdeling 
Openbare Orde en Veiligheid, Bureau Po
litie, No. 506, Kabinet; 

Overwegende, dat het wenselijk. is, rege
len vast te stellen nopens de bezoldiging 
van de ambtenaren van het korps Rijks
politie en van de gemeentepolitie; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en 
onder a, e en f van het Politiebesluit 1945; 

De Raad van State gehoord, (advies van 
6 April 1948, No. 42); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 10 April 1948, Afde
ling Politie, Bureau Rijkspolitie, No. 3001 
B en Afdeling Openbare Orde en Veilig
heid, No. 506a, Kabinet; 

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

ment wordt verstaan onder: 
"Onze Minister": Onze Minister van 

Justitie voor zoveel betreft de ambtenaar 
van het korps Rijkspo!Îtie en Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken voor zoveel 
betreft de ambtenaar van de gemeente
politie. 

"Ambtenaar": hij, die door het bevoegd 
gezag is aangesteld in een rang, als ge
noemd in artikel 2 van het Rangenbesluit 
Politiepersoneel. 

,,Wedde": het schaalbedrag, dat de amb
tenaar op grond "1.>an dit reglement toekomt. 

"Bruto-wedde": de wedde, vermeerderd 
met de vaste toelagen. 

,,Bezoldiging": de bruto-wedde, vermeer
derd met de overige toelagen. 

"Toelagen": alle toelagen op grond van 
dit reglement toe te kennen. 

2. Met ingang van 1 Juli 1947 gelden 
met betrekking tot de bezoldiging van de 
ambtenaar de artikelen 3 tot en met 29. 

3, r. Het genot van de bezoldiging 
vangt aan met de dag, waarop de benoe
ming ingaat; indien in het besluit van be
noeming geen datum van ingang is ver
meld, vangt het genot van de bezoldiging 
aan met de dag, waarop het ambt wordt 
aanvaard. 

2. De bezoldiging wordt per maand uit
betaald. 

3. Bij overgang van de ambtenaar naar 
een andere betrekking in overheidsdienst, 

j948 

· wordt, indien die betrekking wordt aan
vaard met ingang van een dag, waarop het 
ontslag uit de oude betrekking nog niet is 
ingegaan, de bezoldiging in de oude betrek
king niet langer uitbetaald darr tot die dag. 

4, De vaststelling, de toekenning, de 
verhoging onderscheidenlijk de verminde
ring van de wedde, de toelagen en de kor
tingsbedragen geschieden, tenzij Wij Ons 
dit voorbehouden, door Onze Minister, in
dien de ambtenaar door Ons wordt benoemd 
en overigens door het ge7ag, dat bevoegd is 
tot het benoemen van de ambtenaar. ' 

5. De wedde van de ambtenaar wordt 
vastgesteld op een äer bedragen, achter zijn 
rang vermeld in de bijlage A of B van dit 
reglement. 

6 . . r. De wedde van de àmbtenaar wordt 
bij voldoende bekwaamheid, geschiktheid en 
voldoende dienstijver, periodiek verhoogd 
op de wijze, als in de desbetreffende wedde
schalen is aangegeven. 

2. Indien aan de ambtenaar op enigerlei 
grond een periodieke verhoging is onthou
den, kunnen de nadelen, aan de onthouding 
verbonden, hetzij met terugwerkende kracht, 
hetzij voor de toekomst, geheel of gedeel
telijk ongedaan worden gemaakt, indien de 
ambtenaar in meer dan voldoende mate be
kwaamheid, geschiktheid of dienstijver be
toont, onverminderd het bepaalde bij een 

· maatregel ingevolge het Zuiveringsbesluit 
1945 of ingevolge het Politietuchtreglement. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid kan Onze Minister bepalen, dat 
periodieke verhogingen niet worden toege
kend, indien de betrokken ambtenaar niet 
in het bezit is van de door Onze Minister 
voorgeschreven politiediploma's. 

7! r. D e voor het toekennen van perio
dieke verhogingen gestélde tijdvakken van
gen aan met de eerste dag van de maand, 
waarin de benoeming ingaat. 

2. Indien in een besluit van benoeming 
geen datum van ingang is vermeld, treedt 
daarvoor in de plaats de eerste dag van de 
maand, waarin het ambt wordt aanvaard. 

8. 1. Bij de benoeming kan de wc:dde, 
met inachtneming van de bedragen in de 
betreffende weddeschaal vermeld, worden 
bepaald op een bedrag hoger dan de aan
vangswedde van de rang," waarin de benoe
ming geschiedt. 

2. Voorts kan, ten behoeve van het toe
kennen der verdere periodieke verhogingen, 
een extra diensttijd worden toegekend. 

3 . De bij de benoeming toegekende wed
de wordt voor het verlenen van verdere 
periodieke verhoging beschouwd als te zijn 
verkregen door regelmatige periodieke ver
hogingen na de daarvoor gevorderde dienst
tijd. 

4. Artikel 7 is van overeenkomstige toe
passing. 

5. Toepassing van het eerste en tweede 
lid vindt slechts plaats in zeer bijzondere 
omstandigheden. 

9. 1 . Bij bevordering wordt de wedde be
paald op het schaalbedrag, dat naast hoger 
ligt dan het bedrag, dat, na toekenning der 



BIJLAGE A behorende bij h~t Bezoldigingsbesluit Politie 1948 

SCHAALBEDRAGEN KORPS RIJKSPOLITIE 

l 1 2 3 4 

Rang wedden' 
rubriek 

v/d stand-
1 

Klasse I Diensttijd 

plaats 1• jr. 1 2• jr. 1 3• jr. 1 4• jr. 1 5• jr. 1 6• jr. 1 7• jr. 1 9• jr. 1 u • jr. 113• jr. 1 15• jr 
Gld. Gld. Gld. Gld. Gld. Gld. Gld. Gld. Gld. Gld. Gld. 

l Adspirant I 2150 2250 
Il 2050 2150 

III en IV 1950 2050 

2650 1 2750 12850 
---------------------

2 Wachtmeester I 2550 2950 3050 3100 
Il 2450 2550 2650 2750 2850 2950 3000 

III en IV 2350 2450 2550 2650 2750 2850 2900 
---------

3 Wachtmeester 1• ki I 3100 3150 3200 3250 3300 
II 3000 3050 3100 3150 3200 

III en IV 2900 2950 3000 3050 3100 
------------------------------

4 Opperwachtmeester I 3400 3500 3600 3700 
Il 3300 3400 3500 3600 

III en IV 3200 3300 3400 3500 
5 

1 
Adjudant I 3800 3·900 4000 

14100 _, __ 1 . II 3700 3800 3900 4000 
III en IV 3600 3700 3800 3900 

--------------- ------
6 Ad~pirant-officier I 2500 2750 

Il 2400 2650 
III en IV 2300 2550 

------------------------------
7 Officier 2• kl. I 3500 3750 4000 4200 4400 4600 4800 

II 3400 , 3650 3900 4075 4250 4450 4625 . III en IV 3300 3550 3800 3975 4125 4300 4450 ------------------------------
8 Officier 1• kl. I 4300 4500 4750 5000 5250 5500 5700 5800. 

Il 4150 4350 4575 4800 5040 5280 5472 5568 
III en IV 4025 4200 4400 4600 4830 5060 5244 5336 

---------. ---------------------
9 Officier 1• kl. I 4600 4800 5050 5300 5550 5800 6000 6100 

belast met zelf- Il 4450 4625 4848 5088 5328 5568 5760 5856 
standig commando III en IV 4300 4450 4646 4876 5106 5336 5520 5612 

6f oo 
------

-, 6800 
------------ ---

10 Oir.off. 3• kl. I 6500 7100 7400 
Il 5952 6240 6528 6816 7104 

III en IV 5704 5980 6256 6532 6808 
---

... 
t0 

~ 



Il Dir.öff. 2• kl . 
1 I 17800 

8IOO 8500 8800 

__ I __ II 7488 7776 8160 8448 
III en IV 7176 7452 7820 8096 

------------------
12 Dir. off. 1• kl. I 8800 9400 IOOOO 

II 8448 9024 9600 
~II en IV 8096 8648 9200 

------------------------------
13 Inspect.-Generaal I 10800 12·000 

II 10368 II520 
III en IV 9936 II040 

BIJLAGE B behorende bij het Bezoldigingsbesluit• Politie 1948 
. . 

I 1 

wedden' rubriek 

2 

Rang 

1 1 Adspirant 

2 Agent 

3 Hoofdagent . 
4 Brigadier 

5 Adjudant 

6 Surnumerair 

7 Ambtenaar 3• kl. 

SCHAALBEDRAGEN GEMEENTEPOLITIE 

3 4 

v id stand- • 
1 

Klasse I Diensttijd 
1 
plaats 1• jr. 1 2• jr. 1 3• jr. 1 4• jr. 1 5• jr. \ 6• jr. 1 7• jr. 1 9• jr. 1 u • jr. \ 13• jr. 1 15• jr. 

1 

Il I fJ~ 1 fJ~ 1 Gld. l Gld. l Gid.1 -Gld. l Gld. l Gld. l Gld. ! Gld. , Gld. 

III en IV 1950 2050 

1 1 
2550 12650 2750 2850 2950 3050 3IOO 

II 2450 2550 2650 2750 2850 2950 3000 
III en IV 2350 2450 2550 2650 2750 2850 2900 

1~ 

------------
1 1 

3100 3200 · 3250 3300 
II 3000 3050 3100 3150 3200 

III en I'f 2900 2950 3000 3050 3100 
--r-

I 3400 3500 3600 3700 . 
II 3300 3400 3500 3600 

III en IV 3200 3300 3400 3500 
------------------------

I 3890 3900 4000 4100 
II 3700 3800 3900 4000 

III en IV 3600 3700 3800 3900 

1-;;;--
---------______ . _____ , __ ---

I 2500 
II 2400 2650 . 

III en IV 2300 2550 

I 3500 ,-,~ 4000 --- 4200 14400 14600 14800 . 
II 3400 3650 3900 4075 4250 4450 4625 

III en IV 3300 3550 3800 3975 4125 4300 4450 

f.-' 
00 
01 
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eerstvolgende periodieke verhoging in de 
vorige rang, zou · gelden. 

2 . Indien de ambtenaar de maximum 
wedde van zijn rang is toegekend en dit 
maximum gt>lijk is nan de m inimum wedde 
van de bij de bevordering toegekende rang, 
wordt boven de minimum wedde een perio
dieke verhoging toegekend. 

3. In afwijking van de vorige leden 
wordt_ bij bevordering van agent tot hoofd
agent en van wachtmeester tot wachtmees
ter re klasse de wedde bepaald op het mi
nimum schaalbedrag. 

10. Onze Minister kan voor de ambte
naren van het korps Rijkspolitie de dagte
kening van ingang van een benoeming of 
van een bevordering doen stellen op een 
tijdstip , voorafgaande aan de dagtekening 
van het besluit van die benoeming of be
vordering, indien de daarvoor benodigde 
gelden bij een begrotingswet voor dat doel 
zijn beschikbaar gesteld en deze wet is af
gekondigd in de loop van het jaar, waar
voor de begroting moet dienen. 

11. Bij de vaststelling van de wedde 
wdrdt rekening gehouden met de stand
plaats van de ambtenaar volgens de klasse
indeling van gemeenten, welke geldt voor 
de burgerlijke rijksambtenaren. 

12. 1. Als standplaats wordt . aange
merkt : 

a. voor de· ambtenaar van het korps 
Rijkspolitie de gemeente of het onderdeel 
van de gemeente hem 'als standplaats aan
gewezen; 

b. voor de ambtenaar van de gemeente
politie de gemeente in welkçr dienst hij is 
benoemd. 
• 2. Indien de onderdelen van een ge
meente in verschillende standplaatsklassen 
·zijn ingedeeld, wordt de hoogste dier klas
sen in aanmerking genomen voor de bepa-

13. In geval van detachering blijft voor 
ling van de wedde. 
de vaststelling van de wedde als stand
plaats gelden de gemeente of het onderdeel 
van de gemeente, welke de ambtenaar vóór 
zijn detachering is aangewezen. · 

14. 1. De wedde van de ambtenaiv- kan 
op een lager bedrag worden vastgesteld, in
dien daartoe aanleiding bestaat op grond 
van de waarneming van het ambt tezamen 
m et een ander ambt of een andere betrek
king . 

2. De vaststelling van de wedde, als in 
. het eerste lid bedoeld, vindt plaats door 

Onze Minister, indien de ambtenaar door 
Ons wordt benoemd en overigens door het 
tot benoeming bevoegde gezag, met mach
tiging van Onze Minister. 

15. 1. Door het ip. artikel 4 bedoelde 
gezag wordt aan : 

a. de ambtenaar van het korps Rijks
politie, die voor de functie van comman
dant van een gewest, district of groep is 
aangewezen, 

b. de ambtenaar, die de functie van chef 
van een gemeentelijk politiekorps bekleedt 
en die is aangesteld in een lagere rang dan 
die van hoofdambtenaar re . klasse, 
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boven de wedde een vaste ambtstoelage 
toegekend van 5 % der wedde. 

2. Onverminderd het bepaalde in het 
eerste lid, · kan Onze Minister aan ten hoog
ste een vierde deel der bij het korps Rijks
politie aangestelde ambtenaren in de rang 
van dirigerend-officier derde klasse, een 
ambtstoelage toekennen van f 300 per jaar. 

3. Onze . l\l[inister kan de ambtstoelage 
van een hoofdcommissaris of commissaris 
van gemeentepolitie, die is aangesteld in 
een hogere rang dan die van ambtenaar 1e 
klasse, toekennen met afwijking van het be
paalde in het ee"rste lid. 

16. De ambtenaar ontvangt voor liet 
aanschaffen en voor het aanvullen van 
dienstkleding een jaarlijkse _vaste toelage 
ter grootte van de volgende bedragen, voor 
wver hij is aangesteld : • 

a. in een der rangen van iidjudant tot 
en met inspecteur-generaal dan wel tot en 
met hqofdambtenaar 1e klasse f 252 . 

b. in een der overige rangen f 198. 
17. Indien een ambtenaar ingevolge de

tachering gescheiden moet leven van zijn 
gezin en terzake geen vergoeding uit ande
ren hoofde ontvangt, kan· hem een tijdelijke 
scheidingstoelage, volgens door . Onze Mi
nisters van Justitie en van Binnenlandse 
Zaken voor zover het ambtenaren van het 
korps Rijkspolitie betreft en door Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken voorzover 
het ambtenaren van gemeentepolitie be
treft, gegeven regelen, worden toegekend. 

18. r. Indien een ambtenaar, ingevolge 
de regeling nopens de rechtspositie van het 
politiepersoneel, wordt verplaatst, wordt 
hem voor de daaruit voortvloeiende kosten, 
ten laste van het lichaam, waarbij hij wordt 
werkzaam gesteld, een vergoeding toege
kend op de voet van de ten tijde. van 
de feitelijke verplaatsing voor de burger
lijke rijksambtenaren geldende regeling met 
betrekking tot de vergoeding van verplaat
singskosten. 

2 . Het gezag, bedoeld in artikel 4, kan 
· bepalen, d:ólt de verplaatsingskostenregeling, 
als bedoeld in het vorigè lid, toepassing 
vindt in andere gevallen dan die, bedoeld 
in dat lid. 

19. De algemene bepalingen nopens de 
bezoldiging van burgerlijke rijksambtenaren 
vinden overeenkomstige toepassing voor 
wat betreft: 

r. het al dan niet in aanmerking nemen 
van diensttijd, geldig voor het toekennen 
van periodieke verhogingen gedurende de 
militaire diensttijd en de tijd met bijzonder 
verlof doorgebracht; 

2 • . het toekennen van extra periodieke 
verhogingen en extra dit;nsttijd wegens bui
tengewone bekwaamheid, geschiktheid en 
dienstijver, met dien verstande, dat deze 
toekenning geschiedt door het in artikel 4 
bedoelde gezag; 

3. het korten op de bezoldiging voor het 
genot van woning, vuur, water en licht; 

4. de huwelijkstoelage en de kindertoe
lage, met dien verstande, dat 

a. voor het bepalen van de grens van 
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de huwelijkstoelage rekening wordt gehou
den met de wedde; 

b. de kindertoelage wordt berekend naar 
de bruto-wedde. 

20. r. De door Onze Minister van Bin
nenlandse Zaken aan te wijzen algemene 
landelijke vakorganisaties van politieperso
neel worden gehoord over wijziging en aan
vulling van dit reglement. 

2. Wij behouden Ons voor te bepalen, 
dat het eerste lid niet van toepassing is op 
de wedde-reg-eling van bepaalde hogere 
ambtenaren. 

Overgangsbepalingen 

21, De wedde van de ambtenaar bene
den de rang van adspirant-officier en sur
numerair, zoals deze op grond van het be
paalde in het derde hoofdstuk van de Be
zoldigingsregeling Politie 1947, met in
achtneming van de voorschriften als be
doeld in artikel 20 van die Bezoldigings
regeling is of zal worden vastgesteld, wordt 
geacht op grond van dit reglement ·te zijn 
vastgesteld, met dien verstandf , dat het 
gezag bedoeld in artikel 4, de wedde van 
de ongehuwde ambtenaar nader zal vast
stellen met inachtneming van de bepalingen 
van dit reglemènt: 

22. r. De wedde van de ambtenaar bo
ven de rang van ·adjudant wordt m.i.v. 1 
Juli 1947 vastgesteld op een bedrag, het
welk niet lager is dan het totaal bedrag 
aan grondwedde, woningtoelage, vereffe
ningstoelage en tijdelijke pensioenstoelage op 
30 Juni 1947, vastgesteld ingevolge de be
palingen van het tweede hoofdstuk van de 
Bezoldigingsregeling Politie 1947. 

Het vorenstaande vindt overeenkomstige 
toepassing bij de vaststelling van de wedde 
in het tijdvak tussen· 1 Juli 1947 en het 
tijdstip van inwerkingtreding van dit re
glen:\ent. 

2 , Wanneer als gevolg van het in het 
eerste lid bepaalde, de wedde zou moeten 
worden vastgesteld boven de maximum 
wedde van de rang zal boven de maximum 
wedde een persoonlijke' vaste toelage wor
den toegekend'. 

Latere verhoging van wedde, welke het 
gevolg is van bevordering, komt in minde
ring op de toegekende persoonlijke toelage._ 

3. Het eerste en tweede lid gelden niet 
voor de ambtenaar, die tussen 1 Juli 1947 
en het tijdstip van inwerkingtreding vro. 
dit reglement in rang en bezoldiging is ve, 
laagd of ten aanzien van wie is bepaald, 
en het tijdstip van inwerkingtreding van 
dat periodieke verhogingen van de wedde 
niet of later dan het tijdstip, waarop het 
recht van periodie¼:e verhoging ontstaat, 
zullen worden toegekend. 

4. Onze Minister geeft · nadere voor
schriften met betrekking· tot het bepaalde in 
de vorige leden. 

23. , Het in artikel 4 bedoelde gezag kan 
bepalen, dat buitengewone verhogingen niet 
zullen medetellen voor de vaststelling van 
de wedde volgens het vorige artikel. 

24. De ambtenaar, die voor de eerste 
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maal in het huwelijk treedt, ontvángt voor 
elk jaar van zijn diensttijd een uitkering 
van 3 procent van de voor hem op 1 Juli 
1947 geldende bruto-wedde, met dien ver
stande, dat als diensttijd slechts wordt aan
gemerkt, de diensttijd van ten hoogste vijf 
jaar, welke vóór het bereiken van het zes 
en veertigste levensjaar is vervuld en welke 
zonder wezenlijke onderbreking onmiddellijk 
aan de datum van het huwelijk voorafge
gaan is, indien en voor zover de ambtenaar 
aan een ongehuwdenaftrek ingevolge de be
palingen van een rijks- of gemeentelijke be
zoldigingsregeling onderworpen is geweest. 

25. In afwijking van artikel 4 van de 
Bezoldigingsregeling Politie 1947, juncto ar
tikel 10, 6e lid van het Bezoldigingsbesluit 

·Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, zoals dat 
op 30 Juni 1947 luidde, is op de ambtenaar, 
die tussert 1 October 1946 en 1 Juli 1947 in 
het huwelijk is getreden, artikel 24 van dit 
reglement van overeenkomstige toepassi11g. 

26. Een ambtenaar, die zich vóór 1 Mei 
1945 in overheidsdienst bevond en uit dien 
hoofde voo, een kind aanvankelijk een mi
nîmum kindertoelage genoot van f 200 per 
jaar en aan wie uit kracht van artikel II 

van Ons besluit van 15 Januari 1946 
(Staatsblad No. G 13) junctis artikel 4 on
der 2 van de Verordening Bezoldiging Po-
li. tie 1943 en artikel 9 van de Bezoldigings
regeling P olitie 1947 opnieuw deze toelage 

1 
werd toegekend, ontvangt ter zake van dat · 
kind wederom, bij wijze van tijdelijke maat
regel, deze minimum-kindertoelage, tenzij 
sedert laatstgenoemd tijdstip een wezenlijke 
onderbreking van het dienstverband met de 
ove'rheid heeft plaats gevonden. 

Slotbepalingen 

27. 1. Bij de berekening van de bezol
diging wordt onderstaande volgorde in acht 
genomen: 

vaststelling van a. de wedde; 
b. de huwelijkstoelage; 
c. de persoonlijke toelage; 
d. de ambtstoelage; 
e. de kledingtoelage; 
f. de kindertoelage; 
g. de scheidingstoelage. 
2. De korting wegens het genot van 

woning, vuur, water en licht, wordt bere
kend naar de bruto- jaarwedde en in min
dering gebracht op de bezoldiging. 

28. De Bezoldigingsregeling Politie· 1947 
treedt buiten werking. 

29. 1. In gevallen, waarin dit reglement 
niet voorziet, beslissen Onze Ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken voor 
zoveel de ambtenarnn van het korps Rijks
politie betreft en Onze Minister van Bin
nenlandse Zaken voor zoveel de ambtena
ren van de gemeentepolitie betreft. 

2. Dit besluit, hètwelk kan worden aan
gehaald als "Bezoldigingsreglement Politie 
1948" treedt in werking met ingang van de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandse Zaken zijn, ieder voor zoveel hem 
betreft. belast met de uitvoering van dit 
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reglement, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State en 
aan de Algemene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, 14 April 194R. 

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

De Min. van Binn. Zaken, WlTTEMAN. 

(Uitgeg. zs April z948). 

S. I 152 
13 April 1948. BESLUIT, tot nadere wijzi

ging van het Koninklijk besluit van 
12 December 1917 (Staatsblad n° 692), 
tot uitvoering van artikelen der kieswet, 
der provinciale wet en der gemeentewet. 

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

Binnenlandse Zaken van 31 Maart 1948, n°. 
U 4185-, Afdeling Wetgeving ; 

Gelet op artikel XVI der wet van 18 Maart 
1948 (Staatsbla,d n°. I IIO), houdende aan
vulling en wijziging van de kieswet, alsmede 
bijzondere voorzieningen met het oog op de 
mogelijkheid, dat in 1948 een verkiezing voor 
de Tweede Kamer der StatenGeneraal plaats 
vindt, en op de wet van 18 Maart 1948 (Staats
blad n°. I u3) , houdende voorschriften be
treffende het stemmen door militairen bij een 
in 1948 te houden verkiezing voor de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal; 

De Raad van State gehoord (advies van 6 
April 1948, n°. 43); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 9 April 1948, n°. U 4762, 
Afdeling Wetgeving; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met wijziging in zoverre van Ons 

besluit van 12 December 1917 (Staatsblad n° 
692), laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit van 
IS Maart 1946 (Staatsblad n°. G 65), worden: 

a. in het bij dat besluit vastgestelde model 
VIII de volgende wijzigingen aangebracht: 

I. In de derde alinea worden de woorden 
,,(van de lijst bedoeld in art . 57[ dier wet1) 

en van de Koninklijke besluiten van . . . . " 
vervangen door: , van de ter uitvoering van 
die wet uitgevaardigde Koninklijke beslui
ten (en van de lijsten bedoeld in de artt . 57j 
en 57P dier wet); ' 

II. De bij d e derde alinea behorende noot 
wordt gelezen: 

"Deze tussen () geplaatste woorden in te 
voegen wanneer met betrekking tot de stem
ming de lijsten zijn opgemaakt bedoeld ïn de 
artt. 57!, eerste lid, en 57P , tweede lid, der 
kieswet"· 

III. in'de zesde alinea wordt in plaats van 
,.lijst bedoeld in art. 57/" gelezen : lijsten be
doeld in de artt. 57! en 57P; 

IV. In de achtste alinea wordt in plaats 
van "oproepingskaarten" gelezen : oproepings
kaarten en machtigingen bedoeld in art. 57k 
der kieswet ; 

V. In de negende en dertiende alinea wordt 
in plaats van "lijst bedoeld in art. 57!" ge
lezen: lijsten bedoeld in de artt. 57[ en 57P; 

VI. De bij de negende alinea behorende 
noot wordt genummerd: 2, en gelezen: 
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"Deze tussen () geplaatste woorden in te 
voegen wanneer met betrekking tot de stem
ming de lijsten zijn opgemaakt bedoeld in 
de artt. 57f, eerste lid, en 57P, tweede lid, der 
kieswet. "; 

VII. De bij de tiende alinea behorende 
noot wordt genummerd: 3, en gelezen: 

"Deze tussen () geplaatste woorden in te 
voegen wanneer met betrekking tot de stem
ming de lijst is opgemaakt bedoeld in art. 57f, 
eerste lid, der kieswet."; 

VIII. De bij de veertiende en zestiende 
alinea behorende noten worden respectieve
lijk genummerd: 4 en 5. 

b. in het bij dat besluit vastgesteld model 
IX de volgende wijzigingen aangebracht: 

I. Inplaats van "ingeleverde kaarten en 
uittreksel" wordt gelezen: ingeleverde kaar
ten, het uittreksel; 

II. Tussen de woorden "kiezerslijst" en 
"zijn" wordt ingevoegd: en de lijsten bedoeld 
in de artt . 57f en 57P der kieswet. 

Art. 2. Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken is bevoegd voor het jaar 1948 de re
dactie van de in het vorig artikel bedoelde 
modellen voor zoveel nodig aan te passen aan 
de eisen :van de wet van 18 Maart 1948 (Staats 
blad n°. I 113) houdende voorschriften betref
fende het stemmen door militairen bij een in 
1948 te houden verkiezing voor de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tw~ede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad en van de Nederland
se Staatscourant waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Nederlandse Staatscourant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State. 

's-Gravenhage, 13 April 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binn. Zaken, WITTEMAN. 

( Uitgeg. 20 April 1948). 

s. r 153 
13 April 1948. BESLUIT, tot uitvoering van 

de artikelen 8a, 571 en 57P der kieswet. 
Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 31 Maart 1948, n°. 
U 4184,.Afdeling Wetgeving; 

Gelet op de artikelen V en XVI der wet 
van 18 Maart 1948 (Staatsblad n°. I no), hou
dende aanvulling en wijziging van de kies
wet, alsmede bijzondere voorzieningen met 
het oog op de mogelijkheid, dat in 1948 een 
verkiezing voor de Tweede Kamer der Sta
ten-Generaal plaats vindt; 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 April 1948, n°. 44); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 9 April 1948, n°. U 
4761, Afdeling Wetgeving; 

Heb ben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I. De door het geneentebestuur van 

's-Gravenhage op te maken lijst, bedoeld in 
artikel 8a der kieswet, bestaat uit een kaart
register. 
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2. Voor iedere op die lijst te plaatsen kie
zer wordt een kaart aangelegd, bevattende 
de gegevens, welke ingevolge Ons besluit van 
8 December 1917 (Staatsblad n°. 687), laat
stelijk gewijzigd bij Ons besluit van 15 Maart 
1946 (Staatsblad n°. G '54), op de kiezerslijst 
moeten worden vermeld. 

2. I. Voor de verklaring, bedoeld in arti
kel 57 1 der kieswet, wordt vastgesteld het bij 
dit besluit behorende model I. 

2. Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
bepaalt kleur en afmetingen van de in het 
vorig lid bedoelde verklaring 

3. 1. Het Hoofd der Rijksinspectie van de 
Bevolkingsregisters is belast met de zorg voor 
de aanmaak, de opslag, het beheer en de ver
strekking van de in artikel 2, eerste lid, be
doelde verklaringen. Hij treft de maatregelen 
welke hij ter uitvoering van deze taak nodig 
acht. 

2. Zij worden kosteloos aan de burgemees
ters verstrekt tegen ondertekend ontvang
bewijs, op schriftelijke aanvrage bij het Hoofd 
der Rijksinspectie. 

3. De verstrekte formulieren blijven eigen
dom van het Rijk. 

4 . Onze Minister van Binnenlandse Za
ken stelt de modellen voor het ontvangbe
wijs en het aanvraagformulier, in het tweede 
lid bedoeld, vast. 

4. Indien overeenkomstig artikel 57 m, 
derde lid, der kieswet, op dé in dat artikel 
bedoelde verklaring door of namens de bur
gemeester van •s-Gravenhage een aantekening 
is geplaatst, inhoudende, dat aan het ver
zoek, bedoeld in artikel 57k dier wet, niet 
kan worden voldaan, wordt de verklaring 
niet aan de verzoeker tetuggezonden, alvo
rens de onder de hoofden "Gestemd te" en 
.,Paraaf lid . stembureau" voorkomende vak
ken onbruikbaar zijn gemaakt. 

5. Voor de lijst, bedoeld in artikel 57P der 
kieswet, wordt vastgesteld het bij dit besluit 
behorende model II. 

6. Dit besluit treedt in werking met ingang 
van de tweede dag na die der dagtekening 
van het Staatsblad en van de Nederlandse 
Staatscourant, waarin het is geplaatst. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk gelijktijdig in het Staatsblad en in de 
Nederlandse Staatscourant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge:. 
zonden aan de Raad van State. 

's-Gravenhage, 13 April 1948. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. 20 April 1948). 

MODEL I (Artikel 571 der kieswet). 

Voorzijde. No. 

KIEZERSLEG ITIMA TIE KAART 

(Verklaring als bedoeld in artikel 571 
der kieswet voor de verkiezing van de 
leden van de Tweede Kamer der Staten
Generaal in 19 ) 

De houder van deze kaart is bevoegd in een 
gemeente in Nederland naar keuze aan de 
bovengenoemde verkiezing deel te nemen. Hij 
moet zich daartoe, onder overlegging van de-
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ze kaart, vervoegen op het voor hem aange
wezen stemlokaal, waarvan het adres in elke 
gemeente ter openbare kennis wordt ge
bracht. De stemming wordt gehouden van 
des voormiddags 8 uur tot des namiddags 5 
uur. 

Artikel 128 van het Wetboek van Strafrecht. 
"Hij die opzettelijk zich voor een ander 
uitgevende, aan een krachtens wettelijk 
voorschrift uitgeschreven verkiezing 
deelneemt, wordt gestraft met gevange
nisstraf van ten hoogste een jaar". 

HERINNERING: 
Krachtens artikel 72, tweede lid, der 
kieswet is ieder, die volgens de kiezers
lijst bevoegd is tot de keuze mede te 
werken, VERPLICHT zich binnen de voor 
de stemming bepaalde tijd ter uitoefe
ning van zijn kiesrecht bij het stembu
reau aan te melden. 

· ·· · ~~htgen~teiweduwe van ... 

geboren in het jaar.. · ·heeft h~den m~
dedeling gedaan, dat hij/zij is opgenomen 
in het centrale bevolkingsregister en dat 
hij/zij in een gemeente te zijner/harer 
keuze wenst deel te nemen aan de stem
ming ter verkiezing van de leden der 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

· (Handtekening) 
19 

De burgemeester, 
De door de burgemeester aangewezen ambt. 

Correspondentieadres : 
(naam van hem, bij wie dit 
adres is gevestigd) 

(gemeente) . 

(adres) 

Foto v.d. 
aanvrager 

) 

Volgnummer als bedoeld in 
art. 57m, 2e lid, der kieswet 

De burgemeester van 's-Gravenhage ver
klaart, dat de hiernevens genoemde per
soon wel/niet voorkomt op de in het eer
ste lid van artikel Ba der kieswet bedoelde 
lijst, en dat op deze lijst wel/niet een aan
tekening voorkomt, dat hij /zij bevoegd is 
bij volmacht te stemmen. 
Hij/zij wordt derhalve niet/wel gemach
tigd in een gemeente te zijner/harer keuze 
aan de stemming deel te nemen. 
's-Gravenhage, 19 

De burgemeester, 
De door de burgemeesteraangewezenamb. 

~ C J, 

Gestemd te: 

190 

Paraaf Jid stembureau 
(met inkt te stellen) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 April 
1948, (Staatsblad n°. I 153). 

Mij bekend, 
De Min. v. Binnen/. Zaken, WITTEMAN. 

MODEL II (Artikel 57P der kieswet). 

LIJST van de kiezers, bedoeld in artikel 
57k der kieswet. die gebruik gemaakt 
hebben van de hun verstrekte machti
ging om op in een gemeente 
te hunner keuze aan de stemming ter 
verkiezing van de leden van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal deel te ne
men. 

GEMEENTE ..................... . 

t: _., ti w 41 =~;!:! VI 4J 't) t: 
'ö t: 

-~ ... .i::.i::~~~t'tl "'·--ö ., 
"' bD 

VI 4J "' t: .5 -~ t: :i: .i:: t: ~~:.==.., t: ;:;-- te -~ ~t;~ nS ~..,~ e ., ., ï:! e .... 
e-=1l ~ .... "' ... · - Q) Q) •-..c:: 8 ., 

"' ~s 0 ~~"d~:~~ ~ 

"' 0 ;:s'tl.,., ., 
z ... 0 .0 e--~ >., ....... i:i,]l~ .... ·o o t: 

~> 
., e'tl.; .,'tl E·5 "' t.!l Ö'tl -;:s 5 :i: ~t:~ ::>., !: < z.., .... r-,.CIJ .0 r--

VI 1') "' 

... 

1 

1 

1 ) Gehuwde vrouwen of weduwen te ver
melden, hetzij met de naam van haar echtge
noot of overleden echtgenoot, onder toevoe
ging van haar eigen naam, voorafgegaan door 
het woord "geboren" of een afkorting van 
dat woord, hetzij met haar eigen naam, ge
volgd door de woorden "echtgenote van" of 
"weduwe van" of een afkorting van deze 
woorden en de naam van haar echtgenoot of 
overleden echtgenoot. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 13 
April 1948 (Staatsblad n°. I 153). 

Mij bekend, 
De Min. v. Binnen/. Zaken, WITTEMAN. 
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s. I. 154 
14 April 1948. BESLUIT, tot ongegrondver

klaring van het beroep van M. van 
Duijnhoven, te Uden, inzake vrijstelling 
van de dienstplicht. 

Wij WILHELMINA,enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door M . van Duijnhoven, te Uden, tegen de 
beslissing van Onze Minister van Oorlog van 
24 Januari 1947, Afdeling A III, nr. 1830, 
waarbij aan zijn zoon L. A. M. van Duijnho
ven, dienstplichtige derlichting 1946 uit Uden, 
vrijstelling van de dienstplicht wegens per
soonlijke onmisbaarheid is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling· voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21 Augustus 1947, nr. 1065, en 21 Januari 
1948, nr. 1065/28; 

Op voordracht van Onze Minister van Oor
log van 7 April 1948, Afdeling A 3, S 2,.Bur. 1, 
1201; 

Overwegende: dat de beslissing van Onze 
Minister steunt op de overweging, dat hij op 
grond van ontvangen ambtelijke inlichtingen 
van oordeel is, dat door het verblijf van de 
dienstplichtige in werkelijke , dienst voor 
eerste oefening geen onoverkomelijke bezwa
ren zullen ontstaan voor de instandhouding 
der middelen van bestaan van het gezin, 
waartoe hij behoort; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
zijn vrouw zwak is en hulp in de huishou
ding behoeft; dat hij zijn bedrijf van 6, 7 
H. A. niet alleen kan voeren; dat de dienst
plichtige het loonsproeibedrijf waarnam en 
dat dit bedrijf na zijn opkomst ·stil staat; 

Overwegende : dat op grond van de over
gelegde bescheiden moet worden aangenomen, 
dat door het verblijf van de dienstplichtige in 
werkelijke dienst voor de eerste oefening geen 
onoverkomelijke bezwaren zullen ontstaan 
voor de instandhouding van de middelen van 
bestaan van het gezin, waartoe hij behoort; 

Overwegende : dat bij de behandeling van 
het beroep de vraag is gerezen, of er aanlei
ding bestaat hier een bijzonder geval aanwe
zig te achten, als bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, sub e, der Dienstplichtwet; 

dat naar Ons oordeel de schade, welke door 
het bedrijf in werkelijke dienst van L. A. M. 
van Duijnhoven aan het particulier- en alge
meen belang wordt toegebracht, niet van 
zodanig ernstige aard is, dat daarin aanlei
ding kan worden gevonden- hem te achten te 
verkeren in een Q,ijzonder geval; 

dat aan L. A. M. van Duijnhoven mits
dien terecht vrijstelling van de dienstplicht 
is geweigerd; 

Gezien de Dienstplich twet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast met · 

de uitvoering van dit besluit, dat met de 
voordracht van die Minister in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State, Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur. 

's-Gravenhage, 14 April 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Oorlog, A. H. J . L. FIEVEZ. 
(Uitgeg. 4 Mei z948.) 

MINISTERIE VAN OORLOG 

Staf van de Adjudant-Generaal 
Afd. A 3. S. 2. Bur. r. n°. 1201. 

Onderwerp: 
Vrijstelling van de dienstplicht; 

beroep. 
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's-Gravenhage, 7 April 1948. 

Met het hierbij gevoegde schrijven van 21 
Augustus 1947, n°. 1065, heeft de Raad van 
State, Afdeling voor de Geschillen van 13e
stuur, advies uitgebracht omtrent het be
roep, ingesteld door M. van Duijnhoven, te 
Uden, tegen mijn beslissing van 24 Januari 
1947, Afd. AIII,nr. 1830, waarbij aanzijn zoon, 
L. A. M. van Duijnhoven, dienstplichtige der 
lichting 1946 uit Uden, vrijstelling van de 
dienstplicht wegens persoonlijke onmisbaar
heid is geweigerd. 

De Afdeling is weliswaar met mij van 
mening, dat aan genoemde dienstplichtige 
geen -vrijstelling van de dienstplicht wegens 
persoonlijke onmisbaarheid behoort te wor
den verleend, doch zij geeft als haar oordee 1 
te kennen, dat L. A . M. van Duijnhoven ver
keert in een bijzonder geval, als bedoeld in 
art. 15·, eerste lid, sub e der Dienstplichtwet 
en aan hem op deze grond vrijstelling van de 
dienstplicht behoort te worden verleend. 

Het daartoe strekkende, door de Afdeling 
opgemaakte ontwerpbesluit luidt als volgt: 

"Beschikkende op het beroep, . ingesteld 
door M. van Duijnhoven te Uden, tegen de 
beslissing van Onze Minister van Oorlog van 
24 Januari 1947, Afdeling AIII , nr. 1830, 
waarbij aan zijn zoon L. A. M. van Duij nho
ven, dienstplichtige der lichting 1946 uit Uden 
vrijstelling van de dienstplicht wegens persoon
lijke onmisbaarheid is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 21 
Augustus 1947, nr. 1065; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 

Overwegende: dat de beslissing van Onze 
Minister steunt op de overweging, dat hij op 
grond van ontvangen ambtelijke inlichtingen 
van oordeel is, dat door het verblijf van de 
dienstplichtige in werkelijke dienst voor eer
ste oefeniwg geen onoverkomelijke bezwaren 
zullen ontstaan voor de instandhouding de-r 
middelen van bestaan van het gezin, waar
toe hij behoort; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
zijn vrouw zwak is en hulp in de huishouding 
behoeft; dat hij zijn bedrijf van 6,7 ha niet 
alleen kan voeren; dat de dienstplichtige het 
loonsproeibedrijf waarnam en dat dit be-· 
drijf na zijn opkomst stil staat; 

Overwegende: dat op grond van de over
gelegde bescheiden moet worden aangenomen, 
dat door het verblijf van de dienstplichtige in 
werkelijke dienst voor de eerste oefening geen 
onoverkomelijke bezwaren zullen ontstaan 
voor de instandhouding van de middelen van 
bestaan van het gezin, waartoe hij behoort; 

dat echter uit de nader op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur ingewonnen inlichtingen 
is komen vast te staan, dat tengevolge van 
de afwezigheid van de dienstplichtige de nood-
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zakelijke verzorging van 30 ha boomgaarden 
niet kan geschieden en de opbrengst van de
ze boomgaarden ernstig wordt benadeeld, 
mede doordat een deskundigejvervanging uit
gesloten is ; 

dat in verband hiermede naar Ons oordeel 
een bijzonder geval aanwezig is als bedoeld in 
artikel 15, lid 1, sub e, der-Dienstplichtwet; 

dat de gevraagde vrijstelling mitsdien als
nog moet worden verleend; 

Gezien de Dienstplichtwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden beslis
sing, aan L. A. M. van Duijnhoven, dienst
plichtige der lichting 1946 uit Uden, vrijstel
ling van de dienstplicht wegens de aanwezig
heid van een bijzonder geval te verlenen voor 
de t ijd van een jaar, met bepaling, dat de 
vrijstelling niet geldt in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit." 

Daar het door de Afdeling uitgebrachte 
advies mij noodzaakte deze aangelegenheid 
vanuit een ander gezichtspunt te bezien en • 
het mij niet mogelijk was op grond van de be
schikbare gegevens te beoordelen, of hier in
derdaad een bijzonder geval aanwezig moest 
worden geacht, heb ik mij tot tweemaal toe 
tot de R-jjkstuinbouwconsulent te Vught ge
wend om nader inlichtingen. Deze inlichtin
gen gaven mij de overtuiging, dat van Duijn
hoven niet geacht kan worden te verkeren 
in een bijzonder geval, zoals hierboven be
doeld. 

Daarom heb ik deze zaak, krachtens de mij 
door Uwe Majesteit verleende algemene 
machtiging, met een schrijven van 7 Januari 
1948, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, nr. 1748, bij de 
Afdeling ter nadere overweging aanhangig 
gemaakt. , 

Ter motivering van mijn standpunt werd 
in dit schrijven het volgende aangevoerd: 

"De 30 H .A. boomgaarden, waarvan in het 
beroep sprake is, zijn het eigendom van-on
geveer 40 mensen, die gemiddeld derhalve 
o,75 H.A. boomgaard in bezit hebben. 

Over 23,90 H.A., die eigendom zijn van 33 
personen, zijn nadere gegevens verstrekt. 

II personen, met gezamenlijk 6,35 H .A., 
hebb en niet getracht een vervanger voor de 
d ienstplichtige aan te stellen . • · 

15 personen, met gezamenlijk 12,90 H .A., 
hebben dit wel geprobeerd, doch zijn niet ge
slaagd . 

7 personen, met gezamenlijk 4,60 H.A., 
hebben een vervanger aangesteld. 

Het betreft hier voor het meerendeel klei
ne boomgaarden, welke zeker niet het be
staansmiddel van hun eigenaars vormen, doch 
slechts een klein gedeelte daarvan. 

Iedere eigenaar wordt derhalve slechts 
voor een betrekkelijk gering gedeelte in zijn 
middel van bestaan benadeeld door het ver
blijf in werkelijke dienst van Van Duijnhoven. 

Ik ben dan ook van mening, dat de bena
deling van de belangen van deze mensen geen 
grond oplevert om aan de dienstplichtige 
vrijstelliug van de dienstplicht wegens aan
wezigheid van een bijzonder geval te verlenen. 

Ook het a lgemeen belang wordt door het 
verblijf van Van Duijnhoven in militaire dienst > 
naar mijn mening niet op een zodanige wijze 
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geschaad, dat daaraan grond voor vrijstel
ling zou kunnen worden ontleend . 

Bij het tegenwoordige gebrek aan arbeids
krachten zijn er talloze dienstplichtigen, die 
voor het vervullen van hun diensq:,licht wor
den opgeroepen en in hun functie in het par
ticuliere bedrijfsleven of in overheidsdienst 
niet of nauwelijks kunnen worden gemist en 
door wier afwezigheid het algemeen belang 
in min of meerdere mate wordt geschaad. 

Door het verlenen van vrijstelling van de 
dienstplicht aan al deze mensen zou ik 
zodanig in de opbouw van het leger wordeu 
belemmerd, dat ik de verantwoording daar
voor niet langer op mij zou kunnen nemen. 

Ik ben dan ook van oordeel, dat aan be
doelde personen over het algemeen geen vrij
stelling van de dienstplicht behoort te worden 
verleend en dat slechts die personen daarvoor 
in aanmerking zouden kunnen worden ge
bracht, door wier verblijf in werkelijke dienst 
het algemeen belang in zeer ernstige mate 
wordt geschaad. 

Na nauwkeurige bestudering van het on
derhavige geval ben ik tot het oordeel geko
komen, dat Van Duijnhoven niet geacht kan 
worden tot deze laatste categorie te behoren 
en dat , indien hij geacht zou worden te ver
keren in een bijzonder geval, dit een prece
dent zou inhouden, waarop zeer vele perso
nen zich zouden kunnen beroepen. 

Ik meen er dan ook ernstig bezwaar tegen 
te moeten maken, dat aan Van Duijnhovan 
als nog vrijstelling van de dienstplicht wegens. 
aanwezigheid van een bijzonder geval zou 
worden verleend." 

Zoals Uwe Majes_teit uit de brief van de 
Afdeling van 21 Januari 1948, nr. 1065/28, zal 
blijken, handhaaft zij haar mening, dat er 
vóor het verlenen van vrijstelling wel aan
leiding bestaat . 

De Afdeling voert hiertoe aan, dat zij na 
kennisneming van de door mij ingewonnen 
inlichtinngen versterkt is in haar oordeel,dat 
vrijstelling wegens aanwezigheid van een bij
zonder geval hier gewettigd is. P at immers 
door de Rijkstuinbouwconsulent is· bericht, 
dat. de fruitkwekers ernstig worden gedu
peerd, zolang de dienstplichtige zijn werk
zaamheden als loonsproeier niet kan hervat
ten en dat de opbrengst van de onbespoten 
b.oomgaarden slechts ongeveer 50 % is van 
die der bespoten boomgaarden, daar bij niet
bespuiten verschillende boomziekten zich in 
ernstige mate voordoen. 

Ook het door mij aangevoerde bezwaar, 
dat , indien dit geval als bijzonder geval wordt 
aangemerkt, een precedent wordt geschapen, 
waarop zeer vele personen zich zouden kun
nen beroepen, kan de Afdeling niet delen, 
daar zij van mening is, dat de overwegingen van 
het door haar aangeboden ontwerp-besluit 
het geval volkomen individualiseren. 

De Afdeling geeft Uyver Majesteit dan ook 
in overweging; een beslissing te nemen over
eenkomstig het door haar aangeboden ont
werp-besluit. 

De door de Afdeling aangevoerde motieven 
hebben geen wijziging kunnen brengen in 
mijn standpunt , dat aan Van Duijnhoven geen 
vrijstelling van de dienstplicht wegens aan
wezigheid van een bijzonder geval behoort te 
worden verleend . 

Weliswaar ben ik met de Afdeling van me-
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ning, dat de fruitkwekers, die voorheen van 
de diensten van de dienstplichtige gebruik 
maakten en er niet in zijn geslaagd een ver
vanger voor hem te verkrijgen, wat hun fruit
teeltbedrijf betreft, worden benadeeld, doch ik 
blijf bij mijn mening, dat, waar het hier in 
hoofdzaak kleine bedrijfjes betreft, die niet 
het hoofdmiddel van bestaan voor deze men
sen vormen , hierin geen voldoende reden kan 
worden gevonden om de dienstplichtige vrij
stelling te verlenen. Ik moge er in dit ver
band tevens de aandacht op vestigen, dat uit 
de door mij ingewonnen inlichtingen is geble
ken, dat IS personen, die gezamenlijk nog niet 
de helft van de 30 H.A. boomgaard bezitten, 
getracht hebben een vervanger te vinden en 
daarin niet zijn geslaagd. Dit geeft naar mijn 
mening een ander beeld van de situatie, dan 
in het door de Afdeling aangeboden ontwerp
besluit wordt gegeven. 

Mede· hierop berust mijn oordeel, dat de 
afwezigheid van de dienstplichtige niet van 
zodanige invloed is op de totale fruitopbrengst 
van ons land, of zelfs van de streek, waarin 
bedoelde bedrijven zijn gelegen, dat hier ge
sproken kan worden van een ernstige bena
deling van het algemeen belang. 

Ook met het oordeel van de Afdeling, dat 
het verlenen van vrijstelling in dit geval niet 
het scheppen van een precedent zou inhou
den, kan ik mij niet verenigen. 

Talloze dienstplichtigen immers nemen, 
op het ogenblik waarop zij voor het vervullen 
van hun dienstplicht worden opgeroepen, 
reeds een zodanige plaats in het maatschap
pelijk leven in, dat door hun vertrek zowel 
particuliere- als algemene belangen in min of 
meer ernstige mate worden geschaad. Dit 
geldt temeer in de tegenwoordige omstan
dighedèn, nu vele open gevallen plaatsen niet, 
of slechts in onvoldoende mate door anderen 
kunnen worden ingenomen. 

Het nadeel, dat het particulier- en alge
meen belang ondervindt door het verblijf in 
werkelijke dienst van Van Duijnhoven, is naar 
mijn oordeel zeker niet zo groot, dat hij hier
door ten opzichte van vele andere dienst
plichtigen een dermate uitzonderlijke positie 
zou innemen, dat het gewettigd zou zijn hem 
te achten te verkeren in een bijzonder geval, 
zoals in artikel IS, eerste lid, sub e, der Dienst
plichtwet, bedoeld. 

Ik meen er dan ook ernstig bezwaar tegen 
te moeten maken, dat aan Van Duijnhoven 
op vermelde grond vrijstelling van de dienst
plicht zou worden verleend en veroorloof mij 
daarom Uwer Majesteit eerbiedig in overwe
ging te geven, het beroep ongegrond te ver
klaren en daartoe het mijnerzijds opgemaak
te ontwerp-besluit, dat mede hierbij is ge
voegd, te bekrachtigen. 

De Minister van Oorlog, 
A. H. J. L. FIÉVEZ. 

S . I 155 

30 Maart 1948. BESCHIKKING VAN DE 
MINISTER VAN FINANCIEN, hou
dende wijziging van de Vierde Uitvoe
ringsbeschikking Besluit op de Materi
eele Oorlogsschaden 1945. 
(Staatsblad n° G 166). 

L. & S. 1948 

1948 

De Minister van Financiën 
Heeft goedgevonden te bepalen: 

Art. I In artikel 5, eerste zin, van de Vier
de Uitvoeringsbeschikking Besluit op de Ma
terieele Oorlogsschaden 1945 (Staatsblad n°. 
G 166) wordt "gestorte" gewijzigd in "be
taalde". 

Art. 2. Deze beschikking, welke in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, wordt ge
acht in werking te zijn getreden op 10 Juli 
1946. 

's-Gravenhage, 30 Maart 1948. 
De Min. v. Financiën. P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 23 April 1948). 

S. I 156 

zs April 1948. WET, houdende nieuwe re
geling in zake het Nederlandse munt • 
wezen. 

Bijl. Hand. II 46/47, 487; 
Bijl. Hand. II 47/48, 487; 
Hand. II 47/48, bladz. 1204-1212; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 487; 
Hand. 1 47/48. bladz. 396-397. 

Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging hebben genoll),en, 

dat het wenselijk is een nieuwe regeling te 
treffen voor het Nederlandse muntwezen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. r. De rekeneenheid van het Ne

derlandse muntstelsel is de gulden. 
2. De gulden is verdeeld in honderd 

centen. 
2. 's Rijks munten zijn: 
1. met de hoedanigheid van wettig be

taalmiddel tot beperkt bedrag: 
a. in zilver: 
de twee-en-een-halve gulden (rijksdaal-

der); 
de gulden; 
b . in nikkel: 
het vijf-en-twintig-centstuk (kwartje; 
het tien-centstuk (dubbeltje); 
c . in brons: 
het vijf-centstuk (stuiver); 
de cent; 
II. zonder de hoedanigheid van wettig 

betaalmiddel: 
de gouden dukaat. 
3. De in artikel 2 genoemde munten 

voldoen aan de volgende eisen van gewicht, 
gehalte en middellijn: 

Zie tabel op blz. r94, bovenaan 1e kolom. 

4. x . De in artikel 2, onder I, genoem
de munten dragen op de voorzijde Ons 
borstbeeld, tot omschrift voerende Onze 
naam, met de woorden: Koning (Koningin) 
der Nederlanden; de keerzijde draagt de 
waardeaanduiding. 

De overige bestanddelen van de beelde
naars dezer munten worden door Ons be
paald. 

2. D e beeldenaar van de gouden dukaat 
is: 

op de voorzijde een geharnaste man tus
sen de cijfers van het jaartal, met het om-

13 
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schrift: Concordia res parvae crescunt, be
nevens het muntteken en het muntmeesters
teken; 

op de keerzijde binnen een versierd vier
kant: 

Mo: aur: reg: Belgii ad legem imperii. 
De stukken zijn voorzien van een kabel

rand. 
5, I. De in artikel 2, onder r," genoem

de munten worden uitsluitend voor reke
ning van het Rijk geslagen tot door Ons 
vast te stellen bedragen. 

2. De bedragen, benodigd voor de aan
koop van muntmateriaal voor de aanmaak 
van de in artikel 2, onder I, genoemde mun.. 
ten, en de nominale waarde dezer munten 
worden op de begroting van 's Rij_ks uit
gaven, onderscheidenlijk op die van 's Rijks 
middelen gebracht. 

3. Het staat een ieder vrij voor zijn re
kening gouden dukaten te doen slaan aan 
's Rijks Munt, wanneer de werkzaamheden 
voor het Rijk of voor de Overzeese Ge
biedsdelen dit niet verhinderen. 's Rijks 
Munt is niet verplicht partijen goud bene
den honderd kilogram aan te munten in 
dukaten. 

G. Niemand is verplicht munten tot een 
hoger bedrag aan te nemen dan van 
vijftig gulden in rijksdaalders en guldens; 
tien gulden in kwartjes en in dubbel-
een gulden in stuivers; [tjes; 
vijf en twintig cent in centen; 
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7. Door Ons worden de kantoren aange
wezen waar: 

a. munten kunnen worden ingewisseld 
tegen onbeperkt wettig betaalmiddel, mits 
het aangeboden bedrag niet minder zij dan: 

f 50 voor de rijksdaalder en de gulden; 
f 25 voor het kwartje en het dubbeltje; 
f 10 voor de stuiver en de cent. 
b. onbeperkt wettig betaalmiddel kan 

worden ingewisseld tegen munten, voorzo
veel de beschikbare voorraad zulks toelaat. 

c. munten van iedere nominale waarde 
kunnen worden verwisseld tegen munten 
van andere nominale waarde, voorzoveel de 
beschikbare voorraad zulks toelaat. 

8. x. Vervalste of geschonden munten 
worden in 's Rijks schatkist niet aangeno
men. Niemand is gehouden deze munten 
aan te nemen. , 

2. Onder geschonden munten worden, in 
dit en in het volgende artikel, niet begre
pen die munten, welke kennelijk uitsluitend 
door slijtage in gewicht zijn verminderd. 

3. De ambtenaren niet ontvangsten voor 
de kassen van openbare lichamen of instel
lingen belast, zijn bij het in hun handen ko
men van munten, welke vermoed worden 
vals, vervalst of geschonden te zijn, ver
plicht daarvan onverwijld, onder afgifte 
dezer munten, aangifte te doen bij de offi
cier van justitie of één zijner hulpofficieren. _ 

9, x. Munten, welke vermoed worden 
vals, vervalst of geschonden te zijn, kunnen 
door een ieder aan 's Rijks Muntmeester ter 
beoordeling worden toegezonden. 

2 . Ingeval de munten naar het oordeel 
van 's Rijks Muntmeester vals, vervalst of 
geschonden zijn," geeft hij deze doorgesneden 
terug of vergoedt hij de stoffelijke waarde. 

3. In het tegengestelde geval geeft 's 
Rijks Muntmeester de munten terug in de 
staat waarin hij deze ontvangen heeft, of 
vergoedt hij de nominale waarde. 

4. Wanneer de munten bij '.s Rijks 
Muntmeester ten behoeve van de strafvor
dering in beslag worden genomen, wordt de 
verplichting, bedoeld in het tweede of derde 
lid, gedurende het beslag opgeschort. Deze 
verplichting vervalt, indien de munten wor
den verbeurdverklaard. 

5. Munten, bedoeld in het eerste lid, 
welke elders dan bij 's Rijks Muntmeester 
ten behoeve van de strafvordering in be
slag zijn genomen, worden in de . gevallen, 
bedoeld in de artikelen n8 en 353 van het 
Wetboek van Strafvord<,ring, alvorens tot 
afgifte wordt overgegaan, ter beoordeling 
toegezonden aan 's Rijks Muntmeester, die 
hiermede handelt overeenkomstig de bepa
lingen van het tweede, onderscheidenlijk 
derde lid. 

6. Munten, bedoeld in het eerste lid, 
welke ingevolge artikel 214bis van het Wet
boek van Strafrecht zijn verbeurdverklaard, 
worden ter beschikking van 's Rijks Munt
meester gesteld. 

10. I. Van Rijkswege worden ingetrok
ken en ontmunt: 

a. alle gebrekkig bewerkte munten; 
b. alle munten, niet begrepen onder die, 
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bedoeld in artikel 9, tweede lid, welke voor 
de omloop ongeschikt zijn geworden, of die, 
om andere redenen, ter beoordeling van On
de M;~,ster van Financiën, aan de omloop 
dienen te worden onttrokken. 

2. De wijze van intrekking wordt bij al
gemene maatregel van bestuur geregeld. 

3. De nominale waarde en de opbrengst 
van het metaal der overeenkomstig het eer
ste lid ontmunte stukken worden op de be
groting van 's Rijks uitgaven, onderschei
denlijk op die van 's Rijks middelen ge
bràcht. 

11. 1. Het "Fonds uit de zuivere win
sten verkregen uit aanmuntingen voor reke
ning van het Rijk", bedoeld in artikel 3bis 
van de Muntwet 1901, wordt geliquideerd 
op het tijdstip en volgens regelen, vast te 
stellen door Onze Minister van Financiën. 

2. De verliezen, die vóór het in het eer
ste lid bedoelde tijdstip ontstaan bij de ont
munting der in artikel 12 bedoelde munten, 
worden gedekt uit de middelen, verkregen 
door vervreemding van kapitalen van dit 
fonds. 

3 . De renten van de kapitalen van het 
in het eerste lid bedoelde fonds worden 
met ingang van het begrotingsjaar 1945 ten 
bate van 's Rijks middelen gebracht. 

4. De bestemming en de dekking van 
een batig, onderscheidenlijk van een nadelig 
liquidatiesaldo worden bij de" wet geregeld. 

12. r. De overeenkomstig de Muntwet 
1901 anders dan uit goud geslagen munten, 
welke niet in deze wet zijn voorzien, en de 
ingevolge bezettingsregelingen . geslagen zin
ken munten worden buiten omloop gesteld 
volgens regelen, bij algemene maatregel van 
bestuur vast te stellen, met dien verstande 
dat tot inwissé ling dezer munten geduren
de ten minste drie maanden gelegenheid 
wordt gegeven. · 

2. Tot op het tijdstip dezer buitenom
loopstelling blij ven deze munten op de be
staande voet gangbaar. 

3. De overeenkomstig de Muntwet 1901 
geslagen rijksdaalders en guldens, welke niet 
reeds buiten omloop zijn gesteld, blijven op 
de voet van deze wet gangbaar, voorzover 
zij niet overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet worden ingetrokken. 

13. 1 . Deze wet kan worden aange
haald als "Muntwet 1948". 

2. Zij treedt in werking op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip. 

3. Op dat tijdstip treden buiten wer
king : 

A . de Muntwet 1901, laatstelijk gewij
zigd bij de wet van 29 Juni 1925 (Staats
blad no. 308); 

B. Onze besluiten van 14 September 
1944 (Staatsblad no. E 87) en van 16 Juni 
1945 (Staatsblad no. F 108). • 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTlNCK. 

(Uitgeg. 30 April 1948), 
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16 April 1948. WET, houdende vaststelling 

van het Negende Hoofdstuk Ader Rijks
begroting voor het dienstjaar 1948. (De
partement van Wederopbouw en Volks
huisvesting) 

Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Hand. II 47/48, bladz. 1212-1276; 
Bijl. Hand. I 47/48,'600; 
Hand. I 47/48, bladz. 397-425. 

Titel A. Gewone Dienst . . f 55.862.378 
Titel B. Buitengewone dienst f 315,519.062 

Gehele Dienst . . f 371.381.440 

S. I 158 
20 April 1948. BESCHIKKING van de Minis

ter van Financiën houdende vaststelling 
van de Vierde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947, 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van de 
afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad n°. H 287) houdende verlenging • 
van de machtiging, als bedoeld in artikel 1, 
eerste lid , van het Machtigingsbesluit geld
zuivering (Staatsblad n°. F 133); 

Gelet op het bepaalde in artikel 8 van de 
Beschikking Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad n°. H 377), alsmede op de Derde 
Aanvullingsbeschikking _ Afwikkeling Geld
zuivering 1947 (Staatsblad n° H 457); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Ten laste van optierekeningen kun

nen inschrijvingen in bedragen van ten min
ste f 100.000,-, afgerond op een veelvoud 
van f 5000,-, worden opgenomen op naam 
in een Schuldregister Investeringscertifica ten, 
netwelk zal worden gehouden bij het Agent
schap van het Ministerie van Financiën, He
rengracht 344 te Amsterdam, verder te noe
men Agentschap. 

Art . 2. (1) De aflossing der in het schuld
register ingeschreven schuld zal geschieden 
door met ingang van I Januari 1959 jaarlijks 
op de eerste Januari een gedeelte van het tel
kens op de aflossingsdatum op elke rekening 
uitstaande bedrag a pari aflosbaar te stellen 
en wel 

per 1 Januari 1959 een tiende deel 
1960 .. negende .. 
1961 .. achtste .. 
1962 .. zevende .. 

1 1963 .. zesde 
1 1964 .. vijfde 
1 1965 .. vierde 
1 1966 derde 
1 1967 d~ helft 

1968 het restant 

behoudens hetgeen hierna is bepaald voor 
het geval van versterkte aflossing. Versterkte 
aflossing a pari voor een evenredig deel op 
elke rekening, dan wel algehele aflossing a pa
ri zal plaats hebben op de tijdstippen waarop 
en in de mate waarin ten aanzien van de ver
handelbare schuldbewijzen van het recht tot 
versterkte of algehele aflossing à pari wordt 
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gebruik gemaakt, terwijl in dat geval de 
looptijd overeenkomstig wordt verkort. Bij 
periodieke en versterkte aflossing wordt het 
af te lossen bedrag per rekening afgerond op 
f 1000,- of een veelvoud daarvan. Indien het 
&f te lossen bedrag" eindigt op f 500,- .of ho
ger vindt de afronding naar boven plaats, 
anders naar beneden. De terugbetaling der 
hoofdsom zal geschieden door overboeking 
door bemiddeling van De N ederlandsche 
Bank op een door de inschrijver aan te wijzen 
rekening. 

(2) De rente is ter zake van de in lid 6 ge
noemde rekening A betaalbaar op de Ie Ja
nuari en terzake van de aldaar genoemde 
rekening B op de 1e Januari en de Ie Juli 
van elk jaar over het op die data uitstaande 
saldo der rekening. De betaling der rente zal 
geschieden onder aftrek van de in lid IO ge
noemde kosten door overboeking door be
middeling van De N ederlandsche Bank op 
een door de inschrijver aan te wijzenrekening. 

(3) De rente gaat in, ten aanzien van de 
bedragen gestort op rekening A op de Ie Ja
nuari voorafgaande aan de stortingsdatum der 
hoofdsom en ten aanzien van de bedragen 
gestort op rekening B op de laatste aan de 
stortingsdatum voorafgaande Ie Januari in
dien de storting plaats vindt in de periode 
2 Januari-30 Juni en op de laatste aan de 
stortingsdatum voorafgaande Ie Juli indien 
de storting plaats vindt in de periode 2 Juli 
-31 December. Bij de betaling der hoofdsom 
ten laste van een optierekening moet de rente 
over het tijdvak van de datum van ingang 
der rente tot aan de stortingsdatum worden 
bijbetaald. 

(4) De gelegenheid tot inschrijving wordt 
opengesteld met ingang van de dag van in
werkingtreding dezer beschikking op werk
dagen behalve 's Zaterdags, van 9-12 uur bij 
het Agentschap. De inschrijving moet ge
schieden door bemiddeling van een Lià -van 
de Vereniging voor den Effectenhandel (Be
drijfsgroep Effectenhandel). 

(5) De storting van de hoofdsom onder 
aftrek van de provisie en de gelijktij dige 
storting van de te verrekenen rente moeten 
geschieden overeenkomstig het bepaalde bij 
artikel 1, lid IO van de Derde Aanvullings
beschikking Afwikkeling Geldzuivering 1947, 
doch met de vermelding: .,Schuldregister In
vesteringscertificaten hoofdsom minus pro
visie" , respectievelijk: .,Schuldregister In
vesteringscertificaten rente''. 

(6) Het bedrag, afkomstig van een optie
rekening, waarvoor wordt deelgenomen, wordt 
geboekt op een rekening A en wel in gelijke 
bedragen verdeeld over vijf subrekeningen, 
genummerd I tot en met V , en in vijf jaarlijk
se termijnen als volgt overgeboekt naar een 
rekening B ten name van dezelfde inschrijver: 
per 1 Juni 1948 het saldo van sub-rekening I 

I 1949 Il 
I 1950 111 
I 1951 IV 
I 1952 V 

Geschiedt de deelneming ten laste van een 
optierekening, nadat een of meer der genoem
de overboekingsdata reeds zijn verschenen, 
dan wordt een dienovereenkomstig deel of 
worden dienovereenkomstige delen recht 
streeks op een rekening B geboekt. In bijzon-
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dere gevallen (voornamelijk ten behoeve van 
door de Investeringscommissie goedgekeur
de investeringen) kan, volgens nader door de 
Minister van Finctnciën te st~llen regelen, ver
vroegde overboeking in bedragen van f 1000,
of veelvouden daarvan naar een rekening B 
worden toegestaan; het vervroegd overge
boekte bedrag wordt in mindering gebracht 
op 'de eerstvolgende periodieke overboekingen. 

(7) De bedragen uitstaande op een reke
ning A, zomede het recht tot ontvangst van 
de rente, zijn niet verhandelbaar en, behou
dens nadere beschikking van de Minister van 
Financiën, niet beleenbaar, het laatste met 
deze uitzondering, dat, tot zekerheid van 
vóór de afkondiging van de Derde Aanvul
lingsbeschikking Afwikkeling Geldzuivering 
1947 (Staatsblad n°. H 457) met vergunning 
van De Nederlandsche Banj<: op onderpand 
van geblokkeerde tegoed verstrekte cre
dieten , door de credietnemer door hem bij 
inschrijving verworven inschrijvingen, voor 
bedragen afgerond op f 1000,- of veelvouden 
daarvan, in onderpand kunnen worden ge
geven. 

(8) De bedragen uitstaande op een reke
ning B zijn verhandelbaar en beleenbaar . 
Verhandeling, belening eh dergelijke kunnen 
uitsluitend geschieden voor het gehele saldo 
der rekening, of in bedragen van ten minste 
f 100.000,- , afgerond op een veelvoud van 
f 1000,-. Verkochte bedragen worden over
geboekt op een bestaande of te openen reke
ning B ten name van de koper. De verhande 
ling is onderworpen aan de voor effecten gel
dende voorschriften. 

(9) In de perioden ingaande II Juni tot en 
met 30 Juni en ingaande II December tot en 
met 31 December van elk jaar, kunnen geen 
in-, bij - of afschrijvingen plaats hebben; even
min kan in die tijdvakken wijziging worden 
gebracht in de persoon van de tot de rente
ontvangstgerechtigde of in de wijze van rente
betaling. 

(10) Over elke rekening zijn a3.n het Agent
schap verschuldigd kosten ad 0,12°/00 per jaar 
berekend als volgt: I cent per f 1000,- per 
kalendermaand, een gedeelte van een maand 
gerekend voor een volle maand, over het in 
iedere maand hoogst uitstaande bedrag. De
ze kosten worden in mindering gebracht op 
iedere rentebetaling; indien dit niet mogelijk 
is dienen zij door de inschrijver afzonderlijk 
te worden voldaan. 

(II) Recepissen en verhandelbare schuld
bewijzen, als bedoeld in artikel I, lid II en 13 
vari de Derde Aanvullingsbeschikking Afwik
keling Geldzuivering 1947, kunnen - behal
ve in de gesloten perioden - afzonderlijk of 
gezamenlijk worden omgezet in inschrijvingen 
op een rekening A, respectievelijk rekening B. 
Recepissen per soort en verhandelbaare 
schuldbewijzen dienen te worden aangeboden 
in bedragen van f 1000,- of een veelvoud 
daarvan, met dien verstande, dat opening van 
een nieuwe rekening slechts zal geschieden 
voor een bedrag van tenminste f 100.000,-. 
De boeking op een rekening A geschiedt op 
de subrekeningen, welke overeenstemmen met 
de soorten der aangeboden recepissen. De 
kosten van omzettingen als bedoeld in de 
eerste alinea van dit lid belopen 0,5°/00 van 
het aangeboden nominale bedrag, met een 
minimum van f 50 ,- per aanbieding. Zij 
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moeten bij de omzetting worden voldaan. Het 
verzoek tot omzetting moet onder aanbie
ding der recepissen en/of verhandelbare 
schuldbewijzen, voorzien van de nog niet ver
schenen coupons, tenminste drie weken vóór 
de gewenste dag van inschrijving bij het 
Agentschap worden ingediend. 

(12) Ten laste van een rekening B kunnen 
- behalve in de gesloten perioden - ver

handelbare schuldbewijzen, groot f 1000,-, 
worden verkregen. De kosten per omzetting 
belopen 1 °loo van het nominale bedrag der 
schuldbewijzen, met een minimum van f roo, 
Zij moeten bij de omzetting worden voldaan. 
De aanvraag tot omzetting moet tenminste 
drie maanden vóór de dag, waarop men de 

* schuldbewijzen wenst te ontvangen, bij het 
Agentschap worden ingediend. 

(13) Door de Agent van het Ministerie van 
Financiën kunnen, met inachtneming van de 
bepalingen van deze beschikking nadere re
gelen omtrent de inrichting en het beheer van 
het schuldregister worden gesteld. 

(14) Voor in-, bij- en afschrijvingen, zo
mede voor het stellen van aantekeningen, 
moet worden gebruik gemaakt van door het 
Agentschap beschikbaar te stellen formulie
ren. 

Art. 3. Recepissen verkregen voor de in
werkingtreding van dezejbeschikking kunnen, 
mits aangeboden in bedragen van tenmin
ste f 100.000,- (elke soort van recepissen 
afgerond op een veelvoud van f rooo,-),\vóór 
1 Juni 1948 kosteloos worden omgezet in een 
inschrijving op een rekening A. 

Art. 4. Overigens gelden, voorzover toe
passelijk , de bepalingen -van de Derde Aan
vullingsbeschikking Afwikkeling Geldzuive
ring 1947. 

Art . S. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, kan worden aan
gehaald als "Vierde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947" en treedt 
in werking op de dag volgende op die harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, 20 April 1948. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 23 April 1948) . 

S. I 159 

2z April z948. BESLUIT tot w11z1gmg 
van artikel 23 van het Koninklijk Be
sluit van II Juli 1922 (Staatsblad No. 
444), tot vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, bedoeld in ar
tikel 181 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad No. 240). 

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

Binnenlandse Zaken dd. II Maart 1948, No. 
740 II , afdeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Overwegende, dat het wenselijk is artikel 
23 van Ons beluit van 11 Juli 1922 (Staats
blad no. 444), tot vaststelling van een al
gemene maatregel van bestuur, bedoeld in 
artikel 181 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad no. 240), laatstelijk gewijzigd bij Ons 
besluit van 19 April 1947 (Staatsblad no. 
H 126), te wijzigen; 
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De Raad van State gehoord (advies van 
6 April 1948, no. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 8 April 1948, no. 3859, 
afdeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel. 
Te rekenen van 1 Januari 1948 wordt in 

het eerste lid van artikel 23 van Ons aan
gehaald besluit in plaats van "f 10", ,.f 15" 
en "f 15" onderscheidénlijk gelezen:. f 12.50, 
f 18.75 en f 18.75. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 21 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. II Mei z948). 

s. i 160 

2z April 1948. BESLUIT tot wijziging van 
het Koninklijk besluit van 18 Novem
ber 1936 (Staatsblad No. 182) (Sala
risregeling van leerling-verplegenden) . 

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

President en van Onze Minister van So
ciale Zaken van ro April 1948, no. 193 C/ 
Dossier 55, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 2 2, tweede lid, en artikel 
33 van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934, zoals dat sindsdien 
is gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
Art. 1. De beschikking van de Secreta-

• ris-Generaal van het Departement van Bin
nenlandse Zaken, betreffende wijziging van 
de salarisregeling van leerling-verplegenden, 
van 18 November 1940, no. <19686, afdeling 
Ambtenarenzaken. (Nederlandse Staatscou
rant van 20 November 1.940, no. 227), als
mede de beslissing van de S ecretaris-Gene
raal voornoemd van 17 Februari 1943, no. 
6II, Afdeling A., waarbij die beschikking 
werd gewijzigd, worden ingetrokken. 

2. 1. Artikel 2 van Ons besluit van 18 
November 1936 (Staatsblad no. 182) tot 
uitvoering van artike l 22, tweede lid, van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934 (Salarisregeling van leer
ling-verplegenden) vervalt. 

2. Artikel 4, eerste lid, wordt gelezen 
als volgt: 

Op het in artikel 1 vermelde bedrag wordt 
voor het genot van kost en inwoning een 
korting toegepast van f 500 per jaar. 

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

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur zijn, ieder 
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voor zoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Alge
mene Rekenkamer. 

Soestdijk, 21 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Minister-President, BEEL. 

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

(Uitgeg. z4 Mei_ z948.) 

S. I 161 

21 April 1948. BESLUIT houdende vaststel
ling van een voorschrift betreffende de 
beoordeling van de officieren bij de Ko
ninklijke landmacht. (V. B. O.) 

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

Oorlog van 4 December 1947, Afd. AI, Bur. 
I, n°. 543; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is, de 
bestaande bepalingen betreffende de beoor
deling van de officieren bij de Koninklijke 
landmacht te herzien ; 

Gelet op artikel 93 van het reglement voor 
de militaire ambtenaren der Koninklijke 
landmacht; 

De Raad van State gehoord {advies van 13 
Januari . 1948, n°. 23). · 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Minister d.d. 19 februari 1948, Afdeling A 1, 
Bureau 1, no. 651; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 
re. in te trekken: 
a. Ons besluit van 20 Februari 1941, n°. 9, 

zoals dit besluit is gewijzigd bij Ons besluit 
van I April 1943, n°. IO en ten dele buiten 
werking is gesteld bij Ons besluit van 10 April 
1947, n°. 47; 

b. Ons besluit van 2 Juli 1928 (Staatsblad 
n°. 242); 

ze. vast te stellen het bij dit besluit gevoeg
de Voorschrift betreffende de beoordeling van 
de officieren bij de Koninklijke landmacht. 

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

Soestdijk, 21 April 1948. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg . 14 M ei 1948) . 

Behoort bij Koninklijk 
besluit van 21 April 
1948, n°. 78. (Staats-

blad n°. I 161.) 

Voorschrift betreffende de beoordeling van 
de officieren bij de KonlnkI.ljke landmacht. 

(V.B.O.) 
Algemeen 

r. De waarde van het leger wordt bepaald 
door hen, die daaraan leiding geven. 

Slechts ·van diegenen kan leiding uitgaan, 
d ie de daarvoor noodzakelijke karaktereigen-
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schappen bezitten, hun taak volled ig beheer
sen en zich daaraan ten volle geven. 

Officieren, die bestemd worden voor func
ties, waarvoor zij de bekwaamheid niet be
zitten, doen schade aan het leger. 

Het is daarom noodzakelijk, dat de beoor
deling van de Officieren op zodanige wijze 
wordt geregeld, dat de grootst mogelijke zeker
heid wordt verkregen, dat deze beoordeling 
een juist beeld geeft van de beoordeelde offi
cier. 

_ De officieren, die met de beoordeling van 
andere - jongere - officieren worden belast, 
zullen steeds hebben te bedenken, dat zij het 
zijn die er de verantwoordelijkheid voor dra
gen, dat uitsluitend die officieren met hogere 
functies worden belast - en daardoor voor 
bevordering in aanmerking komen - die de 
daartoe vereiste bekwaamheid inderdaad 
bezitten. 

Het gehalte - de waarde - van het korps 
officieren wordt uitsluitend bepaald door de 
officieren zelf. Enerzijds zullen de beoorde
laars er derhalve voor hebben te waken, dat de 
officieren niet met meer verantwoordelijk
heid worden belast dan zij kunnen dragen; 
anderzijds behoren zij te voorkomen, dat 
jongere uitmuntende officieren te lang in de 
lagere rangen gehandhaafd blijven, waardoor 
het leger hun capaciteiten niet ten volle kan 
benutten. 

2. Chefs die een ootdeel over een officier 
uitspreken, zullen daarbij steeds in het oog 
houden, dat, zowel in het b elang van het le
ger als in dat van de beoordeelden zelf, strik
te rechtvaardigheid en erkentelijkheid moe
ten worden betracht. 

3. Iedere beoordelaar dient zelfstandig 
zijn oordeel over de te beoordelen officier te 
gev-en. Hogere autoriteiten mogen daarop 
generlei invloed uitoefenen . 

4. De officieren moeten tijdig voordat zij 
voor bevordering in aanmerking komen in 
de gelegenheid worden gesteld van de mate 
van hun geschiktheid voor de naast hogere 
rang te doen blijken. 

Het is niet noodzakelijk een troep overeen
komstig de naast hogere rang in het terrein 
te hebben aangevoerd om voor die rang ge
schikt te worden beoordeeld. Wanneer de ge
legenheid daartoe mocht hebben ontbroken 
kan de officier veelal zeer goed worden be
oordeeld op grond van zijn wijze van dienen, 
het gezag dat van hem uitgaat , zijn besluit
vaardigheid, zijn wilskracht, enz., in het al
gemeen dus op grond van zijn karaktereigen
schappen. Zijn theoretische kennis kan voorts 
op velerlei wijze worden getoetst . Het resul
taat van gevolgde cursussen moet in elk geval 
in beschouwing worden genomen en op de 
beoordelingslijst worden vermeld. Nadrukke
lijk wordt er op gewezen, dat niet uitsluitend 
naar de practische en theoretische kennis 
mag worden beoordeeld, doch dat karakter
eigenschappen evenzeer een hoofdelement in 
de beoordeling vormen. 

Bijzondere gevallen 
5. In gevallen waarin dit voorschrift niet 

voorziet, beslist de Minister van Oorlog. 
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Bl'pallngen betreffende cle beoorclellng van 
de officieren, behoren,I tot het beroeps 

personeel 
Het systeem van beoordeling 

6. Het is voor een ieder uiterst moeilijk 
zelfstandig een onpartijdig oordeel over een 
ander uit te spreken. Om die reden wordt in 
dit voorschrift bepaald, dat waar dit moge
lijk is officieren tot en met de rang van 
luitenant-kolonel zullen worden beoordeeld 
door meerdere beoordelaars. 

Deze wijze van beoordelen biedt het voor
deel dat de beoordelaars in de gelegenheid 
worden gesteld een vergelijking te maken tus
sen de officieren, die rechtstreeks onder hun be
velen zijn ingedeeld, en de officieren van gelij
ke rang dienend bij andere in de onmiddel
Jijke nabijheid optredende en in dezelfde 
omstandigheden, verkerende onderdelen. 
Voorts wordt hierdoor het bezwaar, dat de 
ene beoordelaar ter zake minder zware maat
staven aanlegt dan de andere, zo niet ge
heel, dan toch grotendeels ondervangen. 

Officieren, die niet beoor- · 
deeld worden 
7. Van opperofficieren, en van hoofdoffi

cieren die Chef zijn van een dienstvak, als
mede van de Commandant der Koninklijke 
Marechaussee worden geen beoordelingen 
uitgebracht. 

Officieren, die beoordeeld 
'\\'Orden en officieren, . 
die beoordelen 
8. Overigens worden van alle officieren 

beoordelingslijsten ingediend. 
Kolonels worden in eerste aanleg beoor

deeld door hun onmiddellijke commandant. 
In voorkomend geval zijn de opvolgende 

Chefs van de beoordelaar gehouden ter zake 
van de uitgebrachte beoordeling duidelijk 
van hun mening te doen blijken. 

De luitenant-kolonel en officieren van 
lagere rang worden beoordeeld door meer 
dan één beoordelaar, welke beoordelaars zich 
daartoe in commissie verenii;en. 

9. De commissie van beoordelaars bestaat 
uit ten minste drie officieren. 

Alle leden moeten een hogere rang bekleden 
dan de te beoordelen officier. 

Als algemeen beginsel geldt, dat de com
missie wordt gevormd uit: 

a . de Chef van de onmiddellijke comman
dant. van de te beoordelen officier; 

b. de onmiddellijke commandant van de 
te beoordelen officier; 

c. ten minste een doch bij voorkeur meer 
dan één officier één rang hoger dan de te 
beoordelen officier, die zo mogelijk officieren 
onder hun bevelen moeten hebben, die een 
overeenkomstige functie vervullen als de te 
beoordelen officier. 

·wie belast zijn met de 
samenstelling der com
missies van beoorde
laars 
10. De beoordelaars van de officieren met 

de rang van luitenant-kolonel en lager wor
den aangewezen door de Chef van de onmid
dellijke commandant van de te beoordelen 
officier, ui~gezonderd in de volgende gevallen: 
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a. indien de commandant van de te beoor
delen officier een rang bekleedt twee of meer 
rangen hoger dan deze officier , wijst de com
mandant zelf d e beoordelaars aan; 

b. indien de Chef van de commaridant van 
de betrokken officier een rang bekleedt twee 
of meer ra ngen hoger dan deze commandant, 
belast eerstgenoemde een onder zijn bevelen 
dienend officier , die een rang bekleedt twee 
rangen hoger dan 'de te beoordelen officier, 
met de samenstelling der commissie. 

Samenstelling der commissies 
II . De officier , die de beoordelaars heeft 

aangewezen, neemt zelf zitting in de commis
sie van beoordelaars en is met de leiding 
daarvan belast. 

12 . Indien de officier, die belast is met de 
aanwijzing der beoordelaars, niet over vol
doende daarvoor in aanmerking komende offi
cieren de beschikking heeft, doet hij daarvan 
mededeling aan zijn commandant , die alsdan 
maatregelen zal nemen, dat de commissie met 
één of meer leden wordt aangevuld. 

13. Indien de officier, die beoordeeld moet 
worden, dienst doet bij een ander wapen of 
dienstvak dan waartoe hij behoort, moet t,m 
minste één beoordeelaar behoren tot het wa
pen of dienstvak van de te beoordelen officier. 
Deze beoordelaar wordt - op voorstel van 
de samensteller der commissie - aangewe
zen door de Directeur (c.q. Chef) van het des
betreffende wapen of dienstvak. 

14. Indien de officier, die beoordeeld moet 
worden, dienst doet onder een Chef, die geen 
militair is, treedt deze in de plaats van een 
der officieren-beoordelaars. In. de commissie 
kan ten hoogste één burgerautoriteit worden 
opgenomen. . 

Met de leiding der commissie blijft of wordt 
in dit geval belast de hoogste of oudste in 
rang zijnde, in de commissie zitting hebbende 
officier. 

Ten aanzien van officieren rechtstreeks 
dienend onder de Minister van Oorlog, wordt 
door de Voorzitter der commissie schriftelijk 
het onderdeel van die autoriteit over de 
te beoordelen officier gevraagd. 

15. Zoveel mogelijk moet door alle com
mandanten, die ingevolge punt 9 met het 
aanwijzen der beoordelaars zijn belast, wor
den betracht, dat de onder hun bevelen 
dienende officieren van gelijke rang door een 
en dezelfde commissie worden beoordeeld. 

Verantwoordelijkheid 
van de co= andanten 
ten aanzien van de be
oordeling van de onder 
hun bevelen dienende 
officie ren 

16. Iedere commandant is er voor verant
woordelijk dat de onder zijn bevelen dienende 
officieren tijdig worden beoordeeld. 

Hij doet daartoe zo nodig voorstellen aan 
zijn onmiddellijke commandant. 

Geheimhouding 
17. De vergaderingen tler beoordelings

commissies zijn geheim. 
Evenzo zijn van geheime aard de beoor

delingslijsten en alle brieven, afschriften en ' 
bescheiden die lijsten betreffende. 
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Invulling der beoordelingslijsten 
18. Voor de beoordeling wordt gebruik 

gemaakt van beoordelingslijsten, waarvan 
een mod~I bij dit voorschrift is gevoegd. 

Bij de invulling van die lijsten behoort naar 
volledigheid te worden gestreefd. Is het niet 
mogelijk op bepaalde punten een beoordeling 
te geven dan moet achter de gestelde vragen 
een liggende streep worden geplaatst. 

Indien tussen de beoordelaars geen over
eenstemming wordt bereikt, wordt daarvan 
te bestemder plaatse op bladzijde 4 der lijst 
mededeling gedaan onder opgave welke be
oordelaar(s) van afwijkende mening is(zijn) 
en onder vermelding van de punten waarop 
zijn (hun) mening afwijkt van het oordeel 
hetwelk op de lijst is ingevuld. 

19. De beoordelingslijsten betreffende 
kolonels moeten door de beoordelaars eigen
handig worden ingevuld . Indien daarbij van 
een schrijfmachine wordt gebruik gemaakt, 
behoort op de lijst een verklaring te worden 
gesteld, waaruit blijkt, dat de invulling 
eigenhandig is geschied. 

De beoordelingslijsten betreffende luite
nant-kolonels en officieren van lagere rang 
worden ingevuld door een der beoordelaars. 
Hierbij moeten de andere tot de desbetreffen
de commissie behorende beoordelaars aanwe
zig zijn. 

20. Het is niet geoorloofd in de beoordelings
lijsten te raderen, over het reeds ingevulde 
heen te schrijven of een invulling geheel of 
gedeeltelijk te beplakken. Is het noodzake
lijk een invulling te wijzigen, dan moet dit 
geschieden door het te wijzigen gedeelte met 
zwarte inkt zodanig door te halen, dat het 
onleesbaar is en vervolgens de verbetering 
boven of onder de doorhaling aan te brengen 
met bijplaatsing van de parafen van alle 
beoordelaars. Evenzo moet elk bijschrijving 
van de parafen van alle beoordelaars worden 
voorzien. 

Het is niet toegestaan buiten de grenzen 
van een vak te schrijven of die ruimte te 
vergroten door aanhechting van een vel 
papier. Is die ruimte onvoldoende voor het
geen men te vermelden heeft, dan behoort 
die mededeling te geschieden in een bij de 
lijst te voegen nota, waarnaar in de lijst wordt 
verwezen met vermelding van de woorden: 
,,zie bijgevoegde nota dd ... .... ", ter-
wijl alsdan uit het opschrift van die nota 
moet blijken op wie zij betrekking heeft. 

De beoordelingslijsten en de eventueel 
daarbij te voegen bescheiden moeten door 
alle beoordelaars worden ondertekend. 

Indien de te beoordelen officier in het tijd
vak waarover de beoordeling loopt is gestraft, 
behoort een afschrift-strafliist bij de lijst te 
worden overgelegd. 

2r. Bij de• invulling van de beoordelings
lijsten worden aangeduid als: 

a. bijzonder aan te bevelen: 
de eerste luitenants, die ten volle voldoen 

aan het bepaalde in het vierde lid van artikel 
14 der Bevorderingswet voor de landmacht 
1 ?02; voorts kapiteins (ritmeesters) en offi
cieren van hogere rang, die niet alleen gere
kend kunnen worden te behoren tot de meest 
geschikten van hun ranggenoten als bedoeld 
in het tweede lid van artikel 15 der hiervoren 
aangehaalde wet. maar die tevens dermate 
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boven andere officieren van hun rang uit
munten, dat zij voor een buitengewone be
vordering bij keuze in aanmerking komen; 

b. aan te bevelen: 
de officieren, die voldoen aan het bepaalde 

in artikel 9 der Bevorderingswet voor de 
landmacht 1902 en, voor zover zij de rang 
van kapitein(ritmeester) of hoofdofficier be
kleden, daarenboven gerekend worden te 
behoren föt degenen, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 15 der hierboven genoemde 
wet; 

c. nog niet aan te bevelen: 
de officieren, die, hetzij wegens te wem1g 

ervaring in hun rang, dan wel wegens een nog 
aan te vullen tekortkoming of te verbeteren 
minder goede eigenschappen, nog niet ten 
volle aan de voor bevordering gestelde eisen 
voldoen, doch van wie verwacht wordt, dat 
zij die geschiktheid alsnog zullen verwerven; 

d. niet in alle opzichten aan te bevelen: 
de kapiteins(ritmeesters) en officieren van 

hogere rang, die ofschoon niet vallende on
der e., echter niet gerekend kunnen worden 
tot de meest geschikten van hun ranggenoten 
en van wie ook niet verwacht wordt, dat zij 
in de toekomst daaronder _komen te behoren; 

e. ongeschikt: 
de officieren, die niet voldoen aan het be

paalde in artikel 9 der Bevorderingswet voor 
de landmacht 1902 en van wie niet verwacht 
wordt, dat zij die geschiktheid alsnog zullen 
verwerven. 

Bij het uitspreken van een oordeel betref
fende de geschiktheid voor hogere rangen 
blijven buiten beschouwing de diensttijd in 
de rang en de tijd van werkelijke dienst welke 
door de Wet worden gevorderd. 

Karakteromschrij ving 
22. Bij de invulling van de bladzijden 2 en 

3 van de beoordelingslijst moet er naar ge
streefd worden een zo nauwkeurig mogelijke 
persoons- en karakteromschrijving van de te 
beoordelen officier te geven. Om daartoe te 
komen zijn op deze bladzijden enige karak
tereigenschappen vermeld. Het is evenwel 
niet noodzakelijk deze woorden bij de karak
teromschrijving te gebruiken, zij hebben 
uitsluitend de strekking enige leidraad te 
geven. 

De beoordelaars zijn vrij in de wijze waarop 
zij de betrokken officier willen schetsen mits 
daaruit duidelijk blijkt in hoeverre de mo
rele, intellectuele en militaire waarde van de 
beoordeelde officier hem geschikt doen zijn 
voor de rang, welke hij bekleedt en eventueel 
voor de naast hogere rang. 

In de eerste plaats behoren daartoe de 
hoedanigheden in het licht te worden gesteld, 
welke in het bijzonder haar invloed, hetzij 
ten goede of ten kwade, kunnen doen gelden 
op de waarde van de officier in de door hem 
beklede en in de naast hogere rang. Hierbij 
moet worden in acht genomen, dat de mate 
van geschiktheid van de officier voor zijn taak 
niet alleen afhangt van zijn bekwaamheden 
zijn practische geoefendheid, zijn ijver e,;_ 
zijn gedrag, maar ook, en wel in toenemende 
mate naar gelang de beklede f\lnctie van 
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meer gewicht is , van het meer of minder 
bezit van eigenschappen als vastheid van 
karakter, besluitvaardigheid, wilskracht, 
zelfstandigheid, plichtsbesef, voortvarend
heid, tact in het handhaven van de krijgs
tucht, moed om verantwoordelijkheid te 
dragen, kalmte, initiatief, e.d. Daarnevens 
behoort alle aandacht te worden geschonken 
aan het meer of minder aanwezig zijn van 
hoedanigheden, welke de officier als voor
ganger en a ls opvoeder van zijn onderge
schikten kenmerken en welke hem het ver
trouwen en de achting van degenen, die 
aan zijn zorgen zijn toevertrouwd, verze
keren, daaronder te begrijpen tact in de 
omgang met zijn ondergeschikten en behar
tiging van hun belangen. Rechtschapen
heid, humaniteit, tact in de omgang met 
anderen, beschaving, alsmede andere hoe
danigheden, welke de officier als mens en 
als lid van de maatschappij sieren, verdienen 
eveneens in aanmerking te worden genomen. 
Voorts kunnen nog andere eigenschappen 
vermeld worden in verband met de eigenaar
digheden van het wapen, het dienstvak en 
de inrichting, waartoe de officier behoort, 
de rang welke hij bekleedt en de 'bijzondere 
werkkring, welke hem mocht zijn opgedragen. 

Raadplegen van adviseurs 
23. De beoordelaars zijn bevoegd het oor

deel over de te beoordelen officier in te win
nen van een ieder, die zij daartoe wensen 
te horen. Omgekeerd is een ieder, die ressor
teert onder de Minister van Oorlog gehouden 
desgevraagd de beoordelaars naar beste weten 
omtrent de te beoordelen officier in te lichten. 
De namen, rangen en functies van deze ad
viseurs worden te bestemder plaatse op blz. 
4 van de beoordelingslijst vermeld. 

,vijze van indieuen der 
beoordelingslijsten 
24. De beoordelingslijsten met de even

tueel daarbij behorende bijlagen worden op
gemaakt in tweevoud en zonder bijvoeging 
van andere bescheiden toegezonden aan de 
Minister van Oorlog. 

Beoordelingslijsten betreffende officieren 
met de rang van kolonel worden door de be
oordelaars ingezonden langs de hiërarchieke 
weg. 

Beoordelingslijsten betreffende luitenant
kolonels en majoors worden door de hoogste 
of oudste in rang zijnde beoordelaar langs 
de hiërachieke weg opgezonden. 

De toezending van beoordelingslijsten 
betreffende kapiteins (ritmeesters) en luite
nants geschiedt door de hoogste of oudste 
in rang zijnde beoordelaar uitsluitend door 
tussenkomst van diens onmiddellijke Chef. 

In de beoordelingsbescheiden mogen geen 
andere bescheiden worden opgelegd, dan die, 
welke daarin volgens dit voorschrift behoren. 

25. Met afwijking in zoverre van het be
paalde bij punt 24, worden de beoordelings
lijsten betreffende officieren van de Generale 
Staf, de intendance, de militaire luchtvaart, 
de militaire administratie en de geneeskun
dige dienst der Koninklijke landmacht, 
voordat deze aan de Minister van Oorlog 
worden doorgezonden, aangeboden aan on
derscheidenlijk de Chef van de Generale Staf, 
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de Kwartiermeester-Generaal der Konink
lijke landmacht, de Chef van de Legerlucht
macht-Staf, de Inspecteur der militaire ad
ministratie en de Inspecteur van de genees
kundige dienst der Koninklijke landmacht; 

26. De autoriteiten aan wie beoordelings
lijsten ter doorzending worden toegezonden, 
kunnen volstaan met deze te bestemder plaat
se voor "gezien" te tekenen. Indien hun 
mening ten aanzien van de beoordeelde 
officier evenwel afwijkt van die der beoor
delaars zijn zij verplicht hun persoonlijk 
oordeel over die officier te vermelden. Zij 
doen dit in de ruimte welke op de beoordelings
lijst te h,unner beschikking staat en zo deze 
daartoe niet toereikend is, door bijvoeging van 
een nota. In dat geval vermelden zij achter 
het woord "gezien": .,zie bijgevoegde nota 
dd .... . .. .. ". Uit het opschrift 
dezer nota moet alsdan blijken op wie zij 
betrekking heeft. 

Mededel ing van een be· 
oordeling aan de beoor-

deelde officier 
27. Ieder officier wordt ·van de te zijnen_ 

aanzien uitgebrachte beoordeling in kennis 
gesteld. 

Vanwege het Ministerie van Oorlog wordt 
daartoe één exemplaar van de beoordelings
lijst, nadat daarop is gesteld "Eerste exem
plaar", rechtstreeks toegezonden aan de 
regiments-, korps- of daarmede overeen
stemmende commandant van de beoordeelde 
officier. Deze commandant draagt zorg, dat 
de beoordelingslijst onverwijld in handen 
komt van de betrokken officier en dat zij, 
na door beoordeelde voor "gezien" onder 
toevoeging van de datum zonder meer, te 
zijn ondertekend, ter plaatse waar dit op de 
beoordelingslijst is aangegeven, rechtstreeks 
aan het Ministerie van Oorlog wordt terug
gezonden, alwaar deze lijst wordt opgelegä . 

28. Het is de beoordeelde officier vergund 
afschrift van de beoordeling te nemen en te 
·behouden. 

29. Nadat de voor gezien getekende be
oordelingslijst (Eerste exemplaar) weder bij 
het Ministerie van Oorlog is ingekomen, wordt 
het duplicaat van deze lijst vanwege dit 
Ministerie toegezonden aan de commandant 
van het onderdeel, waartoe de beoordeelde 
officier administratief behoort , die deze lijst 
oplegt in zijn persoonlijk archief. Is deze 
commandant echter jonger of lager in rang 
dan de officier, waarop de lijst betrekking 
heeft, dan blijft deze toezending achterwege 
en worden beide exemplaren van de beoor
delingslijst bij het Ministerie van Oorlog 
opgelegd. 

H et duplicaat van de verzending wordt 
vanwege het Ministerie van Oorlog gemerkt 
als " Tweede exemplaar" , terwijl daarop te
vens de datum wordt aangetekend waarop 
de beoordeelde officier van de beoordeling 
heeft ' kennisgenomen . 

Wanneer beoordeling 
plaats heeft 
30. Ten aanzien van tweede-luitenants 

worden geen beoordelingslijsten ingediend . 
Mochten zich evenwel feiten voordoen, welke 
invloed zouden kunnen uitoefenen op de be-
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vordering, dan rust op iedere commandant 
de verplichting terzake aan de Minister van 
Oorlog in een met redenen omkleed en langs de 
hiërarchieke weg in te dienen rapport verslag 
te doen. 

De eerste invulling van een beoordelings
lijst heeft plaats aan het einde van het ka
lenderjaar, waarin de officier 5 jaar in d'e 
rang van luitenant (tweede en eerste) neeft 
gediend. 

Omtrent officieren van gezondheid der 
tweede klasse , officieren-tandarts der tweede 
klasse en militaire apothekers der tweede · 
klasse worden geen beoordelingslijsten op
gemaakt. 

Mochten zich evenwel feiten voordoen, 
welke invloed zouden kunnen uitoefenen op 
de bevordering dan rust op iedere comman
dant de verplichting terzake aan de Minister
van Oorlog in een met redenen omkleed en 
langs de hiërarchieke weg in t e dienen rap
port verslag te doen. 

Officieren van gezondheid der eerste klasse, 
officieren-tandarts der eerste klasse en mili
taire apothekers der eerste ~lasse worden 
beoordeeld aan het einde van het kalender
jaar, waarin zij vijf jaar als officier hebben 
gediend. 

Na deze eerste beoordeling worden de be
oordelingslijsten opgemaakt. 

a. voor eerste luitenants, officieren van ge
zondheid der eerste klasse, officieren tandarts 
der eerste klasse en militaire apothekers der 
eerste klasse, om de twee jaar; 

b. voor officieren van hogere rang dan 
onder a bedoeld, na elke periode, waarin zij 
twee jaren in die hogere rang hebben gediend , 
zulks met inachtneming van het bepaalde 
bij punt 7-

Voor het bepalen van het tijdstip waarop 
beoordeling moet plaats hebben, wordt geen 
rekening gehouden met het bekleden van een 
tijdelijke rang. 

De lijsten, welke op grond van het voren
staande worden opgemaakt, worden "gewone" 
beoordelingslijsten genoemd. 

31. Mochten zich feiten van zeer gunstige 
of zeer ongunstige aard voordoen, welke in
vloed zouden kunnen uitoefenen op de be
vordering, dan rust op iedere commandant 
-de verplichting omtrent de betrokken officier, 
zo deze kolonel is , onverwijld een beoorde
.lingslijst in te dienen, of zo het een officier 
van lagere rang betreft, maatregelen te ne-
111en opdat beoordeling door een commissie 
plaats heeft of overwogen kan worden. In
dien de betrokken commandant niet bevoegd 
is tot samenstelling van de terzake voorge
schreven commissie - hetgeen meestal het 
geval zal zifn - zal hij zijn onmiddellijke 
Chef met zijn oordeel in kennis stellen, die 
alsdan zal beoordelen of het gewenst is en, 
zo ja, maatregelen zal nemen, opdat de 
zaak door een terzake bevoegde beoordelings
commissie zal worden onderzocht. 

Tenslotte wordt, afgezien van al het- daar
omtrent hiervoor bepaalde, een beoorde
ling opgemaakt telkens wanneer de Minister 
van Oorlog dit gelast. 

De lijsten, welke op grond van dit punt 
worden ingediend, worden "tussentijdse" 
beoordelingslijsten genoemd. 

deling van officie
re -leerlingen aan een 
on erwijsinrichting 
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3 Van de officieren, die als leerling bij de 
Hog re Krijgsschool zijn gedetacheerd, wor
den gedurende die detachering geen beoor
deli gslijsten opgemaakt . Na afloop van hun 
deta hering worden zij uitsluitend beoordeeld 
door de directeur der Hogere Krijgsschool. 

H tzelfde geldt ten aanzien van officieren, 
die 1 nger dan een jaar als leerling bij een an
dere onderwijsinrichting zijn gedetacheerd. 

I ien inmiddels een beo·ordelingsperio
de ocht zijn verstreken wordt omtrent deze 
offic eren een beoordelingslijst opgemaakt aan 
het inde van het kalenderjaar, volgend op 
dat aarin de detachering een einde heeft 

en. 

ri 
3 . Wenst een officier van bevordering af 

te zi n, dan doet hij daarvan blijken door een 
schr ftelijke verklaring. -Deze verklaring 
wor t langs de hierarchieke weg bij het 
Mini terie van Oorlog ingediend, alwaar zij 
in e beoordelingslijst van de betrokken 
offic er wordt opgelegd. 

0 trent officieren, die van bevorderingen 
heb en afgezien, worden geen beoordelingen 

opgemaakt tenzij de Minister van Oor
ulks gelast. 

Indi en van een uittrek
sel traflijst 
34 Voor het geval een officier wordt ge

stra moet onverwijld daarvan aan de Minis
ter an Oorlog worden kennis gegeven door 
toez nding van een uittreksel straflijst waar
in u tsluitend de laatstelijk opgelegde straf 
wor t vermeld. 

Wat me t de beoordelings
be cheidm gebeurt bij 
m t aties 
35 Bij overplaatsing van een officier zend t 

de C ef onder wiens berusting de op die offi
cier betrekking hebbende beoordelingsbe
sche den zijn, deze aan de commandant van 
het nderdeel waarbij de officier administra
tief ordt ingedeeld, dan wel, indien deze 
jong r of lager in rang is dan de betrokken 
offic · r, rechtstreeks aan het Ministerie van 
Oor! g. . 

Zi n geen beoordelingsbescheiden van de 
over eplaatste officier aanwezig, doch berus
ten eze bij het Ministerie van Oorlog, dan 
wor t van de overplaatsing door de com
man ant van het onderdeel, waarbij de offi
cier dministratief ingedeeld was, mededeling 
geda n aan het Ministerie van Oorlog met 

ek de lijsten zo nodig toe te zenden aan 
uwe commandant. 

evoegd zijn inzage 
emen van de be
elingsbescheiden 
Alle commandanten van de rang van 

ant-kolonel af en zelfstandig optredende 
com andanten met de rang van majoor, die 
amb shalve daaraan behoefte hebben, zijn 
bevo gd inzage te nemen van de beoorde-
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lingsbescheiden van de onder hun bevelen 
dienende officieren. Zij kunnen daartoe in 
voorkomende gevallen toezending van deze 
bescheiden verzoeken aan de commandanten 
van de onderdelen waarbij de betrokken 
officieren administratief zijn ingedeeld, die 
alsdan voor opzending moeten zorg dragen. 
Behoren de betrokken offioieren administra
tief tot een onderdeel, waarvan de comman
dant jonger of lager in rang is dan deze offi
cieren, dan moet het verzoek om toezending 
der beoordelingsbescheiden gericht worden 
tot de Minister van Oorlog. 

Gelijke bevoegdheid komt toe aan de Hoof
den en Directeuren van~wapens en dienstvak
ken waartoe de betrokken officier behoort, 
mits deze officier jonger of lager in rang is 
dan hijzelf. 

Ter inzage gevraagde beoordelingsbeschei
den mogen ten hoogste zeven dagen onder 
berusting blijven van een autoriteit, die niet 
tevens commandant is van een onderdeel, 
waartoe de officier, waarop deze bescheiden 
betrekking hebben, administratief behoort . 

Inbrengen en onderzoe-
ken van bezwaren · 
37. Indien de beoordeelde officier zich over 

een omtrent hem uitgebrachte beoordeling 
bezwaard gevoelt, heeft hij het recht een be
zwaarschrift in te zenden. Deze inzending 
kan geschieden naar verkeizing rechtstreeks 
aan de Minister van Oorlog of wel langs de 
hiërarchieke weg. In het laatste geval zullen 
de opvolgende Chefvans de inhoud van het 
bezwaarschrift kennis nemen doch zij voegen 
aan het stuk geen weerleggingen of beschou
wingen toe. 

Het bezwaarschrift moet binnen 30 dagen 
na de dag waarop de beoordeling door de be
oordeelde officier voor "gezien" is getekend 
aan de Minister van Oorlog zijn verzonden. 
In bijzondere gevallen - ter beoordeling van 
deze Minister - kan deze termijn worden 
verlengd. 

Co=issies van onder
zoek van bezwaar
schriften 
38. De Minister van Oorlog beschikt niet 

op het bezwaarschrift dan na het advies te 
hebben ingewonnen van een commissie van 
onderzoek. 

39. Bezwaarschriften ingediend door kolo
nels worden onderzocht door een commissie 
van ten minste drie generaals, die daartoe 
door de Minister van Oorlog worden aangewe
zen. 

Bezwaarschriften ingediend door luitenant
kolonels worden onderzocht door een Com
missie bestaande uit ten mins t e drie door de 
Minister van Oorlog aan te wijzen officieren 
van hogere rang dan klager. 

Bezwaarschriften ingediend door majoors 
en officieren van lagere rang worden onder
zocht door een commissie bestaande uit ten 
minste drie door de Minister van Oorlog aan 
te wijzen officieren van hogere rang dan kla
ger. Zo mogelijk zullen voor deze commissie 
worden bestemd officieren één rang hoger dan 
die, welke als beoordelaars zijn opgetreden. 

Zij, die als medebeoordelaars zijn opgetre
den mogen niet als lid aan de onder punt 38 
bedoelde commissie worden aangewezen. 

Wijze van werken der 
commissies van onder
zoek van bezwaarschrif-

ten 
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40 . De commissie van onderzoek hoort, 
hetzij schriftelijk dan wel mondeling, de in
zender van het bezwaarschrift en de betrok
ken Chefs, c .q. beoordelaars en is met ge
bruikmaking van gepaste middelen, overigens 
vrij in de wijze van onderzoek. Zij heeft het 
recht kennis te nemen van alle stukken, welke 
ter inzage kunnen dienen . 

Zo spoedig mogelijk nadat een bezwaar
schrift in haar handen is gesteld, brengt de 
commissie aan de Minister van Oorlog een 
schriftelijk rapport uit, vergezeld van een met 
redenen omkleed advies. 

Beschikking van de Mi-
nister van Oorlog op 
het bezwaarschrift 
41. De beschikking van de Minister van 

Oorlog op het ingediende bezwaarschrift wordt 
schriftelijk langs de hiërarchieke weg aan de 
inzender toegezonden en kan door deze offi-
cier worden behouden. . 

Een gewaarmerkt afschrift van de genomen 
beschikking wordt opgelegd bij de bij het 
Ministerie van Oorlog berustende beoor
delingsbescheiden van de betrokken officier. 

Een ander zodanig afschrift, voor opleg
ging wordt, vanwege het Ministerie van Oor
log, opgelegd bij het tweede exemplaar van 
de desbetreffende beoordelingslijst. 

Eventuele vergoeding 
van reis- en verblijf
kosten 
42. Luidt de beschikking voor de inzender 

gunstig dan zullen hem eventueel gemaakte 
reis- en verblijfkosten worden vergoed. 

Bepalingen betreffen1le de beoordeling van 
de reserve-o fflcleren 

43. De bepalingen betreffende de beoor
deeling van de officieren behorende tot het 
beroepspersoneel zijn mede van toepassing 
op de reserve-officieren voor zover hierna 
niet uitdrukkelijk anders wordt bepaald, met 
dien verstande, dat bij de invulling van de 
beoordelingslijsten worden aangeduid als: 

a. bijzonder aan te bevelen: 
de reserve-eerste-luitenants, die ten volle 

voldoen aan het bepaalde in het derde lid van 
artikel 2r der Wet voor het reserve-personeel 
der landmacht 1905; voorts reserve-kapiteins 
(reserve-ritmeesters) en reserve-officieren van 
hogere rang, die niet alleen gerekend kunnen 
worden tot de mees t geschikten van hun 
ranggenoten, als bedoeld in het tweede lid 
van artikel 22 der hierboven aangehaalde 
wet, maar die tevens dermate boven andere 
reserve-officieren van hun rang uitmunten, 
dat zij voor een buitengewone bevordering 
bij keuze in aanmerking komen; 

b. aan te bevelen: 
de reserve-officieren, die voldoen aan het 

bepaalde in artikel r4 der Wet voor het re
serve-personeel der landmacht 1905, en, voor 
zover zij de rang van reserve-kapitein (reser
ve-ritmeester) of reserve-hoofdofficier bekle-
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den, daarboven gerekénd worden te behoren 
tot degenen, bedoeld in het tweede lid van 
artikel 22 der hiervoren genoemde wet; 

c. nog niet aan te bevelen: . 
de reserve-officieren, die, hetzij wegens te 

weinig ervaring in hun rang, dan wel wegens 
een nog aan te vullen tekortkoming of te ver
beteren minder goede eigenschappen, nog 
niet ten volle aan de voor bevordering gestel
de eisen voldoen, doch van wie verwacht 
wordt , dat zij die geschiktheid alsnog zullen 
verwerven; 

d. niet in alle opzichten aan te bevelen; 
de reserve-kapiteins (reserve-ritmeesters) 

en reserve-officieren van hogere rang, die of
schoon niet vallend onder e. , echter niet ge
rekend kunnen worden tot de meest geschik
ten van hun ranggenoten en van wie ook niet 
verwacht wordt, dat zij in de toekomst daar
onder komen te behoren; 

e. ongeschikt; 
de reserve-officieren, die niet voldoen aan 

het bepaalde in artikel 14 der Wet voor het 
reserve-personeél der landmacht 1905 en van 
wie niet verwacht wordt , dat zij die geschikt
heid alsnog zullen verwerven. 

Ten aanzien van welke 
reserve-officieren een 
beoordelingslijst wo;dt 
opgemaakt 
44. Slechts ten aanzien van de reserve

officieren, die een jaar of langer onafgebroken 
in werkelijke dienst zijn, wordt een beoor
delingslijst opgemaakt. 

De invulling van de eerste gewone beoor
delingslijst heeft plaats aan het einde van het 
kalenderjaar, waarin het t ijdstip valt , dat zij 
een jaar onafgebroken in werkelijke dienst 
zijn geweest, dan wel, indien zij eerder in het 
genot van groot verlof worden gesteld, on
middellijk vóór of onmiddellijk nà hun ver
trek met groot verlof. 

Een tweede beoordelingslijst wordt ingevul 
indien hun verblijf in werkelijke dienst , nadat 
zij reeds eenmaal op de wijze zoals voor de 
officieren behorend tot het beroepspersoneel 
is voorgeschreven, zijn beoordeeld, eindigt 
ten minste een jaar nadat de eerste lijst is 
ingevuld. 

Inlichtingsrapporten 
45. Ten aanzien van reserve -offic ieren, die 

drie weken of langer, doch korter dan een jaar, 
in werkelijke dienst zijn geweest, worden geen 
beoordelingslijsten ingediend. 

In de plaats hiervan worden inlichtings
rapporten opgemaakt. E en model van een 
inlichtingsrapport is bij dit voorschrift ge
voegd. 

De inlichtingsrapporten worden in twee
voud opgemaakt door de commandanten 
onder wiens onmiddellijke bevelen de betrok
ken reserve-officieren dienen, met dien ver
stande, dat de officieren-beoordelaars ten 
minste de rang van kapitein moeten bekleden. 

Met de inlichtingsrapporten wordt op de
zelf de wijze gehandeld als ten aanzien van de 
beoordelingslijsten is bepaald. 

46. Reserve-officieren, die korter dan voor 
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een tijdvak van drie weken in werkelijke 
dienst zijn geweest , worden niet beoordeeld, 
uitgezonderd in het geval, dat zich in dat 
tijdvak feiten hebben voorgedaan, welke in
vloed zouden kunnen uitoefenen op de be
vordering. 
Alsdan rust op iedere commandant de ver
plichting ter zake een inlichtingsrapport in 
te dienen. 

B1>roordellng van tijdelijk tot een hogere 
r a ng benoemde officier en 

47. Bij de beoordeling van tijdelijk tot een 
hogere rang benoemde officieren behoort dui
delijk te worden aangegeven of betrokkenen 
in elk opzicht geschikt worden geacht voor 
de rang, welke zij tijdelijk bekleden of wel, 
dat zij alleen in bepaalde functies de geschikt
heid voor die rang bezitten. Voorts behoort 
hun geschiktheid te worden vbeoordeeld voor 
de rang onmiddellijk volgend op die, welke 
zij tij~lijk bekleden. 

B<•paling•en betreffencle de beoordeling van 
d(: offlcleren In tijcl van oorlogsg·evaar en 

tijdens een oorlog· 

48. De bepalingen van dit voorschrift blij
ven in tijd van oorlogsgevaar, en tijdens een 
oorlog van kracht voor zover hierna niet 
uitdrukkelijk anders wordt bepaald. 

49. Zowel in tijd van oorlogsgevaar als 
tijdens een oorlog gelden de volgende bepa
lingen : 

a. Het opmaken van beoordelingslijsten 
vervalt . 

b. alle commandanten, die beoordelings
bescheiden onder hun berusting hebben, zen
den deze bij afkondiging van de vóór-mobili
satie onder dubbele omslag aan het Ministerie 
van Oorlog. Op de binnenomslag moet worden 

vermeld de autoriteit, van wie de zending 
afkomstig is, terwijl daarop tevens wordt 
medegedeeld - zo nodig - door aanhech
ting van een naamlijst - op welke officieren 
de bescheiden betrekking hebben. 

c. De beoordeling heeft uitsluitend plaats 
door gebruik te maken van inlichtingsrap- ' 
porten, welke in tweevoud bij het Ministerie 
van Oorlog worden ingediend. De toezending 
geschiedt zoveel mogelijk langs de hiërar-
chieke weg. • 

d. Indiening van inlichtingsrapporten ge
schiedt uitsluitend indien zich feiten hebben 
voorgedaan, welke invloed zouden kunnen 
uitoefenen op de bevordering, bij indiening 
van bevorderingsvoorstellen en voorts telkens 
wanneer de Minister van Oorlog dit gelast . 

Mij bekend, 
De Minister van Oorlog, 

A. H. ]. L. FIÉVEZ. 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 21 April 
1948 n°. 78 . 

lfonlnklijke Landmacht 

BEOORDELINGSLIJST 

gewoon 

2 

B eoordelaars 3 
4 
5 
6 

Naam 

Opgemaakt te ______ .. . .. 
beoordelingstijdvak van . 

Naam en voorletters 
van de 

beoordeelde officier 

Wapen of dienstvak : 
rang: 

tussentijds 

Rang \ Functie 

. . . ___ , op ..... 
tot .. 

Beroeps 
Reserve 

In zijn tegenwoordige rang 
benoemd op ..... . 

Legernummer: 
Beroep als burger (voor re-
serve-officieren) . . . . . ,--,-.,-.=,-,,,..,,=-,,;--,-o~,-, 

Geschikt voor J~e tro&~~~ \A\B\O\H\Z \1 1
8

1 

Datum: . Datum : . 

Duidelijk doorhalen wat niet toepasselijk is 
Beoordeelde wordt in zijn uitmuntend, zeer 
rang beoordeeld met : goed, goed, 

middelmatig, on-

Voor bevordering : 

Vervulde gedurende het 
beoordelingstijdvak de 
functie(s) van 

voldoende, ,,, 
slecht, zeer slecht. 

bijzonder aan te 
bevelen, 
aan te bevelen, 
nog niet aan te 
bevelen wegens ... 

niet in alle op-

1 

zich ten aan te be
velen, 
ongeschikt. 

Beoordeelde wordt in het 
bijzonder geschikt geacht 
voor de hiernaast vermelde 
functie(s): 
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Konlnklljke Landmacht 
INLICHTINGSRAPPOR'.1.' 

Beoordë1aar: 

Opgemaakt te ___ _ ----- .. op 

(naam) 
(rang) 
(functie) 

Naam en voorletters van 
de beoordeelde officier: 
Wapen of ciie_n_s_t_v_a~k_: __________ _ 

rang : 
Legernummer : 

Beroep als burger 
(voor res. offn.) : 

Geschikt voor de tro- IA\ B \ O IH\Z l 118
1 

pen : Ja Neen - - - . 
Datum:.... Datum: 
Beoordeelde heeft onder de bevelen van de 
beoordelaar gediend van___ tot __ . 
Duidelijk doorhalen wat niet toepasselijk is 
Beoordeelde wordt uitmuntend, zeer 
in zijn rang beoor- goed, goed, 
deeld met: middelmatig, onvol

doende, 
slecht, zeer slecht. 

Voor bevordering: . bijzonder aan te be
velen, 

Vervulde gedurende 
het beoordelingstijd
vak de functie van: 
Dienstopvatting: 
Teneu en uiterlijk 
voorkomen: 
Behaalde diploma's, 
c.q. academische 
graad: 
Talenkennis: 
Kennis van reglemen-·1 
ten en voorschriften : 
Geschikt om op te tre
den als commandant 
van een: · 
Voor welke functie bij
zonder geschikt 
Op de voorgrond ge
treden karaktereigen
schàppen: 
Heeft betrokkene ei
genschappen om op 
te treden als zelfstan
dig commandant? 
Gaat er initiatief van 
hem uit? 
Gaat er bezieling van 
hem uit? 
Heeft hij voldoende 
belangstelling voor 
zijn ondergeschikten? 
Hoe handhaaft hij zijn 
gezag? 
Ondertekening van 
de beoordelaar : 

aan te bevelen, 
nog niet aan te beve
len wegens _ 
niet in alle opzichten 
aan te bevelen, 
ongeschikt. 

Beoordeling van hoger~ commandanten : 
(datum, naam, rang en functie vermelden). 

Plaats voor de door de beoordeelde officier te 
stellen hand- en dagtekening 
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Achter de punten waarover niets vermeld kan worden, 
behoort een liggende streep te worden geplaatst. 

Gedrag in dienst . . . . . . . 
Gedrag buiteri dienst . . . . . 
Houding t.a.v. meerderen in rang 
Houding t.a.v. minderen in rang 
Houding t.a.v. gelijken in rang 
Dienstopvatting (ijver) 
Genoten onderwijs . . . . . . . . 
Behaalde diploma's, c.q. academische graad 
Talenkennis . . . . . . . 
Algemeen militaire vorming 
Specifiek militaire opleiding 
Belangstelling voor: 
Algemeen wetenschappelijke problemen 
Militair wetenschappelijke problemen 
Belangstelling buiten dienst gaat uit naar 
Geheugen ..... 
Studiezin . , . . . . . . . . . . . . 
Organisatievermogen 
Betoont bezieling bij de uitoefening van de 
dienst .. ..... . 
Betoont initiatief . . . 
Tactische bekwaamheid 
Technische bekwaamheid . . 
Kennis reglementen en voorschriften 
Bevelvoering in het algemeen . . . 
Geschiktheid voor een troepenfunctie 
Geschiktheid voor een staffunctie 
Geschiktheid voor een bureaufunctie 
Administratieve bekwaamheden 
Geeschiktheid voor een instructieve functie 
Geschiktheid voor een zelfstandig commando 
Gevolgde militaire cursussen en daarbij be
haalde resultaten . . . . . . . . . . . . 
Handhaving krijgstucht t .a.v. zichzelf . . . 
Handhaving krijgstucht t .a.v. minderen in 
rang . . .... .. .... . .. . 
Al dan niet in beoordelingstijdvak gestraft 
Uithoudingsvermogen bij zware dienst 
Sportbeoefening . . . . . 
In welke sport munt hij uit?: 
Hoe is zijn voorkomen? 
Is hij gezien bij zijn collega's? . . . 
Heeft hij belangstelling voor de particuliere 
omstandigheden van zijn ondergeschikten? . 
Besteedt hij een deel van zijn vrije tijd aan 
zijn ondergeschikten? . . . . . . . . . . 
Bespreekt hij met hen ook andere dan zuiver 
dienstaangelegenheden? . . . . . . . 
Heeft hij leiding gevende capaciteiten ook op 
ander terrein dan zuiver militair? . . . . . 

1 punt IV. B. 0.: Karakteromschrijving : 
"Het gehalte - de waarde - van het korps 
officieren wordt uitsluitend bepaald door de 
officieren zelf." 

levendig, rustig, kalm, bezadigd, zenuwach
tig, gejaagd, traag; 
flink ; 
vrolijk, ernstig; 
lomp, hard, zacht, slap; 
laks, inspirerend; 
sloom, prikkelbaar, lichtgeraakt, koelbloedig, 
phleg'matisch; 
vastberaden, doelbewust , wankelmoedig; 
onvermoeibaar, volhardend, vlijtig, lui; 
koppig, bereidwillig; 
weten wat hij wil en in staat zijn wil op ande
ren over te dragen; 
slap van wil en zich onderwerpend aan de wil 
van anderen; 
recht door zee, eerlijk, openhartig, gesloten, 
berekenend ; 
goedig, argwanend, wantrouwig; 
zelfbewust, zelfingenomen, aanmatigend, eer
zuchtig; 
bescheiden, tevreden, (niet) opdringerig; 
praatziek, weinig spraakzaam; 
zeker van zichzelf, verlegen; 
voorkomend, beleefd, tactvol, tactloos, vrij
moedig, brutaal; 
hulpvaardig, zelfzuchtig, sociaal, a-sociaal; 
egoïstisch, verwaand, zich op de voorgrond 
dringend , bescheiden.inschikkelijk, verdraag
zaam; 
handig, behendig, zelfstandig, meeloper, on-
zelfstandig; , 
welbespraakt, onbeholpen in uitdrukking. 

De hiervoor genoemde begrippen hebben 
uitsluitend bedoeling enige.leidraad te geven 
bij de invulling van het vak bestemd voor de 
karakterom~chrijving. 

Het is niet noodzakelijk hiervan gebruik te 
maken. 

Deze lijst is ingevuld door: 
(handtekening) . 

Mede-beoordelaars: 
(handtekeningen) 

Geraadpleegde adviseur(s): 

Eventueel afwijkende meningen onder de 
beoordelaars: 

Ruimte ter beschikking van autoriteiten door 
wiens tussenkomst de lijst wordt ingediend. 

(datum, naam, rang en functie vermelden 

Plaats voor de door de 
beoordeelde officier te 
stellen hand- en dag
tekening 

Mij bekend , 
De Minister van Oorlog, 

A. H. J. L. FIÉVEZ 
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S. I 162 
22 April 1948. WET tot vaststelling van het 

Tiende Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948 (Departement 
van Economische Zaken). 

Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Hand. II 47/48,blz.1336-1358,1373-1397, 
1400-1423; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, blz. 427-450. 

Titel A . Gewone dienst . . . f 39·.352.500 
Titel B. Buitengewone Dienst f 135.867.500 

Gehele Dienst f 175.220.000 

S. I 163 

22 April z948 BESLUIT tot nadere wijzi
ging en aanvulling van het Ambtena
renreglement -Rijks hogere burgerscho
len. • 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 September 1947, no. 14717/II, afdeling 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onder
wijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is het bij 
Ons besluit van 27 Augustus 1931, Staats
blad No. 385, vastgesteld Ambtenarenregle
ment Rijks hogere burgerscholen, zoals dit 
is gewijzigd en aangevuld in overeenstem
ming te brengen 'met het bij Ons besluit van 
12 Juni 1931, Staatsblad No. 248, vastge
steld Algemeen Ri_iksambtenarenreglement, 
zoals dit laatstelijk is aangevuld en gewij
zigd; 

Gelet op de artikelen 125 en 133, eerste 
lid van de Ambtenarenwet 1929 en op ar
tikel 2, tweede lid van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement; 

De Raad van State gehoord, (advies van 
II November 1947, No. 18); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 16 April 1948, No. 
3832, afdeling Voorbereidend Hoger en Mid
delbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Ambtenarenreglement 

Rijks hogere burgerscholen worden de vol
gende wijzigingen en aanvullingen aange
bracht: 

I. Aan het derde lid van artikel 18 
wordt een nieuwe volzin toegevoegd, lui
dende: 

Indien de ziekte of het ongeval, bedoeld 
in de vorige volzin, ook na het ontslag van 
de ambtenaar nog gedeeltelijke of gehele 
ongeschiktheid tot werken ten gevolge heeft, 
ontvangt hij , wanneer hij te dier zake geen 
aanspraak heeft op een uitkering krachtens 
een wettelijke ziekte• of ongevallenverzeke
ring of op een pensioen krachtens de Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad No. 240), gedu
rende de tijd van zijn gedeeltelijke of ge
hele ongeschiktheid tot werken een uitke
ring tot zodanig bedrag aîs hem krachtens 
de Ongevallenwet 1921 zou bekomen, indien 

1948 

hij daaraan recht ·op uitkering kon ontlenen. 
II. Aan artikel 18 wordt een nieuw lid 

toegevoegd, luidende: 
5. Indien de ambtenaar tengevolge van 

de ziekte of het ongeval, bedoeld in het 
derde lid, overlijdt, ontvangen zijn nagela
ten betrekkingen, wanneer zij te dier zake 
geen aanspraak op een uitkering krachtens 
een der Ongevallenwetten of op een pen
sioen krachtens de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad No. 240) kunnen doen gelden, 
een uitkering tot zodanig bedrag en tot zo
danig tijdstip als hun krachtens de Onge
vallenwet 1921 zou toekomen, indien zij 
daaraan recht op uitkering konden ontlenen. 

III. In artikel 22 wordt na hèt tweede 
lid een nieuw lid ingevoegd, luidende: 

3. De ambtenaar, aan wie een uitkering, 
als in het eerste lid bedoeld, toegekend is, 
is verplicht de reserve, welke hij bij zijn 
pensionnering overeenkomstig artikel 12 
van Ons besluit van 22 December 1922 
(Staatsblad No. 684), laatstelijk gewijzigd 
bij Ons besluit van 8 December 1938. 
(Staatsblad No. 357), ontvangt, terug te be
talen aan het lichaam, dat in de bijdragen 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, 
bedoeld in het eerste lid, voorzien heeft. 

IV. Lid 3 van artikel 22 wordt lid 4, 
met dien verstande, dat de woorden "De 
ambtenaar, aan wie een uitkering, als in 
het eerste lid bedoeld, is toegekend is" wor
den vervangen door: 

Hij is voorts. 
V. Lid 4 van artikel 22 wordt lid 5. 
VI. Na artikel 66 wordt ingevoegd een 

nieuw artikel 66a, luidende: 
1. Op de t ijdstippen, genoemd in artikel 

15a van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, wordt het krachtens dat artikel 
ingehoudene aan de ambtenaar in tijdelijke 
dienst of diens rechtverkrijgenden uitge
keerd, vermeerderd met rente, overeen
komstig het bepaalde in de volgende leden, 
met dien verstande, dat, indien tot inkoop 
van diensttijd wordt overgegaan, dit bedrag, 
alsmede het bedrag, bedoeld in artikel 63 , 
zevende lid, van het Arbeidsovereenkom
stenbesluit, voor zoveel nodig, wordt aange
wend voor de betaling van de door de amb
tenaar verschuldigde inkoopsom. 

2 . Aan het van de ambtenaar in tijde
lijke dienst in de loop van het kalenderjaar 
ingehouden bedrag wordt op 3 1 December 
van da t jaar of op de tijdstippen, in het 
eerste lid bedoeld, 2 procent toegevoegd als 
rentevergoeding. · 

3. H et totaalbedrag, dat op 3x Decem
ber van enig jaar ingevolge artikel 15a van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement op 
de bezoldiging van de ambtenaar in tijde
lijke dienst ingehouden is, vermeerderd met 
het bedrag, bedoeld in artikel 63, zevende 
lid, v an het Arbeidsovereenkomstenbesluit, 
en met de daaraan toegevoegde rente, 
draagt over het volgende kalenderjaar een 
rente van 4 procent. In geval van uitkering 
in de loop van dat kalenderjaar wordt deze 
rente berekend tot en met de maand, waar
in een der tijdstippen, genoemd in artikel 
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15a van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement, valt. 

2. Uitkeringen, inhoudingen en terugbe
talingen, welke zij n geschied overeenkomstig 
<le krachtens de Wet Bezettingsmaatregelen 
I vervallen besluiten van de Secretaris-Ge
n eraal van het voormalige Departement 
van Opvoeding, Wetenschap en Kultuurbe
scherming van 15 Jan. 1944, No. 6, O.W.K. 
(Nederlandse Staatscourant 1944 No. 12) 
en 15 Januari 1945, No. 10539, afdeling 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onder
wijs (Nederlandse Staatscourant 1945, No. 
19) worden geacht te zijn gedaan op grond 
van de bepalingen van dit besluit. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State en aan de Algemene Reken
kamer. 

Het Loo, 22 April 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. 0., K. en W ., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 21 Mei 1948). 
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23 April 1948 BESLUIT, houdende nadere 

wijziging van het Algemeen Reglement 
op de Loodsdienst , vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 10 Augustus 1932 
(Staatsblad n°. 433) . · 

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

rine van de 4e November 1947, n°. 1050, Af
deling Loodswezen enz. 

Gezien de wet van 20 Augustus 1859 
(Staatsblad n°. 93) , laatstel ijk gewijzigd bij 
de wet van 10 October 1935 (Staatsbl . n°. 601) ; 

De Raad van State gehoord (advies van de 
25e November 1947, n°. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Marine a.i. van de 21 Februari 1948, 
n°. 164, afd. Loodswezen, enz. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

In het bij Koninklijk besluit van IO Augus
tus 1932 (Staatsblad n°. 433) vastgesteld Al
gemeen Reglement op de Loodsdienst. zoals 
dit sedertdien is gewijzigd , laatstelijk'bij Ko
ninklijk besluit van 28 September 1938 
(Staatsblad n°. 541) worden de volgende wij
zigingen en aanvullingen aangebracht: 

I. In artikel 1, eerste lid, in artikel 2, derde 
lid en in artikel 16, onder a worden de woor
den "Minister van Defensie" gewijzigd in 
,.Minister van Marine" . 

II. In artikel I , eerste lid, wordt de bena
ming "Inspecteur Generaal van het Loods
wezen, de Betonning, de Bebakening en de 
Verlichting" vervangen door " Directeur Ge
neraal van het Loodswezen, de Betonning, 
de Bebakening en de Verlichting" . 

III. In artikel I, tweede lid, in ar,tikel 9, 
eerste lid en in artikel 16, onder b, worden de 
woorden "Inspecteur Generaal" gewijzigd in 
,,Directeur Generaal" . 
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IV. In artikel 2 wordt het tweede lid ver
vangen door een nieuw tweede lid, luidende: 

., De afgifte van behoeften aan de vaartui
gen geschiedt op aanvragen van de schipper. 
De aanvragen voor de zeeloodsvaartuigen 
worden opgemaakt door de zeeloods der 1e 
klasse , belast met de dienst van stuurman en 
door het Hoofd van de machinekamer, die 
de ontvangen artikelen ook opbrengen in hun 
detailboeken ; de aanvragen voor de overige 
vaartuigen worden opgegemaakt onderschei
denlijk door de schipper zelf en door het hoofd 
van de machinekamer" ; · 

V . Artikel 4 wordt gewijzigd als volgt : 
Het Personeel van de loodsdienst bestaat 

uit : 
Loodsschippers der 1e, 2e, en 3e klasse•, 

zeeloodsen Ie klasse, belast met de dienst van 
stuurman, 

zee- en binnenloodsen der 1e klasse, 
zee- en binnenloodsen der 2e klasse , 
adspirant-loodsen, 
matrozen, 
matrozen-kok, 
matrozen-motordrijver, 
machinisten, 
machinisten-motordrijver, 
machinedrijvers; 
eerste stokers, 
t weede stokers. 
VI. Artikel 5 wordt gewijzigd als volgt : 
a. in het eerste lid worden de woorden "zij 

worden uit de zeeloodsen benoemd, waarbij 
voorkeur gegeven wordt aan de zeeloodsen'' 
vervangen door "zij worden uit de zeeloodsen 
der 1e klasse benoemd, waarbij de voorkeur 
wordt gegeven aan de zeeloodsen der Ie klas
se''; 

b. in het tweede lid wordt het woord "zee
loodsen" vervangen door "zeeloodsen der 1e 
klasse"; 

c. het v ierde en het vijfde lid worden ver
vangen door een nieuw vierde ·en vijfde lid, 
luidende: 

"De loodsschippers der 2e klasse worden 
in de regel benoemd uit de zeeloodsen der 1e 
klasse, binnenloodsen der 1e klasse, zeelood
sen der 2e klasse, binnenloodsen der 2e klasse, 
adspirant-loodsen of loodsschippers der 3e 
klasse. De loodsschippers der 3e klasseworden 
in de regel benoemd uit de zeeloodsen der 2e 
klasse, binnenloodsen der 2e klasse, adspirant• 
loodsen of matrozen ' ' . 

VII. Artikel 6 wordt gewijzigd als volgt: 
a. in het eerste lid wordt het woord " Loods

kwekelingen' ' vervangen door ,,adspirant
!oodsen"; 

b. het tweede lid wordt vervangen door een 
nieuw tweede lid, luidende: 

"De adspirant-loodsen worden gekozen uit 
stuurlieden der Koopvaardij, die de maximum 
leeftijd van 30 jaar niet hebben overschreden. 
Zij moeten ten minste vier jaren als stuurman 
buitengaats hebben gevaren, van welke 
termijn zij ten minste gedurende een jaar 
dienst hebben gedaan in het bezit zijnde van 
het diploma ze stuurman Grote Handelsvaart 
of gelijkwaardig diploma" ; 

c. het derde en vierde lid vervallen ; 
d. In het bestaande vijfde lid worden de 

woorden "hulpzeeloods" en "hulpbinnenloods 
vervangen door "zeeloods der 2e klasse" en 
,,binnenloods der 2e klasse" ; 

e. in het bestaande zesde lid wordt het 
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woord "hulploodsen" vervangen door "lood-
sen der 2e klasse". · 

VIII. In artikel 7, eerste lid, vervalt het 
woord "roeiers'/ ; 

IX. Artikel 8 wordt gewijzigd als volgt: 
a. aan het vermelde onder 2e, a, wordt 

toegevoegd: 
" de bepalingen tot het voorkomen van 

aanvaringen. de politiereglementen voor de 
vaarwaters en· liavens, waarop de loodsdienst 
zal worden uitgeoefend" ; 

b. het vermelde onder 2e, d, wordt vervan
gen door : 

,.d. voldoende bekendheid met: 
de besturing en behandeling van zeilsche

pen en schepen met eigen beweegkracht"; 
c. het vermelde, onder 2e, f, wordt ver

vangen door: 
,,f. , voldoende bekendheid met: 
het seinen en ontvangen van morsetekens 

met behulp van een seinlamp, met een snel
heid van ten minste acht woorden per minuut. 

X. In artikel IO worden het eerste en twee
de lid vervangen door een nieuw eerste lid, 
luidende: 

,.Indien de behoefte van de dienst het nood
zakelijk maken, kunnen, bij uitzondering, 
buiten de loodsdienst staande personen wor
den aangesteld tot zee- of binnenloods der 
Ie of 2e klasse, mits zij voldoen aan de ver
eisten omschreven in artikel 8. 

Zij mogen de leeftijd van 40 jaar niet heb
ben overschreden''. 

XI. Artikel II wordt gewijzigd als volgt: 
in het eerste lid worden in de eerste volzin 

de woorden : ,.het nummer" vervangen door 
,.de naam"; de punt achter het woord "boeg" 
wordt vervangen door een komma; aan deze 
volzin wordt toegevoegd "op de loodsvaar
tuigen voor de monden der Schelde boven
dien het nummer" . 

XII. In artikel 16, onder f, wordt voor 
"de zeeloodsen, belast met de dienst van 
stuurman, de zeeloodsen, de binnenloodsen, 
zomede de hulpzee- en hulpbinnenloodsen" 
gelezen : ,.de zeeloodsen der 1e klasse, de bin
nenloodsen der Ie klasse, zomede de zee- en 
binnenloodsen der 2e klasse". 

XIII. In artikel 17 wordt het tweede lid 
vervangen door een nieuw tweede lid luidende: 

,.de loodsen der 2e klasse doen zo nodig al
daar dienst met de adspirant-loodsen". 

XIV. In artikel 18 vervalt het eerste lid, 
XV. In artikel 21, tweede lid, wordt het 

woord "tien" vervangen door "twintig". 
XVI. In artikel 30 vervallen de woorden 

,.en hulploodsen". 
XVII. In artikel 46, vierde lid, worden de 

bedragen van f I,-, f 2,- en f !,-verhoogd 
tot onderscheidenlijk f 1,5Ö, f 3,- en f 1,50. 

XVIII. In artikel 47 worden de bedragen 
van f 5,- en f 10,- verhoogd tot onderschei
denlijk f 7 ,50 en f 20,-. 

XIX. In artikel 49 wordt het derde lid 
vervangen door een nieuw derde

0

lid, luidende: 
,.Hij zorgt dat de machinist een machineka
merjournaal bijhoudt". 

XX. In het slotartikel wordt in de derde 
alinea voor "Departement van Defensie" ge
lezen " Departement van Marine ''. 

XXI. In het bij dit reglement behorende 
Model van het loodscertificaat, bedoeld bij 
artikel 45 van het A.L.R. worden de bedra
gen van f 1,- f 2,- en f 1,- voorkomende 
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op de achterzijde van dat model, verhoogd 
tot onderscheidenlijk f 1,50, f 3,- en f 1,50. 

Onze Minister van Marine is belast , enz. 
Het Loo, 23 April 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Marine a.i., A. H . J . L. FIEVEZ . 

(Uitgeg. 28 Mei 1948). 
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23 April z948. WET, houdende verklaring 
van het algemeen nut van de naasting 
van de aandelen in het maatschappe
lijk kapitaal van De Nederlandsche 
Bank N .V. door de Staat en regeling 
dier naasting. (Wet nopens de naasting 
der aandelen in de Nederlandsche Bank 
N.V.) 

Bijl. Hand. II 46/47, 488. 
Bijl. Hand. II 47/48, 488; 
Hand. II 47/48, bladz. zz23-zz4z, zz45-

zz64; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 488; 
Hand. 1 47/48, bladz. 45z-462. 
Wij WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het noodzakelijk is de aandelen in het 
maatschappelijk kapitaal van De Nederland
sche Bank N .V. in eigendom te doen over
gaan op de Staat der Nederlanden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Wij verklaren, dat het alge

meen nut vordert, dat de aandelen in het 
maatschappelijk kapitaal van De Neder
landsche Bank N.V. worden genaast door de 
Staat der Nederlanden. 

2. De bepalingen van de Onteigenings
wet zijn op deze naasting niet van toepas
sing. 

2. De aandelen in het maatschappelijk 
kapitaal van De Nederlandsche Bank N.V. 
zijn van het tijdstip af, waarop dit artikel 
in werking treedt, door de Staat genaast 
en aan deze in volle en vrije eigendom over-
gegaan. • 

3. 1. Hem, wiens aandeel ingevolge het 
bepaalde in artikel 2 is genaast, wordt, met 
inachtneming van de bepalingen dezer wet, 
een inschrijving verstrekt in het Grootboek 
der 2½-procents Nationale Schuld, bedoeld 
in artikel 1 van de Grootboekwet, ten be
lope van het tweevoud van het nominale 
bedrag van dat aandeel. 

2. D e rente van de in het eerste lid be
doelde inschrijving gaat in op de eerste dag 
na afloop van het laatste boekjaar van De 
Nederlandsche Bank N.V., voorafgaande aan 
het tijdstip van het in werking treden van 
dit artikel, waarover het dividend betaal
baar is gesteld. 

3. Onze Minister van Financiën is ge
machtigd, ter uitvoering van het bepaalde 
in het eerste lid, inschrijvingen te openen 
in het Grootboek der 2½-procents Natio
nale Schuld. 

4. Indien een derde ten tijde der naas
ting een recht had op een aandeel, wordt, 
met inachtneming van de bepalingen dezer 

14 
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wet, bij de inschrijving, welke voor het ge
naaste aandeel is verstrekt, een aantekening 
gesteld van een overeenkomstig recht van 
die derde op de inscnrijving. 

5. 1. De boeking van een inschrijving 
in het Grootboek der 2½-procents Natio
nale Schuld krachtens artikel 3 geschiedt 
door de directeur van de Grootboeken der 
Nationale Schuld tegen overlegging van een 
door de directie van De Nederlandsche 
Bank N.V. aan de rechthebbende op zijn 
verzoek af te geven schriftelijke verklaring 
nopens het recht van degene te wiens be
hoeve de inschrijving dient plaats te vin
den. 

2. Het stellen van een aantekening 
krachtens artikel 4 geschiedt door de di
recteur van de Grootboeken der Nationale 
Schuld, gelijktijdig met de boeking van de 
inschrijving waarop de aantekening betrek
king heeft, tegen overlegging van de schrif
telijke verklaring bedoeld in het vorige lid, 
welke alsdan mede betrekking heeft op het 
recht van de derde. De schriftelijke verkla
ring wordt mede afgegeven op verzoek van 
die derde. 

3. De directie van De Nederlandsche 
Bank N .V. geeft de in 1e en 2de lid 
bedoelde verklaring niet af dan tegen in
levering van het aandeelbewijs met bijbe
horende talon en dividendbewijzen, welke 
niet betaalbaar zijn gesteld, of van andere 
door de directie nodig geachte bescheiden. 

4. Het verzoek van rechthebbenden tot 
afgifte van de in dit a rtikel bedoelde ver
klaring dient te zijn geschied binnen tien 
jaren na het tijdstip waarop dit artikel in 
werking treedt, op straffe van verlies van 
hun recht, behoudens bijzondere beschik
king van Onze Minister van Financiën. 

6. 1. De inschrijvingen, ingevolge de be
palingen dezer wet tot stand gekomen, wor
den, voor de toepassing van hoofdstuk IV 
van het Besluit herstel rechtsverkeer en 
van de daarop bermitende bepalingen, aan• 
gemerkt als ef(ecten. 

2. De inschrijvingen en de daarbij aan
getekende rechten van derden worden, voor 
die toepassing, geacht in de plaats te zijn 
getreden van de ingevolge artikel 2 genaaste 
aandelen, onderscheid.enlijk van de rechten, 
welke derden ten tijde van de naasting op 
die aandelen hadde n. 

7. 1. De vergoedingen, welke ingevolge 
artikel 79 der Grootboekwet in rekening 
worden gebracht voor de verrichtingen bij 
de Grootboeken ter uitvoering van deze 
wet, komen ten laste van de Staat. 

2. De vergoedingen, bedoeld in artikel 
79 der Grootboekwet, ter zake van de eerste 
overschrijving van een inschrijving, ont
staan ingevolge de bepalingen dezer wet, 
naar de Grootboeken bedoeld in artikel 2 
der Grootboekwet komen ten laste van de 
Staat, ingeval de bedoelde overschrijving 
geschiedt ten behoeve van degene aan wie 
de inschrijving ingevolge het bepaalde in 
het eerste lid van artikel 3 is verstrekt. 

8, 1. Deze wet kan worden aangehaald 
als "Wet nopens de naasting der aandelen 
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in De Nederlandsche Bank N .V.". 
2. Zij treedt in werking met ingang van 

de dag volgende op die harer afkondiging, 
behoudens de artikelen 2 tot en met 7, die 
op een nader door Ons te bepalen tijdstip in 
werking treden. 

3. Ons besluit, . houdende bepaling als 
bedoeld in het vorige lid, wordt in het 
Staatsblad en in de Nederlándse Staats
courant geplaatst. 

L asten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Paleize Het Loo, 23 April 

1948. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

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

(Uitgeg. z4 Mei z948.) 
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z3 April z948. WET, houdende nieuwe be
palingen nopens het Statuut van De · 
Nederlandsche Bank N .V. (Bankwet 
1948). 

Bijl. Hand. II 46/47, 488; 
Bijl. Hand. II 47/48, 488; 
Hand. II 47/48, bladz. zzz3-zz4z, zz45-

zz75, zz79--zz99, zzoz; 
Bijl, Hand. I 47/48, 488; 
Hand. I 47/48, bladz. 45z-46z. 

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

dat het wenselijk is te voorzien in de ge
volgen van de opzegging bij artikel 10 van 
Ons besluit van 1 October 1945 (Staatsblad 
no. F 204) van het recht van De Neder
landsche Bank N.V. om als circulatiebank 
werkzaam te zijn, en tevens de taak, de 
werkwijze en de organisatie dezer instel-
ling opnieuw te regelen; . 

Zo is. het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK .I. 

Algemene bepalingen. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
t. de Bank: 

De Nederlandsche Bank N .V. 
2: Onze Minister: 

Onze Minister van Financiën. 
2. 1. De Bank is een naamloze vennoot

schap. 
2. Het boekjaar der Bank loopt van de 

eerste Januari tot en met de een-en-dertig
ste December daaraanvolgende. 

3. 1. De Bank is gevestigd te Amster-
dam. 

2. Zij heeft .een Bijbank te Rotterdam en 
elders agentschappen en correspondent
schappen. 

3. In elke provincie is ten minste één 
agentschap. • 

4. Het aantal correspondentschappen 
wordt geregeld naar de bestaande behoef
ten. 

4. Het maatschappelijk kapitaal der 
Bank bedraagt twintig millioen gulden, ten 
volle gestort. 
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5. 1. De Bank heeft een reservefonds, 
dat wordt aangevuld overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 36. 

2. Het reservefonds is bestemd tot dek
king van mogelijke verliezen op het maat
schappelijk kapitaal der Bank. 

6. De Bank is bevoegd, met goedkeu
ring val;l Onze Minister, bijzondere reserves 
te vormen. Stortingen in en onttrekkingen 
aan deze reserves behoeven de goedkeuring 
van Onze Minister. 

7. 1. Op verzoek van de Bank worden 
de algemene voorwaarden, waaronder zij 
haar werkzaamheden of enkele daarvan ver
richt, in de Nederlandse Staatscourant be
kendgemaakt. 

2. Stukken, waarin naar de overeen
koms.tig het eerste lid bekend gemaakte al
gemene voorwaarden wordt verwezen en 
welke vanwege de Bank zijn ondertekend of 
medeondertekend, worden geacht die voor
waarden volledig te bevatten. 

8. De Bank heeft een pensioenfonds voor 
1 haar personeel. De stortingen in het fonds 
en de verder met betrekking tot het fonds 
te stellen regelen worden neergelegd in een 
reglement, vast te stellen door de gemeen
schappelijke vergadering van de directie en 
de raad van commissarissen en te onder
werpen aan Onze goedkeuring. 

HOOFDSTUK II. 

Werkzaamheden der Bank. 

9. 1. De Bank heeft tot taak de waarde 
van de Nederlandse geldeenheid te reguleren 
op zodanige wijze als voor 's lands welvaart 
het meest dienstig is, en daarbij 'die waarde 
zoveel mogelijk te stabiliseren. 

2. Zij verzorgt de geldsomloop in Ne
derland, voorzover deze uit bankbiljetten 
bestaat, vergemakkelijkt het girale geld
verkeer in Nederland en bevordert het be
talingsverkeer met het buitenland. 

3. Zij oefent toezicht uit op het crediet
wezen. 

4. Wij behouden Ons voor, in afwach
ting van de totstandkoming van een wette
lijke regeling van het toezicht op het cre
dietwezen, in dringende gevallen bij alge
mene maatregel van bestuur, de Bankraad 
gehoord, nadere regelen te stellen, volgens 
welke de Bank bedoeld toezicht zal uit
oefenen in het belang van de solvabiliteit en 
de liquiditeit der credietinstellingen en van 
een gezonde en op juiste beginselen van 
bankbeleid berustende credietverlening. 
Wanneer zodanige algemene maatregel van 
bestuur tot stand komt, wordt zo spoedig 
moP'elijk een ontwerp van wet ingediend, 
ten einde bedoelde maatregel te bekrach
tigen. 

10. 1. De Bank is, met uitsluiting van 
ieder ander, gerechtigd tot het uitgeven van 
bankbiljetten. . 

2. Haar biljetten hebben de hoedanig
heid van wettig betaalmiddel. 

ll. De biljetten der Bank zijn dagelijks 
op vertoon verwisselbaar bij de Hoofdbank, 
de Bijbank en de agentschappen, met uit-
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zondering van de dagen, vermeld in artikel 
17ia van het Wetboek van Koophandel. 

12. 1. De vorm en de hoegrootheid der 
uit te geven bankbiljetten worden door de 
directie der Bank bepaald en ter kennis van 
het publiek gebracht. 

2. De Bank geeft geen biljetten uit tot 
een lager bedrag dan f s (vijf gulden). 

3. Bankbiljetten van de Bank, die we
gens slijtage of andere reden zijn afgekeurd 
voor de circulatie en ten blijke daarvan zijn 
voorzien van een op verzoek van de direc
tie in de Nederlandse Staatscourant bekend 
gemaakt merkteken, zijn waardeloos. 

13. 1. Wegens verlies of gehele of ge
deeltelijke vernietiging van bankbiljetten 
behoeft door de Bank geen vergoeding te 
worden verleend. 

2. Bij verdenking wegens misdrijf, of op 
schriftelijk verzoek van belanghebbenden, 
staat het der directie vrij aftekening der 
biljetten te vorderen van hem, die ze ter 
verwisseling of creditering aanbiedt. 

3. De bepalingen van de artikelen 
229i-229k van het Wetboek van Koop
handel, alsmede de wettelijke voorschriften 
betreffende de vermelding van de naam en 
de pÎaats van vestiging ·ener naamloze ven
nootschap, in geschriften, gedrukte stukken 
en aankondigingen, waarin de vennootschap 
partij is, of die van haar uitgaan, zijn niet 
van toepassing op bankbiljetten. 

14. 1. De directie der Bank kan, na 
daartoe Onze machtiging te hebben verkre
gen, houders van door haar uitgegeven bil
jetten oproepen om deze ter verwisseling 
aan te bieden. 

2. Wij stellen, bij het verlenen van die 
machtiging, de termijn vast, binnen welke 
de aanbieding moet geschieden. 

]. De oproeping wordt ten minste een
maal geplaatst in de Nederlandse Staatscou
rant. 

4. Na de in het tweede lid bedoelde ter
mijn worden de in de oproeping vermelde 
biljetten uitsluitend door het hoofdkantoor 
der Bank verwisseld, nadat bij onderzoek 
is gebleken, dat aan de aanvrage tot ver
wisseling redelijkerwijze behoort te worden 
gevolg gegeven. 

5. Tien jaren na meergenoemde termijn 
wordt het bedrag der opgeroepen doch niet 
opgekomen biljetten aan de winst van het 
lopende boekjaar toegevoegd. De daarna nog 
opkomende biljetten worden, in de gevallen 
in het slot van het vorige lid bedoeld, ver
wisseld ten laste van de winst- en verlies
rekening. 

6. Na verloop van dertig jaren sedert 
het einde van de in het tweede lid bedoelde 
termijn, is het recht om verwisseling van de 
opgeroepen biljetten te vorderen vervallen. 

15. Behalve tot het uitgeven van bank
biljetten, is de Bank bevoegd tot het ver
richten van de volgende werkzaamheden: 

1 °. het afgeven van bankassignatiën op 
haar kantoren en op haar correspondenten; 

2 °. het ontvangen van gelden in reke
ning-courant van rekeninghouders, het uit
voeren van opdrachten tot overschrijving 
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en uitbetaling, het incasseren ten behoeve 
van rekeninghouders en het houden van ver
rekeningen met of tussen anderen; 

3°. het disconteren van: 
a. wissels en promessen met twee of 

meer solidair verbondenen en geen langere 
looptijd dan de gebruiken des handels mede
brengen; 

b. schatkistpapier ten laste van het 
Rijk; 

c. binnen zes maanden aflosbare schuld
brieven onder solidaire medeverbintenis van 
de discontant; 

4 °. het kopen en verkopen van: 
a. wissels, geaccepteerd door in Neder

land gevestigde bankei;i of bankiers, met 
geen langere looptijd dan de gebruiken des 
handels medebrengen; 

b. schatkistpapier ten laste van het 
Rijk; 

c. ter beurze van Amsterdam genoteerde 
schuldbrieven ten laste van, of voor rente 
en aflossing gegarandeerd door, het Rijk; 

s O • het kopen en verkopen van schrifte
lijke en telegrafische uitbetalingen,,chè<1ues, 
wissels, ander handelspapier en schatkist
papier, een en ander buitenslands betaal
baar; 

6°. het verstrekken van voorschotten bij 
wijze van belening of in rekening-courant 
op onderpand van effecten, goederen, celen, 
munt, muntmateriaal en waarden als be
doeld onder 3 ° ., 4 ° . en 5°.; 

7°. de handel in edele metalen, het doen 
vermunten daarvan en het doen essayeren en 
affineren van ertsen en metalen; 

8° . het in bewaring nemen van effecten, 
geldswaardige papieren, goederen, celen, ak
ten, kostbaarheden en andere voorwerpen 
van waarde . . 

16. r. De Bank verleent aan niemand 
enig crediet of voorschot in blanco. Onder 
crediet of voorschot in blanco is niet be
grepen het toevertrouwen in ha ar eigen be
lang van gelden of goederen aan lastheb
bers, die niet bij haar in v aste dienst zijn, 
daaronder begrepen de Postchèque- en Giro
dienst. 

2. Bij executie van goederen, effecten of 
ander onderpand, aan de Bank t ot zekerheid 
voor de n a koming van jegens haar aange
gane verplichtingen verstrekt, is zij be
voegd die goederen, effecten of da t ander 
onderpand, geheel of gedeeltelijk, in te ko
pen ter nadere tegeldemaking. 

17. Omtrent de begrenzing van het ge
zamenlijk bedrag der omlopende bankbiljet
ten, bankassignatiën en creditsaldi in reke
ning-courant bij de Bank worden door Ons, 
mede ter bevordering van een stabiele 
waarde van de Nederlandse geldeenheid, 
volgens regelen bij de wet vast te stellen, 
voorschriften gegev en . 

18, r. De Bank is bevoegd haar maat
schappelijk kapitaal en haar reserves te be
leggen. 

2 . Deze belegging geschiedt volgens re
gelen, vast te stellen door de gemeenschap
pelijke vergadering van de directie en de 
raad van commissarissen. 
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3. De vruchten, verkregen uit bedoelde 
belegging, worden onder de winsten der 
Bank opgenomen. Voor- of achteruitgang 
van de waarde der bezittingen, waarin het 
maatschappelijk kapitaal is belegd, wordt 
ten bate of ten laste van het reservefonds 
gebracht. Voor- of achteruitgang van de 
waarde der bezittingen, waarin de reserves 
zijn belegd, wordt gebracht ten bate of ten 
laste van die reserves. 

19. r. De Bank is belast met de koste
loze )Jewaring der algemene Rijkskas te Am
sterdam. 

2 . Zij belast zich evenzeer kosteloos met 
de waarneming der functiën van Rijkskas
sier aldaar, alsmede te Rotterdam en in alle 
plaatsen, waar zij agentschappen heeft of 
vestigt. 

3. Wegens een en ander is zij verant
woordelijk aan Onze Minister en reken
plichtig aan de Algemene Rekenkamer. 

4. Indien Onze Minister dit nodig acht, 
belast zij zich bovendien kosteloos met het 
kassierschap van de Rijkspostspaarbank en 
van andere bij de wet of door Ons in het 
leven geroepen instellingen, alsmede met de 
bewaring van alle geldswaarden van het 
Rijk en die instellingen en van de door het 
Rijk en die instellingen in pand genomen 
waarden. 

20. r. In afwijking van hetgeen bij het 
eerste lid van artikel 16 is bepaald, is de 
Bank verplicht aan de Staat, telkens wan
neer Onze Minister dit tot tijdelijke ver
sterking van 's Rijks schatkist nodig acht, 
voorschotten in rekening-courant te ver
strekken, op voldoend onderpand van schat
kistbiljetten, waarvan de uitgifte of bele
ning bij de wet zal zijn toegestaan. 

2 . Deze voorschotten worden door de 
Bank_ renteloos verstrekt, doch mogen tege
lijkertijd gezamenlijk niet meer dan vijftien 
millioen gulden bedragen. 

21. Met Onze goedkeuring, de Bankraad 
gehoord, kan de Bank, in het algemeen be
lang, andere werkzaamheden verrichten dan 
de in deze wet genoemde. Onze besluiten, 
houdende goedkeóring als vorenbedoeld, 
worden in het Staatsblad en in de Neder
landse Staatscourant geplaatst. 

HOOFDSTUK 111. 
Bestuur der Bank. 

22. r . De directie der Bank bestaat uit 
een president, een secretaris, benevens ten 
minste drie en ten hoogste vijf directeuren. 

De beslissing over het aantal directeuren 
berust bij de gemeenschappelijke vergade
ring van de directie en de raad van com
missarissen. 

23. 1. De president en de secretaris 
worden door Ons, telkens voor zeven jaren, 
benoemd. Voor elke benoeming wordt in 
een gemeenschappelijke vergadering van de 
directie en de raad van commissarissen een 
aanbevelingslijst van twee personen opge
maakt en Ons door de directie aangeboden. 
Op deze aanbevelingslijst zal door Ons zo
veel acht worden geslagen, als Wij dienstig 
zullen achten. 
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2. De directeuren worden telkens voor 
de tijd van zeven jaren door Ons benoemd 
uit een voordracht van drie personen, op te 
maken door de directie en de raad van 
commissarissen in een gemeenschappelijke 
vergadering en Ons door de directie aan te 
bieden. 

Indien benoeming niet binnen drie weken 
na dagtekening der voordracht heeft plaats
gevonden, wordt een nieuwe, op overeen
komstige wijze opgemaakte, voordracht van 
drie personen Ons door de directie aange
boden. Wordt andermaal binnen drie weken 
na dagtekening van de nieuwe voordracht 
niet tot benoeming uit de voordracht over
gegaan, dan wordt door Ons in de benoe
ming voorzien. 
· 3. Alle leden der directie zijn bij hun 
aft reden terstond opnieuw benoembaar. 

4. Op voorstel van een gemeenschappe
lijke vergadering van de directie en de raad 
van commissarissen kan elk lid der directie 
door Ons in de waarneming zijner betrek
king worden geschorst of daaruit ontsla
gen. In geval een schorsing wordt voorge
steld, wordt tevens een voorstel gedaan no
pens de tijdelijke vervulling van de functie. 

5. Elk lid der directie, dat weigert of 
opzettelijk nalaat gevolg te geven aan één 
of meer aanwijzingen, als bedoeld in artikel 
26, waartegen door de directie niet binnen 
drie dagen nadat zij dezelve heeft ontvan
r;en, overeenkomstig het tweede lid van dat 
artikel bedenkingen bij Ons zijn ingebracht, 
of ten opzichte waarvan door Ons is beslist, 
dat zij dien en te worden opgevolgd, kan 
door Ons, de Raad van State gehoord, uit 
zijn betrekking worden ontslagen. 

24. r. De gemeenschappelijke vergade
ring van de directie en de raad van com
missarissen kan plaatsvervangende direc
teuren benoemen voor de tijd en onder de 
regelen en de voorwaarden, door die verga
dering bij de benoeming vast te stellen. 

2. B enoeming van een plaatsvervangende 
directeur voor een tijdvak langer dan zes 
maanden kan slechts met Onze goedkeuring 
geschieden. 

25. r. De directie vertegenwoordigt de 
Bank in en buiten rechte. Zij is belast met 
het bestuur der Bank in de ruimste zin van 
het woord, met het beheer van de eigen
dommen der Bank en is bevoegd tot alle 
daden van beschikking over die eigendom
men, voorzover deze bevoegdheid in de sta
tuten der Bank niet is beperkt. 

2 . D e orde en de wijze van uitoefening 
van de werkzaamheden der directie worden 
neergelegd in een reglement, vast te stellen 
door de gemeenschappelijke vergadering 
van de directie en de raad van commissa
rissen. Dit reglement mag geen verdere be
perkingen als bedoeld in a rtikel 4 7 van het 
Wetboek van Koophandel inhouden, dan in 
de statuten der Bank vervat. 

3. Het Bestuur der Bijbank, de agenten, 
de correspondenten en alle beambten en 
andere leden van het personeel der Bank 
worden door de directie aangesteld en ont
slagen. 

1948 

26. r. In de gevallen, waarin Onze Mi
nister zulks ter coördinatie van de mone
taire en financiële politiek der Regering en 
de politiek van de Bank noodzakelijk acht, 
geeft hij, de Bankraad gehoord, aan de di
rectie de ter bereiking van dat doel nodige 
aanwijzingen. Behoudens het bepaalde in 
het volgende lid, is de directie gehóuden die 
aanwijzingen op te volgen. 

2. Inäien de directie tegen het opvolgen 
van aanwijzingen, als in het vorige lid be
doeld, bedenkingen heeft, staat het haar 
vrij die bedenkingen binnen drie dagen, na
dat zij de aanwijzingen heeft ontvangen, 
schriftelijk te Onzer kennis te brengen. Wij 
beslissen of de aanwijzingen zullen worden 
opgevolgd. · 

3. Ter zake van een geschil, als bedoeld 
in het vorige lid, is artikel 23 van de wet 
van 21 December 1861 (Staatsblad no. 129), 
laatstelijk gewijzigd bij de wèt van 31 Mei 
1934 (Stbld. no. 275), niet van toepassing. 

4. In geval Wij beslissen, dat de aanwij
zingen zullen worden opgevolgd, worden, 
indien het landsbelang zich daartegen, naar 
Ons oordeel niet verzet, de bedenkingen der 
directie en Onze · beslissing - met redenen 
omkleed - bekend gemaakt door publicatie 
in de Nederlandse Staatscourant. 

27. r. De raad van commissarissen be
staat uit twaalf leden. 

2. De leden van de raad van commis
sarissen worden, behoudens het bepaalde in 
artikel 38, benoemd door aandeelhouders 
:iit een voordracht van drie personen voor 
elke te vervullen plaats, opgemaakt in een 
gemeenschappelijke vergadering van de raad 
van commissarissen en de Bankraad. 

3. De benoeming van de leden van de 
raad van commissarissen geschiedt, behou
dens het bepaalde in artikel 38, voor de tijd 
van vier jaren. Jaarlijks treden drie hunner 
af. De aftredenden zijn terstond opnieuw 
benoembaar. Bij tussentijdse vacature treedt 
de nieuw benoemde, wat de duur van zijn 
mandaat betreft, in de plaats van zijn voor
ganger. 

28. r. De raad van commissarissen ziet 
toe op het beheer der Bank en stelt de jaar
lijkse balans en verlies- en winstrekening 
vast. De aldus vastgestelde balans en ver
lies- en winstrekening strekken der directie 
tot volledige kwijting, onverminderd het be
paalde in artikel 49a van het Wetboek van 
Koophandel. 

2 . Indien de raad van commissarissen 
bedenkingen heeft tegen de hem door de di
rectie voorgelegde balans en verlies- en 
winstrekening, brengt hij deze bedenkingen 
schriftelijk ter kennis van de directie. Kun
nen de bedenkingen niet door gemeenschap
pelijk overleg worden opgelost, dan worden 
de jaarstukken onderworpen aan het oordeel 
van een commissie van vijf deskundigen. 
Van deze commissie worden twee leden be
noemd door de directie· en twee leden door 
de raad van commissarissen; de keuze van 
het vijfde lid, dat als voorzitter der com
missie optreedt, geschiedt door de vier eerst. 
genoemden. De commissie brengt in de ba-
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lans en in de verlies- en winstrekening de 
wijzigingen aan, die zij nodig oordeelt, en 
legt de aldus gewijzigde jaarstukken, zo 
spoedig mogelijk over aan de raad van com
missarissen, die alsdan de balans en de ver
iies- en winstrekening, met inachtneming 
van de door de· commissie aangebrachte wij
zigingen, vaststelt. 

29. Bij een reglement, vast te stellen 
door de gemeenschappelijke vergadering van 
de directie en de raad van commissarissen, 
worden nadere regelen gesteld nopens de 
taak van de raad van commissarissen. 

HOOFDSTUK IV. 

Koninklijk Commissaris. 
30. r. Van Regeringswege wordt toe

zicht op de handelingen der Bank uitge
oefend door een Koninklijke Commissaris, 
,door Ons te b enoemen en te ontslaan. 

2 • De Koninklijke Commissaris heeft het 
recht alle vergaderingen van aandeelhou
ders ~n van de raad van commissarissen, de 
gemeenschappelijke vergaderingen_ va~ de 
directie en de raad van comm1ssanssen 
daaronder begrepen, bij te wonen en aldaar 
een raadgevende stem uit te brengen. 

3. De directie der Bank is gehouden, 
hem telkens op zijne aanvrage al die inlich
tingen te verstrekken, welke hij tot behoor
lijke uitoefening van zij n toezicht nodig 
acht. 

4. D e verdere instructie van de Konink
lijke Commissaris wordt door Ons vastge
steld. 

5. Zijn bezoldiging komt ten laste van 
de Staat. 

31. r. D e Koninklijke Commissaris ziet 
toe dat de balans en de verlies- en winst
.rek~ning der Bank in overeenstemming zijn 
met de bepalingen van de wet en van de 
statuten der Bank. 

2. Indien de Koninklijke Commissaris de 
door de directie voorgelegde balans en ver
lies- en winstrekening niet, met de bepalin
gen van de wet en van de statuten 
der Bank in overeenstemming acht, geeft 
hij daarvan schriftelijk kennis aan de 
directie onder mededeling van zijn be
denkingen. Kunnen die bedenkingen niet . 
door gem eenschappelijk overleg worden op
gelost. dan wordt de vraag of de balans en 
de verlies- en winstrekening met bedoelde 
bepalingen in overeenstemming zijn, door 
drie scheidslieden in het hoogste ressort be
slist. Van die scheidslieden wordt een door 
Onze Minister en een door de directie der 
Bank gekozen; de derde wordt benoemd 
d oor de President van de Rechtbank te 
Amsterdam. 

H OOFDSTUK V. 

Bankraad. 
32. r. Er is een Bankraad, bestaande 

u it 17 leden, te weten: 
a. de K oninklijke Commissaris; 
b. vier leden te benoemen door en uit de 

raad van commissarissen ; 
d . twaalf leden door Ons te benoemen 
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op de wijze als in het volgend lid is aange
geven. 

2 . D e benoeming van leden, genoemd 
onàer c, geschiedt, in afwachting van de 
totstandkom ing ener publiekrechtelijke be
drijfsorganisatie, uit een alphabetische voor
dracht v an t wee personen voor elke te ver
vullen plaats, op t e maken door de daartoe 
door Ons aan te wijzen organen of instan
ties, b ij welke aanwijzing wordt gestreefd 
naar een representatie van handel (inclusief 
verkeer) , nijverheid en het agrarisch be
drijfsleven elk met twee, en van de geza
menlijke centrale werknemersorganisaties en 
de op het gebied v an geld- en bankwezen 
deskundigen niet behorende tot een der vier 
ge,noemde groepen, elk met drie personen. 

3 . De in het eerste lid onder b bedoelde 
leden van de Bankraad hebben ieder zitting 
tot het tij dst ip, waarop zij als commissaris 
aftreden. D e aftredenden zijn terstond op
nieuw benoembaar. 

4. De in het eerste lid onder c bedoelde 
leden van de Bankraad hebben ieder zitting 
gedurende vier achtereenvolgende jaren. 
Jaarlij ks treedt een vierde gedeelte dier le
den af. D e aftredenden zijn terstond op
nieuw benoembaar. Bij tussentijdse vacature 
treedt de nieuwbenoemde, wat de duur van 
zijn m andaat betreft, in de plaats van zijn 
voorganger. · 

5. De Bankraad vergadert ten minste 
zesmaal per jaar en voorts zo dikwijls als de 
voorzitter of ten minste vier leden zulks no
dig achten. 

6. In de vergaderingen van de B ankraad 
bekleedt de Koninklijke Commissaris het 
voorzitterschap. Bij afwezigheid of ontsten
tenis van de voorzitter wordt het voorzit
terschap waargenomen door één der daartoe 
door Onze Minister aangewezen leden. H et 
secretariaat wordt vervuld door de secret a
ris der Bank. 

33. r. De directie der Bank, de The
saurier-Generaal of zijn plaatsvervanger, zo
mede drie respectievelijk door Onze Minis
ters van Economische Zaken, van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening en van 
Sociale Zaken benoemde vertegenwoordigers 
wonen de verg11deringen van de Bankraad 
bij en brengen daarin een raadgevende 
stem uit. 

2 . De president der Bank brengt aan de 
Bankraad verslag uit over de algemene eco
nomische en financiële ontwikkeling en over 
de door de Bank gevoerde politiek. D aar
naast w_ordt beraadslaagd over de onder
werpen, welke door ééa of meer leden ter 
tafel worden gebracht in verband met de 
positie en de taak van de Bank. 

3. Onze Minister kan, na daaromtrent 
met de directie gepleegd overleg, de B ank
raad horen over aangelegenheden, welke 
voor de richtlijnen van te voeren bank
beleid van belang zijn. 

4. De Bankraad is bevoegd uit eigen 
beweging Onze Minister van advies t e die
nen ter zake van aangelegenheden , welke 
voor de richtlijnen van het te voeren bank
beleid van belang zijn . 
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34. De voorzitter kan aan de leden en 
de secretaris van äe Bankraad geheimhou
ding opleggen omtrent hetgeen waarvan zij 
krachte_ns hun functie kennis hebben gekre-
gen. 

HOOFDSTUK VI. 

Verkorte balans. 
35. De directie der Bank doet eenmaal 

's weeks door plaatsing in de Nederlandse 
Staatscourant mededeling van een verkorte 
balans · in een door Ons goed te keuren 
vorm. 

HOOFDSTUK VII. 
Winstverdeling. 

36. Van de winsten der Bank, zoals die 
blijken uit de door de raad van commis
sarissen vastgestelde jaarlijkse verlies- en 
winstrekening, voorzover deze in overeen
stemming is met de bepalingen der wet en 
van de statuten der Bank, wordt twintig 
procent gestort in het reservefonds, totdat 
dit het bedrag van het maatschappelijk ka
pitaal der Bank heeft bereikt. Het meer
dere komt aan de Staat. 

HOOFDSTUK VIII. 
Overgàngs- en slotbepalingen. 

37. De bij het inwerkingtreden van deze 
wet in functie zijnde leden van de .directie 
van de Bank blijven, in afwijking van het 
bepaalde in artikel 23, in functie voor de 
duur van fmn ambtstermijn. 

38, 1. De benoeming voor de eerste 
maal van de leden van de raad van com
missarissen, bedoeld in artik~l 27, geschiedt 
door Onze Minister, in overleg met de di
rectie der Bank op een tijdstip binnen een 
maand na het inwerkingtreden dt,zer wet. 
Op dat tijdstip treden de commissarissen, 
benoemd overeenkomstig artikel 28 der 
Bankwet 1937, af. 

2. De voor de eerste maal benoemde le
den van de raad van commissarissen heb
ben, in afwijking van het bepaalde in arti

. kel 27, zitting onderscheidenlijk voor de tijd 
van één tot vier jaren. Het lot bepaalt het 
jaar, waarin zij volgens rooster voor de eer
ste maal aftreden. 

39. 1. De benoeming voor de eerste 
maal van de leden van de Bankraad ge
schiedt op een tijdstip binnen drie maanden 
na het inwerkingtreden van deze wet. 

2. De onder c van het eerste lid van 
artikel 32 bedoelde leden hebben voor de 
eerste maal zitting onderscheidenlijk voor 
de tijd van één tot vier jaren, met dien 
verstande, dat na één, twee, drie en vier ja
ren telkens drie van hen aftreden. Het lot 
bepaalt het jaar waarin deze leden volgens 
rooster aftreden. 

3. Onverminderd het bepaalde in artikel 
41, lid 1. onder e, blijft artikel 6 van Ons 
besluit van 1 October 1945 (Staatsblad no. 
F 204) van kracht tot op het tijdstip, be
doeld in het eerste lid. De leden van de in 
Ons voornoemd besluit bedoelde Bankraad 
treden alsdan af. 

40. Het bepaalde in ,het eerste lid van 
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artikel 16 dezer wet is niet" van toepassing 
in het geval, bedoeld in artikel 2 van de 
wet van 30 Augustus 1946 (Staatsblad no. 
G 226). 

41. 1. Ingetrokken worden: 
a. de Bankwet 1937 (Staatsblad 1937, 

no. 401); 
b. de wet van 18 Juli 1904 (Staatsblad 

no. 189); 
c. artikel 5 van de wet van 30 Septem

ber 1936 (Staatsblad no. 403); 
d. Ons besluit van 26 April 1945 

(Staatsblad no. F 6I); 
e. Ons besluit van 1 October 1945 

(Staatsblad no. F 204) met uitzondering 
van artikel 1, artikel 9 en artikel 10. 

2. Onze op de in het vorig lid onder a 
genoemde wet en het onder e genoemd be
sluit steunende besluiten worden . geacht te 

· steunen op deze wet, voorzover zij niet 
daarmede in strijd zijn. 

42. De statuten van de Bank worden zo 
spoedig mogelijk met de bepalingen dezer 
wet in overeenstemming gebracht. 

43. 1. Deze wet kan worden aange
haald als "Bankwet 1948". 

2. Zij treedt in werking op een door Ons 
te bepalen tijdstip. 

·Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Lo?, 23 April 

1948. 
WILHELMINA. 

De Min. van Financiën, P. LlEFTINCK. 

(Uitgeg. 14 Mei z948). 

S. I 167 
28 April 1948; BESLUIT, tot schorsing van 

het besluit van de raad der gemeente 
Stavenisse d.d. 24 Januari 1948, houden
de vaststelling van een verordening ter 
bestrijding van de baldadigheid in die 
gemeente. 

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

Binnenlandse Zaken van 20 April 1948, no 
4946, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau 
Bestuurszaken, tot schorsing van het besluit 
van de raad der gemeente Stavenisse d.d. 24 
Januari 1948, houdende vaststelling van een 
verordening ter bestrijding van de baldadig
heid in die gemeente; 

Overwegende, dat het wenselijk is, hangen
de het onderzoek naar de vraág, of genoemd 
raadsbesluit in strijd is met de wet of het al
gemeen belang de werking daarvan te voor
komen; 

Gelet op de artikelen 185-187 der gemeen
tewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
voormeld besluit van de raad der gemeente 

Stavenisse te $Chorsen tot I April 1949. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Het Loo, 28 April 1948 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binnen[. Zaken, W1TTEMAN. 

(Uitgeg. 14 Mei 1948). 
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S. I 168 
29 April 1948. WET, tot vaststelling van het 

Dertiende Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1948 {Departe
ment van Overzeese Gebiedsdelen). 

Bijl. Hand. Il 47/48 , 600; 
Hand. Il 47/48, bladz. 793-813,835-879; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. 1 47/48, bladz. 462-519. 

Titel A. Gewone Dienst . . f 9.829.994 
Titel. Buitengewone Dienst f 9.400.000 

Gehele Dienst f 19.229.994 

S. I 169 
1 Mei 1948°. WET, houdende goedkeuring van 

het op 13 April 1948 te 's-Gravenhage 
tussen Nederland en België gesloten ver
drag nopens samenvoeging van douane
behandeling aan de Nederlands-Belgi
sche grens. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 790; 
Hand. Il 47/48, bladz. 1641; 
Bijl. Hand. I 47/48, 790; . 
Hand. 1 47/48, bladz. 545-

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het op 13 April 1948 te 's-Gravenhage 
tussen Nederland en België gesloten verdrag 
nopens samenvoeging van douanebehande
ling aan de Nederlands-Belgische grens, al
vorens te kunnen worden bekrachtigd, inge
volge artikel 60, tweede lid, der Grondwet de 

, goedkeuring der Staten-Generaal behoeft; 
Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz.; 
Art. 1. Het op 13 April 1948 te 's -Graven

hage tussen Nederland en België gesloten ver
drag nopens samenvoeging van douanebe
handeling aan de Nederlands-Belgische grens, 
hetwelk in afdruk bij deze wet is gevoegd, 
wordt goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag volgende op die van haar afkondi-
ging. · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Het Loo, 1 Mei 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v . Buiten[. Z., W . VAN BOETZELAER. 

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

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H . Vos. 
(Uitgeg. 4 ·Mei 1948) . 

Verdrag nopens samenyoeglng· Yan douane 
behandeling aan de Nederlands-Belgische 

g·rens. 
De Nederlandse en Belgische Regeringen, 
verlangend de formaliteiten, welke gepaard 

gaan met overschrijding van de gemeenschap
pelijke grens tussen beide landen, zoveel doen
lijk te vereenvoudigen en te bespoedigen; 

van mening, dat de bevoegdheid om de ge
vallen aan te wijzen, waarin daartoe strek
kende maatregelen genomen moeten worden, 
in beide landen behoort te worden toegekend 
aan de bevoegde Ministers; 
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hebben, om dit doel te bereiken, behoorlijk 
gevolmachtigde vertegenwoordigers aange
wezen, dewelke het hieronder volgende zijn 
overeengekomen : 

Art. 1. Ter bespoedigipg van het internat_i
onaal personen- en goederenverkeer tussen 
Nederland en België kunnen de bevoegde Mi
nisters van elk van beide landen in onderling 
overleg op Nederlands of op Belgisch grond
gebied gelegen spoorwegstations en posten 
aan water- of landwegen, p.iervan genoemd 
"internationale douanekantoren", alsmede 
naar deze kantoren leidende gedeelten van 
spoor-, water-, of landwegen, hierna genoemd 
,,internationale douanewegen", aanwijzen, 

· alwaar vanwege het land van uitgang en van
wege het land van binnenkomst met betrek
king tot het O'ITerschrijden van de grens door 
personen of goederen, daaronder begrepen 
deviezen en andere waarden, douanebehan
deling kan geschieden. 

Onder douanebehandeling is passencontrö
le begrepen. 

Il. op de internationale douanekantoren 
en de internationale douanewegen zijn met 
betrekking tot de in artikel I bedoelde doua
nebehandeling vanwege elk van beide landen 
van kracht de wettelijke bepalingen en voor
schriften van het desbetreffende land, zulks 
zowel wat de verplichtingen van de aan die 
behandeling onderworpen personen als wat 
de bevoegdheden en rechten van de ambte
naren en beambten betreft. 

Voor de toepassing van de in het voorgaan
de lid bedoelde wettelijke bepalingen en voor
schriften van het ene land op het grondge
bied van het andere land worden de interna
tionale douanekantoren en de internationale 
douanewegen geacht te zijn gelegen op het 
grondgebied van het eerstbedoelde land. 

111. De uitoefening van de aan de ambte
naren en beambten van elk van beide landen 
toekomende bevoegdheden geschiedt bij voor
rang door de ambtenaren en beambten van het 
land van uitgang. 

IV. Voor de bevoegdheid tot vervolging 
en berechting worden overtredingen van de 
in artikel II bedoelde wettelijke bepalingen 
en voorschriften van het ene land, welke in 
het andere land op een internationaal douane
kantoor of op een internationale douaneweg 
zijn begaan, geacht te zijn begaaninhetrechts
gebied, binnen hetwelk het aan de internati
onale douaneweg liggende grenskantoor van 
het eerstbedoelde land is gelegen. 

V . T e r zake van overtredingen van de in ar
tikel II bedoelde wettelijke bepalingen en 
voorschriften, welke zijn begaan op een inter
nationaal douanekantoor of op een internati
onale douaneweg, zullen de bevoegde autori
teiten van het ene land op rechtstreeks ver
zoek van die van het andere land en overeen
komstig de wettelijke bepalingen van het 
eerstbedoelde land, 

a. getuigen en deskundigen horen; 
b. ambtelijk onderzoek instellen ; 
c. aan veroordeelden of verdachten zowel 

gerechtelijke stukken als rechterlijke en ad
ministratieve beslissingen doen uitreiken. De 
uitreiking wordt als rechtsgeldig beschouwd , 
indien ·daarbij de vormen zijn in acht geno
men, welke voor overeenkomstige uitreikin
gen gebruikelijk zijn in het land, tot hetwelk 
het verzoek is gericht . 
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De uit het verrichten van deze handelingen 
ontstaande verschotten vergoedt de autori
teit, die het verzoek doet, rechtstreeks aan de 
andere. 

VI. De ambtenaren en beambten van het 
ene land, die ter uitvoering van dit verdrag 
voor dienst op het grondgebied van het an
dere land worden aangewezen, alsmede de 
met het toezicht op de diens t belaste ambte
naren zijn bevoegd onder vrijstelling van pas
en visumformaliteiten in de uitoefening van 
hun dienst de grens te overschrijden en op 
het grondgebied van het andere land te ver
blijven, zolang het hun door hun administra
tie verstrekte, volgens een bijzonder model 
opgemaakte, bewijs noch door tijdsverloop 
noch door een behoorlijk ter kennis van de 
bevoegde autoriteiten van het andere. land 
gebrachte herroeping zijn geldigheid heeft 
verloren. 

Aan de in het voorgaande lid bedoelde amb
tenaren en beambten, die hun dienst uitoefe
nen op een internationaal douanekantoor ge
legen aan een spoorweg of op een baanvak 
van een internationale douaneweg, worden 
vanwege de spoorwegen van het land, op 
welks grondgebied zij dienst doen, kosteloze 
kaarten voor reizen op het in dat land gele
gen gedeelte van het baanvak ve.rstrekt. 

VII. De ambtenaren en beambten van het 
ene land, d_ie ter uitvoering van dit verdrag 
op het grondgebied van het andere land 
dienst doen, zijn verplicht hun dienst in 
dienstuniform of voorzien van een uiterlijk 
waarneembaar onderscheidingsteken uit te 
oefenen en zijn bevoegd hun dienstwapens te 
dragen. 

De in het voorgaande lid vermelde ver
plichting geldt niet ten aanzien van de met 
het toezicht op de dienst belaste ambtenaren. 

VIII. De ambtenaren en beambten van 
het ene land, die ter uitvoering van dit ver
drag op het grondgebied van het andere land 
dienst doen, zijn aldaar vrijgesteld van per
soonlijke diensten en directe belastingen. De 
vrijstelling van die belastingen is beperkt tot 
die, welke de diplomatieke en consulaire ver
tegenwoordigers van het ene land in het an
dere land genieten. 

Motorrijtuigen, rijwielen en andere voer
tuigen, welke zij voor hun dienst gebruiken, 
zijn vrij van belastingen en andere heffingen, 
welke zijn verschuldigd -ter zake van het ge
bruik op het grondgebied van het andere land. ' 

·IX. Zaken, welke aan ter uitvoering van 
dit verdrag op het grondgebied van het ene 
land dienstdoende ambtenaren en beambten 
van het andere land tot gebruik bij hun dienst 
strekken, worden vrij van elke heffing en zon
der formaliteiten ten invoér en ten uitvoer 
toegelaten. 

X. De administratie van het ene land 
is bevoegd binnen de ruimten, welke op het 
grondgebied van het andere land tot haar 
uitsluitend gebruik zijn toegewezen, de orde 
te handhaven en personen, die de orde ver~ 
storen, te verwijderen. 

De in het voorgaande lid bedoelde ruimten 
mogen -door borden met het rijkswapen wor
den 'kenbaar gemaakt. 

XI. De ambtenaren en beambten van beide 
landen, die op de internationale douanekan
toren en op de internationale douanewegen 
dienst doen, zullen zowel ter voorkoming als 
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ter opsporing van overtredingen van de in 
artikel II bedoelde wettelijke bepalingen en 
voorschriften zoveel mogelijk samenwerken 
en elkander bijstaan. Zij mogen elkander de 
inlichtingen verstrekken, welke voor de 
uitoefening van de dienst van belang kunnen 
zijn. 

XII. De ambtenaren en beambten van het 
ene land genieten bij de uitoefening van hun 
dienst in het andere land è ezelfde bescherming 
en bijstand als de ambtenaren en beambten 
van het laastbedoelde land. 

XIII. De bevoegde Ministers van beide 
landen kunnen in onderling overleg voor
schriften vaststellen. ter uitvoering van dit 
verdrag. 

XIV. De bevoegde Ministers van het ene 
land kunnen de douanebehandeling ten aan
zien van een internationaal douanekantoor 
en een internationale douaneweg op een ter
mijn van tenminste een jaar na opzegging 
aan de bevoegde Ministers van het andere 
land doen eindigen. 

XV. Het verdrag zal in werking treden 
onmiddellijk na de uitwisseling der akten van 
bekrachtiging; het is ontbonden een jaar na 
opzegging door een der Verdragsluitende 
Pax;tijen. 

Ter bevestiging · waarvan de wederzijdse 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben ge
tekend en daaraan hun zegels hebben gehecht. 

Gedaan in dubbel , in de Franse* en in de 
Nederlandse taal, welke beide teksten gelij
kelijk authentiek zijn, te 's-Gravenhage, de 
[3de April 1948. 

Voor de Nederlandse Regering, 
W . VAN BOETZELA~R. 

* De Franse ·tekst is niet opgenomen. 

S. I 170 
1 Mei 1948. WET houdende vaststelling van 

het Zesde Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948 (Departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen.) 

Bijl. Hand. II 47/48, 600; 
Hand. II 47/48, bladz. 636-790 ; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600; 
Hand. I 47/48, bladz. 521- 543, 545-564. 

Titel A. Gewone Dienst 
Titel B. Buitengewone Dienst 

Gehele Dienst . 

S. I 171 

f 280.090.037 
f 8.251.000 

f 288 .341.037 

3 Mei 1948. BESLUIT.tot vernietiging van 
de verordening van de Raad der gemeen
te Tholen dd. 31 October 1947, betref
fende het verbod tot het telen van stek
bieten voor suikerbieten, voederbieten 
en kroten, 

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

Landbouw,- Visscherij en Voedselvoorziening 
en van Binnenlandse Zaken van 2 Maart 1948 
n°. 100/2, Afdeling Juridische Zaken, Letter 
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L, tot ver~ietiging van de verordening van de 
Raad der gemeente Tholen dd. 31 October 
1947, houdende verbod tot het telen van stek
bieten voor suikerbieten, voederbieten . en 
kroten (,.Stekbietenverordening Gemeente 
Tholen" ). 

Overwegende , dat de Raad der gemeente 
Tholen bij zijn voormelde . verordening het 
telen van stekbieten voor zaad van suiker
bieten, voederbieten en kroten op gronden, 
liggende binnen de gemeente Tholen, heeft 
verboden; -

dat het in de vorige overweging vermelde 
verbod de strekking heeft de suikerbieten, 
voederbieten en kroten, die in of in de om
geving van de gemeente Tholen voor com
sumptiedoeleinden worden geteeld, te vrijwa
ren van, althans te beschermen tegen het op
treden van de zogenaamde vergelingsziekte, 
welke zou worden veroorzaakt, althans be
vorderd, door de teelt van zaad van de ge
noemde gewassen; 

dat de teelt van suikerbi(!ten, voederbieten 
en kroten voor consumptiedoeleinden van 
groot economisch belang is voor ons land, 
doch dit ook geldt voor de teelt van zaad van 
die gewassen; 

dat hier derhalve Rijksbelangen in het ge
ding zijn en onderzocht dient te worden, of 
voormelde verordening met het algemeen 
belang op verantwoorde wijze heeft reke
ning gehouden; 

dat de teelt van zaad van suikerbieten, 
voederbieten en kroten slechts kan plaats 
vinden op kleigrond, doch dat ook suikerbie
ten, voederbieten en kroten voor consumptie
doeleinden vrijwel alleen op kleigrond worden 
geteeld; 

dat, indien in de gemeente Tholen de ge
noemde zaadteelt wegens besmettingsgevaar 
wordt verboden, ·andere gemeentelijke over
heden in de overige kleistreken van ons land 
met evenveel recht om dezelfde reden die 
zaadteelt zouden kunnen verbieden; 

dat aldus de teelt van zaad van suikerbie
ten, voederbi!!ten en kroten in het gehele 
land onmogelijk zou worden, hetgeen zoals 
reeds bleek, onaanvaardbaar zou zijn; 

dat voorts volgens deskundigen van de 
Plantenziektenkundige Dienst en van de 
Stichting "Nederlandse Algemene Keurings
dienst" beide gevestigd te Wageningen, de 
teelt van zaad van suikerbieten, voederbieten 
en kroten het optreden van de vergelingsziek
te bij in de nabijheid groeiende gewassen wel
iswaar bevordert, maar niet gezegd kan wor
den, dat bij het nalaten van de zaadteelt die 
ziekte niet zal optreden; 

dat bovendien de hierbedoelde zaadteelt 
veelal geschiedt op contract én dat in casu 
reeds vele contracten waren afgesloten, voor
dat de verordening werd afgekondigd; 

dat vele firma's zich derhalve reeds het no
dige stekmateriaal hebben aangeschaft, dat 
zij thans niet zouden mogen uitpoten; 

dat deze firma 's derhalve financiële schade 
lijden van het in de verordening opgenomen 
verbod en dat deze verordening niet voor
ziet in een regeling voor tegemoetkoming in 
de geleden schade, hetgeen in dit geval in 
strijd is met de billijkheid ; 

dat de verordening derhalve andere be
langen, zo van particulieren, als van het ge
hele land schaadt, respectievelijk in gevaar 
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brengt en dat de voordelen, welke de veror
dening beoogt te bewerkstelligen, tegen de 
nadelen niet opwegen; 

dat mitsdien geoordeeld moet worden , dat 
voormelde verordening van de Raad der ge
meente Tholen in strijd is met het algemeen 
belang ; 

Gelet op artikel 185 van de gemeentewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

23 Maart 1948, n°. 21); · 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en van Binnenlandse 
Zaken van 23 April 1948, n°. 265/2, Afd. Jur. 
Zaken/L; 

Hebben goedgevonden en verstaan: , 
bovenvermelde verordening van de Raad 

der gemeente Tholen te vernietigen wegens 
strijd met het algemeen belang. 

Onze Ministers van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening en van Binnenlandse 
Zaken zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State. 

Het Loo, 3 Mei 1948. 
WILHELMINA. 

De Minister van L., V . en V., MANSHOLT. 

De Min. v. Binnen]. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. I Juni r948.) 

S. I 172 

3 Mei 1948. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
op 2 Decembèr 1946 te W ashington on
dertekende Protocol voor de regeling van 
de walvisvangst. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien het op 2 December 1946 te W ashing

ton mede vanwege Nederland ondertekende 
Protocol voor de regeling van de walvisvangst 
waarvan een afdruk en een vertaling* bij dit 
besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd Protocol, over
eenkomstig artikel II , op 5 Februari 1948 
voor Australië, Canada, Denemarken, Frank
rijk, Nieuw-Zeeland, Noorwegen, de Sowjet
Unie, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde 
Staten van Amerika, de Unie van Zuid-Afrika 
en IJslarid, en voor Nederland op 6 Maart 
1948 is in werking getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 27 April 1948, Ka
binet en Protocol n°. 42850; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengehoemd Protocol, als

mede de vertaling daarvan, te doen bekend
maken door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers , Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Het Loo, 3 Mei 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten[. z., W. VAN B OETZELAER. 

(Uitgeg. I Juni 1948). 
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Protocol voor de regeling van de walvis
vangst 

De Regeringen1 wier behoorlijk gevol
machtigde vertegenwoordigers dit Protocol 
hebben ondertekend; 

Erkennende de noodzakelijkheid van een 
spoedige beslissing inzake regelingen, die 
voor het walvisseizoen van 1947- 48 toepas
selijk zullen moeten worden verklaard : 

Gezien zowel het wereldtekort aan olie en 
vetten als de noodzakelijkheid om de wal
visstand te bewaren : 

Zijn het volgende overeengekomen: 
Art. 1. Alle bepalingen van het te Lond~n 

op 26 November 1945 ondertekend Protocol 
voor de regeling van de walvisvangst worden 
van toepassing verklaard, evenals in het ge
noemde Protocol de woorden "seizoen ·1946-
47 " waren vervangen door de woorden "sei
zoen 1947-48", en de woorden "I Mei 1947 
tot 31 October 1947", door "I Mei 1948 tot 
31 October 1948". 

II. Dit Protocol zal in werking treden wan
neer door alle Regeringen, die partij waren 
bij het Protocol van 26 November 1945, be
richt van aanvaarding zal zijn gezonden aan · 
de Regering der Verenigde Staten van Ame
rika. 

Dit Protocol zal de datum dragen van de 
dag, waarop het voor ondertekening is open
gesteld en zal gedurende veertien dagen daar
na voor ondertekening opengesteld blijven. 

TEN BLIJKE WAARVAN ondergeteken
den, hiertoe door hun Regeringen gemach
tigd, dit Protocol hebben ondertekend. 

GEDAAN te Washington op de tweede 
December 1946 in de Engelse* taal, zullende 
het origineel hiervan worden gedeponeerd in 
de archieven van de Regering der Verenigde 
Staten van Amerika. 

De Regering der Verenigde Staten van 
Amerika zal gewaarmerkte afschriften daar
van zenden aan alle Regeringen, die dit Pr,·o
tocol hebben ondertekend. 
Voor Argentinië: 

Ü. IVANISSEVICH. 
J. M. MONETA. 
G. BROWN. 
PEDRO H. BRUNO VIDÈLA. 

Voor Australië: 
F. F. ANDERSON. 

Voor Brazilië : 
PAULO FRÓES DA CRUZ. 

Voor Canada: 

Voor Chili : 

H.H. WRONG. 
HARRY A. SCOTT. 

AGUSTIN R. EDWARDS. 
Voor Denemarken: 

P. F. ERICHSEN. 
Voor Frankrijk: 

FRANCIS LACOSTE. 
Voor Nederland: 

D. ]. VÄN DIJK . 
Voor Nieuw-Zeeland: 

G. R. PowLES. 
Voor Noorwegen : 

BIRGER BERGERSEN. 
Voor Peru: 

C. RoTALDE. 
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Voor de U.S.S.R. : 
A . BOGDANOV . 

E. 1. NIKISHIN. 

Voor het Verenigde Koninkrijk van Groot
Brittannië en Noord Ierland: 

A. T. A . DOBSON. 
]OHN THOMSON. 

Voor de Verenigde Staten van Amerika: 
REMINGTON KELLOGG. 
IRAN. GABRIELSON. 
WILLIAM E . S. FLORY . 

Voor de Unie van Zuid-Afrika: 
H. T. ANDREWS. 

~ De Engelse tekst is niet opgenomen . 
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4 Mei 1948. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Tramwegreglement. 

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

Verkeer en Waterstaat van 11 Maart 1948, 
No. 13941 /5907 , Directoraat-Generaal van 
het Verkeer, afdeling Vervoerwezen; 

Gelet op artikel 5 der Locaalspoor- en 
Tramwegwet : 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 April 1948, no. 52); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 28 April 1948, no. 
21355/5907, Directoraat-Generaal van het 
Verkeer, afdeling Vervoerwezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

I 
Artikt!l 83 van het Tramwegreglement, 

vastgesteld bij Ons Besluit van 24 Februari 
1920 (Staatsblad No. 85), het laatst gewij
zigd bij Ons Besluit van 26 Februari 1946 
(Staatsblad No. G 37) , wordt vervangen 
door het volgende voorschrift: 

Artikel 83 

Maatregelen van orde 
Paragraaf I 

r. Het is verboden zich zonder behoor
lijk plaatsbewijs in de trein te bevinden, 
tenzij op eerste aanvraag van de beambte 
van de tramwegdienst de plaats, waar men 
is ingestapt en de plaats van bestemming 
worden opgegeven en de verschuldigde 
vrachtprijs wordt betaald tegen ontvangst 
van een plaatsbewijs. 

2. Onder behoorlijk plaatsbewijs wordt 
verstaan een plaatsbewijs, dat op de dag, 
waarop wordt gereisd, geldig is voor de 
reis, welke wordt of zal worden àfgelegd en. 
voor de trein en de klasse, waarin de rei
ziger zich bevindt, en dat niet is verminkt 
of onleesbaar gemaakt. , 

3. Van de reiziger, die - anders dan 
door nalatigheid van de conducteur - bij 
contrêle niet in het bezit blijkt te zijn van 
een geldig plaatsbewijs, mag een extra
vrachtprijs van f 0.50 worden geheven. 

4. De reiziger is verplicht het behoorlijk 
plaatsbewijs, waarvan hij krachtens het be-
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paalde in het eerste lid moet zijn voorzien, 
te tonen en desverlangd te overhandigen 
aan de beambte van de tramwegdienst, zo
wel op diens aanvraag in de trein, als bij 
het opvragen van de plaatsbewijzen op het 
terrein van de tramweg na aankomst met 
de trein. Hij, die niet in staat is of weigert 
aan deze verplichting te voldoen, wordt ge
lijkgesteld met degene, die zich zonder be
hoorlijk plaatsbewijs in de trein bevindt. · 

5. Geleiders van kinderen, welke de 
leeftijd van tien jaar nog niet hebben be
reikt en niet kosteloos worden vervoerd, 
zijn verplicht zorg te dragen voor de nale
ving door deze kinderen van de bepalingen 
van dit artikel. 

Paragraaf 2 

Het is aan een ieder, wie het uit de aard 
zijner betrekking niet vrij staat, verboden: 

a. zich zonder toestemming van een be
ambte van de tramwegdienst op een trek
voertuig, niet tevens voor personenvervoer 
ingericht, of in een wagen te begeven of 
van andere niet voor de reizigers bestemde 
plaatsen gebruik te maken; 

b. zich in een rijtuig of rijtuigafdeling 
te begeven of . daarin te verblijven, indien 
dit op duidelijk zichtbare wijze is verboden 
of wanneer dit door een beambte van de 
tramwegdienst wordt verboden, omdat daar
in het krachtens artikel 42, bedoelde maxi
mum-aantal personen aanwezig is; 

c. de rijtuigen binnen te treden of te 
verlaten aan een andere zijde dan de daar
voor bestemde; 

d. in of uit de rijtuigen te gaan, terwijl 
de trein in beweging is; 

e. buiten het geval van gegrond vermoe
den van gevaar, hetzij voor de trein, hetzij 
voor de zich daarin bevindende personen, 
gebruik te maken van het doorgaande rem
werk (noodrem) of van inrichtingen, waar
door zonder bemiddeling van het treinper
soneel de trein tot stilstand kan worden 
gebracht; 

! . zich te begeven in die gedeelten van 
stations of op die gedeelten van de tram
weg, welke niet voor het publiek zijn toe
gankelijk gesteld. 

Paragraaf 3 
Het is verbode n: 
a. te roken in rijtuigen, rijtuigafdelingen 

of wachtlokalen, in welke · dit verbod dui
delijk zichtbaar is aangegeven; met het ro
ken in die rijtuigen, rijtuigafdelingen of 
wachtlokalen wordt gelijkgesteld het zich 
aldaar met brandende tabak bevinden; 

b. de trekvoertuigen, rijtuigen, wagens 
en wachtlokalen te beschadigen; 

c. de rijtuigen of wachtlokalen door spu
wen of op andere wijze te verontreinigen; 

d. op zitplaatsen in rijtuigen en wacht
lokalen voeten te plaatsen, of toe te laten 
dat dieren, waarvan men geleider is, zich 
daarop bevinden; 

e. aan mannen, zich te begeven in rij
tuigafdelingen of wachtlokalen, welke uit
sluitend voor vrouwen zijn aangewezen; 
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f. fluitseinen na te bootsen of onbe
voegd te geven, of enige seininrichting in 
een rijtuig onnodig of onbevoegd te bedie
nen, waa rdoor een trein in zijn regelmatige 
dienst kan worden gestoord; 

g. de tramweg en de daartoe behorende 
werken te beschadigen of zonder toestem
ming van bestuurders daaraan te roeren; 

h. een wagen te beladen boven het daar
voor krachtens artikel 42 vastgestelde draag
vermogen ; 

i. zonder toestemming van een beambte 
van de tramwegdienst tot die dienst be
horende voertuigen te verplaatsen of in be
weging te brengen ; 

k . af te wijken van de bevelen, door een 
beambte van de tramwegdienst gegeven tot 
handhaving van enige bepaling van dit 
reglement of in het belang van de veilig
heid of de ordelijkheid van het verkeer. 

Paragraaf 4 

Indien in een rijtuig niet voldoende zit
plaatsen beschikbaar zijn, is een reiziger, 
jonger dan een en twintig jaar, op aanwij
zing van de beambte van de tramwegdienst 
verplicht, zijn zitplaats af te staan aan een 
van een behoorlijk plaatsbewijs voorziene 
reiziger, voor zover deze de leeftijd van 
tenminste veertig jaar heeft ·bereikt, dan 
wel kennelijk invalide of ziek is . 

Paragraaf 5 

De beambte bedoeld in paragraaf 2 onder 
a en b, in paragraaf 3 onder i en k, en pa
ragraaf 4 moet een onderscheidingsteken 
zichtbaar dragen. Dit onderscheidingsteken 
behoeft de goedkeuring van de Inspecteur
Generaal . 

Paragraaf 6 

Op hen, die volgens de Spoorwegwet recht 
hebben op kosteloos vervoer' op de tram
w.eg, zijn bovenstaande bepalingen alleen 
van toepassing in zover als met dat recht 
en met die bevoegdheden, in die wet ge
geven, is overeen te brengen. Zij moeten 
voorzien zijn van het bewijs van hun voor
meld recht en dit, of een bewijs van vrij 
vervoer , op verlangen van de beambten 
van de tramwegdienst tonen en overhandi
gen. 

II 
In artikel 92 van het Tramwegreglement 

wordt het woord "Hoofdinspecteur-Gene• 
raai" en de daarvan gegeven omschrijving 
vervangen door: ,,l.nspecteur-Generaal": 

,,De Inspecteur-Generaal van het Ver
keer, bedoeld in het Koninklijk Besluit van 
12 Juni 1936 (Staatsblad No. 573)". 

III 
a. In de artikelen 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 13, 

15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 
2 7, 29, 30, 32' 33, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 43~ 
45, 46, 48, 49, 52, 53, 55, 56, 65, 66, 71, 72, 
74, 78, 84, 85, 86, 87, 88, go, 94, 95, 95bis 
van het Tramwegreglement worden de 
woorden "Raad van Toezicht" respectieve
lijk "Hoofdinspecteur-Generaal" vervangen 
door "Inspecteur-Generaal". 
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b. In de artikelen 54, 55, 61, 74bis van 
het Tramwegreglement worden de woorden 
"Hoofdinspecteur-Generaal der Spoor- en 
Tramwegen" vervangen door "Inspecteur
Generaal". 

Onze Minister van Verkeer en Water
staat is belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State. 

Het Loo, 4 Mei 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
(Uitgeg. 22 Juni z948.) 
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5 Mei 1948. BESLUIT tot aanwJJzmg over
eenkomstig artikel 157 van de hoger
onderwijswet van de afdeling gymnasium 
van het R.K. Lyceum te Helmond van 
de Vereniging "Ons Middelbaar Onder
wijs in Noord-Brabant", gevestigd te 
Tilburg. 

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

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 Januari 1948, n°. 267II, afdeling Voorbe
reidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 van de hoger-onder- . 
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 6 
April 1948, n°. 45); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
penvan 30 April 1948, n°. 6798, afdeling Voor
bereidend Hoger en Middelbaar, Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van I September 1948 de afde

ling gymnasium van het R .K . Lyceum te 
Helmond uitgaande van de Vereniging 
,,Ons Middelbaar Onderwijs in Noord-Bra
bant", gevestigd te Tilburg, voor een tijdvak 
van zes jaren aan te wijzen als bevoegd om, 
met inachtneming van de desbetreffende wet
telijke voorschriften, aan haar leerlingen, d ie 
het onderwijs tot aan het einde hebben bij
gewoond, een getuigschrift van bekwaam
heid tot universitaire studiën af te geven, 
dat met het getuigschrift , in artikel 1 r van de 
hoger-onderwij swet vermeld, wordt gelijk 
gesteld. 

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

Het Loo, 5 Mei 1948. 
WILHELMINA 

De Min. v. 0., K. en W., Jqs. J. GIELEN. 
(Uitgeg. l Juni 1948). 
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5 Mei 1948. BESLUIT bepalende de bekend
making in het Staatsblad van het op r r 
December r 946 te New-York onde11te
kende Proto.-:ol tot wijziging van de 
Overeenkomsten, Verdragen en Proto
collen in zake verdovende middelen. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van rs Januari 1948 

(Staatsblad No. I 12), l}oudende goedkeuring 
van het op II December 1946 te New-York 
ondertekende Protocol tot wijziging van de 
Overeenkomsten, Verdragen en Protocollen 
inzake verdovende middelen, gesloten te 
's-Gravenhage op 23 Januari 1912, te Genève 
op II Februari 1925 en 19 Februari 1925 en 
op 13 Juli 1931, te Bangkok op 27 November 
1931 en te Genève op 26 Juni 1936, van 
welk Protocol, met bijlage, een afdruk in de 
Engelse en Franse taal, alsmede een vertaling 
daarvan, bij dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat Onze akte van bekrach
tiging van genoemd Protocol op 10 Maart 
1948 bij de Secretaris-Generaal van de Ver
enigde Naties te New-York is nedergelegd en 
dat dit Protocol mitsdien, overeenkomstig 
artikel VII, lid · 1, voor Nederland op ro 
Maart 1948 is in werking getreden; 

Overwegende mede, dat de navolgende 
Staten op ro Maart 1948 partij waren bij dit 
Protocol: 

a) door ondertekening zonder voorbehoud 
van goedkeuring: Afghanistan, Argentinië, 
België, Wit-Rusland, Canada, Chili, China, 
Columbia, Tsjecho-Slowakije, de Domini
caanse Republiek, Honduras, India, Iran, 
Mexicco, Nieuw-Zeeland, Pakistan, Polen, 
Saudi Arabië, Syrië, Turkije, het Verenigd 
Koninkrijk op 13 December 1946, Libanon 
op 14 December 1946, Bolivia op IS Decem
ber 1946, Panama op 17 October 1947, Zwe
den op 27 October 1947, Siam en Monaco 
op 21 November 1947, 

b) door aanvaarding: Albanië ·op 23 
Juni 1947, Noorwegen op 2 Juli 1947, de 
Verenigde Staten van Amerika op 12 Augus
tus 1947, Australië op 28 Augustus 1947, 
Zwitserland en Liechtenstein op 25 Septem
·ber 1947, Frankrijk op ro October 1947, de 
U.S.S .R . op 25 October 1947, Ukraïne op 8 
Januari 1948, Finland op 3 Februari 1948, 
Ierland op 18 Februari 1948 en de Unie van 
Zuid-Afrika op 24 Februari 1948; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 29 April 1948, 
Kabinet en Protocol no. 41317 ; _ 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Engelse en Franse tekst van meerge

noemd Protocol, alsmede de vertaling daar
van, te doen bekendmaken door de plaatsing 
van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eist. 

Het Loo, 5 Mei 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BOETZELAER. 
( Uilgeg. 4 Juni 1948.) 

• 
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Nederlandse Vertaling. 

Protocol tot wljzlg·lng van de overeenkom
sten, verdragen en protocollen Inzake ver
doven1le mlcldelen, gesloten te ' s -Graven 
hage OJJ 23 Januari 1912, te Genève op 11 
1''ebruari 1925 en 19 Februari 1925 en op 
13 Juli 1931, te Bangkok op 27 November 

1931 en te Genève OJJ 26 Juni 1936. 

De Staten, die Partij zijn bij dit Protocol, 
overwegende dat , krachtens de op verdo
vende middelen betrekking hebbende inter
nationale Overeenkomsten, Verdragen en 
Protocollen, welke gesloten werden op 23 
Januari 1912, II Februari 1925, I9 Februari 
1925, I3 Juli I93I, 27 November I93I en 
26 Juni 1936, de Volkenbond belast was met 
zekere werkzaamheden en functies, voor 
de voortzetting waarvan het noodzakelijk is 
geworden voorzieningen te treffen als gevolg 
van de ontbinding van de Bond, Pn over~ 
wegende de wenselijkheid, dat deze werk
zaamheden en functies in den vervolge · 
verricht moeten worden door de Verenigde 
Naties en de Wereldgezondheidsorganisatie 
of het Voorlopige Bestuur daarvan, hebben 
overeenstemming bereikt omtrent de vol
gende bepalingen: 

Art. I. De Staten, die Partij zijn bij dit 
Protocol, verbinden zich om ten opzichte van 
elkaar, ieder voor zover betreft de Akten, 
waarbij hij Partij is, en in overeenstemming 
met de bepalingen van dit Protocol, volledige 
rechtskracht toe te kennen aan de wijzigingen 
van die Akten, welke in de Bijlage van dit 
Protocol zijn vermeld, alsmede om ze in 
werking te doen treden en de toepassing 
ervan te verzekeren. 

Art. II. I. Er wordt overeengekomen, dat, 
gedurende de periode voorafgaande aan het 
in werking treden van het Protocol met be
trekking tot het Internationale Verdrag be
treffende . verdovende middelen van I9 
Februari 1925 en met betrekking tot het 
Internationale Verdrag tot beperking van de 
vervaardiging en tot regeling van de distri
butie van verdovende middelen van I3 Juli 
1931, het Permanente Centrale Opiumcomité 
en het Orgaan van Toezicht, zoals die op het 
ogenblik zijn samengesteld, hun functies zullen 
blijven uitoefenen. In de vacatures bij het 
Permanente Centrale Opiumcomité kan ge
durende deze periode voorzien worden door 
de Economische en Sociale Raad. 

2. De Secretaris-Generaal van de Verenig
de Naties is gemachtigd om onmiddellijk de 
taak op zich te nemen, welke tot dusverre 
door de Secretaris-Generaal van de Volken
bond werd verricht in verband met de Over
eenkomsten, Verdragen en Protocollen, welke 
in de Bijlage van dit Protocol zijn vermeld. 

3. Staten, welke Partij zijn bij de Akten, 
die ingevolge dit Protocol moeten worden 
gewijzigd, worden uitgenodigd om de gewij
zigde tekst van die Akten toe te ·passen, 
zodra de wijzigingen van kracht zijn gewor
den, zelfs indien zij nog niet in staat zijn 
geweest om Partij bij dit Protocol te worden. 

4. Mochten de wijzigingen van het Verdrag 
betreffende verdovende middelen van I9 
Februari 1925 of de wijzigingen van het 
Verdrag tot beperking van de vervaardiging 
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en tot regeling van de distributie vap. ver
dovende middelen .van I3 Juli 1931 van 
kracht worden, voordat de Wereldgezond-
heidsorganisatie in staat is haar functies 
krachtens deze Verdragen uit te oefenen, dan 
worden de functies, welke bij de wijzigingen 
aan die Organisatie zijn opgedragen, voorlo
pig uitgeoefend door haar Voorlopige Be
stuur. 

Art . III. De functies, welke aan de Neder~ 
landse Regering bij de artikelen 21 en 25 van 
het op 23 Januari 1912 te 's-Gravenhage 
ondertekende Internationale 0.1;>iumverdrag 
zijn opgedragen en de Secertaris-Generaal van 
de Volkenbond met toestemming van de 
Nederlandse Regering krachtens een resolutie 
van de Algemen~ Vergadering van de Volken
bond van 15 December 1920 zijn toever
trouwd, worden in den vervolge uitgeoefend 
door de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties. 

Art. IV. Zo spoedig mogelijk nadat dit 
Protocol voor ondertekening opgesteld is, zal 

. de .Secretaris-Generaal de tekst opstellen van 
de Overeenkomsten, Verdragen en Proto
collen, welke in overeenstemming mef dit 
Protocol herzien zijn, en afschriften daarvan 
ter . kennisneming zenden aan de Regering 
van elk Lid van de Verenigde Naties en van 
elke Staat, welke niet Lid van de Verenigde 
Naties is, te wier kennis dit Protocol door de 
Secretaris-Generaal is gebracht. 

Art. V. Dit Protocol kan ondertekend of 
aanvaard worden door alle Staten, welke 
Partij zijn bij de Overeenkomsten, Verdragen 
en Protocollen inzake verdovende middelen 
van 23 Januari 1912, II Februari 1925, I9 
Februari 1925, 13 Juli 1931, 27 November 
1931 en 26 Juni 1936, aan wie de Secretaris
Generaal van de Verenigpe Naties een af
schrift van dit Protocol heeft toegezonden. 

Art . VI. Staten kunnen Partij worden 
bij dit Protocol door: 

a. ondertekening zonder voorbehoud van 
goedkeuring, 

b. ondertekening met ,..-voorbehoud van 
goedkeuring, gevolgd door aanvaarding of 

c. aanvaarding. 
Aanvaarding wordt bewerkstelligd door 

het nederleggen van een officiële akte bij de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Naties. 

Art . VII. I. Dit protocol wordt voor elke 
Partij van kracht op de dag, waarop het 
namens die Partij zonder voorbehoud van 
goedkeuring ondertekend is of waarop een 
akte van aanvaarding nedergelegd is. 

2. De wijzigingen, welke in de Bijlage van 
dit Protocol vermeld zijn, worden voor elke 
Overeenkomst, elk Verdrag en elk Protocol 
van kracht, wanneer een meerderheid der 
Partijen bij bedoelde Overeenkomst, Verdrag 
en Protocol Partij is geworden bij dit Pro
tocol. 

Art. VIII. Overeenkomstig Artikel 102 
van het Handvest der Verenigde Naties zal 
de Secretaris-Generaal van de Verenigde Na
ties de wijzigingen, welke in elke Akte inge
volge dit Protocol worden aangebracht, 
registreren en bekendmaken op de data, 
waarop deze wijzigingen van kracht worden. 

Art. IX. Dit Protocol, waaraan de Chinese, 
de Engelse, de Franse; de Russische en de 
Spaanse · tekst gelijkelijk authentiek zijn, 
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wordt nedergelegd in het archief van het 
Secretariaat der Verenigde Naties. Ten aan
zien van de Overeenkomsten, Verdragen en 
Protocollen, welke overeenkomstig de Bijlage 
zullen worden gewijzigd en welke slechts in 
de Engelse en de Franse taal zijn opgesteld, 
zijn de Engelse en de Franse tekst van de 
Bijlage gelijkelijk authentiek, terwijl de 
Chinese, de Russische en de Spaanse tekst 
daarvan vertalingen zijn. 

Een gewaarmerkt afschrift van dit Pro
tocol met de Bijlage wordt door de Secretaris
Generaal gezonden aan alle Staten, welke 
Partij zijn bij de Overeenkomsten, Verdragen 
en Protocollen inzake verdovende middelen 
van 23 Jam1ari 1912, II Februari 1925, 19 
Februari 1925, 13 Juli 1931, 27 November 
1931 en 26 Juni 1936, alsmede aan alle Leden 
van de Verenigde Naties en aan de in Artikel 
IV vermelde Staten, welke niet lid zijn. 

TEN BLIJKE WAARVAN de Onderge
tekenden, behoorlijk gemachtigd, dit Proto
col hebpen ondertekend namens hun respec
tieve Regeringen op de datum, welke naast 
hun respectieve handtekeningen staat. 

GEDAAN te Lake Succèss, New York, de 
elfde December van het faar- negentien hon
derd zes en veertig. 

BIJLAGE 
:van het Protocol tot wijziging van de Over
eenkomsten, Verdragen en Protocollen In
zake verilovemle middelen, gesloten te 
•s -Gravenbage op 26 Januari 1912, te Genève 
op 11 Februari 1926 en op 19 Februari 1925 
en op 13 Juli 1931, te Bangkok op 27 Novem-

ber 1931 en te Genève op 26 Juni 1936. 

I. Ov<:re<:nkomst nopens de vervaardiging, de 
binnenlandse handel en het gebruik van bereid 
opium met Protocol en slotakte, getekend te 

Genève op II Februari 1925. 
In de artikelen 10, 13, 14 en 15 van de 

Overeenkomst, komt "de Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties" in de plaats van 
,,de Secretaris-Generaal van de Volkenbond" 
en "het Secretariaat der Verenigde Naties" 
komt in de plaats van "het Secretariaat van 
de Volkenbond". 

In de artikelen 3 en 4 van het Protocol 
komt "de Economische en Sociale Raad der 
Verenigde Naties" in de1 plaats van "den 
Raad van de Volkenbond". 
2. Internationaal Verdrág betreffende verdo
vende middelen; met Protocol, getekend te 

Genève op de 19de Februari 1925. 
Artikel 8 wordt door het volgende ver

vangen: 
,,Wanneer de Wereldgezondheidsorgani

satie, op advies van een door haar benoemd 
comité van déskundigen, heeft vastgesteld, 
dat bepaalde preparaten, welke de in dit 
Hoofdstuk bedoelde verdovende middelen 
bevatten, geen aanleiding kunnen geven tot , 
verslaving op grond van de aard van de ge
neesmiddelen, waarmede deze verdovende 
middelen zijn vermengd en die practisch de 
afscheiding van deze verdovende middelen 
onmogelijk maken, zal de Wereldgezondheids
organisatie de Economische en Sociale Raad 
der Verenigde Naties met deze bevinding in 
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kennis stellen. De Raad zal deze bevinding 
mededelen aan de Verdragsluitende Partijen, 
hetgeen ten gevolge zal hebben, dat de des
betreffende preparaten onttrokken worden 
aan de bepalingen van het Verdrag". 

Artikel IO wordt door het volgende ver
vangen : 

,,Wanneer de Wereldgezondheidsorgani
satie, op advies van een door haar benoemd 
comité van deskundigen zal hebben vastge
steld, dat enig verdovend middel, waarop 
dit Verdrag niet van toepassing is, aanleiding 
zou kunnen geven tot overeenkomstig mis
bruik en even schadelijke gevolgen zou kun
nen hebben als de in dit Hoofdstuk van het 
Verdrag bedoelde stoffen, dan zal de Wereld
gezondheidsorganisatie de Economische en 
Sociale Raad hiermede in· kennis stellen en 
hem aanbevelen, dat de bepalingen van dit 
Verdrag op deze stof van toepassing zullen 
worden verklaard. 

"De Economische en Sociale Raad zal deze 
aanbeveling aan de Verdragsluitende Partijen 
mededelen. Iedere Verdragsluitende Partij 
die de aanbeveling aanvaardt, zal haar aan: 
vaarding ter kennis brengen van de Secre
taris-Generaal der Verenigde Naties, die 
hiervan aan de andere Verdragsluitende 
Partijen mededeling zal doen. 

"De bepalingen van dit Verdrag zullen op 
de desbetreffende stof onmiddellijk van toe
passing worden in de betrekkingen tussen de 
Verdragsluitende Partijen, die de bovenbe
doelde aanbeveling zullen.hebben aanvàard". 

In het derde lid van artikel 19 komt "de 
Economische en Sociale Raad der Verenigde 
Naties" in de plaats van "de Raad van de 
Volkenbond ''. 

Het vierde lid van artikel 19 komt te 
vervallen. 

In de artikelen 20, 24, 27, 30, 32 en 38 
(lid 1) komt "de Economische en Sociale 
Raad der Verenigde Naties" in de plaats van 
,,de. Raad van de Volkenbond" en "de Secre
taris-Generaal der Verenigde Naties" in de 
plaats van "de Secretaris-Generaal van de 
Volkenbond", overal waar deze woorden zich 
voordoen. 

In artikel 32 komt "het Internationale 
Gerechtshof" in de plaats van "het Perma
nente Hof van Internationale .Justitie". 

Artikel 34 wordt gelezen als volgt: 
,, Dit verdrag is onderworpen aan bekrach

tiging. Vanaf de rste Januari 1947 zullen de 
bekrachtigingsoorkonden worden nederge
legd bij de Secretaris-Generaal der Verenigde 

• Naties, die van de ontvangst zal kennisgeven 
aan alle Leden van de Verenigde Naties, 
alsmede aan de Staten, niet-Leden, aan wie 
de Secretaris-Generaal een afschrift van dit 
Verdrag heeft gezonden." 

Artikel 35 wordt gelezen als volgt: 
"Na de 3oste September 1925 zal iedere 

Staat, die vertegenwoordigd was op de Con
fe rentie , waar dit Verdrag werd opgesteld, 
en die het Verdrag niet heeft ondertekend, 
ieder Lid van de Verenigde Naties, alsmede 
iedere Staat, niet-Lid, vermeld in artikel 34, 
tot dit Verdrag kunnen toetreden. 

,,Deze toetreding zal worden bewerkstel
ligd middels een oorkonde, die aan de Secre
taris-Generaal der Verenigde Naties wordt 
toegezonden teneinde in de archieven van het 
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Secretariaat der Verenigde Naties te worden 
nedergelegd. De Secretaris-Generaal zal van 
die nederlegging onmiddellijk kennis geven 
zowel aan alle Leden der Verenigde Naties, 
die dit Verdrag hebben ondertekend, als aan 
de Staten, niet-Leden, die dit Verdrag hebben 
ondertekend, vermeld in artikel 34, alsmede 
aan de toegetreden Staten". 

Artikel 37 wordt gelezen als volgt: 
,,Een bijzonder register zal gehouden wor

den door de Secretaris-Generaal der Verenig
de Naties, . aangevend welke Staten dit 
Verdrag hebben ondertekend, of bekrachtigd, 
ertoe zijn toegetreden of het hebben opge
zegd. Dit register zal voortdurend ter inzage 
zijn voor de Verdragsluitende Partijen en zal 
van tijd tot tijd worden openbaar gemaakt 
naar gelang zulks bevolen wordt". 

Het tweede lid van artikel 38 wordt gelezen 
als volgt: 

"De Secretaris-Generaal der Verenigde 
Naties zal iedere opzegging, welke hij ont
vangt, ter kennis brengen van alle Leden van 
de Verenigde Naties en van de Staten ge
noemd in artikel 34". 

3. Internationaal Verdrag tot baperking van 
de vervaardiging en tot regeling van de distri
butie van verdovende middelen, met Protocol 
van ondertekening, gesloten te Genèv~ op 13 Juli 

1931. 
In artikel 5, lid 1, worden de woorden "aan 

alle Leden van de Volkenbond en de Staten, 
niet-Leden, vermeld in artikel 27" vervangen 
door de woorden "aan alle Leden der Ver
enigde Naties en alle Staten, niet-Leden, 
vermeld in artikel 28" . 

De eerste alinea van lid 6 van artikel 5 
wordt vervangen door de volgende alinea: 

"De ramingen zullen door een Orgaan van 
Toezicht bestaande uit vier leden worden 
onderzocht. De Wereldgezondheidsorgani
satie zal twee leden en de Commissie voor 
Verdovende Middelen van de Economische 
en Sociale Raad en het Permanente Centrale 
Opiumcomité zullen elk een lid benoemen. 

" In het Secretariaat van het Orgaan van 
Toezicht zal worden voorzien door de Secre
taris-Generaal der Verenigde Naties, die voor 
nauwe samenwerking met het Permanente 
Centrale Opiumcomité zal zorg dragen". 

In artikel 5, lid 7, komen de woorden "de 
15de December van elk jaar" in de plaats 
van "de rste November van elk jaar" en de 
woorden "door bemiddeling van de Secreta
ris-Generaal der Verenigde Naties en alle 
Staten, niet-Leden, vermeld in artikel 28" 
komen in de plaats van de woorden "door be
middeling van de Secretaris-Generaal aan 
alle Leden van de Volkenbond en de Staten, 
niet-Leden, vermeld in artikel 27". 

De leden 2, 3, 4 en 5 van artikel II worden 
door de volgende leden vervangen : • 

"2. De Hoge Verdragsluitende Partij, die 
de handel in of de vervaardiging voor de 
handel van een zodanig product toestaat, 
zal daarvan onmiddellijk kennis geven aan 
de Secretaris-Generaal der Verenigde Naties, 
die dit bericht ter kennis van de andere 
Hoge Verdragsluitende Partijen en de We
reldgezondheidsorganisatie zal brengen. 

,,J. De Wereldgezondheidsorganisatie , 
handelende op advies van het door haar 
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benoemde comité van deskundigen, zal daar
na beslissen, of het betrokken product ver
slaving kan veroorzaken (en dientengevolge 
gelijkgesteld moet worden met de in sub
groep (a) van Groep I vermelde verdovende 
middelen), dan wel of het in een dier verdo
vende middelen kan worden omgezet (e_n 
dientengevolge kan worden gelijkgesteld met 
de in sub-groep (b) van Groep I of in Groep II 
vermelde verdovende m iddelen). 

4. Indien de Wereldgezondheidsorganisa
tie, op advies van het door ·haar benoemde 
comité van deskundigen uitmaakt, dat het 
produ'ct niet is een verdovend middel, in 
staat verslaving teweeg te brengen, maar in 
een zodanig verdovend middel kan worden 
omgezet, zal de vraag of dit verdovende 
middel onder sub-groep (b) van Groep I of 
wel onder Groep II komt te vallen aan de 
beslissing van een comité van drie deskun
digen worden onderworpen, die bevoegd zijn 
de zaak uit wetenschappelijk en technisch 
oogpunt te onderzoeken. Twee dezer deskun
digen zullen onderscheidenlijk door ·de be
langhebbende Regeringen en door de Com
missie voor Verdovende Middelen van de 
Economische en Sociale Raad worden aange
wezen, welke deskundigen wederom een derde 
aanwijzen. 

"5. Iedere krachtens de '11oorafgaande 
twee leden genomen beslissing zal ter kennis 
van de Secretaris-Generaal van de Verenigde 
Naties gebracht worden, die daarvan mede
deling zal doen aan alle Staten, Leden varî 
de Verenigde Naties en de Staten, niet-Leden, 
vermeld in artikel 28". 

In de paragrafen 6 en 7 van artikel I 1 
komt "de Secretaris-Generaal der Verenigde 
Naties" in de plaats van "de Secretaris
Generaal" . 

In de artikelen 14, 20, 21, 23, 26, 31, 32 
en 33, komt "de Secretaris-Generaal der 
Verenigde Naties " in de plaats van "de 
Secretaris-Generaal van de Volkenbond" . 

In artikel 21 worden de woorden "door de 
Raadgevende Commissie inzake handel in 
opium en andere schadelijke verdovende 
middelen" vervangen door de woorden "door 
de Commiss ie voor Verdovende Middelen 
van de Economische en Sociale Raad" . 

Het tweede lid van artikel 25 wordt door 
het volgende lid vervangen : 

" Ingeval zodanige bepalingen niet zouden 
bestaan tussen de bij het geschil betrokken 
Partijen, zullen zij het geschil onderwerpen 
aan scheidsrechterlijke of rechterlijke proce
dure . Bij gebreke aan overeenstemming ten 
aanzien van de keuze van een ander gerecht, 
zullen zij op verzoek van één harer het geschil 
onderwerpen aan het Internationale Ge

.rechtshof, indien zij alle Partij zijn bij het 
Statuut, en, · indien zij niet alle Partij zijn 
bij het Statuut, aan een scheidsgerecht, dat 
zal worden samengesteld overeenkomstig het 
Haagse Verdrag van 18 October 1907 nopens 
vreedzame beslechting van internationale 
geschillen". 

Het laatate lid van artikel 26 wordt door 
het volgende lid vervangen: 

" De Secretaris-Generaal zal aan alle Leden 
der Verenigde Naties of aan de Staten, niet
Leden, vermeld in artikel 28, mededeling 
doen van alle verklaringen en kennisgevin-
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gen, die krachtens dit artikel worden ont-
vangen". . 

Artikel 28 wordt gefezen als volgt: 
,,Dit Verdrag ls aan bekrachtiging onder

worpen. Vanaf 1 Januari' 1947 zullen de 
bekrachtigingsoorkonden worden nederge
legd bij de Secretaris-Generaal der Verenigde 
Naties , die van deze nederlegging mededeling 
zal doen aan alle Leden der Verenigde Naties 
en aan alle Staten, niet-Leden, aan wie de 
Secretaris-Generaal een afschrift van het 
Verdrag heeft gezonden''. 

Artikel 29 wordt gelezen als volgt: 
"leder Lid der Verenigde Naties of iedere 

Staat, niet-Lid, bedoeld in artikel 28, kan 
tot dit Verdrag toetreden. De oorkonden van 
toetreding zullen worden nedèrgelegd bij de 
Secretaris-Generaal der Verenigde Naties, 
die van deze nederlegging mededeling zal 
doen aan alle Leden van de Verenigde Naties 
.en de Staten, niet-Leden, bedoêld in artikel 
28." 

In het eerste lid van artikel 32 'wordt de 
laatste zin als volgt gelezen: 

"Elke opzegging zal slechts van kracht 
worden voor de Hoge Verdragsluitende Par
tij, namens wie zij zal zijn nedergelegd". 

Het tweede lid van artikel 32 wordt gele-
zen: • 

,,De Secretaris-Generaal zal de aldus ont
vangen opzegging ter kennis brengen van 
alle Leden der Verenigde Naties en Staten, 
niet-Leden, bedoeld in artikel 28." 

In het derde lid van artikel 32 komen de 
woorden "Hoge Verdragsluitende Partijen" 
in de plaats van de woorden "Leden van de 
Bond en Staten, niet-Leden, we)ke door dit 
Verdrag gebonden zijn". 

In artikel 33 komen de woorden "Hoge 
Verdragsluitende Partij " en "Hoge Verdrag
sluitende Partijen" in de plaats van de woor
den "Lid van de Volkenbond of Staat, niet
Liq, die door dit Verdrag gebonden is" en 
Leden van de Volkenbond en Staten, niet
Leden, die aldus gebonden zijn". 

4. Overeenkomst nopens het toezicht op het 
gebruik van bereid opium in het Verre Oosten , 
met slotakte, getekend te Bangkok op 27 

November 1931. 
In de artikelen V en VII komt "de Secre

taris-Generaal der Verenigde Naties" in de 
plaat·s van "de Secretaris-Generaal van de 
Volkenbond". 

5. Internationaal verdrag voor de bestrijding 
van de sluikhandel in verdovende middelen, 

getekend te Genève op 26 Juni 1936. 
In de artikelen 16, 18, 21, 23 en 24 komt 

,,de Secretaris-Generaal der Verenigde Na
ties" in de plaats van "de Secretaris-Generaal 
van de Volkenbond". 

Artikel 17, tweede lid, zal door het volgen
de worden vervangen: 

, Ingeval zodanige overeenstemming tussen 
de' bij het geschil betrokken Partijen niet 
bestaat, zullen zij het geschil onderwerpen 
aan scheidsrechterlijke of rechterlijke proce
dure. Bij gebreke aan een overeenstemming 
ten aanzien van de keuze van een ander 
~erecht, zullen zij, op verzoek van één der 
Partijen, het geschil onderw~rp~n a11;r:i het 
Internationale Gerechtshof, md1en ZIJ alle 
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Partij zijn bij het Statuut en, indien zij niet 
alle Partij zijn bij het Statuut, aan een 
scheidsgere;ht, dat zal worden samengesteld 
overeenkomstig het Haagse Verdrag van 18 
October 1907 nopens vreedzame beslechting 
van internationale geschillen". 

Lid 4 van artikel 18 wordt gelezen als . 
volgt : 

"De Secretaris-Generaal zal ter kennis 
brengen van alle Leden der Verenigde Naties 
en van de Staten, niet-Leden, vermeld in 
artikel 20, alle verklaringen en mededelingen, 
die krachtens dit artikel ontvangen worden". 

Artikel 20 wordt gelezen als volgt: 
,,Dit Verdrag is aan bekrachtiging onder

worpen. Vanaf 1 Januari 1947 zullen de 
bekrachtigingsoorkonden nedergelegd worden 
bij de Secretaris-Generaal der Verenigde 
Naties, die van deze nederlegging mededeling 
zal doen aan alle Leden der Verenigde Naties 
en de Staten, niet-Leden, aan wie de Secre
taris-Generaal een afschrift van het Verdrag 
heeft gezonden". 

Lid 1 van artikel 21 wordt gelezen als 
volgt: 

"leder Lid der Verenigde Naties of iedere 
Staat, niet-Lid, bedoeld in artikel 20, kan 
tot dit Verdrag toetreden". 

In lid 1 van artikel 24, komen de woorden 
"Hoge Verdragsluitende Partij " in de plaats 
van de woorden "Lid van de Bond of een 
Staat, niet-Lid". 

Het tweede lid van artikel 24 wordt geleze" 
als volgt: 

,,De Secretaris-Generaal zal de aldus ont
vangen opzeggingen ter kennis brengen van 
alle Leden der Verenigde Naties en alle Sta
ten, niet-Leden, bedoeld in artikel 20". 

In 1-id 3 van artikel 24 komen de woorden 
"Hoge Verdragsluitende Partijen" in de 
plaats van de woorden "Leden van de 
Volkenbond of Staten, niet-Leden, welke 
door dit Verdrag gebonden zijn". · 

Artikel 25 wordt gelezen als volgt:· 
,,Een verzoek tot herziening van dit Ver

drag kan te allen tijde door elke Hoge Ver
dragsluitende Partij worden gedaan door 
middel van een kennisgeving, gericht tot de 
Secretaris-Generaal der Verenigde Naties. 
Deze kennisgeving zal door de Secretaris
Generaal ter kennis worden gebracht van de 
andere Hoge Verdragsluitende Partijen en, 
indien zij door ten minste een derde van hen 
wordt ondersteund, verbinden de Hoge Ver
dragsluitende Partijen zich om ter herziening 
van het Verdrag bijeen te komen". 

Volgen ond_ertekeningen. 

S. I 176 
8 Mei 1948. BESLUIT, houdende bepaling 

van het tijdstip der neerlegging van de 
uitoefening van het Koninklijk gezag 
alsmede van het tijdstip der hervatting 
daarvan door Hare Majesteit Koningin 
Wilhelmina. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Overwegende ,dat Onze gezondheid aan

leiding geeft gebruik te maken van het be
paalde in artikel 1 van de wet van ro October 

' 15 
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1947, Staatsblad No . H 338, tot toepassing 
van artikel 43 van de Grondwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen : 

Enig artikel. 
I. Met ingang van 14 Mei 1948 leggen Wij 

de uitoefening van het ·Koninklijk gezag 
tijdelijk neer. 

2. Met ingang van 30 Augustus 1948 
hervatten Wij de uit~efening van het Ko
ninklijk gezag. 

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

Het Loo, 8 Mei 1948. 
WILHELMINA. 

De Minister-President , BEEL. 
De Min. v. Binnen[. Zaken , W1TTEMAN. 

( Uitgeg. 13 Mei 1948) . 

S. I 177 
8 Mei 1948. BESLUIT, houdende nadere 

wijziging van het Reglement voor de 
Stuurliedenexamens. 

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

Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 17 Decem
ber 1947 no. 96958 Z, Directoraat-Generaal 
van S_cheepvaai:Yno. 32089 K Afdeling Nij-
verhe1dsonderw1JS; · 

Overwegende, dat het wenselijk is het 
reglement voor de stuurlîedenexamens, vast
gesteld bij Koninklijk besluit van de 15de 
October 1937 (Staatsblad No. 579 C) zoals dit 
sedert dien is gewijzigd, opnieuw te wijzigen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 Maart 1948, no. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 8 April · 1948 No. 
1231732, Directoraat-Generaal van Scheep
vaart/no. 1619K. Afdeling Nijverheidsonder
wijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

Artikel 5 van bijlage I van het reglement 
voor de stuurliedenexamens wordt gelezen 
als volgt: 

"Als dekdienst aan boord van zeeschepen 
in de grote handelsvaart zal ook gelden 
dekdienst buitengaats verricht op varende 
sche;,en _1;1ls matr<;>os of in ~ogere rang bij)de 
KonmkhJke Manne en b1J de Koninkli ke 
Marine Reserve, zomede als milicien bij de 
Koninklijke Marine of als matroos op loods
vaartuigen". 

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State. 

Het Loo, 8 Mei 1948. 
WILHELMINA. 

De Mïn. v. V'erk. en Waterstaat, H . Vos. 
De Mïn. v. 0 ., K. en W ., Jos. J. G1ELEN. 

(Uïtgeg. 28 Mei 1948). 
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S. I 178 

8 Mei 1948. BESLUIT, houdende wijziging 
van het Ruil- en dienstdiploma-regle
ment Zeevisvaart, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 9 Augustus 1938 
Staatsblad No. 571. ,. 

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

Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs 
Kunsten en Wetenschappen van 30 Decem~ 
ber 1947 No. 97461 Z Directoraat-Generaal 
van Scheepvaart en van 20 Januari 1948 
No. 38 K, Afdeling Nijverheidsonderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is gebleken 
Ons besluit van 9 Augustus 1938 (Staatsblad 
No . 571) te wijzigen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 Maart 1948, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 12 April 1948 No. 
124215 Z Directoraat-Generaal van Scheep- · 
vaart/ No. 1618 K. Afdeling Nijverheidson
derwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig Artikel. 

De in de artikelen 4, 5 en 6 van het Ruil- en 
dienstdiploma-reglement Zeevisvaart ge
noe~~e data! res~~ctievelijk "1 Januari 
1939 , ,,1 Mei 1939 en "1 Januari 1938" 
wo~den gewijzigd in "1 October 1947" . ' 
. Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
IS belast met de uitvoering van dit besluit 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift ia! worden gezonden 
aan de Raad van State. 

Het Loo, '8 Mei 1948. 
WILHELMINA. 

De Min . v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. 0 ., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uïtgeg. 28 Mei 1948)_. 

S. I 179 

8 Mei 1948. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
op 18 Noyember 1947 te Parijs tussen 
Nederland, België, Luxemburg Frank
rijk en Italië gesloten eerste Accbord van 
multilaterale monetaire compensatie. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Gezien het op 18 November 1947 te Parijs 

t~ssen Nederland, België, Luxemburg Frank
nJk en, Italië gesloten eerste accobrd van 
~~ltilaterale monetaire compensatie, met 
btJlage, waarvan een afdruk en een vertaling 
bij dit besluit zijn gevoegd; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 30 April 1948, Kabi
net en Protocol, No. 45228; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemd Accoord 

alsmede de vertaling daarvan, te doen be: 
kendmaken door de plaatsing van dit besluit 
in het Staatsblad. 

Onze Mini[ters, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de 
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uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eist. 
Het Loo, 8 Mei r948 . WILHELMINA. 
De Min . v. Buiten[. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 4 Juni r948). 
Vertaling. 

Eerste monetaire multilaterale compen
satleaccoord 

De regering van België, handelende zowel 
in haar naam als in naam van de regering 
van Luxemburg, de regeringen van Frankrijk, 
Italië en Nederland, verlangend de ontwik
keling~ van het ruilverkeer tussen de Europese 
landen te bevorderen en te dien einde tussen 
hen te vestigen, als eerste stap, een nauwere 
monetaire samenwerking, zijn het volgende 
overeengek'omen : 

Art. I. De verdragsluitende partijen zullen 
op de ruimst mogelijke wijze op de voorwaar
den, zoals bepaald in de volgende artikelen, 
overgaan tot multilaterale compensatiehan
delingen tussen de saldi, voortspruitende uit 
het functionneren van de betalingsaccoorden, 
die zij onderling hebben gesloten of zullen 
sluiten. 

Art. 2. Telkens wanneer de compensaties 
geen ander gevolg zullen hebben dan de 
bestaande saldi te verkleinen, zullen zij van 
rechtswege tussen de verdragsluitende par
tijen worden toegepast zonder dat vooraf
gaande toestemming van deze laatsten nodig 
is. 

Voorlopig zal, wanneer de compensaties 
met betrekking tot de bestaande situatie 
vóór compensatie, de vermeerdering van het 
bedrag van een dàldo of de verschijning van 
een nieuw saldo teweeg zullen brengen, de 
toestemming van de geïnteresseerde landen 
uitdrukkelijk moeten worden gegeven. 

Art . 3. De compensaties, als bedoeld bij 
artikel 2 hierboven aangegeven, zullen maan
delijks worden verricht en wel overeenkom
stig de modaliteiten als uiteengezet in de 
bijlage van het onderhavige accoord. 

Art. 4. De verdragsluitende partijen zullen 
geen betalingen in goud of in deviezen ver
langen, zoals voorzien bij de tussen hen 
bestaande betalingsaccoorden, alvorens de 
compensaties als bedo.eld in artikel 2 zijn 
verricht. Te dien einde zal, wanneer krach-

. tens een betalingsaccoord een betaling in 
goud in de loop van de maand vereist zal 
zijn, deze betaling van rechtswege opgeschort 
worden tot de volgende maandelijkse com-
pensatie . . 

De betalingen in goud of in deviezen, zoals 
voorzien bij de accoorden, die na afloop van 
de compensatiehandelingen vereist blijven, 
zullen onmiddellijk worden uitgevoerd. 

Art. 5. De problemen van technische aard, 
die zich bij de uitvoering van de compen
satiehandelingen zullen kunnen voordoen, 
zullen worden onderzocht door een Comité 
van Gedelegeerden van de verdragsluitende 
partijen en van de landen, welke zich van 
tijd tot tijd voor de toepassing van de com
pensatie aansluiten, overeenkomstig de hier
navolgende bepalingen van artikel 8. De 
gedelegeerden zullen deze problemen in 
onderlinge overeenstemming regelen. 

De verdragsluitende partijen zullen aan 
een agent van hun keuze volmacht geven de 
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compensatiehandelingen voor te bereiden en. 
voor te schrijven overeenkomstig de in bij
gaande bijlage beschreven procedure en. 
volgens de richtlijnen of ter zake dienende 
opdrachten, die hem door het Comité van 
Gedelegeerden zullen kunnen worden gege
ven. 

Art. 6. Ieder van de landen, deel uitma
kende van het onderhavige accoord, zal aan 
bovengenoemde agent mededelen: 

a) Alle nuttige inlichtingen omtrent de 
inhoud en de werking van de met de andere 
verbonden landen gesloten betalingsaccoor
den, alsmede maandelijks de staat van de 
krachtens deze accoorden geopende reke
ningen. 

b) Wat de landen befreft, die zich van 
tijd tot tijd op de voorwaarden, voorzien in 
artikel 8 voor de compensatieoperaties, zullen 
aansluiten, de inlichtingen die de in artikel 5 
genoemde agent nodig zal hebben. 

Art. 7. Telkens wanneer het nodig zal zijn, 
zullen de aan het accoord deelnemende landen 
bijeenkomen om gezamenlijk de problemen 
van algemene aard te onderzoeken, welk e 
zich bij de toepassing van het onderhavige 
accoord zullen voordoen, in overleg met de 
landen die zich van tijd tot tijd voor de toe
passing van de compensatie aansluiten over
eenkomstig de bepalingen van artikel 8 
hierna volgende. 

Zij z9llen met name binnen een jaar na 
de inwerkingtreding van het onderhavige 
accoord bijeenkomen, teneinde gezamenlijk 
de mogelijkheden te onderzoeken om het 
terrein der compensatie, als bedoeld in artikel 
2, uit te breiden en indien daartoe aanleiding 
bestaat de maatregelen te nemen gericht op 
een verhoogde doeltreffendheid hunner mone
taire samenwerking. 

Art. 8. r0 • Elk land zal, met toestemming 
van de verdragsluitende partij;n, tot het 
onderhavige accoord kunnen toetreden. 

2°. Elk land zal zich, met toestemming 
van de verdragsluitende partijen, ·van tijd 
tot tiJd voor de toepassing der compensatie 
kunnen aansluiten, indien het zich bereid 
verklaart: 

a) regelmatig aan de in artikel 5 van het 
onderhavige accoord genoemde agent de cl.oor 
hem benodigde inlichtingen te verstrekken; 

b) binnen de door het Comité vastgestelde 
termijn een antwoord te geven omtrent de 
compensatievoorstellen, die de agent aan hun 
goedkeuring voorlegt; 

c) te aanvaarden, dat de aan de compen
satie deelnemende landen, hetzij als perma
nent , hetzij als gelegenheidslid regelmatig 
aan de in artikel 5 genoemde agent de nood
zakelijke inlichtingen hem aangaanqe mede
delen. 

Art. 9. Het onderhavige accoord zal op de 
datum van ondertekening in werking treden. 
Elk van de verdragsluitende partijen kan het 
accoord opzeggen, na voorafgaande kennis
geving aan de andere partijen, met inachtne
ming van een termijn van drie maanden. 

Parijs, r8 November r947. 
George Bidault , voor Frankrijk. 
Jules Guillaume, voor België/Luxemburg. 
Pietro Quaroni, voor Italië. 
Tjarda van Starkenborgh Stachouwer, 

voor Nederland . 
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Vertaling. 

:Bijlage behorende bij het eerste multllate
rale monetaire coml)ensatleaccoord 

:Procedure toel)asselijk bij de coml)ensatle 

De agent gekozen door de verdragsluitende 
partijen, volgens de voorwaarden van artikel 
5 van het accoord van 18 November 1947, 
zal de compensatieoperaties voorbereiden en 
voorschrijven overeenkomstig de in deze 
bij lage beschreven procedure en naar de 
aanwijzingen die hem, door het Comité van 
Gedelegeerden bedoeld in genoemd artikel 5 
zullen worden gegeven. 

I. De agent zal zith op de door het Comité 
van Gedelegeerden vastgestelde data ervan 
overtuigen, dat hij van de belanghebbende 
landen alle gegevens, ·vereist voor de voor
bereiding der compensaties, in goede orde 
heeft ontvangen. Hij zal.alle voortvarendheid 
betrachten om die inlichtingen te verkrijgen, 
welke hem nog niet verstrekt zouden zijn. 

!IA. De agent zal, gelet op de aldus ver
zamelde. gegevens, na vooraf de saldi door 
bilaterale compensatie te hebben terugge
bracht en de zo verkregen netto saldi in een 
zelfde rekeneenheid te hebben herleid, voor 
alle ondertekenaars van het accoord of van 
de landen, die bij gelegenheid aan de com
pensatie deelnemen, de lijst van boekingen 
opmaken, waarvan de uitvoering geen ander 
effect zou hebben dan de bestaande saldi te 
verminderen. 

B. Van deze lijst zal de agent afzonderen: 
a) de compensaties, die tussen een zeker 

aantal landen tot eenzelfde vermindering van 
de saldi leiden, welke methode van bereke
ning ook wordt gebezigd. 

b) de compensatiés, welke het beste aan 
de aanwijzingen beantwoorden, die hem door 
het Comité van Gedelegeerden zullen worden 
gegeven, ~anneer volgens de gebezigde 
methode van berekening de verschi11~de 
operat ies mogelijk tussen eenzelfde aantal 
1 anden tot verminderingen van verschillende 
bedragen leiden. 

C. De agent zal de landen, die bij gelegen
heid aan de compensatie deelnemen, in 
kennis stellen van alle bij de toepassing van 
bovengenoemde paragraaf B afgezonderde 
operaties, die in aanmerking komen om met 
hun goedkeuring te worden verwezenlijkt. 

D. De agent zal, rekening houdend met 
het door de laatste landen gegeven antwoord, 
overgaan tot de eventuele herziening van de 
overeenkomstig bovengenoemde clausule B 
opgemaakte lijst. Hij zal aan de gezamenlijk 
belanghebbende landen de operaties voor
schrijven, b etrekking hebbend op genoemde, 
eventu~el herziene, lijst. 

IIIA. De agent zal, na deze eerste serie 
van compensaties te hebben voorgeschreven, 
- van al de landen welke ondertekenden of 
de landen welke bij gelegenheid aan de com
pensatie deelnemen - een tweede lijst opma
ken van operaties welke met betrekking tot 
de situatiè, bestaande na de compensatie , 
bedoeld bij bovengenoemd artikel II, de 
vermeerdering van het bedrag van zekere 
saldi of de creëring van nieuwe saldi met zich 
mede brengen . Hij zal deze lijst opmaken 
overeenkomstig de . aanwijzingen die hem 

eveneens te dezer zake zullen worden ver· 
strekt door het Comité van Gedelegeerden, 

B . De agent zal de verschillende belang
hebbende landen op de hoogte brengen van 
de aanvullende compensaties, die aldus met 
hun goedkeuring kunnen worden geëffe.ctu
eerd. 

C. Hij zal na de ontvangst van het ant
woord van de belanghebbende landen de 
aanvullende compensaties voorschrijven, wel
ke deze antwoorden hem veroorloven tot 
stand te brengen. 

IV. De agent zal de verschi11ende taken 
uitvoeren, die hem aldus worden toever
trouwd op de tijdstippen en voorwaarden 
die door het Comité van Gedelegeerden zullen 
worden vastgesteld. 

V . De agent zal maandelijks aan de landen, 
die tekenden, alsmede aan de landen, die bij 
gelegenheid aan de compensaties deelnemen, 
de bijzonderhe\len van de volvoerde operaties 
doorgeven. 
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8 Mei 1948. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
Protocollen van Washington van 23 
April 1946, tot verlenging van de inter
nationale sanitaire verdragen van 
Washington van 15 December 1944. 

Wij WILHELMINA; enz.; 
Gezien de wet van 4 December 1947 

(Staatsblad no. H 407), houdende goedkeuring 
der toetreding tot het Protocol van Washing
ton van 23 April 1946, tot verlenging van · 
het internationaal sanitair verdrag van 
Washington van 15 December 1944, wijzi
gende het internationaal sanitair verdrag van 
Parijs van 21 Juni 1926, en tot het Protocol 
vä.n Washington van 23 April 1946, tot ver
lenging van het internationaal rnnitair ver
drag voor de luchtvaart van Washington 
van 15 December 1944, wijzigende het inter
nationaal sanitair verdrag voor de luchtvaart 
van 's-Gravenhage van 12 April 1933, van 
welke Protocollen een afdruk en een vertaling 
bij dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat op 5 Maart 1948 aan 
de Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika is medegedeeld, dat Nederland voor 
het Rijk in Europa is toegetreden tot beide 
genoemde Protocollen, welke toetreding op-
5 Maart 1948 is van kracht geworden; 

Overwegende mede, dat beide Protocollen 
op 30 April 1946 zijn in werking getreden 
voor Nieuw-Zeeland, Canada, Nicaragua, het 
Verenigd Koninkrijk, Griekenland, China, 
Luxemburg, Australië (onder voorbehoud), 
Haïti en Frankrijk, terwijl d e Verenigde 
Staten van Amerika dezelven hebben be
krachtigd op 6 Augustus 1946; 

Overwegende wijders, dat de navolgende 
Staten tot genoemde Protocollen zijn toege
treden: Polen op 28 Mei 1946, de Domini
caanse Republiek op 29 Mei 1946, Honduras 
op 8 Juli 1946, de Unie van Zuid-Afrika op 
12 Juli 1946 (met voorbehoud ten aanzien 
van artikel XIV, 3 van het verdrag van 12 
April 1933), Italië op 23 Juli 1946, Denemar
ken op 23 Augustus 1946 (alleen tot de ver-
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dragen en het Protocol voor de scheepvaart, 
onder voorbehoud ten aanzien van Groenland 
en de Far Oer), Syrië op 31 October r946 1 

India op 28 Augustus 1947, en de Philippijnen 
op ·13 Januari 1948 (onder voorbehoud van 
bekrachtiging); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 30 April 1948, 
Kabinet en Protocol no. 41905; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
meergenoemde Protocollen, alsmede de 

vertaling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Dep,irte
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eist. 

Het Loo, 8 Mei 1948. 
WILHELMINA . 

De Min. v. Buiten/. z., W. VAN BoETZELAER. 

( Uitgeg. I Juni 1948). 

Vertaling . 

PROTOCOL TOT VERLENGING V .á.N 
HET SANITAIU, VERDRAG VAN 1941, 

wljzlgemle het Sanitair Ver1lrag van 
21 Juni 1926. 

De Regeringen, die d\t Protocol onder
tekenen; 

Overwegende, dat het Internationaal 
Sanitair Verdrag van 1944, wijzigende het 
Internationaal Verdrag van 21 Juni 1926, 
zijn kracht zal verliezen op IS Juli 1946, 
datum van het verstrijken van achttien 
maanden vanaf de dag, waarop het boven
genoemde Sanitaice Verdrag van 1944 in 
werking is getreden, tenzij dit verdrag door 
terzake door de belanghebbençle Regeringen 
te nemen maatregelen zal zijn gehandhaafd; 

Overwegende, dat de wenselijkheid is ge
bleken, het Verdrag van 1944 na IS Juli 1946 
tussen de Regeringen die er Partij bij zijn, te 
verlengen; 

Hebben aangewezen haar onderscheiden
lijke gevolmachtigden, die, na hun in goede 
en behoorlijke vorm bevonden volmachten 
te hebben neergelegd, het navolgende zijn 
overeengekomen : 

Art. I. Met inachtneming van de bepalin
gen van artikel II van dit Protocol zal het 
Internationaal Sanitair Verdrag van 1944, 
wijzigende het Internationaal Sanitair Ver
drag van 21 Juni 1926 van kracht blijven, 
zulks vanaf 15 Juli 1946, ten aanzien van de 
Regeringen, die partij zijn bij dit Protocol, 
tot de dag, waarop elk van deze Regeringen 
gebonden zal zijn door een later Verdrag, 
wijzigende of vervangende het genoemde 
Verdrag van 1944 en het genoemde Verdrag 
van 1926. 

Art. II. De Administratie der Verenigde 
Naties voor Hulp en Steun (The United 
Nations Relief and Rehabilitation Admini
stration) hierna genoemd de U.N.R.R.A., zal 
voortgaan de taken en functies te vervullen, 
die aan haar )>ij het genoemde Verdrag van 
1944, zoals deze door dit Protocol wordt 
verlengd, zijn opgedragen, .en wel tot het 
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tijdstip, dat een nieuwe internationale ge
zondheidsorganisatie zal zijn in het leven 
geroepen, als wanneer deze taken en functies. 
zullen worden overgedragen aan en aanvaard 
door deze nieuwe internationale gezond-
heidsorganisatie ; · 

Voor geval de nieuwe internationale ge
zondheidsorganisatie nog niet is gesticht of 
indien zij zich na haar totstandkoming in de 
onmogelijkheid bevindt de bovengenoemde 
taken en functies te vervullen, op het tijdstip, 
waarop de U .N.R.R.A. ten gevolge van het 
eindigen harer werkzaamheden in Europa 
of op andere grond niet meer in staat is 
deze taken en functies te v~rvullen, zullen 
deze worden toevertrouwd aan het Interna
tionaal Gezondheidsbureau en de Staten, die 
dit Protocol ondertekenen, zullen in dat 
geval de maatregelen nemen, die nodig zijn 
om dit Bureau financieel in staat te stellen 
deze taken en functies te vervullen. 

Art . III. Dit Protocol zal kunnen worden 
ondertekend tot I Mei 1946. 

Art . IV. Dit Protocol zal in werking tre
den, wanneer het zonder voorbehoud van 
bekrachtiging zál zijn ondertekend, óf wan
neer bekrachtigingsoorkonden zullen zijn 
nedergelegd óf wanneer mededelingen van 
toetreding zijn ontvangen van minstens · 
tien Regeringen. 

Dit Protocol zal in werking treden ten 
aanzien van ieder der andere ondertekenende 
Regeringen op de datum, waarop het in haar 
naam zal worden ondertekend, tenzij een 
dergelijke ondertekening geschiedt onder 
voorbehoud van bekrachtiging, in welk geval 
dit Protocol ten aanzien van deze Regering 
van kracht zal worden op de datum der 
nederlegging van haar bekrachtigingsoor
konden, 

Art. V . Na I Mei 1946 zal tot dit Protocol 
kunnen worden toegetreden door iedere Rege
ring, die Partij is bij het Verdrag van 1944 
en die dit Protocol niet heeft ondertekend. 
Iedere toetreding zal schriftelijk aan de 
Regering van de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika worden medegedeeld. 

De toetredingen, waarvan is kenni s gege
ven voor of op de datum van het in werking 
treden van dit Protocol zullen vanaf die 
datum geldig zijn. 

De toetredingen, waarvan is kennis gege
ven na de inwerkingtreding van dit Protocol, 
zullen met betrekking tot iedere, Regering 
geldig worden met ingang van de datum van 
ontvangst van de mededeling der toetreding 
van .die Regering. 

Ten blijke waarvan de ondergetekende 
gevolmachtigden één origineel exemplaar van 
dit Protocol, hetwelk is gesteld in de Engelf e 
en Franse taal, welke teksten gelijkelijk 
authentiek zijn, op de datum, vermeld naast 
hun respectievelijke handtekeningen, hebben 
ondertekend. Dit origineéle exemplaar zal 
worden nedergelegd in de archieven van de 
Regering van de Verenigde Staten van Ame
rika, terwijl gewaarmerkte afschriften daar
van door de Regering van de Verenigd e 
Staten van Amerika zullen worden beschik
baar gesteld aan ieder van de Regeringen, 
die het Protocol ondertekenen of daartoe 
toetreden en aan ieder der Regeringen, die 
partij zijn bij het bovengenoemde Verdrag 
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van 1944 of het bovengenoemde Verdrag 
van 1926. 

Gedaan te Wash ington op de 23ste April 
1946. 

Volgen de ondertekeningen . 

PUOTOCOL TOT VEULE ' GI Ç VA.:.
HET SA IT AIR VERDRAG VOOU DE 

LUCHTVAART VAN 1944, 
wijzlgen!le het Internationaal SanJtalr Ver 
drag voor de Luehbaart van 12 A1irll 191!3. 

De Regeringen, die dit Protocol onder
tekenen ; 

Overwegende, dat het Internationaal 
Sanitair Verdrag voor de Luchtvaart van 
1944, wijzigende het Internationaal Sanitair 
Verdrag voor de Luchtvaart van 12 April 
1933 zijn kracht zal verliezen op 15 Juli 1946, 
datum van het verstrijk en van achttien 
maanden vanaf de dag, waarop het boven
genoemde sanitaire Verdrag van 1944 in 
werking is getreden, tenzij dit verdrag door 
terzake door de belanghebbende Regeringen 
te nemen maatregelen zal zij n gehandhaafd; 

Overwegende, dat de w enselijkheid is 
gebleken, het Verdrag van 1944 na 15 Juli 
1946, tussen de Regeringen, die er bij waren 
aangesloten, te verlengen ; 

Hebben aangewezen haar onderscheiden
lijke gevolmachtigden, die na hun in goede 
en behoorlijke vorm bevonden volmachten 
te hebben neergelegd, het navolgende zijn 
overeengekomen : 

Art. I. Met inachtneming van de bepalin
gen van artikel II van dit Protocol zal het 
Internationaal Sanitair Verdrag voor de 
Luchtvaart van 1944, wijzigende het Inter
nationaal Sanitair Verdrag voor de Lucht
vaart van 12 April 1933, van kracht blijven, 
zulks vanaf 15 Juli 1946, ten aanzien van de 
R egeringen, die partij zijn bij dit Protocol, 
tot de dag, waarop elk van deze Regeringen 
gebonden zijn door een later Verdrag, wijzi
gende of vervangende het genoemde Verdrag 
van 1944 en het genoemde Verdrag van 1933. 

Art . II. De Administratie der Verenigde 
Naties voor Hulp en Steun {The United 
Nations Relief and Rehabilitation Admini
stration) hierna genoemd de U .N.R.R.A., 
zal voortgaan de taken en funct ies te ver
vullen, die aan haar bij het genoemde Verdrag 
van 1944, _zoals deze door dit Protocol wordt 
verlengd, zijn opgedragen, en wel tot het 
tijds tip, dat e e n nie uwe inte rnationa le ge
zondheidsorganisatie zal zijn in het leven 
gero-,en, als wanneer deze taken en functies 
zullen worden overgedragen aan en aanvaard 
door deze nieuwe internationale gezond
heidsorganisatie; 

Voor geval de nieuwe internationale ge
zondheidsorganisatie nog niet is gesticht of 
indien zij zich na haar totstandkoming in de 
onmogelijkheid bevindt de bovengenoemde 
taken en functies te vervullen, op het tijdstip, 
waarop de U .N.R.R.A. ten gevolge van het 
eindigen harer werkzaamheden in Europa 
of op andere grond niet meer in staat is deze 
taken en functies te vervullen, zullen deze 
worden toevertrouwd aan het Internationaal 
Gezondheidsbureau en de Staten, die dit 
Protocol ondertekenen, zullen in dat geval 
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de maatregelen nemen, die nodig zijn om dit 
Bureau financieel in staat te stellen deze 
taken en functies te vervullen. 

Art. III. Dit Protocol zal kunnen worden 
ondertekend tot I Mei 1946. 

Art . IV. Dit Protocol zal in werking tre
den, wanneer het zonder voorbehoud van 
bekrachtiging zal zijn ondertekend, óf wan
neer bekrachtigingsoorkonden zu llen zijn 
nedergelegd óf wanneer mededelingen van 
toetreding zijn ontvangen van minstens tien 
Regeringen. 

Dit Protocol zal in werking treden ten 
aanzien van ieder der andere ondertekenende 
Regeringen op de datum, wa arop het in 
haar naam zal worden ondertekend, tenzij 
een dergelijke ondertekening geschiedt onder 
voorbehoud van bekrachtiging, in welk geval 
dit Protocol ten aanzien van deze Regering 
van kracht zal worden op de datum der 
nederlegging van haar bekrachtigingsoor
konden. 

Art . V. Na I Mei 1946 zal tot dit P rotocol 
kunnen worden toegetreden door iedere 
Regering, die Partij is bij het Verdrag van 
1944 en die dit Protocol niet heeft onderte
kend. Iedere toetreding zal schriftelijk aan 
de Regering van de Verenigde Staten van 
Noord-Amerika worden medegedeeld. 

De toetredingen, waarvan is kennis gege
ven voor of op de datum van het in werking 
treden van .dit Protocol zullen vanaf die 
datum geldig zijn. 

De toetredingen, waarvan is kennis gege
ven na de inwerkingtreding van dit Protqcol, 
zullen met betrekking tot iedere Regering 
geldig worden met ingang van de datum van 
ontvangst van de mededeling der toetreding 
van die Regering. 

Ten blijke waarvan de onderget ekende 
gevolmachtigden één origineel exemplaar van 
dit Protocol, hetwe1k is gesteld in de Engelse 
en Franse taal, welke teksten gelijkelijk 
authentiek zijn, op de datum, vermeld naast 
hun respectievelijke handtekeningen, hebben 
ondertekend. Dit originele exemplaar zal 
worden nedergelegd in de archieven van de 
Regering van de Verenigde Staten van Ameri
ka, terwijl gewaarmerkte afschriften daarvan 
door de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika zullen worden beschikbaar 
gesteld aan ieder van de Regeringen, die het 
Protocol ondertekenen of daartoe toetreden 
en aan ieder der Regeringen, die partij zijn 
bij het bovengenoemde Verdrag van 1944 
of het b o v e n genoemde Verdra g van 1933. 
Gedaan te Washington op de 23ste April 
1946. 

Volgen de ondertekeninge;. 
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8 Mei 1948. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de op 
28 Mei 1947 te Washington tussen 
Nederland en de Verenigde Staten van 
Amerika gesloten Overeenkomst t ot 
regeling der wederzijdse vorderingen en 
schulden uit hoofde van de uitvoering 
der leen- en pachtovereenkomst. 

W ij W ILHELMINA, enz.; 
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Gezien de op 28 Mei 1947 te Washington 
tussen Nederland en de Verenigde Staten van 
Amerika gesloten overeenkomst tot regeling 
der wederzijdse vorderingen en schulden uit 
hoofde van de uitvoering der leen- en pacht
overeenkomst (Lend-Lease), de uitvoering 
der overeenkomst tot wederkerige hulpver-
1 ening (reciprocal aid), de verkoop van 
overtollige legergoederen (surplus property), 
de uitvoering van het militaire hulpprogram
ma voor de civiele bevolking (military relief), 
met twee bijlagen, van welke stukken een 
afdruk en een vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 1 Mei 1948, Kabinet 
en Protocol, No. 45245; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemde overeen

komst, met bijlagen, alsmede de vertaling 
daarvan, te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met · de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eist. 

Het Loo, 8 Mei 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Buiten[. z., W . VAN_BOETZELAER. 

(Uitgeg. II Juni 1948). 

Vertaling . 

Overeenkomst tussen de Regering van de 
Verenlgtle Staten van Amerika en de Re
g·erlng van het l(onlnl.rijk der Nederlanden 
tot r egeling de'r wederzijdse vorderingen en 
sclrnl<len uit hooftle van de uitvoering der 
Leen- en Paehto:vereeukomst (Lend-Lease), 
de uitvoering· der overeenkomst tot w01ler
kerlge Jrnlpverlenlug· (reclprocal ald), de 
verkoop van overtollige leg·erg·oederen (sur
]>lus pro1ierty), ile uitvoering van het mlll
talre hulpprogramma voor de civiele be-

volklug (mllltary reIJef) 

De Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika (hierna aangeduid als de Ameri
kaanse Regering) en de Regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden (hierna aange
duid als de Nederlandse Regering), omvat
tènde het Koninkrijk in Europa, Neder
landsch-Indië en de gebiedsdelen Suriname 
en Curaçao, zijn tot overee»stemming ge
komen inzake de regeling der schulden uit 
hoofde van de uitvoering der leen- en pacht
overeenkomst, de uitvoering der overeen
kom~t tot wederkerige hulpverlening, de 
verkoop van bepaalde overtollige legergoe
deren, de verplichting van de Nederlandse 
Regering jegens de Amerikaanse Regering 
wegens de verstrekking van goederen, in het 
kader van het militaire hulpprogramma, aan 
de civiele bevolking in Nederland en Neder
landsch-Indië, en inzake de regeling der 
andere uit de oorlogvoering voortspruitende 
financiële vorderingen van de ene Regering 
op de andere. 

Deze regeling is volledig en definitief, en 
beide Regeringen komen overeen, dat behou
dens hetgeen hierin bepaaldelijk is voorzien, 
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geen der Regeringen enige verdere baten als 
vergoeding voor het vorenstaande zal trach
ten te verkrijgen. Door het bereiken van deze 
overeenkomst zijn beide Regeringen tot de 
erkenning gekomen van de voordelen, welke 
zij ieder uit hun bijdragen tot de nederlaag 
van hun gemeenschappelijke vijanden geno
ten hebben; zij zijn getrouw gebleven aan 
en verklaren bij deze nogmaals getrouw te 
zijn aan de beginselen, neergelegd in Artikel 
VII van de op 8 Juli 1942 getekende voorlo
pige overeenkomst inzake de beginselen, 
geldende voor de wederkerige hulpverlening 
bij de voortzetting van de oorlog tegen 
aanranding. 

I. Verschuldigd bedrag 
De door de Nederlandse Regering aan de 

Amerikaanse Regering verschuldigde "totale 
hoofdsom", zoals deze in de onderhavige 
overeenkomst wordt genoemd, bestaat uit 
de som van : 

A . S 67.500.000, welk bedrag, zoals de 
beide Regeringen zijn overeengekomen, het 
netto bedrag uitmaakt, dat de Nederlandse 
Regering verschuldigd is aan de Amerikaanse 
Regering uit hoofde van de uitvoering der 
leen- en pachtovereenkomst en de uitvoering 
der overeenkomst tot wederkerige hulpver
lening, de verstrekking van goederen, in het 
kader van het militaire programma, aan de 
civiele bevolking in Nederland (Plan A) en 
N ederlandsch-Indië, de verkoop van bepaalde 
vliegtuigen door de Amerikaanse Regering 
aan de Nederlandse Regering, bepaalde tus
sen de beide Regeringen bestaande vorde
ringen, welke door deze overeenkomst worden 
geregeld, en de in de boeken van de betaal
meesters der Amerikaanse strijdkrachten 
voorkomende guldenstegoeden en 

B . het bedrag, dat de Nederlandse Rege
ring aan de Amerikaanse Regering verschul
digd is ingevolge het S 30.000.000 crediet 
voor de aankoop van overtollige legergoede
ren (omschreven in artikel S van deze over
eenkomst). 

De voorwaarden voor de betaling van de 
totale hoofdsom worden vermeld in artikel 6 
van deze overeenkomst. 

2. Het militaire hulpprogramma en de daar
mede verband houdende operaties 

Gezien de voordelen, welke de beide 
R egeringen uit hun bijdragen tot de gemeen
schappelijke oorlogsinspanning genoten heb
ben, en gezien de, in artikel 1 sub A. van deze 
overeenkomst, nader omschreven betaling, 
alsmede gezien de andere voorzieningen in 
deze overeenkomst getroffen: 

A . Wordt aangenomen, dat aan de ver
plichting van de Nederlandse Regering tot 
betaling van het aandeel van de Amerikaanse 
Regering in de gecombineerde rekeningen 
voor de verstrekking van goederen, in het 
kader van het militaire hulpprogramma, aan 
de civiele bevolking in Nederland (Plan A .) 
is voldaan. De Nederlandse Regering erkent, 
dat de regeling, welke bij deze met de Ameri
kaanse Regering wordt getroffen, in geen 
ènkel opzicht de verplichting van de Neder
landse Regering jegens de Regering van het 
Verenigd Koninkrijk en de Regering van 
Canada voor de betaling van hun aandeel 
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in de gezamenlijke vordering terzake van 
Plan A. verkort. 

B. Komt het aandeel van de Amerikaanse 
Regering in de guldens opbrengsten uit de 
verkoop van publicaties der geallieerden, 
welke in verband met de militaire operaties 
in Nederland zijn verspreid, aan de Neder
landse Regering ten goede. 

3. Vorderingen tussen de Regeringen 
A. De volgende financiële vorderingen 

tussen de beide Regeringen zullen overeen
komstig de reeds vastgestelde procedure 
worden verrekend en betaald in dollars: 

(1) Vorderingen van de Amerikaanse 
Regering uit hoofde van de kosten van lend
lease goederen en diensten, welke aan de 
Nederlandse Regering door de Amerikaanse 
R egering zijn verstrekt op voorwaarde van 
contante betaling, terwijl deze voorwaarde 
later niet door andere voorwaarden is ver
vangen, en vorderingen van de Nederlandse 
Regering voor de bedragen door haar gede
poneerd bij de Amerikaanse Regering voor 
de contant te betalen aanvragen voor lend
lease goederen (met inbegrip van die aan
vragen, waarvoor later geheel of gedeeltelijk 
andere voorwaarden gesteld zijn), voorzover 
die bedragen de kosten te boven gaan van 
de goederen en diensten, welke op de aan
vragen aan de Nederlandse Regering zijn 
verstrekt tegen contante betaling, terwijl 
deze voorwaarde later niet door andere voor
waarden is vervangen. 

(2) Het ~aldo aan de Nederlandse Regering 
verschuldigd ingevolge dat gedeelte van de 
overeenkomst, welke is neergelegd in het 
memorandum, dat op 30 Mei 1942 werd 
ondertekend door vertegenwoordigers van 
het Amerikaanse Ministerie van Buiten
landse Zaken en het Office of Lend Lease 
Administration, waarbij de Amerikaanse 
Regering het oorlogsmateriaal , dat in de 
Verenigde Staten door de Nederlandse Rege
ring werd verstrekt, of in die tijd krachtens 
contracten in de Verenigde Staten werd 

. verhuurd, heeft overgenomen. 
(3) Vorderingen vallende onder het "Me

morandum betreffende de beschikking over 
en de betaling voor de zich, in twaalf naar 
Australië gezonden Nederlandse schepen, 
bevindende ladingen' !, gedateerd 20 Decem
ber 1944, alsmede vorderingen, vallende 
onder het "Memorandum betreffende de 
beschikking over en de betaling voor zekere 
door de Nederlandse Inkoop Commissie naar 
Australië verscheepte vliegtuigen en kanon
onderdelen", gedateerd 20 December 1944. 

(4) Wederzijdse vorderingen der beide Re
geringen ontstaan krachtens de bepalingen 
van het Nederlands-Amerikaans Charter Plan 
gedateerd 6 Maart 1942. 

(5) Wederzijdse vorderingen der beide Re
geringen, ontstaan krachtens de "bareboat 
out-time charter bach" charter-regelingen, 
waaronder vorderingen van de Nederlandse 
Regering op de Amerikaanse Regering, als 
verzekeraarster of aanvaardster van oorlogs
en zeerisico, wegens (a) verlies van of schade 
aan het gecharterde schip of (b) vorderin
gen op het gecharterde schip, behalve (r) 
die, waarvan afstand is gedaan of welke aan
vaard zijn volgens deze overeenkomst (2) die, 
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waarvan afstand is gedaan of welke aan
vaard worden door een derde R egering of 
de U NRRA op grond van een bestaande 
of toekomstige overeenkomst met de Ameri
kaanse Regering, en (3) die, welke onderwor
pen zijn aan de gebruiken, welke de Ameri
kaanse Regering kent bij de afstand van 
vorderingen tussen departementen onderling. 

(6) e vordering der Nederlandse R ege-
ring wegens het aan haar terug te betalen 
netto-saldo van de door haar aan de United 
States War Shipping Administration voor
geschoten guldens-bedragen. 

(7) De vordering der Nederlandse Rege
ring wegens het door haar terug te ontvangen 
bedrag, dat eertijds aan de Ameriaaanse Re
gering werd betaald op grond van de op 30 
April 1945 getekende "Overeenkomst tussen 
de Verenigde Staten van Amerika en het Ko
ninkrijk der Nederlanden ingevolge Artikel 
3C van de leen- en pachtwet" . 

B. Ter voorkoming van de noodzakelijk
heid om later in bepaalde rekeningen wijzi
gingen te brengen en ten einde de vaststel
ling van bepaalde, ingevolge artikel 3 sub A, 
van deze overeenkomst te betalen, bedragen 
te vergemakkelijken, zijn de beide Regeringen 
overeengekomen, dat S 17.820.000 het be
drag uitmaakt van de kosten der goederen 
en diensten, door bemiddeling van de Ameri
kaanse Departementen van Oorlog en Marine 
aan de Nederlandse Regering verstrekt, op 
voorwaarde van contante betaling, terwijl 
d ze voorwaarde later niet door algemene 
:end-lease voorwaarden is vervangen, en die 
vallen onder de aanvragen voor !end-lease 
goederen, welke, toen zij door de Nederlandse 
Regering werden ingediend , direct contant 
betaald moesten worden, hieronder echter 
niet begrepen de direct bij de Amerikaanse 
Departementen van Marine aangevraagde 
!end-lease goederen. Het destijds door de Ne
derlandse Regering betaalde bedrag van 
8 17.820.000 houdt een vergoeding in voor de 
nog niet opgegeven kosten, en is niet voor 
wijziging vatbaar. Bij het vaststellen der vor
dering volgens artikel 3 sub A (3) van deze 
overeenkomst, wordt met deze vergoeding 
geen rekening gehouden. 

C. De beide Regeringen zijn tot overeen
stemming gekomen omtrent de regels en de 
werkwijze te volgen bij de betaling voor goe
deren en diensten, welke in het Koninkrijk 
der Nederlanden aan de Amerikaanse strijd
krachten zijn verstrekt en voor bepaalde 
vliegtuigen, "'elke door de Amerikaanse 
strijdkrachten van de Nederlandse Regering 
in de Verenigde Staten zijn verkregen, alsme
de bij de teruggave aan de Nederlandse Re
gering van zich in het bezit der Amerikaanse 
strijdkrachten bevindende guldens. 

D. De in aanhangsel 1 van deze overeen
komst opgesomde vorderingen behoren tot 
die, welke door deze overeenkomst worden 
geregeld, en bij de berekening van het netto
bedrag, dat door de Nederlandse Regering 
volgens artikel 1 sub A aan de Amerikaanse 
Regering verschuldigd is, zijn hiervoor billij
ke vergoedingen toegekend. 

E. Overeenstemming is bereikt omtrent 
de navolgende regelingen inzake de tijd ge
durende welke de grote, in aanhangsel 1 van 
deze overeenkomst omschreven, U . S. 7 (c) 
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schepen en de kleine U . S. 7 (c) schepen, al 
naar het geval zich voordoet, ieder afzonder
lijk door de Nederlandse Regering voor de 
Amerikaanse Regering werden geëxploiteerd 
tijdens de in aanhangsel I van deze overeen-
komst omschreven 7 (c)-periode: , 

(1) De Amerikaanse Regering zal de kosten 
dragen van alle tot nu toe niet door de N e
derlandse Regering betaalde diensten en goe
deren, welke gedurende die periode door de 
Amerikaanse Regering aan de Nederlandse 
Regering verstrekt werden ten behoeve van 
de grote U .S. 7 (c) schepen en de kleine U.S. 
7 (c) schepen. 

(2) De Nederlandse Regering zal alle in
komsten behouden, welke eventueel uit het 
vervoer tegen betaling van passagiers en 
vracht met de grote U .S . 7 (c) schepenen de 
kleine U.S. 7 (c) schepen gedurende die 
periode zijn verkregen. 

(3) De Nederlandse Regering zal alle vor
deringen op de Amerikaanse .Regering, of die 
waarvoor de Amerikaanse Regering uitein
delijk aansprakelijk is, en welke ontstaan 
zijn uit het gedurende die periode plaats ge
had hebbende vervoer tegen betaling van 
passagiers en vracht met de grote U.S. 7 (c) 
schepen en met de kleine ' U .S. 7 (c) schepen, 
behandelen en zal de Amerikaanse Regering 
van de aansprakelijkheid daarvoor ontslaan, 
behalve in zover derde Regeringen dit reeds 
gedaan hebben zonder hiervoor contante ver
goeding ontvangen te hebben. 

F . Zoals in aanhangsel 2 van deze over
eenkomst nader is omschreven doen beide 
Regeringen afstand van hun wederzijdse vor
deringen uit hoofde van inbeslagneming, ten 
dienste van ·de uitvoering van het oorlogs
programma, van aan de eisende Regering 
toebehorende goederen, en behoudens het in 
artikel 3 sub À (5) dezer overeenkomst be
paalde, van al haar vorderingen jegens de 
andere, en al haar vorderingen, waarvoor de 
andere uiteindelijk aansprakelijk is, en die 
ontstaan zijn uit voorva llen in verband met 
de vaart ter zee dp of na 10 Mei 1940 en voor 
1 Juli 1946 plaats gevonden hebbende. 

G. Beide Regeringen doen · afstand van 
alle andere wederzijdse financiële vorderingen 
waarin niet op andere wijze in deze overeen-
komst is voorzien, en welke . 

(a) zijn ontstaan, of hierna zullen ontstaan 
ten gevolge van de uitvoering der leen- en 
pachtovereenkomst, of de uitvoering der 
overeenkomst tot wederzijdse hulpverlening, 
of 

(b) op andere wijze zijn ontstaan uit voo• 
vallen, welke op of na 10 Mei 1940 en voor 
1 Juli 1946 plaats vonden in verband met, 
of ten gevolge van de oorlogvoering, behalve 

(1) vorderingen, welke ontstaan uit hoofde 
van bestaande regelingen, waarin de aanspra
kelijkheid reeds erkend en de wijze van bere
kening overeengekomen is; 

(2) vorderingen, welke ontstaan, doordat 
met goedkeuring van de Amerikaanse Rege
ring na 31 December 1946 goederen door een 
derde Regering onder de leen- en pJchtover
eenkomst verkregen, aan de Nederlandse 
Regering worden overgedragen·; 

(3) vorderingen, welke zijn ingediend vol
gens de methode, waarbij een regering een 
vordering van een harer onderdanen tot de 
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hare maakt en langs diplomatieke weg bij 
een andere regering indient. 

4. , Vorderingen van particulieren 
A . De Nederlandse Regering zal'de in dit 

artikel, sub I tot 4 omschreven vorderingen 
behandelen en zal de Amerikaanse Regering 
van de aansprakelijkheid daarvoor ontslaan, 
evenals de private en rechtspersonen, waar
tegen de hieromschre',(en vorderingen worden 
ingediend, behalve in zover derde regeringen 
dit reeds hebben gedaan zonder hiervoor 
contante vergoeding ontvangen te hebben, 
n.l.: . 

(r) vorderingen op de Amerikaanse Rege
ring, of waarvoor de Amerikaanse Regering 
uiteindelijk aansprakelijk is, uit hoofde van 
voorvallen, in verband met de vaart. ter zee 
(waaronder die, welke in aanhangsel 2 van 
deze overeenkomst nader zijn omschreven), 
op of na ro Mei 1940 en vóór r Juli 1946 
plaats gevonden hebbende, welke bij recht
banken in het Koninkrijk der Nederlanden 
zijn, of spoedig worden inged.iend, of waar dan 
ook zijn ingediend door private of rechts
personen, z'ijnde onderdanen van het Ko
ninkrijk der Nederlanden ten tijde van het 
voorval , waaruit de vordering is ontstaan; 
behalve de vorderingen van Nederlandse on
derdanen, welke gebaseerd zijn op de diensten, 
door hen verricht als zeeman. Tevens zal de 
Nederlandse Regering, als onderdeel van de 
algemene overeenkomst, zonder dat dit aan 
de zijde van de Amerikaanse Regering tot 
enige financiële verplichting aanleiding 
geeft, op verzoek van de Amerikaanse Rege
ring, die maatregelen nemen, die nodig kunnen 
zijn, waaronder het aanvaarden van de finan
ciële aansprakelijkheid, het vrijgeven van de. 
aan de Amerikaanse Regering toebehorende, 
schepen en ladingen in geval van recpterlijke 
maatregelen, welke dienen om dergelijke vor
deringen geldend te maken. 

(2) Vorderingen van private en rechtsper
sonen, welke t e eniger tijd tussen ro Mei 1940 
en 2 September 1945 in het Koninkrijk der 
Nederlanden gedomicilieerd waren (met uit
zonderingvan personen, dieuitsluitendAmeri
kaans onderdaan zijn) op de Amerikaanse 
Regering, haar contractanten of ondercontrac
tanten, met betrekking tot royalties, voort
vloeiende uit contracten betreffende het 
gebruik van al dan niet geoctrooieerde uitvin
dingen, of uit hoofde van inbreuken op 
octrooirechten, in verband met de oorlogspro
ductie , voor 2 September 1945 door de Ame
rikaanse Regering haar contractanten of 
ondercontractanten verricht, of gecontrac
teerd. 

(3) Al dan niet contractuele vorderingen op 
de Amerikaanse R egerin g, en op leden harer 
strijdkrachten, en het daaraan verbonden 
burger personeel, welke voortvloeien uit op 
het grondgebied van het Koninkrijk der Ne
derlanden, zowel in als buiten dienst, gepleeg
de handelingen of nalatigheden van de leden 
dier strijdkrachten, of het daaraan verbonden 
burger personeel, welke voorzover het con
tracten betreft , hebben plaats gevonden op 
of na 10 Mei 1940 en vóór 2 September 1945 
en welke, voorzover het andere handelingen 
of nalatigheden betreft, hebben plaats gevon
den op of na ro Mei 1940 ·en vóór I Juli 1946. 
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(4) Vorderingen van private en rechtsper
sonen, zijnde onderdanen van het Koninkrijk 
der Nederlanden ten t ijde van het voorval, 
dat tot de vordering op de Arr..erikaanse Re
gering aanleiding geeft, uit hoofde van inbe
slagneming voor gebruik in het oorlogspro
gramma (zoals nader omschreven in aan
hangsel 2 van deze overeenkomst) van zich 
in de Verenigde Staten bevindende goederen, 
waarop de eiser rechten doet gelden. 

B. Voor de door de Nederlandse Regering 
in artikel 4- sub A , van deze overeenkomst 
aangegane verplichtingen is een billijke ver
goeding toegekend bij de samenstelling van 
het netto bedrag van S 67 .500.000, hetwelk 
ingevolge artikel 1 sub A , van deze overeen
komst door de Nederlandse Regering aan de 
Amerikaanse Regering verschuldigd is. 

5. Overtollige legergoederen 
A. De beide Regeringen komen overeen, 

dat hun rechten en verplichtingen in ver
band met het destijds door de Amerikaanse 
Regering verleende crediet tot een bedrag van 
S 30.000.000 (oorspronkelijk S 20.000.000) 
voor de aankoop van overtollige legergoede
ren, door deze overeenkomst worden bepaald; 
voorts dat de door de United States Centra) 
Field Commissioner for Europe, Office of the 
Foréigh Liquidation Commissioner, aan de 
Nederlandse Thesaurier-Generaal gerichte, 
door de Nederlandse Regering accoord bevon
den, brieven van 14 Mei 1946 en 9 December 
1945, waarin ' het crediet werd vastgesteld, 
alsmede latere mededelingen in deze, door 
deze overeenkomst worden teniet gedaan. 
Eenzelfde bepaling betreffende de rechten en 
verplichtingen in verband met het destijds 
door de Amerikaanse Regering aan de Neder
landsch-Indische R egering verleende crediet 
van $ 100.000.000 voor de aankoop van 
overtollige legergoederen is opgenomen in 
een afzonderlijke overeenkomst, welke tege
lijk met deze overeenkomst door de Ameri
kaanse Regering en de N ederlandsch-Indische 
Regering is getekend. 

B. De voorwaarden voor de betaling van 
het bedrag, verschuldigd ingevolge het cre
diet van 30.000.000, zullen luiden als be
paald in artikel 6 van deze overeenkomst. 
Als een onderdeel van de algemene hierbij 
gemaakte regeling stemt de Amerikaanse 
R egering in deze wijziging van de oorspron
kelijke betalingsvoorwaarden toe, en in de 
gelijke wijziging met betrekking tot het cre
diet van S 100.000.000, verleend in de afzon
derlijke overeenkomst , welke tegelijk met de
ze door de Amerikaanse Regering en de N e
derlandsch-Indische Regering is getekend. 

C. Het crediet van S 30.000.000 dient 
voor aankopen, vóór 1 Januari 1948, van 
door het Office of the Foreign Liquidation 
Commissioner beschikbaar gestelde Ameri
kaanse overtollige legergoederen, onverschil
lig waar deze zich bevinden. 

D. De reeds ten Jaste van het crediet van 
S 30.000.000 geboekte bedragen zullen ten 
laste hiervan blijven vanaf de data, waarop 
zij respectievelijk geboekt werden, doch voor 
wat de vermeerdering met rente betreft, gel
den de bepalingen van artikel 6 sub C, van 
deze overeenkomst . De massa verkopen van 
overtollige legergoederen in de gebiedsdelen 
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Curaçao en Suriname zullen ten laste van 
het crediet van S 30.000.000 gebrachte wor
den. 

E . Reeds getroffen regelingen inzake de in 
verband met het crediet van S 30.000.000 
te volgen werkwijze blijven van kracht tot 
zij gewijzigd worden. 

6. Betalingsvoorwaarden 
A. De Nederlandse Regering verbindt zich 

om, naarmate en wanneer de ingevolge arti
kel 3, sub A , te betalen bedragen door de 
Amerikaanse Regering worden voldaan, aan 
de Amerikaanse Regering gelijke bedragen 
in dollars te betalen, tot een totaal van S 
19.500.000, ter gedeeltelijke voldoening van 
de door haar aan de Amerikaanse Regering 
verschuldigde totale hoofdsom. 

B. Het restant van de door de Nederland
se Regering aan de Amerikaanse Regering 
verschuldigde totale hoofdsom zal door de 
Nederlandse Regering aan de Amerikaanse 
Regering worden betaald, in dollars, in der
tig jaarlijkse termijnen, welke, te beginnen 
met 1 Juli 1951, telkens op 1 Juli van ieder 
jaar vervallen. De eerste t ermijn bedraagt ' 
een dertigste van het op 1 Juli 1951 nog te 
betalen gedeelte van -de totale hoofdsom. 
Elke volgende termijn bedraagt zoveel van 
het op de termijndatum nog onbetaalde ge
deelte van de totale hoofdsom, als nog niet 
eerder vervallen is, gedeeld door het aanta1 
nog niet eerder vervallen termijnen. 

C. De Nederlandse Regering zal de Ameri
kaanse Regering rente betalen, in dollars, 
tegen een vaste rentevoet van 2 % per jaar 
over S 50.000.oop (welk bedrag is overeen
gekomen als te zijn de netto som van dat ge
deelte der schulden, die tezamen de totale 
hoofdsom uitmaken, dat betrekking heeft 
op het aan 1 Juli 1946 voorafgaande tijdvak) 
voor het tijdvak van 1 Juli 1946 tot en met 
30 Juni 1947, en vanaf 1 Juli 1947 op het nog 
t e betalen restant van de totale hoofdsom. 
Met betrekking tot de bedragen, 'die ten laste 
van het crediet van S 30.000.000 geboekt zijn 
zal evenwel rente verschuldigd zijn vanaf de 
eerste dag van de maand Juli volgende op de 
datum, waarop elk der bedragen is geboekt. 
Met betrekking tot het bedrag van enige ver- . 
mindering van de totale hoodsom, bedoeld 
in artikel 6 sub D, en artikel 7 van deze over
eenkomst , zal de rente voor het tijdvak van
af de voorafgaande eerste Juli slechts tot 
aan de datum van vermindering berekend 
worden. De rente is jaarlijks t e b etalen op 
:r. Juli , te beginnen met 1 Juli 194 7. 

D. Door de Nederlandse Regering kunhen 
te allen tijde aan de Amerikaanse Regering, 
irn~evolge deze overeenkomst, bedragen wor
den betaald, welke als dari niet vervallen zijn 
of groter zijn dan de vervallen bedragen. Zo
danige betalingen worden eerst in aftrek ge
bracht op eventueel nog verschuldigde rente, 
vervolgens op eventueel vervallen aflossings
termijnen en dan op het nog te betalen restant 
van de totale hoofdsom. 

E. Indien de beide R egeringen in onder
ling overleg vaststellen dat , tengevolge van 
buitengewone en ongunstige economische om
standigheden tijdens de aflossingsperiode ont
staan, het gemeenschappelijk belang der bei
de Regeringen niet gediend zou zijn door een 
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-der periodieke betalingen van rente, of van 
aflossing op de · hoofdsom, of van rente en 
aflossing op de hoofdsom, of van een gedeelte 
daarvan, kan betaling worden uitgesteld op 
nader overeen te komen voorwaarden. 

7. Verstrekking van gelden (n Nederlands 
Courant en van goederen . 

A. De Nederlandse Regering zal, wanneer 
-de Amerikaanse Regering dit verzoekt, door 
betaling aan de Amerikaanse Regering, of 
.aan die personen, of organisaties, die de Ame
rikaanse Regering aanwijst, te allen tijde elk 
bedrag in Nederlands Courant beschikbaar 
stellen (berekend volgens het bepaalde in 
artikel 7 sub E van deze overeenkomst), doch 
niet meer dan het te dien tijde nog te betalen 
gedeelte van de totale hoofdsom plus de nog· 
verschuldigde rente , voor : 

(1) De gehele of gedeeltelijke betaling van 
de gewone overheidsuitgaven, welke de Ame
rikaanse Regering, of een harer organen of 
vertegenwoordigers in het Koninkrijk der 
Nederlanden (met uitzondering van Neder
landsch-Indië) te doen heeft: 

(2) De verkrijging van onroerende goede
ren, derzelver verandering of inrichting, 
waaromtrent overeenstemming bestaat tus
sen de beide Regeringen. 

(3) De betaling van de kosten van onder
wijsprogramma's waaromtrent overeenstem
ming bestaat tussen de beide Regeringen. 

B. Ingeval de Amerikaanse Regering enige 
"lichamelijke of onlichamelijke zaak (gele
gen binnen het Koninkrijk, doch niet in Ne
-derlandsch-Indië), hetzij roerende dan wel 
onroerende, wenst te verkrijgen (mits niet 
voor export, tenzij met wederzijdse goedkeu
ring), of enig zich aldaar bevindend goed, 
waarop zij rechten kan doen gelden, wenst 
te veranderen of in te richten, zal de Neder
landse Regering te allen tijde op verzoek 
der Amerikaanse Regering in onderhandeling 
treden en voorzover dit met haar openbaar 
beleid verenigbaar is, al haar krachten in
spannen om met de Amerikaanse Regering 
tot overeenstemming te geraken omtrent de 
levering aan de Amerikaanse Regering van 
<le goederen, veranderingen of inrichtingen, 
welke de Amerikaanse Regering wenst, of 
welke de vertegenwoordigers der Ameri
kaanse Regering hebben uitgezocht. Daarbij 
staat het vertegenwoordigers der Ameri
kaanse Regering te hunner beoordeling vrij 
om rechtstreeks met de eigenaar dier goederen 
of met de aannemers der veranderingen of met 

· de leveranciers der inrichtingen besprekingen 
te voeren aangaande redelijke voorwaarden en 
prijzen, alvorens de~ levering van die goede
ren, veranderingèn of inrichtingen aan de 
Amerikaanse Regering geschiedt. 

C. De Amerikaanse Regering verklaart, 
dat . zij thans voornemens is, op grond van 
artikel 7 sub A van deze overeenkomst, 
beschikbaarstelling van gelden in Nederlands 
Courant aan te vragen voor overeengekomen 
onderwijsprogramma's tot een bedrag van 
$ 5 .000 .000, en dat zij eveneens voornemens 
is; op grond van artikel 7 sub A en B, van de
ze overeenkomst, beschikbaarstelling van 
gelden in Nederlands Courant aan te vragen 
voor de levering van onroerde goederen, ver
anderingen en inrichtingen, of wel beide tot 
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een bedrag van S 8.700.000. De verklaring 
van dit voornemen b~let de Amerikaanse 
Regering niet in dit verband later voorstellen 
in te dienen voor bedragen, die van de hier
bovengenoemde verschillen. Onder boven
genoemde bedragen zijn begrepen die, welke 
reeds zijn aangevraagd ingevolge over
eenkomstige tot nu toe bestaande regelingen 
ten opzichte van het crediet van S 30.000.000. 

D. De volgens artikel 7 sub E van deze 
overeenkomst berekende tegenwaarde in dol
lars van de beschikbaar gestelde gelden in 
Nederlands Courant en van de waarde in 
Nederlands Courant van goederen, verande
ringen en inrichtingen, welke ingevolge arti
kel 7, of ingevolge overeenkomstige tot nu 
toe bestaande regelingen ten opzichte van het 
crediet van S 30.000.000 geleverd zijn, zal 
eerst worden afgeboekt van eventueel ver
schuldigde rente, en vervolgens van aflos
singstermijnen, welke krachtens deze over
eenkomst eventueel nog aan de Amerikaanse 
Regering verschuldigd zijn, en ten slotte van 
het nog te betalen restant van de, ingevolge 
deze overeenkomst, verschuldigde totale 
hoofdsom. 

E. De in Nederlands Courant beschikbaar 
gestelde gelden en de waarde in Nederlands 
Courant van goederen veranderingen en in
richtingen, welke ingevolge artikel 7, of inge
volge overeenkomstige tot nu toe bestaande 
regelingen ten opzichte van het crediet van 
S 30.000.000 geleverd zijn, zullen worden om
gerekend tegen de pariteit tussen deze cou
rant en dollars, als vastgesteld overeenkom
stig de regelen van het Internationale Mone
taire Fonds, of, indien die pariteit niet be
staat, tegen de voor de Amerikaanse Rege
ring voordeligste koers, ten tijde van het ver
zoek der Amerikaanse Regering om beschik
baarstelling van die gelden, of levering van 
'die goederen, veranderingen of inrichtingen 
bij officiële transacties door de Nederlandse 
Regering toegepast. 

8. Zilver 
De verplichtingen der Nederlandse Rege

ring ten aanzien van het zilver, dat haar door 
de Amerikaanse Regering onder de leen- en 
pachtovereenkomst is overgedragen, worden 
door deze overeenkomst niet beïnvloed. 

9. Overdracht van eigendomsrecht. 
A. Behoudens het bepaalde in artikel 9 

sub B en C van deze overeenkomst, ontvan
gen de Nederlandse Regering en de Ameri
kaanse Regering het volledig recht van 
eigendom, zonder enige restrictie ten aanzien 
van beschikking of gebruik, op alle in haar 
bezit zijnde, respectievelijk onder de leen- en 
pachtovereenkomst, of de overeenkomst tot 
wederkerige hulpverlening, aan haar verstrek
te goederen, waaronder begrepen weder over
gedragen !end-lease goederen, doth deze 
laatste slechts in zoverre als voor de weder
overdracht vóór I Januari 1947 toestemming 
door de Amerikaanse Regering werd ver
leend. 

B. Elk der beide Regeringen behoudt zich 
het recht voor op terugvordering van wape
nen, munitie en oorlogstuig (als in aanhang
sel 2 van deze overeenkomst nader omschre
ven), welke onder de leen- en pachtovereen-
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komst of onder de overeenkomst van weder
kerige h.ulpverlening waren verstrekt en wel
ke zich op de datum, waarop een 'verzoek 
om teruggave aan de andere Regering wordt 
g~daan, in het bezit der andere Regering be
vmden (een en ander met uitzondering van 
wapenen, munitie en oorlogstuig, geleverd 
volgens de leen- en pachtovereenkomst, op 
voorwaarde van contante betaling, welke 
voorwaarde later niet door algemene !end 
lease voo~waarden is vervangen); elk der bei
de Regenngen heeft evenwel te kennen gege
ven dat zij in het algemeen niet voornemens 
is haar recht op terugvordering van die goe
deren uit te oefenen. Zodanige goederen zul
len in of voor gebruik in derde landen slechts 
verkocht worden met toestemming van de 
verstrekkende Regering en tegen betaling 
aan de verstrekkende Rege1>ing van de op
brengst uit de verkoop daarvan. Elk der 
beide Regeringen gaat er mede accoord dat 
al de zodanige goederen, welke zij o'nder 
zich heeft , slechts gebruikt zullen worden 
volgens de in het Charter van de Verenigde 
Naties uiteengezette beginselen van interna
tionale veiligheid en welvaart. 

C. In zoverre de Amerikaanse wet dit ver
ei_st, zullen marine- en koopvaardijschepen, 
die aan de Nederlandse Regering onder de 
leen- en pachtovereenkomst ter beschikking 
zijn gesteld, aan de Amerikaanse Regering 
worden teruggegeven. 

10. Diverse bepalingen. 
A. Waar in deze overeenkomst sprake is 

van goederen, geleverd ingevolge de leen- en 
pachtovereenkomst, of van overdrachten in
gevolge de leen- , en pachtovereenko{nst 
worden hieronder begrepen de door de Arne: 
rikaanse Regering aan een derde ingevolge de 
leen- en pachtovereenkomst overgedragen 
goederen, welke door die derde regering weder 
aam de Nederlandse Regering zijn overge
dragen. 

B . In zover de bepalingen van deze over
eenkomst met die in enige vroegere overeen
komst onverenigbaar zijn, gelden de bepalin
gen van deze overeenkomst. 

C. De verplichting, welke op de Neder
landse Regering rust krachtens artikel IV 
van de, op octrooien betrekking hebbende 
Voorlopige Overeenkomst van 8 Juli 1942: 
wordt door deze overeenkomst niet beïnvloed. 

D. De beide Regeringen komen overeen 
die speciale afspraken te maken die nodig 
kunnen zijn om deze algemene ov~reenkomst 
ten uitvoer te brengen. 

E . Deze overeenkomst treedt in werking 
na ondertekening. 

Opgemaakt te W ashington, in duplo , heden 
de 28ste Mei 1947. 
Voor de Regering van de Verenigde Staten 

van Amerika : 
G. C. MARSHALL 

Minister van Buitenlandse Zaken van de 
Verenigde Staten van Amerika . 

Voor de Regering van het Koninkrijk der 
Nederlanden: 

A. LOUDON. 

Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur 
van het Koninkrijk der Nederlanden te 

· Washington. 
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AANHANGSE L I 

D OOR DEZE OVEREENKOMST TUSSEN D E 
BEIDE REGERINGEN GEREGELDE VOR DER IN

GEN . 

Zoals in artikel 3 sub D van deze overeen
komst verme1d, behoren de in dit aanhangsel 
genoemde vorderingen tussen de beide R e
geringen tot die , welke door deze overeen
komst geregeld zijn, terwijl daarvoor een 
billijke ver.goeding is toegekend b ij de bere
kening van het netto bedrag, hetwelk inge
volge artikel 1 sub A van deze overeenkomst 
door de Nederlandse Regering aan de Ameri
kaanse Regering verschuldigd is. 

I. Vorderingen van de Nederlandse Regering 

Waar deze bewoordingen in deze over
eenkomst voorkomen, wordt onder de term 
.,grote U .S. 7 (c) schepen" verstaan de sche
pen, genoemd in de nieraan toegevoegde 
lijst I, en wordt onder de term "kleine U .S . 7 
(c) schepen" verstaan de schepen, genoemd 
in de h ieraan toegevoegde lijst II. AI deze 
schepen behoren aanvankelijk tot die welke 
ingevolge het "Memorandum inzake de N e
derlandsch-Indische schepen-regeling" van 
5 Juni 1942 door de Britse Minister van War
Transport van de Nederlandse R egering ge
charterd en aan de Amerikaanse R egering 
toegewezen werden. Het waren de s·chepen 
die later, ingevolge de tussen de Nederlands~ 
Ambassade te Washington en het Amerikaan
se Ministerie van Buitenlandse Zaken gewis
selde Nota 's van 6 Juni 1945 en 31 Juli 1945 
met goedkeuring van de Regering van het 
Verenigd Koninkrijk uit genoemde regeling 
werden gelicht, waarna zij afzonderlijk door 
de Nederlandse Regering, overeenkomstig de 
Notawisseling, ten behoeve van de Ameri
kaanse Regering zijn geëxploiteerd gedurende 
de gehele (hierna omschreven) 7 (c)-periode 
of wel vanaf het begin van de 7 (c) -periode' 
totdat zij tijdens de 7 (c) pedode aan d~ 
Britse Regering werden toegewezen. De aan
duiding "7 (c) " is afkomstig van het, op deze 
schep_en van toepassing zijnde , artikel 7 (c). 
(ze zm) van de "Overeenkomst betreffende 
~e ~eginselen met betrekking tot het geco
ordmeerd beheer der koopvaardij", welke 
5 Augustus 1944 te Londen werd getekend. 

In deze overeenkomst wordt onder de 
term .,. 7 (c) periode" met betrekking tot de 
grote U . S. 7 (c) schepen en de k leine U. S. 7 
(c) schepen, verstaan het tijdvak vanaf 23 
Mei 1945, te middernacht, tot de datum van 
teruggave, van geval tot geval, aan de Ne
d~rlandse Regering, of tot 2 Maart 1946, in
dien de teruggave later plaats had. 

De in deze overeenkomst gebezigde term 
..5 Juni Memorandum" doelt op bovenge
noemd Memorandum van 5 Juni 1942. 

A. De navolgende vorderingen van de 
N eder)andse Regering op de Amerikaanse 
Regering, met betrekking tot de grote U. S. 7 
schepen, behoren tot die, welke door deze 
overeenkomst geregeld zijn : 

r. Diensten en goederen ten behoeve van 
de grote U. S. 7 (c) schepen gedurende de 7 
(c)-periode. 

2. (a) Heruitrusting en herbouw van de in 
deel A van de hieraan toegevoegde lijst I 
genoemde schepen, en 
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(b) Herbouw in tegenstelling tot heruit
rusting van de in deel B. van de hieraan 
toegevoegde lijst I genoemde schepen. 

(i) De bijdrage der Amerikaanse Regering 
in de onkosten, welke gedurende de voor her
uitrusting en herbouw benodigde tijd, voor 
de schepen gemaakt zijn , als deel der vergoe
ding voor de in de direct hierboven staande 
clausules 2 (a) en (b) genoemde vorderingen, 
is berekend volgens het in het s-Juni Memo
randum voorkomende bareboat gron·dtarief 
en aan de hand van de door de Nederlandse 
Regering verstrekte schatting ten aanzien 
van de voor heruitrusting en herbouw nodig 
geachte tijd. 

(ii) De vergoeding door de Amerikaanse 
Regering toegekend voor de vervanging der 
scheepsuitrusting, is berekend op grondslag 
van de in de respectievelijke inventarislijsten 
genoemde artikelen en op grondslag van de 
kosten van aanschaffing en installatie van die 
uitrusting in de respectievelijke herbouw
havens. 

(iii) De vergoeding door de Amerikaanse 
Regering toegekend voor herbouw is o.a. 
verstrekt in de vorm van het verwijderen en 
als zodanig vervangen van gedurende de bouw 
aangebrachte uitrustingsdelen, en houdt re-

, kening met een door de Nederlandse Rege
ring aan de Amerikaanse Regering gegeven 
vergoeding voor de aan boord achtergelaten 
scheepsuitrusting der Amerikaanse Regering. 
Deze scheepsuitrusting wordt het eigendom 
der Nederlandse Regering. 

(iv) Onder de vergoeding door de Ameri
kaanse Regering toegekend voor heruitrus
ting, is begrepen de onder de oorlogsrisico
verzekering vallende schade aan de in deel A. 
van de hieraan toegevoegde lijst I genoemde 
schepen, voorzover die schade tijdens de 
7 (c)-periode is geleden. 

3. De kosten der medische diensten, welke 
door de Nederlandse Regering in de Verenigde 
Staten onderhouden werden, in verband met 
de grote U. S. 7 (c) schepen tijdens de 7 (c) 
periode. 

4. De comptabiliteitsdiensten- (bemidde
lingsdiensten) ten behoeve van de grote U.S. 
7 (c) schepen, voorzover betreft de 7 (c)-peri
ode. 

B. De navolgende vorderingen der Neder
landse Regering op de Amerikaanse Regering 
in verband met de kleine U.S. 7 (c) schepen 
behoren tot die, welke door deze overeen
komst geregeld zijn: 

1. Diensten en goederen ten behoeve van 
de kleine U .S. 7 (c) schepen, zolang als zij 
afzonderlijk door de Nederlandse Regering 
voor de Amerikaanse Regering geëxploiteerd 
werden, gedurende de 7 (c)-periode. 

2. Herbouw en heruitrusting van de kleine 
U.S. 7 (c) schepen. De door de Nederlandse 
Regering ingediende vorderingen en de daar
voor door de Amerikaanse Regering toege
kende vergoeding zijn beperkt tot de her
bouw- en heruitrustingskosten, gemaakt ten
gevolge van het gebruik dezer schepen door 
de Amerikaanse Regering gedurende de 7 (c) 
periode, en zijn berekend op een pro rata basis 
volgens door de Nederlandse Regering ver
strekte cijfers betreffende de algehele herbouw 
en heruitrustingskosten, ontstaan vanaf de da
tum, waarop deze schepen op grond van de 
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desbetreffende chertepartijen, in 1942 werden 
geleverd. Bij deze vordering worden alle 
rechten voorbehouden met betrekking tot 
vorderingen wegens bijkomende herbouw
en heruitrustingskosten ingevolge de als 
grondslag dienende cherte-partijen. 

3. De comptabiliteitsdiensten (bemidde
lingsdiensten) ten behoeve van de kleine U.S . 
7 (c) schepen, voorzover betreft het tijdvak, 
waarin zij afzonderlijk door de Nederlandse 
Regering voor de Amerikaanse Regering wer
den geëxploiteerd gedurende de 7 (c) periode. 

C. De navolgende overige op schepen be
trekking hebbende vorderingen der Neder
landse Regering op de Amerikaanse Regering 
behoren tot die, welke door deze overeen
komst geregeld zijn: 

I. Een gedeelte der (niet door de Ameri
kaanse Marine) betaalde kosten van bewa
pening van bepaalde Nederlandse schepen, 
welke ingevolge het 5 Juni-Memorandum ge

. charterd en aan de Amerikaanse Regering toe
gewezen werden. 

2. De in dollars betaalbare 80 % van de 
huurverhoging voor schepen, welke ingevol
ge het 5 Juni-Memorandum gecharterd wer
den (welke huurverhoging een shilling per 
ton laadvermogen per maand bedraagt vanaf 
1 Juli 1944 tot de teruggave van · het schip 
en (tengevolge van het afstand doen van 
verzekering van niet in huur zijnde schepen) 
sixpence per ton laadvermogen per maand van 
l Juli 1944 tot 31 December 1944). De door 
de Amerikaanse Regering toegekende ver
goeding voor deze vordering wordt door dè 
Nederlandse Regering aanvaard ter voldoe
ning van haar vorderoing, ingevolge het 5 
Juni-Memorandum, voor de in dollars be
taalbare 80 % van genoemde huurverhoging. 

3. Dollar-uitgaven voor vrije Nederlandse 
schepen in Amerikaanse havens tussen 21 Au
gustus 1941 en 30 September 1945, welke 
van dien aard zijn, dat zij ingevolge de bepa- . 
lingen van de leen- en pachtwet, hiervoor in 
aanmerking komen. , 

4. Huur ten bedrage van 180.000 voor, 
volgens "bareboat out-time charter back" 
regelingen, gecharterde schepen (welke vor
dering wordt ingetrokken in verband met de 
intrekking door de Amerikaanse Regering 
van haar vordering tot verlaging van huur 
voor ingevolge genoemde charter regeling 
gecharterde schepen). 

Il. Vorderingen van de Amerikaanse Regering 
A. De navolgende vorderingen van de 

Amerikaanse Regering op de Nederlandse 
Regering behoren tot die, welke door deze 
overeenkomst geregeld zijn: 

I. De aan de Amerikaanse R egering toebe
horende scheepsuitrusting, welke aan boord 
van de grote U.S. 7 (c) schepen is achtergelaten, 
zoals in artikel I sub A, 2 (iii) van dit aan
hangsel vermeld . 

2. Dollar-bedragen, verschuldigd voor 
wederkerige transacties met terugwerkende 
kracht volgens de leen- en pachtovereen
komst en ingevolge de briefwisseling tussen 
de heren E. C. Zimmerman, hoofd van de 
Nederlandse Inkoopcommissie en Charles 
Denby, Special Assistent for Reciprocal Aid, 
Foreign Economie Administration van 20 
en 26 September 1944. 
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LIJST IVAN AANHANGSEL I 

De grote U. S. 7 (c) schepen. 

Deel A . 
Boschfontein 
Japara 
Kota Agoeng 
Poelau Laut 
Sommelsdijk 
Tjisadane 

Deel B. 

Bloemfontein 
Noordam 

Brastagi 
Klipfontein 
Kota Baroe 
Sloterdijk 
Tabinta 

Kota Inten 
Weltevreden 

LIJST 2 VAN AANHANGSEL 1. 
De kleine U. S . i (c) schepen. 

Bontekoe 
Maetsuycker 
Tasman 
van der L ijn 

Both 
Swartenhondt 
Thedens 
Van Heutsz . 

AANHANGSEL 2. 

BETEKENIS VAN BEPAALDE TERMEN 

1. Voorvallen, in verband met de vaart ter zee 
De in artikel 3 sub F , en artikel 4 sub A (1) 

van deze overeenkomst gebezigde term " voor
vallen, in verband met de vaart ter zee ''. om
vat schade, aangericht aan al dan niet vaste 
of verplaatsbare kustgebouwen, hulpmidde
len voor de scheepvaart en haveninstallaties, 
tengevolge van operaties ter zee. 

2. Inbeslagneming 
Toegepast op handelingen door de Ameri

kaanse Regering verricht, wordt onder de 
term " inbeslagneming" zoals gebezigd in 
a rtikel 3 sub F, en artikel 4 sub A (4). van 
d eze overeenkomst, verstaan: al naar gelang 
d it het geval is, vorderingen en overnemin
gen ingevolge de Act of Congres van 10 Octo
ber 1940, 54 Statutes at Large 1090, en aan
vullingen daarop, of ingevolge de Act of 
Congres van 16 October 1941 , 55 Statutes at 
Large 742, en aanvullingen daarop. 

3. Rechtspersonen 
De term "rechtspersonen", zoals gebezigd 

in de eerste zin van artikel 4 van deze over
eenkomst, omvat openbare lichamen van 
welke aard ook, die de Amerikaanse·nationa
liteit bezitten, en, zoals die term gebezigd is, 
in artikel 4 sub A (1). (2) en (4) van d eze over
eenkomst, zijn daarin begrepen openbare 
lichamen, van welke aard ook, die de Neder
landse nationaliteit bezitten. 

4. Wapenen, munitie en oorlogstuig 
Zoals gebezigd in artikel 9 van deze over

eenkomst, wordt onder de term "wapenen, 
munitie en oorlogstuig" verstaan de soorten 
van goederen, opgesomd in de Proclamatie 
n°. 2717, van de President der Verenigde Sta
ten, gedateerd 14 Februari 1947, 12 Staats
register 1127. 
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10 Mei 1948. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op. 
22 Juli 1946 te New York ondertekende 
Statuut van de Wereldgezondheidsorga
nisatie en het Protocol nopens het In
ternationale Gezondheidsbureau. 

W1J WILHELMINA, enz.; 
Gezien de wet van 8 Maart 1947 (Staatsblad· 

n°. H 83), houdende goedkeuring van het Sta
tuut van de Wereldgezondheidsorganisatie, 
ondertekend te New York op 22 Juli 1946, 
van welk Statuut, tezamen met het Protocol 
nopens het Internationale Gezondheids
bureau, een afdruk in de Franse en Engelse 
taal*-, alsmede een vertaling daarvan, bij 
dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd Statuut en 
Protocol door Ons voor het Rijk in Europa 
zijn bekrachtigd en Onze akte van bekrach
tiging op 25 April 1947 bij de Secretaris-Gene
raal van de Verenigde Naties te New York is 
nedergelegd ; 

Overwegende mede, dat het Statuut op 
7 April 1948 is in werking getreden voor de 
navolgende Staten: Albanië, Australië, Wit
Rusland , Canada, China, Egypte, Ethiopië, 
Finland, Griekenland, Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland, Haïti, Ierland, India, Irak, 
Iran, Italië, Liberia, Mexico, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, Oostenrijk, P or
tugal, Saoedi , Arabië, Siam, Syrië, Trans
jordanië, Tsjecho-Slowakije, Turkije, Ukraïne, 
Sowjet-Unie, Joegoslavië, Unie van Zuid
Afrika, Zweden en Zwitserland; 

Overwegende wijders, dat het Protocol op 
20 October 1947 is in werking getreden voor 
de navolgende Staten: Albanië, Oostenrijk, 
Bolivia, Bulgarije, Wit-Rusland, China, Co
lumbia, Costa-Rica, Finland, de Philippijnen, 
Polen, Saoedi Arabië, Siam, Transjordanië , 
Turkije, Ukraïne, Sowjet-Unie, Groot-Brit
tannië en Noord-Ierland, Canada, Nieuw
Zeeland, Iran, Zwitserland, Italië, Ethiopië, 
Denemarken, Nederland, Australië, de Ver
enigde Staten van Amerika, Haïti, Noorwegen, 
Zweden, Irak en Ierland, alsmede daarna tot 
op 8 April 1948 voor Joegoslavië op 19 No
vember 1947, Egypte op 16 December 1947, 
India op 12 Januari 1948, Tsjecho-Slowakije 
op 1 Maart 1948, Griekenland op 12 Maart 
1948, de Unie van Zuid-Afrika op 19 Maart 
1948 en Mexico op 7 April 1948; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 3 Mei 1948, Kabinet 
en Protocol n°. 44688 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
de Franse en Engelse tekst van meerge

noemd Statuut en Protocol, alsmede de ver
taling daarvan,* te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Het Loo, 10 Mei 1948. · 

WILHELMINA. 
De Min. v. Buiten[. z .. W . VAN BOETZELAER. 

( Uitgeg. 4 Juni 1948). 

* de Franse en Engelse tekst zijn niet op
genomen. 
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VERTALING. 

STATUUT VAN DE WERELDGEZOND
HEIDSORGANISATIE. 

De Staten, die p_artij zijn bij dit Statuut, 
verklaren in overeenstemming met het Hand
vest van ~e Vereenigde Naties, dat de vol
gende begmselen een noodzakelij.ke grond
slag zijn voor het geluk, de harmonieuze ver
houdingen en veiligheid van alle volken: 

Gezondheid is een toestand van volledig 
lichamelijk, geestelijk en sociaal welzijn en 
niet slechts de afwezigheid van ziekte of 
zwakheid. 

Het genot van een zoo goed mogelijken 
gezondheidstoestand is een van de grond
rechten van ieder menschelijk wezen zonder 
onderscheid van ras, godsdienst, politiek ge
loof, economische of sociale positie. 

De gezondheid van alle volken is een nood
zakelijke voorwaarde voor het bereiken van 
vrede en veiligheid en is afhankelijk van de 
meest volledige samenwerking van individu
en en Staten. 

Hetgeen een Staat bereikt op het gebied 
van bevorderen en beschermen van de ge
zondheid is van waarde voor allen. 

Ongelijke ontwikkeling in de verschillende 
landen in het bevorderen van de gezondheid 
en het bestrijden van ziekten, in het bijzon
der van besmettelijke ziekten, is een gemeen
schappelijk gevaar. 

Een gezonde ontwikkeling van het kind 
is van fundamenteel belang; geschiktheid 
om harmonieus te leven in een geheel veran
derende omgeving is een essentieele voor
waarde voor zoodanige ontwikkeling. 

Het verbreiden onder alle volken van de 
weldaden der medische, psychologische en 
aanverwante wetenschappen is van essen
tieel belang voor het bereiken van een 
zoo hoog mogelijk gezondheidspeil. 

Een goed voorgelichte openbare meening 
en actieve medewerking van de zijde van het 
publiek zijn van het grootste belang voor de 
verbetering van de volksgezondheid. 

Regeeringen dragen verantwoordelijkheid 
voor de gezondheid van haar ·volken, aan 
welke verantwoordelijkheid alleen kan wor
den voldaan door het nemen van doeltreffen
de maatregelen, zoowel op gezondheidsge
bied, als op sociaal gebied. 

Deze beginselen aanvaardende en met het 
. doel samen te werken met elkander en met 
anderen ter bevordering en bescherming van 
de gezondheid van alle volken, stemmen de 
verdragsluitende partijen in met dit Statuut 

. en richten zij hierbij op de Wereldgezond-
heidsorganisatie als een gespecialiseerde or
ganisatie van de Vereenigde Naties. 

HOOFDSTUK I 
Doel. 

Art.1. Het doel van de Wereldgezond
heidsorganisatie (hieronder genoemd de Or
ganisatie) is alle volkeren te brengen op een 
zoo hoog mogelijk gezondheidspeil. 

HOOFDSTUK II. 
Functies. 

2. Ten einde haar doel te bereiken zullen 
de functies van de Organisatie zijn: 
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a) op te treden als leidende en coördinee
rende instantie bij het internationale gezond
heidswerk; 

b) een doelmatige samenwerking tot stand 
te bren~en en te hand~aven met de Vereenig
de Naties, de gespecialiseerde organisaties 
de openbare gezondheidsdiensten, groepe~ 
van beroepsgenooten en zoodanige andere or
ganisaties als wenschelijk zal worden geacht• 

c) op haar verzoek bijstand te verleene~ 
aan regeeringen bij het verbeteren van haar 
gezondheidsdiensten; 

~) passende technische bijstand en in 
drmgende gevallen noodzakelijke hulp te ver
leenen op verzoek van of na goedkeuring 
door de Regeeringen; 

e) op verzoek van de Vereenigde Naties 
voor bepaalde_ groepen zooals de bevolkingen 
van trustgeb1eden, gezondheidsdiensten in 
het leven te roepen of deze groepen bij dit 
werk of op ~ndere V:"ii;i:e behulpzaam te zijn; 

f) zoodamge admm1stratieve en technische 
die~sten als vereischt zullen zijn in te stellen 
en_ m ~tan~ te houden, met inbegrip van 
ep1dem1olog1sche en statistische diensten· 

g) de werkzaamheden tot het uitroeien .;an 
epidemische, endemische en andere ziekten 
te stimuleeren en te bevorderen· 

h) waar noodig in samenwerking met an
dere gespecialiseerde organisaties het voor
komen van letsel tengevolge van ongevallen 
te bevorderen; 

i) waar noodig in samenwerking met an
d.ere _gespeci'!-liseerde organisaties, verbete
nng m voedmg, huisvesting, sanitaire ver
zorging, ontspanning, economische omstan
digheden, arbeidstoestanden en andere ele
menten van de hygiëne van het milieu te 
bevorderen; 

j) samenwerking tusschen beoefenaren 
der wetenschaJ? en der beroepen die bijdragen 
tot den vooruitgang van de gezondheid te 
bevorderen; · ' 

k) verdragen, overeenkomsten en regelin
gen voor te stellen en aanbevelingen te doen 
m~t betrekking tot internationale gezond
heidsaangelegenheden en zoodanige taken te 
vervullen als door deze aan de Organisatie 
k_1;1nnen worden opgedragen en niet in strijd 
z1m met haar doel ; . 

1) de gezondheid en het welzijn van moe
der en kind te. bevorderen en de geschiktheid 
aan te kweeken om harmonieus te leven in 
een geheel veranderende omgeving ; 

m) "."':'erkzaamheden op het gebied van de 
geestehJke gezondheid te bevorderen in het 
bijzonder, die welke ten doel hebben 'de har
monie van menschelijke verhoudingen te 
verbeteren; 

~) wetenschappelijk onderzoek op gezond
he1dsgeb1ed te bevorderen en te leiden· 

o) te bevorderen, dat het peil van o~der
wijs en opleiding bij hygiënische, medische 
en aanverwante beroepen wordt verbeterd· 

p). te_ bestudeeren en te rapporteeren, zo~ 
n_oo~1g m samen':'VerI:ting met andere gespe
cialiseerde organisaties , nopens de admini
stratieve en sociale technische hulpmiddelen 
betrek~ing hebbende op de openbare ge
zondheid en de medische verzorging uit pre
ventil:f en cur:3-ti~f gezichtspunt, met inbegrip 
van z1ekenhu1sd1ensten en sociale zekerheid· 

q) inlichtingen, raad en bijstand te ver~ 
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schaffen op het gebeid van de gezondheid; 
r) mede te werken, teneinde de openbare 

meening bij alle volken op juiste wijze over 
gezondheidszaken voor te lichten; 

s) op te stellen en zoo noodig .te herzien, 
internationale nomenclatures van ziekten, 
doodsoorzaken en van methodes, die op het 
gebied van de openbare gezondheid gelden; 

t) voor zoover noodig diagnostische me
thodes te standaardiseeren; 

u) internationale maatstaven te ontwik
kelen, in te stellen en te bevorderen met 
betrekking tot levensmiddelen en biologische, 
pharmaceutische en soortgelijke producten; 

v) in het algemeen alle noodzakelijke maat
regelen te nemen om het doel van de 
Organisatie te bereiken. 

HOOFDSTUK III. 

Lidmaatschap en toegevoegd Lidmaatschap. 
3. Het Lidmaatschap van de Organisatie 

staat open voor alle Staten. 
4. De Staten, die Lid zijn van de Vereenig

de Naties kunnen Lid van de Organisatie 
worden door dit Statuut overeenkomstig de 
bepalingen van Hoofdstuk XIX en overeen
komstig hun gróndwettelijke procedure te 
ondertekenen' of op and~re wijze te aanvaar
den. 

5. De Staten, wier Regeeringen uitgenoo-
, digd zijn waarnemérs te zenden naar de 

Internationale Gezondheidsconferentie, die 
in 1946 in New York is gehouden, kunnen 
Lid worden door dit Statuut overeenkomstig 
de bepalingen van Hoofdstuk XIX en over
eenkomstig hun grondwettelijke procedure 
te onderteekenen of op andere wijze te aan
vaarden, mits zoodanige onderteekening of 
aanvaarding zal plaats vinden voor de eerste 
zitting van de Gezondheidsvergadering. 

6. Met inachtneming van de voorwaarden 
van een overeenkomst, die tusschen de Ver
eenigde Naties en de Organisatie zal worden 
gesloten en welke krachtens Hoofdstuk XVI 
zal zijn goedgekeurd, kunnen Staten, die 
niet Lid worden overeenkomstig de artt. 4 en 
S, aanvragen Lid te worden; zij zullen worden 
toegelaten als Lid, wanneer de aanvrage door 
de Gezondheidsvergadering bij gewone meer
derheid zal zijn goedgekeurd. 

7. Indien een Lid zijn financieele verplich
tingen tegenover de Organisatiè niet nakomt 
of in andere buitengewone omstandigheden, 
kan de Gezondheidsvergadering op voor
waarden als zij passend oordeelt, het s tem
recht en de diensten, waarop dit Lid recht 
heeft, schorsen. De Gezondheidsvergadering 
zal de bevoegdheid hebben dit stemrecht en 
deze diensten opnieuw te verleenen. 

8. Gebieden of groepen van gebieden, die 
niet verantwoordelijk zijn voor het voeren 
van hun internationale betrekkingen, kunnen 
door de Gezondheidsvergadering • worden 
toegelaten als toegevoegde Leden, wanneer 
hiertoe een aanvrage wordt gedaan ten be
hoeve van zoodanig gebied of groep van ge
bieden door het Lid of door een andere 
autoriteit, die de verantwoordelijkheid draagt 
voor hun internationale betrekkingen. Ver
tegenwoordigers van de toegevoegde Leden 
in de Gezondheidsvergadering moeten bij 
voorkeur beschikken over technische des-
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kundigheid op gezondheidsgebied en even
eens bij voorkeur uit de inlandsche bevolking 
worden gekozen. De aard en de omvang van 
de rechten en verplichtingen van toegevoegde 
Leden zullen door de Gezondheidsvergade
ring bepaald worden. 

HOOFDSTUK IV. 

Organen. 
9. Het werk van de Organisatie zal worden 

uitgevoerd door: 
a) de Wereldgezondheidsvergadering 

(hieronder genoemd de Gezondheidsvergade-
rin~; · 

b) den Uitvoerenden Raad (hieronder 
genoemd de Raad) ; 

c) het Secretariaat. 

HOOFDSTUK V. 

De Wereldgezondheidsvergadering. 
10. De Gezondheidsvergadering bestaat 

uit gedelegeerden, die de Leden vertegen
woordigen. 

11. Ieder Lid zal vertegenwoordigd worden 
door ten hoogste drie afgevaardigden, waar
van één door het Lid zal worden aangewezen 
als leider der delegatie. Deze afgevaardigden 
moeten bij voorkeur worden gekozen uit 
personen, die door hun technische deskundig
heid op gezondheidsgebied het meest bevoegd 
zijn, terwijl zij bij voorkeur den nationalen · 
dienst van de volksgezondheid van het Lid 
moeten vertegenwoordigen. 

12. De afgevaardigden kunnen vergezeld 
zijn van plaatsvervangende afgevaardigden 
en deskundigen. 

13. De Gezondheidsvergadering komt in 
een gewone jaarlijksche bijeenkomst samen 
en verder in zoodanige buitengewone bijeen
komsten als noodig zal zijn. Buitengewone 
bijeenkomsten zullen worden bijeengeroepen 
op verzoek van den Raad of van een meer
derheid van de Leden. 

14. De Gezondheidsvergadering kiest in 
iedere jaarlijksche bijeenkomst het land of 
de streek, waar de volgende jaarlijksche bij
eenkomst zal worden gehouden, terwijl de 
Raad daarna de plaats vaststelt. De Raad 
bepaalt de plaats, waar een buitengewone 
bijeenkomst zal worden gehouden. 

15. De Raad bepaalt na overleg met den 
Secretaris-Generaal van de Vereenigde Naties 
den datum van iedere jaarlijksche en buiten
gewone bij eenkomst. 

16. De Gezondheidsvergadering kiest bij 
het begin van iedere jaarlijksche zitting haar 
voorzitter en andere functionarissen. Zij 
blijven in functie, totdat hun opvolgers zijn 
gekozen. 

17. De Gezondheidsvergade4ing stelt haar 
eigen Huishoudelijk Reglement vast. 

18. De functies van de Gezondheidsver
gadering zijn : 

a) het beleid van de Organisatie te bepalen; 
b) de Leden ie benoemen, die het recht 

zullen hebben een persoon aan te wijzen om 
in den Raad zitting te nemen ; 

c) den Directeur-Generaal te benoemen; 
d) rapporten en werkzaamheden van den 

Raad en van den Directeur-Generaal te be
studeeren en goed te keuren en den Raad 
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aanw1Jzmgen te geven met betrekking tot 
zaken, waaromtrent maatregelen, studie, 
onderzoek of het opstellen van rapporten 
wenschelijk worden geoordeeld; 

e) zoodanige comité's in te stellen als voor 
het werk van de Organisatie noodzakelijk zal 
worden geoordeeld; 

f) toezicht te houden op het financieele 
beleid van de Organisatie alsmede de be
grooting te bestudeeren en goed te keuren; 

g) den Raad en den Directeur-Generaal 
aanwijzingen te geven om een op de gezond
heid betrekking hebbende zaak, die de Ge
zondheidsvergadering wenschelijk oordeelt, 
onder de aandacht te brengen van de Leden 
en van internationale al dan niet-officieele 
organisaties; 

h) een internationale of nationale, al dan 
niet-officieele organisatie, welke verantwoor
-delijkheden draagt van denzelfden aard als 
de verantwoordelijkheden van de Organisa
tie, uit te noodigen vertegenwoordigers aan 
te wijzen, om zonder stemrecht deel te nemen 
aan de zittingen van de Vergadering of van de 
comité 's en conferenties, die onder auspiciën 
van de Vergadering worden bijeengeroepen, 
een en ander overeenkomstig de voorwaarden, 
die door de Gezondheidsvergadering zullen 
worden gesteld; intusschen zullen voor zoo
ver het betreft nationale organisaties uit
noodigingen alleen worden gedaan met de 
toestemming van de betrokken Regeering ; 

i) aanbevelingen, die gedaan zijn door de 
Algemeene Vergadering, den Economischen 
en Socialen Raad , den Veilighe'idsraad of den 
Trustschapsraad der Vereenigde Naties en 
<iie betrekking hebben op de gezondheid , in 
studie te nemen en aan deze organen rapport 
uit te brengen omtrent de stappen, welke 
door de Organisatie zijn genomen om aan 
:zoodanige aanbeveling gevolg te geven; 

j) aan den Economischen en Socialen Raad 
rapport uit te brengen overeenkomstig rege
lingen, die tusschen de Organisatie en de 
Vereenigde Naties zullen zijn getroffen; 

k) wetenschappelijk onderzoek op gezond
:heidsgebied door het personeel van de Orga
nisatie te bevorderen en te leiden door è!e 
instelling van eigen instituten of door samen
werking met officieele of niet-officieele insti
tuten van de Leden met de toestemming van 
de betrokken Regeering; 

1) andere instituten op te richten, die zij 
wenschelijk zal oordeel en; 

m) andere passende maatregelen te nemen 
om het doel van de Organisatie te bevorderen ; 

19. De Gezondheidsvergadering is bevoegd 
verdragen of overeenkomsten aan te nemen 
met betrekking tot iedere aangelegenheid 
binnen het arbeidsveld van de Organisatie. 
Een meerderheid van tweederden van de 
Gezondheidsvergadering zal noodig zijn voor 
-de aanneming van zoodanige verdragen of 
overeenkomsten, die voor ieder Lid van kracht 
zullen worden, wanneer zij door dit Lid zul
len zijn aanvaard overeenkomstig zijn grond
wettelijke procedure. 

20. leder Lid verbindt zich, om uiterlijk 
18 maanden na de aanneming door de Ge
zondheidsvergadering van een verdrag of 
overeenkomst maatregelen te nemen met 
betrekking tot · de aanvaarding van dit ver
drag of deze overeenkomst. leder Lid zal 

L. & S. x948 
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den Directeur-Generaal mededeeling doen 
van de genomen maatregelen en indien het 
Lid het verdrag of de overeenkomst niet bin
nen den gestelden termijn aanvaardt, zal het 
een uiteenzetting geven van de redenen voor 
deze niet-aanvaarding. Ingeval het verdrag 
of de overeenkomst wel aanvaard wordt, 
verbindt ieder Lid zich een jaarrapport aan 
den Directeur-Generaal uit te brengen over
eenkomstig Hoofdstuk XIV. 

21. De Gezondheidsvergadering is bevoegd 
regelingen aan te nemen betreffende : 

a) te stellen eischen op sanitair gebied eil 
op het gebied der quarantaine, alsmede be
treffende werkwijzen op ander terrein, die 
ten doel hebben de internationale versprei
ding van ziekten tegen te gaan; 

b) nomenclatures met betrekking tot ziek
ten, doodsoorzaken en methodes, die op het 
gebied der openbare gezondheid gelden; 

c) normen, geschikt voor internationaal 
gebruik met betrekking tot het stellen van 
diagnoses; 

d) normen met betrekking tot de veilig
heid, zuiverheid en werking van biologische, 
pharmaceutische en dergelijke producten, die 
in den internationalen handel verkrijgbaar 
zijn; 

e) het adverteeren van en het geven van 
namen aan biologische , pharmaceutische en 
dergelijke producten, die in den internationa. 
Jen handel verkrijgbaar zijn . 

22. Regelingen, die aangenomen worden 
ingevolge art. 21, zullen voor alle leden van 
kracht worden, nadat de aanneming hier
van door de Gezondheidsvergadering op be
hoorlijke wijze zal zijn bekend gemaakt, 
behalve voor die Leden, die den Directeur
Generaal binnen den in de bekendmaking 
vermelden termijn kennis geven, dat zij deze 
regelingen verwerpen of ten aanzien dier re
gelingen voorbehouden maken. 

23. De Gezondheidsvergadering is bevoegd, 
aanbevelingen te richten tot de Leden met 
betrekking tot iedere aangelegenheid, die 
binnen de bevoegdheid van de Organisatie 
valt . 

HOOFDSTUK Vl. 

De Uitvoerende Raad. 
24. De Raad bestaat uit 18 personen, die 

door even zooveel Staten-Leden worden aan
gewezen. De Gezondheidsvergadering kiest, 
daarbij rekening houdende met een billijke 
aardrijkskundige verdeeling, de Leden, die 
bevoegd zullen zijn een persoon aan te wijzen 
om in de Raad zitting te nemen. Ieder van 
deze Leden moet in den Raad bij voorkeur 
een persoon benoemen, die technisch deskun
dig is op het gebied van de gezondheid en die 
vergezeld kan zijn van plaatsvervangers en 
deskundigen. 

25. De Leden worden gekozen voor drie 
jaar en kunnen herkozen worden, met dien 
verstande, dat van de Leden, die in de eerste 
zitting van de Gezondheidsvergadering wor
den gekozen, het mandaat van 6 Leden zal 
zijn voor 1 jaar en dat van 6 andere Leden 
voor 2 jaar, hetgeen bij loting zal worden 
vastgesteld. 

26. De Raad k_omt minstens twee maal per 
jaar bijeen en bepaalt de plaats van iedere 
bijeenkomst. 

16 
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27. De Raad kiest uit zijn Leden zijn voor
zitter en stelt zijn eigen huishoudelijk regle
ment vast. 

28. De functies van den Raad zijn: 
a) uitvoering te geven aan de besluiten 

en de richtlijnen van de Gezondheidsverga
dering; 

b) op te treden als uitvoerend orgaan van 
de Gezondheidsvergadering; 

c) alle andere functies te vervullen, die 
hem door de Gezondheidsvergadering worden 
opgedragen; 

d) de Gezondheidsvergadering van advies 
te dienen betreffende vragen, die hem door 
dit orgaan worden voorgelegd, alsmede no
pens zaken, die door verdragen, overeen
komsten en regelingen naar de Organisatie 
worden verwer.en; 

e) op eigen initiatief adviezen of voorstel
len voor te leggen aan de Gezondheidsver
gadering; 

f) de agenda van de bijeenkomsten van de 
,;ezondheidsvergadering voor te bereiden; 

g) aan de Gezondheidsvergadering ter 
fine van onderzoek en ter goedkeuring een 
algemeen werkprogramma voor een bepaalde 
periode voor te leggen; 

h) alle vragen, die binnen zijn bevoegdheid 
vallen, te bestudeeren; 

i) noodmaatregelen te nemen binnen het 
kader van de functies en de financieele mid
delen van de Organisatie naar aanleiding van 
gebeurtenissen, die onmiddellijke actie ver
eischen In het bijzonder mag de Raad den 
Directeur-Generaal machtigen de noodige 
stappen te doen om epidemieën te bestrijden, 
om deel te nemen aan de organisatie tot hygi
enischen steun aan slachtoffers van een ramp 
en om studies eri onderzoekingen op zich te 
nemen, waarvan het spoedeischend karakter 
door een Lid of door den Directeur-Generaal 
onder de aandacht-van den Raad is gebracht. 

29. De Ráad oefent namens de geheele 
Gezondheidsvergadering de bevoegdheden 
uit , die door dit orgaan aan den Raad wor
den gedelegeerd. 

HOOFDSTUK VII. 

Secretariaat. 
30. Het Secretariaat omvat den Directeur

Generaal en een zoodanige technische en ad
ministratieve staf als voor de Organisatie 
noodig zal zijn. 

31. De Directeur-Generaal wordt door de 
Gezondheidsvergadering benoemd op voor
dracht van den Raad op zoodanige voorwaar
den als de Gezondheidsvergadering zal bepa
len. De Directeur-Generaal die geplaatst is 
onder het gezag van den Raad, js de hoog
ste technische en administratieve ambtenaar 
van de Organisatie. 

32. De Directeur-Generaal is ex officio 
Secretaris van de Gezondheidsvergadering, 
van den Raad, van alle commissies en comi
té 's van de Organisatie, alsmede van de con
ferenties , die door de Organisatie worden 
bijeengeroepen. Hij kan deze functies dele
geeren. 

33. De Directeur-Generaal of zijn verte
genwoordiger mag, indien daarover met de 
Leden overeenstemming wordt verkregen, 
een regeling in het leven roepen, waardoor 

I 
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het hem met het oog op het vervullen van zijn 
functies mogelijk wordt om zich rechtstreeks 
in verbinding te stellen met de verschillende 
Departementen van die Leden, in het bijzon
der met hun gezondheidsdiensten en de nati
onale al dan niet officieele gezondheidsorga
nisaties. Hij kan ook rechtstreeksche betrek
kingen tot stand brengen met internationale 
organisaties, waarvan de werkzaamheden 
binnen de bevoegdheid van de Organisatie 
.vallen. Hij moet de regionale bureaux op de 
hoogte houden van alle zaken, die hun onder
scheidenlijke gebieden betreffen. 

34. De Directeur-Generaal bereidt de finan
cieele stukken en begrootingen van de Orga
nisatie voor en legt deze jaarlijks voor aan 
den Raad. 

35. De Directeur-Generaal benoemt het 
personeel van het Secretariaat overeenkom
stig de regelen betreffende het personeel, 
die door de Gezondheidsvergadering zullen 
zijn vastgesteld. 
De alles overheerschende overweging bij het 
tewerkstellen van het personeel moet zijn 
te verzekeren, dat de doeltreffendheid, inte
griteit en het uit internationaal oogpunt 
representatieve karakter van het Secretariaat 
op het hoogste peil zal moeten worden gehou
den. Er moet eveneens rekening worden ge
houden met het belang, dat gelegen is in 
het aanwerven van personeel op een zoo 
breed mogelijken aardrijkskundigen grond
slag. 

36. De dienstvoorwaarden van het perso
neel van de drganisatie zullen zooveel mo
gelijk in overeenstemming zijn met die van 
andere organisaties van de Vereenigde Naties. 

37. Bij de vervulling van hun taak zullen 
de Directeur-Generaal en het personeel geen 
instructies van eenige Regeering of van 
eenige andere autoriteit buiten de Organisa
tie vragen of ontvangen. Zij moeten zich 
onthouden van eenig optreden, dat van in
vloed zou kunnen zijn op hun positie als 
internationale ambtenaren. Ieder Lid van de 
Organisatie verbindt zich zijnerzijds het 
uitsluitend internationaal karakter van den 
Directeur-Generaal en het personeel te eer
biedigen en niet te trachten invloed op hen 
uit te oefenen. 

HOOFDSTUK VIII 

Comité's 
De Raad stelt zoodanige comité's in als 

de Gezondheidsvergadering zal aangeven en 
kan op eigen initiatief of op voorstel van den 
Directeur-Generaal verdere comité's instellen, 
die wenschelijk worden geacht ter bereil!:ing
van doeleinden, die vallen binnen de bevoegd
heid van de Organisatie.-

39. De Raad onderzoekt van tijd tot tijd, 
en in ieder geval eenmaal per jaar, of het 
noodzakelijk is ieder van deze comité 's in 
stand te houden. 

40. De Raad kan maatregelen nemen voor 
het instellen van of voor het deelnemen door 
de Organisatie in gemeenschappelijke of 
gemengde comité 's met andere organisaties. 
en1 voor de vertegenwoordiging van de Orga
nisaties in comité's, die door andere organisa
ties zijn ingesteld. 
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HOOFDSTUK IX. 
Conferenties. 

41. De Gezondheidsvergadering of de Raad 
kunnen plaatselijke, algemeene, technische 
of andere bijzondere conferenties bijeenroepen 
ter bestudeering van aangelegenheden, die 
vallen binnen de bevoegdheid van de Orga
nisatie, en zij kunnen maatregelen nemen 
voor de vertegenwoordiging op zoodanige 
conferenties van internationale organisaties 
en, met de toestemming van de betrokken 
Regeering, van nationale al dan niet-officieele 
organisaties. De wijze van deze vertegen
woordiging wordt bepaald door de Gezond
heidsvergadering of den Raad. 

42. De Raad kan maatregelen nemen voor 
vertegenwoordiging van de Organisatie in 
conferenties, waarbij naar het oordeel van 
den Raad de Organisatie belangen heeft. 

HOOFDSTUK X. 

Zetel. 
43 De plaats van den zetel van de 

Organisatie zal bepaald worden door de 
Gezondheidsvergadering na overleg met de 
Vereenigde Naties. 

HOOFDSTUK XI. 
Regionale regelingen. 

44 a) De Gezondheidsvergadering geeft 
van tijd tot tijd de aardrijkskundige ge
bieden aan, waarin het wenschelijk is een 
regionale organisatie in te stellen. 

b) De Gezondheidsvergadering kan, met 
de toestemming van een meerderheid van de 
Leden, wier landen gelegen zijn binnen een 
aldus aangegeven gebied, een regionale orga
nisatie instellen om tegemoet te komen aan 
de bijzondere behoeften van een zoodanig 
gebied. Er zal in ieder gebied niet meer dan 
één regionale organisatie zijn. 

45. Iedere regionale organisatie zal over
eenkomstig dit Statuut een integreerend deel 
zijn van de Organisatie. 

46. Iedere ·regionale organisatie omvat een 
Regionaal Comité en een Regionaal Bureau. 

47. Regionale Comité's bestaan uit ver
tegenwoordigers van de Leden en van de 
toegevoegde Leden in de betrokken streek. 
Gebieden of groepen gebieden binnen deze 
streek, die niet verantwoordelijk zijn voor 
het voeren van hun internationale betrek
kingen en die niet toegevoegde Leden zijn, 
hebben het recht vertegenwoordigd te zijn 
en deel te nemen in de Regionale Comité 's. 
De aard en de omvang van de rechten en ver
plichtingen van deze gebieden of groepen 
van gebieden in de Regionale Comité's wor
den bepaald door de Gezondheidsvergadering 
in overleg met het Lid of met een andere 
autoriteit, die de verantwoordelijkheid draagt 
voor de internationale betrekkingen van de, 
ze gebieden en met de Staten, die Lid zijn in 
de streek. 

48. Regionale Comité's komen zoo vaak 
als noodig bijeen en bepalen de plaats van 
iedere bijeenkomst. 

49. Regionale Comité's stellen hun eigen 
huishoudelijk reglement vast. 

50. De functies van het Regionale Comité 
zijn: 
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a) richtlijnen vast te stellen nopens zaken 
van uitsluitend regionalen aard; 

b) toezicht te houden op de werkzaamhe
den van het Regionale Bureau ; 

c) aan het Regionale Bureau in overwe-· 
ging te geven het bijeenroepen van technische 
conferenties alsmede het verrichten van zoo
danig bijkomstig werk of onderzoek in ge
zondheidsaangelegenheden als naar het oor
deel van het Regionale Comité het doel van 
de Organisatie binnen de streek zal bevor
deren; 

d) samen te werken met de onderscheidene 
regionale comité 's van de Vereenigde Naties 
en met die van andere gespecialiseerde orga
nisaties en met andere regionale internatio
nale organisaties, die met de Organisatie 
belangen gemeen hebben; 

e) door tusschenkomst van den Directeur
Generaal adviezen te geven aan de Organi~a
tie nopens internationale gezondheidsaan
gelegenheden, die meer dan regionale betee
kenis hebben; 

f) aan te bevelen, dat de Regeeringen van 
de onderscheidene stn;ken extra regionale 
bijdragen geven, indien het deel van de 
centrale begroeting van de Organisatie, dat 
voor deze streek wordt toegewezen, onvol
doende is voor het vervullen van de regionale 
functies; 

g) zoodanige andere functies als door de 
Gezondheidsvergadering, den Raad of den 
Directeur!.Generaal aan het Regionale Comité 
zullen worden opgedragen. 

51. Geplaatst onder het algemeene gezag· 
van den Directeur-Generaal van de Organi
satie is het Regionale Bureau het administra-
tieve orgaan van het Regionale Comité. Het. 
zal bovendien binnen het gebied de besluiten 
van de Gezondheidsvergadering en van den 
Raad• uitvoeren. 

52. Het hoofd van het Regionale Bureau 
is de Regionale Directeur, die door den Raad 
wordt benoemd in overeenstemming met het 
Regionale Comité. 

53. Het personeel van het Regionale Bureau 
wordt benoemd op de wijze als zal worden 
bepaald in overleg tusschen den Directeur
Generaal en den Regionalen Directeur. 

54. De Pan-Amerikaansche Gezondheids
organisatie, vertegenwoordigd door het Pan-
Amerikaansche Gezondheidsbureau en de 
Pan- Amerikaansche Gezondheidsconferen-
ties, en alle andere officieele internationale
regionale gezondheidsorganisaties, die reeds. 
bestaan vóór den datum van onderteekening
van dit Statuut, zullen te gelegener tijd in 
de Organisatie worden ingeschakeld. Deze 
inschakeling zal zoo spoedig mogelijk worden 
tot stand gebracht door een gemeenschap
pelijke actie, welke gegrond zal zijn op we
derzijdsche instemming van de bevoegde 
autoriteiten zooals deze tot uitdrukking zal 
komen in de betr_pkken organisaties. 

HOOFDSTUK XII. 

Begrooting en uitgaven. 
55. De Directeur-Generaal ontwerpt de 

jaarlijksche begroeting van de Organisatie 
en legt deze aan den Raad voor. De Raad 
onderzoekt deze begroeting en legt deze aan 
de Gezondheidsvergadering voor, vergezeld 
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van aanbevelingen, die de Raad wenschelijk 
oordeelt . 

56. Met inachtneming van regelingen, 
w elke tusschen de Organisatie en de Vereenig
de Naties zullen worden getroffen, bestu
deert de Gezondheidsvergadering de begroo
ting en keurt deze goed; zij verdeelt de 
uitgaven over de Leden overeenkomstig een 
schaal die zij zal vaststellen. 

57. De Gezondheidsvergadering of de Raad, 
optredende namens de Gezondheidsvergade
ring, kan giften en legaten, die aan de 
Organisatie worden verleend, aanvaarden en 
beheeren, mits de voorwaarden. die aan zoo
danige giften of legaten verbonden zijn, voor 
de Gezondheidsvergadering of voor den Raad 
aannemelijk zijn en niet in strijd zijn met het 
doel en het beleid van de Organisatie. 

58. Een speciaal fonds, waarover de Raad 
naar eigen goeddunken zal beschikken, zal 
worden ingesteld om tegemoet te komen aan 
noodgevallen en onvoorziene omstandighe
den. 

HOOFDSTUK XIII. 

Stemmen. 
59. Ieder lid zal één stem hebben in de 

Gezondheidsvergadering. 
60. a) Besluiten van de Gezondheidsver

gadering nopens belangrijke vragen worden 
genomen · met een meerderheid van twee
derden vart de Leden, die aanwezig zijn en 
aan de stemming deelnemen. Deze vragen 
omvatten: het aannemen van verdragen of 
overeenkomsten; het goedkeuren van over
eenkomsten, overeenkomstig de artt. 69, 70 
en 72, die de Organisatie in verband brengen 
met de Vereenigde Naties en officieele inter
nationale organisaties en instellingen; wijzi
gingen van dit Statuut . 

b) Besluiten nopens andere vragen, met 
inbegrip van het aanwijzen van andere cate
gorieën vragen, die met een meerderheid van 
tweederden moeten worden beslist, worden 
genomen met een meerderheid van de Leden, 
die aanwezig zijn en aan de stemming deel
nemen. 

c) Het stemmen over soortgelijke aken 
in den Raad en in comité's van de Organisa
tie zal geschieden overeenkomstig de bepa
lingen van lid a en b van dit artikel. 

HOOFDSTUK XIV. 

Door de Staten overgelegde rapporten. 
61 . Ieder Lid brengt jaarlijks aan de Or

ganisatie rapport uit nopens de maatregelen, 
die genomen zijn· en de vordèringen, die ge
maakt zijn bij het verbeteren van de gezond
heid van de bevolking. 

62. Ieder Lid brengt jaarlijks rapport uit 
betr"ffende de maatregelen, die genomen zijn 
met betrekking tot de aanbevelingen, die 
door de Organisatie aan de Leden zijn gedaan, 
en met betrekking tot de verdragen, over
eenkomsten en regelingen. 

63. Ieder Lid legt met spoed aan de Orga-· 
nisatie over belangrijke wetten, regelingen, 
officieele rapporten en statistieken betreffen
de de gezondheid, welke in den betrokken 
Staat zijn gepubliceerd. 

64. Ieder Lid legt op een wijze, die door de 
Gezondheidsvergadering zal worden aange-
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geven, statistische en epidemiologische rap
porten over. 

65. Op verzoek van den Raad legt ieder 
Lid voor zoover dit mogelijk is alle verdere 
gegevens over betreffende de gezondheid . 

HOOFDSTUK XV. 

Rechtsbevoegdheid, voorrechten en immuniteiten 
66. De Organisatie zal op het gebied van 

ieder Lid zoodanige rechtsbevoegdheid be
zitten als noodig zal zijn voor het verwezen
lijken van haar doel en voor de uitoefening 
van haar functies. 

67. a) De Organisatie zal op het gebied 
van ieder Lid zoodanige voorrechten en 
immuniteiten genieten als noodig zal zijn 
voor het verwezenlijken van haar doel en 
voor de uitoefening van haar functies. 

b) Vertegenwoordigers . van Leden, per
sonen, die aangewezen zijn om zitting te 
nemen in den Raad, alsmede het technische 
en administratieve personeel van de Organi
satie zal eveneens voorrechten en immuni
teiten genieten als noodig zal zijn voor de 
onafhankelijke uitoefening van hun functies 
in verband met de Organisatie. 

68. Zoodanige rechtsbevoegdheid , voor
rechten en immuniteiten zullen worden vast
gesteld in een afzonderlijke overeenkomst. 
welke zal worden voorbereid door de Orga
nisatie in overleg met den Secretaris-Gene
raal van de Vereenigde Naties en die tusschen 
de Leden zal worden gesloten. 

HOOFD.ffUK XVI. 

Betrekkingen met andere organisaties. 
69. De Organisatie zal in verband worden 

gebracht met de Vereenigde Naties als een 
van de gespecialiseerde organisaties als 
bedoeld in art. 57 van het Handvest van de 
Vereenigde Naties , De overeenkomst of over
eenkomsten, die de Organisatie in verband 
brengen met de Vereenigde Naties, zullen 
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de 
Gezondheidsvergadering met een meerder
heid van tweederden. 

70. De Organisatie zal doelmatige betrek
kingen instellen en nauw samenwerken met 
zoodanige andere internationale officieele 
organisaties als· wenschelijk zal zijn. Iedere 
officieele overeenkomst, welke met deze or
ganisaties wordt aangegaan, zal onderworpen 
zijn aan de goedkeuring van de Gezondheids
vergadering met een meerderheid van twee
derden. 

71. De Organisatie kan omtrent zaken, 
die binnen haar bevoegdheid vallen, passende 
regelingen treffen voor overleg en samenwer
king met niet-officieele internationale orga
nisaties, en met toestemming van de betrok
ken Regeering met al of niet-officieele natio
nale organisaties. 

72. Behoudens de goedkeuring van de 
Gezondheidsvergadering met een meerder
heid van tweederden kan de Organisatie van 
een andere internationale organisatie of in
stelling, wier doeleinden en werkzaamheden 
binnen het arbeidsveld van de Organisatie 
vallen, zoodanige functies en verplichtingen 
overnemen als aan de Organisatie zullen 
worden overgedragen bij een internationale 
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overeenkomst of bij wederzijds aanvaardbare 
regelingen. welke worden ·aangegaan tus
schen de bevoegde autoriteiten van de be
trokken organisaties. 

HOOFDSTUK XVII. 

Wijzigingen. 
73. Teksten van voorgestelde w1iz1gmgen 

van dit Statuut moeten door den Directeur
Generaal uiterlijk zes maanden, voordat zij 
in de Gezondheidsvergadering in behande
ling zullen komen, aan de Leden worden 
medegedeeld. De wijzigingen zullen van 
kracht worden voor alle Leden, wanneer zij 
bij een meerderheid van tweederden door de 
Algemeene Vergadering zijn aangenomen 
en aanvaard zijn door tweederden van de 
Leden overeenkomstig hun onderscheiden
lijke grondwettelijke procedures. 

HOOFDSTUK XVIII. 

Interpretatie. 

74. De Chineesche, Engelsche, Fransche, 
Russische en Spaansche teksten van dit Sta
tuut zullen beschouwd worden als gelijkelijk 
authentiek te zijn. 

75. Een zaak of geschil betreffende de 
interpretatie of toepassing van dit Statuut , 
welke niet beslecht wordt door onderhande
lingen of door de Gezondheidsvergadering, 
zal verwezen worden naar het Internationale 
Gerechtshof overeenkomstig het Statuut van 
het Hof, tenzij de betrokken partijen een 
andere wijze van beslechting overeenkomen. 

76. Ingevolge machtiging van de Àlgemee
ne Vergadering van de Vereenigde Naties of 
ingevolge · machtiging overeenkomstig een 
regeling, welke tusschen de Organisatie en 
de Vereenigde Naties zal worden getroffen, 
kan de Organisatie aan het Internationale 
Gerechtshof verzoeken een advies te geven 
nopens een rechtsvraag, welke rijst binnen 
de bevoegdheid van de Organisatie. , 

77. De Directeur-Generaal kan voor het 
Hof verschijnen namens de Organisatie in 
verband met een procedure, die ontstaat als 
gevolg van zoodanig verzoek om advies. Hij 
zal de noodige maatregelen treffen om de zaak 
aan het Hof voor te leggen met inbegrip van 
de maatregelen, die noodig zijn tot het uit
eenzetten van de verschillende standpunten, 
die met betrekking tot de zaak tot uitdru~
king zijn gekomen. 

HOOFDSTUK XIX. 

Inwerkingtreding. 
78. Met inachtneming van de bepalingen 

van Hoofdstuk 111 zal dit Statuut ter onder
teekening of aanvaarding open staan voor 
alle Staten. 

79. a) Staten kunnen partij worden bij dit 
Statuut door : 

1) , onderteekening zonder voorbehoud van 
goedkeuring ; 

2) onderteekening onder voorbehoud van 
goedkeuring, gevolgd door aanvaarding, of 

3) aanvaarding. 
b) Aanvaarding zal geschieden door het 

nederleggen van een officieele akte bij den 
Secretaris-Generaal van de Vereenigde Naties. 
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80. Dit Statuut zal van kracht worden, 
wanneer 26 Leden van de Vereenigde Naties 
overeenkomstig de bepalingen van art. 79 
partij er bij zullen zijn geworden. 

81. Overeenkomstig art. 102 van het 
Handvest van de Vereenigde Naties zal 
de Secretaris-Generaal van de Vereenigde 
Naties dit Statuut registreeren, wanneer het 
zonder voorbehoud van goedkeuring zal zijn 
onderteekend namens één Staat of nadat de 
eerste akte van aanvaarding zal zijn neder
gelegd. 

82. Dé Secretaris-Generaal van de Veree
nigde Naties zal de Staten, die partij zijn bij 
dit Statuut in kennis stellen van den datum, 
waarop het van kracht is geworden. Hij zal 
hen eveneens in kennis stellen van de data, 
waarop andere Staten- partij bij dit Statuut 
zijn geworden. 

· Ten blijke waarvan de vertegenwoordigers, 
wier namen hieronder vermeld staan en die 
te dien einde behoorlijk zijn gemachtigd, dit 
Statuut onderteekenen. 

Gedaan in de stad New-York op den 
tweeëntwintigsten dag van Juli 1946 in één · 
enkel exemplaar in het Chineesch, Engelsch, 
Fransch, Russisch en Spaansch, welke tek
sten gelijkelijk authentiek zijn. De origineele 
teksten zullen worden nedergelegd in het 
archief van de Vereenigde Naties. De Secre
taris-Generaal van de Vereenigde Naties zal 
gewaarmerkte afschriften hiervan zenden aan 
ieder van de Regeeringen, die op de Conferen
tie vertegenwoordigd zijn. 

Volgen de ondertekeningen. 

PROTOCOL NOPENS HET INTERNA
TIONALE GEZONDHEIDSBUREAU. 

Art. 1. De Regeeringen, die dit Protocol 
onderteekenen, komen overeen, dat voor 
zoover haar betreft, de taak en functies van 
het Internationale Gezondheidsbureau, ge
lijk omschreven in het Verdrag, dat te Rome 
is geteekend op 9 December 1907, zullen 
worden vervuld door de Wereldgezondheids
organisatie of haar Interim-Commissie en dat 
zij, met inachtneming van bestaande inter
nationale verplichtingen, de noodige maat
regelen zullen nemen om dit doel te bereiken. 

2. De partijen bij dit Protocol komen ver
der overeen, dat voor zoover haar betreft, 
met ingang van den datum, waarop d~t Pro
tocol van kracht wordt , de taak ende functies, 
welke door de internationale verdragen, op
gesomd in Annex I aan het Bureau zijn op
gedragen, verricht zullen worden door de 
Organisatie of haar Interim-Commisie. 

3. Het Verdrag van 1907 zal beëindigd 
worden en het Bureau zal ontbonden worden, 
wanneer alle partijen bij het Verdrag zullen 
zijn overeengekomen het te beëindigen . Het 
is wel verstaan, dat een Regeermg, die partij 
is bij het Verdrag van 1907 , door partij te 
worden bij dit Protocol heeft ingestemd met 
de beëindiging van het Verdrag van 19c 7. 

4. De partijen bij dit Protocol komen ver
der overeen, dat, indien niet alle partijen bij 
het Verdrag van 1907 op 15 November 1949, 
zouden hebben ingestemd met de beëindiging 
van dit Verdrag, zij alsdan overeenkomstig 
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art. 8 van dit Verdrag, het Verdrag van r 907 
zullen opzeggen. 

5. Een Regeering, die partij is bij het Ver
drag van r907 en die dit Protocol niet heeft 
onderteekend, kan ten allen tijde dit Protocol 
aanvaarden door een akte van aanvaarding 
te doen toekomen aan den Secretaris-Gene
raal van de Vereenigde Naties, die alle Re
geeringen, d ie dit Protocol onderteekend 
hebben, of dit Protocol hebben aanvaard, van 
deze toetreding zal kennis geven . 

6. Regeeringen kunnen partij worden bij 
dit Protocol door: 

a) onderteekening zonder voorbehoud van 
goedkeuring; 

b) onderteekening onder voorbehoud van 
goedkeuring, gevolgd door aanvaarding, of 

c) aanvaarding. . 
Aanvaarding zal geschieden door het ne

<lerleggen van een officieele akte bij den Secre
taris-Generaal van de Vereenigde Naties. · 

7. Dit Protocol zal van kracht worden, 
wanneer twintig Regeeringen, die partij zijn 
bij het Verdrag van r907, partij bij dit Pro
tocol zijn geworden. 

Ten blijke waarvan de vertegenwoordigers 
van hun, onderscheidenlijke Regeeringen, die 
behoorlijk gemachtigd zijn, dit Protocol heb
ben onderteekend, dat opgesteld, is in het 
Engelsch en het Fransch, welke beide teksten 
gelijkelijk authentiek zijn, in één exemplaar, 
dat bij den Secretaris-Generaal van de Veree
nigde Naties zal worden neder gelegd. Ge
waarmerkte afschriften zullen door den 
Secretaris-Generaal van de Vereenigde Naties 
worden toegezonden aan ieder van de Regee
ringen, die het Protocol hebben onderteekend 
of aanvaard en aan iedere andere Regeering, 
die op den' datum van onderteekening van 
dit Protocol partij is bij het Verdrag van r 907. 
De Secretaris-Generaal zal zoo spoedig moge
lijk ieder van de partijen bij dit Protocol- in 
kennis stellen van den datum waarop dit in 
werking treedt. 

Gedaan in de stad New-York op twee en 
twintig Juli r946. 

Volgen de ondertekeningen. 

Annex r. 

r. Internationaal Sanitair Verdrag v.an 
2r Juni r926. 

2. Verdrag tot wijziging van. het Interna
tionaal Sanitair Verdrag van 21 Juni 
r926, onderteekend op 3r October 
r938. 

3. Internationaal Sanitair Verdrag van 
r944 tot wijziging van het Internatio
naal Sanitair Verdrag van 2r Juni r926. 

4. Protocol tot verlenging van het Inter
nationaal Sanitair Verdrag van r944 
(opengesteld voor onderteekening op 
23 April 1946; van kracht op 30 April 
r946). · 

5. Internationaal Sanitair Verdrag voor 
de Luchtvaart van r2 April r933. 

6. Internationaal Sanitair Verdrag voor 
de Luchtvaart van r944 tot wijziging 
van het Internationaal Sanitair Ver
drag voor de Luchtvaart van r2 April 
r933. 
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7. Protocol tot verlenging van het Inter
nationaal Sanitair Verdrag voor de 
Luchtvaart van r944 (opengesteld 
voor onderteekening op 23 April r946; 
van kracht op 30 April r946). 

8. Overeenkomst betreffende het geven 
van gelegenheid aan schepelingen ter 
koopvaardij om zich voor geslachts
ziekten te doen behandelen, Brussel 
r December 1924. 

·9. Internationaal Opium Verdrag,Genève 
r9 Februari 1925. 

10. • Verdrag tot beperking van de vervaar
diging en tot regeling van de distribu
tie in verdoovende middelen, Genève, 
13 Juli r93r. . 

r r. Verdrag inzake serum tegen diphterie, 
Parijs, r Augustus 1930. 

r2. Internationaal verdrag nopens weder
keerige bescherming tegen de tropische 
knokkelkoorts, Athene 25 Juli r934. 

r3. Overeenkomst betreffende de afschaf
fing van Gezondheidspassen, Parijs, 
22 December 1934. 

14. Overeenkomst betreffende de afschaf
fing van de consulaire visa op gezond
heidspassen, Parijs, 22 December r934. 

15. Internationale overeenkomst betref
fende het lijkenvervoer, Berlijn, ro 
Februari r937. 

S. I 183 

11 Mei 1948. BESLUIT tot uitkering 
van een bedrag van 2½ % van de Pen
sioensgrondslag ovet 1947. (Uitkerings
besluit 1947) . 

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

Binnenlandse Zaken, daartoe gemachtigd 
door de Raad van Ministers, d.d. 23 Maart 
1948, No. 14170/R, Afdeling Ambtenaren
zaken , Bureau II; · 

Gelet op artikel 57 der Grondwet; 
Overwegende, dat het wenselijk is aan het 

Rijkspersoneel over het jaar 1947 een uit
kering te doen, overeenkomende met het 
bedrag, dat het over dat jaar toegepaste 
verhaal voor eigen pensioen méér heeft be
dragen dan 2 % van de pensioensgrond
slag ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
4 Mei z948, no. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister, d.d. 8 Mei 1948, No. 
14388/R, Afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan hen, die op 31 December 

1947 de hoedanigheid hadden van ambte
naren in de zin van de Pensioenwet 1922 
(Staatsblad no. 240), aan militairen, die op 
genoemde datum tot de Koninklijke land
macht of zeemacht behoorden en aan hen, 
wier dienstverhouding als ambtenaar in de 
zin van de P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
no. 240) of als militair bij de Koninklijke 
landmacht of de zeemacht vóór I Januari 
1948 is beëindigd met toekenning van on-
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middellijk ingaand genot van pensioen, 
wachtgeld of een daarmede gelijk te stellen 
uitkering, wordt, voor zover op hen door 
het Rijk een bijdrage voor eigen pensioen 
is verhaald, voor elke volle maand van 1947, 
waarover zulks is geschied, een bedrag uit
betaald, voor wat bedoelde ambtenaren be
treft van een/twaalfde van 2 ½ % van hun 
pensioensgrondslag op de laatste dag van 
hun dienstverhouding met het Rijk in 1947, 
en voor wat bedoelde militairen betreft van 
een /twaalfde van 2½ % van de inkomsten 

, en baten, bedoeld in de artikelen 15a der 
Pensioenwetten voor de land- en zeemacht 
(Staatsblad 1922, no's 66 en 65), waarop zij 
op 1 Januari 1948, onderscheidenlijk op de 
datum van ontslag, aanspraak hadden of 
zouden hebben gehad, indien zij op dat 
tijdstip in werkelijke dienst waren geweest. 

2. Dit besluit kan worden aangehaald 
als ,,Uitkeringsbesluit 1947". 

Het treedt in werking op de tweede dag 
na die der dagtekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

Het vervalt met ingang van 1 Januari 
1949. 

Onze Ministers, Hoofden van de Depar
tementen van algemeen Bestuur" zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift z11l worden gezonden aan 
de Raad van State en de Algemene Reken
kamer. 

Het Loo, II Mei 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

De Minister van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Min. v. Justitie, J. H. VAN l\:'IAARSEVEEN. 

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

De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Mm. V. Buiten!. z ., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. 0., K . en W ., Jos. J. GIELEN. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisvesting, 
J. IN 'T VELD. 

De Min. v. Vçrkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Mi,n. v . Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Minister van L., V, en V., MANSHOLT. 

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

De Min . van Overz. Geb., J . A. JONKMAN. 

De Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 

De Minister-Presidenlt, BEEL. 

(Uitgeg. IB Mei I948), 

S. I 184 

II Mei I948. BESLUIT tot vernietiging 
van het besluit van burgemeester en 
wethouders van Brunssum, wa_arnemen
de de taak van de raad dier gemeente, 
van 25 Juli 1945, houdende vaststelling 
van een nieuw artikel 44a der Alge
mene politieverordening dier gemeente. 

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

Binnenlandse Zaken van 1 April 1948, No. 
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2677, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau 
Bestuurszaken; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van Brunssum, waarnemende de 
taak van de raad dier gemeente, bij besluit 
van 25 Juli 1945 de algemene Politiever
ordening dier gemeente hebben aangevuld 
met een nieuw artikel 44a, luidende: 

1. ,,Het is verboden zonder vergunning 
van Burgemeester en Wethouders een open
bare uitleenboekerij of leesbibliotheek te 
exploiteeren. 

2. De vergunning bedoeld in lid 1, 
houdt de voorwaarden in, onder welke de 
exploitatie van een openbare uitleenboekerij 
of leesbibliotheek moet geschieden. 

3. Onder openbare uitleenboekerij of 
leesbibliotheek wordt verstaan elke inrich
ting door natuurlijke personen of privaat
rechtelijke rechtspersonen opgericht en in 
stand gehouden om boekwerken of andere 
gedrukte of geschreven werken aan het pu
bliek uit te leenen of deze te doen circu
leeren of ter lezing neer te leggen in daar
voor bestemde gebouwde ruimten tegen 
voorwaarden door de ondernemers vastge
steld." 

dat, daar dit besluit geen enkele aanwij
zing geeft omtrent äe gronden, welke tot 
weigering van een gevraagde vergunning " 
mogen leiden, het de mogelijkheid open 
Iaat, dat zulk een vergunning wordt gewei
gerd op grond van het oordeel van burge
meester en wethouders omtrent inhoud of 
strekking van boekwerken en andere ge
drukte stukken, welke zullen worden uitge
leend of ter lezing gegeven; 

dat artikel 7 van de Grondwet, voor-
- schrijvende, dat behoudens ieders verant
woordelijkheid voor de wet, niemand voor
afgaand verlof nodig heeft om door de druk
pers gedachten of gevoelens te openbaren, 
zich derhalve tegen een algemeen verbod, 
als in het besluit vervat, verzet; 

dat mitsdien het besluit van· burgemeester 
en wethouders van Brunssum met dit grond
wetsartjkel in strijd is; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

20 April 1948, +'fo. 16); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 3 Mei 1948, No. 2677, 
afdeling Binnenlands Bestuur (Bureau Be
stuurszaken) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van burgemeester 

en wethouders van Brunssum, waarnemende 
de taak van de raad dier gemeente, van 25 
Juli 1945 te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

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

Het Loo, 11 Mei 1948. 
WILHELMINA. 

De Min. v. Binndtl.1. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. I juni I948). 
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IJ Mei I948. BESLUIT, houdende vast
stelling van het Uitkeringsbesluit Poli
tie 1947. 

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

van Justitie en van Binnenlandse Zaken 
van 3 Mei 1948, afdeling Politie (Bureau 
Rijkspolitie), No. 3022 en afdeling Open
bare Orde en Veiligheid, Bureau Politie, 
No. U. 1083; 

Gelet o]'.> artikel 4, eerste lid, aanhef en 
onder a en f van het Politiebesluit 1945; 

Overwegende, dat het wenselijk is aan de 
ambtenaren van het Korps Rijkspolitie en 
van de gemeentepolitie, over het jaar 1947 
een uitkering te doen, overeenkomende met 
het bedrag, dat het over dat jaar toege
paste vechaal voor eigen pensioen ' méér 
heeft bedragen dan 2% van de pensioens
grondslag; 

De Raad van State gehoord (advies van 
11 Mei 1948, no. 13); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis_ 
ter van Binnenlandse Zaken, mede namens 
Onze Minister van Justitie dd. 11 Mei 1948, 
Afdeling Openbare Orde en Veiligheid, Bu
reau Politie, No. U. 1083a; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan de ambtenaren van het 

korps Rijkspolitie en van de gemeentepoli
. tie, die waren aangesteld in een rang, als 
genoemd in artikel 2 van het Rangenbesluit 

Politiepersoneel en aan vorengenoemde amb
tenaren, die 

1 °. uit deze rang ontslagen zijn met toe
kenning van onmiddellijk ingaand genot van 
pçnsioen, wachtgeld of een daarmede gelijk 
te stellen uitkering, 

2°. uit deze rang ontslagen zijn en on
middellijk aansluitend_ en ononderbroken tot 
1 Januari 1948 een andere dienstverhou
ding met de Overheid hebben gehad, 

wordt, voorzover op hen door het lichaam, 
in welks dienst zij waren aangesteld, een 
bijdrage voor eigen pensioen is V!!rhaald, 
voor elke volle maand van 1947, waarover 
zulks is geschied, een bedrag uitbetaald van 
een twaalfde van 2½ % van hun pen
sioensgrondslag op de laatste dag van hun 
dienstverhouding met de Overheid. 

2. I. D e uitkering vindt plaats door het 
lichaam, waarbij betrokkene was aangesteld, 
over het tijdvak dier aanstelling gedurende 
het jaar 1947. 

2. D e ambtenaren, bedoeld in artikel 1, 
die in 1947 in de loop van een maand van 
het korps Rijkspolitie naar de gemeente
politie of van de gemeentepolitie naar het 
korps Rijkspolitie dan wel naar de gemeen
tepolitie van een andere gemeente zijn over
gegaan, worden voor de toepassing van dit 
besluit geacht gedurende die maand aange
steld te zijn gebleven bij het lichaam, 
waarbij zij op de eerste dag van die maand 
waren aangesteld. 

3. Dit besluit kan worden aangehaald als 
"Uitkeringsbesluit Politie 1947". Het treedt 
in werking met ingang van de tweede dag 
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na die der dagtekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. Het vervalt met 
ingang van 1 Januari 1949. 

Onze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandse Zaken zijn, ieder voor zoveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit, hetwelk in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State en 
de Algemene Rekenkamer. 

Het Loo, 13 Mei 1948. 

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

De l'llin. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. IJ Mei I948) . 

S. I 186 

IJ Mei I948. WET tot opheffing van de 
bijzondere gerechtshoven, de Bijzondere 
Raad van Cassatie en de tribunalen. 
(Wet overgang bijzondere rechtsple
ging.) 

Bijl. Hand. II 47/48, 627; 
Hand. II 47/48, bladz. I50J-I5I5, I520; 
Bijl. Harid. I 47/48, 627; 
Hand. I 47/48, bladz. _567- 575. 
Wii WILHELMINA, enz .... doen te weten: 
Al~o Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de berechting van poli
tieke delinquenten en het opleggen van bij
zondere maatregelen krachtens het Tribu
naalbesluit zo spoedig mogelijk aan de or
ganen van de gewone rechterlijke macht 
over te dragen door de bijzondere gerechts
hoven. de Bijzondere Raad van Cassatie en 
de tribunalen op te heffen en de rechts
macht dezer colleges te doen overgaan op 
de organen der gewone rechterlijke inacht, 
alsmede enige andere met de bijzondere 
rechtspleging verband houdende voorzie
ningen te t reffen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad ,van State, enz. 

AFDELING I. 

Opheffing van de bijzondere gerechtshoven 
en overgang van hun rechtsmacht. 

Art. 1. Een bijzonder gerechtshof wordt 
- ·gehoord de president daarvan - opge
heven op een nader door Ons te bePtllen 
tijdstip. 

2. Indien een bijzonder gerechtshof is 
opgeheven, nemen de arrondissements
rechtbanken binnen zijn voormalig rechts
gebied kennis van de misdrijven, waarop 
het Besluit Buitengewoon Strafrecht van 
toepassing is. 

a. Door Ons worden bij elke arrondisse
ments-rechtbank één of meer bijzondere 
strafkamers ingesteld en samengesteld, 
welke bij uitsluiting met de berechting van 
de misdrijven, waarop het Besluit Buiten
gewoon Strafrecht van toepassing is, zijn 
oelast. · 

4. Wij behouden Ons voor in verband 
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met de instelling van bijzonde~e strafka
mers meer ,ice-presidenten, rechters, substi
tuut-officieren van justitie en substituut
griffiers te · benoemen dan is toegelaten 
volgens de wet van 18 December 1947 
(Staatsblad no. H 430). 

5. Eenzelfde persoon kan bij meer dan 
één arrondissements-rechtbank als lid van 
een bijzondere strafkamer werkzaam zijn. 

6. 1. De op het · tijdstip van opheffing 
van een bijzonder gerechtshof bij dat hof 
aanhangige zaken - daaronder begrepen 
de zaken, waarin een bevel, als bedoeld bij 
artikel 14a van het Wetboek van Strafrecht, 
is gegeven - worden op de wijze, door de 
Minister van Justitie te regelen, overge
bracht bij de door de president van het 
bijzonder gerechtsbof aangewezen. of -
mocht zodanige aanwijzing op het tijdstip 
van opheffing niet hebben plaats gehad -
door de Minister van Justitie aan te wijzen 
arrondissements-rechtbanken binnen het 
rechtsgebied van het hof. In afwij½:ing van 
de geldende regelen betreffende de betrek
kelijke bevoegdheid is iedere aangewezen 
rechtbank bevoegd van de bij haar overge
brachte zaak kennis te nemen. 

2. In de gevallen, waarin de wet een 
taak opdraagt aan het bijzonder gerechts
hof, dat een sententie heeft gewezen, treedt 
in de plaats van het opgeheven hof de ar
rondissements-rechtbank ter plaatse, waar 
de kamer van het hof, die de sententie 
heeft gewezen, placht zitting te houden. 

3. De overbrenging der bescheiden van 
de parketten en griffies wordt door de Mi
nister van Justitie nader geregeld. 

7. Op de rechtspleging in zaken, waarop 
de bepalingen van het Besluit Buitenge
woon Strafrecht van toepassing zijn en 
waarvan de arrondissements-rechtbanken 
kennis nemen, zijn de artikelen 3, 6, II, 14, 
15, 20, 26, 29, tweede lid, 31, 33, 35, 43, 44 
en 46-48 van het Besluit Buitengewone 
Rechtspleging van overeenkomstige toepas
sing, 

8, r. Een beklag, als bedoeld in artikel 
12, eerste lid, van het Wetboek van Straf
vordering ten aanzien van een misdrijf, 
waarvan na de opheffing van een bijzonder 
gerechtshof de vervolging bij een arrondis
sements-rechtbank zou behoren plaats te 
vinden, kan worden gedaan bij de Bijzon
dere Raad van Cassatie en na de opheffing 
van die Raad bij de Hoge Raad der Neder
landen. 

2 . Artikel 5, derde lid, van het Besluit 
Buitengewone Rechtspleging is van over
eenkomstige toepassing. 

9. Voorlopige hechtenis kan worden ten 
uitvoer gelegd als bewaring, bevolen of ver
lengd krachtens het Besluit politieke delin
quenten 1945. 

10. Tegen de beslissingen van de arron
dissements-rechtbanken in zaken, waarop de 
bepalingen van het Besluit Buitengewoon 
Strafrecht van toepassing zijn, staat geen 
hoger beroep open. 
· 11, r. Tot het tijdstip, waarop de Bij
zondere Raad van Cassatie wordt opgehe-
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ven, wordt beroep m cassatie tegen vonnis
sen en beschikkingen van de arrondisse
ments-rechtbanken in zaken, waarop de be
palingen van het Besluit Buitengewoon 
S trafrecht van toepassing zijn, behandeld 
door de Bijzondere Raad van Cassatie. 

2- Artikel 16. eerste lid, van het Besluit 
op de Bijzondere Gerechtshoven, benevens 
de artikelen 10, eerste lid, tweede zin, en 
36-3Q van het Besluit Buitengewone 
Rechtspleging zijn van overeenkomstige toe
passing. 

12. r. Tot het tijdstip, waarop de Bij
zondere Raad van Cassatie wordt opgehe
ven, wordt herziening van in kracht van 
gewijsde gegane vonnissen van . arrondisse
ments-rechtbanken in zaken, waarop de be
palingen van het B esluit Buitengewoon 
Strafrecht van toepassing zijn, behandeld 
door de Bijzondere Raad van Cassatie. 

2. De artikelen 40 en 41 van het Besluit 
Buitengewone Rechtspleging zijn van over
eenkomstige toepassing. In afwijking in zo
verre van het bèpaalde in artikel 461, eerste 
lid, van het Wetboek van Strafvordering 
geschiedt zowel in het daar, als ook in het 
in artikel 465, tweede lid, van dat wetboek 
bedoelde geval de verwijzing hetzij naar een 
bijzonder gerechtshof hetzij naar een arron
dissements-rechtbank binnen het rechtsge
bied van een opgeheven bijzonder gerechts
hof: 

AFDELING II. 

Opheffing van de Bijzondere Raad van Cas
satie en overgang van diens rechtsmacht. 

13. De Bijzondere Raad van Cassatie 
wordt, gehoord de president van de Raad 
en de president van de Hoge Raad der Ne
derlanden, opgeheven op een nader door 
Ons te bepalen tijdstip. 

14, 1: De rechtsmacht van de Bijzon
dere Raad van Cassatie gaat met ingang van 
het tijdstip, bedoeld in het voorgaande ar
tikel, over op de Hoge Raad der Neder
landen. 

2. Artikel 16, eerste lid, van het Besluit 
op de Bijzondere Gerechtshoven, de artike
len 36- ;p van het Besluit Buitengewone 
Rechtspleging en artikel · 12, tweede lid, 
tweede zin, van deze wet zijn van overeen
komstige toepassing. 

15. r. De op het tijdstip van opheffing 
van de Bijzondere Raad van Cassatie bij 
die Raad aanhangige zaken - daaronder 
begrepen de zaken, waarin . een bevel, als 
bedoeld bij artikel 14a van het Wetboek 
van Strafrecht, is gegeven - worden op de 
wijze. door de Minister van Justitie te re
gelen, overgebracht bij de Hoge Raad. 

2. In de gevallen, waarin d e wet een 
taak opdraagt aan de Bijzondere Raad van 
Cassatie nadat een arrest is gewezen, treedt 
in de plaats van die Raad de Hoge Raad. 

3. De overbrenging der bescheiden van 
het parket en van de griffie wordt door de 
Minister van Justitie nader geregeld. 
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AFDELING III. 

Opheffing van de tribunalen en overgang 
van hun rechtsmacht. 

16. r. De tribunalen worden opgeheven 
met ingang van I Juni I948. 

2. De leden .der tribunalen, die door Ons 
tot het einde van het kalenderjaar I948 
zijn benoemd, worden geacht benoemd te 
zijn tot 1 Juni 1948. 

17. r. De rechtsmacht van de tribuna
len gaat met ingang van de datum, ge
noemd in het voorgaande artikel, over op 
de kantongerechten. 

2. Door Ons worden voor ieder arron
dissement een of meer kantongerechten 
aangewezen om te beslissen omtrent de op
legging van de in de eerste titel van het 
Tribunaalbesluit bedoelde maatregelen. 

3. Wij behouden Ons voor meer substi
tuut-griffiers bij de kantongerechten te be
noemen dan is toegelaten volgens de wet 
van I8 December 1947 (Staatsblad no. H 
430). 

4. De beslissing omtrent de oplegging 
van de in de eerste titel van het Tribunaal
besluit bedoelde maatregelen geschiedt uit
sluitend door kantonrechters of kantonrech
ters-plaatsvervangers, door Ons. aan te wij
zen. 

18. r. De op 1 Januari I948 bij de tri
bunalen aanhangige zaken - daaronder be
grepen de zaken, waarin het fiat-executie 
nog niet is verleend, en die, waarin een 
bevel, als bedoeld in artikel 3a van het 
Tribunaalbesluit, is gegeve n - worden op 
de wijze, door de Minister van Justitie te 
regelen, overgebracht bij een door de procu
reur-fiscaal aan te wijzen kantongerecht, 
dat krachtens artikel 17, tweede lid, tot 
kennisneming van tribunaalzaken bevoegd 
is. 

2. De stukken betreffende zaken, die op 
1 Januari 1948 nog niet in behandeling zijn 
genomen, worden aan de procureur-fiscaal 
teruggezonden. 

3. De overbrenging van de bescheiden 
van de 'tribunalen wordt door de Minister 
van Justitie nader geregeld. 

19. Voor de toepassing van het Tribu
naalbesluit treden in plaats van: 

a. he.t tribunaal: de kantonrechter; 
b. de secretaris , de adjunct-secretaris of 

de waarnemend-secretaris van het tribunaal: 
de griffier, de substituut-griffier of de 
wai;imemend-griffier bij het kantongerecht. 

20. In het gebied, waarin de rechtsmacht 
van een . bijzonder gerechtshof op de ar

. r ondissements-rechtbanken is overgegaan, 
kan de officier van justitie na verlening 
van een fiatbehandeling de aangifte met de 
op de zaak betrekkelijke stukken in handen 
stellen van een krachtens artikel 17, tweede 
lid, tot kennisneming van tribunaalzaken 
bevoegd kantongerecht binnen het rechts
gebied van de rechtbank, waarbij hij is ge
plaatst. 

21. r. Met ingang van de dag, waarop 
in enig gebied de rechtsmacht van een bij
zonder gerechtshof op de arrondissements-
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rechtbanken is overgegaan, kan in dat ge
bied in geval van een gedraging, genoemd 
in artikel 1 van het Tribunaalbesluit, door 
de officier van justitie of de hulpofficier 
een bevel tot inverzekeringstelling en op 
vordering van de officier van justitie een 
bevel tot voorlopige hechtenis worden ge
geven. 

2 . De artikelen 57-69, 73, 77-86, 88-
90, 92 en 93 van het Wetboek van Straf
vordering zijn van overeenkomstige toepas
sing met dien verstande. dat hetgeen in die 
artikelen omtrent de rechter-commissaris, 
de rechtbank en de rechter is bepaald, ten 
deze geldt voor de krachtens artikel 17, 
tweede lid, tot kennisneming van tribunaal
zaken bevoegde kantonrechter binnen het 
rechtsgebied van de rechtbank, waarbij de 
officier van justitie is geplaatst. Artikel 9 
is van overeenkomstige toepassing. 

3. Een vordering van de officier van ju
stitie tot verlening of verlenging van een 
bevel tot voorlopige hechtenis geldt als ver
lening van een fiatbehandeling. 

22, Met ingang van een nader door Ons 
te bepalen tijdstip gaan de bevoegdheden 
van de Hoge Autoriteit, bedoeld in het Ko
ninklijk besluit van 23 December 1944 
(Staatsblad no. E 153), houdende tijdelijke 
wijziging van het Tribunaalbesluit, over op 
de president van het gerechtshof, binnen 
welks ressort het tribunaal of het kanton
gerecht, dat de uitspraak heeft gedaan, is 
gevestigd . . 

23. Met ingang van een nader door Ons 
te bepalen tijdstip kan de bijzondere maat
regel van internering overeenkomstig door 
de Minister van Justitie te geven regelen 
en aanwijzingen worden ten uitvoer gelegd 
als gevangenisstraf, te ondergaan in een 
rijkswerkinrichting. 

AFDELING I V. 
Slotbepalingen. 

24. 1 . In het gebied, waarin de rechts
macht van een bijzonder gerechtshof op de 
arrondissements-rechtbanken is overgegaan, 
treden de artikelen 12-22 van het Besluit 
politieke delinquenten 194,;, behoudens het 
bepaalde in het tweede lid, buiten werking. 

2. Een bevel tot bewaring, gegeven of 
verlengd krachtens het Besluit politieke de
linquenten 1945, verliest zijn kracht drie 
maanden na de dag van overgang der 
rechtsmacht. Dit bevel wordt voor de toe
passing van artikel 67, tweede lid, van het 
Wetboek van Stra{vordering en voor de 
overeenkomstige toepassing van dat · artikel 
krachtens artikel 2 1, tweede lid, van deze 
wet beschouwd als een bevel tot gevangen
houding, bedoeld in artikel 66 van het Wet-' 
boek van Strafvordering. 

3. Ten aanzien van personen, die zich 
op de dag van overgang der rechtsmacht, 
krachtens het Besluit politieke delinquenten 
194s in bewaring bevinden, vindt artikel 77 
van het Wetboek van Strafvordering geen 
toepassing noch overeenkomstige toepassing 
krachtens artikel 21, tweede lid, van deze· 
wet. 
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25. In het gebied, waarin de rechtsmacht 
van een bijzonder gerechtshof op de arron
dissementsrechtbanken is overgegaan, tre
den voor de toepassing van de afdelingen 
III VII en VIII van het Besluit politieke 
delinquenten 1945 volgens door de Minister 
van Justitie nader te stellen regelen de of
ficieren van justitie in de plaats van de 
procureur-fiscaal en treedt voor ~e toepas
sing van attikel 32 van dat beslmt de pre
sident van de arrondissementsrechtbank of 
een door deze aangewezen rechter in de 
plaats van de president van het bijzonder 
gerechtshof of een door deze aangewezen 
rechtsgeleerde raadsheer. 

26. In het gebied, waarin de rechtsmacht 
van een bijzonder gerechtshof op de arron
dissementsrechtbanken is overgegaan, treedt 
voor de toepassing van de artikelen 10, 
tweede lid , en II, tweede lid , van het Be
sluit Vijandeli jk Vermogen de officier van 
justitie in de · plaats van de procureur-fis
caal. 

27. Voor de toepassing van artikel 15 
van het Wetboek van Strafrecht wordt met 
betrekking tot personen, die tot gevangenis
straf zijn veroordeeld wegens het begaan 
van een misdrijf, waarop het Besluit Bui
·tengewoon Strafrecht van toepassing is, on
der de werkelijke straftijd begrepen de tijd 
in bewaring of voorlopige hechtenis door
gebracht, waaromtrent is bepaald, dat hij 
bij de uitvoering van de opgelegde gevan
genisstraf in mindering zal worden gebracht. 

28. Aan artikel 8 van het Tribunaalbe
sluit wordt een derde lid toegevoegd, lui
dende, 

,.3. In bijzondere gevallen kan Onze Mi
nister van Justitie, doch alleen op een 
daartoe strekkend voorstel, waartoe bij 
meerderheid van stemmen kan worden be
sloten, van de gezamenlijke Hoge Autori
teiten, aangewezen voor het verlenen van 
fia t-executie, bevelen, hetzij indien de ten
uitvoerlegging van een bijzondere maatre-

. gel van verbeurdverklaring nog niet is aan
gevangen, dat deze maatregel niet of ni~t 
geheel zal worden ten uitvoer gelegd, hetztJ, 
i ndien de tenuitvoerleggi1:g reeds geheel of 
gedeeltelijk heeft plaats gehad, dat aan de 
schuldige een bepaald bedrag zal worden 
gerestitueerd." 

29. • De Minister van Justitie is bevoegd 
nadere regelen te stellen ter uitvoering van 
deze wet. 

30. 1. D eze wet kan worden aangehaald 
als "Wet overgang bijzondere rechtsple-
ging." · . 

2 . Zij treedt in werking met ingang van 
de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, 13 Mei 

1948. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg. I8 Mei I948.) 
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I3 Mei 1948. WET, houdende naturalisa-
tie van Kurt Bahrfeldt en 23 anderen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 727; 
Hand. II 47/48, bladz. 1617; 
Bijl. Hand. I 47/48, 727; 
Hand. i 47148, bladz. 566-567. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Kurt Bahrfeldt en 23 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artike
len 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad no. 268) op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
no. 204); 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Kurt Bahrfeldt, geboren te Batavia 

(Neder/andsch-lndië) 30 Januari 1909, 
scheikundig ingenieur, wonende te Maas
tricht, provincie Limburg; 

2 ° . Maria Johanna Jacoba Ballhaus, ge
boren te 's-Gravenhage (ZuidhoJ/and) 28 
September 1893, schrijfster, wonende te 
'ti-Gravenha4e, _provincie ZuidhoJ/and; 

3°. Johann Ludwig Celant , geboren te 
Holthausen, Blankenstein-Ruhr (Duitsland) 
3 Februari 1902, betonarbeider, wonende te 
Deventer. provincie Overijssel; 

4 ° . Franz Leo Choinowski, geboren te 
Gladbeck (Duitsland) 27 November 1914, 
mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

5° . Margit Maria Ebend, geboren te 
B oedapest (Hongarije) 8 December 1912, 
onderwijzeres, wonende te Groesbeek, pro
vincie Gelderland; 

6 ° . Mariem Eber, geboren te Bogucice, 
Bochnia (Polen) in 1870, weduwe van Jacob 
Flaumenhait , zonder beroep, wonende te 
's-Gravenhage, provincie ZuidhoJ/and; 

7° . Rudolf Simon Friedheim, geboren te 
Frankfort aan de Main (Duitsland) 19 Juni 
1903, koopman, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie ZuidhoJ/and; 

8 °. Karl Josel Hahn, geboren te Karls
bad (Tsjecho Slowakije) ·10 November 1912, 
secretaris, wonende te Bilthoven, gemeente 
de Bilt, provincie Utrecht; 

9 °. Károly K ézér, geboren te Hatvan 
(Hongarije) 22 Juli I909, landbouwer, wo
nende te Dinther, provincie Noordbrabant; 

10°. Robert König, geboren te Suceava 
(Roemenië) 14 April 19n, vertegenwoordi
ger, wonende te Wassenaar, provincie Zuid
holland; 

11 °. Gerarda Mariantï.e Krijger, geboren 
te Buurmalsen ( Gelderland) 9 September 
19I9, weduwe van Riccardo Giuseppe Emi
lio Adruno Alker, zonder beroep, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie ZuidhoJ/and; 

r2 °. Gustaaf August Lelerink, geboren 
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te Lonn'èker, thans gemeente Enschede 
(Overijssel) 3 Juli 1912, kantoorbediende, 
wonende te Enschede, provincie Overijssel; 

13 °. Walt her Osterreicher, geboren te 
Wenen ( Ooslenrijk) 2 September 1901, arts, 
wonende te Bandoeng (Nederlandsch-lrn
dië); 

14° . Joseph Spmuel Pimsler, geboren te 
Putilla ( Roemenië) 6 December 1901, win

. kelier, wonende te Willemstad (Curaçao); 
15° . Josephus Georgius Ludovicus Ma

ria Schram, geboren te Antwerpen ( België) 
16 Mei 1894, arts , wonende te Spanbroek, 
provincie Noordholland; 

16° . Heinrich Theodor Vriesen, geboren 
te Suderwick (Duitsland) 12 November 
1891, landbouwer, wonende te Dinxperlo, 
provincie Gelderland; 

17° . Maria Anna Catharina Wiesmann, 
geboren te· Hörstel (Duitsland) 13 Sep
tember 1906, huishoudster, wonende te Tub
bergen, provincie OveriJssel. 

2. Met afwijking van hel: bepaalde bij 
art ikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3 °, der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op ·het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd !:;,ij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander ver!eend aan: 

1°. Johan Herman Kollmer, geboren te 
Emmen (Drenthe) 31 Mei 1899, veenarbei
der, wonende te Emmen, provincie Drenthe; 

2 ° . Jan jozef Hubert Rouvroije, gebo
ren te Vaals (Limburg) 1 November 1896, 
mijnwerker, wonende te Kerkrade, provin
cie Limburg; 

3 ° . Willem Schmidt, geboren te Wychen 
(Gelderland) ,1 Augustus 1908, onderwijzer, 
wonende te Kesteren, provincie Gelder
land. 

:i. Met uitb reiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend 
aan: 

1° . Godelieve Maria Helena Angela 
Raymonda Schram, geboren te Kapellen 
(België ) 19 Maart 1925, apothekers-assis
tente, wonende te Span,broek, provincie 
Noordholland; 

2 °. Catharina Wilhelmina Vriooen, ge
boren te Dinxperlo (Gelderland) 19 Juni 
1922, zonder beroep, wonende te Dinxperlo, 
p rovincie Gelderland; 

3 °. Arend jan Vriesen, geboren te Dinx
perlo (Gelderland) 29 October 1923, land
bouwer, wonende te Dinxperlo, provincie 
Gelderland; 

4 ° . Johanna Gerharda Wilhelmina Vrie
sen, geboren te Dinxperlo ( Gelderland) 6 
November 1925, zonder beroep, wonende te 
Dinxperlo, provincie Gelderland. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, 13 Mei 

1948. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg . 21 Mei 1948.) 

S. I 188 

13 Mei 1948. WET, houdende naturalisa
tie van Daniela Pauline Christoph en 
20 anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 731 ; 
Hand. II 47/48, blz. 1617; 
Bijl. Hand. I 47/48, 731; 
Hand. I 47/48, blz. 566- 567. 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Daniela Pauline Christoph en 20 anderen, 
die aan Ons een verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de 
in de artt. 2 en 3 genoemden voor zoveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Daniela Pauline Christoph, geboren 

te Schwechat ( Oostenrijk) 19 December 
1908, hoofd ener school, wonende te Nistel
rode, provincie Noordbrabant; 

2 °. Aro1a Elise Bürmann, geboren te 
N ieuwer-Amstel (Noordholland) 20 Septem
ber 1886, weduwe van Reinhold Wilhelm 
Hellmers, zonder beroep, wonende te Haar
lemmerliede en Spaarnwoude, p rovincie 
N oordholland; 

3 °. Johanna Christine Elise Demkowsky, 
geboren te Wesel (Duitsland) 14 October 
1879, gescheiden echtgenote van Hermann 
Heinrich Emil Gerstorii, zonder beroep, 
wonende te 's- Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

4 ° . Govert Ginsberg, geboren te Gros
sendori, Rahden (Duitsland) 4 September 
Igog, advocaat, wonende te Willemstad 
(Curaçao); 

5 °. Erich H olländer, geboren te Eschwei
ler (Duitsland) 24 D ecember 1897, koop
man. wonende te Heerlen, pro'll'incie Lim
b urg: 

6 °. Ferdinand Hörmann, geboren te We
nen (Oostenrijk) 19 Mei 1912, landbou
wer, wonende te Ruinen, provincie Dren
the · 

/
0

• Erwin Erie Klant, geboren te Breda 
(Noordbrabant) 26 September 1912, dieren
park-exploitant, wonende te Valkenburg
Houthem, provincie Limburg; 

8 ° . jan Konieczny, geboren te Heerlen 
(Limburg) 29 Januari 1914, kantoorbedien
de, wonende t<': Heerlen, provincie Limburg; 
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9 °. Stephanus Gerardus Lucassen, gebo
ren te Hillegersberg, thans gemeente Rot
terdam (Zuidholland) 4 Augustus 1885, 
R.-K.priester, wonende te Maastricht, pro
vincie Limburg; 

1 o 0
• Giuseppe Pasquale Magnani, gebo

ren te Pontito, gemeente Vel/ano (Italië) 
18 April 1889, beeldenmaker, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; , 

n ° . Wilhelmus Hendricus van der Meer, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) 23 Fe
bruari 1888, electro-technicus, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland; , 

12 ° . Walter Münker, geboren te Daal
brücken (Duitsla,nd) 22 Augustus 19n, sto
ker, wonende te Voornchoten, provincie 
Zuidholland; , , 

13 ° . Joharmes Leonard Spering, geboren 
te Schüttorf (Duitsland) 18 September 
1885, fabrieksdfrecteur, wonende te Zwolle, 
provincie Overijssel; 

14 °. L ászló Szász, geboren te Szenicze 
(Tsjecho-Slowakije) 5 Januari 1893, arts, 
wonende te Soerabaia (Nederlandsch-In
dië); 

z 5 °. . M árton Verö, geboren te U jarad 
(Hongarije) 6 September 1898, bedrijfslei
der, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordhol/and. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
. ;irtikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3 °, der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan : 
· 1 °. Paul Blaschke, geboren te Dortmund 
(Duitsland) 8 Augustus 1913, kappersbe
diende, wonende te Hilversum, provincie 
Noordholland; . 

2 ° . Paul Egon Gleisberg, geboren te Am~ 
s±erdam, (Noordholland) IO Februari 1918, 
k antoorbediende, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordhol/and; 

3 ° . Wilhelm Hugo Lütkenihaus, geboren 
te Westerholt (Duitsland) 'I D September 
1913, schoenmaker, wonende te Tubbergen, 
provincie Overijssel; 

4 °. Laurens Willem Maria Rossi, gebo
ren te Kerkrade (Limburg) 7 September 
1907, kapper, wonende te Breda, provincie 
Noordbrabant ; 

5° . Petrus Hubertus Snoeck, gebor~n te 
Strijp, thans gemeente Eindhoven _(Noord
brabant) 25 November 1895, fabneksbaas, 
wonende te Eindhoven, provincie Noord
brabant. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan 
Giuseppe Pasquale Magnani, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 13 Februari 
1919, kantoorbediende, wonende te Amster
dam, provincie Noordhol/and. 
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4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bev Jen, enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, 13 Mei 

1948. 
WILHELMINA. 

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

(Uitgeg . 21 Mei 1948). 

S. I 189 

13 Mei 1948. WET, houdende bepalingen 
nopens de betekenis van zekere rege
lingen in zake het bezettingsrecht, se
dert de inwerkingtreding van het Be
sluit Bezettingsmaatregelen getroffen 
(Wet bezettingsmaatregelen II). 

Bijl. Hand. II 47/48, 685; 
Hand. II 47/48, bladz. 1617; 
Bijl. Hand. I 47/48, 685; 
Hand. I 47/48, bladz. 566- 567. 

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

dat het wenselijk is enkele bepalingen vast 
te stellen nopens de betekenis van zekere 
regelingen inzake het bezettingsrecht, se
dert de inwerkingtreding van het Besluit 
bezettingsmaatregelen getroffen; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Indien een op het Besluit be

zettingsmaatregelen berustende schorsing 
van de werking ener bezettingsregeling in 
welke bewoordingen ook is teniet gedaan, 

' wordt deze bezettingsregeling beschouwd als 
voorlopig gehandhaafd sedert het tijdstip, 
op hetwelk deze tenietdoening is ingegaan 
of gerekend wordt te zijn ingegaan. Ingeval 
de bezettingsregeling inmiddels buiten wer
king is getreden, wordt de voorlopige hand
having geacht bij die buitenwerkingtreding 
een einde te hebben genomen. 

2. Het in het eerste lid bepaalde lijdt 
uitzondering in die gevallen, waarin uit de 
gebezigde bewoordingen volgt, dat de te
nietdoening van de schorsing beoogde, ten 
aanzien van de betrokken bezettingsrege
ling alsnog te verklaren hetzij dat zij nim
mer van kracht is geweest, hetzij dat zij 
buiten werking is getreden. 

2. 1. Ter zake van handelingen in strijd 
met een bezettingsregeling, welke met te
rugwerkende kracht voorlopig is gehand
haafd, bestaat geen recht tot strafvervol
ging, indien die handelingen zijn verricht 
tijdens de periode, waarover die terugwer
king zich uitstrekt. 

2. Deze bepaling laat onverlet het bij de 
wet van 5 April 1946 (Staatsblad no. G 
86) bepaalde, en lijdt voorts uitzondering 
ter zake van handelingen in strijd met een 
der bezettingsregelingen, bedoeld in: 

a . de wet van 5 April 1946 (Staa~sblad 
no. G 87), tot regeling van de rechtskracht 
van bezettingsmaatregelen op het gebied 
van de distributie van gebruiks- en ver
bruiksartikelen (electriciteit daaronder be
grepen); 
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b. de wef van II Mei 1946 (Staatsblad 
no. G II6), houdende regeling betreffende 
wettelijke maatregelen op het gebied van 
de prijzen van goederen en diensten; 

c. de wet van II Mei 1946 (S_taatsblad 
no. G II8), tot regeling van de rechtskracht 
van enkele wettelijke maatregelen op het 
gebied van de middenstand. 

3. r. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging 
en werkt terug tot het tijdstip van inwer
kingtreding van het Besluit bezettingsmaat
regelen. 

2. Zij kan worden aangehaald als Wet 
bezettingsmaatregelen Il. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize het Loo, 13 Mei 

1948. 
WILHELMINA. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Zaken, BEEL. 

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

De Min. v. Buiten!. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Binnen!. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. v. ·o., K. en W. , Jos. J. GIELEN. 

De Mi~. v. Financiën a.i., W. DREES. 

De Min. V. Oorlog a.i. , WITTEMAN. 

De Min. v. Marine a.i., 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisvesting, 
J. IN 'T VELD. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 

De Min. v. Econ . Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Minister van L., V • en V., MANSHOLT. 

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

De Min. van Qverz. Geb., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. II Juni z948). 

S. I 190 

13 Mei z948. WET, houdende WtJZtgmg 
van de begroting van het Scheepvaart
fonds voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 759; 
Han4. Il 47/48, bladz. z6oo; 
Bijl . Hand. 1 47/48, 759; 
Hand . 1 47/48, bladz. 566- 567. 

S. I 191 

z3 Mei z948. WET, houdende goedkeuring 
van het op 26 Juli 1939 te lstanbul 
tussen Nederland en Afghanistan geslo
ten verdrag van vriendschap. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 74z; 
Hand. Il 47/48, bladz. z6oo; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 74z; 
Han,d. 1 47/48, bladz. 566-567. 
Wij WILHELMINA, enz .. .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het op 26 Juli 1939· te Jstanbul tussen 
Nederland en Afghanistan gesloten verdrag 
van vriendschap, alvorens te kunnen worden 

bekrachtigd, ingevolge artikel 60 der Grond
wet de goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Enig artikel. 

Het op 26 Juli 1939 te Istanbul tussen 
Nederland en Afghanistan gesloten verdrag 
van vriendschap, dat in afdruk nevens deze 
wet is bevoegd, wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize het Loo, 13 Mei 

1948. 
WILHELMINA. 

D e Min. v. Buiten!. Z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min . v . Econ. Zaken, VAN DEN BRll',t<'.. 

(Uitgeg . .II Juni 1948). 

Traité <l'amitJé entre Ie Royanme des Pays
Bas et Ie R.oyaume d'Afghanlstan. 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas d'une 
part 

et 
Sa Majesté Ie Roi d' Afghanistan d'autre 

part, 
également animés du désir de consolider 

les rapports d'amitié entre les deux Etats, 
ont résolu de conclure un traité d'amitié 
et ont nommé à eet effet pous Leurs Plé
nipotentiaires: 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas: 
Son Excellence Monsieur Philips Christi

aan Visser,_ Son Envoyé Extraordinaire et 
Ministre Plénipotentiaire à Ankara, 

Sa Majesté Ie Roi d'Afghanistan: 
Son Excellence Faiz Mohamed Khan, Son 

Ambassade1,1r Extraordinaire et Plénipoten
tiaire à Ankara, 

lesquels après s'êtrt communiqué leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus · des dispositions 
suivantes: 

Art. 1er. _Il y aura paix inviolable et 
amitié sincere et perpétuelle entre 1 e 
Royaume des Pays-Bas et Ie Royaume d'Af
ghanistan, ainsi qu'entre les ressortissants 
des deux Etats. 

Art. 2. Les Hautes Parties contractantes 
auront mutuellement Ie droit d'envoyer 
d es agents diplomatiques dûment accrédités 
qui jouiront, à charge de réciprocité, dans 
Ie pays de leur résidence, du traitement 
consacré par les principes et la pratique du 
droit commun international. 

Art. 3. Les Hautes Parties contractantes 
sont d'accord pour développer autant que 
possible les relations commerciales entre 
les deux pays et recherche,;ont les modalités 
par lesquelles ces relations pourraient être 
réglées ultérieurement. 

Art. 4. Le présent traité sera ratifié et 
les ratifications seront échangées le plus 
tot possible à Ankara. Il entrera en vigueur 
immédiatement après !'échange des ratifi
cations. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires res
pectifs ont signé Ie présent Traité et y ont 
opposé leurs sceaux. 
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Fait en double exemplaire à Istanboul, Ie 
26 juillet 1939 Ie 2 Assed 1318. 

(L.S.) Visser. 
(L.S.) Faiz Md. 
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IS Mei I948. BESCHIKKING van de 
Minister van Financiën, houdende wij
ziging van artikel 8 van de Beschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad No. H 377). 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, na

dere voorzieningen te treffen terzake van 
de Afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet;_ op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 287), houdende verlen
ging van de machtiging als bedoeld in ar
tikel 1, eerste lid, van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen. 
Art. I. Artikel 8 van de Beschikking Af

wikkeling Geldzuivering 1947 (Staatsblad 
no. H 377) wordt gewijzigd vastgesteld als 
volgt: 

Art. 8. Investeringscertificaten eri Be
leggingscertificaten. Ten laste van een 
optierekening kunnen worden verworven 3 
% Investeringscertificaten, dan wel 3¼ % 
Beleggingscertificaten, zijnde bewijzen van 
inschrijving in rentedragende Nederlandse 
Staatsschuld, een en ander tot nominale be
dragen, afgerond op vijfhonderd gulden of 

· veelvouden van vijfhonderd gulden. D eze 
certificaten worden uitgegeven onder door 
de Minister van Financiën vastgestelde 
voorwaarden en worden volgens door de 
Minister van Financiën gestelde richtlijnen 
geleidelijk binnen een termijn van ten hoog: 
ste vijf jaren verhandelbaar gesteld. 

Art. II. Deze beschikking, die in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, treedt in 
werking op de dag volgende op -die harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, 15 Mei 1948. 
De Minister van Financiën, P. L IEFTINCK. 

(Uitgeg. IB Mei I948). 
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IS Mei I948. BESCHIKKING van de 
Minister van Financiën, houdende vast
stelling van de Vijfde Aanvullingsbe
schikking Afwikkeling Geld~;uivering 
1947. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 287); houdende verlen
ging van de machtiging, als bedoeld_ in ar
tikel 1, eerste lid, van het Machtigmgsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 
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Gelet op het bepaalde in artikel 8 van de 
Beschikking Afwikkeling Geldzuivering 
1947 (Staatsblad no. H 377); 
· Heeft goedgevonden te bepalen: 

Art. 1. Uitgegeven worden 3¼ % .Be
leggingscertificaten onder de navolgende 
voorwaarden van uitgifte: • 

1. Het bedrag waarvoor, gelet op artikel 
8 van de Beschikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947 (Staatsblad no. H 377), 3¼ 
% Beleggingscertificaten zullen worden uit
gegeven, zal na sluiting van de gelegenheid 
tot inschrijving worden vastgesteld. 

2. De certificaten worden uitgegeven in 
de vorm van schuldbewijzen, ten laste van 
de Nederlandse Staat, aan toonder, groot 
nominaal f 1000, f 500 en f 100. D e recepis
sen zijn op de voet van het bepaalde sub 
II voorzien van één coupon per 1 April 
1949 voor 9 maanden rente en vervolgens 
van jaarcoupons; de definitieve schuldbe
wijzen van f 1000 zijn voorzien van één 
coupon per 1 April 1949 voor 9 maanden 
rente en vervolgens van halfjaarcoupons; de 
definitieve schuldbewijzen van f 500 en 
f 100 zijn voorzien van één coupon per 1 
April 1949 voor 9 maanden rente en ver
volgens van jaarcoupons. De schuldbewijzen 
kunnen niet worden aangewend voor beta
ling van aanslagen in de vermogensaanwas
belasting en de vermogensheffing ineens. 

3 . De koers van uitgifte bedraagt 100½ 
%. 

4. De schuld heeft een looptijd van ten 
hoogste 50 jaren, gerekend van 1 April 
1948. Op de eerste April van de jaren 1959 
tot en met 1968 wordt 1 %, van de jaren 
1969 tot en met 1978 2%, van de jaren 1979 
tot en met 1988 3 % en van de jaren 1989 
tot en met 1998 4 % van het sub 1 bedoelde 
bedrag a pari aflosbaar gesteld of zoveel 
meer of minder als uit het systeem van uit
loting op eindcijfers van de nummers der 
schuldbewijzen en aflossing op de sub 14 
bedoelde inschrijvingen in het schuldregister 
zal voortvloeien. De bevoegdheid tot ver
sterkte of algehele aflossing wordt te allen 

1 tijde voorbehouden, met dien verstande dat 
versterkte of algehele aflossing gedurende 
de eerste 20 jaren slechts kan geschieden à 
101 % en gedurende de verdere looptijd a 
pari. 

Bij gedeeltelijke aflosbaarstelling worden 
de af te lossen schuldbewijzen noor loting 
aangewezen. Indien van aflosbaar gestelde 
schuldbewijzen coupons ontbreken, zal het 
daarop uitgedrukte bedrag van de hoofdsom 
worden afgetrokken. De terugbetaling der 
hoofdsom zal geschieden ten kantore van 
De Nederlandsche Bank te Amsterdam, 
Rotterdam en 's-Gravenhage. 

5. De rente bedraagt 3¼ % per jaar; zij 
verschijnt op de recepissen per r April, op 
de definitieve schuldbewijzen van f 1000, 
per 1 April en 1 October en op de defini
tieve schuldbewijzen van f 500 en f 100 per 
r Apr,il. De couponbelasting zal geschieden 
ten kantore van De N ederlandsche Bank te 
Amsterdam, Rotterdam en 's-Gravenhage. 
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De rente loopt niet verder dan tot aan de 
dag, waarop de schuldbewijzen aflosbaar 
z ijn. 

6. De rente gaat in op de laatst aan de 
stortingsdatum van de hoofdsom vooraf
gaande coupondatum. Bij de betaling der 
hoofdsom dient de rente over het tijdvak 
van de datum van ingang der rente tot aan 
de stortingsdatum te worden bijbetaald. Als 
stortingsdatum wordt beschouwd de datum 
waarop het bedrag bij De Nederlandsche 
Bank ten gunste van de rekening van 's 
Rijks Schatkist is geboekt. 

7. De inschrijving kan uitsluitend ge
schieden door houders van optierekeningen, 
bedoeld in de Beschikking Afwikkeling 
Geldzuivering 1947 (Staatsblad no. H 377). 
Voor houders van stellen van 5 recepissen 
der 3 % Investeringscertificaten, afkomstig 
uit inschrijvingen gedateerd voor de in wer
king treding van deze beschikking, zal op 
nader vast te stellen voorwaarden de mo
gelijkheid worden geopend desgewenst tot 
verwisseling van deze certificaten in be
l eggingscertificaten over te gaan. Iedere 
houder van één of meer optierekeningen 
kan inschrijven tot maximaal een nominaal 
bedrag aan beleggingscertificaten, waarvan 
de waarde, omgerekend tegen de koers 
van 100½ %, het bedrag zijner optiereke
ning(en) niet overschrijdt, met dien ver
stande, dat inschrijvingen slechts kunnen 
plaats vinden in bedragen van f 500 nomi
naal of veelvouden daarvan. De gelegen
heid tot inschrijving wordt opengesteld van 
1 Juli 1948 af, bij de leden van de Vereni
ging voor den Effectenhandel (Bedrijfsgroep 
Effectenhandel), verder te noemen leden van 
de Vereeniging. De leden van de Vereeni
ging doen opgave van de door hen ontvan
gen inschrijvingen aan het Agentschap van 
het Ministerie van Financiën, Herengracht 
344, Amsterdam C. De gelegenheid tot het 
indienen van deze opgaven, met ,.aange
hechte provisie-kwitanties, is geopend op 
werkdagen, behalve 's Zaterdags, van g--12 
uur. Het recht wordt voorbehouden de ge
legenheid tot inschrijving met ingang van 
een nader te bepalen datum te sluiten. 

8. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 14 der Beschikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947 (Staatsblad no. H 377) mag 
het saldo ener optierekening geheel of ge
deeltelijk worden overgeboekt naar een ten 
name van dezelfde rechthebbende staande 
of te openen optierekening bij een lid van 
de Vereniging, mits het aldus over te boe
ken bedrag wordt aangewend tot betaling 
van bij inschrijving tegen de koers van 
100½ % te verwerven beleggingscertifica
ten en m its op alle bescheiden, houdende 
omschrijving van het over te boeken be
drag wordt vermeld: ,,Voor inschrijving Be
leggingscertificaten". 

9. Het door de inschrijver verschuldigde 
bedrag der hoofdsom, vermeerderd met het 
agio, moet worden betaald ten laste van de 
optiereken ing ten name van de inschrijver 
gehouden bij het lid van de Vereniging, bij 
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wie de inschrijving geschiedt. Het door de 
inschrijver verschuldigde bedrag wegens te 
verrekenen rente moet worden voldaan ten 
laste van een vrije rekening of in betaal
middelen. 

10. De storting van de hoofdsom, ver
meerderd met het agio en onder aftrek van 
de p.rovisie, moet geschieden door het lid 
van de Vereniging op de dag, waarop de 
inschrijving door hem aan het Agentschap 
van het Ministerie van Financiën wordt op
gegeven. Deze storting moet plaats hebben 

• door overschrijving op de rekening van 's 
Rijks Schatkist bij De Nederlandsche Bank 
te Amsterdam, onder vermelding "Koers
waarde minus provisie Beleggingscertifica
ten". De te verrekenen rente moet tegelijk 
met de hoofdsom door het lid van de Ver
eeniging worden overgemaakt ten gunste 
van de rekening van 's Rijks Schatkist bij 
De Nederlandsche Bank te Amsterdam, on
der vermelding "Rente Beleggingscertifi
caten". 

11. Ten bewijze van deelneming zullen 
door het Agentschap van het Ministerie 
van Financiën, op nader aan te kondigen 
tijdstippen, worden uitgegeven: 

a . stellen van 4 recepissen. te weten: 
4 à f 1000, 4 à f 500 of 4 à f 100. E lk stel 

bestaat uit: 
Eén recepis soort I, met één coupon per 

1 April 1949 voor 9 maanden rente; 
Eén recepis, soort II, m et één coupon per 

1 April .z949 voor g maanden rente en één 
jaar coupon per 1/4''50; 

Eén recepis soort III, met een coupon per 
1 April 1949 voor 9 maanden rente en twee 
jaarcoupons, resp. per 1/4''50 en 1/4 /'51; 

Eén recepis so.ort IV. met één coupon per 
1 April 1949 voor 9 maanden rente en drie 
jaarcoupons, resp. per 1/4''50, 1/4/'51 en 
1/4/'52; 

b. een verhandelbaar schuldbewijs van 
gelijke coupure als de recepissen. 

De recepissen (met inbegrip van de bij
behorende coupons) zijn niet verhandelbaar 
en ziin. behoudens nadere beschikking van 
de Minister van Financiën, niet beleenbaar. 

12: Het lid van de Vereeniging, bij wie 
werd ingeschreven, geeft de door zijn be
middeling verworven recepissen (met in
begrip van de bijbehorende coupons) ten 
hame en voor rekening van de inschrijvers 
in bewaring bij een inleveringskantoor in 
de zin van artikel 39, sub II, van het Be
sluit herstel rechtsverkeer (Staatsblad no. 
E 100, gewijzigd bij Koninklijk besluit 
Staatsblad no. F 272) of wel neemt, indien 
het zelf inleveringskantoor in bovenbe
doelde zin is, in zijn kwaliteit van inleve
ringskantoor en door zijn bemiddeling ver- , 
worven recepissen (met inbegrip van de 
bijbehorende coupons) ten name en voor re
kening van de inschrijvers in bewaring. D e 
inschrijver kan aangeven welk inleverings
kantoor hij met de bewaring zijner recepis
sen belast wenst te zien. Het inleverings
kantoor is gehouden de recepissen (met in
begrip van de bijbehorende coupons) tot 
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het tijdstip van verwisseling (resp. het tijd
stip van verschijnen der coupons) in bewa
ring te houden, ten behoeve en ten name 
van de iPschrijver en aan deze een opgave 
van de nummers der recepissen te verstrek
ken. Het is de inschrijver toegestaan de re
cepissen te doen overbrengen te zijnen na
me naar een ander inleveringskantoor, dat 
ten aanzien van de bewaring aan dezelfde 
voorwaarden is gebonden. 

13. De recepissen zijn met ingang van 
onderstaande data kosteloos verwisselbaar 
in verhandelbare definitieve schuldbewijzen. 

Recepis soort I ............ '< Juni 1949 
Recepis soort II 1 Jvni 1950 
Recepis soort III 1 Juni 1951 
Recepis soort IV 2 Juni 1952 

Deze verwisseling vindt plaats bij het 
Agentschap van het Ministerie van Finan
ciën te Amsterdam, op nader te bepalen 
wijze. 

14. Volgens nader door de Minister van 
Financiën te stellen regelen kan de moge
lijkheid worden geopend, inschrijvingen van 
ten minste f 100,000 te doen opnemen op 
naam van de inschrijver in een afzonderlijk 
schuldregister, te houden bij het Agentschap 
van het Ministerie van Financiën te Am
sterdam. In dat geval zal een schuldregister 
3¼ % Beleggingscertificaten worden inge
steld. Voor de inschrijvingen in zulk een re
gister gelden voor zover toepasselijk, dezelf
de bepalingen als voor schuldbewijzen, met 
dien verstande, dat de aflossing niet door 
loting, maar in evenredigheid zal geschie
den. 

15. Het recht tot opvordering van de 
hoofdsom van een aflosbaar gesteld schuld
bewijs verjaart tien jaar na de dag wa,irop 
het aflosbaar is. Het recht tot opvordering 
van de rente verjaart vijf jaren na de dag 
waarop zij betaalbaar is. 

16. Inschrijvingsformulieren en prospec
tussen zijn kosteloos verkrijgbaar bij de 
leden van de Vereeniging. De opgaven door 
de leden van de Vereeniging aan het Agent
schap van het · Ministerie van Financiën 
moeten geschieden op daartoe eveneens 
kosteloos verkrijgbaar gestelde opgaven van 
inschrijvingen, met aangehechte provisie
kw1tanties. Alle formulieren moeten volle
dig worden inge;vuld en ondertekend, over
eenkomstig de daarop voorkomende aanwij
zingen. Onvolledig ingevulde formulieren 
en die, welke bepalingen bevatten die van 
de gestelde voorwaarden afwijken, worden 
buiten beschouwing gelaten. 

17. Aan de leden van de Vereeniging, 
die hun bemiddeling bij de inschrijving 
hebben verleend, wÓrdt een provisie ver
goed van ¼ % over het bedrag der hoofd
sommen. Deze provisie dient bij de storting 
op de hoofdsom vermeerderd met het agio, 
in mindering te worden gebracht. 

i8. Inschrijvingsformulieren, nota's en 
quitanties ter zake van deze uitgifte zijn 
vrij van zegelrecht. 

19. Voor de opneming in de notering 
ter beurze van Amsterdam en Rotterdam 

L. & S, 1948 
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zal het nodige worden verricht. 
2. Handelingen in strijd met het bepaal

de in artikel 1, sub 8, sub 9, sub 11 en sub 
12 worden beschouwd als misdrijven. 

3. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal .worden geplaatst, kan worden aan
gehaald als "Vijfde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947" en treedt 
in werking op 1 J uii 1-948. 

's-Gravenhage, 15 Mei 1948. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg . 18 Mei 1948.) 
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21 Mei 1948. WET, houdende w1Jz1gmg 
van de Surinaamse Staatsregeling. 

Bijl. Hand. II 47/48, 650; 
Hand. II 47/48, bladz. 1530--1554; 
Bijl. Hand. I 47/48, 650; 
Hand. I 47/48, bladz. 578-582. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Reg<;_ntes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is de Wet op de Staats
inrichting van Suriname te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.; 
Art. I. De Wet op de Staatsinrichting 

van Suriname (Staatsblad 1936, No. 909; 
Gouvernementsblad 1936 No. 156), zoals 
deze is gewijzigd bij de wet van 1 Maart 
1946 (Staatsblad No. G 50; Gouvernement-s
blad No. 57) , wordt nader gewijzigd als 
volgt: 

§ 1. In artikel 3 wordt: 
a. punt c van 2° gelezen als volgt: 
,,c. de landsverordeningen, zijnde veror

deningen met gemeen overleg der Staten 
door de Gouverneur vastgesteld;" 

b. onder 3e in plaats van "Raad van 
Bestuur" gelezen: ,,Raad van Advies". 

§ 2. Het eerste lid van artikel 4 vervalt. 
§ 2a. In het tweede lid van artikel 14 

wordt in plaats van "Raad van Bestuur" 
gelezen: ,,Raad van Advies". 

§ 3. Het eerste lid van artikel 19 word t 
gelezen als volgt: 

"1. Bloedverwantschap of zwagerschap 
tot de derde graad ingesloten mag niet be
staan tussen. de Gouverneur enerzijds en de 
ondervoorzitter of de leden en buitengewo
ne leden van de Raad van Advies, de leden 
van het College van Algemeen Bestuur, de 
Vertegenwoordiger in Nederland dan wel 
een der. hoofden van een afdeling van be
stuur anderzijds". 

§ 3a. In de leden 1, 2, 3, 4 en 5 van 
artikel 20 wordt telkens in plaats van "Raad 
van B estuur" gelezen "Raad van Advies". 

§ 4. In het eerste lid van artikel 21, sub 
a en d wordt telkens in plaats van "Minis
ter van Koloniën" gelezen "Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen". 

1 7 
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§ 5. In artikel 24 wordt in plaats van 
"artikel 165 der Grondwet" gelezen "artikel 
171 der Grondwet". 

§ 5a. In het eerste lid van artikel 2 s 
· wordt in plaats van "Raad van Bestuur" ge_ 
lezen "Raad van Advies". 

§ 6. Artikel 29 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 29. r. De Gouverneur oefent, in 

naam en als vertegenwoordiger des Konings 
en met inachtneming van de voorschriften 
van deze wet, het algemeen bestuur uit over 
Suriname. 

2. Hij oefent het algemeen bestuur uit 
met medewerking van het College van Al
gemeen Bestuur. 

3. Ten aanzien van onderwerpen, waar
bij Nederland, Nederlandsch-lndië of Cura
çao in belangrijke mate is betrokken, neemt 
de Gouverneur 's Konings aanwijzingen in 
acht. 

4. De Gouverneur is bekleed met de uit
voerende macht en zal de uitoefening daar
van, met behoud van zijn verantwoordelijk
heid, als regel aan leden van het College 
van Algemeen Bestuur opdragen. 

5. De Gouverneur is voQr zijn doen en 
laten verantwoordelijk aan de Koning." 

~ 7. Artikel 30 wordt gelezen als v.olgt: 
"Art. 30. r. De Gouverneur heeft het 

opperbevel over de hem ter beschikking ge
stelde zee- en landmacht en over de in ar
tikel 155 bedoelde gewapende macht. 

2. De Commandant van de gezamenlijke 
landstrijdkrachten wordt door Jie Koning 
benoemd. Wanneer bij het openvallen van 
de plaats van de Commandant de benoe
ming van zijn opvolger niet geschied of in 
Suriname niet bekend is, of wanneer de 
benoemde in de spoedige aanvaarding van 
zijn betrekking verhinderd wordt, voorziet 
de Gouverneur in de tijdelijke waarneming." 

§ 8. Artikel 31 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 31. 1. De Gouverneur oefent .het 

opperbev el over de in Suriname ter be
schikking gestelde zee- en landmacht uit 
behoudens haar administratieve betrekkin
gen tot de Ministeriële Departementen en 
overeenkomstig de bijzondere beschikkingen 
des Konings. 

2. Hij beschikt over deze strijdkrachten 
in oorlog en vrede. zodanig als . hem in het 
belang van Suriname oirbaar dunkt, e n 
heeft het recht haar bevelhebbers en offi
cieren te schorsen. 

3. Hij geeft terstond van de schorsing 
kennis aan de Koning. 

4. Zij is, zolang zij niet door de Koning 
bekrachtigd is, slechts voorlopig." 

§ 9. Artikel 32 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 32. De Gouverneur benoemt de of

ficieren behorende tot de in artikel 155 be
doelde gewapende macht. Zij worden door 
hem bevorderd en ontslagen." 

§ 10. Aan artikel 34 wordt een vierde 
lid toegevoegd, luidende als volgt: · 

,,4. Regelen betreffende de rechtstoe
stand van de landsdiena ren worden bij 
landsverordening gesteld." 

§ 10a. In artikel 35 wordt in plaats van 
... de wet" gelezen: ,,landsverordening". 
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§ 10b. In het tweede lid van artikel 3 7 
wordt in plaats van "Raad van Bestuur" 
gelezen "Raad van Advies". 

§ 10c. De laatste twee regels van artikel 
42, lid 2 worden gelezen als volgt: 

,,(Ondertekening van de Gouverneur, van 
het lid of van de leden van College van 
Algemeen Bestuur en van de Gouverne
ments-secretaris)". 

§ 1 r. In het eerste lid vap artikel 44 
wordt in plaats van "behoudens het be
paalde bij het eerste lid van artikel 101" 

gelezen: ,,met inachtneming van het be
paalde in het tweede en derde lid van ar
tikel 91". 

§ 12. In het eerste lid van artikel 45 
wordt in plaats van "101, derde lid", gele
zen "101, eerste lid". 

§ 13. In het eerste lid van artikel 48 
wordt in plaats van "elke lanäsverordening, 
door hem vastgesteld," gelezen "elke vast
gestelde landsverordening". 

§ 14. In artikel 49 wordt: 
a. in het eerste lid in plaats van "in 

gevallen van spoedeischenden aard" gelezen 
"in ·dringende omstandigheden", in plaats 
van "het derde lid van artikel 101" gelezen 
,,het eerste lid van artikel 101"; 

b. in het tweede lid in plaats '[an "of 
waarom dat niet geschied is" gelezen "of 
om welke dringende omstandigheden zulks 
niet is geschied". · 

§ 15. In artikel 50 wordt: 
a. het eerste lid gelezen als volgt: 
,, r. Behoudens in dringende omstandig

heden, ter beoordeling van de Koning, of, 
voorzover het voorstellen van wet betreft, 
ingediend ingevolge artikel n9 der Grond
wet, ter beoordeling van de Voorzitter van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en 
behoudens ten aanzien van ontwerpen van 
goedkeuringswetten, als bedoeld in artikel 
152 , tweede lid, stelt de Gouverneur de 
Staten in de gelegenheid, zo nodig binnen 
een door hem te bepalen termijn, van raad 
te dienen nopens de ontwerpen van wetten, 
uitsluit end of in belangrijke mate Suriname 
betreffende, voordat zij in behanqeling ko
men bij de Staten-Generaal."; 

b. in het tweede en derde lid in plaats 
van "artikel 11 7 der Grondwet" gelezen 
,,artikel xxg der Grondwet". 

§ 16. Het tweede lid van artikel 52 
wordt gelezen als volgt: 

,. ,,2. Het formulier van afkondiging 
luidt: 

,,In Naam des Konings! 
,,De Gouverneur van Suriname, 
,,In overweging genomen hebbende: 
(De beweegreden der landsverordening). 

ning). 
"Heeft, de Raad van Advies gehoord, met 

gemeen overleg der Staten, vastgesteld on
derstaande landsverordening: 

(De landsverordening.) 
,,Gegeven te ............... , de . ..... . .. . ... . . 
( O_ndertekening van de Gouverneur, van 

het hd of van de leden van het College van 
Algemeen Bestuur en van de Gouverne
ments-Secretaris.) ", ,,terwijl in plaats van 
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"Raad van Bestuur" wordt gelezen "Raad 
van Advies". 

§ 16a. De laatste twee regels van arti
kel 55, lid 2, worden gelezen als volgt: 

,,(Ondertekening van de Gouverneur, van 
het lid of van de leden van het Colle'ge 
van Algemeen Bestuus en van de Gouver
nements-Secretaris) ", terwijl in plaats van 
"Raad van Bestuur" wordt gelezen "Raad 
van Advies". 

§ 17. Het opschrift van het Derde 
Hpofdstuk wordt gelezen "Van de Raad van 
Advies, het College van Algemeen Bestuur 
en de Vertegenwoordiger in Nederland", het 
opschrift van de Eerste Afdeling van dit 
Hoofdstuk wordt gelezen "Van de samen
stelling van de Raad van Advies", het op
schrift van de Tweede Afdeling wordt ge
lezen "Van de werkzaamheden van de Raad 
van Advies". 

§ 18. Het eerste lid van artikel 58 wordt 
gelezen als volgt : 

,,1. Er is een Raad van Advies, bestaan
de uit een ondervoorzitter en vier leden.", 
terwijl. een vierde lid wordt toegevoegd, lui
dende als volgt: 

,,4. De Gouverneur kan het voorzitter
schap van de Raad bekleden, zo dikwijls hij 
dit nodig oordeelt. Hij heeft alsdan een 
raadgevende stem." 

§ 18a. In de artikelen 60, 61, 62, 63 en 
66 wordt telkens in plaats van "Raad van 
Bestuur" gelezen "Raad van Advies". 

§ 19. In het Derde Hoofdstuk worden 
na artikel 67 van de Tweede Afdeling op
genomen een Derde, Vierde en Vijfde Af
deling, omv11ttende de artikelen 67a tot en 
met 67i luidende als volgt: 

,,DERDE AFDELING. 
Van de samenstelling van het College van 

Algemeen Bestuur. 
Art. 67a. 1. Er is een College van Al

gemeen Bestuur, bestaande uit ten hoogste 
zes personen. 

2. Het College kiest zijn voorzitter uit 
zijn midden. 

3. De leden van het College van Alge
meen Bestuur worden na overleg met de 
Staten, de Raad van Advies gehoord, be
noemd door de Gouverneur. 

4. De leden van het College van Alge
meen Bestuur moeten de leeftijd van 23 
jaren h ebben vervuld, ingezetenen van Su
riname zijn, de staat van Nederlands onder
daan bezitten en niet uitgesloten zijn van 
verkiesbaarheid tot lid der Staten. 

5. Zij "kunnen niet . tegelijk zijn: 
a. vervanger van de Gouverneur; 
b. ondervoorzitter, lid of ' buitengewoon 

· lid van de Raad van Advies; 
c. vertegenwoordiger van Suriname in 

Nederland; 
d. lid van de Staten; 
e . actief dienend ambtenaar. 
Art. 67b. De leden van het College van 

Algemeen Bestuur leggen, alvorens hun be
trekking te aanvaarden, in handen van de 
Gouverneur de eed (verklaring of belofte) 
af: 
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"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk onder welke naam of wat 
voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner 
benoeming als lid van het College van Al
gemeen Bestuur aan iemand, wie hij ook zij, 
iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof). dat ik, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of te 
laten , van iemand hoegenaamd enige belof
ten of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; 
dat ik de Wet ·op de Staatsinrichting van 
Suriname steeds zal helpen onderhouden en 
het welzijn van Suriname naar mijn vermo
gen zal voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(Dat verklaar en beloof ik."). 
Art. 67c. 1. De leden van het College 

van Algemeen Bestuur worden telkens be
noemd voor dezelfde periode als de leden 
der Staten zitting hebben, met dien ver
stande, dat zij aan het einde van een zit

' tingsperiode met de Gouverneur zullen blij
ven medewerken, zolang hun opvolgers niet 
l;>enoemd en b~ëedigd zijn. 

2. Indien de Gouverneur blijkt, dat een 
lid van het College van Algemeen Bestuur 
het vertrouwen van de Staten niet langer 
heeft, kan hij bij gemotiveerd besluit, de 
Raad van Advies gehoord, tot tussentijds 
ontslag van dat lid overgaan, Deze wordt 
zo spoedig mogelijk vervangen. 

3. Tussentijds o"ntslag wordt, de Raad 
van Advies gehoord, verleend: 

a. bij verlies van het volle genot der 
burgerlijke rechten; 

b. · bij het ontstaan "an omstandigheden, 
die ingevolge het vierde en vijfde lid van 
artikel 67a benoembaarheid tot lid van het 
College van Algemeen Bestuur uitsluiten. 

Zodanig ontslag kan, de Raad van Advies 
gehoord, voorts worden verleend: 

a, op eigen verzoek; 
b. bij een af\yezigheid uit Suriname van 

langer dan vier maanden. 
4. Een lid van het College van Alge

meen Bestuur kan onmiddellijk worden her
benoemd. Bij vervulling van een tussentijds 
opengevallen plaats geschiedt de benoe
ming voor de verdere duur van de zittings
periode als bedoeld in het eerste lid. 

Art. 67d. De schadeloosstelling, die ver
goeding voor reis- en verblijfkosten, alsmede 
het pensioen van de leden van het College 
van Algemeen Bestuur worden bij landsver
ordening geregeld, 

VIERDE AFDELING. 
Van de werkzaamheden van het Co//ege van 

Algemeen Bestuur. 
Art. 67e. 1. Het College van Algemeen 

Bestuur werkt met de Gouverneur mede bij 
de uitoefening van diens algemeen bestuur 
over Suriname. 

Wanneer de Gouverneur het College bij
eenroept, bekleedt hij het voorzitterschap. 

2. Aan leden van het College van Al
gemeen Bestuur wordt door de Gouverneur 
de uitoefening van de uitvoerende macht op-
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gedragen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 29. 

3. D e leden van het College van Alge
meen Bestuur treden als regel op als ge
machtigden bedoeld in de artikelen 89 en 
ro7, tweede lid. 

Art. 67ee. r. Ingeval terzake van een 
ontwerp-landsverordening of een uit te 
vaardigen besluit houdende algemene maat
regelen, als bedoeld in artikel 54, de Gou
verneur zich niet kan verenigen met het ge
voelen van het College van Algemeen Be
stuur, doet hij hiervan onder opgave van 
zijn beweegredenen mededeling aan het Col
lege. 

2. Indien het College de wens daartoe 
te kennen geeft of de Gouverneur er zelf 
prijs op stelt, zal op gelijke wijze me~ede
ling worden gedaan aan de Staten. 

3. Mededeling zowel aan het College van 
Algemeen Bestuur als aan de Staten blijft 
achterwege, indien zij niet zonder schade 
voor de aan de Gouverneur toevertrouwde 
belangen kan geschieden. 

Art. 67!. De leden van het College van 
Algemeen Bestuur zijn verplicht tot ge
heimhouding van hetgeen bij de uitoefening 
van hun taak als geheim te hunner kennis is 
gekomen. 

Art. 6715. 1. Het reglement van orde 
voor het College van Algemeen Bestuur 
wordt door het College ontworpen en vast
gesteld door de Gouverneur. 

2. Het behoeft goedkeuring bij landsver
ordening. 

VIJFDE AFDELING. 

Van de Vertegenwnordiger in Nederland. 
Art. 67h. I.· Er is een Vertegenwoordi

ger van Suriname in Nederland. 
2. Hij moet aan dezelfde vereisten vol

doen als gesteld bij het vierde en vijfde lid 
van artikel 67a, behoudens dat te zijnen 
aanzien in het vijfde lid sub c moet worden 
gelezen : lid van het College van Algemeen 
Bestuur. 

3. De Vertegenwoordiger wordt benoemd 
door de Gouverneur voor dezelfde periode 
als de leden der Staten zitting hebben, uit 
een door deze op te maken voordracht van 
twee personen. De benoeming behoeft de 
goedkeuring des Konings. 

4. De Vertegenwoordiger zal de belangen 
van het gebiedsdeel naar zijn beste vermogen 
in N ederland voorstaan. Zijn instructie 
wordt, na raadpleging van de Staten, door 
de Gouverneur vastgesteld. Zij behoeft de 
goedkeuring des Konings . 

5. Bij landsverordening worden de be
zoldiging, de vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten, a lsmede- het pensioen geregeld. 

Art. 67i. De Vertegenwoordiger legt, al
vorens zijn betrekking te aanvaarden, in 
handen van de Gouverneur als vertegen
woordiger des Konings, de eed (verklaring 
of belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk, onder welke naam of wat 
voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner 
benoeming als Vertegenwoordiger van Su-

260 

riname aan iemand, wie hij ook zij, iets heb 
gegeven of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof) dat ï-, om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te la
ten, van niemand hoegenaamd enige belof
ten of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. . · 

Ik. zweer (beloof) trouw aan de Koning; 
dat ' ik de Wet op de Staatsinrichting van 
Suriname steeds zal helpen onderhouden 
en het welzijn van Suriname naar mijn ver-
mogen zal voorstaan. • 

Zo waarlijk helpe mij God, Almachtig)" 
(,,Dat verklaar en beloof ik.") 
In Nederland vertoevende, legt de Verte

genwoordiger de eed (verklaring of belofte) 
I af in handen van de Minister van Overzeese 

Gebiedsdelen." 
§ 20. Artikel 68 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 68. r. De Staten zijn samenge

steld uit 21 leden. 
2. Deze worden in de bij landsverorde

ning in te stellen kieskringen door de kie
zers rechtstreeks gekozen. 

3. De stad Paramaribo vormt één of 
meer kieskringen en vaardigt tien, de ove
rige kieskringen te zamen elf leden af. 

4. Een afgevaardigde voor een bepaalde 
kieskring behoeft niet in die kring woon
achtig te zijn.'' 

§ 21. Artikel 69 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 69. r. De leden van de Staten 

worden rechtstreeks gekozen door de inge
zetenen van Suriname, die de staat van Ne
derlands onderdaan bezitten en de ouder
dom van drieëntwintig jaren hebben ver
vuld. 

2. Voorzover rechtstreekse verkiezingen 
in sommige kieskringen niet mogelijk zijn, 
kan het kiesreglement een stelsel van kies
m annen uitwerken. 

3. Het kiesreglement kan overigens, in
dien bij de uitvoering van het bepaalde in 
het eerste lid de noodzaak daartoe blijkt, 
beperkingen inhouden en regelt verder alles 
wat het kiesrecht en de wijze van verkie
zing betreft." 

§ 22. Artikel 71 wordt gelezen als volgt: 
" Art. 71. Verkiesbaar ·zijn, behoudens het 

bepaalde bij artikel 72, mannen en vrouwen, 
Nederlandse onderdanen, die aan de ver
eisten voldoen, genoemd in artikel 69." 

§ 23. a. In de aanhef van artikel 72 
vervallen de woorden "en benoembaarheid", 
terwijl sub a achter "leden van den" wor
den ingevoegd de woorden "Raad van Ad
vies, de leden van het College van Alge
meen bestuur, de vertegenwoordiger van 
Nederland.". 

b. In artilrel 73, derde lid, vervallen de 
woorden "of benoeming,". 

c. In artikel 74, tweede lid, vervallen de 
woorden "of benoembaar", en in het derde 
lid de woorden "of benoemd.'' 

c. In artike1 74, tweede lid, vervallen de 
woorden "of benoembaar", en in het derde 
Jid de woorden "of benoemd". 

d. In artikel 76, in de eerste alinea van 
het eedsformulier, vervalt ,, (benoemd)" 
achter het woord "gekozen". 
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§ 24. Artikel 77 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 77. De schadeloosstelling van de 

leden. alsmede de vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten worden bij landsverordening 
geregeld." 

§ 24a. In artikel 78, derde lid, sub 3 ° ., 
vervallen de woorden " en benoembaar
heid". 

§ 25. In artikel 79 wordt in plaats van 
,,eersten Dinsdag der maand April" gele
zen "tweede Dinsdag der maand Mei". 

§ 26. Artikel 80 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 80. x. De voorzitter en de onder

voorzitter der Staten worden door de Gou
verneur benoemd voor de periode ener zit
ting u it een voor ieder afzonderlijk door de 
Staten in te ·dienen voordracht van twee 
leden. 

2. Zolang zodanige benoeming nog niet 
heeft plaatsgevonden, treedt als voorzitter 
op de voor de voorafgaande periode be
n oemde voorzitter of ondervoorzitter, indien 
deze deel uitmaakt van de nieuwe Staten, 
dan wel, bij ontstentenis van zodanige per
soon, het lid de r nieuwe Staten, dat onder 
de leden, die het langst zitting hebben 
gehad in het College, het oudste lid is in 
jaren.'' 

§ 28. Artikel 81 wordt gelezen als volgt : 
,,Art. 81. r. De Staten benoemen, schor

sen en ontslaan hun griffier. D eze is geén 
lid van de Staten. 

2. Zijn positie en bezoldiging worden bij 
landsverordening geregeld, evenals zijn aan
spraken op verlof en verlofbezoldiging, 
wachtgeld en pensioen." 

§ 29. Aan artikel 83 wordt toegevoegd 
een tweede zinsnede, luidende : ,,Het wordt 
openbaar gemaakt door plaatsing in het 
Gouvernementsblad." 

~ 30. In artikel 85 vervallen de woor
den "of benoemd" . 

§ 31. Het eerste lid van artikel 86 wordt 
gelezen als volgt: 

"x. De Staten mogen niet beraadslagen 
noch besluiten, zo niet meer dan de helft 
van het aantal leden tegenwoordig is ." 

§ 32. Aan artikel go worden toegevoegd 
twee nieuwe leden, luidende als volgt : 

,,2 . Hij heeft het recht de Staten te ont
binden en sluit daarbij tevens dê zitting 
der Staten. 

3. Het besluit tot ontbinding, waarop 
het College van Algemeen Bestuur en de 
R aad van Advies worden gehoord, behelst 
de uitschrijving van de verkiezing voor 
nieuwe S taten binnen twee maanden en de 
bijeenroepin~ der nieuw gekozen Staten 
binnen drie maanden." 

S 33. Aan .artikel 91 worden twee nieu
we leden 'coegevoegd, luidende als volgt: 

"2. Zij oefenen gezamenlijk met de 
Gouverneur de wetgevende macht uit ten 
aanzien van de onderwerpen als. bedoeld in 
artikel 44. 

3. Het in het vorige lid bedoelde ge
meen overleg tussen Gouverneur en Staten 
vindt plaats overeenkomstig het bepaalde in 
de navolgende artikelen.'' 

§ 33a. a. In het derde lid van artikel 
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92 wordt in plaats van "Raad v~ Bestuur" 
gelezen "Raad van Advies". 

b. De slotzin van de formulieren în de 
artikelen 92, 94, 95, 98 en 99 wordt a ls 
volgt gelezen: 

,,(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het· College van Algemeen Bestuur)". 

§ 34. Het derde en vierde lid van arti 
kel 100 worden gelezen als volgt: 

"3. Wordt andermaal overeenstemming 
niet verkregen en geldt het een regeling, 
waarbij in belangrijke mate Nederland, Ne
derlandsch-Indië of Curaçao is betrokken, 
dan kan de regeling geschieden bij algemene 
maatregel van bestuur. 

4. Zodanige bij algemene maatregel van 
bestuur vastgestelde regeling kan echter te 
allen tijde bij landsverordening worden ge
wijzigd of ingetrokken.'' 

§ 34a. In de formulieren in· artikel 103 
wordt in plaats van "Raad van Bestuur" 
gelézen "Raad van Advies", terwijl de slot
zin wordt gelezen ah volgt: 

,,(Dagtekening en ondertekening v an de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur)." 

§ _,5. Artikel 101 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 101. x. Indien de Staten in ge

breke blijven binnen de gestelde . termijn 
mede te delen of zij een ontwerp, waarbij 
in belangrijke · mate Nederland, Neder
landsch-lndië of Curaçao is betrokkn, al 
dan niet goedkeuren, en dringende · omstan
digheden een onverwijlde voorziening nodig 
maken, kan regeling geschieden bij alge
mene maatregel van bestuur. 

2. Zodanige bij algemene maatregel van 
bestuur vastgestelde regeling kan echter te 
allen tijde bij landsverordening worden ge-
wijzigd of ingetrokken.'' ,, 

§ 36. De artikelen ID~ en 108 vervallen 
en worden vervangen door twee nieuwe ar
t ikelen: 

,,Art. 107. I. Zij kunnen de Gouver
neur uitnodigen om wegens zaken, Surina
me betreffende, inlichtingen aan hen te 
geven. 

2. De Gouverneur voldoet aan deze uit
nodiging, wanneer hij vermeent dat het ge
schieden kan zonder schade voor de hem 
toevertrouwde belangen, en geeft de ge
vraagde inlichtingen mondeling of schri fte
lijk, hetzij in persoon of bij gemacht igd e. 

Art. 108. De Staten hebben het recht 
van onderzoek (enquête) te regelen bij 
landsverordenin g." 

§ 37. In artikel III word t in plaats van 
"eersten Dinsdag der maan d April" gelezen 
,,tweede Dinsdag der maand Mei". 

§ 38. Artikel II2 vervalt. 
§ 39. Artikel n3 wordt gelezen a ls 

volgt: 
"Art. n3. Het ontwerp wordt met de 

nodige toelichting onverwijld door de Gou
verneur toegezonden aan d e Koning.'' 

§ 40. Artikel n4 wordt gelezen a ls 
volgt : 

,,Art. II4. De begroting wordt vastge
steld bij landsverordening.'' 
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§ 41. fn artikel II5 vervalt in het ee,ste 
lid het woord "definitieve", in het tkeede 
lid vervallen de woorden ,, , behoudens af
wijkingen, krachtens opdracht of machti
ging des Konings". 

§ 42. Artikel n6 wordt gelezen als 
volgt: 

"Art. n6. Het slot der rekening wordt 
voor elk dienstjaar afzonderlijk vastgesteld 
bi_i landsverordening." . 

§ 43. Het eerste lid van artikel n8 
wordt gelezen als volgt: 

"1. D e instelling van zelfstandig bestuur 
in ressorten als in artikel 117 bedoefd, of in 
andere, daartoe bij landsverordening aan te 
wijzen gemeenschappen, zomede de ophef
fing van zodanig bestuur, geschieden bij 
landsverordenin'g. Aan deze ressorten en 
andere gemeenschappen wordt tevens bij 
landsverordening de regeling van eigen huis
houding opgedragen met inachtneming van 
de bepalingen van deze wet, terwijl zij me
de onderwerpen kan omvatten, waarin vol
gens de wet bij landsverordening moet wor
den voorzien." 

§ 43a. In het eerste lid van artikel 13 '1-
wordt in plaats van "Raad van Bestuur" 
gelezen "Raad van Advies". 

§ 44. In artikel 144 wordt' in plaats van 
"erkende kerkgenootschappen" · gelezen 
,.kerkgenootschappen en godsdienstige ge
meenschappen". 

§ 45. In artikel 145 wordt achter het 
woord "kerkgenootschappen" ingevoegd "en 
godsdienstige gemeenschappen". 

§ 46. Artikel 152 wordt gelezen als 
volgt : 

"Art. 152. r. Geldleningen ten name 
en ten laste van Suriname kunnen niet wor
den aangegaan dan krachtens landsveror
dening. 

2. Indien plaatsing van een geldlening 
als bedoeld in het eerste lid buiten Suriname 
wordt gezocht, behoeft de landsverordening 
om te kunnen werken goedkeuring bij de 
wet." 

§ 46a. In artikel 154 wordt inplaats van 
,,wet" gelezen "landsverordening". 

§ 47. Het Negende Hoofdstuk wordt ge
lezen als volgt: 

,,NEGENDE HOOFDSTUK. 
Van de defensie. 

Art. 155. r. Alle in Suriname woon
a chtige Nederlandse onderdanen zijn ver
plicht, indien zij daartoe in staat zijn, mede 
te werken tot de verdediging van Suriname 
tegen aanranding van buiten en tot bewa
ring der inwendige rust en veiligheid. Ook 
aan ingezetenen, niet-Nederlandse onderda
nen, kan die plicht opgelegd worden. 

2. Bij landsverordening kan de verplich
te krijgsdienst worden geregeld. De lands
verordening regelt tevens de verplichtingen 
die aan hen, die niet tot de gewapende 
macht behoren, ten aanzien van de verde
diging van Suriname opgelegd kunnen wor
den. 

3 . Ingeval de verplichte krijgsdienst 
wordt geregeld, worden eveneens bij lands-
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verordening de voorwaarden genoemd, waar
op wegens ernstige gewetensbezwaren vrij
stelling van de krijgsdienst wordt verleend. 

4. Bij landsverordening kunnen regelen 
gesteld worden nopens de erkenning van 
weerbaarheidskorpsen van vrijwilligers en 
de gevolgen daarvan, alsmede de voorwaar
den voor hen, die een vrijwillig dienstver
band bij de gewapende macht wensen aan 
te gaan. 

Art. 155a. Wanneer in geval van oorlog. 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden de dienstplichtigen die niet 
in werkelijke dienst zijn, door de Gouver
neur geheel of gedeeltelijk buitengewoon 
onder de wapenen worden geroepen, wordt 
onverwijld een ontwerp-landsverordening bij 
de Staten ingediend, om het onder de wa
penen blijven van dienstplichtigen zoveel 
nodig te bepalen. 

Art. 156. r. Ter handhaviJ'.lg van de 
uit- of inwendige veiligheid kan door de 
Gouverneur elk gedeelte van het grondge
bied van Suriname in staat van oorlog of in 
staat van beleg verklaard worden. De lands
verordening bepaalt de wijze waarop en de 
gevallen waarin zulks geschieden kan en 
regelt de gevolgen. Deze landsverordening 
behoeft om te kunnen werken goedkeuring 
bij algemene maatregel van bestuur. 

· 2. Bij de in het vorig lid bedoelde rege
ling kan worden bepaald, dat de bevoegd
heden van het burgerlijk gezag ten opzich
te van de openbare orde en de politie ge
heel of ten dele op het militair gezag over
gaan, en dat de burgerlijke overheden aan 
de militaire ondergeschikt worden. Daarbij 
kan wijders afgeweken worden van de ar
tikelen 8, 10, 129 en 130 van deze wet. 
Voor het geval van oorlog kan ook van ar
tikel 127, eerste lid, worden afgeweken." 

§ 48. Het eerste lid van artikel 162 ver
valt. 

Overgangsbepaling. 

Art. II. r. Zo spoedig mogelijk na het 
inwerkingtreden van deze wet worden nieu
we verkiezingen gehouden in kieskringen, 
ingesteld bij landsverordening met inacht
neming van het bepaalde in het nieuwe ar
tikel 68 · der Surinaamse Staatsregeling en 
zulks op de voet van een bij landsverorde
ning met inachtneming van het nieuwe ar
tikel 69 dier Staatsregeling vastgesteld kies
reglement, onverminderd sub 4 van de 
Overgangsbepalingen _der "Surinaamse 
Staatsregeling". 

2. In afwijking van het bepaalde in de 
nieuw geredigeerde artikelen 100 en 101 der 
Surinaamse Staatsregeling gelden voor de 
behandeling van de ontwerpen dezer · lands
verordeningen de bepalingen der volgende 
twee leden. 

3. Indien de Staten een hun door de 
Gouverneur binnen drie maanden na het in 
werking treden van deze wet aangeboden 
ontwerp-landsverordening niet binnen drie 
maanden goedkeuren, of indièn de Gouver
neur zich niet verenigt met de door de Sta
ten gewijzigde ontwerp-landsverordening, 
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geschiedt de regeling voor de eerste maal 
bij algemene maatregel van bestuur. 

4. Zodanige algemene maatregel van be
stuur kan echter te allen tijde bij landsver
ordening worden gewijzigd of ingetrokken. 

5. Zodra de uitslag der nieuwe verkie
zingen is · vastgesteld, worden op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip, doch in ieder 
geval binnen een jaar na het inwerkingtre
den van deze wet, de thans zitting hebbende 
Staten vervangen door Staten, samenge
steld volgens de nieuwe voorschriften. Tot 
zolang blijven de oude bepalingen ten aan
zien van de benoeming van leden en van 
de benoemde leden van kracht. 

6. De bepalingen van het Vierde Hoofd
stuk van de Surinaamse Staatsregeling wor
den voor de eerste maal toegepast op de 
begroting en het slot van rekeninff betref
fende het dienstjaar 1949. 

7. Ten aanzien van de begroti"gen en 
de sloten van rekeningen betreffende vroe
gere - dienstjaren blijven de tijdens de tot
standkoming van deze wet geldende bepa
lingen van toepassing. 

8. Alle op het tijdstip van inwerkingtre
ding dezer wet verbindende wettelijke re
gelingen blijven van kracht totdat zij door 
andere overeenkomstig de voorschriften de
zer wet zijn vervangen. 

Art. III. De tekst der Surinaamse 
Staatsregeling wordt door de Koning bekend 
-gemaakt in een doorlopend genummerde 
r eeks van artikelen met nummering voor 
zoveel nodig van de leden der artikelen, wij
ziging voor zoveel nodig van de aanhaling 
van artikelen en leden van artikelen der 
S taatsregeling zelve of van andere wetten, 
en met inachtneming van de spelling ge
volgd in de van de Regering uitgaande stuk
ken, ook wat betreft het gebruik van hoofd
letters. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking 
met ingang van de tiende dag na die harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 1 Mei 

1948. 
JULIANA. 

De Minister-President, 
De Min. v. Algemene Zaken, BEEL. 

De Min. van Overz. Geb., J. A. JONKMAN. 

De Min. v. Buit. Z., W . VAN BOETZELAER. 

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

De Min. v. Binnen]. Zaken, WITTEMAN. 

D e Min. v. 0 ., K. en W. , Jos. J . GIELEN. 
De Minister van Financiën a.i., W. DREES. 

De Minister van Oorlog a.i., WITTEMAN. 

D e Minister van Marine a.i., 
J. H . VAN MAARSEVEEN. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisv . a.i., 
J. IN 'T V ELD. 

D e l'-llin. v. Verk. P-n W., a.i., J. IN 'T VELD. 

D e Min. v. Econ. Zake,n, VAN DEN BRINK. 

D e Minister van L. , v. en V., MANSHOLT. 

De Min . van Sociale Zaken, Vv'. DREES. 

(Uitgeg. 2I Mei z948). 
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2z Mei z948. WET, houdende w1Jz1gmg 
van de Curaçaose Staatsregeling. 

Bijl. Hand. II 47/48, 650; 
Hand. II 47/48, bladz. z530-r552, r554-

r555; 
Bijl. Hand. 47/48 , 650; 
Hand. l 47/48, bladz. 578-582. 

In naam van_ Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij, JULIANA, Prinses der Nederlênden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenseliik is de Wet op de Staats
inrichting van Curaçao te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State, enz. 
Art. 1. D e Wet op de Staatsinrichting 

van Curaçao (Staatsblad 1g36 no. 910; Pu
blicatieblad 1936 No. 105), zoals deze is 
gewij2'igd bij de wet van r Maart 1946 
(Staatsblad no. G 49; Publicatieblad no. 
6I), wordt nader gewijzigd als volgt: 

§ r. Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 
"Art. I. Het grondgebied van Curaçao 

omvat de Nederlandse Antillen, te weten 
Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, Sint Eusta
tius en Sint Maarten (voor zoveel het Ne
derlandse gedeelte betreft) en de daarbij be
horende eilanden." 

§ 2. In artikel ., wordt: 
a. punt c van 2° gelezen als vofgt: 
,,c. de landsverordeningen, zijnde ver

ordeningen met gemeen overleg der Staten 
door de Gouverneur vastgesteld;". 

b. onder 3e in plaats van "Raad van 
Bestuur" gelezen " Raad van Advies". 

§ 3. Het eerste lid van artikel 4 ver
valt. 

§ 3a. In het tweede lid van artikel 14 
wordt in plaats van " Raad van Bestuur" 
gelezen "Raad van Advies". 

§ 4. Het eerste lid van artikel 19 wordt 
gelezen als volgt: 

"r. Bloedverwantschap of zwagerschap 
tot de derde graad ingesloten mag niet be
staan tussen de Gouverneur enerzijds en de 
ondervoorzitter of de leden en buitenge
wone leden van de Raad van Advies, de le
den van het College van Algemeen Bestuur, 
de Vertegenwoordiger in Nederland dan 
wel een der .hoofden van een afdeling van 
bestuur anderzijds." 

§ 4a. In de leden r, 2, 3, 4 en 5 van 
artikel 20 wordt telkens in plaats van 
"Raad van Bestuur" gelezen "Raad van 
Advies". 

§ 5. In het eerste lid van artikel 21, sub 
a en d wordt telkens -in plaats van "Mi
nister van Koloniën" gelezen "Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen". · 

§ 6. In artikel 24 wordt in plaats van 
.,artikel 165 der Grondwet" gelezen "arti
kel 171 der Grondwet". 

§ 6a. In het eerste lid van artikel 25 
wordt in plaats van " Raad van Bestuur" 
gelezen "Raad van Advies". 

§ 7. Artikel 29 wordt gelezen als volgt: 
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"Art. 29. r. De Gouverneur oefent, in 
naam en als vertegenwoordiger des Konings 
en met inachtneming van de voorschriften 
van deze wet, het algemeen bestuur uit over 
Curaçao. 

2. Hij oefent het .algemeen bestuur uit 
met medewerking van het College van Al
gemeen Bestuur. 

3. T en aanzien van onderwerpen, waar
bij Nederland, Nederlandsch-Indië of Suri
name in belangrijke mate is betrokken, 
neemt de Gouverneur 's Konings aanwij
zingen in acht. 

4. De Gouverneur is bekleed met de uit
voerende macht en zal de uitoefening daar
van, met behoud van zijn verantwoordelijk
heid, als regel aan leden van het College 
van Algemeen Bestuur opdragen. 

5. De Gouverneur is voor zijn doen en 
laten verantwoordelijk aan de Koning." 

§ 8. Artikel 30 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 30. r. De Gouverneur heeft het 

opperbevel over de hem ter beschikking ge
stelde zee- en landmacht en over de in ar
tikel 155 bedoelde gewapende macht. 

2. De Commandant van de gezamenlijke 
landstrijdkrachten wordt door de Koning be_ 
noemd. Wanneer bij het openvallen van 
de plaats van de Commandant de benoe
ming van zijn opvolger niet geschied of in 
Curaçao niet bekend is, of wanneer de be
noemde in de spoedige aanvaarding van zijn 
betrekking verhinderd wordt, voorziet de 
Gouverneur in de tijdelijke waarneming." 

§ 9. Artikel 31 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 31. r. De Gouverneur oefent het 

opperbevel over de in Curaçao ter beschik
king gestelde zee- en landmacht uit behou
dens haar administratieve betrekkingen tot 
de Ministe·riële Departementen en overeen
komstig de bijzondere beschikkingen des 
Konings. 

2. Hij beschikt over deze strijdkrachten 
in oorlog en vrede, zodanig als hem in het 
belang van Curaçao oirbaar dunkt, en heeft 
het recht haar bevelhebbers en officieren te 
schorsen. 

3. Hij geeft terstond van de schorsing 
kennis aan de Koning. 

4. Zij is , zolang zij niet door de Koning 
bekrachtigd is, slechts voorlopig." 

§ 32. Artikel 32 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 32. De Gouverneur benoemt de of

ficieren behorende tot de in artikel 155 be
doelde gewapende macht. Zij worden door 
hem bevorderd en ontslagen." 

§ 11. Aan artikel 34 wordt een vierde 
lid toegevoegd, luidende als volgt: 

,,4. Regelen betreffende de rechtstoe
stand van de landsdienaren worden bij 
landsverordening gesteld." • 

§ na. In artikel 35 wordt in plaats van 
,,de wet" gelezen ,,landsverordening''. 

§ ub. In het tweede lid van artikel 37 
wordt in plaats van "Raad van Bestuur" 
gelezen "Raad van Advies". 

§ 11c. D e laatste twee regels van arti
kel 42 lid 2 worden gelezen als volgt: 

,,(Ondertekening-van de Gouverneur, van 
het lid of van de leden van het College van 
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, Algemeen Bestuur en van de Gouverne
ments-Secretaris.)" 

§ 12. In het eerste lid van artikel 44 
wordt in plaats van " behoudens het bepaal
de bij het eerste lid van artikel 101" gele
zen: ,,met inachtneming van het bepaalde 
in het tweede en derde lid van artikel 91". 

§ 13. In het eerste lid van artikel 45 
wordt in plaats van "101, derde lid" gele
zen "101, eerste lid". 

§ 14. In het eerste lid van artikel 48 
wordt in plaats van "elke landsverorde
ning, door hem vastgesteld", gelezen "elke 
vastgestelde landsverordening". 

§ 15. In artikel 49 wordt: 
a. in het eerste lid in plaats van "in ge

vallen van spoedeischenden aard" gelezen 
"in dringende omstandigheden", in plaats 
van "het derde lid van artikel 101" gelezen 
,,het eerste lid van artikel 101" ; 

b. i~ het tweede lid in plaats van "of 
om welke reden dat niet geschied ·is" gele
zen "of om welke dringende omstandighe
den zulks niet is geschied". 

§ 16. In artikel 50 wordt: 
a. het eerste lid gelezen als volgt: 
,,r. Behoudens in dringende omstandig

heden, ter beoordeling van de Koning, of, 
voorzover het voorstellen van wet betreft, 
ingediend ingevolge artikel n9 der Grond
wet, ter beoordeling van de Voorzitter van 
de Tweede Kamer der Staten-Generaal, en 
behoudens ten aanzien van ontwerpen van. 
goedkeuringswetten, als bedoeld in artikel 
152, tweede lid, stelt de Gouverneur de 
Staten in de gelegenheid, zo nodig binnen 
een door hem te bepalen termijn, van raad 
te dienen nopens de ontwerpen van wetten, 
uitsluitend of in belangrijke mate Curaçao 
betreffende, voordat zij in behandeling ko
men bij de Staten-Generaal."; 

• b. in het tweede en derde lid in plaats 
van "artikel 117 der Grondwet" gelezen 
,,artikel u9 der Grondwet". 

§ 17. Het tweede lid van artikel 52 
wordt gelezen als volgt: 

,,,,2. Het formulier van afkondiging 
luidt: 

,,In Naam des Konings! 
,,De Gouverneur van Curaçao, 
,,In overweging genomen hebbende: 
(De beweegreden der landsverordening). 
,,Heeft de Raad van Advies gehoord, 

met gemeen overleg der Staten. 
,,vastgesteld onderstaande landsverorde-

ning: 
(De landsverordening.) 
"Gegeven te , de 
(Ondertekening van de Gouverneur, van 

het lid of vah de leden van het College van 
Algemeen Bestuur en van de Gouverne
ments-Secretaris)"", terwij l in plaats van 
"Raad van Bestuur" wordt gelezen "Raad 
van Advies". / 

§ 1 7a. De laatste twee regels van arti
kel 55, lid 2 worden gelezen als volgt: 

,,(Ondertekening van de Gouverneur, van 
het lid of van de leden van het College van 
Algemeen Bestuur en van de Gouverne
ments-Secretaris)", terwijl in plaats van 
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"Raad van Bestuur" wordt gelezen "Raad 
van Advies". 

§ 18. Het opschrift van het Derde 
Hoofdstuk wordt gelezen "Van de Raad 
van Advies, het College van Algemeen Be
stuur en de Vertegenwoordiger in Neder
land", het opschrift van de Eerste Afdeling 
van dit Hoofdstuk wordt gelezen "Van de 
samenstelling van de Raad van Advies.", 
het opschrift van de Tweede Afdeling wordt 
gelezen "Van de werkzaamheden van de 
Raad van Advies". 

§ 19. Het eerste lid van artikel 58 wordt 
gelezen als volgt: 

.,1. Er is een Raad van Advies, bestaan
de uit een ondervo·orzitter en vier leden.", 
terwijl een vierde lid wordt toegevoegd, lui
dende als volgt: 

,,4. De Gouverneur kan het voorzitter
schap van de Raad bekleden, zo dikwijls hij 
dit n·odig oordeelt. Hij heeft alsdan een 
raadgevende stem." 

§ 19a. In de artikelen 60, 6I, 62, 63 en 
66 wordt telkens in de plaats van. ,,Raad 
van Bestuur" gelezen "Raad van Advies". 

§ 20. In het Derde Hoofdstuk worden 
na artikel 67 van de Tweede Afdeling op
genomen een Derde, Vierde en Vijfde Afde
ling, omvattende de artikelen 67a tot en 
met 67i, luidende als volgt: 

,,DERDE AFDELÎNG. 
Van de samenstelling van het College van 

Algemeen Bestuur. 
Art. 67a. 1. Er is een College van Al

gemeen Bestuur, bestaande uit ten hoogste 
zes personen. 

2. Het College kiest zijn voorzitter uit 
zijn midden. 

3. De leden van het College van Alge
meen Bestuur worden na overleg met de 
Staten, de Raad van Advies gehoord, be
noemd door de Gouverneur. 

4. De leden van het College van Alge
meen Bestuur moeten de leeftijd van 23 
jaren hebben vervuld, ingezetenen van Cu
raçao zijn, de staat van Nederlands onder
daan bezitten en niet uitgesloten zijn van 
verkiesbaarheid tot lid der Staten. 

5. Zij kunnen niet tegelijk zijn: 
a. vervanger van de Gouverneur; 
b. ondervoorzitter, lid of buitengewoon 

lid van de Raad van Advies; 
c. vertegenwoordiger van Curaçao in 

Nederland; 
d. lid van de Staten; 
e . actief dienend ambtenaar. 
Art. 67b. De leden van het College van 

Algemeen Bestuur leggen, alvorens hun be
trekking te aanvaarden, in handen van de 
Gouverneur de eed (verklaring of belofte) 
af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk, onder welke naam of 
wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
mijner benoeming als lid van het College 
van Algemeen Bestuur aan iemand, wie hij 
ook zij, iets heb gegeven of beloofd, noch 
zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoege-
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naamd in deze betrekking te doen of te la
ten, van niemand hoegenaamd enige belof
ten of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; 
dat ik de Wet op de Staatsinrichting van 
Curaçao steeds zal helpen onderhouden en 
het welzijn van Curaçao naar mijn vermo
gen zal voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
/ (,,Dat verklaar en beloof ik.") 

Art. 67c. 1. De leden van het College 
van Algemeen Bestuur worden telkens be
noemd voor dezelfde periode als de leden 
der Staten zitting hebben, met dien ver
stande, dat zij aan het einde van een zit
tingsperiode met de Gouverneur zullen blij
ven medewerken zolang hunne opvolgers 
niet benoemd en beëdigd zijn. 

2. Indien de Gouverneur blijkt, dat een 
lid van het College van Algemeen Bestuur 
he t vertrouwen van de Státen niet langer 
heeft, kan hij bij gemotiveerd besluit, de 
Raad van Advies gehoord, tot tussentijds 
ontslag v an dat lid overgaan. Deze wordt 
zo spoedig mogelijk vervangen. 

3 . Tussentijds ontslag wordt, de Raad 
van Advies gehoord, verleend: 

a.' bij verlies van het volle genot der 
burgerlijke rechten; 

b. bij het ontstaan van omstandigheden, 
die ingevolge het vierde en vijfde lid van 
artikel 67a benoembaarheid tot lid van het 
College van Algemeen Bestuur uitsluiten. 

Zodanig ontslag kan, de Raad van Ad
vies gehoord, voorts worden verleend: 

a. op eigen verzoek; 
b. bij een afwezigheid uit Curaçao van 

langer dan vier maanden. 
4. Een lid van het Collêge van Alge

meen Bestuur kan onmiddellijk worden her
benoemd. Bij vervulling van een tussen
tijds opengevallen plaats geschiedt de be
noeming voor de verdere duur van de zit
tingsperiode als bedoeld in het eerste lid. 

Art. 67d. De schadeloosstelling, de ver
goeding voor reis- en verblijfkosten, als
mede het pensioen van de leden van het 
College van Algemeen Bestuur worden bij 
landsverordening geregeld. 

VIERDE AFDELING. 
Van de werkzaamheden van het College van 

Algemeen Bestuur. 
Art. 67e. 1. Het College van Algemeen 

Bestuur werkt met de Gouverneur mede bij 
de uitoefening van diens algemeen bestuur 
over Curaçao. Wanneer de Gouverneur het 
College bijeenroept, bekleedt hij het voor-
zitterschap. · 

2. Aan leden van het College van Alge
meen Bestuur wordt door de Gouverneur 
de uitoefening van de uitvoerende macht 
opgedragen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 29. 

3. De leden van het College van Alge
meen Bestuur treden als regel op als r;e
machtigden bedoeld in de artikelen 89 en 
107, tweede lid. 

Art. 67ee. 1. Ingeval terzake van een 
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ontwerp-landsverordening of een uit te 
vaardigen besluit houdende algemene maat
regelen, als bedoeld in artikel 54, de Gou
verneur zich niet kan verenigen met het 
gevoelen van het College van Algemeen 
Bestuur. doet hij hiervan onder opgave van 
zijn beweegredenen mededeling aan het 
College. 

2. Indien het College de wens daartoe 
te kennen geeft of de Gouverneur er zelf 
prijs op stelt, zal op gelijke wijze meded'l:-
1ing worden gedaan aan de Staten. 

3. Mededeling zowel aan het College van 
Algemeen Bestuur als aan de Staten blijft 
achterwege, indien zij niet zonder schade 
voor de aan de Gouverneur toevertrouwde 
belangen kan geschieden. 

Art. 67/. De leden van het College van 
Algemeen Bestuur zijn verplicht tot ge
heimhouding van hetgeen bij de uitoefening 
van hun taak als geheim te hunner kennis 
is p;ckomen. · 

Art. 67t~. r. H et reglement van orde 
voor het College van Algemeen Bestuur 
wordt door het College ontworpen en vast-
gesteld door de Gouverneur. · 

2. Het behoeft goedkeuring bij lands
verordening. 

VIJFDE AFDELING. 
Van de Vertegenwoordiger in Nederland. 
Art. 67h. r. Er is een Vertegenwoordi

ger van Curaçao in Nederland. 
2. Hij moet aan dezelfde vereisten vol

doen als gesteld bij het vierde en vijfde lid 
van artikel 67a, behoudens dat te zijnen 
aanzien in het vijfde lid sub c moet worden 
gelezen: lid van het College van Algemeen 
Bestuur. _ 

3. De Vertègenwoordiger wordt benoemd 
door de Gouverneur voor dezelfde periode 
als de leden der Staten zitting hebben, ·uit 
een door deze op te maken voordracht van 
twee personen. De benoeming behoeft de 
goedkeuring des .Konings. 

4. De Vertegenwoordiger zal de belan
gen van het gebiedsdeel naar zijn beste ver
mogen in Nederland voorstaan. 

Zijn instructie wordt, na raadpleging van 
<le Staten, door de Gouverneur vastgesteld. 
Zij behoeft de goedkeuring des Konings. 

5. Bi.i landsverordening worden de bezoL 
diging, de vergoeding voor reis- en verblijf
kosten, alsmede het p ensioen geregeld. , 

Art. 67i. De Vertegenwoordiger legt, al
vorens zijn betrekking te aanvaarden, in 
handen van de Gouverneur als vertegen
woordiger des Konings, de eed (verklaring 
of belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik , middellijk 
noch onmiddellijk, onder welke naam of ·wat 
voorwendsel ook, uit het verkrijgen mijner 
benoeming als Vertegenwoordiger van Cu
raçao aan iemand, wie hij ook zij, iets heb 
gegeven of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoege
naa,md in deze betrekking te doen of te la
ten, van niemand hoegenaamd enige belof
ten of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. 
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Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; 
dat ik de Wet op de Staatsinrichting van 
Curaçao steeds zal helpen onderhouden en 
het welzijn van Curaçao naar mijn vermo
gen zal voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
( ,.Dat verklaar en beloof ik.") 
In Nederland vertoevende legt de Ver

te~enwoordiger de eed (verklaring of be
lofte) af in handen van de Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen." 

§ 2 r. Artikel 68 wordt gelezen als volgt: 
.,Art. 68. r. De Staten zijn samenge- · 

steld uit 21 leden. 
2. Dez_e worden in de bij landsverorde

ning in te stellen kiesktingen door de kie
zers rechtstreeks gekozen. 

3 . Het eiland Curaçao vaardigt acht, 
Aruba acht, Bonaire twee en elk der Boven
windse Eilanden één lid af. 

4. Een afgevaardigde voor een bepaal
de kieskring behoeft niet in die kring woon
achtig te zijn." 

§ 22 .• Artikel 69 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 69. r. De leden van de Staten 

worden rechtstreeks gekozen door de inge
zetenen van Curaçao, die de staat van Ne
derlands onderdaan bezitten en de ouder
dom van drie en twintig jaren hebben ver
vuld. 

- 2. Het kiesreglement kan, indien bij de 
uitvoering van het bepaalde in het eerste 
lid de noodzaak daa rtoe blijkt, beperkingen 
inhouden en regelt verder alles wat het 
kiesrecht en de wijze van verkiezing be
treft." 

§ 23. Artikel 71 wordt gelezen als ·volgt: 
" Art. 7r. Verkiesbaar zijn, behoudens 

het bepaalde bij artikel 72, mannen en 
vrouwen, Nederlandse onderdanen, die aan 
de vereisten voldoen, genoemd in artikel 69. 

§ 24. a. In de aanhef van artikel 72 
vervallen de woorden "en benoembaarheid", 
terwijl sub a achter " leden van den" wor
den ingevoegd de woorden "Raad van Ad
vies, de leden Vl,\n het College van Alge
meen Bestuur, de Vertegenwoordiger in 
Nederland," . 

b. In artikel 73, derde lid, vervallen de 
woorden "of benoeming". 

c. In artikel 74, tweede lid, vervallen de 
woorden "of benoembaar", en in het derde 
lid de woorden "of benoemd" . 

d. artikel 76, in de eerste alinea van het 
eedsformulier, vervalt ,. (benoemd)" achter 
het woord "gekozen". 

§ 25. Artikel 77 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 77. De schadeloosstelling van de 

leden , alsmede de vergoeding voor reis- en 
verblijfkosten worden bij landsverordening 
geregeld." 

§ 26. In artikel 78, derde lid, sub 3e, 
vervallen de woorden "en benoembaarheid". 
/ § 27. In artikel 79 wordt in plaats van 
"eersten Dinsdag der maand April" gelezen 
,.tweede Dinsdag der maand Mei". 

§ 28. Artikel 80 wordt gelezen als volgt; 
.,Art. Bo. r. De voorzitter en de onder

voorzitter der Staten worden door de Gou
verneur benoemd voor de periode ener zit-
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ting uit een voor ieder afzonderlijk door de 
Staten in te dienen voordracht van twee 
leden. 

2. Zolang zodanige benoeming nog niet 
heeft plaatsgevonden, treedt als voorzitter 
op de voor de voorafgaande periode be
noemde voorzitter of ondervoorzitter, in
dien deze deel uitmaakt van de nieuwe Sta
ten, dan wel, bij ontstentenis van zodanige 
persoon, het lid der nieuwe Staten, dat on
der de leden, die het langst zitting hebben 
gehad in het College, het oudste lid is in 
jaren." 

§ 29. Artikel 81 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 81. 1. De Staten benoemen, 

schorsen en ontslaan hun griffier. Deze is 
geen lid van de Staten. 

2. Zijn positie en bezoldiging worden bij 
landsverordening geregeld, evenals zijne 
aanspraken op verlof en verlofbezoldiging, 
wachtgeld en pensioen." 

§ 30. Aan artikel 83 wordt toegevoegd 
een tweede zinsnede, luidende: ,,Het wo.rdt 
openbaar gemaakt door plaatsing in het 

' Publicatieblad." 
§ 31. In artikel 85 vervallen de woorden 

,,of benoemd". 
§ 32. Het eerste lid van artikel 86 wordt 

gelezen als volgt: 
"1. De Staten mogen niet beraadslagen 

noch besluiten zo niet meer dan de helft 
van hei aantal leden tegenwoordig is." 

§ 33. Aan artikel go worden toegevoegd 
twee nieuwe leden, luidende als volgt: 

,.2 . Hij heeft het recht de Staten te ont
binden en sluit daarbij tevens de zitting 
der Staten. 

·3. Het besluit tot ontbinding, waarop 
het College van Algemeen Bestuur en de 
Raad van Advies worden gehoord, behelst 
d e uitschrijving van de verkiezing voor 
nieuwe Staten binnen twee maanden en de 
bijeenroeping der nieuw gekozen Sta_ten bin
nen drie maanden." 

§ 34. Aan artikel 91 worden twee nieu
we leden toegevoegd, luidende als volgt: 

,,2. Zij oefenen gezamenlijk met de Gou
verneur ae wetgevende macht uit ten aan
zien van de onderwerpen als bedoeld in ar
tikel 44. 

3. Het in het vorige lid bedoelde gemeen 
overleg tussen Gouverneur en Staten vindt 
plaats overeenkomstig het bepaalde in de 
navolgende artikelen." 

§ 34a. a. In het derde lid van artikel 92 
wordt inplaats van "Raad van Bestuur" 
gelezen "Raad van Advies". 

b. De slotzin van de formulieren in de 
artikelen 92, 94, 95, 98 en 99 wordt als 
volgt gelezen: 

,. (Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur) " . 

§ 35. Het derde en vierde lid van artikel 
100 worden gelezen als volgt: 

,,3. Wordt andermaal overeenstem.rning_ 
niet verkregen en geldt het een regeling, 
waarbij in belangrijke mate Nederland, Ne
derlandsch-Indië of Suriname is betrokken, 
dan kan de regeling geschieden bij algemene 
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maatregel van bestuur. 
4. Zodanige bij algemene maatregel van 

bestuur vastgestelde regeling kan echter te 
allen tijde bij landsverordening worden ge
wijzigd of ingetrokken." 

§ 35a. In de formuli eren in artikel 103 
wordt in plaats van "Raad van Bestuur" 
gelezen .,Raad van Advies" , terwijl de slot
zin wordt gelezen als volgt: 

,, (Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur)". 

§ 36. Artikel 101 wordt gelezen als volgt: 
,,Art. 101. 1. Indien de Staten in ge

breke blijven binnen de gestelde termijn 
mede te delen of zij een ontwerp, waarbij in 
belangrijke mate Nederland, Nederlandsch
lndië of Suriname is betrokken al dan niet 
goedkeuren, en dringende omstandigheden 
een onverwijlde voorziening nodig maken, 
kan regeling geschieden bij algemene maat
regel van bestuur. 

2. Zodanige bij algemene maatregel van 
bestuur vastgestelde regeling kan echter te 
allen tijde bij landsverordening worden ge
wijzigd of ingetrokken." 

§ 37. De artikelen 107 en 108 vervallen · 
en worden vervangen door twee nieuwe ar
tikelen, luidende als volgt: 

,,Art. 107. r. Zij kunnen de Gouver
neur uitnodigen om wegens zaken, Curaçao 
betreffende, inlichtingen aan hen te -geven. 

2. De Gouverneur voldoet aan deze uit
nodiging, wanneer hij vermeent dat het ge
schieden kan zonder schade voor de hem 
toevertrouwde belangen, en geeft de ge
vraagde inlichtingen mondeling of schrifte
lijk, hetzij in persoon of bij gemachtigde. 

Art. 108. De Staten. hebben het recht 
van qnderzo~k (enquête) te regelen bij 
landsverordening". 

§ 38. In artikel u1 wordt in plaats van 
"eersten Dinsdag der maand April" gelezen 
.,tweede Dinsdag der maand Mei". 

§ 39. Artikel u2 vervalt. 
§ 40. Artikel 113 wordt gelezen als volgt: 
"Art. 113. Het ontwerp wordt met de 

nodige toelichting onverwijld door de Gou
verneur toegezonden aan de Koning." 

§ 41. Artikel u4 wordt gelezen a1s volgt: 
,,Art. 114. De begroting wordt vastge

steld bij landsverordening. 
§ 42. In artikel u5 vervalt in het eerste 

lid het woord "definitieve", in het tweede 
lid vervallen de woorden ,, , behoudens af
wijkingen, krachtens machtiging des Ko
nings". 

§ 43. Artikel u6 wordt gelezen als volgt: 
"Art. u6. Het slot der rekening wordt 

voor elk dienstjaar afzonderlijk vastgesteld 
bij landsverordening." 

§ 44. Het eerste lid van artikel n8 
wordt gelezen als volgt: 

,,r. De instelling · van zelfstandig be
stuur in ressorten als in art. 11 7 bedoeld, 
of in andere, daartoe bij landsverordening 
aan te wijzen gemeenschappen, zomede de 
opheffing van zodanig bestuur, geschieden 
bij landsverordening. Aan deze ressorten en 
andere gemeenschappen wordt tevens bij 
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landsverordening ae regeling van eigen huis
houding opgedragen met inachtneming van 
de bepalingen van deze wet, terwijl zij mede 
onderwerpen kan omvatten, waarin volgens 
de wet bij landsverordening moet worden 
voorzien." 

§ 44a. In het eerste liçi van artikel 137 
wordt in plaats van "Raad van Bestuur" 
gelezen "Raad van Advies". 

§ 45. In artikel 144 vervalt" het woord 
,,erkende". 

§ 46. Artikel 152 wordt gelezen als volgt: 
" Art. 152 . 1. Geldleningen ten name en 

ten laste van Curaçao kunnen niet worden 
aangegaan dan krachtens landsverordening. 

2. Indien plaatsing van een geldlening 
als bedoeld in het eerste lid buiten Curaçao 
wordt gezocht, behoeft de landsverordening 
om te kunnen werken goedkeuring bij de 
wet." · 

§ 46a . In artikel 154 wordt in plaats van 
,,wet" gelezen ,,landsverordening". 

§ 47. Het Negende Hoofdstuk wordt ge
lezen als volgt: 

,,NEGENDE HOOFDSTUK. 

Van de defensie. 

Art. 155. 1. Alle in Curaçao woonach
tige Nederlandse onderdanen zijn verplicht, 
indien zij daartoe in staat zijri, mede te 
werken tot de verdediging van Curaçao te
gen aanranding van buiten en tot bewaring 
der inwendige rust en veiligheid. Ook aan 
ingezeten en, niet-Nederlandse onderdanen, 
kan die plicht opgelegd worden. 

2. Bij landsverordening wordt de ver
plichte krijgsdienst geregeld. De landsver
ordening re~elt tevens de verplichtingen die 
aan hen, die niet tot de gewapende, macht 
behoren, ten aanzien van de verdediging 
van Curaçao opgelegd kunnen worden. 

~- Bij landsverordening worden de voor
waarden genoemd, waarop wegens ernstige 
gewetensbezwaren vrijstelling van de krijgs
dienst wordt verleend. 

4. Bij landsverordening kunnen regelen 
gesteld worden nopens de erkenning van 
weerbaarheidskorpsen van vrijwilligers en 
de gevolgen daarvan, alsmede de voorwaar-

• den voor hen, die een vrijwillig dienstver
band bij de gewapende macht wensen aan 
te gaan·. 

Art. 155a. Wanneer in geval van oor
log, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden de dienstplichtigen die niet 
in werkelijke dienst zijn, door de Gouver
neur geheel of gedeeltelijk buitengewoon 
onder de wapenen worden geroepen, wordt 
onverwijld een ontwerp-landsverordening bij 
de Staten ingediend, om het onder de wape
nen blijven van dienstplichtigen zoveel no
dig te bepalen. 

Art. 156. 1. Ter handhaving van de 
uit- of inwendige veiligheid kan door de 
Gouverneur elk gedeelte van het grondge
bied van Curaçao in staat van oorlog of in 
st;aat van beleg verklaard worden. De lands
verordening bepaalt de wijze waarop en de 
gevallen waarin zulks geschieden kan en re-
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geit de gevolgen. Deze landsverordening be
hoeft om te kunnen werken goedkeuring bij _ 
algemene maatregel van bestuur. 

2. Bij de in het vorig lid bedoelde rege
ling kan worden bepaald, dat de bevoegd
heden van het burgerlijk gezag ten opzichte 
van de openbare orde en de politie geheel 
of ten dele op het militair gezag overgaan, 
en dat de burgerlijke overheden aan de mi
litaire ondergeschikt worden. · D aarbij kan 
wijders afgeweken worden van de artikelen 
8, 10, 129 en 130 van deze wet. Voor het 
geval van oorlog kan ook van artikel 127, 
eerste lid, worden afgeweken." 

§ 48. Het eerste lid van artikel 162 
vervalt. 

Overgangsbepaling. 

Art. Il. 1. Zo spoedig mogelijk na het 
inwerkingtreden van deze wet worden nieu
we verkiezingen gehouden in kieskringen, 
ingesteld bij landsverordening met inacht
neming van het bepaalde in het nieuwe ar
tikel 68 der Curaçaose Staatsregeling en , 
zulks op de voet van een bij landsverorde
ning met inachtneming van het nieuwe ar
tikel 69 dier Staatsregeling vastgesteld kies
reglement. 

2. In afwijking van het bepaalde in de 
nieuw geredigeerde artikelen 100 en 101 
der Curaçaose S taatsregeling gelden yoor de 
behandeling van de ontwerpen dezer lands
verordeningen de bepalingen der volgende 
twee leden. 

3. Indien de Staten een hun door 
de Gouverneur binnen drie maanden na het 
in werking treden van deze wet aangeboden 
ontwerp-landsverordening niet binnen drie 
maanden goedkeuren, of indien de Gouver-

. neur zich niet verenigt met de door de Sta
ten gewijzigde . ontwerp-landsverordening, 
geschiedt de regeling voor de eerste maal 
bij algemene maatregel van bestuur. 

4. Zodanige algemene maatregel van be
stuur kan echter te allen tijde bij lands
v~rordening worden gewijzigd of ingetrok
ken. 

5. Zodra de uit slag der nieuwe verkie
zingen is v astgesteld, worden op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip, doch in ieder 
geval binnen een jaar na het inwerking 
t reden van deze wet, de thans zitting heb
bende S taten vervangen door Staten, sa
mengesteld volgens de nieuwe voorschrif
ten. Tot zolang blijven de oude bepalingen 
ten aanzien van de benoeming van leden en 
van de benoemde leden van kracht. 

6. De bepalingen van het Vierde Hoofd
stuk van de Curaçaose S taatsregeling wor
den voor de eerste maal toegepast op de 
begroting en het slot van rekening betref
fende het dienstjaar 1949. 

7. Ten aanzien van de begroting en de 
sloten van rekeningen betreffende vroegere 

. dienstjaren blijven de tijdens de totstand
koming van deze wet geldende bepalingen 
van toepassing. 

8. Alle op het tijdstip van inwerking
treding dezer wet verbindende wettelijke re
gelingen blijven van kracht totdat zij door 
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andere ov~feenkomstig de voorschriften de
zer wet zijn vervangen. 

Art. III. De tekst der Curaçaose Staats
regeling wordt door de Koning bekend ge
maakt in een doorlopend genummerde reeks 
van artikelen met nummering voor zoveel 
nodig van de leden der artikelen, wijziging 
voor zoveel nodig van de aanhaling van ar
tikelen en leden van artikelen der Staats
regeling zelve of van andere wetten, en met 
inachtneming van de spelling, gevolgd in de 
van de Regering uitgaande stukken, ook 
wat betreft het gebruik van hoofdletters. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de tiende dag na die harer af
kondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 1 Mei 

1948: 
JULIANA. 

De Minister-President, 
Minister van Algemene Z,iken, BEEL. 

De Min. van Overz. G~b., J. A. JONKMAN. 

De Min. v. Buit. Z., W. VAN BOETZELAER. 

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

De Min. v. Binnen!. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Minister van Financiën a.i., W. DREES. 

De Minister van Oorlog a.i., WÎTTEMAN. 

De Minister van Marine a.i., 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisvesting, 
J. IN 'T VELD. 

D e Min. v. Verk. en W . , a.i., J. ~N 'T VELD. 

De Min . v . Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Minister van L., v. en v., MANSHOLT. 

De Min. van Sociale Zaken, V.J. DREES. 

(Uitgeg. 2z Mei z948). 

S. I 196 
2z Mei 1948. WET, houdende voorzienin

gen omtrent afbetaling door de N.V. 
Groninger Locaalspoorwegmaatschap
pij te Groningen op aan haar door de 
Staat verstrekte renteloze voorschotten. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 753; 
Hand. Il 47/48, bladz. 1676; 
Bijl. Hand. I 47/48, 753; 
Hand. I 47/48, bladz. 578. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz.; 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk; 
Allen, die deze zullen zien of horen le

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

dat het wenselijk is voorzieningen te treffen 
omtrent afbetaling door de N.V. Groninger 
Locaalspoorwegmaatschappij te Groningen 
op aan haar door de Staat verstrekte rente
loze voorschotten, en dat daartoe een over
eenkomst, welke namens de Staat door Onze 
Ministers van Verkeer en Waterstaat en 
van Financiën met de N.V, Groninger Lo-
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caalspoorwegmaatschappij is gesloten, bij de 
wet behoort te worden bekrachtigd; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Enig artikel. 

Wordt bekrachtigd de in afschrift bij deze 
wet gevoegde overeenkomst, namens de 
Staat door Onze Ministers van Verkeer en 
Waterstaat en van Financiën met de N.V. 
Groninger Locaalspoorwegmaatschappij ge
sloten op 28 Mei/31 Juli 1947. 

Lasten en bevelen, enz. ; 
Gegeven ten Palei.ze Soestdijk, 2 1 Mei 

1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. van Sociale Zaken, \v DREES. 

(Uitgeg. 22 Juni 1948). 

AFSCHRIFT. 

De tStaat der Nederlanden, in deze over
eenkomst aangeduid als "de Staat", verte
genwoordigd door den Minister van Ver
keer en Waterstaat, hierna te noemen ,de 
Minister" en den Minister van Financiën 
eenerzijds, en ' 

de N.V. Groninger Locaalspoorwegmaat
schappij, gevestigd te Groningen, vertegen
woordigd door haren Directeur, hierna te 
no~men "de ~aatschappij", anderzijds; 

m aanmerking genomen, dat de Staat 
volgens de Wet van 21 December 1914 
(Staatsblad no. 572), gewijzigd bij de Wet 
van 30 Juli 1920 (Staatsblad no. 632) ten 
behoeve van den aanleg van den spoorweg 
van Winsum naar Zoutkamp een renteloos 
voorschot ter beschikking van de Maat
schappij heeft gesteld; 

in aanmerking genomen, dat bij de Wet 
van 22 Juli 1935 (Staatsblad no. 424) deze 
spoorweg per 1 Januari 1936 werd genaast, 
waarna de exploitatie er van werd opge
dragen aan de N.V. Maatschappij tot Ex
ploitatie van Staatsspoorwegen en de N.V. 
~ollandsche IJzeren Spoorwegmaatschap
pij, volgens overeenkomst d.d. 9 April/24 
Maart 1936 gesloten tusschen den Staat en 
genoemde Vennootschappen; 

in aanmerking genomen, dat krachtens 
artikel 1b van de Wet van 26 Mei 1937 
(Staatsblad no. 520) deze spoorweg in ei
gendom werd overgedragen aan de N .V. Ne
derlandsche Spoorwegen, op welke vennoot
schap tevens overgingen de verplichtingen, 
welke de Staat uit hoofde van de naasting 
nog had jegens de Maatschappij; 

in aanmerking genomen, dat de N .V. N e 
derlandsche Spoorwegen tot nakoming van 
de op haar rustende verplichtingen o.a. het 
baanliêhaam met de bijbehorende gebouwen 
aan de Maatschappij in eigendom over
droeg; 

overwegende, dat het wenschelijk is, een 
regeling te treffen omtrent de terugbetaling 
door de Maatschappij van het aan haar door 
den Staat verstrekte renteloos voorschot, 
pro resto groot f 1,114,344.30; • 

in aanmerking genomen, dat ook de pro
vincie Groningen en de gemeenten Leens, 
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lnrum, Eenrum en Gronin gen - deze hier
na te noemen "andere voorschotgevers" -
aan de Maatschappij rente!ooze voorschot
ten verstrekten; 

zijn, behoudens bekrachtiging bij de Wet, 
overeengekomen als volgt: 

Art. r. De Maatschappij zal binnen be
kwamen tijd, doch binnen uiterlijk acht ja
ren na den dag, waarop de wet, waarbij de
ze overeenkomst zal zijn bekrachtigd, in 
werking is getreden, alle haar in eigendom 
toebehoorende goederen te gelde maken. Zij 
zal dit doen op zoodanige wijze en op een 
zoodanig tijdstip of op zoodanige tijdstip
pen, dat redelijkerwijs een zoo groot moge
lijke opbrengst te verwachten is. 

Art. 2. r. De Maatschappij stelt de vol
gens artikel 1 verkregen opbrengst, alsmede 
de andere baten, welke de Maatschappij 
reeds heeft verkregen of nog zal verkrijgen, 
met uitzondering van die baten, welke de 
Maatschappij uit hoofde van deze overeen
komst zal verwerven, ter beschikking van 
de voorschotgevers, die hierin, na aftrek 
van de kosten, zullen deelen naar verhou
ding van hetgeen zij op den dag, waarop 
deze overeenkomst van kracht wordt, uit 
hoofde van verleende rentelooze voorschot
ten van de Màatschappij te vorderen heb
ben. 

2. Het bedrag van de in het vorige lid 
bedoelde kosten wordt door den Minister, 
n a overleg met de Maatschappij, vastgesteld. 

Art. 3 . De Staat verklaart genoegen te 
nemen met 90 % van het volgens het voor
gaande artikel voor hem beschikbare bedrag 
en het restant ter beschikking van de Maat-
schappij te laten. · 

Art. 4. r. De Maatschappij doet telken 
jare vóór 1 Juni aan den Minister toeko
men haar balans per 31 December van het 
afgeloopen jaar en haar verlies- en winst
rekening over dat jaar, beide door een ac
countant gecontroleerd en accoord bevon
den. 

2. Overigens verstrekt de Maatschappij 
aan den Minister en aan de door dezen aan 
te wijzen ambtenaren en deskundigen alle 
gevraagde inlichtingen en verleent hun in
zage van haar boeken en van haar archief. 

3. De Minister kan aanwijzingen geven 
betreffende de liquidatie. 

A rt. 5. Binnen drie maanden na aan
schrijving door den Minister, stort de Maat
schappij het aan den Staat toekomende be
drag op postrekening no. 1 van 's Rijks
schatkist; zij zendt onverwijld een gewaar
me rkt afschrift van het bewijs van storting 
aan den Minister. 

Art. 6. Behoudens de afbetalingen op 
grond van deze overeenkomst zal de Maat
schappij zonder toestemming van den Mi
nister geen afbetalingen doen op haar door 
derden verstrekte rentelooze voorschotten, 
noch uitkeeringen doen aan aandeelhouders. 

A rt . 7. Wijziging van de statuten van 
de Maatschappij behoeft de goedkeuring 
van den Minister; deze kan aan zijn goed
keuring voorwaarden verbinden. 

Art. 8. r. Deze overeenkomst treedt in 
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werkirig, nadat de Maatschappij m et de 
andere v oorschotgevers - ten genoege van 
den Minister - overeenkomsten heeft ge
sloten, waarbij ook deze voorschotgevers ge
noegen nemen met 90 % van het volgens 
artikel 2 voor hen beschikbare bedrag. 

2. Deze overeenkomst kan door elk der· 
partijen worden opgezegd met een opzeg
termijn van drie maanden. 

3. Bij opzegging, en wanneer de Maat
schappij in staat van faillissement mocht 
worden verklaard of surséance van betaling 
mocht aanvragen dan wel mocht worden 
ontbonden, wordt hetgeen de Staat uit 
hoofde van verleend renteloos voorschot nog 
van de Maatschappij te vorderen m ocht 
hebben, terstond in zijn geheel opvorder-
baar. · . 

Art. 9. r. De in het eerste lid vari het 
vorige artikel bedoelde overeenkomsten , ge
sloten tusschen de Maatschappij en de an
dere voorschotgevers, alsmede de wijzigin
gen of aanvullingen daarvan, behoeven de 
goedkeuring van den Minister. 

2. Van deze overeenkomsten, zoomede 
van wijzigingen of aanvullingen daarvan, 
worden vijf afschriften aan den Minister 
gezonder: . 

Aldus overeengekomen en geteekend in 
drievoud, 

's-Gravenhage, 31 Juli 1947. 
Groningen, 28 Mei 1947. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
(get.) H. Vos. · 

De Minister van Financiën, 
(get.) P. Lieftinck. 

De N.V. Groninger Locaal-spoorwegmij, 
(get.) W. K. van Oort, Directeur. 
(get.) S. E. B . Bierema, Commissaris. 
(get.) C. De Ranitz, Commissaris. 

Voor eensluidend afschrift, 
De Secretaris-Generaal van het 

Departement van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. Spitzen. 
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2z Mei z948. WET, houdende goedkeuring 

van de op 30 October 1946 te Washing
ton tussen Nederland, Frankrijk, Groot
Brittannië en Noord-Ierland, en de 
Verenigde Staten van Amerika gesloten 
Overeenkomst voor de oprichting van 
de Caraïbische Commissie. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 7z8; 
Hand. II 47/48, bladz. z676; 
Bijl. Hand. I 47/48, 7z8; 
Hand. I 47/48, bladz. 578. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

Saluut! doen te weten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat de op 30 October 1946 te Washington 
tussen het Koninkrijk der Nederlanden, de 
Franse Republiek, het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland en 

'de Verenigde Staten van Amerika gesloten 
overeenkomst voor de oprichting van de 
Caraïbische Commissie, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, 
lid 2, der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeft; 

Zo is het, dat W ij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De op 30 October 1946 te Was

hington tussen het Koninkrijk der Neder
landen, de Franse Republiek, het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland en de Verenigde Staten van Ame
rika gesloten overeenkomst voor de oprich
ting van de Caraïbische Commissie, in af
druk bij deze wet gevoegd, wordt goedge
keurd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 1 Mei 

1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Buit. Z ., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg, 25 Juro z948.) 

Overeenkomst voor de oprichting van lle 
Caraïbische Commissie. 

De Regeeringen van het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Fransche Republiek, het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland en de Vereenigde Staten 
;van Amerika, welker vertegenwoordigers, 
behoorlijk hiertoe gemachtigd, zich met het 
onderstaande hebben vereenigd. 

Verlangende de samenwerking onderling 
en tusschen hunne gebiedsdeelen aan te 
moedigen en te versterken met de bedoe
ling het economisch en sociaal welzijn van 
de volkeren van deze gebiedsdeelen te ver
hoogen, en 

Verlangende de wetenschappelijke, tech
nologische en economische ontwikkeling in 
het gebied der Caraïbische Zee te bevor
deren en hc;i: gebruik van hulpbronnen en 
de behandeling van gemeenschappelijke 
vraagstukken in gezamenlijk overleg te ver
gemakkelijken en daarbij dubbel werk van 
bestaande onderzoekinstellingen te vermij
den, een overzicht te verkrijge n van behoef
ten, vast te stellen welk onderzoekingswerk 
is geschied, onderzoekingswerk op een 
grondslag van samenwerking te vergemak
kelijken en verder onderzoek aan te beve
len, en 

Besloten hebbende zich aan te sluiten bij 
den arbeid tot dusverre verricht door de 
Anglo-American Carribean Commission, en 

Vaststellende, dat de hier gestelde doel
einden in overeenstemming zijn met de be
·ginselen van het Handvest der Vereenigde 
Naties 

Komen bij deze het volgende overeen: 
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Artikel I. 

Oprichting van de Caraïbische Commissie 
en bijbehoorende instellingen. 

Bij deze worden opgericht de Caraïbische 
Commissie (hierna te noemen "de Commis
sie") en, als bijbehoorende instellingen van 
de Commissie, de Caraïbische Raad van 
Onderzoek en de West Indische Conferentie 
(hierna o.nderscheidenlijk te noemen "de 
Raad van Onderzoek" en "de Conferentie"). 

Artikel II. 

Samenstelling van de Commissie. 
x. De Com~issie zal bestaan uit niet 

meer dan zestien Commissarissen, die be
noemd zullen worden door de Regeeringen, 
die deze overeenkomst onderteekend heb
ben (hierna te noemen "Leden"). Elk lid 
heeft het recht vier Commissarissen te be
noemen en die plaatsvervangers, welke noo
dig geoordeeld worden. Elke zoodanige groep 
van Commissarissen zal een nationale af
deeling van de Commissie vormen. 

2. Elk Lid zal een van zijn Commissa
rissen aanwijzen als Voorzitter van zijn na
tionale afdeeling. Elke zoodanige Voorzit
ter, of in zijne afwezigheid, de Commissaris. 
door hem uit zijn nationale afdeeling aan
gewezen als zijn plaatsvervanger, zal Mede
Voorzitter van de Commissie zijn en zal de 
vergaderingen van de Commissie presidee
ren bij toerbeurt, overeenkomstig de En
gelsche alphabetische volgorde van de Le
den, ongeacht de plaats, waar een vergade
ring van de Commissie wordt ge~ouden. 

Artikel III. 

Bevoegdheden van de Commissie. 
De Commissie zal een raadplegend en 

adviseerend lichaam zijn en zal zoodanige 
wettelijke bevoegdheid hebben als nood
zakelijk zal zijn voor de vervulling van haar 
taak, en het bereiken van hare doeleinden. 

Artikel IV. 

Taak van de Commissie. 
De taak van de Commissie zal zijn als 

volgt: 
x. Zich bezig te houden met economi

sche en sociale aangelegenheden van ge
meenschappelijk belang voor het gebied der 
Caraïbische Zee, in het bijzonder landbouw, 
verkeer, opvoeding, visscherij , gezondheid, 
huisvesting, industrie, arbeid, sociaal wel
zijn en handel. 

2. Op eigen initiatief, of op voorstel van 
een der Leden of van de plaatselijke regee
ringen, van den Raad ·van Onderzoek of de 
Conferentie, te bestudeeren, te formuleeren 
en aan te bevelen, die maatregelen, pro
gramma's en richtlijnen met betrekking tot 
sociale en economische vraagstukken, welke 
ten doel hebben tot het welzijn van het ge
bied der Caraïbische Zee bij te dragen. :tij 
zal den Leden en de plaatselijke regeerin
gen ter zake van al zulke aangelegenheden 
raad geven en aanbevelingen doen teneinde 
te geraken tot de uitvoering van iedere, in 
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dit verband noodzakelijke of wenschelijke 
actie. . , 

3. Behulpzaam te zijn in het coördinee
ren van plaatselijke plannen, welke van 
regionaal belang zijn en vanuit een ruimer 
gezichtsveld technische voorlichting, welke 
anders niet beschikbaar zou zijn, te ver
schaffen. 

4. Leiding te geven aan en toezicht te 
houden op den arbeid van den Raad van 
Onderzoek en het reglement van orde van 
den Raad vast te stellen. 

5. Maatregelen te treffen tot het bij
eenroepen van de zittingen der Conferentie, 
haar reglement van orde vast te stellen, en 
aan de Leden over besluiten en aanbeve
lingen van de Conferentie verslag uit te 
brengen. 

Artikel V. 

Vergaderingen van de Commissie. 
1. De Commissie zal ieder jaar niet min

der dan_ twee vergaderingen houden. Zij is 
gemachtigd vergaderingen bijeen te roepen 
en te houden op elkep tijd en op elke plaats, 
welke zij daartoe zal aanwijzen. 

2. Op al zulke vergaderingen zullen de 
vie'r Mede-Voorzitters of de door een ieder 
van hen aangewezen plaatsvervangers een 
quorum vormen. 

Artikel VI. 
Wijze, waarop beslissingen genomen 

zullen worden. 
De Commissie heeft · de bevoegdheid te 

bepalen op welke wijze hare beslissingen 
genomen zullen worden, met dien verstande 
dat beslissingen, welke niet betrekking heb
ben op de procedure, niet genomen kunnen 
worden zonder de instemming van de on
derscheidene Mede-Voorzitters of de door 
een ieder van hen aangewezen plaatsver
vangers. 

Artikel VII. 
De Raad van Onderzoek. 

De Raad van Onderzoek zal, tezamen met 
die Comité's van Onderzoek, welke de Com
missie zal instellen, werkzaam zijn als een 
bij de Commissie behoorende instelling voor 
wetenschaopelijk, technologisch, sociaal en 
economisch onderzoe~ tot het welzijn van 
de volkeren van het gebied der Caraibische 
Zee. 

Artikel VIII. 
Samenstelling van den Raad van Onderzoek. 

r. De Raad van Onderzoek zal bestaan 
uit niet minder dan zeven en niet meer dan 
vijftien leden te · benoemen door de Com
missie met bijzondere inachtneming van 
hunne wetenschappelijke bekwaamheid. Ten 
minste één lid van ieder Comité van On
derzoek zal lid zijn van den Raad van On
derzoek. 

2. De Raad van Onderzoek zal een 
Voorzitter kiezen uit zijn leden. Een Vice
Voorzitter van den Raad van Onderzoek 
zal worden benoemd door de Commissie en 
zal als ambtenaar van het Centraal Secre
tariaat werkzaam zijn. 

2ï2 

.3· De tegenwoordige samenstelling van 
den Raad van Onderzoek en van zijne Co
mité's van Onderzoek zal geacht worden 
van kracht te zijn van den eersten dag van 
Januari 1946 af. 

Artikel IX. 
Taak van den Raad van Onderzoek. 

De taak van den Raad van Onderzoek zal 
zijn als volgt: 

a. Aan de Commissie aan te bevelen het 
aantal en de werkzaamheden van de tech
nische Comité's van Onderzoek, noodig om 
gespecialiseerde wetenschappelijke beschou- • 
wing van Caraïbische onderzoekvraagstuk
ken te verschaffen. 

b. In het belang van het gebied der Ca
raïbische Zee vast te stellen welk onder
zoekingswerk is verricht, een overzicht te 
verkrijgen van behoeften, advies uit' te bren
gen betreffende de wenschelijkheid van 
plannen tot onderzoek, gemeenschappelijk 
onderzoek te regelen en te vergemakkelij
ken, opdrachten tot onderzoek van specia
len aard uit te voeren, welke geen andere 
instelling in staat en bereid is uit te voe
ren, en inlichtingen betreffende onderzoe
kingswerk te verzamelen en te verspreiden. 

c. Aan de Commissie aanbevelingen te 
doen ter zake van het houden van vergade
ringen van den Raad van Onderzoek en van 
Comité's van Onderzoek en eveneens van 
vergaderingen van personen, diè -verkzaam 
zijn op het gebied van de wetenschap of 
zich met speciale onderwerpen en algemeene 
zakelijke voorlichting bezig houden, en de 
uitwisseling van opgedane ervaringen tus
schen de personen, die zich in het gebied 
der Caraibische Zee m et cinderzoekings
werk bezig houden, te vergemakkelijken. 

Artikel X. 
De Conferentie. 

De conferentie is een bij de Commissie 
behoorende instelling. De continuïteit van 
haar bestaan zal verzekerd zijn door middel 
van regelmatig te houden zittingen. 

Artikel XI. 
Samenstelling van de Conferentie. 

r. Elke plaatselijke Regeering zal het 
recht hebben naar elke zitting van de Con
ferentie ten hoogste twee afgevaardigden 
en zoovele adviseurs als zij noodig zal oor
deelen. te zenden. 

2. Afgevaardigden naar de Conferentie 
zullen worden benoemd voor elk gebieds
deel in overeenstemming met zijn grond
wettelijke voorschriften. De d'uur van hunne 
benoemingen zal worden vastgesteld door 
de regeeringen, die hen benoemen. 

Artikel XII. 
Taak van de Conferentie. 

De zittingen van de Conferentie zullen 
een regelmatig middel van overleg vormen 
met en 'tussrchen de afgevaardigden van de 
gebiedsdeelen in zaken van gemeenschap-· 
pelijk belang binnen de grenzen van de be
voegdheden van de Commissie, zooals deze 
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zijn omschreven in Artikel IV van deze 
overeenkomst; zij verschaffen de gelegen
heid om aan de Commissie in zake zulke 
onderwerpen aanbevelingen te doen. 

Artikel XIII. 

Vergaderingen van de Conferentie. 

1. De Commissie zal de Conferentie ten 
minste eenmaal in de twee jaar bijeenroe
pen op een door de Commissie te çepalen 
datum. De plaats van elke zitting van de 
Conferentie zal in een der gebiedsdeelen 
gelegen zijn en zal worden gekozen bij toer
beurt overeenkomstig de Engelsche alphabe
tische volgorde van de Leden. 

2. De Voorzitter van elke zitting der 
Conferentie zal zijn de Voorzitter van de 
nationale afdeeling der Commissie in welker 
gebiedsdeel de zitting wordt gehouden. 

Artikel XIV. 

Centraal Secretariaat. 
1, De Commissie zal, ten dienste van 

haarzelve en hare bijbehoorende instellin
gen, een Centraal Secretariaat instellen, dat 
gevestigd zal zijn op een plaats, gelegen 
binnen het gebied der Caraïbische Zee en 
nader door de Leden overeen te komen. 

2. De Commissie zal een Secretaris-Ge
neraal en een plaatsvervangend Secretaris
Generaal benoemen op door haarz~lve vast 
te stellen voorwaarden. In geval zich een 
vacature in het ambt van Secretaris-Gene
raal voordoet, zal deze niet vervuld worden 
door een candidaat van dezelfde nationali
teit als de aftredende Secretaris-Generaal, 
behoudens bijzondere redenen, welke door 
de Commissie goedgekeurd zijn; daarbij zal 
de wenschelijkheid van continuïteit in de 
administratie der zaken van de Commissie 
in aanmerking worden genomen. Het zal 
echter aan de Commissie vrij staan naar 
goedvinden een Secretaris-Generaal voor 
een volgenden termijn tè herbenoemen. De 
Secretaris-G eneraal zal de eerste admini
stratieve ambtenaar van de Commissie zijn 
en zal alle directieven van de Commissie 
uitvoeren. 

3. De Secretaris-Generaal zal verant
woordelijk zijn voor de juiste werking van 
het Centraal Secretariaat en zal gemachtigd 
.zijn; met inachtneming van zoodanige aan
wijzingen als hij zal ontvangen van de Com
missie, zooveel personeel als noodig wordt 
geacht om eèn doelmatige leiding van de 
zaken der Commissie te verzekeren, aan te 
nemen en te ontslaan, zulks onder voorbe
houd, dat de benoeming en het c:mtslag van 
de assistenten van den Secretans-Generaal 
zullen onderworpen zijn aan de goedkeuring 
van de Commissie. 

4. Bij de benoeming van den S ecretaris
Generaal, de ambtenaren en het personeel 
van het Centraal-Secretariaat, zal in de 
eerste plaats worden gelet op de technische 
bekwaamheden en de persoonlijke integriteit 
der candidaten en, voor zoover zulks ver
eenigbaar is met deze eischen, zullen de 
ambtenaren en het personeel worden aan-
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geworven in het gebied der Caraïbische Zee, 
met de bedoeling om een gelijkelijk ver
deelde nationale vertegenwoordiging te ver . 
krijgen. 

5. Bij de vervulling van hunne werk
zaamheden zullen de Secretaris-Generaal en 
het personeel geen instructies vragen, noch 
ontvangen of inachtnemen van eenige re
geering of van eenige andere, buiten de 
Commissie staande autoriteit. Zij zullen 
zich onthouden van elke handeling, welke 
onvereenigbaar is met hun positie van in
ternationaal ambtenaar, die alleen aan de 
Commissie verantwoordelijk is. 

6. Elk Lid verplicht zich het uitsluitend 
internationale karakter der verantwoorde
lijkheden van den Secretaris-Generaal en het 
personeel te eerbiedigen en niet te trachten 
hen in de vervulling van hunne verant
woordelijke taak te beïnvloeden. 

7. Elk Lid verplicht zich, voor zoover 
zijn grondwettelijke bepalingen zulks toela
ten, aan den Secretaris-Generaal en het 
daarvoor in aanmerking komende personeel 
van het Centraal Secretariaat die voor
rechten en immuniteiten toe te kennen, 
welke noodig zijn voor de onafhankelijke 
uitvoering van hun taak, daarbij inbegrepen 
de onschendbaarheid van de gebouwen en 
archieven van het Centraal Secretariaat. D e 
Commissie zal aanbevelingen doen nopens 
het vastleggen der bijzonderheden voor de 
toepassing van het in dit lid bepaalde, of 
kan aan de Leden voorstellen zulks bij ver
drag te regelen. 

Artikel XV. 
Financiën. 

1. De salarissen, toelagen en uitgaven 
van verschillenden aard van de Commissa
rissen en hun persoreel, en van afgevaar
digden en adviseurs naar de Conferenties 
zullen worden vastgesteld en betaald door 
de regeeringen, die hen benoemen. 

2. De Secretaris-Generaal zal een jaar
lijksche begrooting opstellen en aan de Com_ 
missie voorleggen, alsmede zoodanige aan
vullende begrootingen als noodig zullen zîjn 
ter bestrijding van alle andere uitgaven der 
Commissie, inbegrepen die van den Raad 
van Onderzoek, de Conferentie, het Cen
traal Secretariaat, bijzondere plannen van 
onderzoek, c nferenties, overzichtsstudiën 
en andere soortgelijke werkzaamheden, on
der de auspiciën der Commissie. Na goed
keuring van de begrootiing door de Com
missie, zal het totale bedrag daarvan wor
den verdeeld onder de Leden in een ver
houding, welke bij overeenkomst zal wor
den vastgesteld. Een gemeenschappelijk 
fonds zal worden ingesteld door de Leden, 
hetwelk door de Commissie zal worden aan
gewend ter bestrijding van de uitgaven, weL 
ke op genoemde jaarlijksche of aanvullende 
begrootingen zijn uitgetrokken. Elk Lid ver
plicht zich met inachtneming van de eischen 
van zijn grondwettelijke bepalingen, ter
stond aan dit fonds bij te dragen de jaar
lijksche en aanvullende bedragen, welke, 

, zooals is overeengekomen, ten laste van een 
r 8 
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ieder hunner zullen worden gebracht. 
3. Het fiscale jaar van de Commissie 

zal zijn het kalenderjaar. De eerste begroo
ting van de Commissi!! zal het tijdvak dek
ken van den dag van het van kracht worden 
dezer overeenkomst tot en met den 31sten 
December 1946. 

4. De Secretaris-Generaal zal het ge
meenschappelijke fonds van de Commissie 
onder zijn berusting hebben en beheeren en 
zal t_er zake nauwkeurig boekhouden. De 
Commissie zal, tot de tevredenheid der Le
den, regelingen treffen voor het verifieeren 
van hare rekeningen. De accountants-rap
porten zullen jaarlijks worden toegezonden 
aan een ieder der Leden. 

Artikel XVI. 

Bevoegdheid tot het benoemen van 
Comité's en het vaststellen van voor

schriften. 
De Commissie wordt hierbij gemachtigd 

om comité's te benoemen, en, met inacht
neming van de voorzieningen van deze over
eenkomst, reglementen van orde uit te 
vaardigen, alsmede voorschriften vast te 
stellen ter regeling van de werkzaamheden 
van de Commissie, hare bijbehoorende in
stellingen, het Centraal Secretariaat, en van 
de door haar in te stellen comité's en in het 
algemeen tot het uitvoeren van de bepa
lingen van deze overeenkomst. 

Artikel XVII. 
Verhouding tot Regeeringen in het gebied 
der Caraïbische Zee, welke geen lid zijn der 

Commissie. 
D e Commissie en de Raad van Onder

zoek zullen in hunne plannen voor onder
,zoek en bij het opstellen· van aanbevelingen 
uitgaan van de wenschelijkheid van samen
werking in sociale en economische aangele
genheden met andere regeeringen in het 
gebied der Caraïbische Zee, welke geen lid 
van de Commissie zijn. Het verzenden van 
uitnoodigingen aan deze regeeringen om 
deel te nemen aan conferenties of andere 
vergaderingen, uitgaande van de Commissie 
zal onderworpen zijn aan de goedkeuring 
van de L eden. 

Artikel XVIII. 
Verhouding tot de Vereenigde Naties 

en gespecialiseerde organisaties. 
1. Alhoewel de Commissie en hare bij

behoorende instellingen op dit oogenblik 
niet in betrekking staan tot de Vereenigde 
Naties, zullen zij zoo volledig mogelijk sa
menwerken met de Vereenigde Naties en 
met de daartoe in aanmerking komende ge
specialiseerde organisaties inzake aangele
genheden van wederzijdsch belang binnen 
de bevoegdheden der Commissie. 

De Leden verplichten zich overleg te ple
gen met de Vereenigde Naties en de desbe
treffende gespecialiseerde organisaties, te 
zoodanigen tijd en op zoodanige wijze als 
wenschelijk zal worden geoordeeld met het 
doel de verhouding te bepalen, welke zal 
bestaan tusschen eenerzijds de Commissie 
en hare bijbehoorende instellingen en an-
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derzijds de desbetreffende organen van de 
Vereenigde Naties en gespecialiseerde orga
nisaties, welke zich met economische en 
sociale aangelegenheden bezighouden, en te
vens ten einde een doelmatige samenwer
king te verzekeren. 

Artikel XIX. 
Voorbehoud. 

Niets in deze overeenkomst zal worden 
uitgelegd als in strijd te zijn met de be
staande of toekomstige constitutioneele ver
houdingen tusschen eenig Lid en zijn ge
biedsdeelen, of in eenig opzicht inbreuk te 
maken op het gezag en de verantwoorde
lijkheid, welke de plaatselijke regeeringen 
krachtens hare grondwetten dragen. 

Artikel XX. 
Definities. 

In deze overeenkomst zullen de uitdruk
kingen "gebiedsdeelen" of "plaatselijke re
geeringen" geacht worden betrekking te 
hebben op de gebiedsdeelen, bezittingen, 
koloniën, of groepen van koloniën van de 
L eden in het gebied der Caraïbische Zee of 
op 9-e administraties of regeeringen daar
van. 

Artikel XXI. 
Het in werking treden der overeenkomst. 

1. Deze overeenkomst zal in werking 
treden, wanneer kennisgevingen, dat zij is 
goedgekeurd, door alle vier onderteekenende 
Regeeringen zullen zijn neergelegd bij de 
Regeering van de Vereenigde Staten van 
Amerika, welke de andere onderteekenende 
Regeeringen zal in kennis stellen van elke 
zoodanige nederlegging en van den datum 
van het in werking treden van de overeen
komst. 

2. Deze overeenkomst zal van onbepaal
den duur zijn, onder voorbehoud, dat na 
een aanvangsperiode van s jaren elk Lid te 
elker tijd kan kennisgeven van zijn uittre
den uit de Commissie. Zoodanige kennis
geving zal van kracht worden een jaar na 
den datum van hare formeele mededeeling 
aan de andere Leden, doch deze overeen
komst zal van kracht blijven ten aanzien 
van de andere Leden. 

Ten blijke waarvan de behoorlijk ge
machtigde vertegenwoordigers van de on
derscheidene Leden deze overeenkomst heb
ben oHderteekend op de data naast hunne 
handteekeningen vermeld. 

Opengesteld\ voor onderteekening te 
Washington, op· den 30 October 1946 en op
gemaakt in viervoud in de Nederlandsche, 
Fransche en Engelsche taal, welke ieder 
gelijkelijk authentiek zullen zijn. 

Voor het Koninkrijk der Nederlanden: 
A . LOUDON. 

Voor de Fransche Republiek: 
HENRI BONNET. 

Voor het Vereenigd Koninkrijk van Groot 
B rittanmë en Noord Ierland: 

INVERCHAPEL. 
Voor de Vereenigde Staten van Amerika : 

CHARLES W. TAUSSIG. 



275 

S. I 198 

21 Mei 1948. WET, houdende goedkeuring 
van de op 6 F ebruari 1947 te Canberra 
tussen Nederland, Australië, Frankrijk, 
Nieuw-Zeeland, Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland, en de Verenigde Staten 
van Amerika gesloten Overeenkomst tot 
instelling van de Zuid-Pacific Com
missie. 

Bijl. Hand. II 47/48, 769; 
Hand. II 47/48, bladz. 1706; 
Bijl. Hand. I 47/48, 769; 
Hand. I 47/48, bladz. 578. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de op 6 Februari 1947 te Canberra tus
sen het Koninkrijk der Nederlanden, Aus
tralië, de Franse Republiek, Nieuo/-Zeeland, 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brit
tannië en Noord-Ierland en de Verenigde 
Staten van Amerika gesloten Overeenkomst 
tot instelling van de Zuid-Pacific Commis
sie, alvorens te kunnen worden bekrachtigd, 
ingevolge artikel 60, lid 2, der Grondwet, 
de ·goedkeuring der Staten-Generaal be
hoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.: 
Art. 1. De op 6 Februari 1947 te Can

berra tussen het Koninkrijk der Nederlan
den, Australië, de Franse Republiek, Nieuw_ 
Zeeland , het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, en de 
Verenigde Staten van Amerika gesloten 
Overeenkomst tot instelling van de Zuid
Pacific Commissie, in afdruk nevens deze 
wet gevoegd, wordt voor het Rijk in Europa 
en voor Nederlandsch-Indii;: goedgekeurd. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. ' 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 21 Mei 

1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Buit. Z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. van O verz. Geb. , J. A. , JONKMAN. 

(Uitgeg. 22 Juni 1948.) 

OVEREENKOMST TO'l' INSTELLING 
VAN DE ZUID-PACIFIC COMMISSIE 
De Regeringen van Australië, de Franse 

Republiek, het Koninkrijk der Nederlanden, 
Nieuw-Zeeland, het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Brittannië en Noord-Ierland als
mede van de Verenigde Staten van Amerika 
(hierna te noemen "de deelnemende Re
geringen"), 

Die, bij ,het bevorderen van de econo
mische en sociale welvaart alsmede van de 
v.ooruitgang der volkeren van de door hen 
beheerde niet-zelfbesturende gebieden in de 
Zuid-Pacific, internationale samenwerking 
wensen a,in te moedigen en te versterken, 
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Hebben, door middel van haar daartoe 
gemachtigde in Canberra bijeengekomen 
vertegenwoordigers een Overeenkomst ge
sloten, welke vervat is in de volgende be
palingen: 

Artikel 1. 
Instelling van de Commissie. 

1. Bij deze wordt ingesteld de Zuid
Pacific Commissie (hierna aangeduid als 
,,de ·Commissie"). 

Artikel Il. 
Territoriale sfeer •der Commissie. 

2. De territoriale sfeer van de Commis
sie omvat alle niet-zelfbesturende gebieden 
in de Stille Oceaan, welke door de deelne
mende Regeringen bestuurd worden en ge
heel of gedeeltelijk gelegen zijn ten zuiden 
van de evenaar en ten oosten van Neder
lands -Nieuw-Guinea, hetwelk daaronder be
grepen is. 

3 . De territoriale sfeer van de Commis
sie kan door een overeenkomst van alle 
deelnemende Regeringen gewijzigd worden. 

Artikel 111. 

Samenstelling van de Commissie. 
4. De Commissie bestaat uit ten hoogste 

twaalf gedelegeerden. Iedere deelnemende 
Regering kan twee gedelegeerden benoemen 
en wijst een van hen aan als haar hoofd
gedelegeerde. 

5. Iedere deelnemende Regering kan 
voor haar gedelegeerden de door haar ge
wenste plaatsvervangers en raadslieden be
noemen. 

Artikel IV. 
Bevoegdheden en functies. 

6. De Commissie is een overlegplegend 
en raadgevend lichaam, ten dienste van de 
deelnemende Regeringen, voor aangelegen
heden, die betrekking hebben op de econo
mische en sociale ontwikkeling van de bin
nen de territoriale sfeer der Commissie ge
legen niet-zelfbesturende gebieden en op de 
welvaart en vooruitgang van hun volkeren. 
Te dien einde heeft de Commissie de vol
gende bevoegdheden en functies: 

a. het onderzoeken, opstellen en aanbe
velen van maatregelen voor de uitbreiding 
en waar nodig voor de coördinatie, van 
diensten ten behoeve van de economische en 
sociale rechten en welvaart van de bewo
ners der binnen de sfeer der Commissie val
lende gebieder!, in het bijzonder ten aanzien 
van landbouw ( waaronder veehouderij), ver
bindingen, vervoer.. visserij, bosbouw, nij
verheid, arbeid, afzet, productie, handel en 
financiën, openbare werken, onderwijs, 
volksgezondheid, huisvesting en sociale wel
vaart; 

b. het instellen en bevorderen van on
derzoek op technisch, wetenschappelijk, 
economisch en sociaal gebied, in de terri
toriale sfeer der Commissie gelegen gebie
den en het verzekeren van de grootst mo
gelijke samenwerking en coördinatie van de 
werkzaamheden der met dat onderzoek be
laste instanties; 
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c. het doen van aanbevelingen voor de 
coördinatie van plaatselijke plannen op het 
gebied van een of meer in dit Artikel, sub 
a en b genoemde punten, die van regionaal ' 
belang zijn, alsmede voor het verschaffen 
van bijstand uit een ruimere kring van 
technologen dan die, welke een territoriale 
Regering anders ter beschikking staat; 

d. het verschaffen van technische bij
stand, raad en inlichtingen ( waaronder 
statistische en andere gegevens) ten be
hoeve van dé deelnemende Regeringen; 

e. het bevorderen van samenwerking 
met niet-deelnemende Regeringen en met 
partituliere organisaties, die een publiek of 
quasi-publiek karakter dragen en in het be
trokken gebied gemene belangen hebben bij 
aangelegenheden welke binnen de bevoegd
heid van de Commissie vallen; 

/. het vragen van inlichtingen aan de 
deelnemende Regeringen omtrent zaken, 
welke binnen haar bevoegdheid vallen; 

g. het doen van aanbevelingen met be
trekking tot de instelling en werkzaamhe
den van neven-instanties. 

7. De Commissie is bevoegd de werk
zaamheden te verrichten, welke de deelne
mende Regeringen in onderling overleg be
palen. 

8. De Commissie kan voorts administra
tieve regelingen treffen welke nodig zijn 
voor de uitoefening van haar bevoegdheden 
en het verrichten van haar werkzaamheden. 

9. Ter vergemakkelijking van het inlei
dend werk der Commissie in zake aangele
genheden, welke rechtstreeks betrekking 
hebben op de economische en sociale wel
vaart van de•inheemse bewoners der binnen 
de territoriale sfeer der Commissie gelegen 
gebieden, zal de Commissie spoedig haar 
aandacht schenken aan çie plannen, welke 
zijn uiteengezet in de (bij deze Overeen
komst gevoegde) Resolutie, betreffende di
rect aan de orde zijnde belangrijke plan
n en, die op 6 Februari 1947 door de Zuid
zee Conferentie te Canberra in Australië 
werd aangenomen. 

10. De deelnemende Regeringen ver
plichten zich wettelijke en administratieve 
maatregelen te treffen om te verzekeren, 
dat de Commissie in de gebieden dier Re
geringen erkend wordt die wettige bevoegd
heid te bezitten en gerechtigd te zijn tot 
die voorrechten en immuniteiten (zoals de 
onschendbaarheid van haar gebouwen en 
archieven), welke noodzakelijk zijn voor de 
vnje uitoefening van haar bevoegdheden en 
de verrichting van haar werkzaamheden. 

Artikel V. 

Procedure der Conunissie. 

11. De vergaderingen der Commissie 
worden, ongeacht de plaats van bijeen
komst, door de hoofdgedelegeerden bij toer
beurt voorgezeten en wel naar de Engelse 
alphabetische volgorde van de deelnemende 
Regeringen. 

12. De Commissie bepaalt de tijd en de 
plaats van haar bijeenkomsten. Zij verga-
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dert geregeld twee maal per jaar en voorts 
wanneer .zij zulks bepaalt. 

13. Ter Commissie-vergadering wordt 
een quorum gev.ormd doo.- twee derden van 
alle Hooidgedelegeerden. 

14. De beslmten van de Commissie wor
den genomen overeenkomstig de volgende 
regelen: . 

a. Stemgerechtigd zijn uitsluitend de 
hoofdgedelegeerden. 

b. Zaken van procedure worden beslist 
door een meerderheid der aanwezige hoofd
gedelegeerden, die aan de stemming deel
nemen. 

c. Besluiten in zake begrotings of fi
nanciële aangelegenheden welke een gelde
lijke bijdrage door de deelnemende Kege
ringen met zich mee kunnen brengen (be
halve het besluit tot aanneming van de 
jaarlijkse administratieve begroting der 
Commissie) vereisen de eenstemmigheid 
van alle hoofdgedelegeerden. 

d. Besluiten omtrent alle andere aange
legenheden (met inbegrip van een besluit 
tot aanneming van de jaarlijkse administra
tieve begroting der Commissie) vereisen 
een meerderheid van twee derden der stem
m en van alle hoofdgedelegeerden. 

15. Voor de toepassing van dit Artikel 
worden de functies van een hoofdgedele
geerde bij diens afwezigheid waargenomen 
door de andere, door 'zijn Regenng be
noemde, gedelegeerde, of, bij atwezigheid 
van beiden, door een plaatsvervanger, die 
voor zijn Regering of door de hoofdgedele
geerde wordt aangewezen. 

16. De Commissie kan Comité's benoe
men en overeenkomstig de bepalingen van 
deze Overeenkomst voorschriften in zake de 
procedure uitvaardigen, aismede voorschrif
ten omtrent de werkzaamheden van de 
Commissie, van haar neven-instanties, van 
de door haar in te stellen comité's en van 
het Secretariaat; voorts Kan zij regden stel
len welke in het algemeen de tenuitvoer
legging van de bepalingen dezer Overeen
komst ten doel hebben. 

17. Tot de officiële talen van de Com
missie en haar neveninstanttes behoren En
gels en Frans. 

18. De Commissie publiceert jaarlijks 
een Rapport omtrent haar we,kzaamheden, 
alsmede omtrent die van naar neven-instan
ties, hetwelk zij aan alle deelnemende Re
geringen doet toekomen. 

Artikel VI. 

Raad van onderzoek. 
19. Gezien het bijzonder belang van on

derzoek voor het vervullen van de doelein
den der Commisie, wordt een Raad van On
derzoek ingesteld, welke de Commissie als 
een permanent raadgevend lichaam zal bij
staan. 

Artikel VII. 

Samenstelling van de Raad van Onderzoek. 
20. De leden van de Raad van Onder

zoek worden door de Commissie op de door 
haar te bepalen voorwaarden benoemd. 
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2 1. a. ' Als leden van de Raad van On
derzoek benoemt de Commissie personen, 
die zich op de terreinen van onderzoek, wel
ke binnen de bevoegdheid der Commissie 
vallen, hebben onderscheiden en die zij voor 
tie uitvoering van de werkzaamheden van 
de Raad nodig acht. 

b . Onder de aldus benoemde leden van 
de Raad dienen enige personen voor te ko
men . met grote bekwaamheid op het gebied 
van volksgezondheid, economische en sociale 
ontwikkeling, gie hun tijd volledig wijden 
aan het werk van de Raad van Onderzoek. 

22,. De Raad van Onderzoek kiest een 
voorzitter uit zijn leden. 

2,. De Commissie benoemt een, zijn tijd 
volledig aan zijn functie wijdend, ambte
naar. die het onderzoek leidt en de algemene 
verantwoordelijkheid -draagt voor het toe
zicht op de uitvoering van 'het programma 
van de Raad van Onderzoek. Hij is ambts
halve lid en Vice-Voorzitter van de Raad 
en overeenkomstig de instructies van de 
Commissie. verantwoordelijk voor het in
stellen en bevorderen van onderzoek in on
derlinge samenwerking, voor het opstellen 
en uitvoeren van onder~oek-plannen van 
bijzondere aard, voor het verzamelen en 
verspreiden van •inlichtingen omtrent het 
onderzoek en voor het vergemákkelijken 
van de uitwisseling van ervaringen tussen 
onderzoekers van het betrokken gebied. Hij 
is tegenover de Secretaris-Generaal verant
woordelijk voor alle administratieve zaken 
in verband met het werk van de Raad van 
Onderzoek en zijn Comité's. 

24. De hun tij d volledig aan hun functie 
wijdende leden staan, wat alle technische 
aangelegenheden betreft, onder de leiding 
van de Vice-Voorzitter van de Raad van 
Onderzoek. Inzake alle administratieve aan
gelegenheden, zijn zij verantwoording ver
schuldigd aan de Secretaris-Generaal. 

25. Aanbevelingen van de Raad van On
derzoek in verband met voorgenomen plan
nen van onderzoek moeten eerst ter ioed
keuring worden voorgelegd aan de Commis
sie. 

Artikel VIII. 

De functies van de Raad van Onderzoek. 

26. De functies van de Raad van On
derzoek zijn: 

a. Het geregeld nagaan van de gevallen 
welke een onderzoek behoeven in de gebie
den, die binnen de sfeer der Commissie val
len, alsmede het doen van aanbevelingen 
aan de Commissie omtrent een in te stellen 
onderzoek; 

b. Het treffen van maatregelen, met me
dewerking van de Secretaris-Generaal, voor 
het verrichten van studies op het gebied 
van onderzoek-werk, welke door de Com
missie zijn goedgekeurd, zo mogelijk met 
gebruikmaking van bestaande daartoe ge
eigende instellingen. 

c. Het coördineren van onderzoek-werk
zaamheden van andere instanties, die bin
nen het terrein van werkzaamheden der 
Commissie vallen en zo mogelijk het ge-
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bruikmaken van de hulp van die instanties. 
d. Het benoemen van vaste technische 

onderzoekcommissies om problemen op be
paalde r,:ebieden te onderzoeken; 

e. Het, met goedkeuring van de Com
missie, benoemen van onderzoek-commis
sies adhoc voor speciale problemen. 

f. Het uitbrengen van een verslag over 
zijn werkzaamheden aan de Commissie, tel
kens als deze bijeenkomt. 

Artikel IX. 

De Zuid Pacific Conferentie. 
27. Teneinde vertegen,,;,,oordigers van de 

bewoners der binnen de sfeer der Commis
sie vallende gebieden, alsmede · van de 
rechtstreeks daarbij betrokken officiële en 
particuliere instellingen, bij het werk der 
Commissie in te schakelen, wordt een Zuid
Pacific Conferentie met raadgevende be
voegdheid , als neven-instantie der Commis
sie, ingesteld. 

Artikel X. 

Zittingen der Conferentie. 
28. Binnen twee jaar na het van kracht 

worden van deze Overeenkomst, en vervol
gens met tussenpozen van hoogstens drie 
jaar , wordt een zitting der Zuid-Pacific 
Conferentie bijeengeroepen. 

29. D e zittingen der Conferentie zullen 
gehouden worden in een der binnen de sfeer 
der Commissie vallende gebieden en wel in 
een door de Commissie met inachtneming 
van het roulerings-systeem aan te wijzen 
plaats. • 

30. Elke zitting der Conferentie wordt 
voorgezeten door • een der Gedelegeerden 
van de Regering in wier gebied c1e zitting 
gehouden wordt. 

31. De Secretaris-Generaal is verant
woordelijk voor de administratieve regelin
gen der Conferentie. 

32. Voor de procedure der Conferentie 
wordt een regeling vastgesteld door de Com
missie, die voor elke zitting der Conferen
tie de agenda goedkeurt. 

33 . De Conferentie kan de Commissie 
voors tellen doen omtrent aangelegenheden 
met betrekking tot de procedure van haar 
zittingen. Zij kan de Commissie eveneens 
voorstellen doen om bepaalde onderwerpen 
op de agenda voor de Conferentie te plaat-
sen. 

Artikel XI. 
Samenstelling der Conferentie. 

34. Voor elk binnen de sfeer der Com
missie vallend en als zodanig door haar aan
gewezen gebied worden afgevaardigden ter 
Conferentie benoemd. In het algemeen zal 
de vertegenwoordiging van elk aangewezen 
gebied uit minstens twee afgevaardigden 
bestaan. 

35. Afgevaardigden dienf.on zo gekozen 
te worden dat de vertegenwoordiging van 
inheemse bewoners van het. gebied zo goed 
mogelijk verzekerd is . 

36. Afgevaardigden worden voor elk 
aangewezen gebied benoemd overeenkom-
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stig de aldaar geldende wettelijke voor
schriften. 

_3 7. Tot de delegaties voor elk aangewe
zen gebied mogen buiten de afgevaardigden 
ook plaatsvervangers behoren en zoveel 
raadslieden als de benoemende autoriteit 
nodig . acht. 

Artikel XII. 
Functie van de Conferentie. 

38. D e Conferentie is bevoegd zaken van 
algemeen belang te bespreken welke binnen 
de competentie van de Commissie vallen en 
kan omtrent die zaken aanbevelingen doen 
aan de Commissie. 

Artikel XIII. 
Het S ecretariaat. 

.~ Q. Door de Commissie wordt een Secre
tariaat opgericht ten dienste van de Com
missie en haar neven-instanties. 

40. De Commissie benoemt, op door 
haar te stellen voorwaarden, een Secretaris
Generaal en een waarnemend Secretaris
Generaal. Deze vervullen hun functie voor 
de tijd van vijf jaar, tenzij de Co~missie 
hun ambtstijd eerder doet eindigen. Zij ko
men in aanmerking voor herbenoeming. 

4 r. De Secretaris-Generaal treedt ·op als 
Hoofd-Administrateur van de Commissie en 
is belast met de uitvoering van al haar in
structies. Hij is verantwoordelijk voor de 
werkzaamheden van het S ecretariaat en is 
bevoegd, met inachtneming van de aanwij
zingen, welke hij van de Commissie ont
vangt, personeel van het Secretariaat, naar 
gelang zulks nodig is, aan te stellen of te 
ontslaan. 

42. Bij de aanstelling van de Secretaris-
. Generaal, de waarnemend Secretaris-Gene
raal en het personeel van het Secretariaat, 
zal in de eerste plaats gelet worden op de 
technische bekwaamheden en persoonlijke 
integriteit der candidaten. Het personeel 
van het Secretar iaat wordt, zbveel mogelijk 
in overeenstemming hiermede, gekozen uit 
de inheemse bewoners der binnen de sfeer 
der Commissie gelegen gebieden, zulks met 
het oogmerk om een billijke nationale en 
plaatselijke vertegenwoordiging te verkrij
gen. 

43. Elke deelnemende Regering verbindt 
zich, voor zover de in haar gebied geldende 
voorschriften zulks toelaten, aan de Secre
taris-Generaal, de waarnemend Secretaris
Generaal, aan de leden van de Raad van 
Onderzoek, die hun tijd volledig daaraan 
wijden, en aan daartoe in aanmerking ko
mende leden van het personeel van het Se
cretariaat die voorrechten en immuniteiten 
te verlenen, welke voor de vrije uitoefening 
hunner werkzaamheden vereist zijn. De 
Commissie kan aanbevelingen doen in ver
band met het bepalen van de bijzonderhe
den voor de toepassing van dit lid en kan 
de deelnemende Regeringen voorstellen te 
dien einde overeenkomsten aan te gaan. 

44. Bij de vervulling van hun werkzaam
heden mogen de Secretaris-Generaal, de 
waarnemend Secretaris-Generaal, de hun 
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tijd volledig aan hun functie wijdende leden 
van de Raad van Onderzoek, alsmede het 
personeel van het Secretariaat, van geen 
enkele Regering of buiten de Commissie 
staande instantie, opdrachten trachten te 
verkrijgen of die aanvaarden. Zij dienen 
zich te onthouden van alles, waardoor zij 
zich zouden ku:men compromitteren in hun 
positie van internationaal, uitsluitend je
gens de Commissie verantwoordelijk amb
tenaar. 

4~. Elke deelnemende Regering verbindt 
zich om het uitsluitend internationale ka
rakter van de taak van de Secretaris-Ge
neraal , de waarnemend Secretaris-Generaal, 
de hun tijd volledig aan hun functie wijden
de leden van de Raad van Onderzoek, als
mede van het personeel van het Secreta
riaat te eerbiedigen en niet te trachten om 
enige invloed op hen uit te oefenen bij de 
verrichting hunner werkzaamheden. 

. Artikel XIV. 
Financiën. 

46. De Commissie neemt jaarlijks een 
begroting aan van de administratieve uit
gaven van de Commissie en haar neven-in
stanties, alsmede de door haar te bepalen 
aanvullende begrotingen. De Secretaris-Ge
neraal is belast met het opstellen van de 
jaarlijkse administratieve begroting en de 
door de Commissie verlangde aanvullende 
begrotingen, welke door hem aan de Com
missie ter goedkeuring worden voorgelegd. 

47. Met uitzondering van de salarissen, 
toelagen en diverse uitgaven der Commissie
leden en van het direct onder hen staande 
personeel, welke door de Regeringen, die 
ze. benoemen, , worden vastgesteld .en be
taald, worden de uitgaven van de Commis
sie en haar neven-instanties (waaronder een 
door de Commissie goed te keuren bedrag 
voor onkosten van de gedelegeerden bij de 
Zuid-Pacific Conferentie) voldaan uit de 
kas der Commissie. 

48. Ter bestrijding van de onkosten der 
Commissie wordt een fonds ingesteld waar
toe elke deelnemende Regering zich ver
plicht, met inachtneming van de in haar 
gebied geldende wettelijke bepalingen, aan
stonds haar deel bij te dragen in de geraam
de uitgaven der Commissie, welke in de 
jaarlijkse administratieve begroting en even
tueel door de Commissie aangenomen aan
vullende begrotingen zijn vastgelegd. 

49. De onkosten van de Commissie en 
haar neven-instanties worden over de deel
nemende Regeringen omgeslagen in de vol
gende verhouding: 

Australië . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 % 
Frankrijk ............. . ..... . . ... ... 12½ % 
Nederland . . .. ................. ... 15 % 
Nieuw-Zeeland .... . ....... ... ... 15 % 
Verenigd Koninkrijk van Gr. 

Brittannië en Noord-Ierland 15 % 
Verenigde Staten van Amerika 12½ % 
Vóór het afsluiten van haar tweede boek

jaar zal de Commissie deze kosten-omslag 
herzien en de deelnemende Regeringen die 
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w1Jz1gmgen voorstellen, welke zij wenselijk 
acht. Met goedkeuring van alle deelnemen
de Regeringen kunnen wijzigingen te allen 
tijde worden aangebracht. 

50. Het boekjaar van de Commissie valt 
samen met het kalenderjaar. 

,; r. Behoudens de aanwijzingen vah de 
Commissie en van haar neven-instant ies, 
met het toezicht over de gelden van de 
Commissie en van haar neven-instanties, 
alsmede over de boekhouding en de uitga
ven. Zo spoedig mogelijk na het afsluiten 
van een boekjaar wordt aan alle deelnemen
de Regeringen een afschrift der goedge
keurde rekeningen toegezonden. 

52 . D e Secretaris-Generaal, of een amb
tenaar, die in afwachting van de benoeming 
van de Secretaris-Generaal door de Com
missie gemachtigd is als zodanig op te tre
den, zal, zo spoedig mogelijk na de inwer.
kingtreding van deze overeenkomst, aan de 
Commissie een administratieve begroting 
voor het lopende boekjaar, alsmede de door 
de Commissie verlangde aanvullende be
grotingen voorleggen. Vervolgens worden 
door de Commissie een administratieve be
groting voor het lopende boekjaar~ alsmede 
de eventueel door haar verlangde aanvul-
lende begroting, aangeno.m en. · 

53. In . afwachting van de aanneming 
van ·de eerste begroting door de Commissie 
zullen, overeenkomstig hetgeen de Commis
sie dienaangaande bepaalt, de administra
tieve onkosten van de Commissie bestre
den worden uit een aanvangswerkfonds van 
!2. 40 ooo sterling, waartoe de deelnemende 
Regeringen zich verplichten bij te dragen 
naar de in lid 49 van deze Overeenkomst 
voorgeschreven verhouding. 

54. Het staat de Commissie vrij om in . 
haar eerste begroting uitgaven op te nemen, 
welke door de Regeringen van Australië en 
Nieuw-Zeeland zijn gedaan voor het in lid 
64 van deze Overeenkomst aangegeven doel
einde. Genoemde Regeringen kunnen door 
de Commissie worden gecrediteerd voor die 
uitgaven, in mindering van de door · haar 
verschuldigde bijdragen. De aldus in de be
groting op te nemen en te crediteren be
dragen mogen een totaal van !2. 5000 ster
ling niet te boven gaan. 

Artikel XV. 

Verhouding tot andere internationale 
instanties. 

55. De Commissie en haar neven-instan
ties zullen - ofschoon er tussen haar en de 
Verenigde Naties geen organisch verband 
bestaat - met de Verenigde Naties en de 
hiervoor in aanmerking komende gespecia
liseerde organisaties zo volledig mogelijk 
samenwerken in die aangelegenheden van 
wederzijds belang, welke binnen de be
voegdheid der Commissie vallen. 

56. De deelnemende Regeringen verbin
den zich om met de Verenigde Naties en 
de hiervoor in aanmerking komende gespe
cialiseerde organisaties overleg te plegen 
telkens wanneer en op de wijze waarop dit 
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wenselijk geacht wordt teneinde de toe
komstige verhouding te bepalen en een nut
tige samenwerking te verzekeren tussen de 
Commissie en haar neven-instanties ener
zijds en de hiervoor in aanmerking komen
de organen der Verenigde Naties en de, 
zich met economische en sociale aangele
genheden bezighoudende, gespecialiseerde 
organisaties anderzijds. 

57. De Commissie kan de deelnemende 
Regeringen aanbevelingen doen omtrent de 
wijze waarop aan de in dit Artikel neerge
legde beginselen het beste uitvoering kan 
worden gegeven. 

Artikel XVI. 
Zetel. 

58. De zetel van de Commissie en haar 
neven-instanties wordt gevestigd in een 
door de Commissie te kiezen, 'binnen haar 
territoriale sfeer liggende, plaats. De Com
missie kan bijkantoren oprichten en, behou
dens waar deze Overeenkomst het tegendeel 
bepaalt, zorg dragen ' voor de uitvoering van 
alle onderdelen van haar werk en dat van 
haar neven-instanties in de binnen of bui
ten de territoriale sfeer der Commissie ge
legen plaats of plaatsen, welke, naar haar 
mening, het beste beantwoorden aan de 
doeleinden, waarvoor zij is ingesteld. Bin
nen zes maanden na "het van kracht worden 
van deze Overeenkomst zal de Commissie 
haar vaste zetel kiezen. In afwachting hier
van zal de Commissie tijdelijk haar zetel in 
of nabij Sydney, in Australië, vestigen. 

Artikel XVII. 
Voorbehoud. 

59. Niets in deze . Overeenkomst mag 
worden opgevat als strijdig te zijn met de 
bestaande of toekomstige constitutionele 
verhoudingen tussen een deelnemende Re
gering en haar gebieden of in enig opzicht 
inbreuk te maken op het gezag en de ver
antwoordelijkheid, welke de territoriale Re
geringen krachtens haar grondwetten dragen. 

Artikel XViII. 
Wijziging der Overeenkomst. 

60. D e bepalingen dezer Overeenkomst 
kunnen worden gewijzigd met instemming 
van alle deelnemende Regeringen. 

Artikel XIX. 
Uittreding. 

6r. Na verloop van vijf jaren na het van 
kracht worden van deze Overeenkomst, kan 
een deelnemende Regering uit de Overeen
komst treden na, met inachtneming van een 
opzegtermijn van een jaar, de Commissie 
van haar wens tot uittreding in kennis te 
hebben gesteld. 

62. Wanneer een deelnemende Regering 
ophoudt een niet-zelfbesturend, binnen de 
sfeer der Commissie gelegen, gebied te be
stqren, doet zij hiervan mededeling aan de 
Commissie, waarna zij geacht wordt na af
loop van het lopende kalenderjaar uit de 
Overeenkomst te zijn getreden. 
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6::i. Niettegenstaande het uittreden van 
een deelnemende Regering, blijft deze Over
eenkomst van kracht tussen de andere deel
nemende Regeringen. 

Artikel XX. 
Tijdelijke bepalingen. 

64. De Regeringen van Australië en 
Nieuw~Zeeland zullen gezamenlijk voorlo
pige regelingen treffen voor de vestiging 
van de Commissie. 

Artikel XXI. 
Inwerkingtreding. 

65. De Regeringen van Australië , de 
Franse Republiek, het Koninkrijk der Ne
derlanden, Nieuw-Zeeland, het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland en van de Verenigde Staten van 
Amerika worden partij bij deze Overeen
komst door: 

a. ondertekening zonder voorbehoud, of 
b. ondertekening ad referendy m en aan

vaarding nadien. 
Aanvaarding wordt bewerkstelligd door 

kennisgeving aan de Regering van Austra
lië. De Overeenkomst wordt van kracht na
dat alle voornoemde Regeringen daarbij 
partij geworden zijn. . 

66. De Regering van Australië sJ:elt de 
andere voornoemde Regeringen in kennis 
van elke aanvaarding dezer Overeenkomst, 
alsmede van de datum waarop deze Over
eenkomst van kracht• wordt. 

67. De Regering van Australië zal deze 
Overeenkomst namens alle . deelnemende 
Regeringen bij het Secretariaat der Ver
enigde Naties deponeren, zulks ter voldoe
ning aan het voorschrift van Artikel 102 

van het Handvest der Verenigde Naties. 
Deze Overeenkomst, waarvan de Engelse, 

Franse en Nederlandse tekst gelijkelijk au
thentiek is, wordt neergelegd in het archief 
der Australische Regering. De Australische 
Regering doet daarvan behoorlijk gewaar
merkte afschriften toekomen aan de andere 
deelnemende Regeringen. 

Ten blijke waarvan . de hiertoe gemach
tigde vertegenwoordigers der respectieve 
deelnemende Regeringen deze Overeen
komst ondertekend hebben. 

Ter ondertekening nedergelegd te Ca_n
berra oo de zesde dag van Februari, negen
tienhonderd zevenenveertig. 

Voor de Regering vari Australië: 
H. V. Evatt. 
E. J. Ward. ad referendum. 

Voor de Regering van de Franse Republiek : 
Auge. ad referendum. 

Voor de Regering van het Koninkrijk der 
~ ;J ederlanden : 

Van Aerssen. ad referendum, 
R. Widjojoadmodjo. 

Voor de Regering van Nieuw-Zeeland: 
W . Nash. ad referendum. 
A. G. Osborne. 
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Voor de Regering van het Verenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland: 

Ivor Thomas. ad referendum. 
E. J. Williams. 

Voor de R·egering van de Verenigde Staten 
van Amerika: 

Robert Butler. ad referendum. 

-RESOLUTIE BETREFFENDE DIRECT 
AAN DE ORDE ZIJNDE PLANNEN 

Hierbij besloten, 
Dat d~or de Zuidzee Conferentie wordt 

aanbevolen c:\.at de Zuid-Pacific Commissie 
spoedig na haar instellin·g aandacht zal 
schenken aan de hierna genoemde plannen. 

' De Conferentie is niet van mening dat deze 
plannen volledig zijn, doch acht ze van 
groot belang voor de economische en sociale 
welvaart der inheemse bewoners van de 
niet-zelfbesturende gebieden in de Zuid
Pacific. D e Conferentie is voorts van oor
deel dat met deze plannen, welker rang
schikking bij de opsomming geen enkele 
voorrang aanduidt, ten spoedigste een aan
vang 'dient te worden gemaakt. 

Landbouw. 
a. Biochemisch onderzoek in verband 

met dierlijke voeding. 
b. Systeml!.tisch botanisch onderzoek. 
c. Onderzoek op het gebied van voor 

planten schadelijke insecten en plantenziek
t en. 

d. Biologisch onderzoek. 
e. Onderzoek naar het verband tussen 

planten en haar omgeving, zoals bodem en 
klimaat. 

Economie. 
a. Economisch onderzoek, hetwelk nij~ 

verheid, visserij, inlandse handelsmethoden 
alsmede inlandse coöperatieve beweging en 
organisaties zal moeten omvatten. 

b. Onderzoek naar de mechanisatie der 
productie en naar geschikte plannen om 
uniformiteit te bereiken bij het sorteren, 
verpakken, samenvoegen en afzetten van d.e 
belangrijkste producten, zoals copra. 

c. De uitwerking van plannen voor het 
invoeren en verdelen in de betrokken ge
bieden van soorten, variëteiten, rassen of 
stammen ' van planten en dieren, welke van 
nut kunnen zijn. 

d . Het nemen van alle mogelijke binnen 
het terrein der werkzaamheden van de 
Commissie vallende maatregelen om te 
voorzien in voldoende vervoer te water in 
het betrokken gebied. 

Opvoedin g en Sociale Ontwlkkellng·. 

a. Onderzoek naar de meest doeltreffen
de methoden om analphabeten te leren le
zen en schrijven in hun eigen taal. 

b . Beschouwing varl het onderzoek-werk, 
hetwelk reeds is uitgevoerd op het gebied 
van sociale anthropologie, alsmede van nog 
te verrichten onderzoek, hetwelk voor de 
b~trokken gebieden van waarde zou zijn op 
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het gebied van opvoeding en sociale ont
wikkeling. 

c. Bestudering van bemoeiingen op op
voedkundig en aanverwant gebied ten be
hoeve van gebrekkigen: zoals blinden, gees
telijk achterlijken, melaatsen en lijders aan 
andere ziekten. 

d. Onderzoek naar de meest doeltreffen
de methoden om inheemse inwoners op te 
leiden voor diensten op het gebied van 
volksgezondheid, opvoeding alsmede voor 
technische diensten en het nagaan van de 
daarvoor reeds bestaande mogelijkheden. 

e. Bestudering van het gebruik van aan
schouwelijke hulpmiddelen bij het onderwijs 
en bij andere bemoeiingen op het gebied 
van ontwikkeling en maatschappelijk werk. 

f. Onderzoek naar de opvoeding en so
ciale ontwikkeling van vrouwen en meisjes 
met betrekking tot de maatschappelijke po
si tie van vrouwen in de verschillende ge
meenschappen en met het doel het cultu
rele leven der vrouwen te verbreden en de 
omstandigheden waarin zij thuis verkeren 
te verbeteren. · 

Vl~serij . 

Onderzoek naar de visserij, waarbij de 
methoden, toegepast voor het vangen en 
verduurzamen van vis en andere voort
brengselen der zee, worden nagegaan en aan 
proefnemingen onderworpen met het spe
ciale doel om de voeding van de inheemse 
inwoners te verbeteren. 

Bosbouw. 

Inspectie van of onderzoek naar: 
a. de bosrijkheid met betrekking tot de 

betrokken gebieden, verhandelbare hout
soorten en andere bos producten; 

b. bosbeheer; waaronder begrepen het 
benutten van bossen en bos-producten; 

c. bedrijfsleer met betrekking tot }:iout 
en andere bos-producten; 

d. het verband tussen bossen en het be
houd van water en bodem. 

Volksgezondheid en Geueeskun1le. 

a. Onderzoek naar verbeterde voedings
methoden alsmede naar het verband tussen 
voeding en tandaandoeningen. 

b . Onderzoek met het doel om verbete
ring te brengen in de methoden welke wor
den toegepast ter bevorderjng van de dorps
hygiëne, alsmede in de huisvesting. 

c. Algemene inspectie ten aanzien van 
ziekte e n ziektekiemdragers met bijzonder 
onderzoek naar: 

I. Ziekten van de ademhalingswegen 
(waaronder long- en chirurgische tubercu
lose): 

II. melaatsheid; 
III. voorkoming van malaria, dysenterie 

en andere ingewandsinfecties; 
IV. framboesia en het verband tussen 

deze ziekte en syphilis; 
V. filiarose (draadwormziekte); 
VI. mijnworm- en andere parasitaire in

gewandsziekten; 
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VII. huidziekten. 
d. Bestudering van kinder- en moeder-

zorg. 
e. Bestudering van de reacties van het 

menselijk licháam op de verandering van 
klimaat en omgeving, met het oog op de 
verbetering van het dieet en de algemene 
levensomstandigheden. 

i. Bestudering van quarantaine maatre
gelen, waaronder de bestaande internatio
nale voorschriften, teneinde in de bijzon
dere behoeften van de betrokken gebieden 
te voorzien. 

g. Verzameling en verspreiding van in
lichtingen omtrent het ontsta~n en de ver
breiding van epidemieën. 

Arbeid. 
Onderzoek naar de arbeidstoestanden in 

de betrokken gebieden met het doel daarin 
verbetering te brengen in overeenstemming 
met de aanbevelingen van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, overal waar deze kun
nen worden opgevolgd. 

Bibllotheek. 
Oprichting van een naar de eisen des tijds 

ingerichte technische en wetenschappelijke 
hançl-bibliotheek. 
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II Mei 1948. BESC::HIKKING van de Mi
nister van Financiën, houdende betaal
baarstelling van bijdrageq wegens scha
de aan agrarische goederen, als bedoeld 
zijn" in artikel 6 van de Vijfde Uitvoe
ringsbeschikking Besluit op de Mate
rieele Oorlogsschaden 1945, alsmede 
van v e rgoedingen, als bedoeld zijn in 
artikel 19, lid 11 en 12, artikel 21 en 
22 van het Besluit op de Materieele 
Oorlogsschaden 1945 (Staatsblad no. 
F 2 55), betrekking hebbende op agra
rische bedrijven in de zin van artikel 6 
van voormelde uitvoeringsbeschikking. 
(Negende Uitvoeringsbeschikking Be
sluit op de Materîeele Oorlogsschaden 
1945). 

D e Minister van Financiën, 
Gelet op artikel 9, lid 1 , 2 en 3, op artikel 

19, lid 11 en 12 en op de artikelen 21 en 22 
van het Besluit op de Materieele Oorlogs
schaden 1945 (Staatsblad no. F 255) als
mede op artikel 1 van het Machtigingsbe
sluit Geldzuivering (Staatsblad no. F 133), 
zoals dit is gewijzigd bij de Wet van 8 Au
gustus 1946 (Staatsblad no. G 203) e n bij 
de Wet van 4 Augustus 1947 (Staatsblad 
no. H 287); 

Heeft besloten: 
Art. 1. Waar in deze beschikking wordt 

gesproken van "bijdrage", wordt daaronder 
verstaan de bijdrage wegens schade aan 
agrarische goederen, als bedoeld zijn in ar
tikel 6 van de Vijfde Uitvoeringsbeschik
king Besluit op de Materieele Oorlogsscha
den 1945, vastgesteld ingevolge afdeling II 
van het Besluit op de Materieele Oorlogs-
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schaden 1945, zomede de vergoedingen, 
vastgesteld op grond van artikel 19, lid II 

en 12 en van de artikelen 21 en 22 van dit 
besluit, voor zover deze betrekking hebben 
op agrarische bedrijven in de zin van artikel 
6 van de bovengenoemde Vijfde Uitvoe
ringsbeschikking. 

Waar in deze beschikking wordt gespro
ken van "Herstelbank", wordt daaronder 
verstaan de Maatschappij tot Financiering 
van het Nationaal Herstel N.V. 

2. Van de vastgestelde bijdrage - voor 
zover die niet reeds ingevolge artikel 8, 
lid 1, van het Besluit op de Materieele 
Oorlogsschaden 1945 bij voorschot is uitbe
taald - worden de bedragen, bedoeld in 
artikel 8, leden 2 en 3 van dat besluit, door 
de zorg van de Rijksdienst voor Landbouw
herstel, voor zover deze bedragen aan de 
daarin bedoelde instantie of aan de des
betreffende derden werkelijk verschuldigd 
zijn, uitbetaald en wel op geblokkeerde re
kening voor zover deze schuldverhouding is 
-Ontstaan vóór 26 September 1945. 

3. 1. Van de vastgestelde bijdrage wordt 
in totaal een bedrag van f 10,000 vermin
derd met de ingevolge artikel 2 reeds op 
vrije rekening of in betaalmiddelen ver
-rekende bedragen - rechtstreeks aan de be
langhebbende uitbetaald op vrije rekening 
of in betaalmiddelen. 

2. Het na toepassing van het voorgaan
de lid overblijvende gedeelte van de bij
drage wordt betaald door creditering op een 
rekening bij de Herstelbank te 's-Graven
hage, waarover slechts kan worden beschikt 
m et inachtneming van de hierna ,gestelde 
regelen. Van de door de Rijksdienst voor 
Landbouwherstel aan de Herstelbank ver
strekte opdracht tot creditering wordt aan 
de rechthebbende op de bijdrage en in daar
toe leidende gevallen (zie artikel 8, lid 4, 
van het Besluit op de Materieele Oorlogs
schaden 1945) ook aan de andere belang
hebbenden kennis gegeven. 

3. Indien het overeenkomstig het vorige 
lid te betalen bedrag f 400 of minder be
loopt, wordt het door de Rijksdienst voor 
Landbouwherstel rechtstreeks aan de recht
hebbende uitbetaald op vrije rekening of in 
betaalmiddelen. 

4. 1. Het tijdstip van verzending van de 
opdracht tot creditering geldt voor de toe
passing van artikel 9, lid 5, van het Besluit 
op de Materieele Oorlogsschaden 1945 als 
betaalbaarstelling. De ingevolge artikel 9, 
leden 4 en 5, van dat besluit verschuldigde 
rente wordt door de zorg van de Rijks
dienst voor Landbouwherstel aan de recht
hebbende op die rente uitbetaald op vrije 
rekening of in betaalmiddelen. 

2. Het in het eerste lid ter zake van 
rentebetaling bepaalde geldt als vrijstelling 
in de zin van artikel 9, lid 1, van de Be
schikking Deblokkering 1945 (Staatsblad 
no. H 374). 

5, Door de Herstelbank wordt over de 
ingevolge artikel 3 betaalde bedragen voor 
rekening van de Staat der Nederlanden, aan 
de rechthebbenden een rente vergoed van 
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2,16 % 's jaars. Bij de berekening van deze 
rente kunnen gedeelten van f 100, zomede 
gedeelten van een kalendermaand verwaar
loosd worden. De rente wordt slechts bijge
schreven en is slechts door de rechthebben
de opeisbaar op de dag, waarop het bedrag 
geheel wordt uitbetaald. 

6. 1. De bedragen, welke ingevolge ar
tikel 3 op een rekening bij de Herstelbank 
zijn geboekt, kunnen worden opgevorderd 
naar mate de rekeninghouder ten genoege 
van de Herstelbank aantoont, dat: 

a. de bedragen tot herinstallatie van zijn 
bedrijf (herstel van de schade, vervanging 
van vernietigde of verdwenen goederen) 
zijn besteed of zullen worden besteed en 
daartoe de nodige zekerheid stelt; 

b. -het herstel en de weder-in-werking
stelling van zijn bedrijf genoegzaam verze
kerd zijn. 

2. De aansptaken op bedragen, als in 
het vorige lid zijn bedoeld, kunnen zonder 
schriftelijke toestemming van de Herstel
bank niet worden vervreemd of verpand. 

Voor de toepassing van deze bepaling 
gelden een onherroepelijke volmacht tot in
ning en een scheiding van een onverdeeld
heid, waartoe de aanspraak behoort, als een 
vervreemding. 

7. De Herstelbank is bevoegd volgens 
haar door de Minister van Financiën te ver
strekken richtlijnen: 

a. de geboekte bedragen te harer beoor
deling ook voor andere doeleinden uit te 
betalen; 

b. het saldo der rekening naar, een an
dere bankinstelling over te boeken, mits 
deze bankinstelling bereid is de in artikel 6 
bedoelde controle op de besteding op de 
door , de Herstelbank aan te geven wijze 
over te nemen; 

c. deze bedragen te harer beoordeling al 
dan niet onder het stellen van voorwaarden 
uit te betalen, hetzij in betaalmiddelen, het
zij op een vrije rekening, hetzij op een ge
blokkeerde rekening. 

8. Het opzettelijk doen van onjuiste of 
onvolledige mededelingen aan de Herstel
bank of aan een bank, als bedoeld is in 
artikel 7, onder b, ter gelegenheid van het 
aantonen, bedoeld in artikel 6, alsmede het 
niet nakomen van een voorwaarde, als be
doeld is in artikel 7, onder c, wordt be
schouwd als misdrijf, in de zin van artikel 2 

van het Machtiljingsbesluit Geldzuivering. 
9. Deze beschikking kan worden aange

•haald als "Negende Uitvoeringsbeschikking 
Besluit op de Materieele Oorlogsschaden 
1945". 

10. D eze beschikking, welke in het 
Staatsblad wordt geplaatst, treedt in wer
king met ingang van de dag van afkondi
ging. 

's-Gravenhage, 11 Mei 1948. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. I Jr.tni 1948.) 
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. 22 Mei z948. BESLUIT tot aanvulling van 
artikel 23 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement en tot wijziging 
van artikel 22 van het Arbeidsovereen
komstenbesluit. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelminf¼ 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, d.d. 3 Maart 1948, No. 
14061 I/R, afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau I, daartoe gemachtigd door de Raad 
van Ministers; 

Gelet op de artikelen 125 en 134 der 
Ambtenarenwet 1929; 

Overwegende, dat het wenselijk is het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement en het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit aan te vullen 
en te wijzigen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
6 April 1948, No. 38); 

Gezien het nader rapport van de Minis
ter van Binnenlandse Zaken d.d. 14 Mei 
"I948, No. 14261/R, afdeling Ambtenaren
zaken, Bureau I; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Aan artikel 23 van het Algemeen 

Rijksambtenarenreglement wordt een vierde 
lid toegevoegd, luidende : 

,,4. Voor de ambtenaar, die een dienst
tijd heeft van 30 jaar of meer, wordt in het" 
eerste lid in plaats van 12, 15 en 18 onder
scheidenlijk gelezen: 14, 17 en 20". 

Art. II. Artikel 22 van het Arbeidsover
eenkomstenbesluit wordt als volgt gewijzigd: 

"Art. 22 . r. Voor de arbeider, die wordt 
beloond overeenkomstig artikel 12, eerste 
lid, onder b of c, wordt de duur van dit 
verlof bepaald op de voet van artikel 23 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment. 

2. Voor de overige arbeiders bedraagt 
de duur van dit verlof 12 dagen. 

3. Ten aanzien van bepaalde betrekkin
gen of bepaalde arbeiders kan van het be
paalde in het tweede lid worden afgewe
ken". 

Art. III. Dit ·besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

De Ministers, Hoofden van de Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State. 

Soestdijk, 22 Mei 1948. 
JULIANA. 

De Minister-Presidetlt, BEEL. 

De Min. van Algemene Zaken, BEEL. 

De Min. v. Binnenl. Zaken, WITTEMAN. 

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

De Min. v . 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Minister van Financiën a.i., W. DREES. 

1948 

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

De Min. v. Marine a.i ., A. H. J. L. FIEVEZ . 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisves ting, 
J. IN 'T V ELD. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, .H. Vos. 
De Min. v. Econ. Zake."!, VAN DEN BRINK. 

De_ Minister van L., V. en, V., MANSHOLT. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

De Min. van Overz. Geb., J. A. JONKMAN. 

. De. Min. v. Buit. Z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. II /uni z948.) 
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22 Mei z948. BESLUIT, houdende aan
vulling van de tabel van weeldegoede
ren, bedoeld in het Besluit op de Om
zetbelasting 1940. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. ~ 

Wij JULIANA, Prinses der Neóer!anden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Financiën van 19 Mei 1948, no. 346, Ac
cijnzen; 

Gezien artikel 10a, tweede lid, van het 
Besluit op de Omzetbelasting 1940; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. De bij het Besluit op de Omzet
belasting 1940 behorende tabel, zoals deze 
is aangevuld bij het Koninklijk besluit van 
2~ Juni 1947 (Staatsblad no. H 188), ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 4 
Augustus 1947 (Staatsblad no. H 295), 
wordt nader aangevuld met een nieuwe post, 
genummerd 2b, luidende als volgt: 

Consumptie-ijs. 
Bijzondere bepaling 

Onder consumptie-ijs worden mede be
grepen plombières, sorbets en andere der
gelijke mede uit consumptie-ijs bestaande 
artikelen. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Juni 1948. 

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

Soestdijk, 22 Mei 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën a.i., W. DREES. 

(Uitgeg. 28 Mei z948.) 
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24 Mei z948. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel 133, vijfde lid, van de hoger
onderwijswet. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
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6 April 1948, N o. 63085, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid van de 
hoger-onderwijswet; 

Overwegende, dat het onderwijs in de 
Afdeling A der Algemene Middelbare School 
in Curaçao gelijkwaardig is aan dat in de 
Hogere Burgerschool A hier te lande; 

De Raad van' State gehoord (advies van 
4 Mei 1948, No. 21); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 15 Mei 1948, No. 
68543, Afdel in g Hoger Onderwijs en We
tenschappen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het eindgetuigschrift van de Afdeling A 

(literair-economische afdeling) der Alge
mene Middelbare School in Curaçao, afge
geven in 1944 en later, wordt gelijkgesteld 
met het getuigschrift bedoeld in artikel II 

van de hoger-onderwijswet, met dien ver
stande, dat het toegang geeft tot de exa
m ens, tot welke ingevolge artikel 133 van 
de hoger:onderwijswet het eindgetuigschrift 
van de hogere burgerschool A hier te lande 
toegang geeft. 

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

Soestdijk, 24 Mei 1948. 
JULIANA. 

D e Min. v. 0., K. en W ., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. II juni z948.) 
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25 Mei z948. BESLUIT, houdende be
kendmaking van de tekst der Wet op 
de Staatsinrichting van Suriname (Su
rinaamse Staatsregeling) . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, P rinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 

Op de voord racht van de Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen van 20 Mei 1948, 
xe Afdeling A en 7e Afdeling, no. 7; 

Gezien artikel 111 van de wet van 2 1 
Mei 1948 (Staatsblad I 194), houdende wij
ziging van de Wet op de .staatsinrichting 
van Suriname; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te gelasten, dat de tekst van de Suri

naamse S taatsregeling, zoals die bij dit 
besluit is gevoegd, in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

De Mmis er van Overzeese Gebiedsdelen 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 25 Mei 1Q48. 
JULIANA. 

De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 28 Mei z948.) 
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WE'f OP DE 
VAN 

TAA'l'SINRICHTIXG 
.RINAME 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Yan Suriname en zijn Inwoners 

Art. 1. Suriname omvat het grondge
bied bekend onder de benaming van Neder
landsch Guyana. 

2. Allen, die zich in Suriname bevinden, 
zijn eerbied en gehoorzaamheid verschul
digd aan de Gouverneur en onderworpen 
aan de wettelijke regelingen. 

3. De wettelijke regelingen, in Suriname 
geldig, zijn: 

1e. de verdragen en andere overeen-
komsten met vreemde Mogendheden, voor 
zover zij in Suriname van toepassing zijn; 

2e. de algemene verordeningen, waaron
der worden verstaan: 

a. de wetten, die, op de voet van de be
palingen der Grondwet, voor Suriname ver
bindend zijn; 

b. de algemene maatregelen van bestuur, 
zijnde besluiten des Konings, genomen in de 
vorm, bij de Grondwet voorgeschreven voor 
algemene maatregelen van bestuur, voor zo
ver zij voor Suriname verbindend zijn; 

c. de landsverordeningen, zijnde veror
deningen met gemeen overleg der Staten 
door de Gouverneur vas·tgesteld; 

3e. de besluiten, houdende algemene 
maatregelen, door de Gouverneur, de Raad 
van Advies gehoord, binnen de grenzen 
zijner bevoegdheid uitgevaardigd; 

4e. de keuren en reglementen, door de in 
artikel 22 7 genoemde besturen binnen de 
grenzen hunner bevoegdheid uitgevaardigd. 

4. Allen, die zich op het grondgebied 
van Suriname bevinden, hebben gelijke aan
spraak op bescherming van persoon en goe
deren. 

5. Uitlevering van vreemdelingen ge
schiedt niet dan krachtens verdragen, waar
bij, voor zover Suriname betreft, de rege
len worden in acht genomen, welke, zoveel 
mogelijk in overeenstemming met de daar
omtrent in Nederland geldende wettelijke 
bepalingen, bij algemene maatregel van be
stuur worden vastgesteld. 

6. De regelen nopens de toelating en 
vestiging in Suriname, zomede die omtrent 
de uitzetting, worden voor zoveel nodig bij 
algemene maatregel van bestuur en overi
gens bij landsverordening vastgesteld. 

7. 1. Tot openbare bedieningen. door 
de Koning op te dragen, zijn alleen be
noembaar Nederlandse onderdanen. 

2. D e benoembaarheid tot andere open
bare bedieningen wordt bij landsverordening 
geregeld. 

8. Niemand heeft voorafgaand verlof no
dig om door de drukpers gedachten of ge
voelens te openbaren. De verantwoordelijk
heid van schrijvers, uitgeve,rs, drukkers en 
verspreiders en de waarborgen, in het be
lang der openbare orde en zedelijkheid te
gen het misbruik van de vrijheid van druk
pers te nemen, worden geregeld bij lands
verordening. 
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9. 1. Ieder heeft het recht verzoek
schriften in te dienen bij de bevoegde macht 
zowel in Nederland als in Suriname. 

2. Verzoekschriften moeten persoonlijk 
en mogen niet uit naam van meer worden 
ondertekend, tenzij dit geschiedt door of 
vanwege lichamen, wettig samengesteld of 
erkend, en in dit laatste geval niet anders 
dàn over onderwerpen tot hun bepaalde 
werkkring behorende. 

3. Echter mogen personen, die niet 
schrijven kunnen, verzoekschriften indienen 
door tussenkomst van zodanige ambtenaren, 
als hiertoe bij landsverordening zijn bevoegd 
verklaard. 

10. De uitoefening van het recht van 
vereniging en vergadering kan, in het belang 
der openbare orde, zedelijkheid of gezond
heid, aan regeling en beperking bij lands
verordening onderworpen worden. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van de Gouverneur 

EERSTE AFDELING. 

Van zijn benoeming en ontslag. 

ll. De Gouverneur wordt door de Ko
ning benoemd en ontslagen. 

12. Hij moet de ouderdom van dertig 
jaren vervuld hebben. 

13. Hij legt in handen des Konings of 
van de autoriteit of de persoon, door pe 
Koning hiertoe aangewezen, de eed (ver
klaring of belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar). _dat ik; middellijk 
noch onmiddellijk, onde_r welke naam of wat 
voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner 
benoeming tot Gouverneur aan iemand, wie 
hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, 
noch zal geven. 

Ik zweer (beloof). dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te la
ten, van niemand hoegenaamd enige belof
ten of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddenijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning 
en aan de Grondwet; dat ik de welvaart van 
Suriname naar mijn vermogen bevorderen 
zal; dat ik de Wet op de Staatsinrichting 
van Suriname steeds zal onderhouden en 
doen o~derhouden en dat ik mij in alles zal 
gedragen, zo als een braaf en eerlijk Gou
verneur betaamt. Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig!" (,,Dat verklaar en beloof ik".) 

14. 1. Indien de benoeming van de 
Gouverneur vervat is in een geheim en ver
zegeld stuk, behelst dit stuk tevens de aan
wijzing van de autoriteit of de persoon, in 
wier of in wiens handen de benoemde de 
voorgeschreven ambtseed moet afleggen. 

2 . Zodanig stuk wordt geopend in' een 
vergadering van de Raad van Advies. · 

3 . Het wordt, na door al de aanwezige 
leden te zijn gewaarmerkt, in het archief 
van de Raad nedergelegd. 

15. De Gouverneur aanvaardt het be
stuur door overlegging in een plechtige ver
gadering der Staten van een afschrift zijner 
akte van benoeming en van het proces-ver-
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baal zijner eedsaflegging, en brengt zijn aan
vaarding van het bestuur bij proclamatie 
ter kennis der ingezetenen. 

16. Hij is verplicht zijn waardigheid te 
blijven bekleden totdat hij het bestuur aan 
zijn opvolger heeft overgegeven, tenzij hem 
van 's Konings wegè gelast of vergund 
wordt zijn waardigheid vroeger neder te 
leggen 

17. Hij mag zonder verlof des Konings 
Suriname niet verlaten. 

18. 1. De Gouverneur mag rechtstreeks 
noch zijdelings deelhebber zijn in, noch borg 
zijn voor enige onderneming, ten grondslag 
hebbende een overeenkomst, om winst of 
voordeel aangegaan met Suriname of met 
enig deel daarvan. 

2. Hij mag, behalve openbare schuldbrie
ven, geen schuldverordeningen ten laste van 
Suriname bezitten. 

3 . Hij mag rechtstreeks noch zijdelings 
deel hebben in enige concessie of onderne
ming van welke aard ook, in Suriname ge
vestigd of .aldaar haar bedrijf uitoefenende. 

4. Het bij het eerste en het derde lid be
paalde blijft op hem van toepassing gedu
rende vijf jaren na zijn aftreden. 

19. 1. Bloedverwantschap of zwager
schap, tot de derde graad ingesloten, mag 
niet bestaan tussen de Gouverneur enerzijds 
en de ondervoorzitter of de leden en buiten
gewone leden van de Raad van Advies, de 

, leden van het College van Algemeen Be
stuur. de Vertegenwoordiger in Nederland 
dan wel een der hoofden van een afdeling 
-van bestuur anderzijds. 

2. Hij, die na zijn benoeming in de ver
boden graad van zwagerschap geraakt, be
houdt zijn bediening niet dan met vergun
ning des Konings. 

3. De zwagerschap houdt op door ont
binding van het huwelijk, waardoor zij ont
staan is. 

20. 1. Wanneer er vermoeden bestaat, 
dat de Gouverneur krankzinnig is, belegt de 
ondervoorzitter van de Raad van Advies 
een vergadering van die Raad, opdat de ge
grondheid van het vermoeden onderzocht 
worde. 

2. De Raad van Advies, oordelende dat 
daartoe termen bestaan, beveelt het instel
len van een geneeskundig onderzoek aan 
een commissie, tezamen gesteld uit vier ge
neeskundigen, waaronder zo mogelijk twee 
officieren van gezondheid der zee- .of land
macht . 

3. Deze commissie is bevoegd de gewone 
geneesheer des Gouverneurs in haar midden 
te roepen en dient de Raad van Advies van 
bericht. 

4. Van het in de Raad van Advies ver
handelde worden nauwkeurige processen
verbaal in· dubbel opgemaakt en door de 
ondervoorzitter, de leden en de secretaris 
ondertekend. 

5. Als de Raad van Advies oordeelt, dat 
het bericht der commissie het bestaande 
vermoeden bevestigt, wordt onverwijld een 
der dubbelen van de processen-verbaal ge
zonden aan de Koning en belegt de onder-
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voorzitter van de Raad van Advies een ver
gadering der Staten. 

6. De vergadering wordt gehouden met 
gesloten deuren. De vergadering verklaart, 
na de personen, die inlichtingen geven kun
nen, onder ede gehoord te hebben, en bij 
volstrekte meerderheid van stemmen der 
aanwezige leden, of er termen bestaan om 
de Gouverneur tot de uitoefening zijner 
waardigheden niet in staat te achten. 

7. De verklaring, dat zodanige termen 
bestaan, ontheft, zolang zij niet, mi gelijk 
onderzoek, op gelijke wijze is ingetrokken 
en in afwachting van de beslissing des Ko
nings, de Gouverneur van de uitoefening 
zijner waardigheid. 

8. Van het in de Staten verhandelde 
wordt een nauwkeurig procesverbaal in dub
bel opgemaakt en door al de leden en de 
griffier ondertekend. 

g. Een der dubbelen wordt onverwijld 
gezonden aan de Koning. 

10. Wanneer de Gouverneur door een 
plotselinge ziektetoestand buiten staat is 
geraakt om zijn waardigheid uit te oefenen 
en om overeenkomstig artikel 28 het da
gelijks beleid van zaken aan een ander op 
te dragen, worden de in dit artikel opge
nomen bepalingen eveneens toegepast, met 
dien verstande, dat de Gouverneur, nadat 
hij voldoende hersteld is, het bestuur weder 
op zich neemt, en daarvan bij proclamatie 
aan de ingezetenen kennis geeft. 

21. 1. De Gouverneur is naar de bepa
lingen, vervat in de wet van 22 April 1855 
(Staatsblad no. 33), houdende regeling der 
verantwoordelijkheid · van de hoofden der 
ministeriële departementen, tot straf ver
volgbaar: 

a. wanneer hij uitvoering geéft of doet 
geven aan Koninklijke besluiten of beschik
kingen, waarvan hem de uitvoering niet is 
opgedragen door de Minister van Over
zeese- Gebiedsdelen; 

b. wanneer hij uitvoering geeft of doet 
geven aan Koninklijke besluiten of beschik
kingen, niet voorziet van de vereiste mede
ondertekening van een der hoofden van de 
ministeriële departementen; 

c. wanneer hij beschikkingen neemt, of 
bevelen geeft, of bestaande beschikkingen 
of bevelen handhaaft, waardoor de bepa
lingen dezer wet of andere in Suriname 
geldende wettelijke regelingen worden ge
schonden; 

d. wanneer hij nalaat uitvoering te ge
ven of te doen geven aan de voorschriften 
van deze wet of andere in Suriname gel
dende wettelijke regelingen, of aan Konink
lijke besluiten en beschikkingen, geen wet
telijke regelingen zijnde, doch waarvan hem 
de uitvoering door de Minister van Over
zeese Gebiedsdelen is opgedragen; 

.De handelingen, onder de letters a, b en 
c, en de nalatigheid, onder letter d bedoeld, 
zijn alleen dan strafbaar, wanneer zij ge
pleegd zijn met opzet. 

e . indien hij zonder opzet de uitvoering, 
onder letter d omschreven, grovelijk ver
zuimt. 

2. De feit.en in dit artikel vermeld wor
den beschouwd als misdrijven. 

3. De feiten vermeld onder letters a, b~ 
c en d worden gestraft met de straf ge
noemd in artikel 355, en het feit, vermeld 
onder letter e, met de straf genoemd in 
artikel 356 van het Nederlands Wetboek 
van Strafrecht. 

22. 1. De Gouverneur kan gedurende 
zijn bestuur niet voor de strafrechter in 
Suriname betrokken, noch aldaar in bur
gerlijke gijzeling gebracht, noch zonder zijn 
toestemming als getuige in een rechtsgeding 
geroepen worden. 

2. Hij kan, zelfs na de nederlegging zij
ner waardigheid, wegens feiten, gedurende 
zijn bestuur gepleegd, in Suriname niet tot 
straf vervolgd worden. 

23. 1. Hij staat in Nederland, behalve 
wegens ambtsmisdrijven, terecht voor de 
rechter, die volgens de aldaar geldende wet
ten bevoegd zou zijn geweest, naar gelang 
der tegen het feit bedreigde straffen, daar
van kennis te nemen, ware het gepleegd in 
de gemeente, in welke . de zetel der Neder
landse Regering gevestigd is. · 

2. De straf, tegen het feit bedreigd, is 
die, welke daartegen bedreigd wordt bij het 
strafrecht der plaats, waar het feit is be
gaan. 

24. Indien tegen de Gouverneur, hetzij 
in het geval voorzien in artikel 171 der 
Grondwet, hetzij ter zake van andere straf
bare ,feiten, een vervolging in Nederland 
wordt ingesteld, legt hij, op bevel des Ko
nings, zijn waardigheid neder in handen 
van degene, die door de Koning of volgens 
de wet is aangewezen om hem te vervangen. 

25. I. Wanneer de Gouverneur overeen
komstig artikel 20 tijdelijk van de uitoefe
ning zijner waardigheid is ontheven, of 
wanneer hij buiten staat geraakt om haar 
uit te oefenen zonder in de gelegenheid te 
zijn om het dagelijks beleid van zaken, 
overeenkomstig artikel 28, aan de aldaar 
bedoelde persoon op te dragen·, treedt als 
waarnemend Gouverneur op de persoon, van 
's Konings wege daartoe aangewezen, of, bij 
gebreke van zodanige aanwijzing, gelijk 
mede wanneer en zolang de aangewezen 
persoon niet kan optreden, de ondervoor-
zitter van de Raad van Advies. · 

2. Hetzelfde geschiedt wanneer de Gou
verneur overlijdt, verlof erlangt of zijn be
trekking nederlegt en zijn opvolger nog niet 
is aangewezen of nog niet kan optreden. 

. 26. Al wat in deze wet bepaald is om
trent de Gouverneur is toepasselijk op de 
waarnemende Gouverneur, met uitzonde
ring der voorschri ften in de artikelen 12 , 13 , 

15 en 19, en met dien verstande, dat de 
verbodsbepalingen van artikel 18 niet gel
den voor het deel dat de waarnemende Gou
verneur in de daarbij bedoelde onderne
mingen had vóór dat hij het bestuur aan
vaardde, en dat het laatste lid van dat 
artikel niet op hem van toepassing is. 

27. De waarnemende Gouverneur brengt 
zijn aanvaarding bij proclamatie ter kennis 
van de ingezetenen, en legt, zo spoedig mo-
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gelijk, in een daartoe te houden en zo no
dig bijeen te roepen buitengewone verga
dering der Staten, in handen van de voor
zitter der vergadering, de eed (of de belof
te) af: 

,,Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoe
genaamd in de betrekking van waarne
mend Gouverneur te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd enige beloften 
of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. 
Ik zweer (beloof) trouw aan de Ko
ning en aan de Grondwet; dat ik de wel
vaart van Suriname naar mijn vermogen 
bevorderen zal; dat ik de Wet op de 
Staatsinrichting van Suriname steeds zal 
onderhouden en doen onderhouden, en 
dat ik mij in alles zal gedragen, zoals een 
braaf en eerlijk Gouverneur betaamt. Zo 
waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat beloof ik.") 
28. 1. Wanneer ziekte of korte afwezig

heid van de Gouverneur een voorziening 
noodzakelijk maakt, draagt hij het dagelijks 
beleid van zaken tijdelijk op aan de per
soon, die volgens artikel 25 in de bij dat 
artikel bedoelde gevallen als waarnemend 
Gouverneur zal moeten optreden. 

2 . Zodanige opdracht wordt door de 
Gouverneur bij proclamatie ter kennis van 
de ingezetenen gebracht. 

TWEEIJE AFDELING 

Van zijn macht en verantwoordelijkheid 

29. 1. De Gouverneur oefent, in naam 
en als vertegenwoordiger des Konings en 
met inachtneming van de voorschriften van 
deze wet, het algemeen bestuur uit over 
Suriname. 

2. Hij oefent het algemeen bestuur uit 
inet medewerking van het College van Al
gemeen Bestuur. 

3. · Ten aanzien van onderwerpen, waar
bij Nederland, Nederlandsch-Indië of Cu
raçao in belangrijke mate is betrokken, 
n eemt de Gouverneur 's Konings aanwij
zingen in acht. 

4. De Gouverneur is bekleed inet de uit
voerende macht en zal de uitoefening daar
van, met behoud van zijn vHantwoordelijk
heid, als regel aan leden van het College 
van Algemeen Bestuur opdragen. 

5. De Gouverneur is voor zijn doen en 
laten verantwoordelijk aan de Koning. 

· 30. 1. De Gouverneur heeft het opper
bevel over de hem ter beschikking gestelde 
zee- en landmacht en over de in artikel ,64 
bedoelde gewapende macht. 

2. De Commandant van de gezamen
lijk~ landstrijdkrachten wordt door de Ko
ning benoemd. Wanneer bij het openval
len van de plaats van de Commandant de 
benoeming van zijn opvolger niet geschied 
of in Suriname niet bekend is, of wanneer 
de benoemde in de spoedige aanvaarding 
van zijn betrekking verhinderd wordt, voor
ziet de Gouverneur in de tijdelijke waar-
neming. . 

31. · 1. De Gouverneur oefent het opper-
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bevel over de in Suriname ter beschikking 
gestelde zee- en landmacht uit behoudens 
haar administratieve betrekkingen tot de 
ministeriële departementen en overeenkom
stig de bijzondere beschikkingen des Ko
nings. 

2. Hij beschikt over deze strijdkrachten 
in oorlog en vrede. zodanig als hem in het 
belang van Suriname oirbaar dunkt, en 
heeft het recht haar bevelhebbers en offi
cieren te schorsen. 

3. Hij geeft terstond van de schorsing 
kennis aan de Kon:ng. 

4. Zij is, zolang zij niet duor de Koning 
bekrachtigd is, slechts voorlopig. 

32. De Gouverneur benoemt de officie
ren behorende tot de in artikel 164 bedoel
de gewapende macht. Zij worden door hem 
bevorderd en ontslagen. 

33. De Gouverneur neemt alle vereiste 
maatregelen tot bescherming van de eer van 
de Staat in het algemeen en van Suriname 
in het bijzonder tegen aanranding van bui
ten. 

34. 1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel QI benoemt, schorst en ontslaat de 
Gouverneur de landsdienaren van Surina
me, tenzij hun benoeming, schorsing of ont
slag bij de wet aan de Koning is voorbe
houden. 

2. Hij voorziet, als de belangen van de 
dienst dit vereisen, in de tijdelijke waarne
minP- van betrekkingen, door de Koning te 
begeven. 

3. De Gouverneur kan zijn in het eerste 
lid bedoelde bevoegdheid aan anderen over
dragen. 

4. Regelen betreffende de rechtstoestand 
van de landsdienaren worden bij landsver
ordening esteld. 

35. De Gouverneur heeft het algemeen 
bes uur van de geldmiddelen en domeinen 
van Suriname en is deswege verantwoorde
lijk naar de bepalingen bij landsverordening 
te stellen. 

36. I. D e Gouverneur stelt de bezoldi
gingen der landsdienaren van Suriname 
vast, voor zoveel dit niet bij de wet aan de 
Koning is voorbehouden. 

2. De aanspraken op verloven en ver
lofsbezoldigingen, wachtgelden en · pensioe
nen worden bij landsverordening geregeld. 

37. 1. De Gouverneur kan, na ingewon
nen bericht van de rechter door wie het 
vonnis gewezen is, aan alle burgerlijke of 
militaire veroordeelden gratie verlenen van 
straffen, bij rechterlijk vonnis in Suriname 
opgelegd. · 

2. Hij kan, tenzij krachtens voorafgaan
de uitdrukkelijke machtiging des Konings, 
geen amnestie, abolitie of generaal pardon 
verlenen, dan in zeer dringende gevallen, 
na verhoor van de Raad van Advies en on
der voorbehoud van 's Koning!,. bekrachti
ging. 

38. Geen dispensatie kan door de Gou
verneur verleend worden dan in de gevallen 
en op de wijze, bij de algemene verorde
ning, waarvan dispensatie verleend wordt, 
omschreven. 
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39. De Gouverneur verleent, in naam 
des Konings en overeenkomstig het des
aangaande bij algemene maatregel van be
stuur bepaalde, zeebrieven aan schepen en 
vaartuigen, toebehorende aan inwoners van 
Suriname. 

40. De Gouverneur zorgt voor de afkon
diging en de uitvoering van de hem daartoe 
van 's Konings wege toegezonden wetten en 
algemene maatregelen van bestuur. · 

41. r. De Gouverneur kan, behalve 
voor zoveel betreft wetten tot goedkeuring 
van verdragen en andere overeenkomsten 
met vreemde Mogendheden , om gewichtige 
redenen de hem bevolen afkondiging of uit
voering opschorten en geeft hiervan ter
stond kennis aan de Koning. 

2. Wanneer de afkondiging of uitvoe
ring ener wet door de Gouverneur is op
geschort, wordt hiervan door de Koning ten 
spoedigste mededeling gedaan aan de Sta
ten-Generaal. 

3. Zodra de Gouverneur verwittigd is, 
dat de Koning zijn handeling niet goed
keurt, gaat hij onverwijld tot afkondiging 
of uitvoering over. 

42. r. De wetten en algemene maatre
gelen van bestuur worden afgekondigd door 
plaatsing in het Gouvernements?l~d. . 

2. Het formulier van afkond1gmg lmdt: 
In naam des Konings! 

De 'oouverneur van Suriname, 
"van 's Konings wege de last ontvangen 

h ebbende tot afkondiging van onderstaande 
wet (onderst a ande algemene maatregel van 
bes tuur): 

(Mededeling der wet of van de algemene 
maat regel van bestuur) · 

,,Heeft de opneming daarvan in. het Gou-
vernementsblad bevolen. ,, 

,,Gedaan te ........... .. .. , de .. .... ....... .. 
(Ondertekening van de Gouverneur, van 

het lid of van de leden van het College van 
Algemeen B estuur en van de gouverne
m entssecretaris.) 

43. Wanneer geen ander tijdstip is vast
gesteld treedt de afgekondigde wet of al
gemen~ maatregel van .bestuur in w~rking 
met ingang van de dertigste dag na die der 
uitgifte van het Gduvernementsblad, waar
in de afkondiging is geschied. 

44. r. De Gouverneur stelt, met inacht
neming v an het bepaalde in he t tweede en 
derde lid van artikel 101, na v erkregen 
goedkeuring van de Staten, landsverorde
ningen vast tot regeling van: , 

a . onderwerpen, de inwendige aangele
genheden v an Suriname betreffende, ten 
aanzien waarvan in de Grondwet, in deze 
wet of in andere wetten niet anders is b e
paald; 

b. andere onderwerpen, waarvan de re
geling in gev,olge .een w et of een algemene 
maatregel v an bestuur bij landsverordening 
moet geschieden. 

2. Hij zorgt voor haar onmiddellijke af
kondiging. 

45. r. Onverminderd de gevallen; voor
zien in de artikelen 5, 6, 39, no, derde lid, 
en nr, eerste lid, of bij enige andere wets-
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bepaling, kan bij algemene maatregel van 
bestuur worden geregeld al hetgeen betreft: 

a. de met vreemde Mogendheden geslo
ten verdragen en andere overeenkomsten 
en de uit het volkenrecht voortvloeiende 
rechten en v erplichtingen in het algemeen; 

b. de verdediging van het grondgebied 
v:;m Suriname. 

2. Voorschriften ter uitvoering van deze 
regelingen kunnen bij wet of bij algemene 
maatregel van bestuur worden overgelaten 
aan landsverordening of besluit van de 
Gouverneur als bedoeld in artikel 3, onder 
3e. 

46. De landsverordeningen mogen geen 
bepalingen inhouden omtrent punten waar
in' voorzien is bij wettelijke regelingen als 
bedoeld in artikel 3, onder re. en 2e., a eh 
b, tenzij daartoe vrijheid is gegeven. 

47. De bepalingen ener landsverordening 
omtrent punt en, in welker onderwerp wordt 
voorzien bij een wettelijke regeling als be
doeld in artikel 3, onder re. en 2e., a en b, 
vervallen op het ogenblik, dat zodanige re
geling in Suriname begint te werken. 

48. r. De Gouverneur zendt elke vast
gestelde landsverordening onverwijld aan de 
Koning. 

2. De landsverordeningen kunnen, op 
grond van strijd met de Grondwet, met de 
wet of met het algemeen belang, geheel of 
gedeeltelijk door de Koning worden ge
schorst en bij de wet worden vernietigd. 

3. De schorsing wordt' door de Koning 
bevolen bij een met redenen ·omkleed in 
het Gouvernementsblad te plaatsen besiuit. 

4. De schorsing stuit onmiddellijk de 
werking der geschorste bepalingen. 

5. Is · binnen één jaar na de dagtekening 
·van het schorsingsbesluit geen voorstel van 
wet tot vernietiging bij de Staten-Generaal 
ingediend, dan vervalt de schorsing. Hier
van geschiedt kennisgeving in het Gouver
nementsblad. 

6. Indien het wetsontwerp tot vernieti
ging wordt verworpen, wordt de schorsing 
mede geacht te zijn opgeheven. Hiervan 
geschiedt eveneens kennisgeving . in het 
Gouvernementsb/ad. 

7. Bepalingen, die geschorst zijn ge
weest, kunnen. niet opnieuw worden ge
schorst. 

8 . Vernietiging brengt mede vernieti
ging van alle gevolgen der .,;ernietigde be
palingen, v oor zover die nog voor vernieti
ging vatbaar zijn, met dien verstande, dat 
in geval van vernietiging op grond van 
st rijd m et het algemeen . belang, de naar het 
oordeel van de Gouverneur niet met dat 
belang strij dige gevolgen in stand blijven. 

g. De Gouverneur zorgt, dat in geval 
van vernietiging zo nodig opnieuw in het 
onderwerp van de vernietigde bepalingen 
wordt voorzien. 

49. · r. Behoudens in dringende omstan
digheden, ter beoordeling van de Koning, 
en behoudens ten aanzien van ontwerpen 
van algemene maatregelen van bestuur, 
wanneer die voortspruiten uit het bepaalde 
bij het derde lid van artikel no of bij het 
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eerste lid van artikel 111, stelt de Gouver
neur de Staten in de gelegenheid, zo nodig 
binnen een door hem te bepalen termijn, 
van raad te dienen nopens de ontwerpen 
van algemene -maatregelen van bestuur, uit
sluitend of in belangriike mate Suriname 
betreffende, vóórdat tot de vaststelling 
daarvan wordt overgegaan. 

2. Aan het hoofd van de algemene maat
regelen van bestuur, bedoeld in het eerste 
lid, wordt vermeld, dat de Staten geraad
pleegd zijn of om welke dringende omstan
digheden zulks niet is geschied. 

50. 1. Behoudens in dringende omstan
digheden, ter beoordeling van de Koning, 
of, voor zover het voorstellen van wet be
treft, ingediend ingevolge artikel ng der 
Grondwet, ter beoordeling van de Voorzit
ter van de Twêede Kamer der Staten
Generaal , en behoudens ten aanzien van 
ontwerpen van goedkeuringswetten als be
doeld in artikel 161, tweede lid stelt de 
Gouverneur de Staten in de gelegenheid, 
zo nodig binnen een door hem te bepalen 
termijn, van raad te dienen nopens de ont
werpen van wetten, uitsluitend of in be
langrijke mate Suriname betreffende, vóór
dat zij in behandeling komen bij de Staten
G eneraal. 

2 . Het ingevolge het eerste lid uitge
bracht advies wordt bij de toezending van 
het wetsvoorstel of, wanneer het een inge
volge artikel ng der Grondwet ingediend 
voorstel van wet betreft, zo spoedig moge
lijk, aan de Tweede Kamer medegedeeld. 

3. Indien het advies niet binnen de be
paalde termijn is uitgebracht, wordt hier
van bij de toezending van het wetsontwerp 
of, wanneer het een ingevolge artikel ng 
der Grondwet ingediend voorstel van wet 
betreft, zo spoedig mogelijk, kennis gegeven 
aan de Tweede Kamer. 

51. Behoudens de stuiting in geval van 
schorsing, verbinden de bepalingen ener 
landsverordening totdat zij ten gevolge van 
een latere landsverordening of ingevolge ar
tikel 47 zijn vervallen, of de wet tot haar 
vernietiging in Suriname in werking getre
den is. 

52. 1. De afkondiging van de landsver
ordening geschiedt door haar plaatsing in 
het Gouvernementsblad. 

2 . Het formulier van afkondiging luidt: 
,,In naam des Konings! 

,,De Gouverneur van Suriname, 
,,In overweging genomen hebbende: 
(De beweegredenen der landsverorde

ning.) 
"Heeft, de Raad van Advies gehoord, met 

gemeen overleg der Staten, vastgesteld on
derstaande landsverordening : 

(De landsverordening.) 
,,Gegeven te ....... .. ...... , de ............. .. 
(Ondertekening van de Gouverneur, van 

het lid of van de leden van het College van 
Algemeen Bestuur en van de gouverne
mentssecretaris.) 

53. T en aanzien van de werking der af
gekondigde landsverordening geldt het be
paalde bij artikel 43. 

L. & S. 1948 
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54. 1. De Gouverneur is bevoegd tot 
het uitvaardigen van besluiten, houdende 
algemene maatregelen en strekkende om 
uitvoering te geven hetzij aan hem daartoe 
van 's Konings wege toegezonden wetten en 
algemene maatregelen van bestuur, hetzij 
aan landsverordeningen. 

2. Bepalingen, door straffen te hand
haven, worden in die besluiten niet opge
nomen dan krachtens algemene verorde
ning. De grenzen der straffen worden bij de 
a lgemene verordeningen, bedoeld in het 
eerste lid, vastgesteld. 

55. 1. Zodanige besluiten worden afge
kondigd door plaatsing in het Gouverne
mentsblad. 

2. Het formulier van afkondiging luidt: 
,.In naam des Konings! 

,,De Gouverneur van Suriname, 
"Overwegende, dat ter uitvoering van 
(Vermelding van de wet, de algemene 

maatregel van bestuur of de landsverorde
ning, tot welker uitvoering het besluit 
strekt.), 

"het nodig is, het navolgende vast te 
stellen: · 

,,Heeft, de Raad van Advies gehoord, be-
sloten : 

(Volgt bet besluit.) 
,,Gegeven te ·" ............. , de .... .. ....... .. 
(Ondertekening van de Gouverneur, van 

het lid of van de leden van het College van 
Algemeen Bestuur en van de gouverne
mentssecretaris.) 

56. Indien in het besluit geen ander tijd
stip bepaald is, werkt het met ingang van 
de dertigste dag na die der uitgifte van het 
Gouvernementsblad, waarin het geplaatst is. 

57, 1. De Gouverneur brengt elk door 
hem uitgevaardigd besluit onverwijld ter 
kennis des Konings. 

2. De Koning kan, na de Raad van State 
te hebben gehoord, bij met redenen om
kleed besluit, het besluit van de Gouver
neur geheel of gedeeltelijk vernietigen. 

3. De Gouverneur zorgt, dat in geval 
van vernietiging zo nodig opnieuw in het 
onderwerp van de vernietigde bepalingen 
wordt voorzien. 

DERDE HOOFDSTUK 

Van de Raad van Advles, het College van 
Algemeen Bestuur en de VertegenwoordJgn 

ln Nederland 

EERSTE AFDELING 
Van de samenstelling van de Raad van 

Advies 
58, 1. Er is een Raad van Advies be

staande uit een ondervoorzitter en vier le
den. 

2 . De ondervoorzitter en de leden wor
den door de Koning benoemd, geschorst en 
ontslagen. 

3. De rang der leden regelt zich naar de 
ouderdom van benoeming. 

4. De Gouverneur kan het voorzitter
schap van de Raad bekleden, zo dikwijls hij 
dit nodig oordeelt. Hij heeft alsdan een 
raadgevende stern. 

19 
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59. D e Koning kan. buitengewone leden 
benoemen, hen schorsen en ontslaan. Zij 
zijn naar ouderdom van benoeming als 
p laatsvervangers werkzaam. 

60. De ondervoorzitter, leden en buiten
gewone leden leggen, alvorens hun betrek
king te aanvaarden, in handen van de Gou
verneur de eed (verklaring of belofte) af : 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk, onder welke naam of 
wat voorwendsel Óok, tot het verkrijgen 
mijner benoeming als ondervoorzitter (lid, 
buitengewoon lid) van de Raad van Ad
vies aan iemand, wie hij ook zij, iets· heb 
gegeven of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of 
te laten, van niemand hoegenaamd enige 
beloften of geschenken aannemen zal, 
middellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Ko
ning; dat ik de Wet op de Staatsinrichting 
van Suriname steeds zal helpen onder
houden en het welzijn van Suriname naar 
mijn vermogen zal voorstaan. Zo waar
lijk helpe mij God Almachtig!" (,,Dat 
verklaar en beloof ik.") 
61. De gouvernementssecretaris staat de 

Raad van Arbeid als secretaris bij, ook al 
is hij daarvan geen lid. 

62. 1. Het reglement van orde voor de 
Raad van Advies wordt door de _Raad ont
worpen en vastgesteld door d e Gouverneur. 

2. Het behoeft, evenals de daarin te 
brengen wijzigingen, de goedkeuring des 
Konings. 

TWEEDE AFDELING 

Van de werkzaamheden van de Raad 
van Advies 

63. D e Raad van Advies wordt dooi de 
Gouverneur gehoord nopens: 

1e. alle ontwerpen van landsverordenin
gen, die de Gouverneur aan de goedkeu
ring der S taten wil onderwerpen, of die de 
Staten aan de Gouverneur ter vaststelling 
hebben aangeboden; 

2e. alle ontwerpen van wetten en van 
algemene maatregelen van bestuur, waar
omtrent de Staten gehoord worden; 

3e. alle ontwerpen van besluiten tot uit
voering- van algemene verordeningen, die 
de Gouverneur wil uitvaardigen; 

4e. alle ontwerpen van beschikkingen 
tot vaststelling en wijziging van de begro
ting, tot vaststelling van het slot der reke
ning · en tot het aangaan van geldleningen 
t en name en ten laste van Suriname; 

5e. alle aangelegenheden, waaromtrent 
dit is voorgeschreven bij deze wet of andere 
algemene verordening; 

6e. alle andere zaken, waaromtrent de 
Gouverneur het gevoelen van de Raad 
wenst te kennen. 

64. D e Raad mag niet weigeren, desge
vraagd, zijn gevoelen schriftelijk aan de 
Gouverneur mede te delen. 

65. De Gouverneur kan officieren der 
zee- en landmacht en ambtenaren, geen le
den van de Raad zijnde, gelasten de verga-
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<lering bij te wonen tot het geven van in
lichtingen. 

66. De Raad van Advies kan , volgens 
regels bij landsverordening te stellen, rechts
macht erlangen in geschillen van bestuur. 

67. Hij verricht voorts alle werkzaam
heden, hem bij deze wet of andere alge
mene verordeningen opgedragen. 

DERDE AFDELING 

Van de samenstelling van het College van 
Algemeen Bestuur 

68. 1. Er is een College van Algemeen 
Bestuur, bestaande uit ten hoogste zes per
sonen. 

2. Het College kiest zijn voorzitter uit 
zijn midden. 

3. De leden van het Colit,ge van Alge
meen Bestuur worden na overleg met de 
Staten, de Raad van Advies gehooid, be
noemd door de Gouverneur. 

4. De leden van het College van Alge
meen Bestuur moeten de leeft;j d van 23 
jaren hebben vervuld, ingezetenen van Su
riname zijn, de staat van Nederlands onder
daan bezitten en niet uitgesloten zijn van 
verkiesbaarheid tot lid der Staten. 

.5. Zij kunnen niet tegelijk zijn: 
a. vervanger van de Gouverneur; 
b. ondervoorzitter, lid .:,f buitengewoon 

lid van de Raad van Advies; 
c. vertegenwoordiger van Suriname in 

Nederland; 
d. lid van de Staten : 
e. actief dienend ambtenaar. 
69. De leden van het College van Alge

meen Bestuur leggen, alvorens hun betrek
king te aanvaarden, in handen van de Gou
verneur de eed (verklaring of belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk onder welke naam of 
wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
mijner benoeming als lid van het College 
van Algemeen Bestuur aan iemand, wie 
h ij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, 
noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of 
te laten, van niemand !10egenaamd enige 
beloften of geschenken aannemen zal, 
middellijk of onmiddellijl:. 

Ik zweer (beloof) trou w aan de Ko
ning; dat· ik de Wet op de Staatsinrich
ting van Suriname steeds zal helpen on
derhouden en het welzijn van St11iname 
naar mijn vermogen zal voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik.") . 

70. 1. D e leden van het College van 
Algemeen Bestuur worden telkens benoemd 
voor dezelfde periode als de leden der Sta
ten zitting hebben, met dien verstande, dat 
zij aan het einde van een zittingsperiode 
met de Gouverneur zullen blijven medewer
ken. zolang hun opvolgers niet benoemd en 
beëdigd zijn. 

2. Indien de Gouverneur blijkt, dat een 
lid van het College van Algemeen Bestuur 
het vertrouwen van de Staten niet langer 
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heeft, kan hij bij gemoti❖eerd besluit, de 
Raad van Advies gehoord, tot tussentijds 
ontslag van dat lid overgaan. Deze wordt zo 
spoedig mogelijk vervangen. 

3 . Tussentijds ontslag wordt, de Raad 
van Advies gehoord, verleend: 

a. bij verlies van het volle genot der 
burgerlij ke rechten; 

b. • bij het ontstaan van omstandigheden, 
die ingevolge het vierde en vijfde lid van 
artikel 68 benoembaarheid tot lid van het 
College van Algen:ieen Bestuur uitsluiten. 

Zodanig ontslag kan, de Raad van Advies 
gehoord, voorts worden verleend: 

a. op eigen verzoek; 
b. bij een afwezigheid uit Suriname van 

langer dan vier maanden. 
4 . Een lid van het College van Alge

meen Bestuur kan onmiddellijk worden her
benoemd. Bij vervulling van een tussentij ds 
opengevallen plaats geschiedt àe benoeming 
voor de verdere duur van de zittingsperiode 
als bedoeld in h et eerste lid. 

7) . De schadeloosstelling', de vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten, alsmede het 
pensioen van de leden van het College van 
Algemeen Bestuur worden bij landsverorde
ning geregeld. 

VIE]itDE AFDELING-. 

Van de werkzaamheden van h et College 
van Algemeen Bestuur. 

72. 1. Het College van Algemeen Be
stuur werkt met de Gouverneur mede bij de 
uitoefening van diens algemeen bestuur over 
Suriname. Wanneer de Gouverneur het Col
lege bijeenroept, bekleedt hij het voorzitter
schap. 

2. Aan leden van het College van Alge
meen B estuur wordt door de Gouverneur 
de uitoefening van de uitvoerende macht 
opgedragen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 29. 

3. De leden van het College van Alge
meen Bestuur treden als regel op als ge
machtigden bedoeld in de artikelen 99 en 
117, tweede lid. 

73. 1. Ingeval terzake van een ont
werp-landsverordening of een uit te vaardi
gen besluit houdende algemene maatregelen, 
als bedoeld in artikel 54, de Gouverneur 
zich niet kan verenigen met het gevoelen 
van het College van Algemeen B estuur, 
doet hij hiervan onder opgave van zijn be
weegredenen mededeling aan het College. 

2. Indien het College de wens daartoe te 
kennen geef t of de Gouverneur er zelf prijs 
op stelt, zal op gelijke wijze mededeling 
worden gedaan aan de Staten. 

3. Mededeling zowel aan het College 
van Algemeen Bestuur als aan de Staten 
blijft achterwege, indien zij niet zonder 
schade voor de aan de Gouverneur toever
trouwde belangen kan geschieden. 

· 7-1. De leden van het College van Alge
meen Bestuur zijn verplicht tot geheimhou- . 
ding van hetgeen bij de uitoefening van hun 
taak als geheim te hunner kennis is geko
men. 
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,., 75. 1. Het reglement van orde voor het 
College van {\!gemeen Bestuur wordt door 
het College ontworpen en vastgesteld door 
de Gouverneur. / 

2. Het behoeft goedkeuring bij landsver-
ordening. · 

VIJFDE AFDELING. 

Van de Vertegenwoordiger in Nederland. 

76. 1. Er is een Vertege~woordiger van 
Suriname in Nederland. 

2 . Hij moet aan dezelfde vereisten vol
doen als gesteld bij het vierde en vijfde lid 
van artikel 68, behoudens dat te zijnen 
aanzien in het vijfde lid sub c moet· worden 
gelezen: lid van het College van Algemeen 
Bestuur. 

3. De Vertegenwoordiger wordt benoemd 
door de Gouverneur oor dezelfde periode 
als de leden der Staten zitting hebben, uit 
een door deze op te maken voordracht van 
twee personen. De benoeming behoeft de 
goedkeuring des Konings . 

4. De Vertegenwoordiger zal de belan
gen van het gebiedsdeel naar zijn beste ver
mogen in Nederland voorstaan. Zijn instruc
tie wordt, na raadpleging van de Staten, 
door de Gouverneur vastgesteld. Zij behoeft 
goedkeuring des Konings. 

5. Bij landsverordening worden de bezoL 
diging, de vergoeding voor reis- en verblijf
kosten, alsmede het pensioen geregeld. 

77. D e Vertegenwoordiger legt, alvorens 
zijn betrekking te aanvaarden, in handen 
van de Gouverneur als vertegenwoordiger 
des Konings, de eed (verklaring of belofte) 
af: 

"Ik zweer (verklaar) , dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk, onder welke naam of 
wat voorwendsel ook, tot het v èrkrijgen 
mijner benoeming als Vertegenwoordiger 
van Suriname aan iemand, wie hij ook zij, 
iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te la
ten, van niemand hoegenaamd enige belof
ten of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. , 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; 
dat ik de Wet op de Staatsinrichting van 
Suriname steeds zal helpen onderhouden en 
het welzijn van Suriname naar mijn ver
mogen zal voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik.") 
In Nederland vertoevende, legt de Ver

tegenwoordiger de eed (verklaring of be
lofte) af in handen van de Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Van de Staten 

EERSTE AFDELING. 

Van hun samenstelling 

78. 1. De Staten zijn samengesteld uit . 
21 leden. 

2. Deze worden in de bij landsverorde-
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ning in te stellen kieskringen door de kie
zers rechtstreeks gekozen. 

3. De stad Paramaribo vormt één of 
meer kieskringen en vaardigt tien, de ove
rige kieskringen tezamen elf leden af. 

4. Een afgevaardigde voor een bepaalde 
kieskring behoeft niet in die kring woon
achtig te zijn. 

79. 1. De leden van de Staten worden 
rechtstreeks gekozen door de ingezetenen 
van Suriname, die de staat van Nederlands 
onderdaan bezitten en de ouderdom van 
d rieëntwintig jaren hebben vervuld. 

2. Voorzover rechtstreekse verkiezingen 
in sommige kieskringen niet mogelijk zijn, 
kan het kiesreglement een stelsel van kies
mannen uitwerken. 

3. Het kiesreglement kan overigens, in
dien bij de uitvoerin~ van het bepaalde_ in 
het eerste lid de noodzaak daartoe bhJkt, 
beperkingen inhouden en regelt verder alles 
wat het kiesrecht en de wijze van verkie-
zing bet reft. ' 

80, Van de uitoefening van het kiesrecht 
zijn uitgesloten: 

a. zij, wie het kiesrecht ontzegd is bij 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak; 

b. zij, die rechtens van hun vrijheid zijn 
beroofd; 

c. zij, die krachtens onherroepelijke rech
terlijke uitspraak wegens krankzinnigheid 
of zwakheid van vermogens de beschikking 
of het beheer over hun goederen hebben 
verloren, of van de ouderlijke macht of 
voogdij over één of meer hunner kinderen 
ontzet zijn; 

d. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak tot een gevangenisstraf van meer 
dan een jaar zijn veroordeeld, gedurende 
drie jaren, nadat hun straf is volbracht, en 
l evenslang, wanneer voor de tweede maal 
zulk een straf is opgelegd; 

e. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak wegens bedelarij of landloperij zijn 
veroordeeld, gedurende drie jaren, nadat 
hun straf is volbracht; gedurende zes jaren, 
indien de straf voor de tweede maal, en le
venslang, indien de straf vo_or de derde 
maal opgelegd is; 

/. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak binnen een tijdsverloop van drie 
jaren meer dan tweemaal zijn veroordeeld 
wegens een strafbaar feit, insluitende open
bare dronkenschap, ·gedurende drie jaren, 
n adat de laatste uitspraak onhèrroepelijk is 
geworden. 

81. Verkiesbaar zijn, behoudens het be
paalde bij artikel 82, mannen en vrouwen, 
Nederlandse onderdanen, die aan de ver
eisten voldoen, genoemd in artikel 79. 

82, Uitgesloten van verkiesbaarheid zijn: 
a. de Gouverneur, de ondervoorzitter en 

de leden van de Raad van Advies, de leden 
van het College van Algemeen Bestuur, de 
Vertegenwoordiger in Nederland, de gouver
nementssecretaris en de militairen van zee
en landmacht in werkelijke dienst; 

b. zij, die van de verkiesbaarheid ont
zet zijn of overeenkomstig artikel 80 van 
de uitoefening van het kiesrecht zijn uit-
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gesloten, met uitzondering van degenen, die 
van dat recht zijn uitgesloten op grond van 
gerechtelijke vrijheidsberoving of van ver
oordeling tot een vrijheidsstraf anders dan 
wegens bedelarij of landloperij of wegens 
een feit, waaruit van openbare dronken
schap blijkt. 

83. 1. Bloedverwantschap of zwager
schap tot en met de· tweede graad mag niet 
bestaan tussen de leden van de Staten. 

2. Wanneer personen, elkander in de 
verboden graad bestaande, tegelijkertijd ge
kozen worden, wordt alleen toegelaten hij, 
die de meeste stemmen verkreeg, en, bij ge
lijk aantal stemmen, de oudste. Indien in 
laatstb1!doeld geval ook de leeftijden gelijk 
zijn, beslist het lot. 

3. Hij, die na zijn verkiezing in de ver
boden graad van zwagerschap met een der 
andere leden geraakt, kan op die grond 
niet verplicht worden af te treden vóór de 
afloop van zijn tijd van zitting. 

4. De zwagerschap houdt op door de 
ontbinding van het huwelijk, waardoor zij 
ontstaan is. 

84. 1. De leden hebben zitting gedu
rende vier jaren. Zij treden tegelijk af. 

2 . De aftredenden zijn dadelijk opnieuw 
verkiesbaar. 

3. Degene, die ter vervJJlling van een 
tussentijds opengevallen plaats gekozen is, 
treedt af op hetzelfde tijdstip als de andere 
leden. 

85. Het kiesreglement wordt vastgest eld 
bij landsverordening. 

86. De leden der Staten leggen vóór het 
aanvaarden hunner betrekking in handen 
van de Gouverneur de eed ( verklaring of 
belofte) af: 

.,Ik zweer (verklaar), dat ik, middel
lijk noch onmiddellijk, onder welke naam 
of wat voorwendsel ook om tot lid der 
Staten te worden gekozen, aan iemand, 
wie hij ook zij, iets heb gegeven of be
loofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of 
te laten, van niemand hoegenaamd enige 
beloften of geschenken zal aannemen, 
middellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Ko
ning, dat ik de Wet op de Staatsinrich
ting van Suriname steeds zal helpen on
derhouden en het welzijn van Suriname 
naar mijn vermogen zal voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik.") 

87. De schadeloosstelling van de leden 
alsmede de vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten worden bij landsverordening ge
regeld: 

88. 1. De leden zijn bevoegd te allen 
tijde hun ontslag te nemen. 

2. Zij · zenden dit schriftelijk in aan de 
Gouverneur. 

3. Het lidmaatschap vervalt: 
re. door het opgeveh der vestiging in 

1 
Suriname of een afwezigheid uit Suriname 
van langer dan acht maanden; 
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2e. door het verlies van het volle genot 
der burgerlijke rechten; 

3e. door het ontstaan van omstandig
heden. die ingevolge artikel 82 verkiesbaar
heid uitsluiten. 

TWEEDE AFDELING 

Van hun zitting en vergaderingen 

89, De zitting der Staten wordt jaarlijks 
op de tweede Dinsdag der maand Mei te 
Paramaribo door of namens de Gouverneur 
geopend. 

90. r. De voorzitter en de ondervoor
zitter der Staten worden door de Gouver
neur benoemd voor de periode ener zitting 
uit een voor ieder afzonderlijk door de Sta
ten in te dienen voordracht van twee leden. 

2. Zolang zodanige benoeming nog niet 
heeft plaatsgevonden, treedt als voorzitter 
op de voor de voorafgaande periode be
noemde voorzitter of ondervoorzitter, in
dien deze deel uitmaakt van de nieuwe Sta
ten. dan wel, bij •ontstentenis van zodanige 
persoon, het lid der nieuwe Staten, dat on
der de leden, die het langst zitting hebben 
gehad in het College, het oudste lid is in 
jaren. 

91. r. De Staten benoemen, schorsen en 
ontslaan hun griffier. Deze is geen lid van 
de Staten. 

2. Zijn positie en bezoldiging worden bij 
landsverordening geregeld, evenals zijn aan
spraken op verlof en verlofsbezoldiging, 
wachtgeld en pensioen. 

92. De Staten onderzoeken de geloofs
brieven der nieuw ingekomen leden en be
slissen de geschillen, welke aangaande die 
geloofsbrieven of de verkiezing zelf oprij
zen. 

93. De Staten stellen het reglement van 
orde voor hun vergaderingen vast. Het 
wordt openbaar gemaakt door plaatsing in 
het Gouvernementsblad. 

94. 1. Zij vergaderen in het openbaar. 
2. De deuren worden gesloten, als de 

voorzitter het nodig keurt of viet leden het 
vorderen. 

3. De vergadering beslist of met geslo
ten deuren zal worden beraadslaagd. 

4 . Over de punten in besloten vergade
ring behandeld kan _daarin ook een besluit 
genomen worden. 

95. De leden der Staten stemmen naar 
eer en geweten, zonder last van of rugge
spraak met hen, door wie zij zijn gekozen. 

96. r. De Staten mogen niet beraad
slagen noch besluiten. zo niet meer dan de 
helft van het aantal leden tegenwoordig is. 

2. Alle besluiten worden door volstrekte 
meerderheid der stemmende leden opge
maakt. 

3. Bij staken van stemmen wordt het 
nemen van een besluit tot een volgende 
vergadering uitgesteld. 

4. In deze, en evenzo in een voltallige 
vergadering, wordt bij het staken van stem
men het voorstel geacht niet te zijn aange
nomen. 

97, Over alle zaken wordt mondeling en 
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bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij 
het doen van keuzen of voordrachten van 
personen bij gesloten en ongetekende brief
jes. 

98. De leden der Staten zijn, ter zake 
van hetgeen zij in de vergadering gezegd of 
schriftelijk overgelegd hebben, niet gerech
telijk vervolgbaar, tenzij zij daarmede open
baar maken wat in besloten vergadering of 
onder geheimhouding is gezegd of overge
legd. 

99. r. De Gouverneur kan in persoon 
of door een gemachtigde de beraadslagingen 
bijwonen en een raadgevende stem uitbren
gen. 

2 . De gemachtigden zijn ter zake van 
hetgeen zij in de vergadering gezegd of 
schriftelijk overgelegd hebben, niet gerech
telijk vervolgbaar, tenzij zij daarmede open
baar maken wat in besloten vergadering of 
onder geheimhouding is gezegd of overge
legd. 

3. Aan · de Gouverneur en zijn gemach
tigden wordt het woord gegeven, wanneer 
en zo dikwijls zij dit verlangen, echter niet 
vóórdat de spreker, die aan het woord is, 
zijn rede beëindigd hee(t. 

100. r. De Gouverneur heeft het recht 
de zitting der Staten te schorsen en te slui
ten, alsmede de Staten in buitengewone 
vergadering bijeen te roepen. 

2. Hij heeft het recht de Staten te ont
binden en sluit daarbij tevens de zitting 
der Staten. 

3 . Het besluit tot ontbinding, waaróp 
het College van Algemeen Bestuur en de 
Raad van Advies worden gehoord, behelst 
de uitschrijving van de verkiezing voor 
nieuwe Staten binnen twee maanden en de 
bijeenroeping der nieuw gekozen Staten 
binnen drie maanden. 

DERDE AFDELING 

Van hun macht 

101. r. De Staten maken het vertegen
woordigend lichaam van Suriname uit. 

2. Zij oefenen gezamenlijk met de Gou
verneur de wetgevende macht uit ten aan
zien van de onderwerpen als bedoeld in ar
tikel 44. 

3. Het in het vorige lid bedoelde ge
meen overleg tussen Gouvèrneur en Staten 
vindt plaats overeenkomstig het bepaalde 
in de navolgende artikelen. 

102. r. Zij onderzoeken de ontwerp
landsverordeningen, die hun door de Gou
verneur ter goedkeuring worden aangebo
den. 

2 . Het formulier van aanbieding luidt: 
"De Gouverneur van Suriname biedt aan 

de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp
landsverordening". 

(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

3. De Gouverneur kan te allen tijde, na 
de Raad van Advies te hebben gehoord, 
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een termijn bepalen, binnen welke de Staten 
hem hun besluit moeten mededelen. 

103. 1. Indien de Staten de ontwerp
landsverordening goedkeuren. geven zij hier
van kennis aan de Gouverneur. 

2. Het formulier dier kennisgeving lu.idt: 
"De Staten keuren goed de hun door de 

Gouverneur van Suriname aangeboden ont
werp-landsverordening". 

(Vermelding van de titel der landsver
ordening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
voorzitter en de griffier.) 

104. 1. Indien de Gouverneur de lands
verordening, door de Staten in ontwerp 
goedgekeurd, heeft vastgesteld, geeft hij 
<laarv,,an aan hen kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
,,De Gouverneur van Suriname heeft vast.. 

gesteld de landsverordening" 
(Vermelding van de titel der landsveror

dening.) 
(Dagtekening en ondertekening van de 

Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

105. 1. Indien de Gouverneur bezwaar 
heeft de landsverordening, door de .Staten 
in ontwerp goedgekeurd, vast te stellen, 
geeft hij daa·rvan aan hen kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt : 
,,De Gouverneur van Suriname heeft be

zwaar om vast te stellen de in ontwerp door 
de Staten · goedgekeurde landsverordening" 

(Vermelding van de titel der landsveror-
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

106. 1. Indien de Staten de ontwerp
landsverordening niet goedkeuren, geven zij 
hiervan kennis aan de Gouverneur. 

2 . Het formulier dier kennisgeving luidt : 
"De Staten hebben bezwaar tegen de 

goedkeuring der aan hen door de Gouver
neur van Suriname aangeboden ontwerp-
landsverordening" · 

(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
voorzitter en de griffier.) 

107. 1. De Staten hebben het recht van 
wijziging. 

2. Indien zij° daarvan gebruik gemaakt 
hebben, luidt het formulier der kennisge
v ing van hun goedkeuring aldus: 

"De Staten keuren goed, zodanig als het 
ontwerp door hen is gewijzigd, de hun door 
de Gouverneur van Suriname aangeboden 
ont werp-landsverordening" 

(Vermelding van de titel der landsveror
'dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
voorzitte r en de griffier.) 

108. 1. Indien de Gouverneur zich met 
de gewijzigde ontwerp-landsverordening ver
enigt, geeft hij hiervan aan de Staten kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
"De Gouverneur van Suriname heeft 

vastgesteld, zodanig als het ontwerp door de 
Staten gewijzigd is, de landsverordening" 
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(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de ·leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

109. 1. Indien de Gouverneur zich met 
de gewijzigde ontwerp-landsverordening niet 
verenigt, geeft hij hiervan aan de Staten , 
kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luiqt: 
"De Gouverneur van Suriname, zich niet 

kunnende verenigen met de wijzigingen, 
door de Staten in het ontwerp aangebracht, 
heeft niet vastgesteld de landsverordening" 

(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

110. 1. Indien de Staten een hun door 
de Gouverneur aangeboden ontwerp-lands
verordening niet goedkeuren of indien de 
Gouverneur zich niet verenigt met een door 
de Staten gewijzigde ontwerp-landsverorde
ning, kan hij binnen zes maanden na de 
dagtekening van de kennisgeving van het 
besluit der Staten, het ontwerp, hetzij onge
wijzigd, hetzij alsnog door hem gewijzigd, 
opnieuw ter goedkeuring aan de Staten aan
bieden. 

2. Voor de tweede behandeling gelden 
dezelfde bepalingen als voor de eerste. 

3 . Wordt andermaal overeenstemming 
niet verkregen en geldt het een regeling, 
waarbij in belangrijke mate Nederland, Ne
derlandsch-Indië of Curaçao is betrokken, 
dan kan de regeling geschieden bij algemene 
maatregel van bestuur. 

4. Zodanige bij algemene maatregel van 
bestuur vastgestelde regeling kan echter te 
allen tijde bij landsverordening worden ge
wijzigd of ingetrokken. 

111. x. Indien de Staten in gebreke blij
ven binnen de gestelde termijn mede te de
len of zij een ontwerp, waarbij in belang
rijke mate Nederland, Nederlandsch-Indië 
pf Curaçao is betrokken , al dan niet goed
keuren, en dringende omstandigheden een · 
onverwijlde voorziening nodig maken, kan 
regeling geschieden bij algemene maatregel 
van bestuur. 

2. Zodanige bij algemene maatregel van 
bestuur vastgestelde regeling kari ech-ter te 
allen tijde bij landsverordening worden ge
wijzigd of ingetrokken. 

112. 1. De Staten hebben het recht 
landsverordeningen aan de Gouverneur voor 
te stellen. 

2 . Zij zenden het ontwerp, zodanig als 
het door hen goedgekeurd is, aan de Gou-. 
verneur. 

3. Het formulier van toezending luidt : 
"De Staten verzoeken de Gouverneur van 

Suriname vast te stellen de bijgaande, door 
hen in ontwerp goedgekeurde landsverorde
ning" 

(Vermelding van de titel der landsver
ordening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
voorzitter en de griffier.) 
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113. 1. De Gouverneur geeft van zijn 
beslissing aan de Staten kennis. 

2. De formulieren van kennisgeving lui
den: 

xe. indien geen bezwaar bestaat tegen 
de vaststelling: · 

"De Gouverneur van Suriname heeft, de 
Raad van Advies gehoord, vastgesteld de 
hem in goedgekeurd ontwerp door de Sta
ten aangeboden landsvero'rdening" 

(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of de leden van 
h et College van Alge.meen Bestuur.); 
· 2e. indien bezwaar bestaat tegen de vast
stelling: 

"De Gouverneur van Suriname heeft, de 
Raad van Advies gehoord, bezwaar om vast 
te stellen de hem in goedgekeurd ontwerp 
door de Staten aangeboden landsverorde-
cin~ . 

(Vermelding van de titel der landsveror- · 
<lening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

114, In. geval van waarneming van de 
waardigheid van Gouverneur of van uit
oefening van het dagelijks beleid van zaken 
worden de vorenstaande formulieren, zo
mede die voor de afkondiging van wetten, 
algemene maatregelen van bestuur, lands
verordeningen en besluiten van de Gouver
neur, voor zoveel nodig gewijzigd. 

115. De Staten zijn bevoegd de belangen 
van Suriname voor te staan bij de Koning, 
bij de . Staten0 Generaal en bij de Gouver
neur. 

116, Zij onderzoeken de verzoekschrif
ten, die met inachtneming van de voor
schriften van artikel 9 aan hen gericht wor
den. 

117. 1. Zij kunnen de Gouverneur uit
nodigen om wegens zaken, Suriname betref
fende, inlichtingen aan hen te geven. 

2. De Gouverneur voldoet aan deze uit
nodiging, wanneer hij vermeent, dat het ge
schieden kan zonder- schade voor de hem 
toevertrouwde belangen en geeft de ge
vraagde inlichtingen mondeling of schrifte
lijk, hetzij in persoon of bij gemachtigde. 

118. De Staten hebben het recht van 
onderzoek (enquête) , te regelen bij lands-
verordening. · 

VIERDE AFDELING 
Van de begroting' 

119. Ten laste van 's Rijks schatkist ko
men: 

a. alle uitgaven, voortvbeiende uit de 
bekostiging van de aanspraken, verbonden 
aan het bekleden van de waardigheid van 
Gouverneur; 

b. de kosten van de ze·e- en landmacht, 
tot bescherming van Suriname bestemd. 

120. Behoudens het naar aanleiding van 
artikel 12 7 bepaalde, worden alle uitgaven 
en de middelen te harer dekking aangege
v en op de Surinaamse begroting. 
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121. De Surinaamse begroting wordt 
jaarlijks door de Gouverneur ontworpen en 
aan de Staten uiterlijk op de tweede Dins
dag der maand Mei aangeboden. 

122. Het ontwerp wordt met de nodige 
toelichting onverwijld door de Gouverneur 
toegezonden aan de Koning. 

123. De begroting wordt vastgesteld bij 
landsverordening. 

124. 1. De begroting treedt in werking 
met ingang van 1 Januari van het dienst
jaar, waarop zij betrekking heeft. 

2. Zij wordt geacht met ingang van die 
dag in werking te zijn getreden, indien zij 
eerst daarna in het Gouvernementsblad is 
geplaatst. Zolang dit niet geschied is, strekt 
de begroting van het aan het betreffende 
dienstjaar voorafgegaan jaar tot grondslag 
van het beheer. 

125. H et slot der rekening wordt voor 
elk dienstjaar afzonderlijk vastgesteld bij 
landsverordening. 

VIJFDE HOOFDSTUK 

Van de bestnursindellng en de plaatselijke 
gemeen8cha1>11en; 

126. De indeling van Suriname in be
stuursressorten geschiedt bij landsverorde
ning. Aan het hoofd van één of meer res
sorten staat, onder zodanig toezicht en on
der zodanige ambtstitel als is of zal worden 
bepaald, een bestuurder, die in naam en 
overeenkomstig de bevelen van de Gouver
neur het bestuur uitoefent , met inachtne
ming van de dienaangaande bij landsveror
dening gegeven voorschriften. Zijn instruc
tie wordt door de Gouverneur vastgesteld. 

127. 1. De instelling van zelfstandig 
bestuur in ressorten als in artikel 126 be
doeld, of in andere, daartoe bij landsveror
dening aan te wijzen gemeenschappen, zo
mede de opheffing van zodanig bestuur, 
geschieden bij landsverordening. Aan deze 
ressorten en andere gemeenschappen wordt 
tevens bij landsverordening de regeling van 
eigen huishouding opgedragen met inacht
neming van de bepalingen van deze wet, 
terwijl zij mede onderwerpen kan omvatten, 
waarin volgens de wet bij landsverordening 
moet worden voorzien . 

2. De samenstelling, de inrichting, de 
taak, de bevoegdheden en de verplichtingen 
van de besturen dier gemeenschappen wor
den, evenals al hetgeen nodig is om de or
delijke werking van het ingesteld zelfstan
dig bestuur te verzekeren, bij landsveror
dening geregeld. 

3. Aan die besturen kan worden opge
dragen hun medewerking te verlenen aan de 
uitvoering van wettelijke regelingen als be
doeld in artikel 3. 

4. Wanneer de regeling en het beheer 
van de huishouding ener gemeenschap door 
haar bestuur grovelijk wordt verwaarloosd, 
kan bij landsverordening worden bepaald, 
dat, en hoe, in het bestuur der gemeen
schap op andere wijze zal worden voorzien. 

5. De besturen zijn bevoegd om ter be
strijding van de huishoudelijke uitgaven 
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der gemeenschap eigen belastingen te hef
fen en leningen aan te gaan, volgens rege
len, b ij landsverordening gesteld. 

6·. Aan de besturen kan de bevoegdheid 
worden verleend om, eik voor zoveel zijn 
bestuursgebied aangaat, keuren of regle
m enten uit te vaardigen. In die keuren en 
reglementen kunnen geen andere straffen 
bedreigd worden dan met inachtneming van 
regelen, bij landsverordening gesteld. 

7. Tenzij daartoe vrijheid is gegeven ; 
mogen keuren en reglementen geen bepa
lingen inhouden omtrent punten, waarin 
voorzien is bij wettelijke regelingen als be
doeld in artikel 3, onder re., 2e. en 3e., zo
mede onder 4e., voor zoveel betreft de in 
een gemeenschap toepasselijke regelingen 
van het bestuur ener andere gemeenschap, 
welker gebied dat der eerste omvat. 

8. De bepalingen van een keur of regle
ment, in welker onderwerp wordt voorzien 
bij een wettelijke regeling als in het zeven
de lid bedoeld, vervallen op het ogenblik, 
dat zodanige regeling begint te werken. 

g. - Bij landsverordening worden regelen 
gesteld aangaande het toezicht, waaraan de 
keuren en reglementen vóór of na hun af
kondiging zijn onderworpen, hun inwerking
treding en hun verbindbaarheid. 

10. De besluiten der besturen, hun keu
ren en reglementen, kunnen, op grond van 
strijd met wettelijke regelingen , of met het 
algemeen belang, worden geschorst en ver
nietigd, op de wijze, bij de landsverordening 
bepaald. 

ZESDE HOOFDSTUK 

Van het rechtswezen 

EERSTE AFDELING 

Algemene voorschriften 

128. Er wordt in Suriname recht gespro
ken in naam des Konings. 

129. Het burgerlijk recht, dat van koop
handel en de burgerlijke rechtsvordering, het 
strafrecht en de strafvordering, ook ten op
zichte van de Surinaamse gewapende macht, 
de rechtspleging in zake van belastingen, 
het notarisambt, de industriële, letterkun
dige en kunsteigendom, en het stuk der 
maten en gewichten worden, zoveel mogelijk 
overeenkomstig de in Nederland bestaande 
wetten, bij landsverordening geregeld. 

130. r. Niemand kan van zijn eigendom 
ontzet worden, dan nadat bij landsverorde
ning verklaard is, dat het algemeen nut de 
onteigening vordert, en tegen vooraf geno
ten of vooraf verzekerde- schadeloosstelling. 

2. Op dit beginsel worden geen uitzon
deringen toegelaten dan krachtens algemene 
regelen, bij landsverordening te stellen, en 
zonder dat ooit het recht op volledige scha
deloosstelling de onteigende kan worden 
ontnomen. 

131. Aan de rechterlijke macht behoort 
bij uitsluiting de kennisneming van alle ge
schillen van burgerrechtelijke aard. 

132. Geen vervolging tot straf kan plaats 
hebben dan voor de rechter, bij landsver-
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ordening aangewezen, en op de wijze, bij 
landsverordening bepaald. 

133. De burgerlijke dood of de verbeurd
verklaring van al de goederen des veroor
deelde kan niet als straf of als ·gevolg van 
straf worden bedreigd. 

134. Geschillen over kiesrecht en andere 
burgerrechten staan ter kennisneming van 
de rechterlijke macht, wanneer geen andere 
rechter bij landsverordening aangewezen is. 

135. · r. Alle vonnissen behelzen de gron
den, waarop zij zijn gewezen, en in straf
zaken de aanwijzing der artikelen van de 
wettelijke regelingen, waarop de veroorde
ling rust. 

2. Zij worden met open deuren uitge
sproken. 

3. De terechtzittingen zijn openbaar, be
houdens de uitzonderingen, in het belang 
der open bare orde en zedelijkheid bij lands
verordening vast te stellen. 

136. r. Niemand kan tegen zijn wil wor
·den afgetrokken van zijn wettelijke rechter. 
. 2. Bij landsverordening wordt geregeld 

·de wijze, waarop geschillen over bevoegd
heid tussen de rechterlijke en andere mach
ten besli t worden. 

137. r. Behalve in de gevallen, bij 
landsverordening voorzien, mag niemand in 
hechtenis. genomen worden dan op rechter
lijk bevel, houdende de redenen der in-
hechtenisneming. · 

2. Zodanig bevel moet aan degene, tegen 
wie het gericht is, bij of zo spoedig moge
lijk na zijn aanhouding worden betekend. 

3. De vorm van het bevel en de tijd, 
binnen welke alle in hechtenis genomen 
personen moeten worden gehoord, worden 
bij landsverordening bepaald. 

138. In niemands woning mag tegen zijn 
wil worden binnengetreden dan op last ener 
macht, tot het geven van zodanige last bij 
landsverordening bevoegd verklaard , en met 
inachtneming_ der vormen, bij landsveror
dening voorgeschreven. 

139. Het geheim der aan de post of an
dere openbare instelling van vervoer toe
vertrouwde brieven is onschendbaar, be
halve op last van de rechter, in de gevallen, 
bij landsverordening voorzien. 

TWEEDE AFDELING 

Van de same nstelling der rechterlijke rnacht 

140. De rechtspraak van de Hoge Raad 
der Nederlanden en van het Hoog Militair 
Gerechtshof in Surinaamse zaken wordt ge
regeld bij algemene maatregel van bestuur. 

141. r. Er is, onder de benaming van 
Hof van Justitie, een opperste gerechtshof 
voor geheel Suriname. 

2. Het houdt toezicht op de geregelde 
afdoening van alle rechtsgedingen en de be
hoorlijke vervolging van alle misdrijven. 

3. De voorzitter en de leden van het 
Hof van Justitie worden door de .Koning 
voor het leven benoemd, behoudens het be
paalde in artikel 145, eerste lid. 

4. Hun bezoldiging wordt door de Ko
ning vastgesteld. 
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142. Het openbaar ministerie bij het Hof 
van Justitie wordt uitgeoefend door of na
mens de procureur-generaal. 

143. 1. De procureur-generaal is het 
hoofd van het openbaar ministerie en van 
de rechterlijke en administratieve politie in 
geheel Suriname. 

2. Hij vertegenwoordigt Suriname en, 
desgevorderd , Nederland, Nederlandsch
Indië en Curaçao in rechten. 

144. 1. Behalve in het geval van ver
klaarde staat van oorlog of beleg, wordt 
geen doodvonnis ten uitvoer gelegd dan op 
last of met voorkennis van de procureur
generaal en na verkregen machtiging van 
de Gouverneur. . 1 

2. De Gouverneur verleent 'die machti- · 
ging niet dan na de hoogste militaire of 
burgerlijke rechter in Suriname te hebben 
gehoord. 

145. I. De voorzitter en de leden van 
het Hof van Justitie worden door de Ko-
ning ontslagen: . 

a. wanneer zij de leeftijd van zestig ja
ren hebben bereikt; 

b . bij gebleken ongeschiktheid wegens 
aanhoudende -ziels- of lichaamsziekte of we
gens ouderdomsgebreken; 

c. wanneer zij onder curatele zijn ge
steld; 

d. bij gebleken wangedrag of onzedelijk
heid of bij gebleken grove achteloosheid in 
de waarneming van hun ambt. 

2. · In de gevallen bedoeld in het eerste 
lid onder a, b en c wordt het ontslag eervol 
verleend. 

3. In het geval bedoeld in het eerste lid 
onder b wordt voor aanspraak op pensioen 
geen nader bewijs van de oorzaak der on
geschiktheid gevorderd. 

146. r. Wanneer de Gouverneur oor
deelt, dat een der redenen van ontslag als 
in het eerste lid onder b of d van het vorig 
artikel genoemd, aanwezig is, draagt hij, na 
de Raad van Advies te hebben gehoord en 
met toezending van ·al de stukken op de 
zaak betrekkelijk, het ontslag van de be
trokken ambtenaar aan de Koning voor. 

2. Hij stelt de betrokken ambtenaar, 
door mededeling zijner "\T_Oordracht, in de ge
legenheid om zijn verweerschrift bij de 
stukken te voegen. 

3. Hij is bevoegd de betrokken ambte
naar, in afwachting van 's Konings beslis
sing, te schorsen en in de waarneming van 
het ambt tijdelijk te voorzien. 

4. De betrokken ambtenaar geniet ge
durende de schorsing zijn volle bezoldiging. 

5. Hij kan, op verzoek, in de gelegen
heid om zich in Nederland te gaan verant
woorden gesteld worden door toekenning 
van verloftraktement en vrije overtocht. 

6. De Koning beslist over het ontslag. 
147. x. De voorzitter en de leden van 

het Hof van Justitie kunnen door de Hoge 
Raad der Nederlanden, in raadkamer, bij 
een met redenen omkleed arrest, uit hun 
ambt worden ontzet: 

x O • wanneer zij wegens misdrijf zijn ver
oordeeld; 
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2 °. wanneer ZIJ m staat van faillisse
ment zijn verklaard, surséance van . betaling 
hebben verkregen of wegens schulden zijn 
gegijzeld. 

2. De procureur-generaal zendt de stuk
ken, op de zaak betrekkelijk, ter vervolging 
aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad 
der Nederlanden. 

3. Hij geeft hiervan aan de betrokken 
ambtenaar onmiddellijk kennis en stelt deze 
in staat een verweerschrift bij de Hoge 
Raad in te dienen. 

4. In het vonnis, waarbij een rechterlijk 
ambtenaar, niet vallende in de bovenstaan
de bepalingen, wegens misdrijf veroordeeld 
wordt, wordt tevens zijn afzetting uitge
sproken. 

148. Elk lid der rechterlijke macht, tegen 
wie, hetzij rechtsingang, hetzij machtiging 
tot opneming in een huis van bewaring of 
geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, 
is verleend, of op wie lijfsdwang is ten 
uitvoer gelegd, wordt daardoor in zijn be
diening geschorst. Schorsing in de bedie
ning brengt geen schorsing mede in het ge
not der bezoldiging. 

149. De verdere bepalingen nopens de 
inrichting en de samenstelling der rechter
lijke macht in Suriname worden vastgesteld 
bij landsverordening. 

150, I. De rechterlijke macht wordt in 
Suriname alleen uitgeoefend door de rech
ters, welke bij landsverordening zijn aange
wezen. 

2. Tussenkomst van de Gouverneur in 
rechtszaken is verboden. 

151. I. Vonnissen door de rechter in 
Nederland, Nederlandsch-Indië of Curaçao 
gewezen, en bevelen door hem uitgevaar
digd, mitsgaders grossen vàn authentieke 
akten aldaar verleden, kunnen in Suriname 
ten uitvoer worden gelegd. 

2. Vonnissen en bevelen, door de rech
ter in Suriname gewezen of uitgevaardigd, 
mitsgaders grossen van authentieke akten 
aldaar verleden, kunnen in Nederland, Ne
derlandsch-lndië of Curaçao worden ten 
uitvoer gelegd. 

ZEVENDE HOOFDSTUK 

Yan de g·ods<llenst 

152. Ieder belijdt zijn godsdienstige me
ningen met volkomen vrijheid, behoudens 
de bescherming der maatschappij en v an 
haar leden tegen de overtreding der straf
wet. 

153. In Suriname wordt gelijke bescher
ming verleend aan alle kerkgenootschappen 
en godsdienstige gemeenschappen. 

154. De Gouverneur waakt dat alle kerk
genootschappen en godsdienstige gemeen
schappen zich houden binnen de palen van 
de gehoorzaamheid aan de wettelijke rege
lingen en de gestelde machten in Suriname. 

155, De belijders der onderscheidene 
godsdienstige meningen genieten allen de-

- zelfde burgerlijke en burgerrechten en heb
ben gelijke aanspraak op het bekleden van 
waardigheden, ambten en bedieningen. 
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156, De openbare eredienst en gods
dienstoefening is aan geen andere beper
kingen onderworpen dan die, welke in het 
belang der openbare orde, rust en zedelijk
heid bij landsverordening worden bevolen. 

ACHTSTE HOOFDSTUK 

Van de financiën 

157. Het muntstelsel wordt bij de wet 
geregeld. 

158. Belastingen worden in Suriname 
geheven uit kracht en volgens de voor
schriften van een landsverordening of van 
een keur of reglement als bedoeld in artikel 
3, onder 4 ° . 

159. Geen privilegie in het stuk van be
lasting mag worden verleend. 

160. r. Belastingen mogen niet strek
ken om de vrije handel met Nederland, 
Nederlandsch-Indië of Curaçao te belem
meren of om de handel, de nijverheid of de 
landbouw van Suriname te bevoorrechten 
boven de handel, de nijverheid of de land
bouw van Nederland, Nederlandsch- Indië 
of Curaçao. 

2 . De baken-, loods- , haven- en andere 
soortgelijke scheepsongelden en de bepalin
gen omtrent de grote scheepvaart zijn de
zelîde voor alle vlaggen. 

161, r. Geldleningen ten name en ten 
laste van Suriname kunnen niet worden 
aangegaan dan krachtens landsverordening. 

2 . Indien plaatsing van een geldlening 
als bedoeld in het eerste lid buiten Suri
name wordt gezocht behoeft de landsveror
dening om te kunnen werken goedkeuring 
bij wet. 

162. De regeling van de uitgifte in ~i~ 
gendom of pacht en van het beheer der 
domaniale gronden, zomede die van de uit
oefening van andere domaniale rechten, ge
schieden b ij landsverordening. 

163. De landsverordening regelt de wijze 
van beheer en verantwoording van de geld
middelen van Suriname. 

NEGENDE HOOFDSTUK 

Van de clef'ens le 
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4. Bij landsverordening kunnen regelen 
gesteld worden nopens de erkenning van 
weerbaarheidskorpsen van vrijwilligers en 
de gevolgen daarvan, alsmede de voorwaar
den voor hen, die een vrijwillig dienstver
band bij de gewapende macht wensen aan te 
gaan. 

165. Wanneer in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden de dienstplichtigen die niet in wer
kelijke dienst zijn, door de Gouverneur ge
heel of gedeeltelijk buitengewoon onder de 
wapenen worden geroepen, wordt onverwijld 
een ontwerp-landsverordening bij de Staten 
ingediend, om het onder de wapenen blijven 
van · dienstplichtigen zoveel nodig te bepa

. Jen. 
166. r. Ter handhaving van de uit- of 

inwendige veiligheid kan door de Gouver
neur elk gedeelte van het grondgebied van 
Suriname in staat van oorlog of in staat 
van beleg verklaard worden. De landsveror
dening bepaalt de wijze waarop en de ge
vallen waarin zulks geschieden kan en regelt 
de gevolgen. Deze landsverordening behoeft 
om te kunnen werken goedkeuring bij alge
mene maatregel van bestuur. 

2. Bij de in het vorig lid bedoelde rege
ling kan worden bepaald, dat de bevoegd
heden van het burgerlijk gezag ten opzichte 
van de openbare orde en de politie geheel 
of ten dele op het militair gezag overgaan, 
en dat de burgerlijke overheden aan de mi
litaire ondergeschikt worden. D::>arbij kan 
wijders afgeweken worden van de artikelen 
8, 10, 138 en 139 van deze wet. ·Voor het 
geval van oorlog kan ook van artikel r36, 
eerste lid, worden afgeweken. 

TIENDE HOOFDSTUK 

Van liet onderwijs, de openbare 1;-ezondheld 
en het armbestuur 

167. De verspreiding van verlichting en 
beschaving en de aanmoediging van kun
sten en wetenschappen wordt door de Gou
verneur aanhoudend behartigd. 

168. Het geven van onderwijs staat vrij 
aan een iegelijk, die voldoende bewijzen van 
bekwaamheid en zedelijkheid levert. 

169, r. Zoveel de middelen gedogen, 
zorgt de Gouverneur, dat het lager onder
wijs de verkrijging der allereerste kundig
heden onder het bereik brengt ook der on
vermogenden. 

2 . Hij doet dit door b ekostiging op de 
•voet van gelijkheid va,:i het bijzonder en 

164. r. Alle in Suriname woonachtige 
Nederlandse onderdanen zijn verplicht, in
dien zij daartoe in staat zijn, mede te wer
ken tot de verdediging van Suriname tegen 
aanranding van buiten en tot bewaring der 
inwendige . rust en veiligheid. Ook aan in
gezetenen, niet-Nederlandse onderdanen, 
kan die plicht opgelegd worden. 

2. B ij landsverordening kan de ver
plichte k r ijgsdienst worden geregeld. De 
landsverordening regelt tevens de verplich
tingen die aan hen, die niet tot de gewapen
de macht behoren, ten aanzien van de ver
dediging van Suriname opgelegd kunnen 
worden. 

1 

het openbaar onderwijs. 
170. D e regeling van het onderwijs op 

1 
d~ze grondslagen geschiedt bij landsverorde
ning. 

3. Ingeval de verplichte krijgsdienst 
wordt geregeld, worden eveneens bij lands
verordening de voorwaarden genoemd, waar
op wegens ernstige gewetensbezwaren vrij
stelling van de krijgsdienst wordt verleend. 1 

171. H et toezicht_ van overheidswege uit 
te oefenen over de toestand der openbare 
gezondheid en al wat betreft de uitoefening 
der genees-, heel- , verlos- en artsenijmeng
kunst wordt bij landsverordening geregeld. 

172. 1.' Het toezicht over het armwezen 
en de nodige voorzieningen daaromtrent 
worden .bij landsverordening geregeld. 

2. Daarbij wordt in acht genom en het 
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beginsel, dat . de bijzondere en kerkelijke 
liefdadigheid vrijgelaten en zoveel mogelijk 
bevorderd wordt. 

ELFDE HOOFDSTUK 

Van de volksvlijt 

173. 1 . De Gouverneur moedigt alle 
takken van volksvlijt aan. 

2 . Bij landsverordening kunnen kamers 
van koophandel en fabrieken en commissiën 
van landbouw opgericht en haar werkkring 
geregeld worden. 

174. 1. Geen instelling kan in Suriname 
als circulatiebank werkzaam zijn en geen 
bankbiljetten mogen in Suriname worden 
uitgegeven of in omloop gebracht ariders 
dan krac'1tens een wet, op de voet en de 
voorwaarden bij zodanige wet te stellen. 

2. Onder circulatiebank wordt verstaan 
elke instelling die hetzij uitsluitend, hetzij 
als een deel harer operatiën, bankbiljetten 
uitgeeft of in omloop brengt. 

175. Tot de oprichting van circulatie
banken, credietverenigingen en verzeke
ringsmaatschappijen kan bij landsverorde
ning; vergunning worden verleend. 

176, 1. Dé Gouverneur legt zich met al 
de hem ten dienste staande krachten op de 
verbetering der middelen van gemeenschap 
toe. 

2. Het toezicht, van overheidswege op de 
middelen van gemeenschap te land en te 
water te houden, wordt bij landsverordening 
geregèld. 

177. De Gouverneur kan volgens regels, 
bij landsverordening te stellen, vergunning 
verlenen voor mijnbouwondernemingen en 
voor de aanleg van werken en de oprichting 
van ondernemingen van openbaar nut. 

Slotbepaling· 

178, Deze wet kan worden aangehaald 
als "Surinaamse Staatsregeling". 

Overgangs~e1iallng·en 

1. Zo spoedig mogelijk na het inwerking
treden van deze wet worden nieuwe ve(
kiezingen gehouden in kieskringen, ingesteld 
bij landsverordening met inachtneming van 
het bepaalde in , het riieuwe artikel 78 der 
Surinaamse Staatsregeling en zulks op de 
voet van een bij landsverordening met in
achtneming van het nieuwe artikel 79 dier 
Staatsregeling vastgesteld kiesreglement, 
onverminderd sub 4 van de Overgangsbepa
lingen der "Surinaamse Staatsregeling". 

2. In afwijking van het bepaalde in de 
nieuw geredigeerde artikelen 110 en n1 der 
Surinaamse Staatsregeling gelden voor de 
behandeling van de ontwerpen dezer lands
verordeningen de bepalingen der volgende 
twee leden. 

3. Indien de StJaten een hun door de 
Gouverneur binnen drie maanden na het in 
werking treden van deze wet aangeboden 
ontwerp,-landsverordening niet binnen drie 
maanden goedkeuren, of indien de Gouver
neur zich niet verenigt met de door de Sta

ten gewijzigde ontwerp-landsverordening, ge-
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schiedt de regeling voor de eerste maal bij 
algemene maatregel van bestuur. 

4. Zodanige algemene maatregel van be
stuur kan echter te allen tijde bij 1ands
verordening worden gewijzigd of ingetrok
ken. 

5. Zodra de uitslag der nieuwe verkiezin
gen is vastgesteld, worden op een nader 
door Ons te • bepalen tijdstip, doch in ieder 
geval binnen een jaar na het inwerking
treden van deze wet, de thans zitting heb
bende Staten vervangen door Staten, sa
mengesteld volgens de nieuwe voorschriften. 
Tot zolang blijven de oude bepalingen ten 
aanzien van de benoeming van leden en van 
de benoemde leden van kracht. 

6. De bepalingen van de gewijzigde 
Vierde Afdeli-ng van het Vierde Hoofdstuk 
van de Surinaamse Staatsregeling worden 
voor de eerste maal toegepast op de be
groting en het slot van rekening betreffende 
het dienstjaar 1949. 

7. Ten aanzien van de begrotingen en de 
sloten van rekeningen betreffende vroegere 
dienstjaren blijven de tijdens de totstand
koming van deze wet gel'dende bepalingen 
van toepassing. . 

8. Alle op het tijdstip van inwerking
treding dezer wet verbindende wettelijke 
regelingen blijven van kracht totdat zij door 
andere overeenkomstig de voorschriften 
dezer wet zijn vervangen. 
Behoort bij Koninklijk Besluit van 2 5 Mei 

1948 (Staatsblad No. I 203). 
Mij bekend, 

De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

S. I 2 0 5 

26 Mei z948. BESLUIT, houdende intrek
king van de aanwijzing van enige weel
degoederen, opgenomen in het Konink
lijk besluit van 25 Juni 1947 (Staats
blad No. H 188). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. ; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Financiën van 22 Mei 1948, no. 121, Afd. 
Accijnzen; 

Gelet op het Koninklijk besluit van 25 
Juni 1947, (Staatsblad no. H 188), houden
de aanvulling van de bij het Besluit op de 
Omzetbelasting x940 behorende tabel van 
weeldegoederen; 

Overwegende, dat bij de behandeling van 
het ontwerp van wet tot goedkeuring van 
eerstgenoemd besluit in de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal is gebleken, dat d eze 
Kamer bezwaar heeft tegen h et betrekken 
in de weeldebelasting van wild en gevogelte, 
van specerijen en surrogaat-specerijen als
mede van borstelwaren, welke zijn gemon
teerd in een uitvoering, welke geheel of ge
deeltelijk bestaat uit ijzer, zink of lood, het
welk hetzij galvanisch, hetzij mechanisch, is 
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verguld, verzilverd dan wel met platina of 
platinametalen is geplatineerd; 

Overwegende voorts, dat zulks ertoe heeft 
geleid, dat het ontwerp van wet dienover
eenkomstig is gewijzigd, waarna dat ont
werp van wet door de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal is aangenomen; 

Gezien artikel 10a, vierde lid, van het 
Besluit op de Omzetbelasting 1940; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Fiet Koninklijk besluit van 25 

Juni 1947, (Staatsblad no. H 188), wordt 
ingetrokken, voor zover betreft de opne
ming: 

a. in post 2a van borstelwaren, welke 
zijn gemonteerd in. een uitvoering, welke 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit ijzer, zink 
of lood, hetwelk hetzij galvanisch, hetzij 
mechanisch, is verguld, verzilverd dan wel 
met platina of platinametalen is geplati
neerd; 

b. in post 30 van wild en gevogelte zo
mede van specerijen en surrogaat-spece
rijen. 

2, Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag volgende op die 
van de dagtekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

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

Soestdijk, 26 Mei 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën a.i., W. DREES. 

(Uitgeg. 4 Juni z948). 

S. I 206 

27 Mei z948. WET, houdende vaststelling 
van bepalingen tot bestrijding van de 
aspergevlieg. (Aspergevliegwet 1948). 

Bijl. Hand . . II 47/48, 765; 
Hand. II 47/48, bladz. z7zo; 
Bijl. Hand. I 47/48, 765; 
Hand. I 47/48, bladz. 584. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
d at het wenselijk is a lgemene bepalingen 
vast te stellen, strekkende tot doelmatige 
bestrijding van de aspergevlieg. 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In deze wet wordt verstaan onder: 
r. Onze Minister: Onze met de zaken 

van de Landbouw belaste Minister; 
2. Plantenziektenkundige Dienst: de 

Plantenziektenkundige Dienst, bedoeld in 
artikel s van de Plantenziektenwet; 

3. Aspergevlieg: het insect genaamd Pla
typaraea poeciloptera Schrk., a lsmede de 
eieren, larven en poppen daarvan; 

4. Steken van aspergeplanten; oogsten 
van voor consumptie bestemde asperge- · 
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stengels, welke zijn geteeld met behulp van 
verhoogde bedden. 

2. r. Door Onze Minister kunnen in de 
maanden Januari en Februari gemeenten of 
gedeelten van gemeenten worden aangewe
zen, in welke de bestrijding van de asperge
vlieg, totdat de aanwijzing door Onze Mi
nister wordt ingetrokken, verplicht zal zijn 
overeenkomstig de bij of krachtens deze 
wet vastgestelde bepalingen. 

2. De beschikking, houdende aanwij
zing van een gemeente of van een gede'elte 
ener gemeente overeenkomstig het bepaalde 
bij het vorig lid, wordt aan de burgemees
ter dier gemeente medegedeeld. 

3. De burgemeester brengt de beschik
king binnen tweemaal vier en twintig uur 
na ontvangst ter algemene kennis op de in 
zijn gemeente voor openbare bekendmaking 
gebruikelijke wijze en onder vermelding van 
de inhoud der artikelen 1 en 3 tot en met 
13. 

4. Na bekendmaking der aanw1Jzmg 
overeenkomstig het bepaalde bij het vorig 
lid gelden voor de aangewezen gemeente 
of het aangewezen gedeelte der gemeente 
de bepalingen der in dat lid genoemde ar
tikelen. 

3. De gebruiker van een perceel, waarop 
aspergeplanten worden geteeld, is verplicht 
ter verdelging van de aspergevlieg de maat
regelen te nemen, die door Onze Minister 
krachtens het volgende artikel worden voor
geschreven. 

4. 1. Onze Minister kan bepalen: 
a. dat de door de aspergevlieg aange

taste stengels vóór of op een bepaalde da
tum moeten worden verwijderd en/of dat 
gedurende een bepaald tijdvak de aange
taste stengels moeten worden verwijderd, 
zodra de aantasting zich openbaart; 

b. dat het verwijderen der onder. a be
doelde aspergestengels moet geschieden 
door deze uit te trekken of af te snijden tot 
op een zodanige diepte in de grond, dat de 

. in de stengels aanwezige aspergevliegen 
worden verwijderd; 

c dat alle aspergestepgels vóór een be
paalde datum, gelegen tussen 30 September 
en 31 December, geheel moeten worden uit
getrokken of afgesneden; 

d. dat de krachtens het bepaalde onder 
a en c verwijderde stengels of delen van 
stengels onmiddellijk na de verwijdering 
moeten worden vernietigd; 

e. dat andere door hem aan te geven 
methoden of middelen, die door wetenschap 
en practijk ter verdelging van de asperge
vlieg deugdelijk worden geacht, moeten 
worden toegepast. 

2. Bepalingen als bedoeld in het eerste 
lid, worden in de l<rachtens artikel 2 aan
gewezen gemeenten ter algemene kennis 
gebracht op de wijze, in de leden 2 en 3 
van dat artikel bepaald en worden terstond 
na deze bekendmaking van kracht. 

5. r. De gebruiker van een perceel, 
waarop zich aspergeplanten bevinden, die 
niet meer worden gestoken, is verplicht er 
zorg- voor te dragen, dat dit perceel vóór de 
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eerste April van het jaar, volgend op het 
jaar, waarin voor de laatste maal is ge
stoken, op zodanige wijze wordt behandeld, 
dat de aspergeplanten worden gedood. 

2. Ten aanzien van percelen, waarop 
niet meer is gestoken in het jaar, vooraf
gaand aan het jaar, waarin de gemeente of 
het e;edeelte van de gemeente, waarbinnen 
zij zijn gelegen, krachtens artikel 2 is aan
gewezen. moet de in het vorig lid bedoelde 
behandeling plaats vinden vóór de eerste 
April van het jaar, waarin de aanwijzing is. 
geschied. 

6. 1. Het Hoofd van de Plantenziekten
kundige Dienst kan onder door hem te stel
len voorwaarden in benaalde gevallen vrij
stelling verlenen van de in het vorig artikel 
bedoelde verplichting. 

2. Aanvragen om vrijstelling moeten bij 
aangetekend schrijven worden gericht tot 
het Hoofd van voornoemde Dienst vóór de 
vijftiende Maart van het jaar, waarin de 
in het vorig artikel bedoelde behandeling 
moet geschieden. · 

3. De voorwaarden, bedoeld in het eer
~te lid, kunnen bestaan in: 

a . het uitvoeren of doen uitvoeren van 
bespuitingen of bestuivingen op het betrok
ken perceel in door het Hoofd van de Pfan-· 
tenziektenkundige Dienst aan te geven tijd
vakken en met door hem aan te wijzen in
sectendodende middelen; 

b . het toepassen van de in artikel 4 on
der a j 0

• b en d genoemde maatregelen. 
7. 1. Indien de gebruiker van een per

ceel bedoeld in de artikelen 3 en 5, niet 
aan· zijn verplichtingen krachtens deze ar
tikelen heeft voldaan, of de hem eventueel 
krachtens artikel 6 opgelegde voorwaàrden 
niet is nagekomen, doet de burgemeester 
van de gemeente, binnen welke het per
ceel is gelegen, op kosten van de nalatige 
de in die artikelen bedoelde maatregelen 
nemen op aanwijzing v&n het Hoofd van de 
Plantenziektenkundige Dienst. 

2. De kosten, verbonden aan het nemen 
van maatregelen ingevolge het eerste lid 
van dit artikel worden ingevorderd op de 
wjjze, bij artikei 155 der Gemeentewet" voot
geschreven. Voor zover deze kosten geheel 
of gedeeltelijk niet op de nalatige gebruiker 
kunnen worden verhaald, komen zij ten 
laste van het Rijk. 

8. Een ieder, wie zulks aangaat, is ge
houden de in het eerste lid van artikel 7 
bedoelde maatregelen te gedogen en aan de 
toepassing daarvan geen enkele belemme
ring in de weg te leggen. 

9. 1. Overtreding der bij of krachtens 
deze wet gestelde verbodsbepalingen en 
niet-nakoming van de bij of krachtens deze 
wet opgelegde verpliéhtingen en voorwaar
den wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste één maand of geldboete van ten 
hoogste vijfhonderd gulden. 

2. De in het vorige lid bedoelde straffen 
worden verdubbeld, indien tijdens het ple
gen van het strafbare feit nog geen drie 
Jaar zijn verlopen, sedert een veroordeling 
van de schuldige wegens een der bij deze 
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wet strafbaar gestelde feiten onherroepelijk 
is geworden. 

3. Met veroordeling wegens een der bij 
deze wet strafbaar gestelde feiten wordt ten 
aanzien van het tweede Jid gelijkgesteld 
veroordeling wegens overtreding van een 
bepaling van het Besluit Bestrijding As
pergevlieg 1948 (Staatsblad No. I 104) . 

10. Indien een feit, strafbaar ingevolge 
de bepalingen dezer wet, is gepleegd door 
of vanwege een rechtsp~rsoon, wordt de 
strafvervolging ingesteld en de straf uitge
sproken tegen he·m , die tot het feit op
dracht gaf, of die de feitelijke leiding had 
bij hel: verboden handelen of nalaten. 

·11. De in deze wet strafbaar gestelde 
feiten worden beschouwd als overtredingen. 

12. Met het opsporen van de in deze 
wet strafbaar gestelde feiten zijn belast, be
halve de bij artikel 141 van het Wetboek 
van Strafvordering aangewezen ambtena
ren: 

a. de bij de Plantenziektenkundige Dienst 
werkzame, door de Minister aangewezen 
personen; 

b. de ambtenaren van Rijks- en ge
meentepolitie. 

13. 1. De in het vorige artikel onder a 
bedoelde personen zijn bevoegd, tussen 
zonsopgang en zonsondergang, terreinen en 
inrichtingen, bestemd tot het kweken van 
land- of tuinbouwgewassen, te betreden. 

2. Indien hun de toegang wordt gewei
. gerd, verschaffen zij zich die desnoods met 
inroeping van de sterke arm. 

3 Indien een terrein of inrichting als 
bedoeld in het eerste lid, alleen door een 
woning toegankelijk is, of indien zulk een 
inrichting tevens een woning is, betreden 
zij dat terrein of die inrichting tegen de wil 
van de bewoner niet dan op vertoon van 
een schriftelijke bijzondere last van de bur
gemeester of van de kantonrechter. 

4. Van dit betreden wordt door hen een 
proces-verbaal opgemaakt, dat binnen twee
maal vier en twintig uren aan degene, wiens 
woning is betreden, in afschrift wordt me
degedeeld. 

14. Deze wet kan worden aangehaald 
als Aspergevliegwet 1948, met bijvoeging 
van het nummer van het Staatsbla.d, waar
in zij verschijnt. 

15. r. Het Besluit Bestrijding Asperge
vlieg 1948, Staatsblad No. I 104, wordt in
getrokken. 

2. Niettemin kan na het inwerkingtre
den van deze wet nog veroordeling plaats 
vinden ter zake van vóór het inwerkingtre• 
den van deze wet gepleegde overtredingen 
van een bepaling vaq het Besluit Bestrij
ding Aspergevlieg 1948 (Staatsblad No. 
I 104), op de voet van de strafbepalingen 
der Plantenziektenwet. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2'7 Mei 

1948, 
JULIANA. 

De Minister van L., v. en V., MANSHOLT, 

(Uitgeg, z5 Ju>ni 1948.) 
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S. I 207 
27 Mei I948. WET tot het in overweging 

nemen van een voorstel tot verandering 
in de Grondwet, teneinde een nieuwe 
rechtsorde voor de in artikel 1 der 
Grondwet genoemde grondgebieden te 
kunnen voorbereiden en vestigen. 

:{Jij/. Hand. IJ 47/48, 77;; 
Hand. IJ 47/48, bladz. I64g--I674, I676-

I694; 
Bijl, Hand. I 47/48, 775; 
Hand. I 47/4.8, bladz . ....... 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina,, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat de noodzakelijkheid is gebleken in de 
Grondwet verandering te brengen, teneinde 
een nieuwe rechtsorde voor de in artikel 1 

der Grondwet genoemde ,grondgebieden te 
kunnen voorbereiden en vestigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
I. Er bestaat grond om in overweging 

te nemen het hierna onder II en 111 om
schreven voorstel tot verandering in de 
Grondwet. 

Il. Waar in de artikelen 1, 62, 63, 77, 
125, 171, 191 en 192 va,n de Grondwet wordt 
gesproken van Nederlands-Indië of van Cu
raçao, wordt daarvoor gelezen: 

Indonesië, onderscheidenlijk: de Neder
landse Antillen. 

111. Aan de Grondwet wordt toegevoegd 
een Veertiende Hoofdstu1<:, luidende: 

Bijzondere bepalingen nopens de overgang 
,naar een nieuwe rechtsorde voor de in 

artikel r genoemde grondgebieden. 

Art. 207. Voor de in artikel I genoemde 
grondgebieden zal, op de grondslag van de 
uitkomst van het reeds gepleegde en nog 
te plegen gemeen overleg met en tussen 
vertegenwoordigers van de bevolkingen, een 
nieuwe rechtsorde worden gevestigd, waar
binnen deze gebieden de eigen belangen 
zelfstandig behartigen en op de voet van -
gelijkwaardigheid zijn verbonden tot ver
zorging van de gemeenschappelijke belangen 
en tot wederkerige bijstand, een en ander 
onder waarborgen voor de rechtszekerheid, 
de fundamentele menselijke rechten en vrij
heden, en deugdelijk bestuur. 

Art. 208. 1. Bij de voorbereiding en 
vestiging van de nieuwe rechtsorde zal wor
den in acht genomen de uitkomst van het 
reeds gepleegde gemeen overleg, zoals deze 
in de volgende leden • van dit artikel is om
schreven. 

2. Er zal een Unie worden gevormd, 
waarin als gelijkwaardige staten deelnemen 
het in het vijfde lid bedoelde Koninkrijk en 
de Verenigde Staten van Indonesië. Indien 
de uitkomst van het voortgezet gemeen 
overleg daartoe leidt, treedt Nederland in de 
plaats van dit Koninkrijk. 

3. Dê Kroon der Unie wordt gedragen 
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door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, 
Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvol
ging door Hare wettige opvolgers in de 
Kroon der Nederlanden. 

4. D e Unie zal door eigen organen, on
verminderd hetgeen overigens ter vervulling 
van haar doelstellingen kan strekken, de 
samenwerking tussen de deelnemende staten 
verwezenlijken inzake buitenlandse betrek
kingen, defensie en voor zover nodig finan
ciën, alsmede nopens onderwerpen van eco
nomische en culturele aard; zij zal de rechts
zekerheid, de fundamentele m enselijke rech
ten en vrijheden, en deugdelijk bestuur 
waarborgen. De Unie zal op eigen naam_ 
aan het internationaal rechtsverkeer. deel
nemen. 

5. Nederland, Suriname en de Neder
landse Antillen vormen een Koninkrijk, 
waarvan de Kroon wordt gedragen door 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, P rin
ses van Oranje-Nassau, en bij opvolging 
door Hare . wettige opvolgers in de Kroon 
der Nederlanden. Nederland kan binnen de 
Unie rechtstreekse betrekkingen onderhou
den met de Verenigde Staten van Indone
sië. 

6. De Verenigde Staten van Indonesië 
zullen federatief zijn opgebouwd uit onder
ling gelijkwaardige deelstaten. 

7. Voor zover enig deel van Indonesië 
niet gaat behoren tot de Verenigde Staten 
van Indonesië, zullen de betrekkingen van 
dat gebiedsdeel tot deze Staten en tot het 
Koninkrijk, bedoeld in het vijfde lid van 
dit artikel, zoveel mogelijk in overeenstem
ming met de beginselen van dit Hoofdstuk 
afzonderlijk worden geregeld. . 

Art. 209. Voor zover de overgang naar 
de nieuwe rechtsorde voorzieningen vordert, 
waarbij wordt afgeweken van de bepalingen 
van voorgaande hoofdstukken, worden deze 
getroffen bij de wet; de Kamers der Staten
Generaal kunnen het ontwerp van een zo
danige wet niet aannemen dan met ten 
minste twee derden der uitgebrachte stem
men. Deze wet kan niet afwijken van de be
palingen van de eerste tot en met de vijfde 
afdeling van het Tweede Hoofdstuk en van 
het Dertiende Hoofdstuk. 

Art. 210. 1. De nieuwe rechtsorde komt, 
onverminderd het in het tweede lid bepaal
de, tot stand door vrijwillige aanvaarding 
langs democratische weg in elk der in ar
tikel I genoemde grondgebieden; voor Ne
derland vindt daarbij artikel 209 overeen-
komstige toepassing. . 

2. Zij behoeft de bevestiging door Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina, Prinses van 
Oranje-Nassau, of Haar wettige opvolger 
in de Kroon der Nederlanden en wordt 
plechtig afgekondigd. · 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 7 Mei 

1948. JULIANA. 
De Minister-Presider/tf, B EEL. 
De Min. v. Binnenl. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 27 Mei I948.) 
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S. I 208 

27 Mei z948. WET tot het in overweging 
nemen van een voorstel tot verande
ring in de Grondwet, strekkende tot 
invoering van het instituut van Staats
secretarissen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 775; 
Hand. II 47/48, bladz. 1649, z695- z706; 
Bijl. Hand. I 47/48, 775; 
Ha,n.d. I 47/48, bladz . ...... . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het lfoninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de noodzakelijkheid is gebleken in de 
Grondwet verandering te brengen, teneinde 
het instituut van Staatssecretarissen in te 
voeren; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
1. Er bestaat grond om in overweging 

te nemen het hierna ond er II omschreven 
voorstel tot veran dering in de Gron_dwet. 

Il. a. Het opschrift van de Zevende 
Afdeling van het Tweede Hoofdstuk wordt 
gelezen: 

Van de Raad van State, de Ministers, de 
Staatssecretarissen en de vaste colleges van 

advies en bijstand. 

b . Aan het tweede Jid van artikel 79 
wordt het volgende toegevoegd: 

Hij kan voor een departement een of 
meer Staatssecretarissen benoemen, die in 
alle gevallen, waarin de Minister, hoofd 
van het departement, zulks nodig acht en 
met inachtneming van diens aanwijzingen 
in diens plaats a ls Minister optreden. De 
Staatssecretaris is uit dien hoofde verant
woordelijk, onverminderd de verantwoor
delijkheid van de Minister, hoofd van het 
departement. Op hem is van overeenkom
stige toepassing hetgeen omtrent Ministers 
is bepaald in dit artikel en in de artikelen 
55, 97, 99, 100, 113 en 171. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 Mei 

1948. 
JULIANA. 

De Minister-Presiderit, BEEL. 

De Min. v. Binnenl. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg . 27 Mei z948.) 

S. I 209 

27 Mei 1948. WET tot het in overweging 
nemen van een voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot aan
vulling van de Tweede Afdeling van 
het Tweede Hoofdstuk met een bepa
ling nopens het inkomen van een Ko
ning of een Koningin, die afstand van 
de Kroon heeft gedaan. 

Bijl. Hand. II 47/48, 834; 
Hand. II 47/48, bladz. 1820; 
Bijl. Hand. I 47/48, 834; 
Hand. I 47/48, bladz . ...... . 
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In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut doen te weten : 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de noodzakelijkheid is gebleken in de 
Grondwç,t verandering te brengen door aan
vulling van de Tweede Afdeling van het 
Tweede Hoofdstuk met een bepaling no
pens het inkomen van een Koning of een 
Koningin, die afstand van de Kroon heeft 
gedaan; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
1. Er bestaat grond om in overweging 

te nemen het hierna onder II omschreven 
voorstel tot verandering in de Grondwet. 

Il. Aan artikel 26 wordt toegevoegd een 
derde lid, luidende: 

Aan een Koning of een Koningin, die af
stand van de Kroon heeft gedaan, kan bij 
de wet een jaarlijks inkomen uit 's Rijks 
kas worden toegekend. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 Mei 
1948. 

JULIANA. 
De Minister-President, BEEL. 

De Min. v. Binnen/. Zakén, W!TTEMAN. 

(Uitgeg. 27 Mei z948.) 

S, I 2 10 

28 Mei z948. WET tot het in overweging 
nemen van een voorstel tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot aan
vulling van het Tiende Hoofdstuk met 
een regeling nopens de mogelijkheid 
van overgang van grondwettelijke be
voegdheden van organen van burgerlifk 
gezag op andere organen van burgerlijk 
gezag. 

Bijl. Hand. II 47/48, 814; 
Hand. II 47/48, bladz. z726-z749; 
Bijl. Hand. I 47/48, 814; 
Hand. I 47/48, bladz . ...... . 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat de noodzakelijkheid is gebleken in de 
Gi·ondwet verandering te brengen door aan
vulling van het Tiende Hoofdstuk met een 
regeling welke de mogelijkheid opent om 
grondwettelijke bevoegdheden van organen 
van burgerlijk gezag in buitengewone om
standigheden ter handhaving van de uit- of 
inwendige veiligheid op andere organen 
van burgerlijk gezag te doen overgaan; 
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Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
I. Er bestaat grond om in overweging te 

nemen het hierna onder II omschreven 
voorstel to'I: verandering in de Grondwet. 

II. Aan het Tiende Hoofdstuk wordt toe
gevoegd een artikel 195a, luidende : 

Ter handhaving van de uit- of inwendige 
veiligheid kan in buitengewone omstandig
heden door of vanwege de Koning voor elk 
gedeelte van het grondgebied des Rijks wor
den bepaald, dat de grondwettelijke be
voegdheden van organen van burgerlijk ge
zag ten opzichte van de openbare orde en 
de politie geheel of t en dele overgaan op 
andere organen van burgerlijk gezag. D.e 
wet bepaalt de wijze waarop en de gevallen 
waarin zulks kan geschieden en regelt de 
gevolgen. 

Het bepaalde in het derde lid van artikel 
195 is hierbij van toepassing. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 28 Mei 

1948. 
JULIANA. 

De Minister-President, BEEL. 

D e Min. v. Binnenl. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 28 Mei z948.) 

S. I 211 
27 Mei z948. WET, houdende naturalisatie 

van Benno Barmé en 2 7 anderen. 
Bijl. Hand. Il 47/48, 732; 
Hand. Il 47/48, bladz. z7zg--z720; 
Bijl. Hand. I 47/48, 732; 
Hand. I 47/48, bladz. 584. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelminá, 

BllZ, 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Benno Barmé . en 2 7 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artike
len 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk 
- van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 
3 der wet van 12 December 1892 (Staats
blad no. 268) op het Nederlanderschap en 
het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij 
de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
no. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1, De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 ° . Benno Barmé, geboren te Barmen 

(Duitsland) 27 Januari 1889, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

2 °. J ános An tal Csidei, geboren te Boe
dapest (Hongarije) 20 Januari 1910, schoor
steenveger, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel; 

3°. Heinrich Dallmann, geboren te Ryb
nik (Polen) II September 1913, bedrijfs-
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leider, wonende te Delft, provincie' Zuid
holland; 

4°. Klara Maria Hennemann, geboren te 
Freckenhorst (Duitsland) 10 Maart 1906, 
kloosterzuster, wonende te Blerick, gemeen
te Venlo, provincie Limburg; 

5°. Luise Catharina Jacoba Hühne, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) 22 
September 1913, kantoorbediende, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

6°. Jacoba Kenk, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) 10 October 1886, weduwe 
van Carl Jacob Wilhelm Andreas Hühne, 
zonder beroep, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

7°. Alfred Leipold, geboren te Berlijn 
(Duitsland) 30 April 1905, handelsagent, 
wonende te Maartensdijk, provincie Utrecht; 

8° . Theodor Josef Peter Linnartz, ge
boren te Dusseldorp (Duitsland) 14 Mei 
1897, typograaf, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

9°. Johan Enoch Lundqvist, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 3 December 1906, 
havenbediende-schipper, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidholland; 

10°. Erich Georg Hermann Mechow, ge
boren te Berlijn (Duitsland) 3 Augustus 
1899, handelsbediende, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

u 0
• Peter Schaefer, geboren te Herren

sohr, Dudweiler (Duitsland) 26 December 
1890, zonder beroep, wonende te Kerkrade, 
provincie Limburg; 

12 ° . Fritz Stoll, geboren te Bres/au 
(Duitsland). 23 Juli 1896, procuratiehouder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

13 ° . Rosa Strasser, geboren te Gaisbeu
ren (Duitsland) 8 April 1901, hulp in de 
huishouding, wonende te 's- Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

14°. Franc Vodeb, geboren te St. Geor
gen ( Joegp-Slavië) 7 Februari 1889, mijn
werker, wonende te Hoensbroek, provincie 
Limburg; 

1.5°. Fredericus Henricus Joannes An
tonius Willems, geboren te Overpelt (Bel
gië) 17 Juli 1897, verzekeringsagent, wo
nende te Tiel, provincie Gelderland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3 ° ., der wet van i:2 December 1:892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsb[ad no. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Hubertus Aloysius Jacobus Ohters, 
geboren te Amsterdam (Noardholland) 25 
December 1896, steendrukker, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordholland; 

2 °. Anton Karl Schuster, geboren te 
Dusseldorp (Duitsland) 29 November 1907, 
chef-kellner, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

3°. Cesare Guiseppe Scova-Righini, ge
boren te Haarlem (Noordholland) 27 April 
1900, gemeentearbeider, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidholland; 
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4°. François Alois Vos, geboren te Am
sterdam (Noordholland) 4 April I9I8, ver
tegenwoordiger, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. . . 

3. Met afwijking van het bepaalde btJ 
artikel 5, derde lid, der wet van I2 De
cember I892 (Staatsblad No. 268) op het 
Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van IS De
cember I938 (Staatsblad No. 204), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan Anna Alma Augusta Köhler, 
geboren te Aken (Duitsland) 20 April I897, 
winkelbediende, wonende te Heerlen, pro
vincie Limburg. .. 

,t. Met uitbreiding van het bepaalde btJ 
artikel 6 der wet van I2 December I892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederl_~nder
schap en het ingezetenschap, laatstehJk ge
wijzigd bij de wet van IS December I938 
(Staatsblad no. 204) wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan : 

I 0 • Theodor Linnartz, geboren te 's-Gra~ 
venhage (Zuidholland) 3 Augustus I9I8, 
tandtechnicus, wonende te 's-Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

2 ° . Peter Schaeler, geboren te Kerk
rade (Limburg) 27 Februari I920, contro
leur, wonende te Kerkrade, provincie Lim
burg; 

3 ° . Heiru-ich Jozef Schaef~r, gebore~ . te 
Kerkrade (Limburg) I3 Juh I92I, m13n
werker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

4 ° . Mar tin Jozef Schaefer, geboren te 
Kerkrade (Limburg) 27 Augustus I924, 
mijnwerker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

5°. Jacob Schaeler, geboren te Kerk
rade (Limburg) 26 April I926, mijnwerker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

6° . Frans Vodeb, geboren te Kerkrade 
(Limburg) 29 Augustus I9I7, mijp.werker, 
wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

7°. Heinrich Vodeb, geboren te Ke_r_k
rade (Limburg) I November x9I8, m13n
werker , wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

8 °. Cesare Guiseppe Pieter Scova Ri
ghini, geboren te Rotterdam (Zuidholland) 
27 Juli I924, machine-bankwerker, wonen
de te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

5. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na · die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 Mei 

I948. JULIANA. 

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

(Uitgeg. II Juni z948.) 
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27 Mei z948. WET, houdende naturalisatie 
van Johannes Petrus Aubroeck en 22 
anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 744; 
Hand. II 47/48, blz. z720--z72z; 
L. & s. I948 

Bijl. Hand. I 47/48, 744; 
Hand. I 47/48, blz. 584. 

1948 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
safuut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johannes Petrus Aubmeck en 22 anderen, 
die aan Ons een verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de 
in de artikelen 2 en 3 genoemden voor zo
veel doenlijk - van de bewijsstukken, be
doeld in artikel 3 der wet van x2 December 
z892 (Staatsblad no. 268) op het Neder
landerschap en het ingezetenschap, laatste
lijk gewijzigd bij de wet van IS December 
I938 , (Staatsblad no. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan : 

x O • Johannes Petrus Aubroeck, geboren 
te Rotterdam (Zuidholland) 2 Juni x902, 
schipper, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

2 ° . Anne-Liese Bielschowsky, geboren 
te Deutsch-Wilmersdorf, Berlijn-Wilmers
dorf (Duitsland) 8 Juli x907, secretaresse, 
wonende te Amsterdam, provincie Zuidhol
land · 

3 °: Ruth Bielschowsky, geboren te Ber
lijn (Duitsland) xs Februari xgxg, kantoor
bediende, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

4 ° . Joan Clara Konig, geboren te New 
York (Verenigde Staten van Amerika) 9 
April x926, zonder beroep, wonende te Zeist 
provincie Utrecht; 

5 °. Dawid Kornmehl, geboren te Tar
now (Polen) 20 Mei x886, koopman, ver-
blijvende op Curaçao; · 

6 ° . Fanny Elisabeth M üller, geboren te 
Deva11lt-les-Ponts, gemeente Metz (Frank
rijk) 23 Augustus x892, dienstbode, wonen
de te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

7°. Johann Heinrich Bernard Netteler, 
geboren te Amelsbüren (Duit.sland) x2 
Maart x904, schipper, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland; 

8 °. Arnold Pavel Nossek, geboren te 
Knèzdub (Tsjecho-Slowakije) 6 Februari 
x899, directeur van een schoen- en leder
fabriek, wonende te Best, provincie Noord
brabant; 

9 °. Paul Joseph Siebertz, geboren te 
Aken (Duitsland) xs November x908, be
hanger en stoffeerder, wonende te Vaals, 
provincie Limburg; 

xo 0
• Willem Tromp, geboren te Ermelo 

( Gelderland) xo September x922, hulp
marechaussee, wonende te Ermelo, provin
cie Gelderland; 

u 0
• Maaike de Wit, geboren te Rotter

dam (Zuidholland) x7 Juni x897, houdster 
van een modezaak, gèscheiden echtgenote 
van Alf~ed Franz Jose/ Lernrnen, wonende 
te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

20 
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2. M et afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3 , tweede en -vierde lid, aanhef en 
onder 3 ° ., der wet van 12 D ecember 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204) , wordt bij deze de 
hoedanigheid van N ederlander verleend 
aan: 

1°. Jozua Babis, geboren te Rotterdam 
( Zuidholland) 28 Juli 1905, koopman, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidhollan d; 

2 ° . ]osef Erich Buers, geboren te Steele, 
thans Essen-Steele (Duitsland) 13 Februari 
1917, mijnwerker, wonende te Heerlen, pro
vincie L imburg; 

3 ° . Herman B ernard Rudolf Heller, ge
boren te Odoorn (Drenthe) 6 Augustus 
1899, timmerman, wonende te Lei.den, pro
vincie Zuidho/Jand; 

4 °. Meijer Levisson, geobren te Dor
drecht (Zuidholland) 22 D ecembe r 1916, 
sergeant, wonende te Papendrecht, provin
cie Zuidholland; 

5 °. Simon Levisson, geboren te Dor
drecht (Zuidholland) 11 Juli 1914, bestel
ler bij -de P .T.T ., wonende t e Dordlecht, 

. provincie Zuidholland; 
6 °. Hermann Johann Joseph Ostermat111, 

geboren te Amsterdam (Noordholland) 14 
Maart 1899, vertegenwoordiger, wonende te 
Haarlemmermeer, provincie Noordholland; 

7° . August Raes, geboren te Brunssum 
( Limburg) 27 October 1902, m ijnwerker, 
wonende· te Brunssum, provincie Limburg; 

8°. Jacob Schmitz, geboren te Schaes
berg (Limburg) 21 October 191.7, schilder, 
wonende te Roermond, provincie Limburg; 

9 ° . jan Schu urhuis, geboren te Lemke, 
Uelsen (Duitsland) 14 Juli 1893 , landbou
wer, wonende te Tubbergen, provincie Over
ijssel. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op ' het Nederlander
scha p en het ingezetenschap, laatst elijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1 ° . Maartje Aubroeck, geboren te Rot
terdan1 (Zuidhollarid) 16 Mei 1925, zonder 
beroep, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

2 ° . /zaak Kornmehl, geboren te 's-Gra
venhage (Zuidholland) 14 October 1917, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidho/Jand; 

3 °. Pinkas Kornmehl, geboren te 's-Gra
venhage (Zuidholland) 3 Juli 1920, koop
man, wonende t e 's- Gravenhage, provincie 
Zuidhol/and. 

4. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize Soestdijk, 27 Mei 

, 948. JULIANA. 
D e Min. v. J ustitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg . II J uni z948.) 
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27 Mei z948. WET, houdende naturalisat ie 
van Hugo B axa en 2 1 anderen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 748; 
Hand. Il 47/48, bladz. z72z- z722 · 
Bijl. Hand. 1 47/48, 748; ' 
Hand. 1 47/48, bladz. 584. 
In naam van Hare Majestei t Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, P rinses der Nederlanden 

Regentes ~an het Koninkrijk, • 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen 

saluut ! doen t e weten: ' 
Alzo Wij in overweging genomen hebben 

dat er aanleiding is tot naturalisatie va~ 
Hugo Baxa en 21 anderen, die aan Ons een 
verz?ek daartoe hebben gedaan , met over
legging - wat betreft de in de a rtikelen 2 
en 3 genoemden voor zoveel doenlijk - van 
de bew1Jsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad no. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenscha p , laa tstelijk gewij zigd bij de wet. 
van 15 December 1938 (Staatsblad no. 204) · 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz'. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1° . Hugo Baxa, • geboren te H olisov 

(Tsjecho-Slo wakije) 22 Februari 1900, werk
meester, wonende te Eindhoven, provincie 
Noord-Brabant; 

2 °. M '!Iia Catharina B aum, geboren t e 
Vaals (Limburg) 3 Maart 1894, naaister, 
wonende te Vaals, provincie Limburg · 

3 °. Frans Bück, geboren te Ke;krade 
(Limburg) 20 Augustus 1917, technisch 
a~btenaar, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg ; 

4 °. Peter Harts Karl Gabriel Cornelius 
geboren te B_erlijn (Duitsland) 10 J uni 1903: · 
elect.rotechnicus, wonende te Eindhoven 
provincie Noordbraban t· ' 

5 ° - Gustav Dehren b~ch, geboren te H a
g&:-Haspe ( Duitsland ) 18 Maart 1886, RK. 
priester, wonende te Grave, provincie 
Noordbrabant; · 

6 ° . Joseph D erhaeg, geboren t e L anaken 
(België) 6 Januari 1904, fab r ieksarbeider, 
wonende te Culemborg, provincie Gelder
land · 

7o'. Hans Freudenthal, geboren t e Luc
k en w alde (Duitsland) z7 S ep tember 1905, 
h_oogleraar, wonende te Amsterdam, provin
cie Noordholland; 

8 ° . Gerhard Hermann te Grotenhuis, ge
boren te Werth, thans Liedern- Werth 
( Duitsland) 4 Augustus 1907, garagehou
der, wonende te Woudenberg, provincie 
Utrecht ; 

9 °. Rud'Ólphe Fritz· John, geboren te 
Geeraardsbergen ( België) 14 Januarj 1904 
bedr_ijfsleider, wonende te Amsterdam, pro: 
vmc1e Noordholland; 

10° . Ernst Leffmann, geboren te Keu/en 
(Duitsland) 23 April 1899, koopman, wo
nende te Arnhem, provincie Gelderland · 

II
0

• Albrecht Walter Karl Mayer gebo
ren te Prenzlau (Duitsland) 29 J uni 191 5, 
bouwkundig tekenaar-opzichter , wonende t e 
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Utrecht, provincie Utrecht; 
12 ° . Karl Eg<m Mos/er, geboren te Ber

lijn (Duitsland) 26 Juni 1902, handelsagent, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

13 °. Andrej Obsteter, geboren te Go
riskavas ( Joego-Slavië) 2 November 1880, 
caféhouder, wonende te Eygelshoven, pro
vincie Limburg; 

r 4°. Veronica Reiners, geboren te Vier
sen (Duitsland) 13 October 1886, huishoud
ster, wonende te Nijmegen, provincie Gel
derland; 

15° . Rosa Gertrud Rohde, geboren te 
Keulen (Duitsland) 16 October 1894, dienst.. 
bode, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

16°. Reinhàld Erich Stern, geboren · te 
Stanislau (Polen) 6 September 1910, koop
man, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidhollan'd; 

17° . Julius Widlak, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 25 Maart 1909, huisschilder, 
wonende te Son en Breugel, provincie 
Noordbrabant. 

2. Mt,t afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid , aanhef en 
onder 3 °., der wet van r 2 December r 892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij de::e de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1 °. Jacob Richard Zacharias Forsch, ge
boren te Delft (Zuidholland) 6 April 1898, 
los werkman, wonende te Delft, provincie 
Zuidholland); 

2° . Otto Franz Emil Käkow, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 5 Januari 1903, 
groenteventer, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

3 °. Edward Alexander Penrhijn Lowe, 
geboren te Jogjakarta (Nederlandsch-hzdië) 
22 Januari 1915, reserve-officier van ge
zondheid, verblijvende in Nederlandsch
]1ndië, 

3. ,Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad no. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1° . Mathias Obstetar, geboFen te Eygels
hoven (Limburg) 16 Augustus 1916, fa
brieksarbeider, wonende te Eygelshoven, 
provincie Limburg; 

2 °. Maria Louisa Ob,stetar, geboren te 
Eygelshoven (Limburg) ro Maart 1925, fa
brieksarbeidster, wonende te Eygelshoven, 
provincie Limburg. 

4, Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t~ Paleize Soestdijk, 27 Mei 

rq48. JULIANA. 
De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. II Juni 1948). 
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27 Mei 1948. WET, houdende naturalisatie 
van Maria Antonia Andenberg en 19 
anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 750; 
Hand. II 47/48, bladz. 1722; 
Bijl. Hand. I 47/48, 750; 
Hand. I 47/48, bladz. 584. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Maria Antonia Andenberg en 19 anderen, 
die aan Ons een verzoek daartoe hebben 
gedaan, met overlegging - wat betreft de 
in artikel 2 genoemden voor zoveel doen
lijk - van de bewijsstukken., bedoeld in 
artikel 3 van de wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 D ecember 1938 
(Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1, D e hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Maria Aritonia Andenberg, geboren 

te Hardt, thans München-Gladbach (Duits
land) 9 Mei 1898, huishoudster, wonende te 
Zenderen, gemeente Bome, provincie Over
ijssel; 

2 °. Friedrich Wilhelm Brudkuhl, gebo
ren te Soerabaja (Nederlandsch-lndië) 27 
Juli 1909, opzichter bij de Marine Lucht
vaartdienst, wonende te Soerabaja (Neder-
landsch-Indië); - ' 

3 °. Ell is Duell, geboren te Dortmund 
(Duitsland) 23 Juni 1901, musicus, wonen
de te Batavia (Nederlandsch-Indië); 

4 ° . Sa/o H~ Eiser, geboren te Stol
ber~ (Duitsland) 19 November 1909, be
drijfsleider, wonende te Maartensdijk, pro
vincie Utrecht; 

5 °. Marianne Grewe, geboren te Mül
heim aan de Ruhr (Duitsland) 23 Juli 19n, 
dienstbode, wonende te Maastricht, provin
cie Limburg; 

6 ° . Maria Ottilie Charlotte Kraft, ge
boren te Paderborn (Duitsland) 6 Februari 
1877, zonder beroep, weduwe van Johann 
Heinrich Herkenhofl genaamd Konersmann, 
wonende te Bloemendaal, provincie Noord
holland; 

7° . Jenö Leichtman, geboren te Nagyvá
rad (Hongarije) 18 Mei 1899, arts, wonen
de te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

8 ° . Johann Nase, geboren te Nieder
Thomasdorf (Tsjecho-Slowakije) 26 Juli 
1893, garagehouder, wonende te Hengelo, 
provincie. Overijssel; 

9 °. Alfred Raphalowiz, geboren te Am
sterdam (Noordholland) II Januari .1901, 
kleermaker, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

ro 0
• Karl Alfred Reinberger, geboren te 

Rosenberg (Duitsland) 21 Februari 1881, 

• 
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zonder beroep, wonende te Leeuwarden, 
wovincie Friesland; 

u 0
• Benedek Elemér Vidos, geboren te 

Boedapest (Hongarije) 7 Februari x902, 
hoogleraar, wonende te Nijmegen, provin-
cie Gelderland; . 

x2 ° . Anna Catharina Wiggers, geboren 
te Warendor! (Duitsland) 28 Juli x888, 
kloosterzuster-hoofdonderwijzeres , wonende 
te Zuilen, provincie Utrecht. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3 , tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3 °., der wet van x2 D ecember x892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelij k ge
wijzigd bij de wet van xs December x938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander v erlee nd aan: 

x0
• Henderikus Bernardus Heller, gebo

ren te Emmen ( Drenthe) x2 Juni x907, 
meubelmaker, wonende te Ter Apel, ge
meente Vlagtwedde, provincie Groningen; 

2°. Heero Leefoge; geboren te Rotter
dam ( Zuidho/Jand) II Mei x906, walkapi
tein, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

3 °. Paul Heinrich Mü/Jer, geboren te 
Bieleleld (Duitsland) x3 October x876, zon
der beroep, wonende te Maastricht, pro
vincie Limburg; 

4°. Johann Franz Antonn Maria van 
Nispen, geboren te Amsterdam (Noo~dhol
land) x7 Augustus x9x5, kantoorbediende, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
ho//and; 

5°. Jakob Eduard Rzadkiewicz, gebo~en 
te Essen ( Duitsland) 28 Augustus I9II, m
gedeeld bij een bewakings-detachement, 
wonende te Hoensbroek, provincie Lim
b urg; 

6°. Caspar Johan Anton Schmidt, ge
boren te Leiden ( Zuidholland) 9 October 
x899, winkelier, wonende te Sassenheim, 
provincie Zuidho/land; 

7. 0 • Adriaan Van'ca., geboren te Rotter
dam ( Zuidholland) 27 December ~9x7, 
chauffeur, wonende te Rotterdam, prov1nc1e 
Zuidho/Jand; 

8°. Leonard Verhülsdonk, geboren te 
O ttersum (Limburg) 5 December x9rn, 
timmerman-aannemer, wonende te Otter
sum provincie Limburg. 

3. ' D eze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 7 Mei 

x948. 
JULIANA. 

De Min. v. Justi tie, J . H . VAN MAARSEVEEN . 

(Uitgeg. II Juni z948.) 
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S llfaart 1948. BESLUIT tot wijziging van': 

le. het B ezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934 (Staatsblad 
1933, n°. 783); 

2e. het Algemeen Rijksambtenaren 
Reglement; 

3e. het Koninklijk besluit van 15 J a
nuari 1946 (Staatsblad n ° . G 13), 
zoals dit laatstelijk is gewijzigd; 

4e. het Koninklijk besluit van 12 April 
1947 (Staatsblad n °. H 116). 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister v.an 

Binnenlandse Zaken d.d. 7 Februari 1948, 
n°. 13027/R, Afdeling Ambtenarenzaken, bu
reau II, daartoe gemachtigd door de Raad 
van Ministers; 

Gelet op artikel 65 · van de Grondwet, op 
artikel 125, l e lid van de Ambtenarenwet 
1929 en op het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, laatstelijk ge
wijzigd bij Ons besluit van 16 Augustus 
1947 (Staatsblad n°. H 304); 

Overwegende, dat h et wenselijk is voren
genoemd Bezoldigingsbeslui t opnieuw te 
w ijzigen en aan t e v ullen; 

De Raad van State gehoo rd. (advies van 
17 Februari 1948 n °. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 24 Februa ri 1948 n °. 
14021/R, Afdeling Ambtenarenzaken, bu
reau II; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 

Artik el I. 
In de bijlagen van h et Bezoldigingsbe

s luit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
worden de navolgende wijzigingen aan ge
bracht: 

A. Ger ek end van 1 Juni 1945: 
In bijlage A I: 

In schaal 105, afdeling Landbouw en 
Visserij, wordt onder h et onderdeel Vee
artsenijkundige dienst als derde inschrij
ving opgenomen het ambt van: 
Opzichter bij h et Staatsveeartsenijkundig 

onderzoekingsinstituut. 
B. Gerekend van 1 Juli 1945: 

a. In bijlage A I: 
In schaal 63, afdeling Waterstaat, ver

valt onder h et onderdeel Nederlands Me
teorologisch Instituut het ambt van: 
Obser vator, voorzover n iet afzonderl ijk ge

noemd, en wordt a ls laatste inschrijving 
opgenomen: 

Weerdienstassisten t. 
In schaal 69 vervalt de afdeling Water

staat met hetgeen daaronder is vermeld. 
In schaal 70, afdeling Waterstaat, vervalt 

het onderdeel Nederlands llfeteorologisch 
Instituut met hetgeen daaronder is ver
meld. 

In schaal 92, afdeling Waterstaat, wordt 
onder het onderdeel Nederlands Meteorolo
gisch Instituut als eerste inschrijving op
genomen: 
Assistent 2e klasse. 
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In de schalen 94, 101 en 107 afdeling Wa
terstaat, ·vervalt het onderdeel Nederlands 
Meteorologisch Instituu,t m et h etgeen daar
onder is vermeld. 

In schaal 121 wordt als eerste inschrij
v ing opgenomen: 

Waterstaat. 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch 

Instituut, 

Assistent l e klasse. 
In schaal 142, afdeling Waterstaat, wordt 

onder h et onderdeel N ederlands Meteorolo 
gisch I nstituut a ls laatste inschrijving op
g·enomen: 
Hoofdassistent 2e k lasse. 

In schaal 153, afdeling Waterstaat, wordt 
a ls laatste inschrijving opgenomen: 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut. 

Hoofdassistent le klasse. 
In schaal 163, afdeling Waterstaat, wordt 

na het onderdeel Scheepvaartinspectie en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut. 

T echnisch assistent. 
In schaal 184, afdeling Waterstaat, wordt 

na h et onderdeel Staatstoezicht op de mij 
nen en h etgeen daaronder is vermeld, op
genomen : 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
Instituut. 

Hoofdcommies . 
In schaal 189, afdeling Waterstaat, wordt 

a ls laatste inschrijving opg·enomen: 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch 

Instituut. 

W etenschappelijk assistent. 
In schaal 205 vervalt de afdeling Water

staat met hetgeen daaronder is vermeld. 
In schaal 212, afdeling Waterstaat, wordt 

na het onderdeel Scheepvaartinspectie en 
h etgeen daaronder is vermeld, opgenomen : 

Koninklijk N ederlands Meteorologisch 
I nstit itut. 

W etenschappelijk medewerker. 
In schaal 213 vervalt de afdeling Water

staat met h etgeen daaronder is vermeld. 
Na schaal 229. en hetgeen daaronder is 

vermeld, wordt opgenomen: 
SCHAAL 230. 

f 3060-f ó8ó0, 16 jaar. 
15 jaarlijkse verhog ingen van f 180. 

1 jaarlijkse ve rhog ing van f 90. 
Waterstaat. 

Koninklijk Nederlands M et eorologisch 
I nstituut. 

Adjunct-directeur. 
l e Wetenschappelijk medewerker. 

In schaal 235, afdeling Waterstaat, ver
valt h et onderdeel Nederlands Meteorolo 
gisch assistent m et h etgeen daaronder is 
vermeld. 
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In schaal 241 wordt, na de afdeling Bin
nenlandse Zaken en hetgeen daaronder is 
vermeld, opgenomen: 

WATERSTAA'I.'. 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch 

Instituut. 
Directeur. 

In bijlag e A II : 
Vervalt het hoofd f ó40 vast met hetgeen 

daar onder is vermeld. 
C. Ger ekend van 1 October 1946 : 

In bijlage A I: 
In schaal 121 wordt na de vermelding der 

schaalbedragen opgenomen: 
Justitie. 

Burgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 
Centrale Raad van B ero ep en Raden 

van Beroep (S.V.) 
Hoofdklerk . 

In schaal 142, afdeling Justitie, vervalt 
h et onderdeel Burgerlijke Gerecht en m et 
hetgeen daaronder is verm eld en wordt in 
plaats daarvan opgenomen : 
Biirgerlijke en Militaire Gerechten, alsmede 

Centrale Raad van B ero ep en Raden 
v an B eroep (S.V.) 

Hoofdklerk-bureelchef. 
D. gerekend van 1 Januari 1947: 

a. In bijlage A I : 
In schaal 93, afdeling Landbouw en Vis

serij, wordt a ls laatste inschrijving opge
nomen: 

Staatsbosbeh eer. 
T ek enaar l e klasse. 

b. In bijlage A I: 
In schaal 204 wordt als laatste inschrij

ving opgenomen: 
Landbouw en Visserij . 
Landbouw hogeschool. 

Landmeter. 
c. In bijlage A I : 

In schaal 197 wordt, na de afdeling Wa
terstaat en h etgeen daaronder is vermeld, 
opgenomen : 

Landbouw en Visserij. 
Cultuurtechnische dienst. 

Waterbouwkundige. 
d. In bijlage A I: 

In schaal l 82 wordt als laatste inschrij
v ing opg·enomen : 

Landbouw en Visserij. 
Visserijinspectie. 

T echnisch h oofdopziener. 
e. In bijlage A I: 

In de schalen 1, 10, 51 en 90, afdeling 
Landbouw en Visserij, wordt na het onder
deel Staatsbosbeh eer e n h etgeen daaronder 
is vermeld, opgenomen het onderdeel: Cen
trale Grondkamer, m et vermelding daar
onder van de navolgende ambten: 
(Sch. 1) Machineschrijver. 
(Sch. 10) Schrijver 2e klasse. 
(Sch. 51) Schrijver l e k lasse. 
(Sch. 90) Adjunct-commies. 
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f. In bijlage A I: 
In schaal 1, afdeling O1ivoedlng, Weten

schap en Cultuurbescherming, wordt na het 
onderdeel Nationale Bibliotheek en hetgeen 
daaronder is vermeld, opgenomeq: 
Koninklijke Akademie-van Wetenschappen. 

Machineschrijver. 
In schaal 22, afdeling Opvoodlng, Weten

schap en Cultuurbescherming, wordt na het 
onderdeel Rijkskabinet van schilderijen en 
hetgeen daaronder is vermeld, opgenomen: 

·Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 

Concierge. 
In de schalen 33 en 63 afdeling Opvoeding, 

Wetenschap en Cu ltuurbeschermin g, ver
valt het onderdeel Nederlandse Akademie 
van Wetenschappen met hetgeen daaron
der is vermeld. 

In schaal 90, afdeling Opvoeding, Weten 
schaJ) en Cultuurbescherming, wordt onder 
het onderdeel Nederlandse Akademie van 
Wetenschappen als eerste inschrijving op
genomen h et ambt van: 
Administratief ambtenaar. 

In schaal 152, afdeling Opvoeding, Weten
schap en Cultuurbescherming, wordt als 
laatste inschrijving opgenom en: 
Koninklijke Alcademie van Wetenschappen. 

Bibliothecaris. 
In schaal 160, afdeling Opvoodlng, Weten

schap en Cultuurbescherming, vervalt h et 
onderdeel Nederlándse Akademie van We
tenschappen, m et hetgeen daaronder is 
vermeld. 

In schaal 181, wordt na de vermelding 
der schaalbedragen opgenomen: 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Koninklijke Akademie van Wetenschappen. 

Hoofd van administratie. 
In bijlage B I: 

In groep 3a, vervalt de afdeling Opvoe
ding, Wetenschap en Cultuurbescherming, 
met hetgeen daaronder is vermeld. 

g, In bijlage A I: 
In schaal 65, afdeling Opvoeding, Weten

schap en Cultuurbescherming, vervalt onder 
het onderdeel Rijksuni1,ersiteiten en Tech
nische Hogeschool het ambt van Plantsoen
chef t e Groningen*), met de daarbij be
horende noot aan de voet van de bladzijde 
en wordt in plaats daarvan opgenom en het 
ambt van: 
Plantsoenchef. 

h. In bijlage A I: 
In schaal 6ö, afdeling Opvoeding, Weten

schap en Cultuurbescherming, wordt als 
laatste inschrijving opgenomen: 

Rijlcsakademie voor beeldende kunsten. 

~echnisch assistent. 
i. Na schaal 10 en hetgeen daaronder is 

vermeld, wordt het navolgende opgenomen: 
SCHAAL 10a. 

f 864- f 1584, 11 jaar. 
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5 jaarlijkse verhogingen van f 72. 
2 tweejaarlijkse verhogingen van f 144. 

1 tweejaarlijkse verhoging van f 72. 
Binnenlandse Zaken. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
T elefonie. 

Kantoorhouder 5e klasse*), m et een noot 
aan de voet van de betreffende bladzijde, 
welke gel ijk is aan de tweede alinea van de 
noot welke thans is geplaatst bij het ambt 
van kantoorhouder van een hulpkantoor 
der 3e klasse a in schaal 20. 

Na schaal 24 en hetgeen daaronder is 
vermeld, wordt het navolgende opgenomen: 

SCHA.AL 24a. 
f 972-f 1782, 11 jaar. 

5 jaarlijkse verhogingen van f 81. 
2 tweejaarlijkse- verhogingen van f 162. 

1 tweejaarlijkse verhoging van f 81. 
Binnenlandse Zaken. 

Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. 

Kantoorhouder 4e klasse*), met een noot 
aan de voet van de betreffende bladzijde: 
Zie voor de bezoltliging van de loopdienst 
de noot bij schaal ioa. 

In schaal 47, afdeling Binnenlandse Zaken, 
onderdeel Staatsbedrijf der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie, wordt a ls vier de in
schrijving opgenomen h et ambt van: Kan
toorhouder 3e klasse*), met een noot aan 
de voet van de betreffende bladzijde: Zie 
voor de bezoldiging van de loopdienst de 
noot bij schaal 10a. 

In schaal 69, afdeling Binnenlandse Zaken, 
onderdeel Staatsbedrijf der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie, wordt a ls derde in
schrijving opgenomen het ambt van: Kan
toorhouder 2e klasse*), met een noot aan 
de voet van de betreffende bladzijde: zie 
voor de bezoldiging van de loopdienst de 
noot bij schaal 10a. 

In schaal 97, afdeling Binnenlandse Zaken, 
onderdeel Staatsbedrijf der Posterijen, Te
legrafie en Telefonie, wordt als tweeàe in
schrijving opgenomen het ambt van: Kan
toorhouder le klasse*), met een noot aan 
de voet van de betreffende bladz ijde lui
dende als volgt: 

*) Indien belast met het beheer van door 
de Directeur-Generaal der Posterijen, T ele
grafie en Telefonie aan te wijzen belang
rijke hulpkantoren wordt boven h et rang 
salaris een toelage verleend van f 180 per 
jaar; indien belast met het beheer van 
zodanige zeer belangrijke hulpkantoren 
wordt boven het rangsalàris een toelage 
verleend van f 270 per jaar. Zie voorts voor 
de bezoldiging van de loopdienst de noot 
bij _schaal l0a. 

De schalen 20, 2.6, 82 en 110 met hetgeen 
daaronder is vermeld, alsmede de noot aan 
de voet van de betreffende bladzijden ver
vallen. 

In de schalen 37, 50, 56, 66, 74 en 88 ver
vallen de afdeling Blnll'enlandse Zaken met 
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hetgeen daaronder is vermeld, alsmede de 
aan de voet van de desbetreffende bladzij
den geplaatste noten. 

Artikel II. 
Gerekend .van 1 Januari 1947, wordt het 

vorengenoemde Bezoldigingsbesluit als volgt 
gewijzigd: 

A. Artikel 20, lid 2, vervalt en wordt 
vervangen door het navolgende: 

2. Vo,or de ambtenaren, die na 1 Ja
nuari 1947 in de termen vallen om de hu
welijkstoelage te genieten, gaat deze in op 
de eerste dag van de maand volgende op 
die, waarin de 23-jarige leeftijd wordt be
reikt, en overigens op de eerste dag van 
de maand volgende op die, waarin h et 
huwelijk wordt gesloten, en voor zoveel de 
vrouwelijke ambtenaren betreft, op de eer
ste dag van de maand volgende op die, 
waarin het huwelijk is ontbonden. 

B. Artikel 21 vervalt en wordt vervan
gen door het navolgende: 

Art. 21. 1. De ambtenaar in vaste of 
tijdelijke dienst, die · een of meer kinderen 

' tot zijn last heeft beneden de leeftijd van 
18 jaar of een of meer kinderen van 18, 19 
of 20 jaar, die het dagonderwijs volgen aan 
een inr\chting voor algemeen vormend of 
vakpnderwijs, heeft bij wijze van tijdelijke 
toelage voor elk van die kinderen aan
spraak op een kindertoelage. 

2. Onder kind wordt in dit artikel ver
staan een wettig of gewettigd kind van de 
ambtenaar of van zijn echtgenote, a lsmede 
een kind dat voor de toepassing van het ' 
besluit op de loonbelasting en/of inkomsten- · 
belasting als pleegkinçl kan worden aange
merkt. 

3. Onverminderd het bepaalde in h et 
vijfde, zesde, zevende en achtste lid be
draagt de kindertoelage 3 procent per kind 
van de op 1 Januari van het lopende ka
l enderjaar geldende wedde, dan wel - in
dien op genoemde datum geen wedde of 
loon op de voet van dit besluit was vast
gesteld - 3· procent van de wedde op de 
datum van indiensttreding. 

Onder wedde worden voor de toepassing 
van dit artikel de toelagen begrepen, met 
uitzondering van de kindertoelage, alsmede 
de geldswaarde voor het geheel of gedeel
t_elijk genot van vrij wonen en/of vrij vuur, 
licht en/of water. · 

4. Indien beide ouders een burgerlijke 
rijksbetrekking bekleden, wordt uitsluitend 
rekening g\)houden met de in het vorige 
lid bedoelde, aan de hooget bezoldigde ouder 
toegekende wedde. 

5. Bij de bepaling van het bedrag van 
de kindertoelage per kind overeenkomstig 
de vorige leden wordt een minimum in acht 
genomen van f 12.50 per maang, onder
scheidenlijk f 2,90 per week, alsmede een 
maximum van f 17.10 per maand, onder
scheidenlijk f 3.95 per week. 

6. Voor de betrekkingen, die bezoldigd 
worden met een evenr edig gedeelte van de 
wedde van een andere betrekking geldt als 
minimum een in dezelfde evenredigheid be-
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paald gedeelte van het in lid 5 gestelde mi
nimum. 
· 7. Onverminderd het bepaalde in het 
achtste lid, geldt het in het vijfde lid ge
stelde minimum niet voor de betrekkingen, 
welke als nevenbetrekkingen zijn te be
schouwen, tenzij de ambtenaar meer dan 
één van dergelijke betrekkingen bekleedt 
en hij daarin bij voortduring een volledige 
dagtaak vindt, in welk geval, indien de toe
lage over de gezamenlijke bezoldiging min
der bedraagt dan het evengenoemd mini-

• mum, die toelage met het verschil wordt 
verhoogd. 

8. Indien beide ouders of één van hen, 
anders dan op grond van dit artikel, aan
spraak h eeft op ei:iige kindertoelage, kinder
toeslag of kinderbijslag op de voet van de 
bepalingen van de Kinderbijslagwet of een 
krachtens deze wet erkende regeling, wordt 
de kindertoelage bedoeld in dit artikel 
slechts uitgekeerd, indien en 'voor zover 
deze meer bedraagt dan evenbedoelde kin
dertoelage, kindertoeslag of kinderbijslag. 

9. De kindertoelage wordt elk jaar met 
ingang van de l e Januari toegekend tèn 
aanzien van de kinderen, waarvoor, inge
volge de bepaling·en van de voorafgaande 
leden, op die datum aanspraak bestaat. 

Indien deze aanspraak ten aanzien van 
een bepaald kind eerst na genoemde datum 
ontstaat, wordt de kindertoelage toegekend 
met ingang van de eerste dag van de 
maand, of van de lqonweek, volgende op 
die, waarin de aanspraak is ontstaan. 

10. Indien de aanspraak op kindertoe
lage komt te vervallen, eindigt de toelage: 

a. met ingang van de eerste dag van 
het kalenderjaar, volgende op dat, waarin 
het kind is overleden of de 18-jarige leeftijd 
heeft bereikt, behalve indien h et dagonder
wijs volgt aan een inrichting van algemeen 
vormend of vakonderwijs; 

b. met ingang van de eerste dag van de 
maand of van de loonweek, volgende op die, 
waarin het kind, anders dan tengevolge 
van overlijden, heeft opgehouden pleegkind 
te zijn, of - indien het een kind betreft 
van 18 jaar of ouder - heeft opgeh ouden 
het dagonderwijs als voren bedoeld te vol 
gen, dan wel de 21-jarige leeftijd heeft be
reikt. 

11. Tç,ekenning der kindertoelage, inge
volge het negende J.id, vindt eerst plaats, 
nadat de ambtenaar een daartoe strekken
de aanvraag heeft ingediend. Hij is ver
plicht binnen -één week, nadat een der om
standigheden, vermeld in het vorige lid 
onder b zich heeft voorgedaan, hiervan 
schriftelijk mededeling te doen aan de daar
toe aangewezen instantie. 

12. Onze Minister van Binnenlandse Za
ken stelt nadere richtlijnen vast voor de 
uitvoering van het bepaalde in dit artikel. 

C. Artikel 28 vervalt en wordt vervan-· 
gen door h et navolgende: 

Art. 28. 1. In afwijking van het be
paalde in het derde lid van artikel 21 wordt. 
·het · bedra g van de kindertoelage over het 
tijdvak van 1 Juli 1947 tot en met 31 De-
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cember 1947 bepaald naar de wedde op 1 
Juli 1947. 

2. In afwijking van het bepaalde in het 
vijfde lid van artikel 21 ontvangt een amb
tenaar, die zich vóór ·1 Mei 1945 in over
heidsdienst bevond en uit dien hoofde voor 
een bepaald kind aanvankelijk een mini
mum-kindertoelage genoot van· f 200 per 
jaar, f 16.65 per maand, of f 3.85 per week, 
en aan wie op grond van artikel 11 van 
Ons besluit van 15 Januari 1946 (Staats
blad n°. G 13) opnieuw deze toelage werd 
toegek end, na 1 Januari 1947 ten aanzien · 
van dat kind wederom, bij wijze van tijde
lijke maatr egel, deze minimum-kindertoe
lage, tenzij sedert laatstgenoemde datum 
een wezenlijke onderbreking van h et dienst
verband met de overheid heeft plaats ge
vonden. 

Artikel III. 

Gerekend van 1 J1.1li 1947 wordt vorenge
noemd Bezoldigingsbesluit als volgt gewij
zigd: 

A. In de Algemene bepaling vervallen 
de definities betreffende "standplaatsaf
trek" en "ongehuwdenaftrek" en wordt na 
de definitie betreffende "gehuwden" het 
navolgende ingevoegd: 

,,volwassenen" worden daaronder ver
staan de ambtenaren, die de leeftijd van 

a. 21 jaren hebben bereikt, voor zover 
zij een ambt bekleden, voorkomende in een 
der bijlagen A. II, A III en C van dit be
sluit, 

b. 22 jaren h ebben bereikt, voor zover 
zij een ambt bekleden , voorkomende in een 
der g roepen 1, 2 of 2a van bijlage B III of 
een der groepen A en B van bijlage B VI 
van dit besluit, 

c. 23 jaren hebben bereikt, voor zover 
zij een ambt bekleden, voorkomende in een 
der overige groepen van bijlage B III of in 
groep C vah bijlage B VI van dit besluit. 

B. Artikel 1 vervalt en wordt vervangen 
door het navolgende: 

Art. 1. D e bezoldiging van de burger
lijke Rijksambtenaren in vaste dienst, voor
zover deze niet bij of krachtens wet of a l
gemene maatregel van bestuur elders is 
geregeld, wordt vastgesteld met inachtne
ming van h et in dit besluit bepaalde. 

C. Na artikel 1 w-ordt ingevoegd art. la, 
luidende als volgt: 

Art. la. 1. De wedde van de volwassene, 
die een ambt bekleeät, voorkomende in een 
der schalen of groepen van de bijlagen A 
of B van dit besluit, wordt vastgesteld aan 
de hand van de overeenkomstige schalen of 
groepen, vermeld in: 

a. bijlage A I, voor zover hij een ambt 
bekleedt voorkomende in bijlage A II, 

b. bijlage B I, voor zover hij een ambt 
bekleedt voorkomende in bijlage B III, 

c. bijlage B IV, voor zover hij een ambt 
bekleedt voorkomende in bijlage B VI. 

2. De wedde van de niet-volwassene, 
die een ambt bekleedt, voorkomende in een 
der schalen of groepen van de bijlagen A of 
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B van dit besluit, wordt vastgesteld aan de 
hand van de overeenkomstige schalen of 
groepen, vermeld in: 

a. bijlage A I, voor zover hij een ambt 
bekleedt, voorkomende in bijlage A II, m et 
dien verstande, dat hij tenminste 18 jaar 
oud dient te zijn en voorts dat voor elk 
jaar of gedeelte van een jaar, dat hij bene
den 21 jaar, is, de aanvangswedde wordt 
verminderd met: 

f 10 per maand in een standplaats van 
de le klasse; 
de l e klasse; f 9.60 per maand in een 
standplaats van de 2e klasse; en f 9.20 per 
maand in een standplaats van een der 
overige klassen. 

b. groep 1 van bijlage B II, voorzover 
hij een ambt bekleedt voorkomende in 
groep 1 van bijlage B III ; 

g roep 2 van bijlage B II, voorzover hij 
een ambt bekleedt voorkomende in een der 
groepen 2 of 2a van bijlage B III; 

groep 3 van bijlage B II, voorzover hij 
een ambt bekleedt voorkomende in een der 
groepen 3, 3a of 3b van bijlage B III. 

g roep 4 van bijlage B II, voorzover hij 
een ambt bekleedt voorkomende in een der 
overige groepen van bijlage B III. 

c. bijlage B V, voorzover hij een ambt 
bekleedt, voorkomende in bijlage B VI. 

3. De wedde van de ambtenaar, die een 
ambt · bekleedt, voorkomende in bijlage A 
III, wordt vastgesteld op het bedrag, dat 
in die bijlage daarvoor is aangegeven. 

4. De wedde van de ambtenaar, die een 
ambt bekleedt, voorkomende in bijlage C, 
wordt vastgesteld met inachtneming van 
de in die bijlage gestelde regels. 

D. Na artikel la wordt ingevoegd arti
k el lb, bestaande uit drie leden, genum
m erd 1, 2 en 3, waarvan de tekst onder
scheidenlijk overeenstemt m et die van de 
leden 4, 5 en 6 van het vervallen artikel 
1, met dien verstande, dat de tweede alinea 
,van h et vervallen vierde lid, wordt ver
vangen door het navolgende: 

Diensttijd, gedurende welke de ambte
naar van 18 jaar of ouder wordt bezoldigd 
overeenkomstig de regeling voor niet-vol
wassenen, telt - tenzij omtrent enig ambt 
door Ons ander:,. is of wordt bepaald -
voor een vierch deel, naar boven tot een 
volle maand , .fgerond, mede voor het toe
kennen var pe riodieke verhogingen in de 
voor volwassenen geldende salarisschalen. 

E. Artikel 2 vervalt en wordt vervan
gen door het navolgende: 

Art. 2. 1. Bij de vaststelling van de 
wedde wordt - behalve ten aanzien van 
de bedragen, genoemd in bijlage A III, en 
behoudens de in dit besluit gemaakte be
perkingen - voorts rekening gehouden 
m et de indeling der standplaatsen in vier 
klassen, overeenkomstig de als bijlage E 
bij dit -besluit gevoegde lijst. 

2. Voor de in de bijlagen A II en C op
genomen ambten is de bezoldiging in een 
standplaats der 4e klasse gelijk aan die in 
een der 3e klasse. 
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F . Artikel 4, lid 1, v ervalt en wordt v er
vangen door h et navolgende : 

1. Als s tandplaats wordt aangem erkt de 
gem eente of h et onderdeel va n een g e
m eente, waar de a mbtenaar zijn w erkzaam-· 
h eden m oet verrichten , of wel de gem eente 
of h et onderdeel va n een gem eente van zijn 
dienstkring , h em als standplaats door h et 
daartoe bevoegde Gezag aangewezèn . 

G. Artikel 5, lid 1, verva lt en wordt ver
vangen door h et navolgende : 

1. In geval va n detach ering n aar elders 
blijft voor de vaststelling va n de wedde a ls 
standplaats gelden de gemeente of het on
derdeel va n de gemeente, de a mbtenaar 
vóór zijn detach eriµg aangewezen. 

H. • Ar tikel 6 vervalt en wordt v ervan
g en door h et na volgende: 

Art. 6. 1. T en zij t en opzichte van be
paalde a mbten bij dit besluit anders is of 
wordt bepaald en behoudens in h et gevat 
van t oepassing van de slot zin van dit lid , 
wordt voor h et gen ot va n kost en inwoning 
op de wedde een korting t oeg epast, w elke 
overeenkomstig onderstaa nde tabel afha n 
k elijk is van de va ste wedde, dan wet van 
de aanvangswedde va n de desbetreffende 
schaal van bezoldig ing , geldend voor een 
g ehuwde ambtenaa r, w erkzaam in een ge
meente der l e klasse, ' a lsmede van de 
standplaats. 

~vangawedde of 

VMte wedde 

o. · ra indee-- dan r 97 
6. van f 97tot.fl20 
e. van f 120 t.ot f 165 
d. v1U1 ( 165 tot f 2!0 

van f 2 10 t.ot f 255 
I . vo.n f 255 of hoger 

Ie klasae 

,.. ,., 
f 52 

' " 1183 

Korting per m1umd 

2ek111S11t1 Je klas9!1 

f33 f 32 
f 42 f -10 
f 50 f4.S 

f 65 f 62 
r sa rn 

Voor de onder b t /m e v ermelde w edden 
kan door Onze Minister, h oofd van h et be
trokken depa rtem ent va n algem een be
stu ur, indien daartoe naar zijn m ening aan
leiding bestaat, va n de hierboven genoemde 
bedragen wor den afgewek en, m et dien ver
stande, da t de a fwijking nimmer m eer mag 
belopen, dan 25 % der vermelde kortings
bedragen. 

D e k orting voor h et genot van kost en 
inwoning wordt, bij gelijk g enot daarva n 
in dezelfde inrichting, door ambtena ren be
horende tot een zelfde personeelsg roep , voor 
wie de korting op verschillende bedragen 
zou m oet en worden vastgesteld, voor allen 
gesteld op h et laagste va n deze bedragen. 

In geval slechts h et genot va n kost ge
lijk is, ka n h et vor enstaande ov er eenkom
stig toepassing vinden, m et dien v erstande, 
dat h et genot van kost alsda n wordt ge
waardeerd op een bedrag, gelijk aan h et 
v erschil tussen de voor de ambtenaar gel
dende k orting w egens kost en inwoning en 
10 procent van zijn aa nva ngswedde. 

Over tijdvakken van geoorloofde afwe
zigheid, waárin geen va n rijks weg·e ver
strekte kost en inwoning of ver goeding 
daárvoor wordt genoten, wordt een even 
r edig deel van die korting teruggegeven , 
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indien zodanige a fwezigh eid t en minste één 
week duurt. In dat geval wordt h et bedrag 
der korting wegen s kost en inwoning m et 
10 procent v erlaagd. 

2. Voor h et genot van woning, vuur, 
licht en water wordt - behalve in d e ge
vallen dat dit genot in h et bijzonder "is 
of woriit t oegek end a ls beloning voor h et 
vervullen van een nevenbetrekking of w el 
als beloning voor h et gedurig verrichten 
va n, door een daartoe bevoegde a utoriteit, 
opgedragen werkzaamheden, buiten de nor
m a le diensttijd - op de bezoldig ing van de 
ambt ena r en een korting toegepast, w elke 
volgen s de a ls bijlage D bij dit besluit ge
voegde tabel, afhankelijk is va n de wedde, 
v ermeerderd m et t oelagen m et uitzondering 
van de kindertoelage. 

Voor de vaststelling van de k orting, als 
bedoeld in h et vorige lid, worden de ge
va llen waarin van rijkswege h et genot van 
woning en eventueel da t van water is of 
wordt toegek end, onder sch e'iden in de g r oe
p en I, II en III, t e weten : 

g r oep II omva ttende de gevallen , waar in 
de v erplichting is opgelegd t ot bewoning 
van een door h et daartoe bevoegde Gezag 
aangewezen woning, 

g r oep III omva ttende de gevallen, wa ar
in de bewoning t en doel h eeft de bewaring 
of bewaking van Rijkseigendommen, va n 
een gebou w of van h etgeen daarin voor 
's R ijks dien st a anwezig is, a ls m ede de ge
vallen , waarin de desbetreffende woning 
dienstbaar wordt gemaakt aan de uitoefe
ning van de dien s t van de a m bt enaan en 

g roep I omva ttende alle overige gevallen, 
waarin h et genot van woning en eventueel 
dat van water is of wordt toegek end. 

Indien de a mbtenaar aantoont, dat de 
huurwaarde van de woning , bepaald naar 
artikel 10 van de wet op de personele be
tasting 1896, minder bedraagt da n de op 
g rond va n de vorige a linea va n dit lid be
paalde k orting, wordt deze op h et bedrag 
van die huurwaarde gesteld, m et dien ver 
stande, dat, t enzij Wij in bijzonder e g eval
len anders bepa len, de korting nimmer 
minder mag bedragen , da n de h elft van h et 
op g r ond va n de vorige a linea vastgestelde 
bedrag. 

Voor h et genot van vuur, licht en water 
wordt geen korting toegepast in de geval
len , da t t evens kost en inwoning w orden 
genot en . 

Onze, Minist er , hoofd va n h et betrokken 
departem ent van a lgem een bestuur, is be
voegd een bepaald bedrag of per centage 
vast t e s t ellen voor de k orting op d e w edde 
wegen s h et gen ot va n woning , h et welk in 
h et bijzonder is of wordt toegekend als be
loning voor h et v erv ullen van een n even
betrekking of wel a ls beloning voor h et 
gedurig v errichten va n , door een daartoe 
bevoegde autoriteit, opgedragen werkzaam
h eden buiten de norma le diensttijd. Hij 
zendt va n zijn beschikking daaromtrent af
schrift aan de Algem en e R ekenka m er. 

3. Voor dienstkleding , van Rijkswege 
v erstrekt, wordt gekort over eenkomstig de 
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bepalingen van h et Rijkskledingbesluit. 
4. Onze Minister , hoofd van het betrok

ken departement van algemeen bestuur, is 
bevoegd een bepaald ~edrag of percentage 
vast t e stellen in geval enkel h et genot van 
kost, of enk el dat van inwoning wordt ver-· 
schaft, of andere da n de in dit artil<el ge
n oemde voordelen worden genoten. 

Hij zendt een afschrift van de desbetref
fende beschikking aan de Algemene Reken
kamer. 

5. Onze minister van Financiën is be
voegd t en aan zien van de administratieve 
toepassing van dit artikel nadere voor
s chriften te geven. 

I. In artikel 8, lid 1, wordt inplaats van 
"het vijfde lid van artikel l ", gelezen: het 
tweede lid van artikel lb. 

J. Artikel 10 vervalt en wordt vervan
gen door het navolgende: 

Art. 10. 1. Bij de vaststelling van de 
wedde wordt voorts rekening gehouden m et 
de burgerlijke staat van de ambtenaar 
overeenkomstig de in de algemene bepaling 
gemaakte onderscheiding tussen gehuwden 
e n ongehuwden. 

2. Ongehuwde enige kostwinners worden 
voor de toepassing van dit artikel m et ge
huwden gelijk gesteld. Onze Minister, hoofd 
van het betrokken departement van alge
meen bestuur beslist, aan de hand van 
door Onze Minister van Binnenlandse Za
k en gegeven richtlijnen , of een ongehuwde 
als enig kostwinner dient te worden aange
merkt. 

3. De v erhoging of verlaging van de be
zoldiging a ls gevolg van een wijziging in de 
omstandigh eden, als bedoeld in h et eerste 
of tweede lid van dit artikel, gaat in op de 
eerste dag van de maand dan wel van de 
loonweek volgende op die, waarin de wijzi 
g ing h eeft plaats gevonden. 

4. Indien .een ongehuwde in h et huwe
lijk treedt, ontvang t hij over de diensttijd, 
gedurende welke hij, nog geen 46 jaa r oud 
zijnde, v óór 1 Juli 1947 aan een ongehuw
denaftrek ingevolge de bepalingen van een 
a lgemeen geldende Rijksbezoldigingsrege
ling onder worpen is geweest, een uitkering · 
naar reden van 3 procent per jaar, m et een 
maximum van 15 procent, van de jaar
wedde, welke voor h em op 1 Juli 1947 was 
vastgesteld, m et inbegrip van de ambts_
t oelagen. 

Hierbij wordt slechts in aanmerking ge
nomen diensttijd, welke zonder wenzenlijke 
onderbreking van het d ienstverband aan de 
datum van het huwelijk voorafgegaan is. 

5. , D e in het vorig lid bedoelde ongehuw
de ontvangt bovendien een uitkering , waar
van h et bedrag gelijk is aan h et verschil 
tussen de wedde, welke hij sedert 1 Juli 
1947 gedurende zijn dienst· bij het Rijk, nog 
gejln 46 jaar oud zijnde,- a ls g·ehuwde zou 
h ebben ontvangen en de werkelijk door 
h em genoten wedde. Onder wedde worden 
voor de toepassing van dit lid geen toe
lagen begrepen. 

6. De uitkering ingevolge het vierde lid 
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wordt slechts gegeven, voor zover de uit
k ering ingevolge h et vijfde lid over een 
tijdvak van minder dan vijf jaar wordt ge
daan en/of over genoemd tijdvak na 1 Juli 
1947 de wedde van een gehuwde is genoten. 

K. Na artikel 10, worden ·twee artikelen 
ingevoegd, luidende als volgt : 

Art. lOa. 1. Boven en behalve zijn wed
de, voorzover deze minder bedraag t dan het 
in h et volgend lid aangegeven garantiebe
drag, ontvangt de ambtenaar, die in d e ver
vulling van zijn functie een volledige dag
taak v indt, een vast e toelage, waarvan h et 
bedrag gelijk is aan het v erschil tussen be
doeld garantiebedrag en zijn wedde. Onder 
wedde worden voor •de toepassing van dit 
artikel toelagen begrepen, m et uitzondering 
van de kindertoelage. 

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

a. voor h en, diè op 18 Januari 1946 ge
huwd ware n en voor de overige gehuwden, 
die de leeftijd van 23 jaren hebben bereikt, 
a lsmede voor ongehuwde enige kostwin
ners, naa r gelang zij werkzaam of geplaatst 
zijn in gem eenten of onderdelen van ge
m eenten , welke ingevolge bijlage E zijn 
gerangschikt in de 

eerste klasse: f 150 per maand, 
tweede- klasse : f 140 per maand, 
overige klassen: f 130 per maand en 

b. voo~ de niet onder a genoemde amb
tenaren , die de leeftijd van 21 jaren h ebben 
bereikt, naar gelang zij werkzaam of ge
plaatst zijn in gemeenten of onderdelen 
va n gemeenten, welke zijn gerangschikt in 
de 

eerste klasse: f 117 per maand, _ 
tweede klasse: f 111 per maand, 
overige klassen : f 105 per maand. 

3. De in h et eerste lid bedoelde toelage 
wordt toegekend met ingang van de eerste 
dag van de maand, of van de loonweek, ' 
volgende op die, waarin overeenkomstig h et 
tweede lid de aanspraak op deze toelage is 
ontstaan. · 

4. Onze Minister van B innenlandse Za
k en is bevoegd t e besluiten , dat aan door 
h em t e bepalen groepen van ongehuwden 
de in h et eerste lid bedoelde toelage nièt 
wordt verleend. 

5. Indien een ambtenaar m eer dan een 
betrekking in dienst van de Overheid of 
van een van Rijkswege gesubsidieerde in
stelling van onderwijs bekleedt, wordt de 
in h et eerste lid bedoelde toelage slechts 
toegekend, indien de gezamenlijke som van 
de wedden en toelagen, m et ui tzondering 
van de kindertoelage, minder bedraa&t dan 
het voor h em geldend garantiebedrag. 

Art. 10b. i. Onze Minister, hoofd van 
h et betrokken departement van algemeen 
bestuur, is bevoegd te bepalen, dat aan de 
ambtenaar, die in de vervulling van zijn 

. functie een volledige dagtaak vindt en die, 
naar h et oordeel van Onze voornoemde 
Minister niet kan inwonen bij h et gezin, 
waartoe hij behoort, een tijdelijke pensidn 
toelage wordt verleend, waarvan het be-
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dràg t en h oogste gelijk zal mogen zijn aan · 
h et v erschil tussen h et k rachtens h et vol
gend lid geldende g r ensbedrag en zijn wed
d e, v ermeerderd m et de t oelagen, m et uit
zondering va n de kindertoelage. D e pens 
siontoelage ka n slechts worden t oegek end 
voor een t ermijn van t elkens t en hoogste 
drie m aanden. 

2. H et g r ensbedrag, bedoeld in h et vorig 
lid, bedraag t: naar gelang de ambtenaar 
werkzaam of geplaat st is in een gem eente 
o f een onderdeel en er gem eente, welke is 
gerangschikt in de 

eerste kla sse : f 134 per maand, 
tweede kla sse : f 125 per maand, 
overige klassen: f 11 7 per maand. 

3. H et vijfde lid van artikel 10a v indt 
ten aan zien va n h et in dit artik el bepaalde 
over eenkom s tige toepassing. 

L . In a rtikel 13, l e lid, verva lt de laat
s t e volzin en wordt vervangen door h et 
navolgende: 

D e a rtikelen lb, eerste lid, e n 14 vinden 
over eenkomstige · toepassing . 

M. H et derde en h et v ierde lid và n ar
tikel · 14 vervallen · en worden vervangen 
d oor de navolgende leden : 

3. De verhogingen, waarop bij h et ber ei
k en van de 19- of 20- jarige leeftijd , ing e
volge h et bepaalde bij art ikel la, tweede 
lid, sub a, aanspra al{ ontstaat, gaan in op 
de eerste dag van de maand volg ende op 
die, waarin genoemde leeftijd wordt be-
r eikt. . 

4. D e v erhoging van de w edde, w elke 
een gevolg is van een wijziging van de om
standigh eden , welke bepalen of de ambte
naar als een volwassen e wordt aangem erkt, 
gaat in op de eerste dag van de maand 
volgende op die, waarin de wijzig ing h eeft 
p laats gevonden . 

N. Artikel 16 v ervalt en wordt vervan
gen door h et na volgende: 

Art. 16. 1. H et Gezag, da t bevoegd is 
t o t h et t oek ennen van periodiek e verho
g ingen , ka n , m et inachtneming van het
geen dM r omtrent in het tweede lid van ar
tikel 33 is bepaald, de ambtenaar, behou
dens de g r ens va n de voor de ra ng of de 
k lasse vastgestelde maximum-wedde, we
gen s buitengewone bekwaamheid, geschikt
h eid en diens tijver , een periodiek e verho
g ing m et ingang va n een vroeger e datu m 
toekennen , da n waaro p deze op de in ar
tikel 8 omschreven wijze zou worden ver
kregen , da n wel één of m eer periodieke 
verhogingen buitengewoon toek ennen, a ls
m ede h em in beide gevallen bov endien n og 
een extra diensttijd t oekennen voor de toe
k enning van v erder e periodiek e v erhogin
gen . 

Om dezelfde r eden en kan voor de ambte
naar van 18 jaar of ouder worden afge
w ek en van h et bepaalde bij h et tweede lid 
van artikel l a , a ls m ede va n de op g rond 
van h et derde lid van artikel lb vast t e 
s t ellen r egelingen . 

2. De a ldus toegekende ver hog ingen 
worden voor h et toek ennen van de verdere 
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periodiek e verhog ingen beschouwd a ls te · 
zijn v erkregen door r egelmatige periodiek e 
v erhog ing na de daarvoor gevorderde 
diensttijd. Artikel 14 vindt over eenkomstige 
toepassing. 

3. A ls g ewone periodiek e ve rhogingen 
zijn ook te beschouwen de verhogingen , 
w elke de wedde onder gaat ingevolge artik el 
la, tweede lid. 

0. a. H et eerste lid van artikel 17 v er 
valt en wordt v ervangen door h et na vol
gende : 

1. Bij benoeming t ot enig ambt k a n de 
wedde, m et inachtneming van de bedra
gen, in de desbetreffende schaal va n be
zoldig ing v ermeld, voor een volwassen e 
worden bepaald op een bedrag hoger dan de 
aanva n gs wedde va n de rang of d e klasse, 
waarin de benoeming gP,Schiedt, en voor 
een niet-volwassen e worden bepaald op een 
bedrag hoger dan da t , waarop hij ov ereen
k omst ig zijn leeftijd aanspraak h eeft , zulks 
in afwijking van h et bepaalde in a rtikel la, 
tweede lid. Voorts ka n , t en behoeve van 
h et toekennen der verder e periodiek e v er 
h ogingen , een extra-diensttijd worden toe 
geke nd, bij benoeming h et zij op , h et zij bo 
ven de aanvangswedde. D e bij de benoe
ming toegek ende wedde wordt voor h et 
v erlene n van verder e periodiek e verhoging 
besch ouwd a ls t e zijn v erkreg en door r e
g elmatige periodiek e v erhog ing na de daar
voor gevorderde diensttijd. B ij toepassing 
va n h et bepaalde in dit lid v indt artikel 14 
ov ereenkomstige t oepassing. 

b. Aan h et slot van h et t weede lid van 
· artikel 17 verva llen de woorden: ,.indien 
h et bepaalde bij d e artikelen 10, 28 en 29 
buiten t oepassing zou zijn gebleven" en 
wordt de komma a chter "toegekomen" ver
vangen doo r een punt. 

c. De eerst e volzin van h et derde lid 
van artikel 17 vervalt en wordt v ervangen 
door h et navolgende: 

3. Bij bevordering blijft een eventuele 
a mbts toela ge, voor zov er deze de aan de 
bevordering verbonden v erhog ing van w ed 
de en de eventueel in de n ieuwe ra ng of de 
nieuwe k lasse t e gen ieten ambts toela ge te 
boven gaat, t oegekend a ls een persoonlijke 
toelage. • 

P. a. De eers t e volzin va n h et eerste 
lid va n artikel 20 v ervalt en wordt xer 
vangen door h et =iavolgende : 

1. De mannelijke ambtenaren, die ge
huwd of gehuwd geweest zijn en de 23-
ja rige leeftijd h ebben ber eikt, geniet en een 
huwelijks toela ge van r 22, r 21 or r 20 per 
maand, al naar gelang zij werkzaam zijn in 
een gem eente van de eerste, de tweede of 
van een der over ige k la ssen , voor zover niet 
a ldus h et g ezamenlijke bedrag aan w ep.de 
en huwelijkstoela ge zo u stijgen boven h et 
voor ieder e gem eenteldasse geldende m axi
mum van de desbetreffende schaal van be
zoldiging, m et dien v erstande, dat h et ge 
zam enlijke bedrag aan wedde en t oelagen , 
m et uitzondering van de k indertoela ge, t en 
gevolge v.an de toek enn ing der huwelijks
toelag e n immer m eer mag bedragen dan 



1948 

f 220 per maand in een gemeente der le kl., 
f 212 per maand in een gemeente der 2e kl., 
f 203 per maand in een gemeente van een 

der overige klassen. 
b. Het vierde lid van artikel 20 vervalt 

en wordt vervangen door het navolgende: 
4. Onverminderd het bepaalde in het 

vorige lid , komen voor ue toepassing van 
dit artikel niet in aanmerking de door Ons 
bepaaldelijk daarvoor aangewezen betrek
kingen, alsmede de betrekkingên, welke als 
een nevenbetrekking zijn te beschouwen, 
tenzij de ambtenaar meer dan één van der-. 
gelijke betrekkingen bekleedt en hij daarin 
voortdurend een volledige dagtaak vindt, in 
welk geval aanspraak op de huwelijkstoe
lage bestaat indien en voorzover de aan die 
betrekkingen verbonden gezamenlijke wed
den en toelagen, met uitzondering van de 
kindertoelage, minder bedragen dan de aan 
het slot van het eerste lid vermelde be
dragen. Het bepaalde in het eerste lid vindt 
ten deze overeenkomstige toepassing. 

Q. Het eerste lid van artikel 22 vervalt 
en wordt vervangen door h et navolgende: 

1. 'l'enzij h et tot de· aanstelling bevoegde 
Gezag anders bepaalt of heeft bepaald, gel
den de bepalingen van dit besluit en van 
de bijlage C, alsmede de in de bijlagen A, 
B en C vermelde bedragen, mede voor amb
tenaren in tijdelijke dienst aangesteld, met 
een ononderbroken diensttijd van 2 of meer 
jaren, boven de leeftijd, welke overeenkom
stig de Algemene Bepaling als die van een 
volwassene geldt, doorgebracht in een rang 
of klasse, waarvoor in die bijlagen salaris
regelingen zijn aangegeven. 

R. Artikel 24 vervalt e n wordt vervan
gen door h e t navolgende: 

Art. 24. 1. Op de ambtenaren, wier wed
deregeling is opgenomen in een de r bijla
gen B, zijn de artikelen lb, eerste en derde 
lid, 14, d erde en vierde lid, 20 en 23 niet 
van toepassing. 

2. D e verhoging van de bezoldiging van 
de in het vorig lid bedoelde ambtenaren, 
overeenkomstig de in de bijlagen B II en 
B V aangegeven leeftijden, alsmede die, 
welke een gevolg is van de wijziging in de 
omstandigheden, welke bepalen of op h en 
het eerste, dan wel het tweede lid van ar
tikel la van toepassing zal zijn, gaat in op 
de eerste dag van de maand, of van de 
loonweek, volgende op die, waarin de ver
eiste leeftijd wordt bereikt, dan wel de 
wijziging heeft plaats gevonden. 

3. De diensttijd, gedurende welke de in 
dit artikel bedoelde ambtenaren als niet
volwassenen worden aangemerkt, telt niet 
mede voor de toekenning van periodieke 
verhogingen. 

4. In zoverre met afwijking van het be
paalde bij artikel 6 eerste lid, wordt voor 
het genot van kost en inwoning voor de 
tn dit artikel bedoelde ambtenaren een af
trek toegepast van f 45 per maand of f 10 
per week. 

5. Onze Minister, hoofd van het betrok
leen departement van algemeen bestuur en 
Onze Minister van B innenlandse Zalcen zijn 
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bevoegd, bij gemeenschappelijke beschik
king, al dan niet in afwijking van het in 
dit besluit bepaalde, nadere regelen te stel
len voor de beloning van bepaalde groepen 
van Rijkspersoneel, wier ambt is opgeno
men in één der bijlagen B III of B VI van 
dit besluit. 

·s. De Overgangsbepalingen vervat in de 
artikelen 26, 27, 29 en 30 vervallen en wor
den vervangen door het navolgende: 

Overg·ang·sbepallngen. 
Art. 26. 1. Een gehuwde, of een daar

mede ingevolge het tweede lid van artikel 
10 gelijkgestelde, werkzaam in een 2e klas
se standplaats, die op 30 Juni 1947 over
eenkomstig de op die datum geldende be
palingen van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934 werd bezol
digd naar een schaalbedrag van f 2610 of 
van f 2700 en voor wie ingevolge de be
palingen van dit besluit m et ingang van 1 
Juli 1947 een wedde is vastgesteld van 
f 288 respectievelijk f 293, wordt in afwij 
king daarvan, m et ingang van laatstge

•noemde datum, een wedde toegekend van 
f 293, respectievelijk f 298, voorzover de 
ambtenaar uit anderen hoofde niet r eeds 
aanspraak heeft op een hogere bezoldiging. 

2. Een gehuwde, of een daarmede inge
volge het tweede lid van artikel 10 gelijk
gestelde, werkzaam in een 3e klasse of 4e 
klasse standplaats, die op 30 Juni 1947 
overeenkomstig de op die datum geldende 
bepalingen van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934 werd bezol
digd naar, een schaalbedrag van f 2610, 
f 2700 of van f 2790 en voor wie ingevolge 
de bepalingen van dit besluit met ingang 
van 1 Juli 1947 een w edde is vastgesteld 
van f 276, f 281 respectievelijk f 290, wordt 
in afwijking daarvan met ingang van 
laatstgenoemde datum een wedde t oege
kend van f 285, f 290 respectievelijk f 295 
voorwver de ambtenaar uit anderen hoofde 
niet reeds aanspraak heeft op een hogere 
bezoldig ing . 

3. Indien een ambtenaar op wie h et 
eerste lid van toepassing is geweest, na 1 
Juli 1947 is of wordt overgeplaatst naar 
een gemeente van een lagere klasse vindt, 
gerekend van de datum van overplaatsing, 
het tweede lid overeenkomstige toepassing. 

4. Het in de voorgaande leden bepaalde 
treedt buiten werking op het tijdstip, dat 
de door betroklcene genoten bezoldiging, 
anders dan t engevolge van de toekenning 
of verhog ing van de kindertoelage, stijgt. 

Art. 27. V oor h et tijdvak, liggende tus
sen 1 Juli 1947 en de laatste dag van de 
maand, waarin Ons besluit van 3 Maart 
1948 (Staatsblad n o. I 84) in het Staat -
blad is afgekondigd, gelden wegens het ge
not van kost en inwoning, woning, vuur, 
licht en water de kortingsbedragen, zoals 
deze aan de hand van de op 1 Juli 1947 
vervallende bepalingen zijn vastgesteld. 

T. In h et derde lid van artikel 31 wordt 
tussen "aangevuld" en "blijven" het na
volgende ingevoegd: 
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, alsmede de r egelingen, w elke zijn voort
gevloeid uit de bepalingen van dit besluit, 
zoals dat vóór 1 Juli 1947 luidde, 

U . Ar tik el 32 v erva lt en wordt vervan
gen door h et na volgende: 

Art. 32. 1. Op de onderwijzers, b edoeld in 
d e artikelen 30, 89, vijfde lid, en 196, tweede 
lid, van de La ger -onde rw ijs wet 1920, zijn, 
onverminderd de voorschriften van die wet, 
betreffende de r egeling va n de bezoldiging 
van de onderwijzers, de navolgende bepa
lingen va'n dit besluit van toepa ssing, t en 
aan zien van welke bepalingen derhalve 
onder de burgerlijke Rijksambtenaren de 
ev enbedoelde onderwijzer s zijn begr epen. 

Algem en e Bepaling , m et uitzondering 
van de definities betreffende a mbts toelage 
e n volwassen en ; a rtikel 1 ; artikel l a , vier 
d e lid; artikel 2, tweede lid; a rtikel 4, 
eerste lid tot en met "verrichten"; artikel 
6, tweede lid, voor zov er dit lid betrekking 
h eeft op de k orting wegens h et gen ot van 
woning, en vierde lid ; a rtikel 7, eer ste lid; 
a rtikel 8, eer s t e lid; artikel 10 ; a rtikel 12, 
eerste, t weede en vierde lid ; artikel 14, 
eerste en tweede lid; a rtikel 20, eerste en 
tweede lid; ' a rtikel 21, m et uitzondering 
van h et zesde en zevende lid; artikel 23; 
artikel 25; a rtikel 26; a rtikel 27 ; artikel 
28 ; artikel 31 ; artikel 33 ; artikel 34; ar
tikel 35; a rtikel 36 en dit a r t ikel, zulks m et 
dien v ersta nde, da t ten aanzien van boven 
bedoelde onderwijzers : 

de v er wijzing in deze artikelen naar de 
toelagen volgens de a rtikelen 17 en 19 ver
valt; 

in de onder g roep III va n h et tweede lid 
van artikel 6 genoem de gevallen , de kor 
ting wegens h et genot van woning gelijk 
is aan die welke voor gr oep II geldt. 

2. Op de direct euren en de lera r en van 
d e in bijlage C _genoemde inrichtingen va n 
onder wijs zijn de artikelen lb en 20 van 
dit besluit ni et van t oepassing. 

V. H et tweede lid van artikel 33 vervalt 
e n wordt vervangen door h et na volgende: 

2. Besluiten en r egelingen , a ls bedoeld 
in de a rtikelen lb, derde lid, 3, 6, tweed e 
lid, 12, derde lid, 13, derde lid, 17, vierde 
lid, 18, 19 en 22, tweede lid, worden geno
m en op de gem eenschappelijke voordracht 
van On ze Min ister, H oofd va n h et daarbij 
betrokken depa rtem ent va n Algem een Be
stuur, en Onze Minis t er . va n Binnenlandse 
Za k en , en beschi!{kingen a ls bedoeld in de 
a rtikelen 4, tweede lid, 6, vierde lid en 16, 
door On ze Minister , H oofd va n h et daarbij 
betrokken depa r tem ent va n Algem een be
stuur,-m et m edewerking va n Onze Minist er 
van Bin nenlandse Za k en . · 

W. In artikel 34, wordt na de komma 
a chter "zulks", in plaat s van: ,,bij toepa s
sing van de artikelen 17, 19, 2, 10, 20, 6, 
28, 29 en 21, in de hier v erm elde volgorde." 
gelezen: bij toepassing va n de artikelen 19, 
20, 10a, 10b, 17, 26, 21 en 6, in de hier ver
m elde volgorde. 
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Artikel IV. 
Ger ek end van 1 Juli 1947 worden in de 

bijlagen van h et B ezoldig ingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtena ren de na volgende 
wijzig ingen aa ngebracht : 

A. D e bijlagen A I , A II, B I , B II, 
-B III, B IV en B V v ervallen en worden 
vervangen door de bijlagen A I , A Il, A 
III, B I , B II, B III, B IV, B V en B VI, 
zoals d eze als addendum 1 bij dit besluit 
zijn gevoegd. 

B. Artikel II van H oofdstuk I van bij
lage C verva lt en wordt v erva n gen door 
h et na volgende : 

Art. II. D e verhog ing van de wedde van 
een leraar of onderwijzer w egens h et v er
krijgen van een bevoegdheid, gaat in op de 
eers t e dag van de m aand, volgende op die, 
waarin hij de bevoegdheid h eeft verkregen . 
H et zelfde geldt voot de v erhoging van de 
wedde van een leraar, die een academisch e 
graad verkrijg t. 

C. In bijlage C v erva lt hoofdstuk V en 
wordt vervangen door h oofds tuk V, zoals 
dit a ls addendum 2 bij dit besluit is g e
voegd . 

D. In bijlage C, h oofdstuk VIII, § 1, 
verva lt artikel_ 1, en wordt vervangen door 
een nieuw artikel 1, bestaande uit twee le
den , waarva n h et tweede lid wordt gevormd 
door h et v erva llen artikel 1 en h et eerste 
lid door h et na volgen de : 

1. D e jaarwedde van h et hoofd van h et 
theor etisch onderwijs b edraagt f 5490, na 
1, 2, 3, 4 en 5 dienstjaren t elkens t e v er
hogen m et f 270. 

E. Na bijlage C, wordt een nieuwe bij
lage D opgenom en , welke als addendum 3 
bij dit besluit is gevoegd. 

F. Bijlage F vervalt en wordt v ervangen 
door de bijlage F, zoals d eze a ls addendum 
4 bij dit besluit is gevoegd. 

Artikel V. 
A. Ger ekend va n 1 Juli 1947 wordt in 

artikel 5 van h et Algem een Rijksambtena
r enreglem ent in plaat s van "f 6000 's jaars" 
gelezen : ,,f 7800 per jaar of f 650 per 
m aand". 

B. Ger ek end van 1 Januari 1948 worden 
h et eers t e en tweede lid van a r t ikel 23 van 
h et Algemeen Rijksambtenarenr eglem ent 
gewijzigd en gelezen a ls volgt : 

Art. 23. 1. D e duur van dit verlof be
draagt 12, 15, 18 of 24 dagen over eenkom
stig onderstaande tabel : 

Wedde por j"'° 
in gul<.lc111 

Gehuwd I Ongehuwd 1 

Wedde per mllllnd 
1J1guld"111 

Geh11wtl f Ongehuwd ' 

Annta l 
,-erlofdasen 

iE:6:
0 

'i::::3::: ~E::0:
811 

1 I!~:8:nn 16 
36f0-6700 3468-.kl2 30S-Jn 28!j-&5 1 IS 
6700enmeer 54 l 2enmeer 471:ienmODr ,&51cnmcer 

Ongehuwde enige k ostwinner s worden t e 
dezen m et gehuwden gelijkgest eld. 
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1
2. Voor de toepassing van dit a r t ikel 

wordt onder wedde per jaar of per maand 
verstaan de wedde, zonder aftr ek van em o
lumenten, vastgesteld naar een standplaats 
der eerste k lasse en met inbegrip van ver
hogingen en toelagen, vervat in de a lge
mene, voor de ambtenaar geldende wedde
regeli ng. De huwelijks- en/of kindertoe- · 
lage, welke de ambtenaar eventueel geniet, 
worden hierbij niet in aanmerking geno
men. 

Artikel VI. 
Gerekend van 1 Juli 1947 wordt Ons be

sluit van 15 Januari 1946, houdende voor
lopige maatregelen ter verbetering van de 
financiële positie van het burgerlijk Rijks
personeel en onderwijzend personeel (Stbl. 
no. ·G 13), laatstelijk gewijzigd bij Ons be
sluit van 11 Augustus 1947 (Stbl. no. H 
299) , als vo lgt gewijzigd: 

A. Artikel 1 vervalt en wordt vervangen 
door het navolgende 

Art. 1. D it besluit is van toepassing op: 
a. de personen in vaste of tijdelijke 

dienst, wier bezoldiging is bepaald volgeni, 
bijlage C van het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934, met uitzon
dering van hen, wier bezoldiging is gere
geld in hoofdstuk V van deze bijlage; 

b . de personen in vaste of tijdelijke 
dienst, wier bezoldiging is bepaald volgens 
het Salarisbesluit N.O. 1935 en de daarbij 
behorende bijlagen A, B en C, zoals dat 
beslu it en die bijlagen laatstelijk vóór 10 
Mei 1940 door Ons zijn vastgesteld en na
dien zijn gewijzigd door bezettingsmaat
regelen, in de zin van het Besluit Bezet
t ingsmaatregelen, voor zover deze bezet
t ingsmaatregelen niet buiten werking zijn 
getreden of voorlopig zijn geschorst. 

B. In het tweede lid van artikel 2, wordt 
na "inkomsten", in plaats van: ,,waarop 
een belanghebbende naar de omschrijving 
van artikel 1 onder a, b of c aanspraak 
heeft" vervangen door: waarop een belang
h ebbende naar de omschrijving van artikel 
1 onder a of b aanspraak heeft,. 

Het gestelde onder b en c van het twee
de lid van artikel 2 vervalt. 

C. In artikel 8 vervalt het vierde lid. 

Artikel VII. 
Gerekend van 1 Juli 1947 wordt Ons ·be

s luit van 12 April 1947 (Staatsblad no. H 
116) a ls volgt gewijzigd: 
· A. Het bepaalde onder 1 ° van artikel II 

vervalt en wordt vervangen door het na
volgende: 

1 °. h et bedrag van f 270, genoemd onder 
a wordt voor gehuwden: 
f 450 in een standplaats van de le k lasse, 
f 432 in een standplaats van de 2e klasse, 
f 414 in een standplaats van een der overige 

k lassen; 
en voor ongehuwden: 

f 427 in een standplaats van de le k lasse, 
f 410 in een standplaats van de 2e klasse, 
f 393 in een standplaats van een der overige 

k lassen. 
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B . Artikel III vervalt . 

Artik el VIII. 
De artikelen II en III, a lsmede h et be

paalde in artikel IV onder B van dit beslui t 
treden ten aanzien van de directeuren en 
leraren van de in bijlage C van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke R ijksam bte
naren 1934 genoemde .inrichtingen van on
derwijs, in werking op een door Ons nader 
te bepalen datum. 

Art. IX. Dit besluit treedt in werking 
op de tweede dag volgende op die van de 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
zal worden geplaatst. 

Onze Ministers, hoofden van departemen
ten van a lgemeen bestuur, zijn , ieder voor 
zoveel hem betreft, belast met de uitvoe
ring van dit besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van Stat e en 
aan de Algemene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, 3 Maart 1948. 

./ WILHELMINA. 
De Minister-President, Beel. 
De Min. v . Binnen!. Zaken, Witteman. 

· De llfin. v. Buit. Z., W. van Boetzelaer. 
De _il1ïn. v. Jiistitie, J. H . van Maarseveen. 
De Min. van 0., K. en W., Jos. J. Gielen. 
De Minister van Financiën, P. L ieftinck. 
De llfin. v . Oorlog, A. H. J. L. F ièvez. 
De Min. v . . Marine a.i., A. H. J . L . F ièvez. 
De _11.fin. v Wederopb. en Volkshuisv. a.i., 

H. Vos. 
De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Econ. Zaken, van den Brink. 
De Minister van L., V. en V., Mansholt. 
De 11,fin. van Sociale Zaken, W. Drees. 
De Min. v . Overz. Geb., J. A. _Jonkman. 
De Min. zonder Portefeuille, Götzen. 

(Uitgeg. 30 llfoart 1948.) 

ADDENDUM I 
be<loeld bij artikel I V onder A van het Ko
ninklijk besluit van 3 Maart 1948 (Staats 

blad no, I 84) 

Bevattende de bijlagen: 
AI, AII, AIII, BI, BII, BUI, BIV, BV 
en B VI van het Bezoldigingsbesluit Bur

gerlijke Rijksambtenaren 1934. 

BIJLAGE A I 
van het Bezoldigin gsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 

Bevattende de salarisschalen, met de pe
riodieke verhogingen, uitgedrukt in maand
bedragen in guldens, geldende voor de 
ambten, vermeld in de overeenkomstige 
schalen van bijlage A II, voorzover deze 
a.rnbten worden bekleed door volwassenen 

(Voor n iet volwassenen zie a rt. 1 a. 
2e lid, sub a) 
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;;oh11,wl ongebu,nJ g"huwd ongehu"'"d i;ehn,.·d onl,('huwd 
1.:-.0 11:! l;U 137 ll'I 13 1 
HiO 1,-,:! l!J4 l.f6 U.S 1-1 0 
170 ltll 11,,1 165 IM 149 
1:,0 171 173 1M 1U6 1:i8 
100 1!10 1:-3 lil l i5 166 
~~ 100 1~ '" 18, 175 
:!Hl l!m :?02 19:! I9.f I 8.f 
:!:!O :?O!l :!I:! , ZOl :?OJ 193 

SC HAAL 251. 

gel11rn·d oni:;chu.,..d gehuwd ongeh11wd gehu...-d onM"hu•·d 
l:"•0 Il! IU t"J'i 133 131 
lf,o 1:,:! 1:, ; J,16 148 1,tO 
l iO 16 1 l!H 155 1!">7 149 
1!10 l'-\1 l i3 173 175 lll'ft 
:!10 l!.19 20:! 19:? 19,1 184 
:?:!O :!09 !I:? :?01 :?03 193 

SC HAAL 26 

3e/4eklaMe 
gcl11",..,t on~-<:ln,wd t;<'h,,,., I ongehu•·d gehu"·d ougohuwd 

1;,o 14:! IH 1:17 138 IJl 
IGU L.::.:! l !i.f l t6 148 140 
170 161 HH IM ~ 157 14 9 
ISO 1-;' I 173 165 166 l;i8 
100 ISO 183 173 175 166 
:rno 100 19! 1sJ 1s.a lis 
:!10 199 :?0:? 192 194 184 
210 209 21.! 2~1 203 193 

SCH AAL 27 
lekl1uc 2c kln,<oc 3e/.t&kla,g,~ 

sct,uw,I ongehul\d i;:chuwd on1;,0 hu, .. d i;eliuwd ongehuwd 

IM 142 IH l!li 138 131 
170 ltll 16.t l ~i 1'49 
100 18() 1!1:I 173 li5 166 
2 10 199 :!112 l!.1.! 19~ 184 
:!20 209 21:? :?0 1 203 193 

SC HAAL 28 

3e/4ekl!LAe 
gehuwd OO(:('hu..-rl gehu,.·d orogehuwt..l gehu•·d ongehuwd 

160 l!i:! 154 146 148 14 0 
170 J6l 164 1~ Ui 149 
180 171 173 165 166 158 
100 ISO 183 173 li5 168 
~ 1~ 192 183 1~ 175 
210 l !t'J 202 192 19.t 184 
220 :!p!.I 212 201 203 193 

SCHA AL 29 

Ie kloue 3e/4e kl&MII 
gehuwd ongehuwd gehuwd oogehu,.·d gehuwd ongehuwd 

180 171 173 165 1&6 IM 
190 180 183 173 175 166 
~ 190 192 183 184 175 
2 10 199 202 192 194 184 
220 209 212 201 203 193 

SCHA AL 30 

gehuwd ongehu,.·d gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 
190 180 183 173 175 · 166 
200 190 192 183 184 175 
2 10 199 202 1112 194 184 
220 209 2 12 20 1 203 1113 

SC HAAL 31 

Ie kh,_,, 3e/<ki kl.-
i;ohu,.·d ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

~ I~ 192 183 1~ 175 
220 209 212 201 203 193 

Je/ffkl._ 
gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

165 156 169 160 Ï62 144 
176 166 168 160 16 1 U ! 
185 175 178 108 171 16 1 
l!l.'1 18-'S 188 178 180 111 
205 HH 197 187 189 179 
2 15 204- ~07 196 198 !Si 
225 213 2 16 205 207 196 
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Schanljaren 
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SCHAAL 18 

lekluSIO 
gclnnnl onw-huwd i;ehuwri ongehuwd gehuwd ongehuwd 

lr.<l 1'4:? 144 1:17 138 13 1 
100 IJ:! \54 l lli 1,1::1 140 
170 10 1 164 1~;, I!,', 14!1 
180 l il lil 16:i 16,' 1;,11 
190 ISO 18:1 l i3 l i.i 166 
:?00 190 Hl~ 1S3 184 17á 
205 H14 lfli l87 18!1 l79 

SC HAAL 19 

leklas&e 
gehu,.·d onRchuwd gehuwd on1,'<'h11wd gchu1,•d ongchuw1l 

12:i 11 6 120 114 115 109 
135 1:?S 130 123 125 118 
145 137 140 13:! 1:14 127 
155 IH 140 14 2 143 136 
105 156 159 IM 152 14 i 
17;, 166 1118 160 16 1 153 
IS!i 175 178 10!1 171 16 1 
l!lä 185 188 178 I SO 171 
~ IN 197 187 Ln 170 
210 19!1 ::v:: 1n2 rn.t 18~ 

SCHAAL 20 

lokta- :.Lc/~o klosso 
gehuwd oogehu•nl gehuwd on1,,-ehu"·d geh11 .. ·d ongdhuwd 

1-10 1:13 135 128 129 123 
150 14:! 14~ 137 138 13 1 
HiO 1/i:? l/i4 14U 148 H O 
170 161 16'4 155 157 149 
ISO 171 173 165 166 158 
190 180 183 173 175 166 
~ · ~ 192 183 · ~ 176 
210 rno 202 102 1!14 1u 

SCHAAL 21 

l eklouo 3e/411 kla.e 

gehuwd ongehu,.·d gehuwd ongehuwd jOhuwd ongehu wd 
150 142 144 137 138 13 1 
160 152 154 146 148 140 
170 161 164 1:1:'1 157 149 
180 171 173 165 106 158 

r, _ 190 180 ' 1~1 113 175 166 
8 200 190 19:! 183 184 175 

10 :no 199 ~o, 10 2 n~ 18• 
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Schu.ljanm 
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Schuljarun 
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' 7 
9 

Il 

SCHAAL 22 

3of4e k1-
gehuwd ongehuwd gohuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

160 152 15f 146 l'8 140 
170 161 164 155 Hi1 149 
180 17 1 173 l M 166 158 
190 180 183 17 3 l 75 166 
~ 190 192 1~ IM 175 
210 199 202 19:! IO.t 184 

SCHAA L 23 
l11klMM 3ef4o k la.ae 

b-ehuord ongehu-,d 1,ehu1,•Ll ongehuwd i;ehuwd ongehuwd 

110 161 164 155 1:'.i7 149 
180 l 71 173 165 160 l/i8 
190 180 183 113 175 160 
~ 190 192 1~ 1~ 175 
:no 199 202 19z 10 1 184 

SCHAAL 24 

111 k.11161111 3o/4e k laue 
gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

180 171 113 165 166 158 
100 t SO 183 173 175 166 
200 190 192 I ~ I ~ 175 
:!I0 199 202 192 194 18f 

SCHAAL 24a 
3e/4a k \U$0 

gehu..,d ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongt,huwd 
1:1,1· 123 1!5 119 120 11 4 
i.o 133 135 128 129 l:!3 
150 lf2 144 137 138 13 1 
160 162 Hi-i 146 148 140 
170 161 164 155 157 149 
180 171 173 165 166 168 
196 185 188 178 180 171 
210 199 202 192 194 184 
no 209 212 20 1 203 194 
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SC~AAL 33 

Ie ki- :?e klii.,. 3a/-f• klasee 
i;ohuwd onrihuwd gohuwd nnachuwd gohu•d ongehuwd 

140 IS3 IJl 128 1?9 123 . ~ 
160 14 2 131 138 131 
160 15! lá.f 146 148 140 
no 1s1 16-t 1» 1:.1 no 
1~ 171 J73 IU 1~ JH 
190 180 183 173 17á 166 
2 10 199 :?02 19% 104 ls:Ï 
!30 218 %21 210 til 201 

SCHAAL S4 

Jo k'-- te klalN :le{ff k__, 
geliuwd ong11huwd gehuwd ongl!huwd gehuwd ongehu-.rd 

150 lf? IU ' 131 138 131 
170 161 16"' 165 157 149 
180 171 173 165 166 168 
100 180 11i3 173 175 166 
200 100 192 183 te• 1m 
1 10 199 202 192 l!M 184. 
220 :?09 212 201 203 1~ 
230 218 221 210 212: 201 

SCH AAL M 

lek1- !ekl- 3e/4ek~ 
~huwd ongehuwd i-huwd ongd'luwd 1.»,uwd ongehuwd 

160 142 144 137 138 131 
100 U2 154 148 148 140 
170 161 16-4 l55 167 1.f9 
1~ 1~ IU 173 175 1~ 
210 1!19 202 192 194 184 
2'l0 200 212 ,01 203 193 
2)0 218 221 2'10 2 12 ~, 

SCHAAL 3S 

Ie kl.,_ 2e kl._ 3e/._, k}.,_ 

gehuwd ot11tihu"d aehuwd o.pbuwd 1•huwd ongehuwd 
UO 142 1H 137 138 131 
170 161 16<1 164 157 149 
lto 180 183 li3 175 1&6 
210 IH :ZO! Hl! 19-1 184 
220 :Kl9 2:12 :01 203 193 
!!30 218 22 1 210 212 20 1 

lok~ 

SCHAA L S7 

2-kl.- Je/4o khwe 

801111wd on~huwd gehuwd on~l,uwd gehnwtl,. ongehuwd 
IGO lli2 IM t4Ö 148 140 
170 161 16-1 IM 157 149 
180 171 113 105 166 158 
190 180 183 113 175 166 
200 I IKI 102 ' 183 18" 175 
210 199 :o2 Il! 19.& 184 
2:0 209 :12 !01 203 193 
130 2 11 ::1 210 :Zit tol 

SCHAAL S8 

l•ld•- 2-klONe 3o/4e klANe 
gelmwd ongehuwd gehuwd ongel,uwd gehu•·tl or1gebuwd 

170 161 184 l [tá l äi 149 
180 111 173 l&r. 166 lr.8 
IIKl 180 183 113 175 166 
~ IM 1~ 1~ 1~ 1i5 
210 1911 202 192 194 184 
:ZOO 209 212 ~I 203 193 
230 218 2%1 110 21: %01 

SCHAAL 39 

lekl._ :!cki..e J./4ek!UM 
gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehu,.-ct oni;chu..-d 

180 lil l 'i3 l&S 106 lá8 
190 180 183 113 115 166 
200 190 192 183 18-1 175 
1310 199 :!02 IDZ 194 18~ 
220 2~ : 12 ~ I :00 193 
230 218 22 1 2 10 212 ~01 

SCHAAL 40 

Ie kl._ !e ltl•- 3':/4o kl•-
gehuwd o,~huwtl g,ehuwd onaehuwd gehuwd ongt'huwd 

180 171 173 105 Hiv 158 
200 190 192 183 18-4 175 
220 209 212: !01 203 193 
230 211 :21 :10 212 20 1 
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$che11lj1u-on 
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Seh"ljaren 
0 

• 
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SCHAAL 41 

Ie ki•- 2e ki- 3e/4e 111 ... 
gehuwd ong11huwd gehuwd. on;ehuwd gehuwd ongehuwd 

190 180 183 17S 175 168 
2l>O 100 11)2 183 184 1'5 
!10 199 !O! 19% HM 184. 
2:0 209 !1! 201 :03 193 
230 !18 !2 1 210 21! 20 1 

SCHAAL 42 

l11k\MN !oklMIII 3e/Mk1-

gehu•t!' oagohuwd rhu•d ongehawd rhuwd ongehuwd 
200 190 192 183 184 175 
!10 19' (?()! 19! 194 110 
220 209 !12 %0 1 2:03 11)3 
%30 ! 18 221 210 212 20 1 

SCHAAL 43 

·111 JdllUII 211 klute 311/40 1,:1,-
Schaaljuen ·gehuwd ongehuwd rhuwd ongohuwd gohuwd ongehuwd 

0 195 IG6 159 150 152 10 
1 115 16& 18!1 IGO 161 15.l 
2 185 17.) 178 163 171 161 
3 111.'> 185 181 Il! 1110 17l ' 
5 2:15 '°" 2:07 196 195 189 
7 !l5 2:!3 228 !IS 21'7 29t 

SCHAAL 44 

1,ia- !ekl.- . 3./M ki..,.e 

Sehu.lj•ren 
0 

aehuwd on111huwd g11hu,wd ongehuwd gehuwd ongehuwd 
175 166 168 160 18 1 153 

1 

' ' ' ' G . 

Schuljuen 
0 
1 , 
' . • • 10 

" " IO 

Bcheoljam, 
0 
1 • 
' ' ' -r • Il 

13 

" 
Sc:h,udjaren 

0 
1 

' 
, 
• Il 

ISS li5 118 118 171 101 
195 185 183 178 ISO 17l 
!Oá 191 107 187 189 119 
21ä 20<1 207 196 198 188 
nj 213 !16 20j 201 196 
'!35 !!3 !H 215 217 !06 

SCHAAL 45 

lt ki•- 2e klaMII 311/411 kla-
,eh!.1 wtl on,ehuwd gehuwd ong.tlu•d gehuwd on,ehuwd 

1-10 13J 136 128 129 123 
150 1-1! 144 131 138 131 
160 152 164 146 )48 140 
liO 161 164 l.$5 . 167 1-1, 
180 171 173 165 : 188 158 
M ~ m · m m ill 
200 100 192 , 183 JU Ji.'5 
210 199 20! 192 114 184 
~ = m • m m rn 
230 !18 !21 2 10 212 201 
240 2!8 !31 219 22 1 210 

SCHAAL 46 

1, kta- !e kl.._ 3e/4fl kluM 
gehuwd ongehuwd g11huwd ongohuwd gtthuwd onrbuwd 

l<10 133 13,J 128 129 lt3 
ISO 14! 1-14 137 138 131 
160 15:! 154 146 148 140 
170 181 194 US 167 149 
180 11 1 173 1~ IM 1~ 
190 180 1'3 173 175 166 
~ 190 1H I U 1~ 176 
!10 199 202 19! 104 184 
uo 209 212 201 203 193 
230 2J.8 221 2IO 21! 201 
24ft 228 231 2 19 22 1 !10 

SCH AAL 41 

lekbt.ae to kJ._ ~4oki... 
gehuwd ongohuwd gllhu.-d ongohu•d g11huwd onphuwd 

140 133 13,:j lts 129 123 
150 14! 144 137 138 1:11 
180 U! 154 1<18 148 U0 
110 161 10l 155 107 149 
180 lil 173 IM 166 168 
190 180 183 173 115 166 
210 HKI 20! 19! 194 184 
230 218 22 1 210 21! !01 
! 40 228 !31 219 221 210 

2 1 
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Sch..,JjnNn .. 
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10 

SCH
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AAL 41 

,elmwd ot1gch111"l ~huwd °"1f!ht1•nl gehu•-d ong,,huwd 
UO 14 2 1'44 137 13R UI 
170 16 1 164 l!\6 15'7 14P 
ltlO 180 183 l i:f I» 100 
~10 199 :02 l9i 111 4 184 
:?!11 zo•J 212 to1 :03 10:. 
:!30 :tU . !!:I l 210 t12 20 1 
!.!40 lZS 231 !19 :%1 210 

SCKAAL 41 f 
la ki..- ~ ki- :Je/ ... kl-

r huwd onsehuwd aehuwd on1ehuwd pbu"d on huwd 
IIO 15! 15.f, 141 141 140 
ISO 171 17J 11.\ IH J.S 
toO 100 IH 153 IJ& 115 
2!0 !09 !I! :01 203 113 
: 40 na :,, 211 2: 1 210 

SCHAAL 60 

pl,uwd onpbuwd gehuwd .nphuwd p huwd onphuwd 
1;0 111 164 155 U7 149 
1~ 180 IU 173 1» IH 
210 199 20:t 19! 19-1 '"' 
!!O ZOO 21! tol :ml Ht3 
UO ! IS fll !JO 21' !01 
240 Hl !3 1 2lt !21 210 

SCHA AL 51 

Je klalN 
iehu-..·11 ongehuwd sehuwd onb>ehuwd gehml'd ongeh uwd 

180 171 1;3 115 166 U8 
100 1~ IU •113 175 1~ 
~ 100 192 '" ' " 175 
! 10 199 !Of IDi 19' 18-1 
::o ,., :oo 21! !01 :03 193 
!':'1(1 :11 ::!I 210 21! 201 
~o ::s :,i tl!I ::1 110 

SCHAAL 62 
lo•I•- t.kJ._ Se{Mlli..... 

,ehuwd ongehuwd puwd gngdu1wd lffiuwd on.phu•~ 
180 171 17) 163 1116 15 
200 , 190 IH 11:t IN 11$ 
f!O 200 212 !01 !03 113 
!40 228 !31 219 2!1 tlO 

'SCHAAL 63 

leklUIO 24111._ lel ... .._ 
cehuwd ~hu....t gehuw-d ongehuwd phuwd onphu•d 

100 180 lil 113 JU IIMJ 
200 100 IM 1~ 1 8 ♦ 11$ 
2 10 199 :02 111 19♦ 184 
:r:o 200 :12 :01 :01 1t:t 
::10 218 2!1 2 10 212 :01 
: ,o ::?s 2:11 : 10 :m 21 0 

SC HAA L 64 

!ollllMO 3e/fe klaMe 
;rhuwd ongehuwd ~huwd ongehuwd ~hu•d ongehuwd 

lfO 133 IU 12 lto 123 
I IIO 1~! 1<'1-1 118 1'8 140 
180 171 173 16l IM 158 
100 190 1112 1113 18-t 115 
:zo 209 :u: 20 1 • !03 193 
:,o 2.28 !31 !19 !!I 210 
250 tl7 !.W t'!I HO !lt 

KHAAL 56 

gehuwd ongelm•d a:ehvwd oni;ehuwd gehv•d onphvwd 
1r,o 1.s: 154 148 lf uo 
ISO lil l il IM 160 161 
~ 190 1~ IU 1~ 175 
~ ~ 212 :01 ~ IH 
240 228 23 1 219 221 210 
t50 237 240 H 230 211 

SCHAAL 50 

a:ehu•·d ongohuw-d gehuwd on.h11wd geh1111·d onphuwd 
180 171 l il 185 160 1:18 
200 196 1112 1 l IS♦ 1711 
t:o :oo :1: :01 :o:t 1113 
230 :ns 22 1 210 2 12 20 1 
2 ♦0 :zs 23 1 2io 221 2 10 
250 2J7 210 228 230 219 
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SCH AAL 57 

lol.lo- :Okluuo 3(,/4ol.las,o 
phuwtl Ollgohuwd gohu••tl cmgehuwd auhuwil nnb-cl•u,.·d 
~ 1~ 192 18~ ISt lffi 
: 10 100 20! 102 10.a 18-t 
!!O !00 ! 12 :01 203 193 . 
2:10 :t1S 2!1 210 2 12 W I 
2"0 ::s !31 :19 221 :no 
~ ~1 ~O !H 230 ! lO 

SCHAA L 61 

1• 1:i- !e 111- 3of•kt kb.-
cebuWCI oni.ohP•d ;elmwd vnr;el111wd phuwd on~huwd 

too lto IU3 18) 18' 173 
t:O !00 :,:: :01 - :03 103 
240 ::r, -::11 ! l t t!I 210 
!.SO 1'31 ! .fO !!8 !lO ! 19 

SCHAA L 59 

lo klaao t. ka- So/M ktas. • 
..... ,wd onphuwd ,ehuwd ongchm!NI phu.-d o,,.geh11wd 

210 Uit :0! 1!12 10-4 l!U 
2!0 200 tl! to l :OJ 193 
no t lt Hl 210 !Jt :01 
t ,o t2! :,1 211 2:1 :to 
HO Dl UO ! H 230 2111 

SC HAA L 60 

lo klllM 2o klo- 3o{4o k l-..e 
1•h11wd on;.huW'd phu,..d Ofl,:Ohuwd ;eh11wd ongeh11wd 

140 133 l l.5 128 l!!l 123 
160 142 14' 137 138 lll • 
100 .u,:r 154 146 148 H O 
110 16 1 164 111:; UT • H 9 
ISO 111 173 IM 160 I SS 
1'00 190 1112 1113 18.f 17.:. 
HO 209 !Il 201 203 193 
240 •• :3 1 ! 19 2!1 210 
:IIO 241 :,;,o tlS HO !28 

SCH AA L Il 

11:ett\lwd on;eh11•d gohuwd ongehuwd ,eh11wd onaehuwd 
160 IU 1 '4 137 138 131 
110 181 184 155 157 U9 
190 IIO IIS 11) 17ä 166 
:tlO IN 20t I H 194 184 
130 !111 22 1 210 tl! tol 
uo ,,., m tt1 2,0 :19 
no 241 t.so t:tl tto t:s 

phuwd un,oh11•d gehuwd ongeh11wd ph11wd ongehu•d 
160 Ut 1&4 146 148 U O 
180 171 173 105 166 1.58 
~ 190 192 183 184 175 

'220 :09 212 tO I 203 t !ll 
UO Hl 23 1 219 U I 210 
260 '41 2M US 2♦0 228 

SC HAAL a3 

1. 1r.1- :. ki- lol" 111-
,-huw.t onphuwd phu•d ongehuwd phuwd ongehuwd 

110 11 1 114 I» i,7 149 
lto 180 183 113 175 16' 
!10 199 201 11! 114 IM 
no tl Hl ! 10 tl! %01 
UO U7 !fO Hl UO :!:19 
IIO tn UO UI UO 2!8 

SC HA AL M 

1•111- te•.._ Je/ .. k1-
phuwd Ol\iehvwd phuwd oriphuwd phuwd ongehuwd 

180 171 173 • 11, 116 158 
IIO ISO 11.J 173 17$ 111 
~ 190 IH IU IM 1~ 
110 199 20S IH l lt4 1114 
no 209 :1: 20, 203 193 
UO u, Hl tlO Ut 201 
HO Hl !SI ! 19 211 2:10 "° 2n : .to 228 ::so 2 19 
260 !41 :~ 2S8 uo !28 
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SCHAAL 15 

Ie klM'III 2e kl\\80 :Je/4e ld.-
gelrnwd ona;eh11wd gohuwtl ongohuwd gehuwd onphuwd 

180 lil ,lil IGS 166 US 
200 100 192 183 1~4 115 
220 200 212 • %01 203 1113 
240 228 231 2 1U 22 1 ,tlO 
260 247 200 238 240 Uli 

SCHAA L es 
JoklUM 2ekl-

gehuwd oo.gehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 
100 I SO 183 173 115 • 168 
210 199 20! 1!12 194 18-1 
230 :ns 221 :HO 2U 201 
lUO 2!8 211 219 2tl 210 
~ ~1 2W ~ 230 219 
2GO 2-47 2M'I 238 240 228 

SCH AAL 67 

Je ki- Ze kl._ :Je/ff k\UN 
eehu"'d ongehuwd gehuwd rongehuwd gehuwd onplunrd 

210 1119 202 19! Ie.& 184 
2:0 ~ 212 201 m 1n 
230 218 221 210 212 20 1 
24°0 228 231 21U !21 210 
200 231 240 228 %31) '19 
200 241 250 23S 240 221 

SC HAAL 88 
3e/4ekl.,.. 

gohuwd on11oh11w,J gehuwd ongehuwd gcihuwd onaohuwd 
230 218 221 210 212 20L 
2MI 237 240 228 230 219 
260 %47 250 238 240 2:?8 

SCHA.AL 89 

lekl-..o 2e kla.e 

gehuwd ongt,huwd gehuwd ongehutrd gehuifd ongehuwd 
l~ 133 135 1~ 129 IU 
160 1~ 1~ 146 1-1.8 l~ 
ISO 111 lil 165 166 158 
200 190 1112 18:1 184 175 
!to Z09 21! 201 203 193 
HO 228 231 2 19 221 210 
2M> !3'1 2-t.0 t21J 230 219 
260 24 7 2~ 238 24Q. 228 
!10 2&6 260 2"6 2411 230 

SC HAA L 70 

1o ki- ~ klNIIO Jo/-lo klo.-
g(lhuwd ongehuwd gohuwi.l ongehu,..d gehuwd onitehuwd 

110 1&1 10-1. 1a;; 1r.1 uo 
100 ISO I ~~ 173 175 1~ 
210 IY9 202 192 l!.1-l IH 
230 2 18 121 210 212 20 1 
!50 231 240 228 230 219 
200 241 250 238 240 2Z8 
no 2!16 200 2,0 249 230 

SCHA.AL 71 

l o kl.ue %e kl!M911 3e/~o klaa. 

a,e~;d o"";~~•-d re~;;d ons;:td r~~t ~:;wd 
100 180 183 173 17!1 166 
200 100 192 183 1u 1a 
210 199 !01 192 l!t-1 IH 
220 209 212 20 1 !03 1113 
230 218 2!.l 210 21! 201 
240 2!8 231 219 2!1 210 
250 !37 2-t.0 228 230 i,J 9 
290 247 250 238 240 228 
no 256 ~ 246 !411 Uli 

SCHA.AL 72 

Ie kla- 2o k!Utll 3cl4e k1uM 
gehuwd ot1gehuwtl gehuwd Oflgt,hu.-d gohuwd onaehuwd 
· uo 1, 1 173 1&.s. tG& 158 
!00 190 19! 183 184 175 
220 201> 212 20 1 203 1!13 
240 228 231 2 11 22 1 210 
260 247 260 238 240 128 
270 2:10 260 246 249 U6 

SCHA. AL 73 

lek!- 2ekl- 'kJfokl-
gehuwd ongohuwd goh••d ong"hu••d gehuwd or1phuwd 

190 180 183 173 115 166 
2 10 109 202 192 104. 184 
230 218 22 1 210 2 12 201 
2MI 237 1?40 228 230 219 
260 247 :?50 238 240 228 
270 2:.8 '!60 246 Ut !SO 

8chM1j•ren 
0 

' . • 
' 10 

SchN.ljaren 
0 

' . • • 10 
12 

" 
SchNljaren 

0 

' ' • • 10 

" " 
8cbMljaren 

0 

' ' • • 10 

" 

Schna!jaren 
0 

' • . 
8 

10 
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SCHAAL 74 

Ie kil.NO :o kl..... 3e/ 4e k\use 
gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 8(lhuwd ongehuwd 
~ 190 192 1~ 1~ 176 
220 209 21Z 20 1 203 193 
240 228 23 1 219 22 1 2 10 
260 231 240 228 230 2 111 
:60 247 uo 238 240 228 
:no 2~ 200 24& 249 236 

SCHA.AL 7& 

lei..t.,_ 2ekl~ 3e/4ekl.-

gehuwd on,ehu•d "huwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 
140 133 135 l:S 129 123 
180 152 154 146 .148 140 
180 171 173 IM 1~ 1~ 
200 IIHI 192 183 184 175 
221) 209 212 201 203 193 
2,0 228 231 :Ho :m 210 
HO !47 250 !38 240 228 
280 265 2&!) 258 UI 2U 

SCHA.A L 71 

Jo kla.e 2• ki- :le/4e kl•-
gehuwd ong.huwd r,huwd ongehuwd gehuwd ongchu.-d 

160 1$2 154 140 148 140 
180 171 173 165 166 158 
!00 190 192 183 184 175 
220 209 !12 201 !03 193 
%40 228 H l 219 221 2 10 
260 2U 2M> 238 24. 0 228 
%70 256 260 246 '?ü_ 238 
280 266 2H 266 2:18 24.5 

SCHA.AL 77 

phuwd oc"huwd gehuwd ongehuwd gehu..-d ongehuwd 
170 161 164. 1:15 IG7 149 
100 180 183 17!1 11G 186 
210 1911 202 1112 111 4 184 
230 218 22 1 210 2 12 20 1 
200 237 240 228 230 219 
no 256 260 248 2411 236 
280 !66 • 289 2:.0 UI 245 

SCHAAL 78 

te klaue :. ki- 3e/4e kl..-e 
gehu..-d ongehuwd 8(lhu,..,1 onge.hu.-d ~uwd ongebu• d 

180 171 173 ISG 1~ · 151 
!00 100 1112 113 184 17~ 
2!0 zot :!12 20 1 :o~ 193 
140 228 231 2UI !21 !JO 
2so 247 uo t38 240 :ns 
280 266 28!il 256 2ö8 24.5 

SCHA.AL 7a 

Ie ltlaae 2e k1- 3e/4e kl.,_ 
8c:haalj1ren,. gehuwd ongehuwd phuwd ongehuwd gehuwd o~hu•d 

0 l9J) 180 183 173 l7ö 166 
2: !!10 19!1 !02 102 104 18~ 
4i 230 218 221 JIO :!U 20 1 
1 :W i37 2'0 %28 230 2111 
f 270 256 280 246 2411 230 

10 280 t5I :011 2.56 UI 2U 

SchaaJjan,n 
0 
2 

• • • 10 

" I ◄ 
18 

Schr.aljaren 
0 

' . • 8 

SCHA.AL 10 

la ki- .!e ltl&MO 3e/4c 1..1-
gehuwd ongchu•·tJ gehuwd ongehu.,.d gehuwd on,:ehuwd 

200 1~ 1112 IU 1~ In 
210 11111 202 1112 194 J84. 
2!0 201I 21! tOI :03 193 
no :is 221 210 112 :01 
%-t.O %!8 231 !111 2!1 :!:10 
~ 237 240 ~8 %30 :H& 
260 247 250 218 %40 228 
270 256 280 2-t. 6 249 :l:16 
2'6 266 269 256 :sa 24S 

SC HA. AL lt 

Ie klaue 3e/4el..l.._ 
g(lhuwd ongehu•-d gehuwd ongehuw,I gilhuwd on11chuwd 

200 1~ 192 183 1~ · ~ 
220 209 2 12 20 1 203 1113 
241) 228 231 21U 221 210 
280 247 250 !!,S 240 228 
2SO 266 2511 25G 258 2U 
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s 
10 

!\clll\aljnreu 
n . 
• • 10 

Schuljuen 
1, • , 

Sr1Îa.alj11oren 
0 

8ehu.ljanm 
0 . . 
' IB 

" 

Schaaljaren 
0 
2 . 
• • 10 

Schan!j,u,:in 

0 

' . • • IO 

lehul1ar&r1 

' 0 . . .. ,· 
10 

" 
Schu.ljaren 

0 

' . . 
• 10 

" " 16 

SCHAAL 82 

1.i ~1- !111 klMN '3e/ -&o ldUN 
~••hu.,.·J ongehu1nl 1itel1uwd o~hu,.·11 g,!huwd ongehuwd 

;: ~~ ~î !~~ ~~! !~! 
!J-0 !37 !-&O 228 230 219 
:oo !47 m !38 :•o :2s 
i;o uo 2eo 248 to no 
!80 !86 269 !:i8 2j8 2U 

S,CHAAL 83 

\ekia- ....... :k-ftek~ 
g..•huwd oogehu"rl ph,nrd ongehuwd gehu•d ongehuwd 

230 2 18 22 1 210 21: 201 
UO 228 UI 219 i21 210 
250 !37 uo 2!8 230 210 
260 t -n 2:.o 238 HO 2t8 
WJ 258 280 246 249 236 
280 260 2611 ~ 268 246 

SCHAAL 84 

lek1- 1e1r.1 ... 3e/kk1-
gehu••J ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

230 218 22 1 2 10 tl! 20 1 
250 237 240 228 %30 2 19 
260 Hl 250 !38 UO 228 
270 !~ 260 248. 2d 236 
280 !se H9 2á6 2MI 2U 

SCHAAL 85 

lekl- 2ekl.- 3&/-klr.l ... 
gehuw<l ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

230 218 2!1 210 t l ll 20 1 
~ m uo ~ m 219 
t70 256 %60 U6 !49 1136 
!80 266 269 U6 U8 24.5 

SCHAAL 811 

Ie ki- 2ekl._ 3e/4ekl-
gehuwd ongehuwd gehuwd o"gehuwd gehuwd ongehuwd 

180 111 113 16-!i 168 1~ 
~ 190 192 IU IM 176 
!!O 2W !U :Ot %03 IH 
240 228 ! 31 ! 19 Z:I 210 
260 !H 1 250 238 !40 228 
280 268 2119 ! 68 !.58 245 
290 :m; 211 tH te; ::03 

SCHAAL 11 ,_ 
Ie k._ 2e k'--9 Je/M k1-

3ehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd,' gehuwd ongtohuwd 
JOO ISO 1~ 113 115 l h 
tlO 199 202 192 1114 (&♦ 
230 tlll !:!I tJO 2U 201 
~ n1 m m 2~ 219 
210 Uli !60 1♦ 6 !49 !36 
290 21.5 279 !H 267 . •!63 

lek1-
SCHAA.L 88 

' 2e1t1- 3o/4ek1-
gehuwd ongehuwd 19huwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

220 109 tl! 201 203 · IH 
2♦0 !!8 !31 !19 Hl ' ! 10 
2110 !U 150 !38 HO 228 
270 !M 280 246 !49 236 
%80 2116 269 256 tr.8 245 
290 27.5 2711 tll♦ 267 2.U 

SCHAAL 89 
lek.1- ,. . .._ 3e14ek4-

ae}luwd ongehuwd p u•d oqehuwd pbuwd 011gebuwd 
2SO 218 22 1 tlO tl! to l 
240 228 231 219 Hl 2 10 
~ 237 !40 2H 2~ 2 19 
280 247 200 238 240 228 
210 2511 260 246 249 236 
280 266 2811 250 268 H6 
290 2711 2i9 '1M 287 253 

SCHAAL 90 

Ie ~ t. ki.- Je{M k'-
gehu•d ongehu\..d phuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 
~ 1 ♦0 133 136 128 129 123 

180 152 16♦ 1 ♦8 148 l ♦ 0 
180 111 173 165 166 158 
200 190 192 IU 184 176 
no 209 211 to l 203 193 
2..10 na 23 1 219 :m 210 
260 !47 250 238 240 2!8 
280 tee 269 268 2:;8 2,5 
300 !85 !88 274 276 28J 

, 

' &hMljeren 
0 

' . • • 10 

" " 
Schealja,en 

0 . . 
• • 10 

" 
&-haaljaren 

0 

' . • • 10 

~haaljattn 
0 

' 

Soh-'jtlNN'I 

SchaaljUM 
0 • . 
• 

SchaaJJate11 
0 

• . 
• • 10 .. 
" " 

8cbaaljuen 
0 

• . . 
• 10 

" 
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SCHAAL 9t 

lekl- !e kl.,_ 3e/4ekln,_ 
gehuwd ongehuwd gehu•d ongehuwd gehuwd · n"gehuwd 

170 111 Hl4 U.5 157 149 
190 180 183 173 115 168 
! l(t 199 20! 192 19 1 IR4 
230 2 18 :?21 :10 212 201 
!50 !37 !40 128 :.30 ! 19 
! 70 t.5fl !00 218 2.10 238 
290 275 2711 264 267 1153 = m m rn , m m 

SCHAAL H 

lek1- !!ekl- 3e/4ekl~ 
gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwtl ge~uwd ongehuwd 

ISO 111 173 165 160 1118 
200 190 19! 1~ 18' 1711 
220 209 21! 20 1 203 103 
2~0 2~8 231 219 22 1 2 10 
280 241 !-,0 238 2,10 228 
280 280 269 266 • 2G8 2411 
300 !8.G 288 21" 278 :83 

SCHAAL 93 

Je kb,_ :e k"-9 3e/4e kl-
aehuw-d ongehuwd gehuwd ongehuwd gohu.-d o"gehuwd 

200 1~ 192 183 18' 175 
220 1!09 212 20 1 203 193 
!40 !28 23 1 219 22 1 2 10 
280 241 150 238 uo 128 
280 tfll 2611 160 258 2411 
300 28.5 288 :?7 1 270 283 

SCHAAL i4 

Ie klNN teki.- 3.(-&ei.1-
,ehuw-d on~hu•d gehu•d ongehuwd gehuwd o"gehuwd 

!!O !CKI 2 12 !01 203 193 
UO 228 23 1 2 19 2ZI 110 
280 : ,, 250 238 %40 !!8 
280 260 269 21>11 2.58 24.5 
300 28j 288 214 2711 263 

lek!-

SCHAAL H .. . ,_ 3e/4ekl-
phu.-d on.gehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd 011gehuwd 

!30 2 18 :m , 210 211 tol 
250 !37 '.UD 228 230 219 
2111 2M 260 246 249 236 
290 2711 219 264 287 263 
SOO 28.5 2811 214 211 !63 

SCHAA L 98 

lek\- 2ekli!ae 3e/4&kl-
pbuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd °""ehuwd 

240 228 23 1 2UI 22 1 2 10 
260 241 250 238 240 228 
280 268 269 266 2:18 10 
:SOO 28.5 288 ,274 276 ,o, 

~HAA~ 91 
Ie ki- 2e Ir.~ • 3o/4e klaue 

gehuwd orlgehuwd gehuwd ongehuwd 1ehuwd ongehuwd 
150 142: 144 U7 138 ' 13Ï 
liO 111 Ik 166 1117 U t 
190 180 183 • 173 17t 1811 
!JO 199 !02: 19:t 19♦ 184 
230 118 22 1 210 112 2(H 
250 211 1♦0 228 no 2111 
270 SM 260 S48 249 236 
m m m m rn ,m 
SOO 286 288 !74 !78 1 263 

Ie kl"'-9 

SCHAAL tl 

2ekl- 3e/fflr.l-
gehuwd ongehuwd gehuwd onphuwd gehuwd ongehuwd 

200 190 191 183 18' 176 
220 tOG 212 ,01 203 193 = m rn m ' rn = 
2(10 247 240 2S8 240 S28 
280 2811 269 "6 !118 2411 
300 !85 %88 27' 2111 261 
300 285 288 !1♦ !76 263 
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SCHAAL 99 

Ie klweo 3e/ff Id.,.. 
Sehoalj,ren gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd Ïi'huwd ongehuwd 

220 200 212 201 203 1113 
240 228 231 219 :?21 :ll O . 2&0 :!~7 250 238 :U O 228 

' 28{1 266 269 266 258 20 

' 300 2811 2ss :m, 21a 2113 
JO soo 285 288 274 276 263 

SC HAAL 100 

!eklaae 
SchMlju-en gehuwd ongehu•d gehuwd ongehuwd g(!hu•d o~uwd 

0 t30 tll 2!1 210 21! 201 

' too ,,, !40 228 :30 :at 
170 tM 2&<1 248 Uli "6 
HO !15 219 !84 287 !53 
JOO Z84 2ss ,,.,, :ne 253 

SCHAAL 101 

Ie k'- 2e kta.e ,., ... Id,.. 
lkhaaljareu ~huwd ongohuwd puwd ongehuwd gehu'll'd ongehuwd 

0 !40 !28 23 1 219 221 uo 

' 260 U7 2Ml !38 2,1,0 t!S . 280 !Ge :59 2~ 258 !U 

• 300 285 288 274 '70 263 • 300 286 288 274 276 283 

SCHAAL 102 

Ie klu.o 2e ki- 3o{M ki-
Selu1,11,IJ11, ren gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehw"d ongehuwd 

0 uo 14 2 144 137 138 131 

' . 170 IIU 1114 166 157 149 
190 180 183 173 175 IM 

' 210 l lti 20! l H 194 184 

' !30 218 221 : 10 212 201 

• JO 

" 
260 237 240 H8 230 t 19 
210 tM 200 246 249 !36 .. 290 21& tn 264 2e1 na 

" 300 !85 288 274 278 261 

" l05 !89 %93 2711 :81 H6 

SCHAAL 103 

lell1- 211111- 3e/"8~ 
X.haalJartlfl phutlll'd ongehu1111'd gehu•d oogehu•d pllutlll'd onpbuwd 

0 

' 
IGO 152 1$4 t.ae 148 140 
180 171 113 165 IN 1$8 . 200 190 192 183 184 116 

' HO 200 212 !01 :!03 IH 

• IO 
140 H8 23 1 2 10 221 210 
260 241 250 238 240 228 

" 280 HO 269 2511 251 245 ,. 300 28!1 %88 274 278 203 

" :100 28!1 288 2H, 276 213 

" 30!1 HO 293 278 H l H O 

SCHAA L 104 

Ie klu. ~ klaae 3e/4e 111-

SchaalJaren 
0 

' 
11'.lhuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

110 HII HU I Mi 167 Id 
190 180 183 173 17!1 l&e . 

' ' 
110 IIHI 202 lot 104 IH 
tlO 118 H l 210 212 201 
t!iO 211 uo 22s no , 11 

IO 210 tM 200 ue H9 ne 

" 200 27!1 279 264 !61 261 
I ◄ 

" 
,oo 285 288 274 t16 tn 
soe 299 H3 218 n 1 toe 

SCHAAL 106 

lellte..e 211111- SefM~ 

.ehuljaftlfl gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd onrhuwd 

0 

' 
180 111 173 105 IN 118 
200 190 192 183 114 175 . 220 200 212 201 !OS lts 

' • IO 

HO 228 23 1 219 ttl 110 
260 241 260 238 240 Hl 
HO 2M tet '58 t&I H6 

" " 
300 2~ 288 274 176 201 
306 !89 2113 278 Hl 268 

1948 

SCHAAL IN 

lek~ 3e/4okl,... 

Sch11alj•Mffl gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuw:.d ~ 
0 180 • 171 173 IO!i 166 108 

~ 190 192 IU \ ~ 176 
· 220 209 212 20 1 203 193 
240 228 23 1 219 H l 2 10 

4 260 247 260 238 240 2%8 
6 280 266 260 2&6 268 245 
7 300 286 288 274 276 263 
.t 305 289 293 218 !81 HO 

Schaaljuen 
0 

' . 
' • 10 

" 
Sehaaljareo 

0 

' . • 
' 10 

" I ◄ 

" " ,0 

SehaaljM'9C1 
0 

' . 
' • 10 

Schaalj...-en 
0 

' . • 
' 10 

&:1 .. • ljaren 
0 

' . • • 10 

Sch,...Jjafflll 

0 

' • 
' . . 
1 . ,. 

SCHAAL 10'1 

Ie lli..e 2e ki- 3-/M kl-
g@hu•d ongehuwd gehu-tt once,huwd phutlll'd Qllphu•d 
~ JIM) IH IU 114 115 
2!0 209 !lt to l to3 193 
240 2!8 :3 1 tl9 H l 210 
!60 241 260 t3 HO H8 
280 :60 ~- 256 258 245 
300 28!1 2 tH 211 213 
3% 289 HS 111 tai tee 

SC HAAL 1111 

leki- 2ell1- Je/MklaNe ' _ 
gehu,rd ongehuwd gehuwd ongehuwd phutlll'd ongehuwd 

220 209 tlt 201 203 193 
'!30 218 H l 2 10 212 tOI 
240 228 231 21i 22: 1 210 
260 231 240 228 230 2 19 
260 . ! 47 250 218 t.f.O US 
270 256 tflO 246 249 230 
28Ó 266 269 266 268 241'.1 
290 216 279 264 267 253 
300 286 288 21, 170 263 
300 286 28 274 1711 263 
306 289 293 218 28 1 266 

SCH AAL lot 
leid-.- :!.k1- S.,4ek.'-

gehuwd ongehu•d phutlll'd ongehuwd r,hu,rd onpbuW'd 
t!O 200 :!11: 201 !OS 193 
140 228 23 1 tl9 221 UO 
!10 147 t!iO UI HO 2U 
,so "" H9 tse us m 
300 215 tal 174 , !'76 263 
~ tst H3 118 til tee 

SCH AAL 110 

lek1-

gehu":d ongehutlll'd gehuwd ongehuwd l"huwd ongehuwd 
!30 218 Hl 2lt 112 21H 
!60 237 240 H8 230 tll 
270 250 200 !48 249 23! 
290 275 tîi 264 \!61 21i3 
300 285 288 274 27 6 263 
305 289 293 218 28 1 260 

SC HAAL 111 

I e IIIBMe !?o ki- 3e/4e ki-
gehuwd oiigehuwll gt.,huwd onaehutlll'd gehu-.d ongehutlll'd 
~ ll7 HO Hl ~ 219 
210 258 200 !-16 249 uo 
290 tn 279 te4 H7 U l 
300 tM 288 174 ne 203 
300 285 !88 t74 270 263 
JO!i 289 H3 ns 211 tee 

SCHAAL 111 

I•~ 211111- 3e/M~ 
gehuwd ongehu1111'd pbutlll'd ongehuwd gehuwd oacebu1rd 

260 Ml t:iO 238 140 !28 
280 t66 !61 "4 168 H5 
300 :185 188 174 270 113 * 289 293 t78 UI HO 

SCHAAL 111 

I e k1- 2e ki- 3e/4e Id-
gehuwd ongebu•d gehuwd ongehu•d phu1111'd oOfebuwci 

180 171 113 166 186 168 
~ 1~ IH IU 184 176 
220 2<Xl tlt !01 203 193 
240 228 21 1 %19 H l :UO 
260 247 260 i38 uo 228 
21JO 260 269 166 238 246 
aoo 286 288 !14 1111 263 
,06 Hi 29:1 t18 t8 1 HO 
su m sos au no n o 
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k hulJ.-
0 

' . . 
/ • 10 
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SekulJatet1. 

0 

' . • • 10 

Schul1al'eft 

0 

' . • • iO 

::SChaal1aren 

0 

' 

8chu l1arTn 
0 

' . • • IO 
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&h"ljeren 
0 

' 
IO 

" .. 
Sohu.ljan:in 

0 

' . • • IO 

" .. 
" 18 .. 

SCHAAL 114 

!ekl- Se/4eki._ 
phuwd ()llg,ehu"'d R9hu•d onphu-.d ~huwd onptu.iwd 

200 "' 1'2 18> 18' 115~ 
%%0 ... "' "" 

,., 193' , .. %!8 "' !lt .. !!I "' , .. "' , .. '" 
,.. m 

'"' , .. "' '"' '" ... 
300 "' "' 

,,. !i6 m 
·'°' ... '93 "' "' "' :1 15 ... 303 ,.. ,.. 

"' 
SCHA AL 111 

leklane tekl- ~ j 4e kl.,_ 

phu•d on,r,hu•d, ,ebu•d -,.bu•d phu•d onptiu•d ... !!8 "' m "' '" ,.. ,., , .. "' uo "' ,.. , .. ,., ... !S8 ,., 
300 "' "' "' "' Z&l .. , "' 

,., 178 "' , .. 
m ... 303 ... ,.. :rn, 

SCHAAL 111 

l eldUM 2ekl - J.ti/4Gk1-
gehuwd ongehuwd geh~W'd ongehuwd 19huwd onphu• d , .. ,., , .. ... ... "' ,.. , .. 2811 ,., 

'" 245 ... "' ... ,,. 178 "' 300 28S ,.. 
"' '" "' ... ,.. 

"' 218 Hl ,.. 
"' 

,.. 303 "' , .. m 
SCHAAL 117 

lekl..e 

,._ 
'Je/M kl..-

aen,...-d on1eb11•d gehuwd on19huwd gehuwd Oflg'l!hu•d 
!70 "' , .. ,.. m m 
290 "' 2111 i "' m '" JOi) ... ... ,,, 

"' ,03 
m ,., 303 288 ... m 

SCHAAL ttl 

l•kJ~ %ek1- :le/fnkt.-
ph111rd on.,ehuwd pbuwd onphu•d aebuwd ongehu""d 

ISO lil 173 lfl.i ... IMI ... 190 "' 183 ... 171 

'"' 
,.. m ZO I 203 1,, . .. !:!8 !JI :!UI !!I ... . .. ,., , .. 

"' !40 2!8 , .. "' "' 
,,,, 

"' !U ... , .. , .. m m m 
30L "' "' "' "' , .. 
m ,., JJ2 ,.. 

"' 
,., 

&CJ{A.AL 111 

l • k~ 2•"1- :H/~ klt.lM 
gnhu • ·d ongohu1fd gehuwd ongehuwd wehu•d Oflgflhnw,J , .. 100 "' "' ... "' t!C, ... 212 :01 '"' "' , .. Hl "' m m ... , .. ,., 

""' "' "' m , .. ... '" 
,.,, 

"' "' ... ... , .. ,,. m , .. ,., ,.; ,., 
"' "' :se 

m 308 m ... ... ... 
SCHAA.L 120 

lekl- ,. . ._ ~Mk1-
gehvwd oagebuwd gebu.-.:1 on11ehu-.J phuwd Gn!'f!hu•d 

"' "" !l! !01 "' I" 

"' 2!8 "' "' t!I 210 ... !47 , .. 
"' "" !tl ,,. "' ... ,.. 

"' !SI . .. ,.. 
"' 

,,. 
"' '" - ,.. ,,, !79 "' 
,., 

"' 300 28S !H m m ,., 
300 , .. ... !1' 276 '83 
30> ,., 

'" m '" 
, .. 

!!! 
,.. 303 ,.. , .. "' ,.. 

"' '" ... ... 
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SCHAAL tzl 

Schaaljaren gel,uwd ongehuwd gehuwd ongebuW'd gehuwd ongehuwd 

0 !.&O 228 :U I 2 19 221 210 

' !GO U7 2~ 238 240 !28 . !Ml !66 :1611 UI 2~ 241 

• 300 !8S 288 114 27! 2113 

• 30.5 :?8\f 293 :!:78 28 1 266 
IO :l:!5 308 31! :!:110 299 2U 

SCHA AL 1H 

Jo ki,._ 211 klNM 3e(ff klMM 

Sch.aalj",cn . xe:.;d onc;;;,•d ge~1:0•d ong;:;wd r::ct o~~fwd 
270 256 21\0 2.S 249 !.16 
290 ta i;u 26' 267 ~J 
lOO !~ 1sg :lH 278 263 

' 305 2H 2113 2'8 U I :!Ml 
IO :1u 299 303 2as 200 :na 

" ns 308 312 :va ffl 184 

SC HAAL t U 

lek1._ t.kl- • Se/M ~ 
Sehaal1•ren gehuwd onphu,.·d ~huwd CN'l~huwd i,ehuw~ ooge,huwd 

0 HO '47 UO 238 : " 0 2!8 

' t80 :?&6 :?69 :~ UB H5 
100 285 288 27". :m1 283 
305 J!81t 293 218 !81 266 
3!5 308 31: 296 299 t8" 

SC HAAL 1 2♦ 

Sehu.lja ren gehuwd ongehuwd gehuwd onguhuwd gehuwd ongehawd 

0 HO :?O uo na 2.f,0 228 
1 !IIO :66 !69 256 258 2"'5 

' 300 !M :?88 2";.f, 116 :?U 
10.s :89 !93 :;s 2111 2&6 
3%5 308 31:? 296 f09 281 

SCHAAL 125 

~h"ljaren e,hu•d on~huwd gehuwd noltf'huwd i;ch1111•,t ongehuwd 

0 270 2M 260 2.f,6 : , 9 238 

' HO ta 1;9 26-t 1!67 2,U 
300 tiu 188 2H ue 2u 
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13 4!0 3" ... ... ,., 388 

" 430 408 "' 392 "' li6 
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SCH.A.AL 171 

Ie ki- ' :!• kl.- :fe1-&e kluN 
gehuwd ongehuwd phu•d ongehuwd 11:ehu•d ongehutnS 

UO 228 23 1 219 %:!l 210 

;: rs! ;: ;: ;-1~ ;:: 
300 2S5 :!88 2i 4 2;1i 2G3 
)05 !il 93 ':78 '!!H 260 
32:i lOI JI'! !9G :!t'J '!M 

· 30 :127 S3'! llll lis 301 
JM S46 3ál 3:J:I llil Jllt 
380 361 SM l47 1lO 333 
, oo 380 384 J6S 36S 3;;o 
.. ~ ~ ·~ 38 & ,~ ~ 
440 418 .f:!3 40-! 406 38.S 
.f.;;G t:!7 43:? 41U 414 Hl 

SCHAAL 114 

Ie ki-- :!o ki- Ju/ 4• kliuN 
gi!huwd ongohu•d aohuwd ongehuw,1 gehuwd ongehn•·d 

300 :zg.·, '!88 :!H %16 263 
:so:; '!89 :93 !71 :!81 '!G& 
3'!3 308 ll'l 298 299 211 -1 
345 3:!7 33! 31 4 318 301 
JM 3K "' m ~ 311 
)80 361 JG:i S4l 350 333 
400 3:kl SlU, 385 3H 3$0 
4:!0 39\l 40.fo 33♦ '87 ltl!I 
H O 418 .. :1 40'! .Ooi 3H 
00 4'!7 U:! 410 414 393 

SCHAAL 17& 

lekl..o :?ekl•,u,, S.,,♦uld.._ 

gehuwd oniohuwd lf<lhuwd oug,.,huwd 1Phu,.·d Oflgohuwd 
3S5 337 :UI 3:.!4 S!l 311 
37:i 356 HO 3.fl! 34C. 3:!8 
no :no 37:; u, , se '"' 
410 381 39& 37' lil m 
00 40I 4.U 39'! 396 li6 
450 H1 U! UO 3113 

SCHAAL 11~ 

Ie ki- '.?o klaae :SO/-kl Id__. 
gehuwd ongehuwd gehuwd on11ehuwd ~ehu.-d oni;ehuwd 

400 380 :is.- :16j JGj 350 
420 3~ '401 31!-I 381 3ti:i 
440 418 4:!J 40:! 40!i U5 
450 4:?1 Ut ◄ 10 414 193 

SCHAAL 112 

lekl- , !.ekl- 3e/4ekl;,.. 
g.huwd o~uwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

!40 !28 211 219 !!I :!10 
260 !47 150 :?38 :uo :?t8 
280 l?M !61 256 2j8 !45 
300 !85 !88 214 'l76 ~s., 
305 289 293 2i8 28 1 He 
32t, 308 JI! :?96 290 284 
345 3!l 132 314 3 18 301 
365 3'0 361 333 318 3Ul 
380 Slll 36.S S<li 350 333 
400 380 384' 365 308 360 
420 31>9 41>' 354 381 36A 
440 411 4!3 40? 40l 38.5 
455 4Jt 431 4U 411 398 

SCHAAL 171 

Ie kl... !e kl.- :S./4e 1.lua;a 
gchu11·d ongehuwd isehuwd 0111111hu,.·d phu,.·d ol'lgehuwd 

HO tn !50 !3! !40 l?t8 
280 t'6 • HO UG. UI !U 
300 2U 288 .214 216 283 
305 !80 '93 t711 !81 :.!08 
3U JOS 31! !9e !09 !84 
au sn 1n 114 ,ia 301 
3H S~ "' 333 3M 31U 
380 Hl 365 347 SM> 333 
400 3 0 ss , * 36!1 36,0 
4.tO 319 404 S84 3ii lGS 
440 4 111 4!3 402 4(,lj W 
455 41! 437 41 5 419 3!>8 

SCHAAL 171 

3'1/4o kl11,uo 
,eehu"'d ont1ehu"'d a;ehu,.•J Dflgehuwd gehuwd ongehuwd 

385 346 351 3.33 336 319 
:180 311 365 341 350 333 
400 380 384 ~ 368 330 
4t0 '" 404 384 387 áo11 
440 418 413 40% 405 385 
45$ ü ! 43• 415 411 3U8 
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SCHAAL IIO 

lekl.,_ :!e~ S./4elû&Ne 
sehuwd Ol'lgehutrd gehuwd Ofllehu,rrd phuwd DQ.Phu.ri 

2'0 "' 231 "' "' "° , .. ,., , .. ,.,. 
'" "' ,,. , .. "' '" 
,,. ,., 

300 ... , .. 
"' "' m 

"'' ... "' m "' , .. 
3!,j 308 "' , .. ... '" ,.. 3:1 m 3U ... 301 ... m m 333 "' "' 380 311 ,.. m 300 m ,oo 380 ,.. ,.. 368 3'0 .,. ,.. ... ,.. 381 "' uo ... 4!3 40! ... "' ... 43! ◄31 ... "' 398 
◄ 1ii "1 ... m m .a 1;; 

SC HAAL 181 

leklu. !e klAIN :\e/4n kla•e 
phuwd ongnhuwd gehuwd Ol'IJChuwd gohu"'d Ol'lgeh"trd ... ,., '50 "' :?40 2.:?ll 

'80 , .. 26\1 !56 ::;11 m 
300 .. , m %14 !l;f !13 ,.., 2811 .., na .:?8 1 "' 3!5 308 "' '" 

,.. 
"' 345 321 33:: "' :1 18 '°' ,._, 

"' 301 m "' 
,.. , .. "1 "' m 350 "' ,oo ""' 184 JOi. "' 300 

"o "' ... m 381 368 
uo ... .,, , o, 40!'; "'' .,, .,, ◄31 .., ... 3'8 
m ... ... m m ... 

SCHAAL taz 
••kJ- :!e kte.. le/4e kJaut 

phuwd Oflgehuwd gehuwd onphuwd phuwd on.gehuwd 
345 :l:?T "' 

,.. 318 301 
3"-; ,.. 351 m "' "' 380 36 1 ,.. m "" 333 
400 3SO m ,., ... 300 .,. "' ... '" "' "' uo ... m ... ... "' . .., 43! .., .., ... "' m "' ... m .. , "' 

SCBAA.L 111 

Je ki•- 2e kluee '3e/4e Il.la._,.. 
ptfu•d onrburi gehuwd onge-huwd gehu,rd on~huwd 

u.s 341 351 s:11 s,e 311 
380 361 3U :in 3.\0 33:1 
400 3SO 384 ,H5 :1611 3lO 
4!0 391 404 3~4 3.!11 3&8 
440 418 423 40!l 40:0 38.S 
4.S.S 43% 431 ,41 5 41 11 39S 
4i5 4.S I 4M 4n 431 ~I ~ 

SCHAAL 1114 
lell.1- :!eklaue S.,4ek111.ue 

phuwd oncehutrd gehuwd Ol'lphuwd ;ehu,,,d ongehuwd 
376 3MI :'160 342 345 3!8 
310 370 315 S58 S.SII :1 41 
410 389 39◄ 374 :111 35' 
430 . 40\ 413 3ft! 300 lil 
450 4!1 43! 4 10 4 14 393 
415 441 4n 4'U 4111 406 
4a 451 01 OS 431 ,&I :; 

SCHAAL 115 

Ie kleM& 

S"''u"'d ongehuwd ~huwd ongehuwd gtihuwd ongeh11111·d 
uo 361 3&.s :,n :l,jQ 333 
400 380 3114 :IM 3'8 350 
420 JOit 40-4 '84 3117 368 
440 41 8 4H ~ 4~ "5 
05 4:1! 437 41 4 41 1 3911 
474 451 4~ 4» 431 ,1~ 

SCHAAL 118 

,ehuwd Ol'laehuwd gehuwd oni;11hurd gehuwd ongehuwd 
400 HO 384 H.5 368 300 
420 31ft 404 3114 3ii 361 
u o 418 423 402 · 40,5 38,\ 
455 432 4:'17 41 <> 4 19 j!t8 
413 45 1 u, 433 431 41 4 

SCHAAL 187 

l•kl- :!eki...e 3e/4eki-.r 
pbuwd ongt"buwd geh"wd Ol'lgfthu..-d ;ehuwd on~huwd 

420 311 404 3114 3117 • J611 
440 418 4%:1 401 40:; 385 
◄.s.s 432 437 41 5 41 1 318 
'15 4.5 1 436 433 437 41 5 
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SCHAAL 188 

lekl.,_ ,..,_ 3e(Mk1Nall 

&hNljareD gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

0 ... ... m 402 405 385 
1 "' 

.,, 
"' 415 .,, 3118" 

2 m "' "' '33 "' 415 

SCHAAL. 181 

I e ki,-- ,..,_ 3e/'e kl-
&h .... l jann 1oh u..-d ongehuwd gohuwd ongehu wd gehuwd ongehuwd • 

0 "' 
, .. 212 201 203 1'3 

1 ,., ,,. 231 2 19 "' !10 

' 260 1n ,,. 
"' , .. "' 3 280 "' "' 256 258 m 

• 300 285 "' 
,,. 276 283 

' 
,., 

'" "' 278 281 266 

• m 306 312 296 299 ... 
7 340 327 "' "' 318 31' 

• "' 3" 3' 1 333 336 30l . 380 361 '" 341 360 333 
IO ,oo 360 ,.,. 

"' 30, 360 
Il .,. 

"' , o, 38' "' 368 
12 " o ... 423 , o, ,o, "' 13 "' 

.,, 
"' "' ... ,.. 

" "' '51 "' "' 
.,, 415 

" • 49:1 n o "' "' ... .., 
SCHAAL 19(1 

l ekl..- !!eklas&e 3of4olLlaae 

8chulj-n gtihuwd ongehuwd gohuwd ongehuwd phuwd oogehulll'd 

0 260 247 "" "' 2'0 "' 1 280 , .. '" "' "' "' ' 300 "' 288 2i4 276 263 
3 ,., 

'" "' "' 281 ... . m 308 3 12 '" 299 ,.. 
' m "' 332 3 14 318 301 
7 365 ,., 3'1 333 330 319 

' 360 '" '" 347 300 333 
Il ,oo 380 3" "' 368 "° 13 uo "' •o• 384 38i 368 

" H O "' 423 '°' 405 3~5 
17 "' 432 "' "' "' 398 

" m "' "' m .,, 415 
tl ◄9~ n o 4 i8 "' ... .,. 

SCHAA L 191 

l e klUM 2e k l1111111 3e/hkl-
lkhaaljareo gehuwd onr),1n rd gehuwd ongehuwd gehuwd ona,ehu"d 

· o 260 "' 200 m 240 , 228 
280 286 289 "' "' ... 
300 "' , .. 27-f, 276 2'63 
305 "' 293 278 281 286 
m 308 312 , .. 299 ... ,., 

"' 332 3 14 318 301 

'" "' 301 333 :13ff 319 
7 , .. 361 "' 3'7 '"' 333 
1 , oo 380 ,.. 365 "" 350 

' ... "' ,o, , .. 38i 368 

" "o "' C3 402 40!'> 38ä 
Il "' 

.,, .,, .4 15 ... 39' 
I! .,, 45 1 4á6 43:1 .,, 41 5 
Il . ., .,. 

"' 45:? m .,, 
SCHA AL 19ta 

1 • .1r.1- 2e klNRO :!e/ 4flkl4Slltl 

Schaaljven gehuwd oogehu..-d gehu.,..d ongehuwd gehuwd ongehuwo 
o· 305 289 "' 2'i8 281 ... 
1 m 308 3 1:l "' :!99 '" • "' 327 332 , .. 

'" '" ' m ,., 
'" "' "' "' . , .. 361 "' m '"' 333 

' ... , .. , .. 365 "' '"' • .,. 399 ... ... "' 368 , ... ... .t23 ,o, 405 m 

' "' m 43i "' '" 398 

' "' ... .,, .,, .,, fl 5 
IO .., n o 4 76 A52 456 m 

5CHAA L 112 

lekl._ 2ekl- 3e/4fl kl•-
Scha.Ij..- pbu•d ongehuwd gohuwd oogebuwd gehuwd ongehuwo 

0 380 30l "' 341 - 300 "' ' , oo 380 ,.. 
'" 368 3,0 

' 
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"' ,o, ... 387 "' • " o "' 
.., 402 405 38;; . .., ... .,, ... ... "' IO .,. UI ... m m "' " .. , no "' 452 ... "' 
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SCHAAL 193 

'3of4o l.:iaUII 
gehuwJ oni:chu,..d gehuwd ooi:;ohuwd a:ohu.-d onaehm~d 

2G0 :!H 2,;o 238 240 2ts 
:!80 :!GG :!GI) :?.:.ü :?:,!I !45 
:100 2s:, :!!IS 274 2i6 !03 
:ma, 211 11 :?OJ :?a 21u 266 
:l:!5 30g 3 12 :!!ki :!U!I 28' 
3H, 321 33:! ll-1 :t l K 301 
36á lfü :l.H 33;1 l:Jti 3 10 
380 :'!ti l '.165 :u 1 150 333 

00 3"0 3114 3Gä 308 350 
4~ ~ 404 3RI 3K1 3~ 
H O 41d 4:.!3 40:! 405 3M 
4:i(t .43:! '37 415 4111 39S 
415 45 1 4!'.G 433 437 4U 
40:; 470 470 45:? 456 433 
5 15 4S9 49.S 4i0 4H 450 

SC HAAL 194 

Ie k l11M& 2ekl~ 

gelmwd ongehuwd gehu,..d ongehu•·d gehul<"d 'l"Jtehuwd 
:M)j :?SII 293 278 281 :!66 
H !\ ~ 312 ~ ffl :!84 
345 321 332 314 3\l'I 301 
360 346 3,\1 333 :1:i;; 3 19 
3S0 361 365 341 3;";U 1:13 
400 JS0 31U 38.S 3tiS 3.ï0 
no l911 404- 384 387 368 
440 4 18 · · ~ 4~ 4~ 3~ 
4G5 43:? 431 41 5 41 9 3911 
4 -:'6 -t:'i l 4äö 433 U1 4 15 
495 4i0 476 452 456 433 
515 4119 495 470 i i4 450 

SCHAAL 19.S 

:?ekla11e 
gehuwd ongehuwd gohu,.·d ongehuwd gl!'huwd ongehuwd 

400 380 38 -& 365 3GK :l!\0 
-1 20 399 404 38.a 387 368 
4-& 0 41 8 4:?3 402 4~ 383 
455 43:? 437 415 41 9 3~8 
415 45 1 4a6 433 U 7 415 
495 470 476 452 450 433 
515 489 49:;; 470 471 450 

1 

SChAA L IN 

l "'kl.- to kJ- 3e/-&ekl11.Me 
g<!huwd ongehuwd gehu•d ongohu•d gohuwd · ongehuwd 

420 399 4°" 384 387 368 
440 41 8 4:!:l 402 40fi 38:J 
455 43:? 437 U 5 411t :1011 
475 451 400 " " 437 415 
40.S 470 476 4.S~ 4.56 -U3 
5U 4R!I 4\J j -n o. 4H 450 

SCHAAL 1117 

Ie kl.,_ to ki- 3o/4e kl...., 
geh uwd ongohu•d gBhuwd O<lgehu•·d gehuwd ongehuwd 

440 4 18 423 402 4,05 385 
455 432 437 41 5 41 9 3118 
47.S UI 456 433 U7 41 5 
41111 470 476 U:? 456 433 
.S IS 4811 495 470 47-& 450 

SCH AA L HIS 

Ie Jr.1.- 2e ki -
1
3&/'8 kl-

gohu"d ongehu•d gehuwd ongehuwd cohu•d o~huwd 
4311 432 "37 41 5 41 9 398 
◄ l.S 4M 4M 413 0 7 415 
4,95 470 476 4~2 456 433 
615 489 495 410 4 '14 4110 

SCHAAL Hlh 

Ie kl&Me :?e kl.-e ,., .. kl...-
gehuwd ongehuwd s ehuwd ooe-!Juwd aohu•d oophu•d 

420 3911 404 184 387 388 
440 418 4!3 402 405 385 
46.S 43:? 431 4 15 419 3118 
4711 45 1 456 433 437 ♦ 1 .S 
49.S 470 416 452 4:\6 433 
0 15 489 4113 410 474 ♦50 
Hli 498 504 4711 483 4:19 
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SCHAAL 199 

)" k1...e 2e ki- :\el~ kl11-
ge~uwrl ón~hu•·d iehuwd ongehuwd gohu•·d Oflgehuwd 

260 2.&i !?aO 23S 2-1 0 328 
280 266 269 2:-.6 258 ;l ♦!, 
lOO 28.'I !?SS !74 276 263 
300 289 29!! f'78 !81 :.!1>6 
325 308 312 296 299 :.!84 
345 32i 332 3 14 318 301 
365 346 3!H 333 336 3 19 
380 361 36:. 341 350 l33 
400 380 384 365 368 "° 
420 399 404 3M 38'i.. '68 
4d 41S 4~ ~ 4M 3~ 
4,'>5 -1 32 437 416 41 9 398 
475 45 1 4 ::06 433 -t37 41 5 
495 470 478 45:! ◄5tl 433 
5u • s9 495 -nn 474 450 
j30 6(13 ll09 483 488 463 

SCHAAL 200 

I e ki- 2e ki- 3e/h kluee 
gehuwd ongehuwd ~n••d ongehuwd itetmwd ongehuwd 

380 361 365 347 350 333 
400 380 384 36!1 368 350 
4:.!0 399 404 384 387 368 
••o -1 1s •~ m ~ ~ 
,155 o: 437 416 4 19 398 
415 45 1 4M •» 4~ 415 
495 .,o ◄78 "6! 458 433 
s is • 89 -105 ,no . ,.. -uo 
530 .W3 .'K)O 488 463 

SCH AA L 201 

Ie klaar !e Id.- le,M kl-
phu ... ,I on,ehi,.-d gehuwd ongehuwd ~hu,rd ongehuwd• 

420 :l!t!I 404 3S4 3i7 368 
4-tO 41 8 423 402 405 3 !'> 
4~ 02 43; ◄ lli ◄ 19 398 
475 45 1 4.$6 433 ◄37 41 5 
49.s 470 418 452 4:16 4'3 
515 489 495 410 -4 74 -450 
ö30 !,()3 !">09 48J 488 .f63 

SCHAAL 202 

le kl-.- 2e klU!le 3e/4e ki..e 
1,huwd 011gobuwd gehuwd ongehuwd gehu1"1 oapbu1"1 

440 4 18 4" .f01 405 ,.. 
455 432 431 41 5 419 398 
47!, 45 1 458 -4 33 437 ♦ I S 
49!, 470 416 ~ 2 456 433 
515 489 495 4i0 414 450 
530 003 509 483 488 483 

SCHAA L !03 

In klNN 2o klaao ~ /4o kluM 
gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

455 432 437 .f l5 41 9 398 
475 ~ I 4~ 433 4" 41 5 
495 4i0 476 45:! 4M 433 
ál5 489 495 -410 474 450 
530 503 509 483 488 483 

SC HAAL* 

2o klUM 3e/4o klNM 
golmwd ongehu•d gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

240 :?28 231 219 22 1 :no 
:?f.O :!H 2:.0 :3g 2.fO tt:8 
:so ~6 :!6!t 2~ :?58 20 
300 :g,; :!~ :!14 !il 2'63 
!\O!i 289 :.."9!1 :!i8 !81 268 
l:!5 308 :Il:! :.'116 29i :!84 
:145 l:!7 :l32 3 14 318 301 
36.., l t 8 :\.i l 333 338 319 
JSO l&I Jlw 347 350 333 
400 380 3S.f 36.J 388 350 

452 .,. .., 
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SC HAAL 20S 

@'!huwd ongehmHI p-t>hu"·d ongchu..-J gehuwd ongehuwt! 
:!80 Ui :!50 238 240 :!28 
;!:,(I :!68 2119 258 :!j8 :!.f."1 
~ !1t', :!88 :!74 276 :?O:t 
:mJ :!S9 :!93 271' :!81 :!06 
32[, JUS 3 12 200 209 28◄ 

~45 3:!; "! 3 11 3 18 ~ · 
365 3411 3.i l 333 338 319 
350 JG 1 365 JO 350 S33 
400 !l '-0 351 36.; 368 350 
4:.'0 S9' 40.f 38♦ J 87 368 
4Hl 418 ♦ 2:1 40! 40á 385 
♦55 -432 437 41 5 4 10 398 
475 ..... , 4.;i; 43:t 437 41 5 
.f9á 4i0 476 452 456 ◄33 
jJj -489 405 470 474 450 
sso 503 509 483 .f88 463 
sw 522 :.2s 502 r,oo 

SCH AA L 206 

Ie klaue leHo kl11-S911 
~f'hu.r,I 0njr<!huwcl gahuwd on[l:(' lmwd gehuwd ongeh uwd 

3!5 308 3 1! 296 299 . 28 1 
345 321 33! 3 1.f 3 18 301 
!166 3-46 351 333 336 319 
380 36 1 36S 34 7 350 333 
400 350 3S-I 366 368 350 
4~ l~ -4 0.f 38 1 »1 ~8 
440 4 18 ♦ 23 4~ 4M 3" 
455 432 -'37 415 4 19 398 
475 451 .. ~ 433 437 415 
411!, 470 476 o&5! ◄56 433 
51 S 4M 4" 4;0 474 ◄áO 
530 503 á09 -483 488 463 
550 522 .;2s 502 506 48 1 

SC HAA L 206a 

gehu.rd Oflp:ehuwd rehn•·d 011~huwd "'huwd on~huwd 
410 418 423 4tl2 40!, 38!, 
4~ 432 437 -415 4 19 398 
475 4~ ◄33 4U -4 15 
495 4;0 .f76 452 466 433 
515 4811 49.; 470 474 -4 50 
53r, 503 500 483 488 -4 63 "° 5:!2 528 C.02 50ö ◄ ti l 

SC HAAL I0'7 
1e k1- 2e~ Se{M kl-

gohuwd oogebuwd gt,b uwd oD,phuwd pbuwd on19hu-wd 
455 432 437 4 15 41 9 398 
475 451 456 433 431 415 
495 470 416 452 4.$6 433 
515 489 495 470 414 450 
530 503 509 483 488 4&3 • 
550 5!! 528 502 506 481 

SCHAAL 308 
Ie ki- :?o kl.- 3e/4e kJ-

gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 
495 410 476 -4 52 458 433 
5 15 489 495 470 47' f, $() 
530 503 509 483 488 f. 83 
550 52! 528 502 .we 4SI 

SCH AAL 208a 

Je klMM 2o ki- 3o/4o kJ..., 
gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

465 H l f.41 d4 _. 28 408 
485 460 "66 H :! U 7 42-l 
505 419 -4 85 460 465 4H 
525 498 504 "n " s3 459 
.540 5 13 519 493 497 472 
~ 532: 538 511 5111 490 

:!ekl._ 
gehuwd ongehuwd gehu•·d ongehuwd f!:$huwd ongehuwd 

2&0 247 250 '38 240 2!8 
280 286 269 2.$6 !58 2 ♦5 
300 285 288 2H, 278 263 
305 289 2\13 :l78 28 1 268 
325 308 3 12 296 Zt9 284 
J _. !o S%7 332 3 14 3 18 301 
~5 ~ 6 ~ l ~ 3H 3 19 
380 361 S65 347 350 333 
-'i OO 380 3S-I 385 388 350 
4!0 399 40t 38" 381 368 
440 0 8 423 402 406 385 
4» 432 437 4 1$ -'i li 398 
475 451 4S8 43S 437 41 5 
495 470 -'i78 os 458 433 
5 15 ~ -'i89 ◄H -'i 70 414 400 
630 503 509 483 488 463 
650 522 .:128 50: 508 481 
570 54 1 548 520 525 498 
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SCHAAL 210' 

" I e ki•- !e ki- ~ /4a kl-
gehu"·d ongehuwd Kehu"·d onitt•huwd gehu,.·d 0np!ln,wrt 

:'101'> 289 W3 278 :?81 :!lfü 
325 308 312 :!IJ6 :?1111 :?114 
30 3:?i :l:'l:l 314 3111 :101 
365 346 351 333 330 3111 
380 36 1 365 34i 3.",0 :'13:l 
400 380 :S8 ◄ 365 368 :l:',(J 
" 20 399 404 !UI ◄ 31ii 3611 
440 ◄ 18 423 4~ ◄M 3~ 
4~ • •:'12 437 41 5 41 9 :HIii 
,f7:i 451 456 433 43; 41 5 
4 95 470 -176 45! 456 433 
5 15 •811 495 4;o .J74 ◄;\() 
530 503 SOS 483 488 463 
550 5!2 5!8 W2 SC:W, 481 
570 5,tl 5◄8 520 5!5 498 

SCHAAL 21J 
Ie klUN 2e kl- 3,e/◄e lrJ-.-

gehuwd ongehu•·d gehuwd ongehu.,·d f'(lhuwd ongehuwd 
455 02 437 4U 419 398 
47$ 451 456 433 437 4 1.\ 
4115 4 iU 4'i6 -U! 06 433 
5 15 4~ ◄U 470 4 7◄ ◄ 50 
530 503 509 483 488 4.63 
SM> .\22 5!8 502 606 48 1 
570 6,f l 54 8 5!0 525 498 

SCHAAL 212 
lekl- 2ekl..- 3e/4ekl-

gehu,n.l ongehuwd gehu,.·d ongehuwd gehu,.·d ongehuw, 
260 u, 250 23s uo 228 
280 266 26!1 256 l!58 245 
300 285 2~8 274 27ö 263 
303 289 293 ·21s 211 1 266 
325 308 3 12 298 299 284 
3♦5 327 332 314 3 18 301 
:JSl 3U 35 1 333 336 3111 
380 36 1 365 3.f7 350 333 
400 3110 384 365 368 350 
420 3911 404 384 387 368 
4~ 41 8 4" 402 4~ 3~ 
45.5 43l! 437 4 1.5 419 398 
4 7.5 45 1 U6 433 437 41 5 
495 470 476 452 458 433 
515 48Y 495 470 474 450 
530 503 509 483 US 463 
550 52! 5!8 50% 606 48 1 
570 5 41 M8 520 625 498 
590 564., 56' .538 .543 516 

~CHAAL 213 

gehuwd ongehuwd gehuwd ongehu••tl gehuwd ongehÜwd 
305 289 293 278 28 1 266 
325 308 312 296 299 284 
345 22-; 332 31• 318 301 
363 346 35 1 - 333 336 3 19 
380 361 365 :W7 350 333 
400 380 384 36.5 l68 350 
420 399 404 3114 387 368 
4-10 418 423 402 405 38(i 
-1r,5 432 0 1 41 5 41 0 398 
475 451 456 433 437 415 
495 4-:0 476 452 456 433 
-~15 489 49:, 470 4.74 , so 
t,30 503 M>9 483 488 463 
!i50 522 528 502 ~ 481 
570 5 41 548 520 625 498 
590 660 567 538 543 5 11 

SCHAAL 21 4 

Ie ka.- 2e ld.- 3e/M kl.,_ 
geh\lwd onge:hu•·d gehu..,d ongehuwd gehuwd ongehuwd 

3-U 3!7 332 314 318 301 
:165 346 3.51 333 3311 319 
380 361 365 347 350 333 
400 380 384 365 368 360 
420 399 404 384 387 368 
440 41 8 423 402 •ru ~ 
455 432 437 415 419 398 
47(i 451 ·~ 4» 437 415 
49:i 470 4-;6 452 456 433 
515 489 495 470 414 450 
530 503 509 483 488 463 
550 !122 ~2FI 502 506 48 1 
570 541 .:148 520 525 498 
JOO 560 ii67 538 5 16 
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'1948 

SCHAAL !!14& 

Ie klnue 
gehu"·d ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

380 301 30:i 347 350 333 
400 380 3R4 365 368 3á0 

- m w , m w = 
440 418 423 402 405 "335 
455 432 437 41 5 41 9 398 
475 00 433 431 4U 
495 470 476 452 458 433 
5 1~ 489 49.'i 470 474 450 "° 503 509 483 488 463 
550 52Z 52R 502 W8 4!H 
570 A4! 548 520 525 498 
_!i!Ml 560 587 538 :\43 516 

SCHAAL 21 5 

Ie khu,oo 2e lol•- 3e/4e ltlaae 
i;ehu,.·d nn~ehu,.·d gehuwd ongehuwd gehuwd <1 ngehu,,..d 

400 380 384 365 368 3á0 
420 399 404 384 387 368 
440 418 423 40! 405 385 
45J 43! dl 415 fl9 398 
4ià .f5I 4,;e 433 4:l7 41/"o 
49.'\ 470 471 H:? 4-SG 4l3 
5 15 489 495 470 ...,, 450 
r,30 003 ' Mt9 4S3 488 46'.I 
á:.O 522 5211 :.01 506 481 
:;-:o 54 1 548 :;20 525 498 
!i90 560 ,'Wl7 538 /"ol3 516 

SCHAAL 2 11 

341/4e klu.e 
~huwd ongehuwd gehu••d ongehuwd gehuwd ongehuwd 

420 399 404 38' 387 368 
440 fl8 423 4M 4ru 3~ 
45:i 432 437 41 5 419 398 
47$ 45 1 4.:18 433 437 41 5 
4 95 4i0 416 452 458 U3 
5 15 489 495 470 414 450 
530 503 509 483 4118 463 
.:150 52! 528 .:102 500 . 48 1 
5;o 541 548 520 525 498 
590 '60 5417 lo38 5U 516 

scHAAL 211 

gehuwd onrehûwd g&hu•d ongehuwd gehuwrl ong,,huw,I 
440 418 4 :1:3 40:? 405 385 
4!Vi 4:\:? 437 41 5 3!hl 
41.'i 4.'il f 5& 4» 431 41 5 
4 9.', 4i0 478 45::!: 456 433 
5 1.i 489 ◄ 9,'> 470 4H 4ä.O 
.;:m Mil h09 411:1 •018 463 

~~~ ~!~ ,~!: ~~~ ~ ::~ 
.i!IO 5ti0 1167 !143 .'i l6 

SC HAA L 218 

lelda.-, 2ekl.-.- :le/4ekl~ 
~ehu"·,I oogehu ... rl g"hu..,,t ongehuwd gehuwd ongehuwd 

45;, Ut 437 4l .'i 419 39FI 
4i 5 4;, 1 4.'ill 43:1 431 " '-' 
-H15 ~70 4ill 452 08 433 
,; 15 4/1!1 495 470 474 ~:iO 
530 !\03 509 4113 488 463 
5/"o0 52! ;'i211 r,02 608 481 
570 M l !>48 520 52.i 498 
590 560 .'ili7 r,.,s 5'3 516 

SCRAAL 2 19 

Ie klaaN !tl ki- 3e/4e lr.lUM 
gt,huwd ongehuwd gehuwd ongehuwd ~huwd ongehuwd 

47!> 45 1 458 433 431 41.'i 
495 470 416 452 456 433 
.; 15 •489 49.'\ ~70 474 00 
530 503 509 483 488 463 
5j() 52% 528 :i02 506 481 
.no 541 543 .:120 525 498 
r,90 560 Ml 5:18 5f3 5 18 

SCHAAL 220 

lelr.1..- 2ekl....,. 
gehuwtl ongehuwd J(tihuwrl ongehuW'd gf'huwd ongehuwd 

495 4i0 476 452 4.58 03 
;'i l:i 489 ~9:i 470 474 450 
.'\30 Mil ISOQ "83 "88 " 63 
550 522 528 602 Ml& 481 
Si0 541 !>48 .:120 525 498 
fiflH .',60 561 .\38 543 516 
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SCHAAL 221 

Ie kla.- h Id.... J./ff kla-
i;ehu..-.·l ,.,,p:-hm1rd fi: 'lh11,o-d on1.elmw1J r.,huwd OOJ!Chu,nl 
~ ~o ~1 n: ~ 3 10 
380 3&1 J~ 3--7 350 33:.I 
•HI0 :lSO 384 365 JGS JáO 
420 3'19 40t 384 387 308 
410 418 4!3 • 402 40.S 385 
.f jj 43:! 437 415 419 398 
,t7,; 451 456 433 01 41S 
,t\jj 4i0 476 45;? 4$6 ◄33 
SIS 489 49.S -'70 4i4 400 
• '>30 t.oJ r,og 483 ,ss 40:1 
r.~ 5!:= r,u :ii>~ OOG 01 
5j0 á41 .HS 5!<1 5:!S 4!f8 
j!H) ;;t;a f>ii /;Jij !i.U 5 18 
f,10 3itl SSG s.;o ;j(j2 633 

SCHAAL 2!?2 

1~ kla~-, :?e kll'Re 3c/4o k!UIO 
grl,uwd nn~lmw,I gehuwd bngehu•·d phuU'd on;chuwd 

380 361 36.", JU 350 Jl.l 
400 3!!0 384 Sij 368 350 
420 399 404 3!'14 387 308 
•HO -118 423 402 405 38.5 
455 4l2 437 415 4 19 3(18 
4iá 4;;1 458 433 07 415 
4!1·, -170 470 41)2 4$6 Ol 
!i \ 5 -1 S11 49.\ 47(1 4i4 4W 
t,30 r,(lJ 509 -483 488 403 
5t.O 5:!~ S~!I 5-0! 506 481 
570 :,41 MS S!U S2S 41f" 
590 ~ Mil ~8 Ml 516 
610 579 r.86 $~ 60! 533 

SCHAAL 223 

leki.--

gehu•nl QnGehu•,I rhu..-d onJ;il111•-d gehu•-d oncehuwd 
, :-is 02 o; 415 419 398 
475 451 ' "'° 433 07 41 5 
49S •tiO ,;6 45:? 456 433 
S I~• ~~ '" 4;0 474 4W 
530 ,.o:i son o:i ,s8 ,u 
550 !i!l! toi!8 60? :.oo ,s 1 
51(+ !i~l á"48 !i::O 5:!S '98 
r,~ :.GO ;",G1 .\.1JJ ~3 516 
tilO ,;;11 sst l\60 SH sn 

SCHA AL 114 

gehuwd ong,ebu•d aehuwd onrhuwd gebu•d ocigehu.-<t 
4H 470 471 45! 456 433 
SIS 489 405 410 n, "50 
sio 603 &09 ,ss , ss ,H 
660 stt 628 60! 608 "81 
670 60 548 520 1125 498 
6to 600 H7 .!38 643 616 
610 679 686 566 562 633 

SCH AA L 12' 

1• kJ-.- 241 ki-.- Se/Ml kl-.-
phuwd oaphuwd gehuwd ongehuwd phuwd ~huwd 

616 489 ,es no ..,, , so 
SSO 60l 509 48S 488 463 
6&0 S!t Hl 50! 606 481 
610 541 648 520 $!6 498 
690 HO 667 538 60 616 
110 619 616 656 682 633 

SC HAAL Ht 

,ehuwd oaphuwd gehuwd onrhuwd gebu-..d ocgehuwd 

no sn '°" .ss, 387 348 
u o , 11 n3 40% , os 385 
,~ , 31 , n ,1 s 4 19 H8 
ns 451 456 433 431 ,u 
495 ,10 476 , 52 , se 433 
616 '89 , 11:; no 41' , so 
530 503 609 483 488 463 
sso 5%2 528 50% 506 481 
670 541 648 HO 62S '98 
HO s&O &47 538 5'3 616 
610 li19 611 $$8 562 63~ 
HS lii3 flOO 570 675 UI 
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334 

SCHAAL t27 

leklM8e t.ld- Se/49 ltl.-
phuwd onphu-..d phuwd ongehu-..d gehuwd ongehuwd 

4'3 432 m "' "' "' m m 4 " 433 m "' "' 
.,. ., . .., ... 433 

"' ... m '70 m 4,o ... .. , ... 483 ... 483 ... 4,s "' 
.. , .... 481 ,,. "I ... 520 "' ... ... ""' .. , m .. , ... 

6 10 m ... ... ,., 
'" HJ .., ... .,. m ... 

SCHAAL 228 

lokl- 2okl- Se/M Id-.-
gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd phu-..d onJehuwd 

m ... ·,se 433 m .,, ... 470 476 m 4'6 433 

"' ... 495 470 m 4,o 
S'.10 .., ... 4~1 ... 413 ..., 5'!2 5!8 '°' ... ... 
570 , .. 548 '"' 57:i ... , .. ... ''" "' 5,1 5 16 
610 "' , .. Mill .. , "' "' !'193 ... J\70 S7S "' 

SCHAAL 229 

lokl.- .. ..._ lef◄ekl--

gehuwd onphuwd g,ehuwd Ol'lphuwd phu.d ongehu..-d . ,., 289 ,., m !81 '" :s::.s 308 m ,.. ... :!:84 ,.. 327 '" 314 :ns 301 

"' 
,.. 

"' 333 ,,. 
"' , .. 361 ,.., 347 , .. "' 400 , .. "' 

,.., ... "' .,. ... 404 , .. m , .. 
uo 411 4!3 4" 403 , .. .., .,, 07 m ... ... 
m ... 4'6 .,, m .,, ... 470 .,. 45:! ,,,. .,, 
"' 489 .., 470 474 4,0 ,,. .. , , .. .., 488 "' ... 5!2 G28 '°' ... '" '70 "I , .. ... 525 498 , .. ... .. , '" ... ... 
110 .,. , .. "" "' "' "' "' 600 '70 "' , .. .,. 003 610 "' "' .... 

SCHAAL 230 

I• klauo :e ki- 3e/4o lilll!llle 
gehu•d on;tehu-..d ,ehuwd ,xirehnwd phuwd on,:ehuwd 

345 321 33-t :11 1 :11a !101 
:u1;, 346 1.11 331 336 319 
380 301 :lt..\ :IH :1,'>Q !ll.1 
400 3!10 lM 311J 368 :i;,o 
-120 :\ft'J 4o.& !Ut~ 387 368 
440 -t1s •~ ◄M ,ru m 
4.SS 43! 437 .tlS 419 39!1 
,a , s 1 , M '33 -131 ,1 5 
,u 470 -na ,s:i 06 43'.I 
51J 4~9 49J '70 IN ,51, 
"6 ~'.I 509 483 '88 , fl.J 
560 6!2 5!8 :;cl! 506 4iU 
510 !'14 1 648 !iHl ~l!fo 498 
~ !'100 ~ ~ 543 516 
110 579 580 M6 66! 533 
625 5113 600 510 sn .H& 
135 II03 810 579 G85 5S5 

SC HAAL 231 

Ie kl11.-..ie 2o ldllUe !'lol'M kl11-
puwd ongehu-..11 gehuwd ongehuwd ,ohuwd ongehu-..d 

SU 350 360 3 1! 3U :1!8 
ato :no 37:-. :1sa 350 :,-1 1 
41 0 389 39• 37◄ :ns J58 
0 0 408 413 302 396 376 
400 427 432 ,10 414 :193 
485 .... , 40 ,2.a 4!8 "oo 
485 4.M> ~gr, ofO u, .. :! .. 
&Oá 4 79 41kl 4~ , .. 1 
0~ 498 t.0.. .. ,u "83 .. !",!I 
~f) 01'.I ;\lll 4113 "91 .. ;:: 
560 "' 53!J :, 11 :,16 400 
580 5ó 1 ;\,51 rt:?9 .\J-f :,o; 
600 .5;0 .510 :;~s är.:i t>:.ir. 
61.5 !i84 59 1 MI i !166 t,JK 
~ ~ 810 579 ~ ~ 
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SCHAAL 232 

lekla- '?ekl•- 3el'" "'-
gehuwd ongehuwd phuwd ongehuwd gehuwd onphu,rd .. , "' •n , o, • O> ... .., ,'32 .,, 415 ... ,.. 

.U!i " ' ... 433 43; ... 
4M, .,. .,. 

"' 
.,. 43:J 

f;\5 ... ◄9,\ 
.,, .,. ... .,. 003 ... .., ... .., ... $2! 62!1 '" ... ... 

:110 ... .., "' "' ... , .. ..., .. , "' " 3 ... 
610 • 570 "' "' 

.., 
"' 625 !193 600 "' "' ... .,, .. , OIO "' ... "' 

SC HAAL 23! 

I e kia- 2e kl-...e 3-/4e lr.l-
gehuwd ongel1uwd gehuwd onrhuwd gehuwd on,ebuwd .., ... . ., ... .,. ... .., '60 ... 4.U .., ... 
''" 

.,, ... '60 .., ... 
"' ... ''" 

.,, 
"' ... ... '" '" "' . ., 4 72 

"° 53! "' " ' '" " o 
"° "' .. , "' '" .. , 
600 570 "' , .. "' "' "' ... ;;91 .. , ... "' ..,, 603 "' "' ... "' 

SCK.AAL 214 

gehuwd ongehuwd gehuwd onaohuwd gehuwd OD19hu• d 
HO 613 519 493 497 472 
660 ti32 &38 511 516 4IIO 
680 651 551 1529 " ' 507 
800 570 5711 Ml 552 625 
IIU 684 .&111 H l SM $38 
635 003 810 A.79 ,H,5 655 

SCHAAL UI 

Ie kl.,.. tekl.- 3e/4ekl-
gehuwd ongehuwd ,ehuwd on,-huwd getiu•d on,-hu•d .,. .,, ... m m m 

"' 410 .,. ... ... m 

"' ... ... .,. .,. ... ,,. ,., ... .., ... .., , .. 622 "' '°' ... ... 
'70 " ' "' "' "' m ,oo 560 ,., 

"' 
,., ... 

'" 
.,. ... "' 

,., 
'" "' "' 500 "' 

.,. ,. . ... 612 . ., 
"' ... ,.. 

SCHAAL 238 

Ie klauo 2e klMIII 3o/M kluse 
gehu'll'd ongehu1'd 19huwd ongehuwd ~ huwd ongehuwd 

"" ... "' m '" , .. 
325 308 "' "' 

,., 28' ,.. m 332 "' "' 301 

"' "' '" "' "' "' 380 " ' 
,.. m 350 "' ,oo 380 "' "' "' 300 

'20 "' "'' m ,., 
"' ... "' 423 . .. . .. "' ... '" 

.,, 
"' ... ,.. 

m .., .,. m m m ... .,. 476 ... .,. .,, 
"' ... . .. 470 .,. ... 
030 601 '°' 

.., ... . ., 
''° "' '" "' ... ... 
570 :t: ... 620 • "' ... 
"o .., 

"' .. , ... ... "' ... "" 
,., m 

625 "' "°' ,,. .,. ... ... "' 
,., ... ••• ... ... '" "' ... ... .., 
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SCHAAL 23'7 

lekl- !!ek.l._ :J./4e k1-
gehuwd ~hu,.·d gehu..-d ongehuwd l"'hu..d ongehu1'd 

400 380 384 365 368 350 
420 399 4,04 384 H7 368 
4-tO 41- 423 ,ot 405 385 
" " 4,32 437 4 15 419 ~ 
475 451 4~ 4" 437 415 
495 470 476 452 '56 433 
515 489 495 470 474 450 
530 503 509 03 ,ss 4,63 
MO 522 5:lS .soi M>a 481 
570 541 {;48 520 525 498 

m . ~ = m = = 
1110 579 M16 556 682 533 
625 ~3 600 570 675 546 
645 61t 6:0 MIS 694 684 
685 631 639 606 61t '58 1 

SCHAAL 2U 

Ie k1- 2e klNN le/4e kla.sN 
gehu..-d o,,-ehu"d phuwd ongehu..-d gehu"d onJehuwd 

475 451 456 433 '37 415 
495 470 470 45t 456 433 
515 489 495 "70 474 450 
530 603 609 4 3 ,ss 463 
550 622 5!8 602 606 481 
570 60 ~8 520 525 498 
590 560 S67 638 643 516 
11 10 579 586 5M 662 533 
1125 593 600 5i0 575 5"6 
645 612 6!0 588 M 4 664 
66:i 631 639 606 &12 ~· 

SCHA AL 239 

Ie kl.__ :?e kh1.•• 3e/4e klaue 
gehu"'d o,igehll'wd pl:.u"d ongohu'll'd gehu"'d ongehu" d 

51$ 489 4,9,> 470 474 450 
530 503 509 4&3 488 463 
550 522 528 502 606 481 
570 541 50 520 525 498 
590 56ft 567 538 543 5 16 
6 10 579 586 656 562 533 
6!5 593 600 570 575 546 
645 612 620 688 594 564 
665 631 639 606 6lt 1:18 1 

SCHAAL 240 

Ie k il\- 3el4e lr.l..-
gul ,uwd ongt,huwd !(Chuwd ongehuwd gehuwd ongehu wrt 

540 513 ä l9 493 497 472 
~ !>3:! 5,S 511 ál6 4!l0 
5 0 !,51 557 52!1 534 • 507 
600 5;0 576 548 552 525 
6 1!, 5~ ~I ~I ~ ~8 
G35 603 610 57!1 58r, r.55 
6U 612 620 688 .$94 áfl4 
fl!,!, 02 flf9 598 603 ái3 
IIGj 631 639 606 fll:! 581 

SCHAAL 241 

Ie klnae 
gehuwd ongeh,nnl gehu•d ongehu"-d gehu1'd ongehuwd 

40:0 4i0 4ill 452 456 433 
fi40 513 5 19 493 497 H 1 
áOO M0 667 638 50 516 
6:S5 603 810 579 616 555 
GS5 650 658 1124 631 598 

SC HAAL 2'2 

Ie 1;1._ :!o ki&.&&& 3e/4e kla.ese 
gelm",1 ongehuwd @Chuwd on,phu'll'd phuwd onphu'll'd 

515 48' 4ü 470 474 450 
530 503 509 483 481 463 
500 622 528 502 50fi 481 
570 541 648 520 615 t98 
590 680 [>67 538 50 516 
6 10 679 686 Mif M2 633 
625 593 600 570 575 54,6 
~á 612 6W ~ ™ "' 
"' 631 639 806 tlt 581 
685 650 658 82' 631 598 

SC HAAL 243 

gehu"'d ongehuwd gchu,.·d u11gehu"'d gehu"d ongehuwd 
540 5 13 519 493 4117 472 
590 560 607 l\!18 60 616 
~ ~ 610 ~- ~ ~ 
6 5 650 G.58 6Z4 63 1 598 



·1948 

SCHAAL 244 

1• k1- 2e klUN. 3e/4e ki,._ 
Schu l j&l'eD gehuwd ongehuwd gehuwd ongthuwd gehuwd ongehuwd 

0 6~ 560 667 638 643 516 
:! 635 603 61() 1110 586 G65 
4 685 6M 658 62,& 61 1 593 

SehuljaNln 
0 

' • • 8 

Schaaljanin 
0 • • 

Sch-..ljM"On 
0 

' • 

SCHAAL 245 

l t klape 2e ki- 3e/4e klauo 
rhuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

51K> 680 $67 1138 H3 1116 
616 6M 591 ~l 6011 538 
6'5 61! 6!0 688 594 &8' 
875 IWI IUS 61& 62 1 'ISIK> 
700 6115 672 039 64, 612 

SCHAAL 24& 

lelr.1-
gehuwd ongehuwd gehuwd or,gehuwd gehuwd ongehuwd 

610 679 686 666 662 533. 
666 622 029 698 803 673 
700 &&6 672 639 &44 612 

SCHAAL 247 

J'e klMM 2e kl"-N 3e/6o klasee 
gehu•d ongehuwd gehuwd ongehuwd pbuwd ongehu ... 1 

6U 803 810 679 686 665 
685 650 65-8 824 831 698 
130 893 701 f!86 671 638 

SCHAAL 248 

Ie ~ !e lt1- 3e/M k1MM 
Schulj&ren gehuwd on&ehuwd gehuwd ongehu.-d. g11h~wd OJ18ehuwd 

0 885 631 639 $06 612 Hl 
2 '710 674 682 6'8 654 821 
4. 780 722 730 61M 700 666 

SohaaljM'en 
0 • • • 

&haaljanm 
0 

' . 
&:ha.11lj1m in 

0 

' 

_SCR.&.AL 249 

I e kl- 2e ki- 3e/M · ki--
gehuwd ongehuwd gehu.d onphuwd gehuwd ongèhuwd 

635 603 610 679 586 555 
885 650 M8 624 63 1 598 
730 693 701 66G 672 638 
'175 736 j -l4, i07 713 673 

SCHAAL 250 

!.o l.:IMlO 3e/4eklMW 
gehuwd ongehuwd ~huwd ongehuwd gehuwd ongehu...d 

685 650 6S8 624 63 l 598 
730 6!)3 701 660 612 638 
115 736 7U 707 713 678 

SCHAAL 251 
lo klasse 2e klaae 3e/4o khlMO 

gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 
730 6!l3 70 1 666 672 638 
;;:, 736 7U 707 713 678 
825 783 792 7~2 7ä9 721 
810 826 836 793 801 760 

BIJLAGE A II 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 
Bevattende de ambten, w elker wedderege

ling is opgenomen in bijlage A I 

SCHAAL 1. * 
Departementen van algemeen bestuur en 
de daaronder ressorterende diensten, bedrij

V'en en Instellingen. 
Machineschrijver. 

Binnenlandse zaken. 
Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf. 

Leerling-calculator. 

SCHAAL 2. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden. 
Leerling-afslager. 

SCHAAL ~3. 
Oorlog. 

Geneeskundige dienst van de Koninklijke 
landmacht. 

Adjunct-analist. 

• Voor ambtenaren. wier ambt in deze 
schaal is ondergebracht, blijft het bepaalde 
bij artikèl 16, eerste lid, tweede alinea, bui
ten toepassing . 

336 

Verkeer en Waterstaat. 
R ijksluchtv aartdienst. 

Leerling radio-telegrafist-observator. 
R ijksw aterstaat. 

Adjunct-analist bij h ét laboratorium voor 
chemisch-technologisch onderzoek van 
.bouwstoffen voor de wegenbouw. 

Adspira nt-landmeetkundig ambtenaar bij de 
m eetkundige dienst van de directie alge
m en e dienst. 
Dienst v an de Noord-Oostpolderwerken. 

Adjunct-analist. 
Landbouw, Vtsserij en Voedselvoorziening. 

Rijkslandbouw proefstations. 
Adjunct-analist. 

Sociale Zaken. 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 

Rotterdam. 

Adjunct-assistente voor de huishou.ding. 

SCHAAL 4. 
Financiën. 

B elastingdienst. 

Kommies t e water 2e klasse der invoer
rechten en accijnzen. 

SCHAAL ó. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

N ederlands cèntraal instituut voor hersen
on der zoek. 

Tweede preparateur. 

SCHA.AL 6. 
(vervallen). 

SCHAAL 7. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en t el efonie. 

T elefoniste bij de locale dienst. 

SCHAAL 8. 
Binnenlandse zaken. 

Pensioenraad. 

Concierge bij een bijgebouw. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksdienst voor de monumentenzorg. 

Concierge. 
Gevangenpoort t e ' s-Gravenll,age. 

Concierge. 
Prinsenhof t e Delft. 

Concierge. 
Muiderslot. 

Concierge. 
Rijksmuseum H. W. Mesdag te 

' s-Gravenhage. 
Concierge. 
Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten 

t e D elft. 
Concierge. 

Rijksm1iseum G. M . Kam te Nijmegen. 
Concierge. 

Rijksmuseum "Twenthe". 
Concierge. 
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Financiën. 
B elastingdienst. 

Concierge. 
Wederopbouw en Volkslmlsvestlng. 

Rijksgebouwendienst. 
Concierge. 

SCHAAL 9. 
Marine. 

. Loodswezen, betonning, bebalcening en 
verlichting. 

Adspirant-loods der 2e klasse. 

SCHAAL 10. 
Departementen van algemeen bestuur en 
de daarontler ressorterende diensten, bedrij 

ven en Instellingen. 
Schrijver 2e klasse •. 

Departementen van alg·emeen bestuur. 
Tekenaar 3e klasse bij het departement van 
Marine. 
Telefonist. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. • 
Rijksuniversiteiten en t echnische 

hogeschool. 
Telefonist. 

Oorlog·. 
Generale Staf. 

Leerling fotograaf. 
Tekenaar 3e klasse. 
Telefonist. 
Dienst van de kwartienneester-generaal. 

Tekenaar 3e klasse. 
T /Jlefonist. 

Luchtmachtstaf. 
Tekenaar 3e klasse. 
Telefonist. 

Technische staf. 
Tekenaar 3e klasse. 
Telefonist. 

Topografische dienst. 
Fotograaf 3e klasse. 
Tekenaar-lithograaf 3e klasse. 
T elefonist. 
Geneeskundige dienst van de Koninlclijke 

Landmacht. 
Telefonist. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrich

tingen van de Koninklijke marine. 
Tekenaar 3e klasse. 
Telefonist. 

Hydrografie. 
Hydrografisch assistent 3e klasse. 
Hydrografisch tekenaar 3e klasse. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterij_en, telegrafie 

en telefonie. 
Telefonist bij het hoofdbest uur. 

Oom11iissie van de machinistenexanwns. 
Schrijver. 

* Voor de schrijvers 2e klasse bij de be
lastingdienst is de bezoldiging in een stand
plaats der derde of vierde klasse gelijk aan 
die in een der tweede klasse. 

L. & S. 1948 
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Rijkswaterstaat. 
Hulprekenaar bij de studiedienst van de 

directie benedenrivieren. 
Economische Zaken. 

Centraal bureau voor de statistiek. 
T elefonist. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Staatsbosbeheer . 
Hulp t ekenaar. 

Sociale zaken. 
Rij lcsverzekerinq s bank. 

Telefonist. 
Kranlczinnigenwezen. 

Schrijver bij de Rijkspsychiatrische in
richting te Eindhoven. 

SCHAAL 10a. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 
telefonie. 

Kantoorhouder 5e klasse. • 

• Voor de bezoldiging van de loopdienst 
gelden de navolgenêle schalen: 
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VOOR GEMEENTEN 2B KLASSE 

"' 
Aantal diensturen per dag ., 

:i 0,5 uur 1 uur 1,5 uur 2 uur 2,5 uur 3 uur 3,5 uur 4 uur 3:;;-

1 1 1 1 1 1 1 1 

"'a ,ci ,ci ,ci .g ,ci ,ci ,ci ,ci .,., 
,ci 

., 
,ci 

., 
" 

., 
" 

., 
" -ii:a "" "" ,ci "" .g "" ,ci "" ,ci "" .,:: bi) ,ci "" " "' " "' " "' "' " "' " "' ., "' " "' bi) 0 bi) 0 bi) 0 bi) 0 "" 0 "' 0 bi) 0 00 0 

0 9.74 9.32 19.47 18.64 29.21 27.96 38.95 37.28 48.68 46.60 58.42 55.92 68.16 65.24 77.89 74 .. 55 
1 11.13 10.57 22.26 21.14 33.38 31.71 44.51 42.28 55.64 52.86 66.77 63.43 77.89 74.00 89.02 84.57 
2 12.10 11.41 24.20 22.81 36.30 34.22 48.40 45.98 60.51 57.03 72.61 68.43 84.71 79.84 96.81 91.25 
3 12.24 11.54 24.48 23.09 36.72 34.63 48.96 46.50 61.20 57.72 73.44 69.27 85.68 130.81 97.92 92,.36 
4 12.38 11.68 24.76 23.37 37.14 ~5.05 49.52 47.04 61.90 58.42 74.28 70.10 86.66 81.79 99.03 93.47 
5 12.52 -11.82 25.04 23.65 37.56 35.47 50.07 47.57 62.59 59.11 75.11 70.94 87.63 82.76 100.15 94.58 
6" 12.66 11.96 25.32 23".92 37.97 35.89 50.63 48.09 63.28 56.81 75.95 71.77 88.60 83.73 101.26 95.70 
7 12.80 12.10 25.59 24.20 38.39 36.30 61.19 48.52 63.98 60.51 76.78 72.61 89.58 84.71 102.37 96.81 
8 12.94 12.24 25.87 24.48 38.81 36.72 51.74 49.15 64.68 61.20 77.61 73.44 90.55 85.68 103.49 97.92 

1 

1816.261 19 7.37 
20 8.48 

6. 26112.52112.52, 18. 78118. 78125.04125 .04131.30, 31.30137 .56137.56143.81 l 43.81150.07150.07 7.37 14.74 14.74 22.12 22.12 29.49 29.49 36.86 36.86 44.23 44.23 51.60 51.60 58.98 58.98 
8.48 16.97 16.97 25.45 25.45 33.94 33.94 42.42 42.42 50.91 50.91 59.39 59.39 67.88 67.88 

VOOR GEMEENTEN SE KLASSE 

"' 
Aantal diensturen per dag 

-;} 0,5 uur 1 uur 1,5 uur 2 uur 2,5 uur 3 UIJ-l 3,5 uur 4 uur 

~~ ,ci ,d ,ci ,ci .g ,ci ,ci ,ci ., 
,ci " .g ~ ,ci " ,ci ,ci 

., 
" 

., 
< :a ,ci bi) "' bi) bi) bi) ,ci bi) ,ci bi) 

"' "' " "' "' " "' " "' " "' " "' " "' bi) 0 bi) 0 bi) 0 bi) 0 bi) 0 bi) 0 bi) 0 bi) 0 

0 9.32 8.90 18.64 17.80 27.96 26.71 37.28 35.61 46.60 44.51 55.92 53.41 65.24 62.31 74.55 72.2t 
1 10.43 9.88 20.86 19.75 31.30 29.63 41.73 39.50 52.16 49.38 ~~:~~ 5'9.25 73.02 69.13 8~.46 79.00 
2 11.27 10.71 22.53 21.42 33.80 32.13 45.07 42.84 56.33 53.65 64.26 78.87 74.97 90.13 85.68 
3 11.41 10.85 22.81 21.70 34.22 32.55 45.62 43.40 57.0:l 54.25 68.43 65.10 79.84 75.95 91.25 86.71) 
4 11.54 10.99 23.09 21.98 34.63 32.97 46.18 43.95 57.72 54.94 69.27 65.93 80.81 76.92 92.36 87.91 
5 11.68 11.13 23.37 22.26 35.05 33.38 46.74 44.51 58.42 55.64 70.10 66.;7 81.79 77.89 63.47 89.02 
6 11.82 11.27 23.65 22.53 35:+7 -63.80 "47.29 45.07 59.11 56.33 70.94 fl7.60 82.76 78.87 94.58 90.13. 
7 11.96 11.41 23.92 22.81 35.89 34.22 47.85 45.62 59.81 57.03 71.77 68.43 83.7J 79>84 95.70 91.21> 
8 12.10 11.54 24.20 23.09 36.30 34.63 48.40 46.18 60.51 57.72 72.61 69.27 84.71 80.81 96.81 92.36 

-.:, 18 5.98 5.98 11.96 11.96 17.94 17.94 23 .92 32.92 29.91 29.91 35.80 35.89 41.87 41.87 47.85 47.85 
:& 19 7.09 7.09 14.19 14.19 21.28 21.28 28.38 28.38 35.47 35.47 42.56 42.56 46.66 49.66 56.75 56. 75, 
] 20 8.07 8.Q7 16.13 16.13 24.20 24.20 32.27 32.27 40.34 40.34 48.40 41.40 56.47 66.47 64.54 64.54 

VOOR DE GEMEENTEN 4E KLASSE 

"' 
Aantal diensturen per dag 

e 0.5 uur 1 uur 1.5 uur 2 uur 2.5 uur 3 uur 3.5 uur 4 uur .. 
ii 

1 

,è 

1 1 

,ci ,ci 

1 

.g ,ci 

1 

,ci 

1 

,ci "'"' ,ci 

'"" ,ci 
., 

,ci " ,ci 
., 

,ci 
., 

,d .g 
., 

,é " ,d 
., 

--::a bi) bi) bi) bi) bi) bi) bi) "" ., "' ., 
"' " "' ., "' " "' "' " "' - ., "' bi) 0 bi) 0 bi) 0 bi) 0 "' 0 "' 0 bi) 0 bi) 0 

0 8.76 8.35 17.63 16.69 26.29 25.04 3ó.05 33.38 43.81 41.73 52.58 50.07 61.34 58.42 70.10 66.76 
1 6.88 9.32 19.75 18.64 29.63 27.96 39.50 37.28 49.38 46.60 56.25 55.92 69.13 65.24 79.00 74.55 
2 10.71 10.15 21.42 20.31 32.13 30.46 42.84 40.62 53.55 50.77 64.26 60.92 74.97 71.08 85.68 81.23 
3 10.86 10.29 21.70 20.59 32.55 30._88 43.40 41.17 54.25 51.46 65,10 61.76 75.95 72,05 86.79 82.34 
4 10.99 10.43 21.98 20.86 32.97 31.30 43.95 41.73 54.94 52.16 65.93 62.69 76.92 73.02 87.91 83.46-
5 11.13 10.57 22.26 21.14 33.38 31.71 44.51 42.28 55.64 52.86 66.77 63.43 77.89 74.00 89.02 84.57 
6 11.27 10.71 22.53 21.42 33.80 32.13 45.07 42.84 56.33 53.55 67.60 64.26 78.87 74.07 90.13 85.68 
7 11.41 10.85 22.81 21.70 34.22 32.55 45.62 43.40 57.03 54.25 68.43 65.10 79.84 75.95 91.25 86.79, 
8 11.54 10.99 23.09 21.98 31.63 32.97 46.18 43.95 57.72 54.94 69.27 65.93 80.81 70.92 92.36 87.91 

-0 1815.7016.70111.41111.41117.lll 17.11122.81122.8112&.51128.51134.22, 34.22, 39.92139.92, 45.62 45.62 
i 19 6.68 6.68 13.35 13.35 20.03 20.03 26. 71 26. 71 33.38 33.38 40,06 40.06 46. 74 46. 74 53.41 53.41 

" 20 7.65 7.65 15.30 15.30 22.1)5 22.95 30.60 30.60 38.25 38.25 45.90 45.90 53.56 5~ 61.20 61.2(). 
~ 
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SCHAAL 11, 
Financiën, 

Belastingdienst. 

Klerk ter directie van de staatsloterij. 

SCHAAL 12. 
Financiën. 

Belastingdienst. 

Rijksklerk der dirt)cte belastingen, in
voerrechten en accijnzen (zonder vak
examen) * 

Rijksklerk der registratie en domeinen 
(zonder vakexamen) * 

SCHAAL 18. 
On<lerwljs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en t echnisch e 
hogeschool. 

Assistente voor de huishouding. 
Hoofd van de linnenkam er. 
Provisiejuffrouw. 

Oorlog. 
Geneeskundige dienst van de Koninklijke 

landmacht. 

Hoofd van de linnenkamer. 
Sociale ,zaken. 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 
Rotterdam. 

Assistente voor de huishouding. 

SCHAAL 14, 
Departementen van algemeen bestuur. 

Concierge bij bijgebouwen, 
Binnenlandse zaken. 

Centrale commissie voor de keuring van 
films. 

Concierge. 
Inspectie •van de bevolkingsregist·erli. 

Concierge. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksakademie van beeldende kunsten. 

Concierge. 
Oorlog·. 

Generale staf. · 
Concierge. 
Dienst v an de kwartiermeester-generaal. 

Concierge. 
Geneeskundige dienst van de Koninklijke 

landmacht. 
Concierge. 

We1leropbouw en -Volkshuisvesting. 
Centrale directie van de Weàeropbouw en 

de Volkshuisvesting. 
Concierge. 

Rijksdienst voor het nationale plan. 

Concierge. 
Dienst uitvoering werken. 

Concierge. 

* In dit ambt is de bezoldiging in een 
derde of vierde klasse gemeente gelijk aan 
die in een der tweede klasse. 

1948 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Concierge. 
Sluiswachter 2e havenmeester te Apel

doorn. 
Rijksdienst ter uitvoering van de 

Zuiderzeesteun wet. 
Concierge. ' 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Cultuurtechnische dienst. 
Concierge. · 

Sociale zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Concierge. 
Rijksarbeidsbureau. 

Concierge-. 

Rijkskweekschool voor v roedvrouwen te 
Rotterdam. 

Concierge. 
SCHAAL 15. 
Financiën. 

B elastingdienst. 
Surnumerair der directe belastingen, regi- . 

stratie en domeinen (met vakexamen). 
Surnumerair der invoerr echten en accijn

zen (met vakexamen). 
Surnumerair der r egistratie en domeinen 
(met vakexamen). 

SCHAAL 16. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staat~bedrijf der posterijen, t elegrafie en 
telefonie. 

Schrijve_r bij de postchèque- en girodienst. 

SCHAAL 17, 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en t echnische 
hogeschool. 

Verpleger(ster) (inwonend).* 
Oorlog. 

Geneeskundige dienst van de Koninklijke 
landmacht. 

Verpleger(ster) (inwonend).* 
Marine. 

Hospitaaldienst. 
Verpleger(ster) (inwonend).* 

Sociale zaken. 
Krankzinnigenwezen. 

Verpleger(ster) (inwonend).* 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 

Rotterdam. · 
Verpleegster (inwonend).* 

* D'e korting, als bedoeld in artikel' 6, 
eerste lid, bedraagt voor de verplegenden 
f 45 per maand. 

De eerste verplegers en eerste verpleeg
sters (inwonend) (behalve die, in dienst 
bij h et departement van Oorlog) genieten 
boven de hier vermelde bezoldiging een 
vaste ambstoelage van f 25 per maand. 

In dit ambt is de bezoldiging in een der
de of vierde klasse gemeente gelijk aan die 
in een der tweede klasse. 
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SCH AAL 18. 
Verkeer en Waterstaat. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Amanuensis. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Rijkslandbouwwinterscholen, rijkstuin
llouwwinterscholen en daarmede in 
karakter overeenkomende rijkst1iin-

bouwscholen. 
Amanuensis. 

SCHAAL 19. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 
t elefonie. 

Schrijver. 
SCHAAL 20. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

. verlichting. 

· Scheepsdiepgangmeter, tevens schrijver. 

'scHAAL 21. 
Justitie. 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Beambte in algemene dienst bij de rijks
asyls voor psychopathen. 

Beambte in algemene dienst bij de rijks
werkinrichtingen Veenhuizen . 

Bewaarder bij de gevangenissen en rijks
werkinrichtingen. 

Bewaarster bij de gevangenissen en rijks
werkinrichtingen. 

Zaalopziener bij de rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen. 

Rijkstucht- en Ópvoedingswezen. 

Beambte in algemene dienst bij het rijks
opvoedingsgesticht voor meisjes. 

Beambte in algemene dienst bij de tucht
school voor m eisjes. 

SCHAAL 22. 
Justitie. 

Bur gerlijk,e en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroep, raden van beroep 

(s.v.) en raden van beroep (dir. bel.). 

Concierge. 
Concierge, t evens bode. 

Binnenlandse zaken. 
Staatsdrukkerij- en uitgevcrijbedrijf. 

Concierge. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en technische 
hogeschool. 

Concierge bij bijgebouwen. 
Rijks hogere burgerscholen met 

5- jarige cursus,. 
Concierge. 

Rijkskweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen. 

Concierge. 
Rijksarchieven. 

Concierge. 
Koninklijk kabinet van schilderijen. 

Concierge. 
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Koninklijke Nederlandse akademie van 
weten schappen. 

Concierge. 
Rijlcsmuseu 1n voor volkenkunde. 

Concierge. 
Rijksmuseum van oudheden. 

Concierge. 
Financiën. 

Agentschap van het ministerie van 
Financiën. 

Concierge. 
Verkeer en Waterstaat. 

Kon'inklijk Nederlands meteorologisch 
in:;,tit1iut. 

Conc_ierge. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 

telefonie. 
Concierge te Haarlem. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening . 

Staatsbosbeheer. 
Con ei erge. 

Sociale zaken, 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid. 
Con ei erge. 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening, 
Concierge. 

SCHAAL 23. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Hulpbrugmeeste r. 
Hulpsluismeester bij de Mallegatsluis. 
Kantonnier-havenmeester te Dintelsas, 

:Marken, Scheveningen, Stavoren, T exel, 
Vlieland, Wieringen (De Haukes), Zijpe. 

Kantonnier-2e hàvenmeester te Terschel
ling. 

Dienst der Zuiderzeewerk,en. 
Hulpsluismeester · te Den Oevèr. • 
Kantonnier-havenmeester te Breezand 

(gem. Wonseradeel), Oude Zeug (gem. 
Medemblik). 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Kantonnier-havenmeester. 

SCHAAL 24, 
Verkeer en w ·aterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Bakenmeester op de Linge. 
Bakenmeester te Zwolle (Zwartewater) . 

SCHAAL 24a. 
Verkeer en Waterstaat. 

'staatabedrijf der posterijen, telegrafie 
en t elefonie. 

Kantoorhouder 4e klasse. •• 

SCHAAL 25. 
Financiën . 

Belastingdienst. 
Kommies te water le klasse der invoer

rechten en accijnzen. 

• In dit ambt wordt na 1 October 1935 
geen nieuwe functionaris aangesteld. 

•• Zie noot op blz. 337/338. 



341 

SCHAAL 25a. 
Financiën. 

B elastingdienst. 

Hulpkommies der invoerrechten en accijn
zen.* 

SCHAAL 26. 
(Vervallen) . 

. SCHAAL 27. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en t echnische hoge

school. 
Technicus 2e klasse. 

SCHAAL 28. 
Departementen van algerp.een bestuur. 

Concierge bij hoofdgebouwen. 
Hog·e colleges van Staat. . 

Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Conciergé. •• 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Concierge. 
Raad van State. 

Concierge. •• 
Algemene rekenkamer. 

Concierge. •• 
Kabinet der Koningin. 

Concierge. •• 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Beambte in algemene dienst bij de tucht
scholen voor jongens. 

Vrouwelijke beambte in algemene en voor 
de huishoudelijke dienst aan het rijks
opvoedingsgesticht voor meisjes. 

Vrouwelijke beambte în algemene en voor 
de huishoudelijke dienst aan de tucht~ 
school voor meisjes. 

Binnenlandse zaken. 
Pensioenraad. 

Concierge bij h et hoofdgebouw. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 

Concierge bij hoofdgebouwen. 
Koninklijke bibliotheek. 

Concierge. 
Rijksmuseum. 

Klerk-amanuensis. 
Financiën. 

Belastingdienst. 
Concierge bij het rijksbelastinggebouw aan 

de Zuid-Binnensingel te 's-Gravenhage. 
Oorlog. 

Topografische dienst. 
Concierge. -

* In dit ambt is de bezoldiging in een 
derde of vierde klasse gemeente gelijk aan 
die in een der tweede klasse. 

• • Geniet bovendien voor de vervulling: 
van de functie van kamerbewaarder f 10 
persoonlijke toelage per maand. 
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Geneeskundige dienst van de Koninklijke 
landmacht. 

Concierge bij h et rijksmagazijn van ge
neesmiddelen. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Concierge bij h et gebouw voor wacht- en 

slaaplokalen voor loodspersoneel te Hoek 
van Holland. . 

We1leropbouw en Volkshuisvesting. 
Rijksgebóuwendienst. 

Concierge bij het Oost-Indisch Huis te Am
sterdam. 

Concierge bij h et rijksadministratiegebouw 
te Amsterdam. 

Concierge bij h et rijkskantorencomplex aan 
de Laan van Meerdervoort te 's-Graven
hage . 

.Concierge bij het rijkskantorencomplex Be
zuidenhout 15 te 's-Gravenhage. 

Verkeer en w·aterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en t el efonie. 
Concierge bij h et hoofdbestuur. 
Concierge bij de postchèque- en girodienst. 

Rijkspostspaarbank. 
Concierge. 

Economische zaken. 
Octrooiraad en bureau voor de industriële 

eigendom. 
Concierge. 

Centr=l bureau v oor de statistiek. 
Concierge. 

Centrale dienst voor in- en uitvoer. 
Concierge. 
Landbouw, Viss·erlj en Voedselvoorziening. 

Landbouwhogeschool. 
Concierge bij het hoofdgebouw. 

Sociale zaken. 
Krankzinnigenwezen. 

Ambtenares voor bijzondere diensten bij de 
J;lijkspsych\atrische inrichting te Eind
hoven. 
Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 

Concierge. 
Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 

Concierge. 
SCHAAL 29. 

Verkeer en Waterstaat. 
.Rijkswaterstaat. 

2e Havenmeester te Breskens. 
Hulpsluismeester te V lissingen. 
Hulpsluismeester te Willemsluizen. 
Kantonnier-havenmeester te Medemblik. 
Kantonnier-havenmeester te Wieringen 

(Den Oever) . 
Kantonnier-2é havenmeester t e Hengelo 

(Twenthekanalen). 
Sluismeester aan de Mallegatsluis. 

SCHAAL 30. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswa·terstaat. 
Bakenmeester, voor zover niet afzonderlijk 

genoemd. 
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SCHAAL 31. 
Verkeer en ,vaterstaat. 

staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en telefonie. 

Surnumerair. 
SCHAAL 32. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschapp'en. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 
Verpleger(ster) (uitwonend).• 

Oorlog. 
Geneeskundige dienst van de Koninklijke 

landmacht. 
Röntgenassistent(e). , 
Verpleger(ster) (uitwonend) . 

Marine. 
Hospitaaldienst. 

Verpleger(ster) (uitwon end). • 
Sociale zaken. 

Krankzinnigenwezen. 
Verpleger(ster) (uitwonend) .' • 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen t e 
Rotterdam. 

Verpleegster (uitwonend).• 

SCHAAL 33. 
De1iartementen van alg·cmeen bestuur. 

Klerk.** 
Tekenaar 2e klasse bij het departement van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
Hoge colleges van Staat. 

Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
Klerk.** 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Klerk.** 

Raad v an State. 
Klerk.** 

Algemene rekenkamer. 
Klerk.** 

Kabinet der IC-oningin. 
Klerk.** 

Justitie. 
Gevangeniswezen en psychopathen zorg. 

Klerk. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Klerk bij het rijksopvoedingsgesticht voor 
meisjes. 

Klerk bij de tuchtscholen voor jongens. 
Klerk bij de tuchtschool voor meisjes. 

Reclassering. 
Klerk bij het centraal college voor de re

classering. 

• De eerste verplegers en eerste ver
pleegsters (uitwonend) (behalve die in 
dienst bij het departement van Oorlog ) ge
nieten boven de hier v ermelde bezoldiging 
een vaste ambtstoelage van f 25 per maand. 

** Ambtenaren, op 31 October 1928 reeds 
in dienst, die met ingang van 1 November 
1928 niet zijn overgebracht naar de ge
combineerde rang bij hetzelfde dienstvak, 
gerangschikt in schaal 90, ontvangen 2 
jaar na het bereiken van h et max imum 
van schaal 33 het maximum van schaal 51. 

342 

Binnenlandse zaken. 
Staatsdrukkerij- en uitgeversbedrijf. 

Klerk.* 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Onderwijsraad. 

J{:lerk. * 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 
Klerk. * 

Rijksarchieven. 
Klerk.* 

RijlMmuseum. 
Klerk. 

Rijksdienst voor de monumentenzorg. 

K lerk.* 
Tekenaar 2e klasse. 

Financiën. 
Agentschap van h et ministerie van 

· Financiën. 
Klerk.* 

Rijksmunt. 
Klerk.* 

B elastingdienst. 

Administratief ambtenaar 3e klasse ter di
r ectie der staatsloterij. 

Rijksinkoopbureau. 
Klerk.* 

Domeinen. 

Bouwkundig t t,k enaar 2e klasse. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Klerk. • 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
Oentrale directie van de Wederopbouw en 

de Volkshuisvesting. 

Tekenaar 2e klasse. 
Rijksdienst voor het nationale plan. 

Tekenaar 2e klasse. 
Rijksgebouwendienst. 

Tekenaar 2e klasse. 

Verkeer en .Waterstaat. 
Rij ksver keer sinspectie. 

Klerk. • 
Tekenaar. 

Raad voor de scheepvaart. 
Administratief ambtenaar 2e klasse.* 

Rijkspostspaarbank., 
Klerk.• 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en telefonie. 

Klerk bij het hoofdbestuur. * 
Klerk bij de postchèque- en girodienst. * 
Tekenaar. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Tekenaar. 
Rijksinstituut voor zuivering van afvçû-

w ater. · 

Bu'reelambtenaar 2e klasse. * 
/ 

* Zie de tweede noot hiernaast. 
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Economlsche zaken. 
Rijksdienst voor technische voorlichting 

aan de nijverheid. 

Administratief ambtenaar. * 
Rijksbureau voor onderozek van 

handelswaren. 

Administratief ambtenaar 2e klasse. 
Octrooiraad en bureau voor de industriële 

eigendom. 

Administratief ambtenaar. * 
Centraal bureau voor de statistiek. 

Klerk.• 
Staatstoezicht op de mijnen . 

Klerk. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Rijkslandbouwproefstations. 
Klerk.* 

Cultuurtechnische dienst. 
T ekenaar. 

Sociale zaken. 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid. 

Administratief ambtenaar 3e klasse. • 
Rijksverzekeringsbank. 

Klerk.* 
Controle op h et rekenplichtig beheer der 

rijksverzekeringsbank. 
Kl(lrk.* 

Klerk.* 
Rijksarbeidsbureau. 

Inspectie volksgezondheid. 

Klerk bij het bureau van de hoofdinspec
teurs der volksgezondheid en bij het bu
reau van de inspecteur der volksgezond
heid, afdeling drankbestrijding. 

Gezondheidsraad. 
·Klerk.* 

Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 
Klerk.* 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 

Tekenaar 2e klasse. 

Klerk.* 

Overzeese gebiedsdelen. 
Indisch etablissement. 

SCHAAL 34. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksmuseum. 
Technisch assistent 2e klasse. 

Rijksmuseum H. W. Mesdag te 
's-Gravenhage. 

Technisch assistent 2e klasse. 

SCHAAL 35. ''* 
Financiën. 

Belastingdienst. 
Grenskommies der invoerrechten en ac

cijnzen. 

• Zie de tweede noot op de eerste kolom 
van blz. 342. 

•• Indien de toepassing van de thans be
staande r egeling voor de kommiezen, die 
op 1 Mei 1930 als kommies lste klasse der 
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Kommies der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen.• 

SCHAAL 36. 
Departementen van alg·emeeu bestuur. 

Amanu ensis bij het ·departement van Ju
stitie. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijks hogere burgerscholen met 5-jarige 
cursus. 

Amanuensis. 
Rijksdienst voor de monumentenzorg. 

Amanuensis. 
Financiën. 
Rijksmunt. 

Amanuensis. 
B elastingdienst. 

Assistent van de waarborg_en de belasting 
der gouden en zilveren .werken. 

Domeinen. 
Amanuensis bij het bacteriologisch onder

zoek bij het bestuur der visserijen QP de 
Zeeuwse stromen. 

Oorlog. 
Generale staf. 

Amanuensis. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 

Amanuensis. 
Geneeskundige dienst van de Koninklijke 

landmacht. 
Amanuensis. 

Marine. 
Scheikundig laboratorium. 

Amanuensis. 
IConinklijk instituiä voor de marine. 

Amanuensis voor de scheikunde. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Amanuensis bij de technische dienst van 

's Rijks kustverlichting. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijkslitchtvaartdienst. 

Amanuensis. 
Rijksinstituut voor zuivering van afval-

water. 
Amanuensis. 

directe belastingen, invoerrechten en ac
cijnzen in dienst waren, voordeliger is, blijft 
die r egeling voor hem van kracht, met dien 
verstandè, dat bij bevordering de wedde in 
de hogere rang wordt vastgesteld naar de 
diensttijd en de bezoldiging, waarop krach
tens de nieuwe regeling aanspraak bestaat. 

Aan de assistenten, die op 1 Mei 1930 als 
kommies lste klasse in dienst en tot assis
tent benoembaar waren, wordt twee jaren 
nadat zij de maximum-bezoldiging voor as
sistent hebben bereikt, een verhoging van 
bezoldiging toegekend van f 10 per maand. 

Voor de assistenten, die op 1 Mei 1930 
ree~s als zodanig in dienst waren, blijft 
schaal 86 van kracht. 

• In dit ambt is · de bezoldiging in een 
derde of vierde klasse gemeente gelijk aan 
die in een der tweede klasse. 
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Eco_nomlsche zaken. 
Rijksdienst voor technische voorlichting 

aan de nijverh eid. 
Amanuensis. 
Landbouw, Visserij e~ Voedselvoorziening, 

Middelbare landbouwscholen. 
Amanuensis. 
Jlfiddelbare school voor tropische landbouw. 
Amanuensis. 
Hulponderwijzer. 

Rijkszuivelschool te Bolsward. 
Amanuensis. 

Rijkslandbottwproefstations. 
Amanuensis. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Amanuensis. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Amanuensis bij de rijksseruminrichting. 
Amanuensis bij h et staatsveeartsenijkundig 

onderzoekingsinstituut. 
Rijkszuivelstation te Leiden. 

Amanuensis. 
Rijksinstituut voor visserijonderzoek. 

Amanuensis. 
Sociale zaken. 
Stoomwezen. 

Amanuensis. 
Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 

Amanuensis. 
Rijksinstit1iut voor drinkwatervoorziening. 
Amanuensis. 

SCHAAL 87. 
Departementen van alg·emeen bestuur. 

Fotograaf 3e klasse bij h el departement 
van Justitie. 

Justitie. 
Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Meesterknecht bij de arbeid. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Assistente bij h et rijksopvoedingsgesticht 
voor m eisjes. 

Werkmeester es bij h et rijksopvoedingsge
sticht VC\Or meisjes. 

Werkmeester bij de tuchtscholen voor jon
gens. 

Werkmeesteres bij de tuchtschool voor 
meisjes. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrichtin

gen van de Koninklijke marine. 

Beambte van politie. 
llfarinebakkerij. 

Meesterknecht. 
Molenaar. 

Economische zaken. 
Octrooiraad en bureau voor de industriële 

eigendom. 
Fotograaf. 

SCHAAL 88. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Magazijnmeester bij het bureau verificatie 
der afdeling invoerrechten van het de
partement van Financiën. 

, 
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Justitie. 
Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Gestich tswach ter. 
Onderwijs, l(unsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 
Machinist A. 

SCHAAL 89. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 

Hoofdbeambte in algemene dienst bij de 
rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 

Hoofdbewaarder bij de gevangenissen en 
rijkswerkinricht,ingen. 

Hoofdbewaarster bij de gevangenissen en 
rijkswerkinrichtingen. 

Hoofdzaalopziener bij de rijkswerkinrich
. tingen Veenhuizen. 

SCHAAL 40. 
Marine. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Adspirant-loods der le klasse. 
Machinedrijver aan boord van een stoom

betonnings- en verlichtingsvaartuig. 

SCHAAL 41. 
Verkeer en -Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Brugmeester bij dè brug over de Oude Maas 

te Barendrecht. 
Brugmeest er te Spijkenisse. 
Sluismeester te Hellevoetsluis, Nieuwediep 

(Koopvaardijsluis), Purmerend, Veere. 
Sluiswachter aan sluis O Zuid-Willems

vaart, tevens havenmeester. 

SCHAAL 42. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijksw aterstaat. 
Bakenmeester te Boven-Rijn en -Waal, 

Katerveer, Vreeswijk. · 

SCHAAL 48. 
(Vervallen). 

SCHAAL 44. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Ziekenverpleger(ster). 

Psychopathenzorg. 
le Verpleger bij de rijksasyls voor psycho

pathen. • · 
Verpleger(ster) bij de rijksasyls voor psy

chopathen. 
Rijkstttcht- en opvoedingswezen. 

Ziek enverpleger bij de rijksopvoedingsge
stichten voor jongens. 

,., Marine. 
Rijkswerf en andere · diensten en inrichtin

gen van de I(oninklijke -niarine. 
Verpleger. 

• Boven de bezoldiging wordt een ambts
toelage van ten hoogste f 15 per maand 
genoten. 
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Sociale zaken. 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 

Rotterdam. 
Vroedvrouw. * 

SCHAAL 4ó. 
Economische zaken. 

IJkwezen. 
Bureelambtenaar. 

Centraal bureau voor de statistiek. 

Tekenaar. 
SCHAAL 46. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en telefonie. 

Kantoorbediende bij de postchèque- en 
girodienst. 

SCHAAL 47. 
Justitie. 

Burgerlijke en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroep, raden van beroep· 

(s.v.) en raden van beroep (dir. bel.). 

Rijksklerk 2e klasse. 
Binnenlandse zaken. 

Staatsdruk,k,erij- en Uitgeverijbedrijf. 

Ambtenaar bij de afdeling verkoop. 
Financiën. 

B elastingdienst. 

Rijksklerk der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen (met vakexamen). ** 

Rijksklerk der r egistratie en domeinen (met 
vake~men. ** 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en telefonie. 

Bureelambtenaar 3e klasse. 
Expediteur aan het magazijn van post-

zegels. 
Kantoorbediende *** 
Kantoorhouder 3e klasse. **** 
Telefoniste bij de interlocale dienst. 
Telegrafist. *** 

Sociale zaken. 
Krankzinnigenwezen. 

Apothekersassistente, tevens klerk bij de 
Rijkspsychiatrische inrichting t e Eind
hoven. 

• De korting, als bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, bedraagt voot dit ambt f 45 per 
maand. 

** In dit ambt is de bezoldiging in een 
derde of vierde klasse gemeente geljjk aan 
die in een der tweede klasse. 

*** Zij, die in een dezer rangen zijn be
noemd vóór 1 November 1928 - doch wat 
de teleg rafisten betreft slechts zij, die in 
staat zijn of die alsnog de geschiktheid 
verkrijgen om de aan de rang van kantoor
bediende passende werkzaamheden in de 
postdienst te verrichten - kunnen 2, res
pectievelijk 4 jaar na h et bereiken van het 
maximum een verhoging ontvangen van 
f 10, r espectievelijk f 20, per maand. 

**** ,Zie noot op blz. 337/338. 

SCHAAL 48, 
Justitie. 
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Gevangeniswezen en psychopathènzorg. 

Magazijnmeester bij de rijksasyls voor psy
chopathen. 

Magazijnmeester bij de rijkswerkinrichtin
gen Veenhuizen. 

Winkelhouder bij de rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen. 
Onclerwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge-

school. 
Amanuensis. 

Rijksmuseum voor volkenkunde. 
Amanuensis. 

Rijksmuseum van oudheden. 
Amanuensis. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Landbouwhogeschool. 
Amanuensis. 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt. 
Amanuensis. 

SCHAAL 49, 
Departementen van algemeen bestuur. 

Tekenaar 2e klasse bij het departement van 
Marine. 

Oorlog. 
Generale stat: 

Fotograaf. 
Tekenaar 2e klasse. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 

T ekenaar ' 2e klasse. 
Luchtmachtstaf. 

T ekenaar 2e klasse. 
Technische staf. 

Tekenaar 2e klasse. 
Topografische dienst. 

Copiïst 2e klasse. 
Fotograaf 2e klasse. 

l\Iarlne. 
Rijkswerf en andere diensten en inrichtin

gen van de Koninklijke marine. 

T ekenaar 2e klasse. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting, 

Magazijnbeheerder bij de technische dienst 
van 's Rijks kustverlichting. 

Hydrografie. 

Hydrografisch tekenaar 2e klasse. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en t elefonie. 

Chef-magazijnbediende bij het hoofdbe
stuur. 

Chef-magazijnbediende bij de postchèque
en girodienst. 

Magazijnopzichter. 

SCHAAL óO. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge-

school. · 
Huishoudjuffrouw. 
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Financiën. 
Belastingdienst. 

Surnumerair der grondbelasting (met vak
examen). 

Surnumerair van de waarborg en de belas
ting der gouden en zilveren werken (met 
vakexamen) . 

SCHAAL ól. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Schrijver le klasse. 
Hoge colleges van Staat. 

Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Schrijver le klasse. 
Raad van State. 

Schrijver le klasse. 
Algemene relrenkamer. 

Schrijver le klasse. 
Kanselarij der Nederlandse orden. 

Schrijver le klasse. 
Justitie. 

Burgerlijke en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroep, raden van beroep 

(s.v.) en raden van beroep (dir. bel.). 

Schrijver l e klasse. 
Gevangeniswezen. 

Schrijver le klasse. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Schrijver 1e k lasse bij het algemeen college 
van toezicht, bijstand en advies. 

Schrijver le klasse bij de rijksopvoedings
gestichten voor jongens. 

Schrijver le klasse bij het rijksopvoedings
gesticht voor m eisjes. 

Schrijver le klasse bij de tuchtscholen voor 
jongens. 

Schrijver l e klasse bij de tuchtschool voor 
m eisjes. 

Schrijver l e klasse bij de voogdijraden. 
R eclassering. 

Schrijver l e klasse bij h et centraal college 
voor de r eclassering. 

Binnenlandse zaken. 
Centrale commissie voor de keuring 

van fil'»tS. 
Schrijver l e klasse. 

Inspectie van de bevolkingsregisters. 
Schrijver l e klasse. 

Armwezen. 

Schrijver le klasse bij de Rijksdienst voor 
de ondersteuning van behoeftige Neder
landers in het buitenland. 

Hoge raad van adel. 
Schrijver l e klasse. 

Staatsdruklrerij- en ititgeverij bedrijf. 
Hulpcalculator. · 
Schrijver l e klasse. 

Pensioenraad. 
Schrijver le klasse. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 
Schrijver le klasse. 
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Inspectie lager onderwijs. 

Schrijver le klasse ten burele van de h oofd
inspecteur, de inspecteurs te Amsterdam, 
's-Gravenhage en Rotterdam, de hoofd
inspecteur van de onderwijzersopleiding 
en de hoofdinspecteur van het buitenge
woon lager onderwijs. 

Rijksarchieven. 
Schrijver le klasse. 

Bureau van de commissie voor 's Rijks 
geschiedkundige piiblicatiën. 

Schrijver le klasse. · 
Koninklijke bibliotheek. 

Schrijver le klasse. · 
Koninklijke Nederlandse akademie van 

wetenschappen. 
Schrijver le klasse. 

Rijksmuseum van oudheden. 
Schrijver le klasse. 

Financiën. 
Agentschap van het ministerie van 

Financiën. 
Schrijver le klasse. 

Rijksinkoopbureau. 
Schrijver l e klasse. 

Belastingdienst. 
Schrijver le k lasse der directe belastingen, 

invoerrechten en accijnzen. * 
Schrijver le klasse der registratie en do

m einen.• 
Domeinen. 

Schrijver le klasse. 
Schrijver l e k lasse bij h et bestuur der vis

serijen op de Zeeuwse stromen. 
Oorlog. 

Staf van de inspecteur-generaal v an de 
Koninklijke landmacht. 

Schrijver le klasse. 
Generale staf. 

Schrijver l e klasse. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 

Opzichter van politie. 
Opziener. 
Schrijver le klasse. 

Dienst van de adjudan't-generaal. 
Schrijver le klasse. 

Luchtmachtstaf. 
Schrijver l e klasse. 

Technische staf. 
Schrijver l e klasse. 

Topografische dienst. 
Schrijver l e klasse. 
Géneeskundige dienst van de Koninklijlre 

Opziener. 
(andmacht. 

Schrijver le k lasse. 
Marine. 

Rijkswerf en andere diensten en inrichtin
gen van de Koninklijlre marine. 

Beambte van politie l e k lasse. 
Schrijver le k lasse. 

* In dit ambt is de bezoldig ing in een 
derde of vierde klasse gemeente gelijk aan 
die in een der tweede klasse. 
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Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Schrijver l e klasse. 
Schrijver l e ldasse bij de technische dienst 

van 's Rijks kustverlichting. 
Wederopbouw eu Volkshuisvesting. 

Centrale directie van de 1Veàeropbouw en 
de Volkshuisvesting. 

Schrijve r l e klasse. 
R ijksdiens t v oor het nationale plan. 

SchrÛver l e klasse. 
Rijksgebouwendienst. 

Schrijver le k lasse. 
Dienst uitvoering werken. 

Schrijver le klasse. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Schrijver l e klasse. 
Bevrachtingscommissariaten. 

Rijksbevrachtingsagent 3e klasse. 
Schrijver l e klasse. 

Rijksluchtvaartdienst. 
Schrijver le klasse. 

Konin klijk Nederlands meteorologisch 
instituut. 

Schrijver le k lasse. 
Scheepvaartinspectie. 

Schrijver le klasse. 
Raad voor de scheepvaart. 

Schrijver le klasse. 
Rijkspostspaarbank. 

Schrijver l e klasse. 
Staatsbedrijf der posterijen, t elegrafie 

en t elefonie. 
Concierge te Amsterdam, 's-Gravenhage, 

Rotterdam. 
Schrijver le klasse bij het hoofdbestuur. 

R ijkswaterstaat. 
Schrijver le k lasse. 

Dienst der Zuider zeewerken. 
Schrijver l e klasse. 
Rijksdienst ter u i t voering van de Zuider

zeesteunwet. 
Schrijver l e klasse. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 
Sch rijver l e k lasse. 

Staatsvissershavenbedrijf te IJniuiden. 
Schrijver l e k lasse. 

Economische zaken. 
R ijksdienst v oor technische voorlichting 

aan de nijverheid. 
Schrijver le klasse. ~ 

Rijlcsbur(;lau voor onderzoek van handels
icaren . 

Schrijver 1 e k lasse. 
Octrooiraad en bureau v oor de industriële 

eigendom. 
Sch rijver le klasse. 

Centraal bureau voor de statistiek. 
Schrijver l e k lasse. 

Centrale dienst voor in- en uitvoer. 
Schrijver l e klasse. 

Staatstoezich t op de mijnen. 
Schrijver le k lasse. 
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Landbouw, Visserij en Voedselvoorzienin g. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 

landbouw. 

Schrijver l e klasse. 
Landbouw hogeschool. 

Schrijver le k lasse. 
Rijkslandbouw proefstations. 

Schrijver le klasse. 
Rijksinstituut voor pluimveet eelt. 

Schrijver le klasse. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Schrijver l e klasse. 
Veeartsenijkundige dienst. 

Schrijver l e k lasse bij de Rijksseruminrich
ting . 

Schrijver l e klasse bij het Staatsveeartse
nijkundig onderzoekingsinstituut. 

Rijkszuivelstation te L eiden. 
Schrijver l e klasse. 

Cultuurtechnisch e dienst. 
Schrijver le klasse. 

Staatsbosbeheer. 
Schrijver l e klasse. 

Centrale grondkanier. 
Schrijver l e k lasse. 

Visserijinspectie. 
Schrijver le klasse. 

Sociale zaken. 
Stoomwezen. 

Sch rijver l e k lasse. 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

· havenarbeid. 
Schrijver l e k lasse. 

Hoge raad van arbeid. 
Schrijver le klasse. 

Rijksverzekeringsbank. 
Schr ijver l e k lasse. 
Controle op h et r elcenplich tig beheer der 

rijksver zekeringsbank. 
Schrijver l e k lasse. 

Rij k sar beids bureau . 
Schrijver l e klasse. 

Inspectie volksgezondheid. 
Sch r ijver l e klasse. 

Krankzinnigenwezen. 

Schrijver l e k lasse t en burele van een in
specteu r voor h et staatstoezich t op 
krankzin nigen en krankzinnigengestich
t en. 

Gezondheidsraad. 
Schrijver l e klasse. 

Rijksinstituut v oor de volksgezondheid. 
Sch rijver le k lasse. 
Rijkskweekschool voor vroedvroiiwen t e 

Rotterdam. 
Schrijver l e k lasse. 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 
Schrijver le klasse. 

Rijksgeneeskundige dienst. 
Schrijver le k lasse. 

Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 
Schrijver le k lasse. 
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Overzeese gebleds<lelen. 
Indisch etablissement. 

Schrijver le klasse. 
Geneeskundige raad. 

Schrijver l e klasse. 

SCHAAL 52. 
Marine. 

Hospitaaldienst. 
Magazijn bewaarster. 
· Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
-Machinist bij de misthoorn te Nieuwesluis. 

Economische zaken. 
IJkwezen. 

Adjunct-ijker. 
SCHAAL 58. 

Verkeer en Wat~rstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Bakenmeester van de Boven- en Beneden
Merwede. 

Hulpsluismeester te Hansweert, Schelling-
woude, U trecht, Vreeswijk, Wemeldinge. 

SCHAAL 54. 
(Vervallen). 

SCHAAL 5:i. 
Marine. 

Rijkswerf en andere diensten en 
inrichtingen van de Koninklijke marine. 

Adjunct -havenmeester. 
Schipper aan boord van een marinetrans

portvaartuJg. 
SCHAAL 56. 

Departementen van algemeen bestuur. 
Magazijnmeester-chef-binder bij h et maga

zijn van materieel der afdeling organisa
. tie van de belastingdienst van h et de
partement van Financiën . 

Justitie. 
Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Gestichtswachter-brigadier. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Beambte in algemene dienst bij de rijks
opvoedingsgestichten voor jongens. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Hoofdlichtwachter bij 's Rijks kustverlich

ting. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsvissershavenbedrijf t e IJmuiden. 
Afslager. 

SCHAAL 57. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswaterstaat.' 
Bakenm eester te Dordrecht. 
Havenmeester te Assen. 
Sluismeester t e Delden (Twenthekanalen). 
Sluismeester t e H engelo (Ov.) (Twenthe-

kanalen ). 
Sluismeester • te Zutphen (Twenthekana

len). 
Sluismeester te Willemsluizen. 
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Sluis- en stuwmeester, voor zover niet af
zonderlijk genoemd. 
Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden. 

Onder-havenmeester. 

SCHAAL 58. 
Marine. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Kwartiermeester bij h et · loodswezen. 
Loodsschipper der 3e klasse. • 
Machinist- motordrijver bij h et loodswezen. 
Machinist-motordrijver aan boord van een 

motorbetonnings- en verlichtingsvaar
tuig. 

l e Lichtwachter-stuurman aan boord van 
een lichtschip. 

SCHAAL 59. 
Marine. 

Rijkswerf en andere diensten en 
inrichtingen van de Koninklijke marine. 

Sluismeester. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 

Brugmeester te Hedel. 
Havenmeester te Middelharnis, Numans

dorp,_ Wieringen (Den Oever). 
Rijkshulphavenmeester te Rotterdam. 
Scheepvaartregelaar bij het Noordzee-

kanaal. . 
Sluismeester te Andel, Vianen, Zeeburg. 

SCHAAL 60. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksdienst voor de monumentenzorg. 

Administratief ambtenaar. 
Rijksbureau voor kunsthistorische 

documentatie . 
Administratief ambtenaar. 

·wederopbouw en Volksbülsvestlng. 
Centrale directie van de wederopbouw 

en de volkshuisvesting. 
Klerk. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Administratief ambtenaar 2e klasse. 
Scheepvaartinspectie. 

Administratief ambtenaar 2e klasse B. 
Lan11bouw, VlsRerlj en Voedse lvoorziening, 

S_taats,bosbeheer. 

Administratief ambtenaar bij een hout
vester. 

Tekenaar. 
Sociale zaken. 

Inspectie ·volksgezondheid. 

Klerk bij h et bureau van de inspecteurs der 
volksgezondheid, behalve bij h et bureau 
van de inspecteur der volksgezondheid, 
afdeling drankbestrijding. 

K rankzinnigenwezen. 

Administratief ambtenaar bij het rijks
krankzinnigengesticht t e Grave. 

Administratief ambtenaar bij de Rijkspsy
chiatrische inrichting te Eindhovén. 
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SCHAAL 61. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 

Apothekersassistent bij de rijkswerkinrich 
tingen Veenhuizen. 

On!lerwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische 

hogeschool. 
Analist. 
Apothekersassistent. 
Laborante. 

Koninklijke bibliotheek. 
Assistent. 

Rij ksm 11,seum. 
Chef-musellmbediende. 

Analist. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

B elastingdienst. 

Analist bij het laboratorium van departe
ment van Financiën. 

Domeinen . 
Opziener der staatsvis$erijen. 

Oorlog. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 

Meestervakman. 
Wasmeester. 
Geneeskundige dienst van de Koninklijke 

landmacht. 
Analist. 
Apothekersassistent. 
Chef-instrumentenkamer. 
Eerste verpleger(ster). * 

Marine. 
Scheikundig laboratorium. 

Analist. 
Hospitaaldienst. 

Apothekersassistent. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 

Analist bij het laboratorium voor chemisch
technologisch onderzoek van bouwstoffen 
voor de wegenbouw. 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Analist. 
Landbouwkundig assistent. 

Rijksinstituut voor zuivering van 

Analist. 
afvaf water. 

Economische zaken. 
Rijksbureau voor onderzoek van 

handelswaren. 
Analist. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Landbouwhogeschool. 
Analist. 

* De korting, a ls bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, bedraagt voor deze verplegenden 
f 45 per maand. 

Voor de inwonende eerste verpleger(ster) 
is de bezoldiging in een gemeente der derde 
of vierde klasse gelijk aan die in een der 
tweede k lasse. 
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Rij ks!andbouwproef stations. 
Analist. 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt. 
Analist.' 

Plantenziektenkundige dienst. 
Analist. 

Rijkszuivelstation te Leiden. 
Analist. 

Staatsbosbeheer. 
Boswachter. 

Veeartsenijkundige dienst. 

Analist bij de rijksseruminrichting_ 
Rijksinstituut voor visserijonderzoek. 

' Analist bij de chemische afdeling. 
Sociale zaken. 

Arbeidsinspectie en inspectie van 
de havenarbeid. 

Analist. 
Krankzinnigen wezen. 

Huishoudjuffrouw bij h et rijlcskrankzinni
gengesticht te Grave. 
Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 

Analist. 
Apothekersassistent. 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen. 
Analist. 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 
Analist. 

SCHAAL 62. 
Departementen van algem_een bestuur. 

Magazijnmeester bij het departement van 
Marine. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrichtin

gen van de Koninklijke marine. 

Expediteur. 
Mag'azijnbeheerder . 

Hydrografie. 

Hydrografisch assistent 2e klasse. 
Sociale zaken. 

Rijksgeneeskundige dienst. 

Bureelambtenaar 2e klasse. 

SCHAAL 63. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 
Bibliotheekbeambte. 
R ekenaar 2e klasse. 

Verkeer en Waterstaat. 
Koninklijk Nederlands meteorologisch 

· instituut. 
R ekenaar. 
Y'{eerdienstassistent. 

Rijkswaterstaat. 

Rekenaar bij de studiedienst van de direc
tie benedenrivieren. 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Landbouwhogeschool. 

Bibliotheekbeambte. 
Plantenziektenkundige dienst. 

Bibliotheekbeambte. 
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SCHAAL 64. 
Verkeer en Waterstaat. 

8taatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en t elefonie. 

Assistent. 
Conducteur. 
Hoofdbest eller. 

SCHAAL 65. 
Departementen van alg·emeen bestuur. 

Magazijnmeester bij h et departement van 
Oorlog. 

Justitie. 
Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Hoofdverpleegster-huismeest er es bij de 
rijksasyls voor psychopathen. 

Huismeester bij de gevangenissen en rijks
werkinrichtingen. 

Huismeester in het h ospitaal bij de rijks
werkinrichtingen Veenhuizen. 

Huismeester in h et oudemannenhuis bij de 
rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 

Hoofdverpleger bij de rijkswerkinrichtin
gen t e Veenhuizen.• 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Huismeester bij de rijksopvoedingsgestich

t en voor jongens. 
Binn enland se zaken. 

Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf. 
Magazijnmeest er in het letter- en mate

rialenmagazijn. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappe n. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge-

school. 
Hoofd der k euk en in h et academisch zie-

k enhuis t e L eiden. 
P lantsoenchef. 
Wasmeèst er . 
W erkmeester. 

Rijksakademie van beeldende kunsten. 
T echnisch assistent. 

Oorlog. 
D ienst van de kwartiermeester-generaal. 

Magazijnmeester . 
Topografische dienst. 

Magazijnmeester. 
Geneesk~ndige dienst van de Koninklijke 

landmacht. 
Hoofd van de keuken. 

Verkeer en Waterstaat.' 
Scheepvaartinspectie. 

Adspirant-scheepsm eter bij de dienst der 
scheepsmeting. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en t elefonie. 
Ch ef-expediteur aan h et magazijn van post

zegels. 
SCHAAL 66. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Machinedrijver bij h et Loodswezèn. 

• In dit ambt is de bezoldiging in een 
derde of vierde klasse gemeente gelijk aan I . 
die in een der tweede klasse. 

350 

SCHAAL 67. 
Verkeer en w ·atersta.:at. 

Rijkswaterstaat. 

Hulpsluismeester t e IJmuiden. 
Rijksonderha venmeester-gezagvoerder te 

Rotterdam. 
Sluis- en stuwmeester t e Belfeld, Linne, 

Roermond, Sambeek. 
Sluismeester aan de middensluis te T er

n euzen. 
Sluismeester aan de oostsluis te T erneuzen. 
Sluismeest er te Born, Maasbracht, N ijme

gen, Roosteren, Vlissingen. 
Dienst der Zuiderzeewerken. 

Sluis-havenm eest er te Den Oever. 
Staatsvissershavenbedrijf t e IJmuiden. 

Dokmeester. 
SCHAAL 68. 
(Vervallen). 

SCHAAL 69. 
Binnenlandse zaken. 

Armwezen. 

Con troleu r bij de rijksdienst voor onder
s,teuning van behoeftige N ederlanders in 
h et buit/mland, werkzaam in Duitsland. 

Enquêtrice bij idem, werkzaam in Duits
la nd. 

Kledingcontroleur bij idem, werkzaam in 
Duitsland. 

Oorlog. 
Staf van de inspecteur- generaal v an de 

I[oninklijke landmacht. 
Bureelambtenaar. 

Generale staf. 
Bureelambtenaar. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 

Bureelambtenaar. 
Dienst v an d,e adjunct-generaal. 

Bureelambtenaar. 
Luchtmachtstaf. 

Bureelambtenaar. 
Tech nische staf. 

Bureelambtenaar. 
Topografische dienst. 

Bur eelambtenaar. 
Tekenaar-lithograaf 2e klasse. 
Geneeskundige dienst van de Koninkl ijke 

landmacht. 
Bureelambtenaar. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en telefonie. 
Buitengewoon geëmployeerde, groep 5. 
Kantoorhouder 2e klasse. • 
B u reelambtenaar 2e klasse. 
Klerk. 

SCHAAL 70. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Opzichter 2e k lasse bij h et departem ent 
van Marine. 

Opzichter 3e klasse bij h et departement van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

* Zie noot op blz. 337/3 38. 
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Binnenlandse zaken. 
Korps geleiders van ontplofbare stoffen. 

\}el eider. 
Wederopbouw en Volkshuisvestin g. 

Centrale directie van de wederopbouw en 
de volkshuisvesting, 

Opzichter 3e k lasse. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Technisch controleur 3e klasse. 
· Rijkswaterstaat. 

Opzichter 3e klasse. 
Dienst der Zuiderzeewerken. 

Opzichter 3e klasse. 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

T ech nisch opzichter 3e k lasse. 
Landbouw, Visserij en Voetlselvoorzlenlng. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
landbouw. 

Assistent. 
Rijkslandbouwproefstations. 

Controleur. 
SCHAAL 71. 

Financiën. 
Domeinen. 

Opzien er-tekenaar. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijksuaterstaat. 

Opziener-tekenaar bij de technische dienst 
der domeinen. 

SCHAAL 72. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijksluchtvaartdienst. 
Tekenaar. 

Sociale zaken. 
Rijkskweekschool voor vroedvroiiwen 

te Rotterdam. 
H uismeesteres. 

SCHAAL 73. 
Verkeer en Waterstaat. 

.Rijksluchtvaartdienst. 
Radiotelegrafist-observator 2e klasse. 

SCHAAL 74. 
Justitie. 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Werkmeester bij de arbeid. 
Werkmeester(es) bij de rijksasyls voor psy

chopathen. 
Marine. 

Hydrografie. 

Schipper aan boord van het opnemings
vaartuig "Zeefakkel". 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Schipper aan boord van een motorbeton

nings- en verlichtingsvaartuig. 

SCHAAL 7ó. 
Ov.erzeese g·ebletlsdelen. 

Technisch bitreau. 
Handelscorrespondent. 
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SCHAAL 76. 
Verlrner en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en telet-onie. 

Assistent le k lasse. 
Boekhouder bij de postch èqu e- en giro-

dienst. 
Conducteur le klasse. 
Kan toorbediende le klasse. 
Telefoniste le klasse. 
Telegrafist le klasse. 

SCHAAL 77. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Vakleidster bij het rijksopvoedingsgesticht 
voor meisjes. 

Reclassering. 
Adjunct-ambtenaar der reclassering. 

Financiën. 
Domeinen. 

Opziener 2e klasse in de rentambten. 
Verkeer en Waterstaat. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Opziener der domeinen. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Controleur. 

Rij kszuivelinspectie. 
Rijkszuivelvisiteur. • 

Sociale zaken. 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 

te Rotterdam. 

Lerares voor lichamelijke opvoeding. 

SCHAAL 78. 
Justitie. 

Rijkstucht- en -opvoedingswezen. 

Werkmeester bij de rijksopvoedingsgestich
ten voor jongens. 

Financiën. 
Domeinen. 

Controleur bij de visserijpolitie op de 
Zeeuwse stromen. 

Marine~ 
Loodswezen, betonning, bebakening_ en 

verlichting, 

Opzichter bij 's Rijks kustverlichting. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en telefonie. 

Boekhouder. 
Buitengewoon geëmployeerde, groep 4. 

SCHAAL 79. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Opzichter bij de gravendienst van het de
partement van Oorlog. 

• De rijkszuivelvisiteurs, die met de lei-
. ding van de werkzaamheden in een ambts
kring worden belast, genieten deswege 
bovendien een ambtstoelage van 15 ten 
honderd van hun wedde. 
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Financiën. 
Belastingdienst. 

Rekenaar bij de rijkscommissie voor de 
graadmeting en waterpassing. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 

Machinist bij 's Rijks kustverlichting, te
vens belast met de bediening van de 
misthoorn te Hoek van Hollanç!. • 

Machinist bij 's Rijks kustverlichting, te
vens belast met de bediening van de 
misthoorn te Vlissingen. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Rekenaar. 
Rijkswaterstadlt. 

Eerste rekenaar bij de studiedienst van de 
directie benedenrivieren. 

Landbonw, Visserij en 1Voedselvoorzienlng. 
Haringcontróledienst. 

Controleur. 
SCHAAL 80. 

Financiën. 
Belastingdienst. 

Ontvanger aan een grenskantoor der 2e 
klasse. 

SCHAAL 81. 
Departementen :van algemeen bestuur. 

Kamerbewaarder. • 
Hoge colleges van Staat. 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Kamerbewaarder. 
Ond~rwij s, Kunsten en 1Vetenschapp'en. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 

Hoofd van de huishoudelijke dienst. 
• Financiën. 

Belastingdienst. 
Magazijnmeester, chef-stempelaar van het 

algemeen zegelkantoor. 
Oorlog. 

Geneeskundige dien$t van de Koninklijke 
landmacht. 

Hoofd van de huishoudelijke dienst. 

SCHAAL 8!!. 
(Vervallen). 

SCHAAL 83. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Sluismeester aan de westsluis te Terneuzen. 
Sluismeestjlr bij de dubbele schutsluis van 

het Amsterdam-Rijnkanaal te Vrees
wijk. 

Sluismeester te Hansweert, Scllellingwoude, 
Wemeldinge. 

Dienst der Zuiderzeewerken. , 
Sluis-havenmeester 'te Kornwerderzand. 

• Geniet bovendien een kledingtoelage 
van f 5 per maand. 

SCHAAL84.* 
Financiën. 

Belastingdienst. 
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Assistent der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen. 

Assistent der invoerrechten en accijnzen. 
Riviermeester te Lobith. 

SCHAAL 85. 
Marine. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Binnenloods der 2e klasse. 
Loodsschipper der 2e klasse. 

SCHAAL 86. 
Binnenlandse zaken. 

Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf. 

Eerste ambtenaar bij de afdeling verkoop. 
Magazijnmeester in het papiermagazijn. 

Onderwijs, l{unsten en Wetensi;happen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 
Technicus le klasse. 

Marine. 
Koninklijk instituut voor de marine. 

Technicus. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 

Technicus bij het laboratorium voor ch e
misch-technologisch onderzoek van bouw
stoffen voor de wegenbouw. 

SCHAAL 87. 
Financiën. 
Domeinen. 

Opziener der visserijpolitie op de ·z eeuwse 
stromen. 

SCHAAL 88. 
Onderwijs, Kmisten en W etenschappeu. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school . 
Rek_enaar le k lasse. 
?e Wa:él,rnemer. 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
Dienst uitvoering werken. 

Controleur bij de huisvestingsdienst. 
Magazijnbeheerder. 

SCHAAL 89. 
Justitie, 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 
Gestichtswachter-majoor. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden. 

ie Afslager. 
SCHAAL 90. 

Departementen van algemeen bestuur. 
Adjunct-commies. 

Hoge colleges Yan Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Adjunct-commies. 

* Zie de tweede noot op blz. 343. 
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'.l'weede Kamer der Staten- Generaal. 
Adjunct-commies. 

Raad van State. 
Adjunct-commies. 

Algemene rekenkamer. 
Adjunct-commies. 

Kabinet der Koningin. 
Adjunct-commies. 

Justitie. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Adjunct-commies bij het algemeen college 
van toezicht, bijstand en advies. 

Administratief ambtenaar bij de voogdij
raden. 

Reclassering. 

Adjunct-commies bij het centraal college 
voor de r eclassering. 

Binnenlandse zaken. 
Inspectie van de bevolkingsregisters. 

Adjunct-commies. 
Armwezen. 

Administratief ambtenaar bij de rijksdienst 
voor ondersteuning van behoeftige Ne
derlanders in h et buitenland. 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf. 

Adjunct-commies. 
Pensioenraad. 

Adjunct-commies. 
Korpsgel eiders van ontplofbare stoffen. 

Boekhouder0geleider. 
Onderwijs, Kuruiten en Wetenschappen. 

Onderwijsraad. 
Adjunct-commies. 

Rijksuniversiteiten en technische hoge-
school. 

Administratief' ambtenaar. 
Bibliotheekambtenaar. 
Pedel. 
Tekenaar. 

Inspectie lager onderwijs. 
Administratief ambtenaar. 

Rijksarchieven. 
Adjunct-commies. 

Bureau van de commissie voor 's Rijks 
geschiedkundige publicatiën. 

Adjunct-commies. 
Koninklijke bibliotheek. 

Administratief ambtenaar. 
Koninklijke Nederlandse akademie van 

wetenschappen. 
Administratief ambtenaar. 

-Bibliotheekambtenaar. 
Rijksakademie van beeldende kunsten. 

Ambtenaar van administratie. 
Koninklijk kabinet van schilderij en . 

Ambtenaar van administratie. 
Rijksmuseum voor volkenkunde. 

Ambtenaar _van-administratie. 
Rijksmuseum H. W. 'Mesdag te 

's-Gravenhage. 
Administratief ambtenaar. 

Rijksdienst voor de monumentenzorg. 
Adjunct-commies. 

L. & S. x948 
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Financiën. 
Agentschap van h et ministerie van 

Financiën. 
Adju nct-commies. 

Rijksmmit. 
Adjunct-commies. 

Rijksinkoopbureau. 
Adjunct-commies. 

Belastingdienst. 
Adjunct-commies der directe belastingei__i, 

invoerrechten en accijnzen. 
Adjunct-commies der registratie en domei

nen.• 
Administratief ambtenaar 2e k lasse ter di

rectie der staatsloterij. 
Chef-fotograaf van h et kadaster. 

Domeinen. 
Adjunct-commies. 

l\Iarlne. 
Rijkswerf en andere diensten en inrich

tingen van de l[oninklijke marine. 
Adjunct-commies. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Bureelambtenaar. 
Hydrografie. 

Administratief ambtenaar. 
Wederopbouw en ;volkslmlsvestln g. 

Centrale directie van de wederopbouw en 
_ de volkshuisveS'ting. 

Adjunct-commies. 
Rijksdienst voor het nationale plan. 

Adju nct-commies. 
R ijksgebouwendienst. 

Bu reelambtenaar. 
Dienst uitvoering werken. 

Adju nct-commies. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Adju nct-commies. 
Bevrachtingscommissariaten. 

Adjunct-commies. 
Rijksbevrachtingsagent 2e klasse. 

Rijksluchtvaartdienst. 
Adjunct-commies. 

Koninklijk Nederlands meteorologisch 
in11tituut. 

Adjunct-commies. 
Scheepvaartinspectie. 

Administratief ambtenaar 2e klasse A. 
Raad voor de scheepvaart. 

Administratief ,ambtenaar le k lasse. 
Rijkspostspaarbank. 

· Adjunct-commies. 
Staatsbedrijf der posterijen, t elegrafie 

en t elefonie. 
Adjunct-commies bij het hoofdbestuur. 
Adjunct-commies bij de postchèque- en 

girodienst. 

• Adjunct-commiezen, aan wie ·cie titu
laire rang van commies is toegek end, ont
vangen 2 jaar na h et verkrijgen van het 
maximum nog een persoonlijke verhoging 
van f 10 per maand. 

23 



1948 

Rijkswaterstaat. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 
Bureelambtenaar. 

Dienst der Zuiderzeewerken. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. * 
Bureelambtenaar. * 
Rijksdienst ter uitvoering aan de Zuider

zeesteunwet. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 
Generale commissie, bedoeld in art. 8 der 

Zuiderzeesteun wet. 
Administratief ambtenaar. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 
Administratief ambtenaar. 

Rij/c8instit1iut voor zuivering van 
afvalwater. 

Bureelambtenaar. 
Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden. 

Administratief ambtenaar. 
Economische zaken. 

Rijksdienst voor techniscll,e voorlichting 
aan de nijverheid. 

Administratief ambtenaar le klasse. 
Rijksbureaû voor onderzoek van handels

waren. 
Administratief ambtenaar le klasse. 

IJkwezen. 
Assistent. 
Octrooiraad en bureau voor de industriële 

eigendom. 
Administratief ambtenaar 2e klasse. 

Centraal bureau voor de statistiek. 
Adjunct-commies. 

Centrale dienst voor in- en uitvoer. 
Adjunct-commies. 

staatstoezicht op de mijnen. 
Administratief a mbtenaar. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorzlenlng. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
landbouw. 

Adjunct-commies. 
Landbouwhogeschool. 

Ambtenaar van administratie. ** 
Middelbare landbouwscholen. 

Ambtenaar van administratie. 
Middelbare school voor tropische landbouw. 
Ambtenaar van administratie. 

Rijkslandbouwproefstations. 
Ambtenaar vari administratie. 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt. 
Adjunct_-commies. • 

Plantenziektenkimdige dienst. 
Ambtenaar van administratie. 

• Voor de op 29 Juli 1932 in dienst zijnde 
bureelambtenaren, die als zodanig werk
zaam blijven of in de rang van administra
tief ambtenaar 2e klasse overgaan, blijft 
van kracht de regeling, dat hun wedde als 
zodanig met f 5 per maand wordt verhoogd, 
nadat zij gedurende twee jaren h et maxi
mum van schaal 90 zullen hebben genoten. 

**Eender ambtenaren van administratie 
bekleedt ambtshalve tevens de functie van 
pedel. 
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Veeartsenijkundige dienst. 

Adjunct-commies bij de rijksseruminrich
ting. 

Adjunct-commies bij h et Staats veeartsenij
kundig onderzoekingsinstituut. 

Rijkszuivelstation te L eiden. 

Administratief ambtenaar. 
Cultuurtechnische dienst. 

Adjun'ct-commies. 
Staatsbosbeheer. · 

Adjunct-commies. 
Centrale grondkamer. 

Adjunct-commies. 
Visserijinspectie. 

Administratief ambtenaar l e klasse. 
Rijksinstituut voor visserijonderzoek. 

Administratief ambtenaar. 
Sociale zaken. 
Stoomwezen. 

Bureelambtenaar. 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid. 

Ádministratief ambtenaar 2e klasse B. 
Hoge raad van arbeid. 

Adjunct-commies. 
Rijksverzekeringsbank. 

Adjunct-commies. 
Contróle op het rekenplichtig beheer der 

rijksverzekeringsbank. 
Adjunct-commies. 

Rijksarbeidsbureau. 
Adjunct-commies. 

Inspectie volksgezondh eid. 

Adjunct-commies bij h et bureau van de 
hoofdinspecteurs en de geneeskundige in
specteurs der volksgezondheid, zomede bij 
h et bureau van de inspecteur der volks
gezondheid, afdeling drankbestrijding. 

Gezondheidsraad. 
Adjunct-commies. 

Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 
Administratief ambtenaar. 
Rijksinstit1iut voor drinkwatervoorziening. 

Administratief ambtenaar 2e klasse. 
Rijksgeneeskundige dienst. 

Adjunct-commies. 
Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 

Adjunct-commies. 
Overzeese gebiedsdelen. 
Indisch etablissement. 

Bureelambtenaar. 

SCHAAL 91. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 
Vast assistent. 

Koninklijke bibliotheek. 

Wetenschappelijk assistent 2e klasse. 
Nederlands centraal instituut voor hersen

onderzoek. 
Eerste preparateur. 
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Rijk,s bureau voor kunsthistorische 
documentatie. 

Assistent. 
Rijksmuseum G. M . Kam te Nijmegen. 

Assistent. 
Sociale zaken. 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid. 

Adjunct-inspectrice. 

SCHAAL 92. 
Justitie. 

Rijkspolit i e. 
Assisten t b ij h et grenscommissariaat van 

r ijkspolitie te Zevenaar (tevens belast 
m et administratieve werkzaamh eden) . 
On<lerwlj s, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversi t eit en en t echnische hoge-

school. 
Analist l e klasse. 
Chef -glasblazer . 
Chef -in:Stru m en tmaker. 
E lectrotechnis,ch ambtenaar bij het acade

misch ziek enhuis te L eiden. 
Machinist B . 

Financiëll. 
B elastingdienst. 

Analist l e k lasse aan het laboratorium van 
h et depar tement van Financiën. 

Oorlog. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal . 

Chef-instrumentmaker . 
Chef-monteur. 

'l'echnische s,taf. 
Chef- instrumentmaker. 
Geneeskun dige dienst van de Koninklijke 

landmacht. 
Analist l e klasse. 
Apoth ekersassistent le klasse. 
Chef-orthopaedisch instrumentmak er . 
Masseur. 

Marine. 
Scheikundig laboratorium. 

Analist l e klasse. 
V erificatie van ' s Rijks zee-instrument en. 
Assistent-verificateur. 
l e Instrumentmaker. 

Loodswezen , betonning, bebakening en
verlichting. 

Chef-ins t rumentmaker bij de t echnische 
dienst van 's Rijks k ustverlichting. 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
R i jksgebouwendienst. 

Opzichter. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtv aartdienst. 

Chef-m onteur. 
Koninklij k Nederlands met eorologisch 

instituut. 
Assistent 2e kla sse. 
Chef -instrumentmaker. • 

• Zolang de functionaris tevens is be
last m et h et h ouden van toezicht op de r e
g istrerende peilschalen, geniet deze u it dien 
hoofde een ambtstoela ge van f 25 per 
maand. 

1948 

Staatsbedrijf der posterijen, t elegrafie 
en t elefon i e. 

Chef-instrumentmaker. 
Ch ef -mon t eur. 
Mach inist B. 

Rijkswáterstaat. 

Analist l e kla sse bij h et laboratorium voor 
chemisch- technolog isch ondérzoek van 
bouwstoffen voor de wegenbouw. 

Chef -monteu r bij de r ijkselectriciteitswer
ken te I Jmuiden. 

Opzichter -electriciën. 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Analist l e k lasse. 
Landbouwkundig assistent l e k lasse. 
Machinist. 

Economische zaken. 
Rijksbureau v oor onder zoek van handels

w aren . 
Analist l e k lasse. 

Centraal bureau v oor de statistiek. 
E lectrotechnisch ambtenaar . 
L~ndbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Landbou whogeschool. 

Analist l e k lasse. 
Tuinbaas. 

Rijkslandbouwproefstations. 
Analist l e klasse. 
Technisch ambtenaar. 

Rijksi nstituut voor pluimveet eelt. 
Analist le k lasse. 
Bedrijfsleider. 

Plantenzi ektenkundige dienst. 
Analist l e klasse. 

Rijkszuivel station t e L eiden. 
Analist 1 e 15:lasse. 

Sociale zaken. 
Arbeidsinspectie en i n spectie van de 

havenarbeid. 
Analist l e klasse. 

Rijksver zek eringsban k. 
Machinist. 
Opzichter. 

K r ankzinnigen wezen . 

Machinist B bij h et rijkskrankzinn igenge
stich t te Grave. 
Rijksinstituut voor de v olksgezondheid. 

Analist l e klasse. 
Technicus: 
R ij ksinsti tuut v oor drink w ater v oorziening, 
Analist l e k lasse. 

Overzeese gebie1lsdelen. 
I ndisch etabli ssement: 

Assistent bij de k eu r ingen. 
Opzichter. 

SCHAAL 93. 
D.epartementen van algemeen bestuur. 

•rek enaar l e k lasse bij h et departement 
van Marin e. 

T ek enaar l e k lasse bij h et departem ent 
van W ederopbouw en Volkshuisvesting. 

Fotograaf 2e k la sse bij h et departement 
van Justitie. · 
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Justitie. 
"Burgerlijke en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroep, raden van beroep 

(s .v.) en raden van beroep (dir. bel.). 

Rijlrnklerk l e klasse. 
Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Commies. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Commies bij de rijksopvoedingsgestichten 
voor jongens. 

Commies bij het rijksopvoedingsgesticht 
voor meisjes. 

Commies .bij de tuchtscholen voor jongens. 
Commies bij de tuchtschool voor m eisjes. 

· Binnenlandse zaken. 
Staatsdrukkerij- en 1iitgeverijbedrijf. 

Ambtenaar afdeling orders. 
Calculator. 
Ondermeesterknecht. 
le Voorman in de linotypezetterij. 
le Voorman in de monotypezetterij. 

Onderwij s, l(unsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en t echnische hoge

school. 
le Klerk-boekhouder bij het academisch 

ziekenhuis te Leiden . 
Magazijnmeester van het centraal magazijn 

van het academisch ziekenhuis te Leiden. 
Rijksdienst voor de monurnentenzorg. 

Tekenaar ie klasse. 
Financiën. 
Rijksm1mt. 

Adjunct-boekhouder. 
Domeinen. 

Administratief ambtenaar bij het bestuur 
der visserijen op de Zeeuwse stromen. 

Bouwkundig tekenaar le klasse. 
Oorlog. 

Staf van de inspecteur-generaal van· de 
Koninklijke landmacht. 

Bureelambtenaar le klasse. 
Generale staf. 

Bureelambtenaar le klasse. 
Tekenaar le klasse. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 

Bureelambtenaar le klasse. 
Tekenaar le klasse. 

Dienst van de adjunct-generaal. 
Bureelambtenaar le klasse. 

Luchtmachtstaf. 

Bureelambtenaar le klasse. 
Tekenaar· le klasse. 

· Technische staf. 

Bureelambtenaar le klasse. 
Tekenaar . le klasse. 

Topografische dienst. 

Assistent bij de landmeetkundige afdeling 
2e klasse. 

Graveur 2e klasse.• 
Bureelambtenaar le klasse. 
Topograaf 2e klasse. 

• In deze rang worden na 1 Juli 1947 
geen functionarissen meer aangesteld. 
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Geneeskundige dienst van de Koninklijke 
landmacht. 

Bureelambtenaar l e klasse. 
l\Iarlne. 

Rijkswerf en andere diensten en inrichtin-
gen van de Koninklijke 1narine. 

Assj-stent bouwkundig ambtenaar. 
Magazijnopzichter. 
Tekenaar le klasse. 

Hydrografie. 
Graveur 2e klasse. 
Hydrografisch tekenaar le klasse. 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
Centrale directie van de wederopbouw en 

de volkshuisvesti'ng. 
Tekenaar le klasse: 

Rijksdienst voor het nationale plan. 
Tekenaar le klasse. 

Rijksgebouwendienst. 
Tekenaar le klasse. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Tekenaar le klasse. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en telefonie. 
Adj~nct-magazijnchef aan het magazijn 

vin postzegels. 
Bureelambtenaar l e klasse. 
Tekenaar le klasse. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 
'Tekenaar le klasse. 

Economische zaken. 
Centraal bureau v oor de statistiek. 

Adjunct-controleur. 
Tekenaar le klasse. 
Land bouw, V1sserij en Voe<lselvoorzienlng. 

Cultuurtechnische dienst. 
Tekenaar le klasse. 

Staatsbosbeheer. 
Tekenaar le klasse. 

Sociale zaken. 
Arbeidsinspectie en inspectie vdn de haven

arbeid (centrale dienst). 
Tekenaar. 

Krankzinnigenwezen. 
Administratief ambtenaar le klasse bij de 

Rijkspsychiatrische inrichting te Eind
hoven. 

Hoofd der huishouding bij de Rijkspsychla
trische inrichting te Eindhoven. · . 

Hoofd der wasserij bij de Rijkspsychiatri
sche inrichting te Eindhoven. 

Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 
Tekenaar le klasse. 

Rij ksgenees kundige dienst. 
Bureelambtenaar l e klasse. 

Staatstoezicht op de ·ziekenfondsen. 
Assistent-controleur. 

SCHAAL 94. 
Jhstltle. 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Hoofdverpleger-huismeester bij de rijks
asyls voor psychopathen. 
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Onderwijs, Kun sten en "Wetenschappen. 
R ijksuniversiteiten en t echnische hoge

school. 
H oofdver pleegster . • 

Oorlog. 
Geneeskundige dienst van de K oninklijke 

lan dm acht. 
H oofdver pleger (ster). • 

Marine. 
-Hosp i taaldienst. 

H oofdverpleegster . • 
Röntgenassistente. • 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksw aterstaat. 

Havenmeester t e Alkmaar . 
Havenm eester te Gorinch em . 
H avenmees ter t e Maastricht. 

Sociale zaken. 
K rankzinnigenwezen . 

H oofdverpleger(ster) . • 
R ijks kw eek·school v oor v ro edv rouwen t e 

, Rotterdam. 
H oofdverpleegster . • . 
Meester esse-v roedvrouw. • 
Opera tiezus ter-vroedvrouw. • 

SCHAAL 95. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswat erstaat. 
Machinist B bij de gema len van de Drentse 

Hoofd vaart . 
SCHAAL 96. 

Oorlog. 
Dienst van de kwart ier meest er-generaal. 

W erkmeester . 
Marine. 

R ijkswerf en andere diensten en in richti n
gen van de Ifoninklijke marine. 

Commandeur. 
Opzichter van politie. 

SCHAAL 97. 
Verkeer en , vatersta.at. 

Staatsbedrijf der poster ijen, t el egrafie 
en t elefoni e. 

Adjunct-commies. 
Kantoorhouder l e klasse.** 

• D e korting, a ls bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, bedraagt voor dit a mbt f 60 per 
maand. 

In dit ambt is de bezoldiging in een der 
de of vierde klasse gem eente gelijk aa n die 
in een der tweede klasse. 

•• Indien belast met h et beh eer van door 
de direct eur-gen eraal der posterijen , t ele
g rafie en t elefonie aan t e wijzen belang
rijke hulpkantoren geldt onderstaande 
schaal A, indien belast m et h et beh eer van 
zodanige zeer belangrijke hu lpkantoren 
geldt onders taande schrué!,l B . 

SCHAAL A 

Con t roleur. 
Opzichter. 

SCHAAL 98. 
Financiën. 
R ijksmiint. 

Sociale zaken. 
Rijksver zeker ingsban k. 

Controleur. 
SCHAAL 99. 

Justitie. 
Gevangeniswezen. 

H oofdopzichter bij de arbeid. 

SCHAAi, 100. 
Marine. 
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L oodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. • 

Zeeloods der 2e k la sse. 
2e Gezagvoerder aan boord van een }icht

schip. 
Verkeer en Waterstaaj;. • 

Staatsbedrijf der poster i j en, t elegrafie 
en t elefon i e. ' 

Toezichthou dster bij de t elefoondienst. 

SCHAAL 101. 
Verkeer en Waterstaat. 

R ijksluchtv aartdienst. 

Radio- telegra fist-observator l e klasse. 

SCHAAL 102. 
Financiën. 

B elastingdienst. 

T ek enaar van h et kadast er . 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswat erstaat. 

Tek enaar bij de m eetkundige dienst van de 
directie algem en e dienst. 

SCHAAL 103. 
Verkeer en· Waterstaat. 

R ij kswaterstaat. 

Ambtenaar bij de algem en e dienst. 

SCHAAL 104. 
(Vervallen) . 

SCHAAL 105. 
Landb1.rnw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Voorlichtingsdienst t en behoev e van de 
landbouw. 

Hoofdassistent. 
Lan dbouw hogeschool. 

Bouwkundig t ekenaar. 
W erkmeester-monteur. 

-,.,.u ...... . 
il 

SCHAAL B 
h llb-

l'.IC-.-rll•>nl fell•wd ~ ..... 

Zie voorts de noot op blz. 337/338. 
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Plantenziektenkundige dienst. 
T echnisch ambtenaar. * 

Veeartsenijkundige dienst. 
Opzichter. 
Opzichter bij de rijksseruminrichting. 
Opzichter bij het Staats-veeartsenijkundig 

onderzoekings-instituut. 
•.rechnisch ambtenaar bij de rijksserum

inrichting. 
Visserijinspectie. 

T echnisch opziener. 
Rijksinstituut voor visserijonderzoek. 

T echnisch assistent bij de biologische afde
ling. 

Sociale zaken. 
I nspectie volksgezondheid. 

Controleur bij de veterinaire inspectie van 
de volksgezondheid. 

SCHAAL 106. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Opzichter le klasse bij h et departement 
van Marine. 

Opzichter 2e klasse bij h et departement van 
W ederopbouw en Volkshuisvesting. 

T echnisch opzichter 2e kfasse bij het de
partement van Oorlog. 

Oorlog. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 

Opzichter 2e klasse. 
Wasserijchef. 

W ederopbouw en Volkshnlsvestlng. 
Centrale directie van de ·wederopbouw en 

de volkshuisvesting. 
Opzich,ter 2e klasse. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Technisch controleur 2e klasse. 
Rijkswaterstaat. 

Landmeetkundig ambtenaar 3e klasse bij 
de meetkundige dienst van de directie 
algemene dienst. 

Opzichter 2e klasse. . 
Dienst der Zuiderzeewerken. 

Opzichter 2e klasse. ** 
Dienst van de Noordoostpolderwerken·. 

Technisch opzichter 2e klasse. 

SCHAAL 107. 
Binnenlandse zaken. 

Armwezen. 
Armbezoeker bij de rijksdienst voor de on

dersteuning van behoeftige Nederlanders 

* Aan de technische ambtenaren, werk
zaam op bepaalde, daarvoor door Onze Mi
nister van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening aan te wijzen standplaatsen, 
wordt boven deze bezoldiging een ambtstoe
lage van ten hoogste f 40 per maand toege
kend. 

** Voor de op 1 October 1937 in dienst 
zijnde opzichters 2e klasse blijft van kracht 
de regeling, dat hun wedde als zodanig met 
f 10 per maand wordt verhoogd nadat zij 
gedurende · één jaar h et maximum van 
schaal 106 hebben genoten. 
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in het buitenland, werkzaam in Duits
land. 

Oorlog. 
Topografische dienst. 

Copiïst le k lasse. 
Fo~ograaf le klasse. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Administratief ambtenaar le klasse. 
Tekenaar-waarnemer. 

Sociale zaken. 
Inspectie volks_qezondheid. 

Controleur bij de afdeling_. drankbestrijding. 
Rijksgeneeskundige dienst. 

Bureelchef. 
SCHAAL 108. 

Financiën. 
Belastingdienst. 

Ontvanger aan ,een grenskantoor der le 
klasse. 

Domeinen. 
Opziener voor de domaniale duinen op 

Schouwen. 
SCHAAL 109. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische 

hogeschool. 
Hoofd van de huishoudelijke dienst in het 

academisch ziekenhuis te Leiden. 
Marine. 

Opleiding voor monteurs bij de Koninklijke 
marine. 

Onderwijzer in hout- of in meaalbewer
king en onder:wijzer-assistent. 

SCHAAL 110. 
(Vervallen). 

SCHAAL 111. 
Justitie, 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 
Commies ter directie. 
Ondercommandant-gestichtswacht. 

On1lerwljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische h oge

school. 
le Waarnemer. 

Marine. 
Mari-nebakkerij. 

Administrateur. 

SCHAAL 112. 
Financiën. 

Belastingdienst. 
Hoofdkommies der directe belastingen, in

voerrechten en accijnzen. 
Hoofdkommies der invoerrechten en accijn

zen. 
Oorlog, 

Dienst van de kwartiermeester-generaal. 
le T ek enaar. 

Luchtmachtstaf. 
le Tekenaar. 

Technische staf. 
le Tekenaar. 
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Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakenin g en 

verl i chting. 
Adjunct-commissar is. 

Verkeer en Waterstaat. 
R ij k swaterstaat. 

H a venmeest er te Hansweert. 
Sluism eester t e IJmuiden. 

SCHAAL 113. 
(Vervallen) . 

SCHAAL 114. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksver keersin spectie. 

Rijkscontroleur va n h et verkeer. 
B evrachti n gscommissariaten. 

Rijkscontroleur ·van h et v erkeer . 
Sociale zaken. " 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid. 

Controleur. 
SCHAAL 115. 

• (Vervallen). 

SCHAAL 116 . . 
(Vervallen). 

SCHAAL 117 . . 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijlcswaterstaat . 
H oofdmachinist-electricien. 

Dienst v an de Noordoostpolderwerken. 
Hoofdmachinist. 

SCHAAL 118. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Landbouw hogeschool. 
T echnisch ambtenaar. 

SCHAAL 119. 
Binnenlandse zaken. 

Staatsdrukkerij- en '!(,itgeverijbedr1jf. 
Chef bij de afdeling v erkoop. 

Oorlog. 
T echnische staf. 

Opzichter. 
Marine. 

Hydro grafie. 
H ydrografische assistent ·ie klasse. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbe,drijf der poster i j en, t elegrafie 

en t elefoni e. 
Opzichter. 

Economische zaken. 
Mijnraad. 

Bureelambtenaar. 

SCHAAL 120. 
(Vervallen). 

SCHAAL 121. 
Justitie. 

Burgerlijke en militaire ger echten, alsmede 
centrale r aad v an bero ep, raden v an beroep 

(s.v .) en raden van bero ep (dir. bel.). 
Hoofdklerk. 
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Financiën. 
B elastingdienst. 

Assistent aan h et laboratorium van het de
partem ent van Fina nciën . 

Oorlog. 
Gen erale staf. 

Hoofdbureelambtenaar. 
D ienst van k w artier meester-gen eraal. 

H oofdbureela mbtenaar . 
Dien st van de adj udant-gen eraal. 

Hoofdbureela mbtenaaf. 
Luchtmachtstaf. 

. Hoofdbureela mbtenaar. 
T echnische staf. 

H oofdbureela mbtenaa r. 
T opografische dienst. 

Hoofdbureelambtenaa r. 
Geneeskun q,ige dienst v an ' de Koninklijke 

landmacht. 
Adjunct-directrice. 
Hoofdbureelambtenaar. 

Verkeer en Waterstaat. 
Koninklij k N ederlands meteorologisch 

insti tuut. 
Assistent l e klasse. 

Staatsbedrijf der poster i j en, telegrafie 
en t elefon i e. 

Hoofdbureelambtenaar 2e klasse. 
Staatsvissersha1<enbedrijf t e IJmuiden. 

Kassier. 
· SCHAAL 122. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en t elefonie. 
Buitengewoon g eëmployeerde bij de post

chèque- en girodienst. 
Chef-telefoniste. 

SCHAAL 123. 
On<lerwljs, Kunsten en Wetenschappen. 

Koninklijk penningkabinet. 
Wetenschappelijk assistent. 

Rijksmuseum. 
Technisch assistent l e klasse. 
Wetenschappelijk assistent. 

R ij k smus_eu m v oor v ol!yenkunde. 
Wetenschappelijk assi1:1tent. 

R ijksmuseum v an oudheden. 
Wetenschappelijk assistent. 

Rijksdienst voor monumentenzorg. 
Wetenschappelijk assistent. 

Rijksmuseum H. W . M esdag te 
' s-Gravenhage. 

T echnisch assistent l e klasse. 
Rijksmuseum "Twenthe". 

Wetenschappelijk assistent. 
Marine. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
v erlichting. 

Machinist aan boord van een lichtschip. 
le Gezagvoerder aan boord van een licht

schip. 
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Hydrografie. 

Gezagvoerder ·aan boord van een opne
ming·svaartuig, voor zover niet afzonder
lijk genoemd. .. 

Machinist aan boord van een opnemings
vaartuig, voor zover niet afzonderlijk ge-
noemd. . ' 

Verkeer en Waterstaat. 
Bevrachtingscommissariaten. 

Rijksbevrach,tingsag~nt l e klasse. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafi:e 

en telefonie. 
Buitengewoon geëmployeerde, groep 3. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Landbouwkundig opzichter. 
Sociale zaken. 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
te Rotterdam. 

Huismeesteres, tevens adjunct-directrice. 

SCHAAL 124. 
Financiën. 
Rijksmunt. 

Chef-graveur. 
SCHAAL 125. 
(Vervallen). 

SCHAAL 126. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijksdienst ter uitvoering van de 
Zuiderzeesteun wet. 

Administratief ambtenaar le k lasse. 
Economische zaken. 

Rijksdienst voor technische voorlichting 
aan de nijverheid. 

Assistent. 
SCHAAL 127. 

Onderwijs, Kun sten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 
T echnisch-tekenaar. 

Oorlog. 
Technische staf. 

T echnicus. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Landbouwhogeschool. 
T ekenaar-lithograaf. 
Zuiveltechnicus. 

Sociale za~en. 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid. 
Scheikundig assistent. 

SCHAAL 128. 
Blnn'enlantlse zaken. 

Armwezen. 
Administratief ambtenaar le k lasse, bij de 

rijksdienst voor ondersteuning van be
h oeftige Nederlanders in h et buitenland. 
Onderwijs, Kunsten en 'Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge-

school. 
Boekhoudev aan het academisch ziekenhuis 

te L eiden. 
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Financiën. 
Belastingdienst. 

Hoofdassistent der grondbelasting. 
Hoofdassistent der invoerrechten en accijn

zen. 
Oorlog. 

Topografische dienst. 
T ekenaar-lithograaf l e klasse. 

SCHAAL 129. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Directeur of directrice 4e klasse bij de ge

vangenissen en rijkswerkinrichtingen. 
Marine, 

' Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Machinist aan boord van een stoombeton
nings- en verlichtingsvaartuig. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Rijkscontroleur van h et verkeer le k lasse. 
Bevrachtingscommissariaten. 

Rijkscóntroleur van h et verkéer le klasse. 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Bedrijfsleider proefboerderij. 
Landbouwkundig opzichter le klasse. 
Werkmeester. 

Rijksinstituut voor zuivering van 
afvalwater. 

Bureelchef. 
Laboratoriumchef. 
Landbouw, Visserij ·en Voedselvoorziening. 

Landbouwhogeschool. 
Bedrijfsboer. · 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van de . 
landboiiw. 

Districtsassistent bij de p luimveeteeltvoor
lichtingsdienst. 

Uitvoering Paardenwet. 
Controle-ambtenaar. 

Staatsbosbeheer. 
Boswachter le klasse. 
Opziener der gebouwen. 

H aringcontroledienst. 
Hoofdcontroleur. 

SCHAAL 130. 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Dienst uitvoering werken. 
Adjunct-inspecteur. 

Verkeer en Waterstaat. 
Dienst van de Noordoo~polderwerken. 

· Adjunct-inspecteur. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
landbouw. 

Adjunct-ingenieur. 
Adjunct-rijksconsulent. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Adjunct-ornitholoog. 
Adjunct-phytopatholoog. 

Staatsbosbeheer. 
Adjunct-houtvester. 
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Sociale zaken. 
Stooniwezen. 

Adspirant-ingenieur. _ 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid. 
Adjunct-inspecteur. 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 
Adjunct-ingenieur. 
Adjunct-scheikundige-bacterioloog. 

SCHAAL 131; 
Marine. 

Rijkswerf en andere diensten en inrichtin
gen van de Koninklijke marine. 

Calculator. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkswaterstaat. 
Havenmeester te Vlissingen. 
Opziener bij de rijkselectriciteitswerken te 

IJmuiden. 
Opziener bij de stoompontveren over ·het 

Noordzeekanaal. 

SCHAAL 132. 
Justitie, 

Reclassering. 
Reclasseringsambtenaar bij een yeclasse

ringsraad. 
Binnenlandse zaken. 

Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf. 
Meesterknecht. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Commissaris en/of ontvanger der loodsgel

den 3e categorie. 
, Verkeer en Waterstaat. 

Rijk;sluchtvaartdienst. 
Chef-radio--telegrafist-observator. 

SCHAAL 133. 
Marine. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Binnenloods der l e klasse. 

SCHAAL 134. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Ambtenaar voor de kinderwetten bij de 

voogdijraad te Maastricht. 
Ambtenaar voor de kinderwetten bij de 

voogdijraad te Roermond. 

SCHAAL 135. 
(Vervallen) . 

SCHAAL 136. 
Justitie. 

Gevangeniswez11n. 
Adjunct-directrice bij de gevangenissen en 

rijkswerkinrichtingen. 
Oorlog. 

Topografische dienst. 
Graveur l e klasse. • 

• In deze rang worden na 1 Juli 1947 
geen functionarissen m eer ~ngesteld. 
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SCHAAL 137. 
Binnenlandse zàken. 

Celttrale commissie voor de keuring van 
films. 

Administratief ambtenaar. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en t echnische hoge

school. 
Hoofd van administratie bij h et academisch 

ziekenhuis te Leiden. 
Inspectie nijverheidsonderioijs. 

Ambtenaar, toegevoegd aan een inspect eur. 
Rijksmuseum. 

Hoofd van administratie. 
I[oninkl'Îjk conservatorium voor muziek. 

Ambtenaar van administratie. 
Verkeer en Waterstaat. 

Zuiderzeeraad. 
Administratief . ambtenaar. 

SCHAAL 138. 
Departementen van algemeen bestuur. 

·Technisch ambtenaar 2e klasse bij het de
partement van Marine. 

'l'echnisch ambtenaar 2e klasse bij het de
.partement van Wederopbouw en Vol).rn
huisvesting . 

Fotograaf l e klasse bij h et departement 
van Justitie. 
Ond.erwljs, Kunsten en Wetenschappen. 

Inspectie lager onderwijs. 
Bo-uwkundig ambtenaar 2e klasse. 

Rijksdienst voor de monumentenzorg. 
Bouwkundig ambtenaar 2e klasse. 

Financiën. 
D01neinen. 

Bouwkundig ambtenaar 2e klasse. 
Oorlog. 

Generale. staf. 
T echnisch ambtenaar 2e klasse. 
Dienst van de kwartiermeester- generaal. 
T echnisch ambtenaar 2e klasse. 
Werkmeester le klasse. 

Luchtmachtstaf. 
Technisch ambtenaar 2e klasse. 

Technische staf. 
Technisch ambtenaar 2e klasse. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrichtin-

gen van de Koninklijke marine. 

Bouwkundig ambtenaar 2e klasse. 
Technisch ambtenaar 2e k lasse. 
· Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Bouwkundig ambtenaar 2e klasse. 

We«Ieropbouw en Volkshuisvesting. 
Centrale directie van ·de · wederopbouw 'en 

de volkshuisvesting. 
Technisch ambtenaar 2e klasse. 

Rijksgebouwendienst. 

, Bouwkundig ambtenaar 2e klasse. 
Electrotechnisch ambtenaar 2e klasse. 
Werktuigkundig ambtenaar 2e klasse. 
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Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Technisch ambtenaar 2e klasse. 
Rijksluchtvaartdienst. 

TecJyiisch ambtenaar. 
Rijkswaterstaat. 

Landmeetkundig ambtenaar 2e klasse bij 
de m eetkundige dienst van de directie 
algemene dienst. 

Rijksdienst ter uitvoering van de Zuider
zeesteunwet. 

Adjunct-inspecteur. 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Bouwkundig ambtenaar. 
Landmeetkundig ambtenaar. 

Economische zaken. 
Rijksdienst voor technische voorlichting 

aan de nijverheid. 
'l'echnisch ambtenaar 2e klasse. 
Rijksbureau voor onderzoek van handels

waren. 
Assistent. 
·octrooiraad en bureau voor de industriële 

eigendom. 
'l'echnisch ambtenaar 2e klasse. 

Sociale zaken. 
Rijksrimstituut voor dr·inkwatervoorziening. 
Techni;,ch ambtenaar 2e klasse. 

Overzeese g·ebledsdelen. 
Technisch bureau. 

Technisch ambtenaar 2e klasse. 

SCHAAL 139: 
Financiën. 

B elastingdienst. 

Adjunct-controleur van de waarborg en de 
belasting der gouden en zilveren werken. 

SCHAAL 140. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Electrotechnisch opzichter bij het departe
ment van Verkeer en Waterstaat. 

Technisch opzichter le klasse bij h et de
partement van Oorlog. 

Financiën . 
B elastingdienst. 

Adjunct-controleur der grondbelasting. 
Commies der directe belastingen, invoer

rechten en accijnzen. 
Commies der r egistratie en domeinen. 

Domeinen. 
Commies. 

SCHAAL 141. 
Marlne. 

Opleiding voor monteurs bij de Koninklijke 
1nar·ine . . 

Onderwijzer in electrotechniek, in wiskuna 
de, in werktuigkunde of in tekenen. 

SCHAAL 142. 
De partementen van algemeen bestuur. 

Commies. 
Hoofdtekenaar bij h~t depart ement van 

Marine. 

Hoge colleges Yan Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Commies. , 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Commies. 
Raad v an State. 

Commies. 
Algemene rekenkamer. 

Commies. 
J(abinet der J(oningin. 

Commies. 
Justltle. 

Burgerlijke en militaire gerechten, alsmede 
Centrale raad van beroep, raden van be
roep (s.v.) en raden van beroep (dir. bel.). 
Hoofdklerk-bureelch ef. 

Qevangeniswezen en psychopathenzorg. 
Bedrijfsleider bij de rijkswerkinrichtingen 

Veenhuizen. 
Commandan t-gestich tswach t. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Administratief ambtenaar le klasse bij de 

voogdijraden. 
Blnnenlandse zaken. 

I nspectie van de bevolkingsregisters. 
Commies. 

Hoge raad van adel. 
Secretaris. 

Staatsdrukkerij en Uitgeverijbedrijf. 
Boekhouder-kassier. 
le Calculator. 
Chef bureau orders. 
Commies. 

Pensioenraad. 
Commies. 

Onderwijs, Kunsten en.Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en -technische hoge-

school. 
Administratief ambtenaar le klasse. 
Bedrijfschef. 
Vast assistent aan de bibliotheken. 

Inspectie lager ondericijs. 
Administratief ambtenaar le klasse. 

Rijksarchieven. 
Commies. 

Bureau van de commissie v oor 's Rijks 
geschiedkundige publicatiën. 

Wete;ischappelijk assistent 2e klasse. 
Koninklijke bibliotheek. 

Administratief ambtenaar l e klasse. 
Wetenschappelijk assistent le klasse. 

Rijksakademie van beeldende kunsten. 
le Ambtenaar van administratie. 

R ijksdienst voor de monument_enzorg. 
Commies. 

Financiën. 
Agentschap van het ministerie van 

Financiën. 
Commies. 

Rijksmunt. 
Commies. 

Belastingdienst. 
Adjunct-verificateur der invoerrechten en 

accijnzen. 
Boekhouder ten kantore van de hypothe

ken, het kadaster en ·de scheepsbewijzen. 
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Domeinen. 

Hoofdopziener der visserijpolitie op de 
Zeeuwse stromen. 

Opziener. 
Opziener le klasse in de rentambten. 

Rijksinkoopbureau. 
Commies. 

Oorlog. 
Generale staf. 

Hoofdbureelambtenàar l e klasse. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 

Hoofdbureelambtenaar le klasse. 
Hoofdtekenaar. 
Keurmeester. 

Dienst van de adjudant-generaal. 

Hoofdbureelambtenaar l e klasse. 
Luchtmachtstaf. 

Hoofdbureelambtenaar le klasse. 
Hoofdtek enaar. 

Technische staf. 
Hoofdtekenaar. 
Hoofdbureelambtenaar le klasse. 

Topografische dienst. 
Assistent bij de landmeetkundige afdeling 

le klasse. 
le Fotograaf. 
le •.rekenaar-lithograaf. 
Topograaf le klasse. 
Hoofdbureelambtenaar le klasse. 
Geneeskundige dienst van de Koninklijke 

landmacht. 
·Hoofdbureelambtenaar le klasse. 

Marine. 
Rijkswerf en anclf3re diensten en inrichtin-

gen v an de Koninklijke marine. 
Baas. 
Commies. 
Hoofdtekenaar. 

Loodswezen, betonning; bebakening en 
verlichting. 

Bureelambtenaar le klasse, chef de bureau. 
Hydrografie. 

Graveur le k lasse. 
Hydrografisch hoofdtekenaar. 

Wederopbouw en Volks lrnlsvestlng. 
Centrale dienst van de wederopbouw en de 

volkshuisvesting. 
Commies. 

Rijksdienst voor het nationale plan. 
Chef-tekenaar. 
Commies. 

Dienst uitv oering werken. 
Commies. 

Commies. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rij ksver keer sinspectie. 

B evrachtingscommissariaten. 
Commies. 

Rijksluchtvaartdienst. 
Commies. 

Koninklijk N ederlands meteorologisch 
instituut. 

Commies. 
Hoofdassistent 2e klasse. 
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Scheepvaartinspectie. 

Administratief ambtenaar le klasse. 
Scheepsmeter bij de dienst der sr.heeps
meting. 

Rijkspostspaarbanly. 
Commies. 
Magazijnchef. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en telefonie. 

Boekhouder-bureelch ef. 
Buitengewoon geëmployeerde groep 2. 
Commies. • · 
Commies bij h et hoofdbestuur. 
Commies bij de postchèque- en girodienst. 
Hoofdbureelambtenaar l e klasse. 
Magazijnchef aan h et magazijn van post
zegels. 
Opzichter l e klasse. 
Werkmeester. 

Rijkswaterstaat. 

Administratief ambtenaar le klassé. 
Havenmeester te Utr echt. 
Opzien er bij de technische dienst der do

m einen . 
Dienst der Zuiderzeewerken. 

Administratief ambtenaar l e klasse. 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Administratief ambtenaar l e klasse. 
Assistent wetenschappelijk ambtenaar. 

· Opziener der domeinen l e klasse. 
Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden. 

Boekhouder. 
Eco~omlsche zaken. 

Octrooir
1

aad en bureau voor dé indiistriële 
eigendo-rn. · 

Administratief ambtenaar le klasse. 
Centraal bureau voor de statistiek. 

Commies. 
Centrale dienst voor in- en uitvoer. 

Commies. 
Staatstoezicht op de mijnen. 

Admin_istratief ambtenaar l e klasse. 

· Indien belast met de functie van direc
teur van een kantoor der klasse 4 a wordt 
toegek end h et maximumrangsalaris. 

Jru.l,cn bela.n met do 1unct10 van beheerder v11n door dedirecu1ur-gcnera,;._l 
HO •J1cn bijkantoren geldt onderstaande achaal 

1 lekJ- ~f'kl- 3e/4ekl-

s;:,::'· 1 ~huwt! Oo Gehuwd 1 Oo• Gehuwd Oo 
gehuwd R(lhuwd ~ehu•·d 

0 

1 

300,- 285,- 288,-

1 

274,- 276,- 263,-

' 305,- 289,- 293.- 218,- 281.- 266.-. 3211 ,- 3011- 312,- 206,- 299.- 284,-
6 346,- 327,- 332,- 3 14,- 318,- 30 1,-
8 38S.- 346,- 3.:il,- 333,- 33(1,- 319,-

10 380,- 381,- 365,- 3U,- 3~.- 333,-

Ind,on belut. mot. di, luncttll van di,eeteur van een kantoor .ter 
klasae 4 f) geldt ondenit~ndr, l!ChMI 

1 

1, ki•- 1 , , kJ- 1 ~/4" kl-

s;:.:~J. Gehuwd 1 ~;;,d Gehuwd I ge~;~d Gehuwd I ge~~~d 

0-8 1 380,- 1 301,- 1 365.- 1 3U.- 1 350.- 1 333.-
na 10 jr 400,- 380,- 384,- 3M.- 368.- 350,-

Indien belllat met. de fonctio , ·an directeur van een ka,Hoor der 
klMM 4 e geldt ond!Jrata.and!J .chaal 

0-G J• 1 •00.-138<<-nA 8 Jr ./i:!0,- 3!J9.-
na 10 Jr- 440,- 41 8.-

384.-1365.-
40f,- 384.-
./i:!3 ,~ 402.-

368 -13,0-387:- 311»:-
405,- 385,-

• 
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Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Landbouwhogeschool. 

Ambtenaar van administratie le klasse. 

Rijksl<:ndbouwproefstations. 
Ambtenaar van administratie le klasse. 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt. 

Commies. 

Plantenziektenkundige dienst. 

Ambtenaar van administratie le klasse. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Boekhouder bij de rijksseruminrichting. 
Commies bij de rijksseruminrichting. 
Corµmies bij het Staats veeartsenijkundig 
onderzoekingsinsti tuut. 

Cultuurtechnische dienst. 

Commies. 
Staatsbosbeheer. 

Commies. 
Technisch ambtenaar. 

Visserijinspectie. 

Hoofdambtenaar van administratie. 

Sociale zaken. 
' Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid ( centrale dienst). 

Administratief ambtenaar 2e klasse A. 
Tekenaar-constructeur. 

Rijksverzekeringsbank. 
Commies. · 

Gontróle op het r ekenplichtig beheer 
der Rijksverzekeringsbank. 

Commies. 
Rijksarbeidsbureau. 

Commies. 

Inspectie volksgezondheid. 

Commies bij h et bureau van de hoofdin
specteurs der volksgezondheid en bij het 
bureau van de inspecteur der volksge
zondheid, afdeling drankbestrijding. 

Krankzinnigenwezen. 

Chef-machinist bij de Rijkspsychiatrische 
inrichting te Eindhoven. 

Gezondheidsraad. 
Commies. 

Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 

Administratief ambtenaar le klasse. 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
te Roteerdam. 

Administrateur. 

Rijksinstituut voor ' drinkwatervoorziening. 
Administratief ambtenaar le. klasse. 

Rijksgeneeskundige dienst. 

Commies. 

Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 
Commies. 

Overzeese gebie<lsdelen. 

Indisch etablissement. 

Ambtenaar van administratie 2e klasse. 
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SCHAAL 142a. 
Hoge colleges , ·an Staat. 
A lgemene rekenkamer. 

Controleur. * 
SCHAAL 142b. 
Sociale zaken. 

Krankzinnigen wezen. 
Boekhouder-kassier bij h et rijkskrankzinni
gengesticht te Grave. 

SCHAAL 143. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opv oedingswezen. 
Rijksagent voor voorwaardelijk ontslag. 

Reclassering. 
Reclasseringsambtenaar 2e klasse. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Rijkshoofdcontroleur van h et verkeer. 

SCHAAL 144. 
(Ve rvallen). 

SCHAAL 146. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Hoofdcommies ter directie bij de rijkswerk

inrichtingen Veenhuizen. 

Boekhouder. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Oorlog. 
Topografjsche dienst. 

Zaalchef-tekenaar-lithograaf. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden. 
Halchef. 
Havenmeest er. 

SCHAAL 146. 
·Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedings.wezi;n. 

Hoofd van onderwijs bij de rijksopvoedings
gestichten voor jongens. 

Hoofd van onderwijs bij het rijksopvoe
dingsgesticht voor m eisjes. 

Hoofd van onderwijs bij de tuchtschool 
voor m eisjes. 

Financiën. 
Belastfngdienst. 

Controleur van h et buitengewoon zegel. 
Ontvanger der directe belastingen, invoer

rechten en accijnzen aan een kantoor 
der 6e klasse. 

Ontvanger der directe belastingen, registra
tie en domeinen aan een kantoor der 6e 
klasse. 

Ontvanger der r egistratie en domeinen aan 
een ka ntoor der 6e klasse. 

* Het maximum wordt uitsluitend ge
noten door h en, die m et gunstig gevolg het 
volledig staatsexamen hebben afgelègd in 
de theorie en de praktijk der overheids
financiën; voor de overige controleurs 
wordt het maximum beperkt tot f 345 per 
maand. 
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SCHAAL 147. 
La1ulbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Middelbare school voor tropische landbouw. 
Onderwijzer. 

SCHAAL 148. 
, Oorlog. 

Topografische dienst. 
le Drukker. · 
le Topograaf. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 

Schipper aan boord van een stoom-beton
nings- en verlichtingsvaartuig. 

Zeeloods der le klasse. 
Zeeloods der l e klasse belast m et de dienst 

van stuurman aan boord van stoom- of 
motorloodsvaartuigen. • 

SCHAAL 149. 
Verkeer en Water-staat. 

Rijkswaterstaat. 

Assistent bij de s tudiedienst van de directie 
benedenrivieren. 

Assistent bij h et laboratorium voor che
misch-technologisch onderzoek van bouw
stoffen voor de wegenbouw. 

Economische zaken. 
Octrooiraad en bureau voor de industriële 

eigendom. 

Juridisch ambtenaar 2e klasse. 

SCHAAL 160. 
Sociale zaken. 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid. 

Inspectrice. 
SCHAAL 161. 

Departementen van algemeen bestuur. 
Contact-ambtenaar· voor soci Ie bijstand bij 

het departement van Sociale Zaken. 
0°nderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en technische 
hogeschool. 

Vast assistent ' aan de technische hoge
school. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 

Technisch ambtenaar bij de technische 
dienst van 's Rijks kustverlichting. 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Landbouwhogeschool. 

Vast assistent. 

CHAAL 162. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Hoofdopzichter bij het departement van 
Marine. 

Opzichter le klasse bij het departement van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

• Geniet bovendien een ambtstoelage van 
f 38 per maand. 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische 

hogeschool. _ 
Hortulanus. 

Koninklijke Nederlandse akademie van 
Wetenschappen. 

Bibliothecaris. 
Financiën. 
Rijksmunt. 

Hoofdboekhouder. 
Domeinen. 

Opziener bij de staatslandbouwbedrijven. 
Oorlog. 

Dienst van de kwartiermeester-generaal. 

Opzichter l e klasse. 
Topografische dienst. 

Boekhouder. 
Wedero1ibouw en Volkshuisvesting. 

Centrale directie van de wederopbouw en 
de volkshuisvesting. 

Opzichter le klasse. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Technisch controleur l e klasse. 
Rijkswaterstaat. 

Opzichter l e klasse. 
Dienst der Zuiderzeewerken. 

Opzichter le klasse. 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Technisch opzichter l e klasse. 
Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden. 

Opzichter-werktuigkundige of opziener. 
Landbouw. Visserij en Voedselvoorziening. 

Cultuurtechnische dienst. 
Opzichter. · 

SCHAAL 163. 
Hoge colleges van Staat. 

·Kanselarij der Nederlandse orden. 
Secretaris. 

Financiën. 
Rijksniunt. 

Cl:fef van de stempel- en medaillefabricage. 
Werktuigkundige bij de muntfabricage. 

Belastingdienst. 
Administratief ambtenaar le klasse ter di

rectie der staatsloterij. 
Oorlog. 

- Technische staf. 
Werktuigkundige. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten 

tingen van de Koninklijke 
Chef-tekenaar. 
Werktuigkundige. 

en inrich
marine. 

... 
Verkeer eri Water.staat. 

Koninklijk Nederlands meteorologisch 
Instititut. • 

Hoofdassistent le klase. 
Scheepvaartinspectie. 

Hoofdambtenaar van administratie. 
Rijkspostspaarbank. 

Commies-kamerchef. 
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Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en telefonie. 

Commies-seriechef bij de postchèque- en 
girodienst. 

Sociale zaken. 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid. 
Administratief ambtenaar le klasse B. 

Krankzinnigen wezen, 
Boekhouder-kassier bij de Rijkspsychiatri

sche inrichting te Eindhoven. 

SCHAAL 154. 
Oorlog. 

Dienst van de kwartiermeester-generaal. 
Chef k leermakerij. 

Verkeer en Waterstaat. 
Scheepvaartinspectie. 

Scheepsmeter, hoofd van het district Am
sterdam of Groningen, bij de dienst der 
scheepsmeting. 

Rijkswaterstaat. 
Landmeetkundig ambtenaar le klasse bij 

de meetkundige dienst van de directiè al
gemene dienst. 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Opziener-werktuigkundige. 
Werktuigkundige. 
Landbouw, Visserij en Voedseh'oorzlenlng. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Technisch ambtenaar-districtsleider ter be

strijding van de coloradokever. 
Sociale zaken. 

Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 
Controleur. 

SCHAAL 166. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Adjunct-directeur bij de gevangenissen en 

rijkswerkinrichtingen. 
Directeur of directrice 3e klasse bij de 
gevangenissen en rijkswerkinrichtingen. 

Onderdirecteur bij het beheer der rijks
werkinrichtingen Veenhuizen. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Commissaris en/of ontvanger der loodsgél

den 2e categorie. 
Verkeer en Waterstaat. 

B evrachtingscommissariaten. 
Bevrachtingscommissaris 3e klasse. 
P laatsvervangend bevrachtingscommissaris 

2e klasse. 
SCHAAL 166. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en telefonie. 
Buitengewoon geëmployeerde, groep 1. 

SCHAAL 167. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Adjunct-directeur bij de tuchtscholen voor 

jongens. 
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Oorlog. 
Topografische dienst. 

Leraar-tekenaar-lithograaf (al dan niet 
zaalchef). 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Machinist bij het loodswezen. 

Verkeer en Water.staat. 
Rijkswaterstaat. 

Werktuigkundige te Breda. 
Werktuigkundige te Hansweert. 

Controleur. 

SCHAAL 168. 
Sociale zaken. 

Rijksarbeidsbureau. 

Vakkundig ambtenaar. 

SCHAAL 169. 
(Vervallen ). 

SCHAAL 160. 
Blnnenlan1lse zaken. 

Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf. 
Adjunct-bedrijfsleider. 

Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Inspectie lager onderwijs. 

Consulent voor de lichamelijke opvoeding. 
Rijksinspectie voor de lichamelijke 

opvoeding. 
Consulent. 

Oorlog. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 
Boekhouder. 

SCHAAL 161. 
(Vervallen). 

SCHAAL 162. 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Centrale directie van de wederopbouw 
en de volkshuisvesting. 

Administratief hoofdambtenaar. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en telefonie. 

Secretaris der permanente commissie van 
beroep. 

1?,ijkswaterstaat. 
Administratief hoofdambtenaar . 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Rijkslandbouwproefstations. 
Hoofdambtenaar van administratie. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Hoofdambtenaar van administratie. 

SCHAAL 163. 
BhÏll'enla1hlse zaken. 

Inspectie der bevolkingsregisters. 
Adjunct-inspecteur. 

Wederopbouw en Volksh ulsve tlng. 
Centrale directie van de wederopbouw 

en de volkshuisvesting. 
Technisch ambtenaar. • 

• Na 1 Januari 1948 worden in deze rang 
geen functionarissen m eer benoemd. 
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R ijksdienst v oor h et nation ale plan. 
Technisch ambtenaar. 

Verkeer en Waterstaat. 
Scheepv aartin spectie. 

Adjunct-expert. 
KoninkJijk Nederlands M et eorologisch 

I n stituut. 
T echnisch assistent. 

Rijkswaterstaat. 
T echnisch a mbtenaar . 

Dienst der Zuiderzeew erken. 
Technisch a mbtenaar. 

Die,;_st van de Noordoostpolder werken . 
Technisch ambtenaar. 

R ijksin stituut v oor zu ivering v an 
afvalw ater. 

Bouwkundig a mbtenaar. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

V oorlichtingsdien st t en behoeve v an de 
landbouw. 

H oofdassistent l e k lasse. 
C1ûtuurtechnische dienst. 

Technisch ambtenaar. 
Sociale zaken. 
St oomwezen . 

T echnisch ambtenaar. 

SCHAAL 164. 
Oorlog. 

Dienst van de adjudant-generaal. 
Adjunct-psycholoog. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, t elegrafie 

en t elefoni e. 
Aqjunct-referendaris. * 

SCHAAL 166. 
Oorlog. 

Generale staf: 
T echnisch ambtenaar l e klasse. 
Dienst van de kwartiermeester-gen eraal . 

T echnisch a mbtenaar l e klasse. 
Luchtmachtstaf. 

T echnisch ambtenaar le klasse. 
T echnische staf. 

Technisch ambtenaar le klasse. 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Centrale dienst v an de wederopbouw 
en de vo l kshuisvestin g. 

Adjunct-inspecteur. 

• Indien belast m et de functie van direc
t eur van een kantoor der klasse 2 a geldt 
onderstaande schaal : 

1 , . .... ~ 1 ' • " -Sch11t l 
JDren Gehu.,·,I I On Gehuwd ! On• Gehu..-d I On 

gohu• d I J:'Chu..-d ~ :huwd 

0tlm 14 1 ,& :>,J .- 1 02,- 1 437,- 1 415.- 1 41 9.- 1 398,-
15 ♦65. 441 , U 7, 42 1, 4 2~. 4011, 

O L/m l-1 

" 16 
17 

''-'·-1 .,, __ 41,li,- 44 1,-
• 75.- 45 1.-

· ~-- 400.-

419.-1 398.-
428.- • 0·,,-
437,- 4 15.-
44 7.- 424,-

Verkeer en ,v ater.staat. 
Rijksver keersinspect ie. 
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Adjunct-rijksinspecteur van h et verkeer. 
Rijksopzichter van h et v erkeer . 

Sociale zaken. 
Inspectie v olksgezondheid. 

Adjunct-inspecteur. 

SCH AAL 166. 
Marine. 

Loodswezen, betonning, bebaken i ng en 
verlichting. 

Bouwkundig ambtenaar l e klasse. 
l e T echnisch ambtenaar bij de technische 

dienst van 's Rijks kustverlichting. 

SCHAAL 167. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Technisch ambtenaar l e klasse bij h et de
partem ent van Marine. 

Technisch ambtenaar l e k lasse bij h et de
partement va rt W ederoubouw en Volks
huisvesting. 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 

Inspectie lager onderwijs. 
Bouwkundig ambtenaar l e klasse. 

Rijksdienst v oor de m onu mentenzorg. 
Bouwkundig ambtenaar l e klasse. 

Financiën. 
Domeinen . 

Bouwkundig ambtenaar l e klasse. 
Marine. 

R idk-swerf en ander e diensten en i nrich
tin gen v an de Konink,/,ijke m arine. 

Bouwkundig ambtenaar l e klasse. 
Technisch ambtenaar l e klasse. 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
Centrale directie v an de w ederopbouw 

en de volkshuisvesting. 

T echnisch ambtenaar l e klasse. 
R ijksgebouwendienst. 

Bouwkundig ambtenaar l e klasse. 
Electrotechnisch ambtenaar l e klasse. 
W erktuigkundig ambtenaar l e klasse. 

Verkeer en Water.staat. 
Rijksverkeer sinspectie. 

T echnisch ambtenaa r l e klasse. 
R ij k slu chtvaar tdienst. 

T echnisch ambtenaar l e klasse. 
R ijkswat er staat. 

W erktuigkundige t e T erneu zen. 
W erktuig·kundige t e U trecht. 

Dienst der Zui der zeewerk en. 
W erktuigkundige. 

Rij ksdien st t er uitv oering v an de 
Zuiderzeesteun wet . 

I nspecteur. 
D ienst v an de N oordoostpolder wer ken. 

Bouwkundig a mbtenaar .l e klasse. 
Economische zaken. 

Rijksdienst v o.or t echnische voorlichting: 
· aan de nijverhei d. 

T echnisch ambtenaar l e kla sse. 

• 
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Octrooiraad en bureau voor de industriële 
eigendom. 

Technisch ambtenaar le klasse. 
Sociale zaken. 

Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 
Technisch ambtenaar le klasse. 

Overzeese gebiedsdelen. 
Technisch bureau. 

Technisch ambtenaar le klasse. 

SCHAAL 168. 
De1>artementen van algemeen bestuur. 

Ädjunct-consulent voor sociale bijstand bij 
het departement van Sociale Zaken. 

Financiën. 
Belastingdienst. 

Verificateur der invoerrechten en accijn
zen. • 

SCHAAL 169. 
Financiën. 

Belastingdienst. 
Essaieur van de waarborg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een 
kantoor der 2e klasse. 

SCHAAL 170. 
Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Adjunct-directeur bij de rijksopvoedings

gestichten voor jongens. 
Financiën. 

Belastingdienst. 
' Ontvanger der directe belastingen, invoer

r echten en accijnzen aan ee,n kantoor der 
5e klasse, hieronder begrepen de ontvan
ger dier middelen, die, met ontheffing van 
het beheer van zijn kantoor, met behoud 
van de ambtstitel, wordt belast met an
der e werl{Zaamheden. 

Ontvanger der directe belastingen, registra
tie en domeinen aan een kantoor der 5e 
klasse. 

Ontvanger der registratie en domeinen aan 
een kantoor der 5e klasse. 

SCHAAL 171. 
(Vervallen). 

SCHAAL 172. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en telefonie. 

Electrotechnisch ambtenaar. 

SCHAAL 173. 
Sociale zaken. 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid. 

Technisch ambtenaar. 

SCHAAL 174. 
Justitie. 

Reclassering. 
Reclasseringsambtenaar in si.lgemene dienst. 

• Verificateurs, die tevens belast zijn 
met de functie van sectie-chef, genieten 
bevondien een ambtstoelage van ten hoog
ste f 60 per maand. 
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SCHAAL 175. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 

Adjunct-directeur van het fabriekswezen 
bij de rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 

Adjunct-directeur van de landbouw bij de 
rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 

Hoofd van de comptabele- en bedrijfsadmi
nistratie bij · de rijkswerkinrichtingen t e 

Veenhuizen. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en technische 
hogeschool. 

Adjunct-directrice van het academisch zie
kenhuis te Leiden. • 
Administrateur bij het academisch zieken

huis te Leiden. 
Chef van de technische dienst in het aca

demisch ziekenhuis te Leiden. 
Sociale zaken. 

K rankzinnigenwezen. 

Huismeester, chef van de economische en 
huishoudelijke dienst bij de Rijks psy
chiatrisçhe inrichting te Eindhoven. 

SCHAAL 176. 
Justitie. 

Reclassering. 

Reclasseringsambtenaar le klasse. 

SCHAAL 177. 
Hoge colleges 'l'an Staat. 

Stenografische inrichting. 
Stenograaf. 

SCHAAL 178. 
Sociale zaken. 

Rijksarbeidsbureau. 
Verificateur. 

SCHAAL 179. 
F inanciën. 

Belastingdienst. 

Controleur van de waarborg en de belas
ting der gouden en zilveren werken aan 
een kantoor der 2e klasse. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Rijkshavenmeester te Rotterdam. 
Havenmeester te Terneuzen. 
Hoofdopziener bij de stoompontveren over 

het Noordzeekanaal. 
Hoofdwerktuigkundige bij de gekanaliseer

de Maas c.a .. 
Hoofdwerktuigkundige te IJmuiden. 

SCHAAL 180. 
, Marine. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. ' 

Ambtenaar voor opnemingswerkzaamheden 
ten dienste van het loodswezen. 

* De korting, als bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, bedraagt voor dit ambt f 90, per 
maand. 
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Economische zaken. 
Octrooiraad en bureau voor de industriële 

eigendom. 
Bibliothecaris. 

SCHAAL 181. 
Onderwij s, Kunsten en Wetenschappen. 
Koninklijke Nederlandse alcademie van 

wetenschappen. 
Hoofd van administratie. 

Economische zaken. 
Staatstoezicht op de mijnen. 

Mijntechnisch ambtenaar. 
Sociale za.ken. 

Hoge raad van arbeid. 
Adjunct-secretaris. 

Rijksverzekeringsbank. 
Agent. 

SCHAAL 182. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en technische 
hogeschool .. 

Vast h oofdas1:1istent bij de technische hoge
school. 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Visserijinspectie. 

'Technisch hoofdopziener. 

SCHAAL 183. 
Financiën. 
Rijksmunt. 

Inspecteur der controle. 
Verkeer en Waterstaat. 

Scheepvaartinspectie. 
Scheepsmeter, hoofd van het district Rot

terdam, bij d'e dienst der sch eepsmeting. 

SCHAAL 184. 
Departementen van algemeen _bestuur. 

Hoofdcommies. 
Technisch hoofdambtenaar bij het departe

ment van Marine. 
Hoge colleges van Staat. 

Eerste Kamer der Staten -Generaal. 
Hoofdcommies. 

Tweede Kamer der Staten- Generaal. 
Hoofdcommies. 

Raad van State. 
Commies van Staat. 
Hoofdcommies. 

Algemene r ekenkamer. 
Hoofdcommies. 

Kabinet der Koningin. 
Hoofdcommies . 

Justitie. 
Gevangeniswezen. 

Directeur of directrice 2e klasse bij de ge
vangenissen en rijkswerkinrichtingen. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Secretaris van de voogdijraad te Amster
dam, 's-Gravenhage, Rotterdam. 

Binnenlandse zaken. 
I nspectie van de bevolkingsregisters. 

Hoofdcommies. 
L. & S. r948 
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Staatsdrukkerij- en uitgeverij bedrijf. 
H oofdcommies. 

Pensioenraad. 
H oofdcommiés. 

Onderwijs, Kunsten en Wete)\schappen. 
Onderwijsraad. 

Secr etaris. 
Inspectie nijverheidsonderwijs. 

Hoofdconsulent voor de lichamelijke op
voeding. 

Rijksinspectie voor de lichamelijke 
opvoeding. 

Hoofdconsulent. 
Rijksarchieven. 

Hoofdcommies. 
Biireau van de commissie voor 's Rijks 

geschiedkundige publicatiën. 

W etenschappelijk assitent le k lasse. 
Koninklijke bibliotheek. 

Wetenschappelijk hoofdassistent. 
Rijksdienst voor de monumentenzorg. 

H oofdcommies. · 
Financiën. 

Agentschap van h et ministerie van 
Financiën. 

Hoofdcommies. 
Belastingdienst. 

Hoofdcommies der directe belastingen, in
voerrec~ten en accijnzen. 

Domeinen. 
Hoofdopzien er. 

Rijksinkoopbureau. 
Hoofdcommies. 

Oorlog. 
Generale staf. 

Bibliothecaris. 
D irecteur bij de inrichting tot het uitgeven 

van boekwerken en lithografie. 
Registrator. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 
Technisch h oofdambtenaar. 

Luchtmachtstaf. 
Administratief hoofdambtenaar. 
Technisch hoofdambtenaar. 

T echnische staf. 

Tech nisch hoofdambtenaar. 
Topografische dienst. 

Administratief hoofdambtenaar. 
Geneeskundige dienst van de Koninklijke 

landmacht. 
Administratief hoofdambtenaar. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrich-

tingen van de Koninklijke marine. 
Bouwkundig hoofdambtenaar. 
Chef-calculator. 
Hoofdcommies. 
Technisch hoofdambtenaar. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Technisch hoofdambtenaar bij de techni
sche dienst van 's Rijks kustverlich ting. 

24 
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Wederopbou_w en Volkshuisvesting. 
Centrale directie van de wederopbottw en 

de volkshuisvesting. 
Hoofdcommies. 

Rijksdienst voor het nationale plan. 
Hoofdcommies. 

Dienst uitvoering werken. 
Hoofdcommies. 

Verkeer en Waterstaat. 
R ijksverkeersinspectie. 

Hoofdcommies. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Hoofdcommies. 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch 

Instituut. 
Hoofdcommie1,1. 

Rijkspostspaarbank. 
Hoofdcommies. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en t elefonie. 

Hoofdcommies. 
Hoofdco=ies bij het hoofdbestuur. 
Hoofdcommies bij de postch èque- en giro-

dienst. 
Rijksdienst ter uitvoering van de 

Zuiderzeesteun wet. 
Administratief hoofdambtenaar. 
Generale commissie, bedoeld in art. 8 der 

Zuiderzeesteun wet. 
Secretaris. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 
Administratief hoofdambtenaar. 
Hoofdopziener der domeinen . 

Economische zaken. 
Octrooiradd en bureau voor de indttstriële 

eigendom. 
Administratief hoofdambtenaar. 
Hoofdassistent. 
'I'echnisch hoofdambtenaa r . 

Centraal bureau voor de statistiek. 
Hoofdcommies. 

Centrale dienst voor in- en uitvoer. 
Hoofdcommies. 

Staatstoezicht op de mijnen. 
Hoofd van administratie. 
Landbouw, Visserij en Voed elvoorzlenJng. 

Landbouwhogeschool. 
Hoofdambtenaar van administratie. 

Cultuurtechnische dienst. 
Hoofdcommies. 

Staatsbosbeheer. 
Hoofdcommies. 

, Sociale zaken. 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid (centrale dienst). 

Administratief ambtenaar le klasse A. 
Rij lcsverzekering s bank. 

Hoofdcommies. 
Contróle op het rekenplichtig beheer der 

rij ksverzekeri11 g s bank. 
Hoofdcommies. 

Rijksarbeidsbureau. 
Hoofdcommies. 

Gezondheidsraad. 
Hoofdcommies. 

Rijksgeneeskundige dienst. 
Hoofdcommies. 

Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 
Hoofdcommies. 

Overzeese fl"ebletlsdelen . 
Indisch etablissement. 
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Ambtenaar van administratie le klasse. 

SCHAAL 185. 
(Vervallen). 

SCHAAL 186. 
Marine. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Commissaris en/of ontvanger der loodsgel
den le categori~. 

Yerkeer en ·waterstaat. 
Bevrachtinuscommissarissen. 

Bevrachtingscommissaris ~e klasse. 
Plaatsvervangend bevrachtingscommlssaris 

le klasse. 
SCHAAL 187. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Loodsschipper der le klasse. 

SCHAAL 188. 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Rijksdienst voor het nationale plan. 
T echnisch hoofdambtenaar. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

T echnisch hoofdambtenaar. 
Dienst der Zuiderzeewerken. 

T echnisch hoofdambtenaar. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Culttmrtechnische dienst. 
Technisch hoofdambtenaar. 

SCHAAL 189. 
Departementen van alg·emeen bestuur. 

Adjunct-accountant bij de afdeling volks
gezondheid van h et departement van So
ciale Zaken. 

Adjunct-accountant bij het departement 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Adjunct-accountant bij de generale thesau 
rie van h et departement van Financiën. 

Adjunct-accountant bij h et departement 
van Economische Zaken. 

Adjunct-accountant bij het departement 
van Verkeer en Waterstaat. 

Adjunct-accountant bij h et departement 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen. 

Adjunct-accountant bij · h et departement 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening. 

Adjunct-accountant bij het departement 
van Marine. 

Adjunct-accountant bij het departement 
van Oorlog. 



Financiën. 
Belastingdienst. 

Adjunct-accountant bij de rijksaccoun
tantsdienst. 

Adjunct-inspecteur der directe belastingen. 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Centrale directie van de u;ederopbouw en 
de volkshuisvesting. 

Adjunct-accountant. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Adjun ct-inspecteur. 
Koninklijk Nederlands Meteorologisch 

I nstituut: 
Wetenschappelijk assistent. 

Economische zaken. 
Centraal bureau voor de statistiek. 

Adjunct-accountant. 
Sociale zaken. 

Staatstoezicht op de zi ekenfondsen. 
Adju nct-accou ntant. 

SCHAAL 190. 
(Vervallen). 

SCHAAL 191. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Visserijinspectie. 
Adjunct-inspecteur. 

SCHAAL 191a. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Adju nct-inspecteur der gemeei:ite-finan
ciën. 

Hoge colleges van Staat. 
Algemene rekenkamer. 

Adjl!,nct-inspecteur. 1 

SCHAAL 192. 
Financiën. 

B elastingdienst. 
Essaieur van de waai:borg en de belasting 

der gouden en zilveren werken aan een 
kantoor der l e klasse. 

Verkeer en Waterstaat. 
Scheepvaartinspectie. 

Expert. 
Scheepsmeter-controleur bij de dienst der 

scheepsmeting. 

SCHAAL 193. 
Economische zaken. 

IJkwezen. 
IJker. 

SCHAAL 194. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

R ijksunivers iteiten en t echnische 
hogeschool. 

Administrateur. 
Financiën. 

Belastingdienst. 
Controleur der grondbelasting (geen hoofd 

van een cóntröle) . 

- SCHAAL 19ó. 
Blnn'enlandse zaken. 

Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf. 
Algemeen bedrijfsleider. 
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Financiën. 
B elastingdienst. 

Con troleu r van de waarborg en de belas
ting de r gouden en zilveren werken aan 
een kantoor der le k lasse. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Havenmeester t e IJmuiden . 

SCHAAL 196. 
F inanciën. 

B elastingdienst. 

Bewaarder van de hypotheken, het ka
daster en de scheepsbewijzen aan een 
kantoor der 4e k lasse. 

Ontv!l,nger der directe belastingen, invoer
rechten en accijnzen aan een kantoor 
der 4e k lasse. 

Ontvanger de r directe belastingen, regi
stratie en domeinen aan een kantoor der 

4e klasse. 
Ontvanger de r registratie en domeinen aan 

een kantoor der 4e klasse. 
Verkeer eu W aterstaat. 

Scheepvaartinspectie. 
Adjunct-inspecteur. 

SCHAAL 197. 
Departementen van alg·emeeu bestuur. 

Technisch hoofdambtenaar bij h et departe
ment van W ederopbouw en Volkshuis
vesting. 

Technisch hoofdambtenaar le k lasse bij het 
departement van Marine. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrich

tingen der Koninklijke marine. 

T echnisch hoofdambtenaar le klasse. 
Loodswezen , betonning, bebakening en 

verlichting. 
Bouwkundig hoofdambtenaar. 

Wedero1ihouw en Volkslmisvestlng. 
Centrale directie van de wederopbouw •en 

de volkshuisvesting. 
Technisch hoofdambtenaar. 

Rijksgebouwen dienst. 
Bouwkundig hoofdambtenaar. 
Districtsbouwkundige. 
Electrotechnisch hoofdambtenaar. 
Werktuigkundig hoofdambtenaar. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, t elegrafie en 

• telefonie. 
Electrotechnisch hoofdambtenaar. 
Referendaris 2e klasse. • 

• Indien belast met de functie van direc
t eur van een kantoor der klasse 2a, geldt 
onderstaande schaal: 

On 
gehu"d 

m.-
41s,-
433.-
00,
,ttjJ,-
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Rijkswaterstaat. 
Waterbouwkundige. 

Dienst der Zuiderzeewerken. 
Waterbouwkundige. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Bouwkundig hoofdambtenaar. 
Economische zaken. 

Staatstoezicht op de mijnen. 

• 'lfijn technisch hoofdambtenaar . . 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Cultuurtechnische dienst. 
Waterbouwkundige. 

Overzeese gebiedsdelen. 
Technisch bureau. 

•.rechnisch hoofdambtenaar. 
Indisch etablissement. 

Hoofdambtenaar 2e klasse. 

SCHAAL 198. 
Financiën. 

Belastingdienst. 
Controleur der invoerreèhten en accijnzen. 

SCHAAL 198a. 
Justitie. 

RiJkstucht- en opvoedingswezen. 
Directrice van de tuchtschool voor m eisjes. 

SCHAAL 199. 
Binnenlandse zaken. 

I nspectie der bevolkingsregisters. 
Inspecteur. 

SCHAAL 200. 
Marine. 

Scheikundig laboratorium. 
Assistent-scheikundige. 

Sociale zaken. 
Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 

Inspecteur. 
SCHAAL 201. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Inspectie lager onderwijs. 

Schoolopziener. 
Bureau van de commissie voor 's Rijks 

geschiedkundige publicatiën. 
Onderdirecteur. 
Nederlands instituut voor geschiedkundig 

en kunsthistorisch onderzoek t e Rome. 
Adjun ct-directeur. 
Secretaris. 

SCHAAL 1!02. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 

Directeur of directrice le klasse bij de ge
vangenissen en rijkswërkinrichtlngen. 

SCHAAL 203. 
Hoge college~ van Staat. 
Stenografische inrichting. 

Onderdirecteur. 
Raad van State. 

Referendaris ter secretarie. 

Financiën . 
Rijksrnunt. 

Chef der muntfabricage, 

SCHAAL 204. 
Financiën. 

R elastingdienst. 
Landmeter van _het kadaster. 

Oorlog . 
Topografische dienst. 

Landmeter. 
Marine. 

Hydrografie. 
Cartograaf. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 
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Landmeter bij de meetkundige dienst van 
de directie algemene dienst. 

Landmeter bij de technische dienst der do
meinen. 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Landbouwhogeschool. 

Landmeter. 
SCHAAL 205. 

Departementen van algemeen bestuur. 
dviseur voor de musea bij h et departe
ment van Onderwijs, Kunsten en We
t enschappen. 

Justitie. 
Gevangeniswezen. 

Apotheker bij de rijkswerkinrichtingen 
Veenhuizen. 
Ond.erwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en technische hoge-

Apothelcer. 
Conservator. 
Observator. 

school. 

Rijksdienst voor de nionumentenzorg. 
Conservator. 

Koninklijk kabinet van schilderijen. 
Directeur. 

Koninklijk penningkabinet. 
Directeur. 

Rijksmuseum. 
Conservator. 

Rijksmuseum van oudheden. 
Conservator. 

Rijksmuseum voor volkenkunde. 
Conservator. 

Nederlands centraal instituut voor 
hersenonderzoek. 

Conservator. 
Rijksbureau voor kunsthistorische 

documentatie. 
Directeur. 

Financiën. 
Belastingdienst. 

2e Secretaris der tariefcommissie, bedoeld 
bij art. 8 der tariefwet 1934. 

Marine. 
Hospitaaldienst. 

Burgerapotheker. 
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Landbouw, Visserij ·en Voedselvoorziening. 
Landbouw hogeschool. 

Conservator. 

SCHAAL 206. 
Financiën: 

B elastingdienst. 

Controleur der g rondbelasting (hoofd van 
een controle) . 

Oorlog. 
Topografi sche dienst. 

Chef afdeling algem ene zaken van de op
n emingsdienst. 

Chef afdeling drukkerijen van de r epro
ductiedienst. 

Chef afdeling voorbereiding van de z:epro
ductiedienst. 

Chef cartog rafische afdeling van de opne
mingsdienst. 

Chef topografische afdeling van de opne
mingsdienst. 

SCHAAL 206a. 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 

Direct eur van een der gestichten van de 
rijkswerkinrichtingen Veenhuizen. 

SCHAAL 207. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, t elegrafie en 
telefonie. 

Referenda ris. * 
SCHAAL 208. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en t echnische hoge

school. 
Directeur van 's Rijks h erbarium. 

• Indien belast m et de functie van direc
t eur van een kantoor d er klasse 2a, wordt 
toegekend het rangsalaris . 

Indien belast m et de functie van: 
a. adjunct- inspecteur; 
b. adjunct-directeur of 
c. directeur van een ka ntoor der klasse 

2b, 
g eldt onderstaande s_chaal: 

470.-
489,-
503,-
522.-
5f l ,
,W,-

476,
-tll /i,-
5-09,
-~28.
~8.-
587.-

452.-
470,-
48:J.-
502,-
520,-
538,-

456,-
474,-
488.-
506,-
525,-
5f3,-

433,-
4$0.-
463.-
481.

. 4911.
_ 516.-

Indien belast m et de functie van: 
directeur van een kantoor der klasse la, 

geldt onderstaande schaal: 

Je klas;;e 

G(ihuwd 

530,.... -
570,
MO,-
610.-
625,-

Oo
gehuwd 

503,-
522,-
5-1 1,-
560.-
579,-
593,-

~e klaMe 

(khu"·d I ge~1:~d 

509,-
528.
MS.-
567,-
586,-
600,-

• 83,-
502,-
520.-
538,-
556.
fi10.-

3e /4eklnsf' 

06huw<l \ ge~,~~d 
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SCHAAL 208a. 
Ju stitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Direct eur ener tuchtschool voor jongens. 
Directrice van h et rijlrnpvoedingsgesticht 

voor meisj es. 
SCHAAL 209. 

Verkeer; en Waterstaat. 
Raad voor de scheepv aart. 

Secretaris. 
SCHAAL 210. 

Departementen van algemeen bestuur. 
Inspect eur bij de generale thesaurie van 

h et departem ent van Financiën. 
Oorlog. 

Dienst v an de kwartiermeester-generaal. 
Keuringsdeskundige. 

SCHAAL 211, 
Economische zaken. 

IJkwezen. 
Direct eur van een ijkkring.,,-

SCHAAL 212. 
Departementen van alg·emeen bestuur. 

Architect bij h et departem ent van Weder
opbouw en Volkshuisvesting. 

Ingenieur bij het departement van Weder
opbouw en Volkshuisvesting. 

Ingenieur bij h et directoraat-gen eraal van 
de energievoorziening van h et departe
m ent van Economische zaken. 

Ingenieu r bij het departement van Oorlog. 
Ingenieur der marine. 
W et enschappelijk medewerker bij h et labo

ratorium voor gerechtelijk natuurweten
schappelijk onderzoek van h et departe
m ent van Justitie. 
Ond.erwijs, l{unsten en Wetenschappen, 
Rijksdienst v oor de monumentenzorg. 

Architect. 
Koninklijke bibliotheek . 

Conservator. 
Financiën. 

B elastingdienst. 
Ingenieur bij de rijksdri ehoeksmeting. 
Scheikundige a,i,n h et laboratorium van 

h et departem ent van Financiën . 
Domeinen. 

Adjunct-inspecteur. 
Bacteriolog isch onderzoeker bij h et bestuur 

der visserijen op de Zeeuwse stromen. 
Ingenieur. 

Indien belast m et de functie van: 
a. directeur van een kantoor der klasse 

lb of 
b. directeur van h et t elegraafkantoor te 

's-Gra venhage, 
geldt onderstaande schaal: 

Scbu.1- f-_;1.:.';:"'=""=:....-t-----='•c,kl:,::""=--!---'"~/~<•~kl~-~-
jaren ('~huwd On• Gehuwd On• 

570,-
690,-
610.-
625,-
645,-
666,-

gehuwd gehuwd 

:W l ,-
5&0,-
679,-
593,-
612,-
631,-

M 8.
ö87,-
586,-
600,-
620,-
639,-

520,-
538.-
556,
:no.-
588,-
608,-

.Gehuwd On
gehuwd 

498,-
516,-
533,-
546,-
564 ,-
581,-
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Oorlog. 
Dienst van de kwartiermeester-generaal. 

Adjunct-hoofd technisch bureau. 
Ingenieur. 
Technoloog. 

Dienst v an de adjudant-generaal. 
Psycholoog . 

Liwhtmach{staf. 
Ingenieur. 

T echnische staf . 
Ingenieur. 
Geneeskundige dienst van de Koninklijke 

landmacht. 
Scheikundige. 

Marine. 
Rijkswerf en ander e diensten en inrichtin

gen van de Koninklijke marine. 

Ingenieur der marine. 
Scheikundig laboratorium. 

Scheikunde d er marine. 
Verificatie v an 's Rijks zee-instrumenten. 
Verificateur. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
v erlichting. 

Electrotechnisch ingenieur bij de techni
sche dienst van 's Rijks kustverlichting. 

Hydrografie. 
Cartograaf-hoofdambtenaar. 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
Centrale directie van de w ederopboitw 

en de volkshuisvesting. 
Architect. 
Ingenieur. 

Rijksdienst voor het nationale plan. 
Adjunct-planoloog. 

Architect. 
Ingenieur. 

Rijksgebouwendienst. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Rijksinspecteur van h et v erkeer. 
B evrachtingscommissariaten. 

Bevrachtingscommissaris le klasse. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Ingenieur. 
Scheepvaartinspectie. 

Scheepsbouwkundig ingenieur. 
Koninklijk N ederlands M et eorologisch 

I nstituut. 
Wetenschappelijk m edew erker. 

Staatsbedrwf der posterijen, telegrafie 
en t elefonie. 

Ingenieur. 
Rijkswaterstaat. 

Ingenieur.• 
Technoloog bij het laboratorium voor che

misch-technologisch onderzoek van bouw
stoffen voor de wegenbouw. 

Wiskup.dige. 

• Degenen, die niet voor bevordering tot 
hoofdingenieur in aanmerking komen, ont
vangen na het berenken van hun maxi
mum n og 3 jaarlijkse verhogingen van f 20 
per maand. 
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Dienst der Zuiderzeewerken. 
Ingenieur. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Architect. 

Rijk sinsti tuut v oor zuivering van 
afvalwater. 

Ingenieur. 
EconomJsche zaken. 

R ijksdienst v oor t echnische voorlichting 
aan de nijverheid. 

Ingenieur. 

Ingenieur bij het nijverheidslaboratorium·. 
Rijksbureau voor onderzoek van handels-

waren. 
Scheikundige. 

Octrooiraad en bureau voor de industriële 
eigendom. 

Ingenieur. 
Juridisch ambteuaar le klasse. 

Staatstoezicht op de mijnen. 

Mijnmeter. 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorzleolng, 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
landbouw. 

Ingenieur. 
Lan dbouwhogeschool. * 

Entomoloog. 
Geoloog. 
Landbouwkundige. 
Landbouwscheikundige. 
Mycoloog . 
Phytopatholoog. 
Plantkundige. 
Rijkslandbouwarchitect. 
Rijkslandbouwingenieur. 
Scheikuhdige. 

Rijkslandbouwproefstations. ** 
Bacterioloog. 
Bosbouwkundige. 
Landbouwkundige. 
Mycoloog. 
Physioloog. 
P lantkundige. 
Scheikundige. 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt. 

Wetenschappelijk ambtenaar. 

• De wetenschappelijke ambtenaar áan 
de landbouwhogeschool als bedoeld in deze 
schaal, g eniet bovendien een ambtstoelage 
van f 26 per maand, indien hij aan het 
hoofd van een afdeling is gesteld, of een 
ambtstoelage tot een maximum van 15 ten 
hon<.lerd van zijn wedde, indien hij als zelf 
standig hoofd van een zelfstandig onderdeel 
optreedt. 

** De wetenschappelijke ambtenaren bij 
de proefstations en bij het rijkszuivelsta
tion, als bedoeld in deze schaal, genieten 
bovendien een ambtstoelage van f 26 per 
maand, indien zij aan het hoofd ener afde
ling staan. 
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Plantenziektenkundige dienst. * 
Ornitholoog. 
Pbytopatholoog. 
Scheikundige. 

Veeartsenijku,ndige dienst. 

Bacterioloog bij de rijksseruminricbting. 
Bacterioloog bij het staats-veeartsenijkun

dig onderzoekingsinstituut. 
Landbouwkundige bij de rijksseruminricb-

ting. · 
Rijkskeurmeester. 
Scheikundige bij de rijksseruminricbting. 
Scheikundige bij h e.staats-veeartsenijkun-

dig onderzoekingsmstituut. 
Rij kszuivelinspectie. 

Adjunct-rijkszuivelinspecteur. 
Rijkszuivelstation te Leiden. ** 

Bacterioloog. 
Scheikundige. 

Cultuurtechnische dienst. 
Ingenieur. 

Visserijinspectie. 
Visserijconsulent. 

Rijksinstituut voor· visserijonderzoek. 
Bioloog bij de biologische afdeling. 
Visserijconsulent bij de biologische afde

ling. 
Scheikundige bij de chemische afdeling. 

Sociale zaken. 
Stoomwez(!n. 

Ingenieur Ze klasse. 
Rijksverzekeringsbank. 

Ingenieur. 
Rijksinstituut voor de volk5g 3zondh eid. 

Bacterioloog. · 
B ioloog. 
Scheikundige. 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 
Bioloog. 
Geoloog. 
Hydroloog. 
Ingenieur. 
Scheikundige-bacterioloog. 

. Secretaris. 
Ovërzeese gebiedsdelen. 

Ingenieur. 
Technisch bureau. 

SCHAAL 213. 
Sociale zaken. 

, Rijksverzekeringsbank. 
Assistent controlel'end geneeskundige, 
Geneeskundige bij de medische ~fdeling. 

Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 
Bacterioloog-seroloog. 
Geneeskundige. 

* De wetenschappelijke ambtenaar bij 
deze dienst, a ls bedoeld in deze schaal, 
geniet bovendien een ambtstoelage van f 26 
per maand, indien hij aan het hoofd van een 
afdeling staat, of, indien bij aangewezen is 
als . plaatsvervangend hoofd van de dienst; 
een ambtstoelage van ten hoogste f 45 per 

. maand. 
** Zie tweede noot op de tweede kolom 

van blz. 374. 
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SCHAAL 2U. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Consulent voor sociale bijstand bij het de- . 
partement van Sociale Zaken. 

Justitie. 
Rijkspolitie.· 

Hoofdambtenaar voor bijzondere diensten, 
toegevoegd aan de algemeen inspecteur 
van Rijkspolitie. 

H oofdambtenaar voor bijzondere diensten, 
toegevoegd aan de procureurs-generaal, 
fungerend directsuren van politie. 

Oorlog. 
Topografische dienst. 

Secretaris. • 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Dienst uitvoering werken. 

Inspecteur. 
Verkeer en Waterstaat. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Landbouwkundige. 
Sociale zaken. 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid . . 

Ingenieur. 
Inspect eur. 
Landbouwkundige . . 

Rijksverzekeringsbank. 

Inspecteur. 
SCHAAL 214a. 

Departementen van alg·emeen bestuur. 
Inspecteur der gemeentefinanr.iën. 

Hoge colleges van Staat. 
Algemene rekenkamer. 

Inspecteur. 
SCHAAL 215. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsvissershavenbedrijf t e IJmuiden. 

Onderdirecteur . 

SCHAAL 216. 
Justitie. 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Ze Geneesheer bij de bijzondere strafgevan
genis te 's-Gravenhage. · 

Ze Geneesheer-adjunct-directeur biJ de 
rijksasy ls v;oor psychopatl}en. 

SCHAAL 217. 
Onderwijs, Kunsten en Weten schappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

school. 

Adjunct-directeur van het natuurkundig 
laboratorium en kabinet der rijksuniversi
teit te Leiden. 

Rijksmuseum. 
• Directeur. 

* Deze functie kan alle~n worden ver
vuld indien een directeur tevens hoofd van 
de algemene dienst aanwezig is. 
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SCHAAL 218. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Inspectie lager oriden.vijs. 
Inspecteur, waaronder ook de bouwkundig 

inspecteur (op of na -1 Augustus 1924 
aangesteld) . . 

Rijksinspectie voor de lichamelijke 
opvoeding. 

Inspecteur. 
Koninklijke bibliotheek. 

Onderbibliothecaris. 
Sociale zaken. 

Rijksarbeidsbureau. 
Directeur van een gewestelijk arbeids

bureau van de 4e groep. 

SCHAAL 219. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Referendaris. 
Commissaris vari Rijkspolitie bij het De

partement van Justitie. 
Hoge colleges van Staat. 

Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
Referendaris. 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Referendaris. 

Stenografische inrichting. 
Directeur. 

Algemene rekenkamer. 
Referendaris. 

Kabinet der Koningin. 
Referendaris. 

Blnnênlandse zaken. 
Pensioenraad. 

·Referendaris. 
Wiskundig adviseur. 

Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf. 
Adjunct-directeur. · 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische 

hogeschool. 
Bedrijfsingenieur-conservator. 
Secretaris van het college van curatoren. 

Rijksdienst voor de monumentenzorg. 
Hoofdconservator. 

Financiën. 
Agentschap van het ministerie van 

Financiën. 
Ambtenaar, belast met h et geldelijk oe

heer. * 
ReferPndaris. 

Oorlog. 
Generale staf. 

Referendaris (inlichtingen). 
Dienst van de adjudant-generaal. 

Aalmoezenier. 
Legerpredikant. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrich

tingen van de Koninklijke marine. 
Referendaris. , 

* Geniet bovendien een ambstoelage van 
f 45 per maand. 
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Lo'odswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Ch ~f van de bouwkundige dienst. 
Geestelijke verzorging. 

Vlootaalmoezenier. 
Vlootpredikant. 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
Centrale directie van de wederopbouw en 

de volkshuisvesting. 
Referendaris. 
Technisch adviseur. 

Rijksdienst vo~r h~ nationaie plan. 
Referendaris. 

Rijksgebouwendienst. 

Bouwkundig ambtenaar, chef de bureau. 
Dienst uitvoering w erken. 

Referendaris. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst 

Referendaris. 
Rijkspostspaarbank. 

Referendaris. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 

t elefonie. 
Controleur. 
Hoofd van het rijkskledingbureau. 
Referendaris van het hoofdbestuur. 
Referendaris bij de p1;Jstchèque- en giro-

dienst. 
Economische zaken. 

Octrooiraad en bureau voor de industriële 
eigendom. 

Referendaris. 
Centraal bureau voor de statistiek. 

Referendaris. 
Wiskundige. 

Centrale dienst voor in- en uitvoer. 

Referendaris. 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Landbouwhogeschool. 

Administrateur. 
Staatsbosbeheer. 

R eferendaris. 
Sociale zaken. 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid. 

Secretaris ter directie van de arbeid. 
Hoge raad van arbeid. 

Secretaris. 
Rijksverzekeringsbank. 

Referendaris. 
Controle op het rekenplichtig beheer der 

rijksverzekeringsbank. 
Referendaris. 

Rij ksar beids bureau. 
Referendaris. 
Rijksconsulent voor sociale zaken. 

Gezondheidsraad. 
• Referendaris. 

Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 

Referendaris. 
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SCHAAL 220. 
Financiën. 

Belastingdienst. 

Inspecteur van de waarborg en dé belasting 
der gouden en zilveren werken. 

SCHAAL 221. 
Hog·e colleges van Staat. 

Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
Commies-griffier. 

SCHAAL 222. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Accountant bij het departement van Ma
rine. 

Accountant bij h et departement van Oor
log. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en telefonie. 
Accountant bij h et hoofdbestuur. 

SCHAAL 223. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

I nspectie lager onderwijs. 
Inspecteur (vóór 1 Augustus 1924 aange

steld). 
SCHAAL 224. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Chef van de afdeling controle. 

SCHAAL 225. 
. Justitie. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Directeur van. een rijksopvoedingsgesticht 

voor jongens. · 
Financiën. 

Belastingdienst. 
Bewaarder van de h ypotheken, h et kadas

t er en de scheepsbewijzen aan een kan
toor der 3e klasse. 

Ontvanger der directe belastingen, in
voerrechten en accijnzen aan een kan
t oor der 3e klasse. 

Ontvanger der directe belastingen, r egi
stratie en domeinen aan een kantoor der 
3e k lasse. 

Ontvanger der registratie en domeinen aan 
een kantoor der 3e klasse. 

Ontvanger der registratie en domeinen, te
v ens bewaarder van de hypotheken, h et 
kadaster en de scheepsbewijzen aan een 
kantoor der 3e klasse. 

Overzeese gebleclsdelen. 
Indisch etablissement. 

Hoofdambtenaar le k lasse. 

SCHAAL 226. · 
Justitie. 

Gevangeniswezen. 
Geneesheer bij de rlijkswerkinrichtingen 

V eenhuizen. 
SCHAAL 227. 

Justitie. 
Gevangeniswezen. 

l e Geneesh~r bij de bijzon dere strafgevan
genis te 's-Gravenhage. 
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SCHAAL 228. 
Economische zaken. 

IJkwezen. 
Adjunct-hoofddirecteur. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Visserijinspectie. 
Inspecteur-districtshoofd. * 

Sociale zaken. 
Rij ksar beids bureau. 

Directeur van een gewestelijk arbeidsbu
reau van de 3e groep. 

· SCHAAL 229. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Rijkslandbouwwinterscholen, rijkstuin
bouwwinterscholen en daarmede in ka
rakter overeenkomende rijkstuinbouw-

scholen. 
Directeur, niet tevens belast met de rijks

voorlichtingsdienst te behoeve van de 
landbouw en het rijkstoezicht op het Ja
ger landbouwonderwijs -in een bepaald 
ambtsgebied. 

SCHAAL 230. 
Verkeer en Waterstaat. 

Koninklijk Nederlands Meteorologisch 
lnstituitt. 

Adjunct-directeur. 
le wetenschappelijk medewerker. 

SCHAAL 231. 
Hoge colleges van Staat. 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Commies-griffier. 

SCHAAL 232. 
Hóge colleges van Staat. 

Raad van State. 
Referendaris. 

Onderwijs, Kunsten en W etenscllappen. 
Rijksuniversiteiten en technisch e hoge

school. 
Adjunct-directeur bij de sterrenwacht. 

SCHAAL 233. 
Financiën. 

Rijksinkoopbureau. 
Onderdirecteur. 

SCHAAL 234. 
Oorlog. 

Dienst van kwartiermeester-generaal. 

Hoofd technisch bureau. 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Rijksgebouwendienst. 

Onderdirecteur van onderhouds- en uit-
breidingswerken. · 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Rijkshoofdinspecteur van het verkeer. 

* Is de functionaris tevens afdelings
hoofd bij h et departem ent, dan geniet hij 
uit dien hoofde een ambtstoelage van f 55 
per maand. 
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Economische zaken. 
Staatstoezicht op de -mijnen. 

Inspecteur der mijnen. 
Sociale zaken. 

Raden van arbeid. 
Voorzitter van een raad van arbeid der 

3e klasse. 
Overzeese gebiedsdelen. 
Indisch etablissement. 

Onderdirecteur. 
SCHAAL 285. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksarchieven. 

Rijksarchivaris. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Inspecteur. 
Scheepvaartinspectie. 

Inspecteur. 
SCHAAL 286. 

Departementen van algemeen bestuur. 
Consulent bij de afdeling volksgezondheid 

van het departement van Sociale Zaken. 
Financiën. 
Domeinen. 

Inspecteur bij de staatslandbouwbedrijven. 
Rentmees.ter. 

Verkeer en Waterstaat. 
Dienst •Jan de Noordoostpolderwerken. 

Inspecteur. 
Wetenschappelijk ambtenaar. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Rijkslandbo1twwinterscholen, rijkstuin
bouunmnterscholen,en daarmede in ka
rakter overeenkomende rijkstuinbouw-

scholen. 

Directeur, tevens belast met d~ rijksvoor
lichtingsdienst t en behoeve van de land
bouw en h et rijkstoezicht op het lager 
landbouwonderwijs in een bepaald ambts
gebied. 

Rijkszuivelschool te Bolsward. 
Directeur. 

Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 
landbo1iw. 

Rijksbijenteeltconsulent. 
Rijkslandbouwconsulent. 
Rijkspluimveeteeltconsulent. 
Rijkstuinbouwconsulent. 
Rijksveeteeltconsulent. 
Rijl<szuivelconsulent. 

Cultuurtechnische dienst. 
Cultuurconsulent. 

Staatsbosbeheer. 
Houtvester. 

SCHAAL 287. 
Departementen van alge~neen bestuur. 

Accountant bij h et departement ,van Bin-
nenlandse zaken. · · 

Accountant bij het departement van Econo
mische zaken. 

Accountant bij het departement van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
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Accountant bij het departement van On
derwijs, Kunsten en Wetênschappen. 

Accountant bij het uepartement van We
deropbouw en Volkshuisvesting. 

Accountant bij de generale thesaurie van 
h et departement van Financiën. 

Accountant (hoofd van een bureau) bij het 
departement van Oorlog. 

Economisch adviseur bij het departement 
van Financiën. 

Hoge colleges van Staat. 
Algem,ene rekenkamer. 

Accountant. 
Financiën. 

Belastingdienst. 

Accountant bij de rijksaccountantsdienst. • 
Inspecteur der directe belastin 5en. •• 
Inspecteur van 's Rijks belastingen. ** 
Inspecteur der -domeinen. 
le Secretaris der tariefcommissie, bedoe)d 

bij artikel 8 der Tariefwet 1934. 
Economische zaken. 

Centraal bureau voor de statistiek. · 

Accountant. 
Sociale zaken. 

Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 

Accountant. 
SCHAAL 288. 
(Vervallen). 

SCHAAL 289. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Veeartsenijkundige dienst. 

Inspecteur. ••• 
Rijkszuivelinspectie. 

Rijkszuivelinspecteur. 

SCHAAL 240. 
Oorlog. 

Topografische dienst. 

Hoofd van de algemene dienst. •••• 
H oofd van de opnemingsdienst. 
H oofd van de r eproductiedienst. 

• De maximum-wedde wordt uitsluitend 
genoten door accountants, die hoofd van 
een bureau zijn; voor de overige accoun
tants wordt h et maximum beperkt tot 
f 645 per maand, indien zij zijn aangewe
zen als plaatsvervangend hoofd, en, indien 
dit niet het geval is, tot f 610 per maand. 

•• De maximum -wedde wordt uitsluitend 
genoten door inspecteurs, die hoofd van een 
inspectie zijn of werkzaam zijn gesteld aan 
het departement van Financiën of zijn toe
gevoegd aan een directeur of een hoofd
inspecteur ; voor de overige inspecteurs 
wordt het maximum beperkt tot f 610 per 
maand. 

•·•• Is de functionaris tevens inspecteur 
van de volksgezondheid, dan wordt hij be
zoldigd overeenkomstig de salarisregeling, 
vermeld in schaal 241. 

•••• Deze functie kan alleen worden ver
vuld indien een directeur, tevens hoofd van 
de algemenè dienst, niet aanwl!zig is. 
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Economische zaken. 
Rijksdienst voor technische voorlichting 

aan de nijverheid. 
Nijverheidsconsulent. 

Sociale zaken. 
Rijksarbeidsbureau. 

Directeur van een gewestelijk arbeidsbu
r eau van de 2e g roep. · 

SCHAAL 241. 
Wederopbouw en Volkshuisvéstlng, 

Centrale directie van de wederopbouw 
en de volkshuisvesting. 

Inspecteur. 
Dienst uitvoering werken. 

Secretaris. 
Verkeer en 1Vaterstaat. 

Koninklijk Nederlands meteorologisch 
instituut . 

. Directeur. 
Sociale zaken. 

Krankzinnigenwezen. 
Geneesh eer-waarnemend-directeur van de 

Rijks psychiatrisch e inrichting te Eind
hoven.• 

Geneeskundige bij de Rijks psychiatrische 
inrichting te Eindhoven. 

Inspectie v olksgezondheid. 
Inspecteur. 
Inspectrice. 

SCHAAL 242. 
Departementen van alg·emeen bestuur. 

Commissaris van Rijkspolitie le klasse bij 
h et departement van Justitie. 

Flnan_clën. 
Belastingdienst. 

Ingenieur-verificateur van h et kadaster. 

SCHAAL 243. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Administrateur of raadadviseur. 
Hoofdarchitect b ij het departement van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. · 
Hoofdingenieur bij h et departement van 

W ederopbouw en Volkshuisvesting. 
Hoofdingenieur bij het directoraat-generaal 

van de en erg ievoorziening van het de
partement · van Economische Zaken. 

Hoofdingenieur bij h et departement van 
Oorlog. 

Hoofdingenieur der marine. 
Hoofdinspecteur bij de generale thesaurie 

van h et departement van Financiën. 
Hoofdinspecteur der gemeentefinanciën. 

Hog·e colleges van Staat. 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. , 

Administrateur. 
Raad van State. 

Referendaris, chef der afdeling geschillen 
van bestuur. 

Algemene rekenkamer. 
Hoofdinspecteur. 
Secretaris. 

* Geniet bovendien een ambtstoelage van 
f 20 per maand. 
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Justitie. 
· Gevangeniswezen. 

Hoofddir6cteur van de rijkswerkinrichtin
gen Veenhuizen. 

Binn enlandse ziJken. 
Staatsdrukkerij - en uitgeverijbedrijf. 

Directeur. 

LW. 
Secretaris. 

Pensioenraad. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge

schóol. 

Afdelingsdirecteur bij een laboratorium. 
Bibliothecaris. 

Bureau van de commissie' voor ' s Rijks 
geschiedkundige publicatiën. 

Directeur. 
Rijksakademie van beelde?l-de kunsten. 

Hoogleraar. 
Rijksmuseum v oor volkenkunde. 

Directeur. · 
Rijksmuseum van oudheden. 

Directeur. 
Rijksnvuseum voor natuurlijke historie. 

Directeur. 
Rijksdienst voor de monumentenzorg. 

Directeur. 
Nederlands instituut v oor geschiedkundig 
en kunsthistorisch onderzoek te Rome. 

Directeur. 
Financiën, 

B elastingdienst. 

Inspect eur van de hypotheken en h et ka
daster . 

D omeinen. 
HoofdingenieuP. 

Oorlog. 
Dienst van de adjudant-generaat. 

H oofdaalmoezenier. 
Hoofdlegerpredikant. 
Hoofdpsycholoog . 

Luchtmachtstaf. 
Hoofdingenieur. 

Technische staf. 
Hoofdingenieur. 

Marine, 
Rijkswerf en andere diensten en inrichtin

gen van de Koninklijke marine. 

Hoofdingenieur der marine. 
Scheikundig laboratorium. 

Adviseur-scheikundige der marine. 
Verificatie van 's Rijks zee- instrumenten. 

Adviseur-verificateur. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 

Chef van de technische dienst van 's Rijks 
kustverlichting . 

Geestelijke verzorging. 

Hoofdvlootaalmoezenier. 
Hoofdvlootpredikant. 
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Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
Centrale directie van de wederopbouw en 

de volkshuisvesting. 
Hoofdarchitect. 
Hoofdingenieur. 

Rijksdienst voor het nationale plan. 
Administrateur. 
Planoloog. 

Rijksgebouwendienst. 
Hoofdarchitect. 
Hoofdingenieur. 

Dienst uitvoering werken. 
Hoofdinspecteur. 

Verkeer en Waterstaat. 
· Rijksluchtvaartdienst. 

Hoofdingenieur. 
Scheepvaartinspectie. 

Scheepsbouwkundig adviseur. 
Rijkspostspaarbank. 

Onderdirecteur, 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en telefonie. 

Administrateur bij het hoofdbestuur. 
Hoofdingenieur. 
Onderdirecteur van de postchèque en giro

dienst. 
Rijkswaterstaat. 

Directeur. 
Directeur van het laboratorium voor che-

misch-technologisch onderzoek van 
bouwstoffen voor de wegenbouw. 

Eerstaanwezend ingenieur bij de landaan
winningswerken van de t echnische dienst 
der domeinen. 

Hoofdingenieur. 
Hoofd van de meetkundge dienst te Delft. 

Dienst der Zuiderzeewerken. 
Eerstaanwezend ingenieur. 

Rijksdienst ter uitvoering van de 
Zuiderzeesteun wet. 

Directeur. 
Dienst van de Noordoostpolderuerken. 

Eerstaanwezend inspecteur. 
Eerstaanwezend wetenschappelijk ambte-

naar. 
Hoofd bouwkundige afdeling. 
Hoofd waterbouwkundige afdeling. 
Secretaris. 
Rijksinstituut voor zuivering van afval

water. 
Hoofdingenieur. 

Economische zaken. 
Rijksdienst voor t echnische voorlichting 

van de nijverheid. 

Directeur van het nijverheidslaboratorium. 
Rijksbureau voor onderzoek van handels

waren. 
Direct eur. 

IJkwezen. 
H oofddirecteur. 
Octrooiraad en bureau voor de industriële 

eigendom. 
Hoofdingenieur. 

Centraal bureau voor de statistiek. 
Administrateur. 
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Centrale dienst voor in- en uitvoer. 
Administrateur. 

Electriciteitsraad. 
Secretaris. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Directie van de landbouw. 
Adviseur bij de landbouw. 

Landbo1twhogeschool. 
Bibliothecaris. 

Middelbare landbouwscholen. 
Directeur. 
Middelbare school voor tropisch e landbouw. 
Directeur. 

Rijkslandbouwproefstations. 
Directeur. 

Staatsbosbeheer. 
Inspecteur. 

Rijkszuivelstation te L eiden . 
Direct eur. 

Rijksinstitiiut v oor visserijonderzoek. 

Directeur van de biologische afdeling. 
Directeur van de chemische afdeling . 

Sociale zaken. 
Stoomwezen. 

Hoofdingenieur. 
Ingenieur le klasse. 

Arbeidsinspectie en inspecti e van de 
havenarbeid. 

Geneeskundige. 
Rijksverzekeringsbank. 

Administrateur. 
Controlerend geneeskundige. 
Hoofdingenieur. 
Controle op het r ekenplichtig beheer van , 

de rijksverzekeringsbank. 
Administrateur. 

Rijksarbeidsbureau. 
Administrateur. 

Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 

Geneeskundige, tevens plaatsvervangend 
directeur. 

Hoofd der bacteriologische afdeling. 
Hoofd der ch emisch e afdeling. 
Hoofd der pharmacologische afdeling. 
Hoofd der serologisch-vaccinologische af-
deling. · 
Hoofd der veterinaire afdeling. 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 
Hoofd der chemisch -bacteriologische afde-

ling. 
Hoofdingenieur. 

Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 
Administrateur. 

Overzeese gebiedsdelen. 
T echnisch bureau. 

Hoofdingenieur. 

SCHAAL 244. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Inspectie gyrnnasiaal en middelbaar 

onderwijs. 
Inspecteur. 

Inspectie nijverheidsonderwijs. 
Inspecteur. 
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Inspectie lager onderwijs. 
Hoofdinspecteur. 
Hoofdinspecteur van de onderwijzersoplei

ding. 
Hoofdinspecteur van het buitengewoon la

ger onderwijs. 
Rijksinspectie voor de lichamelijke 

opvoeding. 
Hoofdinspecteur. 

Inspectie muziekonderwijs. 
Inspecteur. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en telefonie. 
Inspecteur. 

0

* 
Inspecteur der kust
grafie. 

en scheepsradiotele-

Sociale zaken. 

1 Raden van Arbeid. 

Voorzitter van een raad van arbeid der 2e 
klasse. 

SCHAAL 246. 
Financiën. 

Belastingdienst. 
Hoofdinspecteur van 's Rijks belastingen. 

SCHAAL 246. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Hoofdinspecteur. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Veeartsenijkundige dienst. 
Adjunct-directeur. 

SCHAAL 247. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Nederlands centraal instituut voor hersen
onderzoek. 

Directeur. 
Financiën. 

Belastingdienst. 
Inspecteur bij de rijksaccountantsdienst. 

Rijksinkoopbureau. 
Directeur. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Direct eur. 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Hoofdinspecteur. 
Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden. 

Directeur. 
Economische zaken. 

Centraal bureau voor de statistiek. 
Adjunct-directeur. 
LandbomY, Visserij en Voedselvoorziening. 

Directie van de landbouw. 

'Inspecteur van de landbouw. 
Inspecteur van het landbouwonderwijs. 
Inspecteur van het zuivelwezen. 

* Indien belast met de functie van di
recteur van h et post- en telegraafkantoor 
te Utrecht of van het telegraafkantoor te 
Rotterdam, wordt toegekend h et rangsa
laris. 
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Plantenziektenkundige dienst. 
Inspecteur. . 

Veeartsenijkundige dienst. 
Directeur. • ' 
Directeur der rijksseruminrichting. 
Directeur van het staats-veeartsenijkundig 

onderzoekingsinstituut. 
Cultuurtechnische dienst. 

Directeur. 
Staatsbosbeheer. 

Directeur. 
Sociale zaken. 

Raden van arbeid. 
Voorzitter van een raad van arbeid der le 

klasse. 
Rijksarbeidsbureau. 

Directeur van een gewestelijlc arbeidsbu
reau van de le groep. • • 

Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 
Secretaris. 

SCHAAL 248. 
Financiën. 

Belastingdienst. 

Directeur van h et laboratorium van h et 
departement van Financiën. 

SCHAAL 249. 
Departemènten van algemeen bestuur. 

Chef van h et laboratorium voor gerech
telijk natuurwetenschappelijk onderzoek 
van het departement van Justitie. 

Verkeer en Waterstaat. 
Dienst der Zuiderzeewerken. 

Hoofdingenieur. 
Sociale zaken. 
Stoomwezen. 

Hoofdingenieur-directeur. 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid. 

Electrotechnisch adviseur. 
Hoofdinspecteur van de arbeid. 
Hoofdinspecteur van de havenarbeid. 
Scheikundig adviseur. 

SCHAAL 260. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Chef van het bureau scheepsbouw bij het 
departement van Marine. 

Chef van het bureau electriciteit bij het 
departement van Marine. 

Hoofdingenieur-directeur bij het departe
ment van Wederopbouw en Volkshuis
vesting. 

Raadadviseur, niet bij een afdeling werk
zaam, of administrateur met de persoon
lijke titel van directeur-generaal. 

* Bij cumulatie van het ambt met dat 
van hoofdinspecteur der volksgezondheid 
treedt voor de wedde volgens deze schaal 
een vaste wedde van f 190 per maand in de 
plaats. 

** Hiertoe worden ook gerekend de di
recteuren van een gewestelijk arbeidsbu
reau, die worden aangewezen als directeur
inspecteur. 
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Hoge colleges van Staat. 
Tweede Karner der Staten-Generaal. 

Administrateur met de persoonlijke titel 
van directeur der' griffie. 

Justitie. 
Psychopathenzorg. 

Geneesheer~directeur der rijksasyls voor 
psychopathen. 

Binnenlandse zaken. 
Pensioenraad. 

Voorzitter. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Rijksuniversiteiten en technische hoge
school. 

Lector-directeur. 
Rijksarchieven. 

Algemeen rijksarchivaris. 
Koninklijke bibliotheek. 

Biblioth ecaris. 
Rijksakadernie van · beeldende kunsten. 

Hoogleraar-directeur. 
Rijksrnuseum. 

Hoofddirecteur. 
Koninklijk conservatorium voor muziek. 

Directeur. 
Financiën. 

Belastingdienst. 
Dirécteu r van 's_Rijks belastingen en do

meinen. 
Oorlog. 

Luchtmachtstaf. 
'l'ech n isch adviseur. • 

Topografische dienst. 
D irecteur, tevens hoofd van de algemene 

dienst. • 
Marine. 

Rijkswerf en andere diensten en inrichtin
gen van de Koninklijke marine. 

D irecteu r van de Rijkswerf. 
Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Centrale directie van de wederopbouw en 
de volkshuisvesting. 

Hoofdingenieur-directeur. 
Rijksdienst voor het nationale plan. 

Directeur. 
Rijksgebouwendienst. 

Rijksbouwmeester. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie: 

Directeur van het vervoer. 
Inspecteur-generaal van h et verkeer. 

Scheepvaartinspectie. 
Inspecteur-generaal. 

Rijkspostspaarbank. 
Directeur. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 

telefonie. 
Directeur van de postchèque- en giro

dienst. 

* Na 10 iMaart 1947 worden in dit ambt 
geen functionarissen meer benoemd. Deze 
functie wordt geacht op 15 . April 1946 te 
zijn opgenomen. 

Hoofdingenieur le klasse. 
Inspecteur in algem~ne dienst. • 

Rijkswaterstaat. 
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Directeur van h et technisch bureau der 
domeinen. 

Hoofdingenieur-directeur. 
Rijksinstituut voor zuivering van afval

water. 
Directeur. 

Economische zaken. 
Fftaatstoezicht op de mijnen. 

Inspecteur-generaal der mijnen. 
Centraal Bureau voor de Statistiek. 

:c;>irecteur. 

Landbouw, Vlsserij •en Voedselvoorzienin g. 
Rijkslandbouwproefstations. 

Hoofddirecteur te Groningen. 

Sociale zaken. 
Arbeidsinspecti e en inspectie van de 

havenarbeid. 

Medisch adviseur. 
Rijksverzekeringsqank. 

Medisch adviseur. 
Secretaris-Generaal. 
Wiskundig adviseur. 

Rijksarbeidsbureau. 

Hoofd van de medische dienst. 
Inspectie volksgezondheid. 

Hoofdinspecteur. 
Gezondheidsraad. 

VÓorzitter. , 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 

Directeur. 
Rijksgeneeskundige dienst. 

Chef. 
Krankzinnigenwezen. 

Inspecteur van het staatstoezicht op 
krankzinnigen en krankzinnigengestich
ten. 

.Overzeese gebiedsdelen. 
Technisch bureau. 

Directeur. 
SCHAAL 251. 

Departementen van algemeen _bes.tuur. 
Directeur van de electriciteitsvoorziening 

bij het departement van Economische 
zaken. 

Verkeer en Waterstaat. 
Staatsbedrijf der posterijen, t elegrafie en 

telefonie. 
Hoofddirecteur. 

• Indien belast met de functie van: di
recteur van h et telegraafkantoor te Am
sterdam, directeur van h et postkantoor te 
's-Gravenhage of directeur van het post
kantoor te Rotterdam wordt toegekend het 
maximumrangsalaris. 

Indien belast met de functie van direc
teur van het postkantoor te Amsterdam, 
wordt toegekend het maximumrangsalaris 
+ f 50 (voor ongehuwden + f 47). 
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Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
Rijksuniversiteiten en technische hope

school. 
Directeur van het academisch ziekenhuis 

te Leiden. 
Hoogleraar. 

Inspectie nijverheidsonderioijs. 
Inspecteur-generaal. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening, 

Landbouwhogeschool. 
Hoogleraar. 

Sociale zaken. 
Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 

Directeur. 
Enig artikel. 

T enzij uitdrukkelijk h et tegendeel blijkt, 
gelden de bedragen der in de voetnoten 
van deze bijlage voorkomende toelagen 
voor ambtenaren, werkzaam in een stand
plaats der eerste klasse. 

Voor ambtenaren, werkzaam in een 
standplaats der tweede, respectievelijk der
de en vierde klasse, dienen deze bedragen 
te worden verminderd met 4, respectieve
lijk 8 o/o. 

Het aldus verkregen bedrag wordt naar 
boven tot een hele gulden afgerond. 

BIJLAGE .A. III 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 
Bevattende een aantal ambten en de daarbij 
behorende maandsalarissen, waarbij geen 

periodieke verhogingen zijn vastgesteld 

Departementen van algemeen bestuur. 
ge- onge-

huwd huwd 
Directeur van · de· deviezenvoor-

ziening 
Directeur ,der Rijksbegroting bij 

h et departement van Financiën 
Directeur-'Generaal, chef der af

deling Volksgezondheid bij het 
departement van Sociale zaken 

Directeur-Generaal der belastin
gen . 

Directeur-Generaal van de bui-
• tenlandse economische betrek

kingen 
Directeur•Generaal ·van de land

bouw 
Directeur 0 Generaal van deprijzen 
Directeur-Generaal van handel 

en niJverheid 
Directeur-Generaal van het on

derwijs 
Directeur-Generaal van het Ver-

keer . , . 
Directeur-Generaal van Scheep

vaart 
Gecommitteerde voor Indische za

ken bij het departement van 
Overzeese gebiedsdelen 

Secretaris-Generaal 
Thesaurier-Generaal 
Minister. 

835 

920 

1000 

1000 

1000 

1000 
1000 

1000 

1000 

1000 

1000 

1000 
1000 
1000 
1500 

794 

875 

950 

950 

950 

950 
950 

950 

950 

950 

950 

950 
950 
950 

1425 
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Hoge colleges van Staat. 
Eerste Kariier der Staten-Generaal. 

ge- onge
huwd huwd 

Hulpbode (alleen dienst doende 
tijdens bijeenkomsten der Ka-
mer) 35 34 

Griffier . 775 737 
Tweede Kam.er der Staten-Generaal. 

Griffier . · . 1000 950 
Kabinet der Koningin. 

Secretaris 635 604 
Directeur i 75 737 

Raad van State. 
Secretaris 730 694 

Justitie. 
Hoge Raad der Nederlanden. 

Deurwaarder 71 6& 
Gerechtshoven. 

Deurwaarder 47 45 
Arrondissementsrechtbanken en kanton

gerechten. 
Bezoldigd deurwaarder, behalve 

t e Amsterdam, Rotterdam en 
's-Gravenhage 95 91 

Bezoldigd deurwaarder te Am-
sterdam, Rotterdam óf 's-Gra-
venhage . 142 135 

Raden 'van beroep voor de directe 
belastingen. 

Secretaris teh hoogste 635 604 
Ambtenaar tot bijstand ,van de 

secretaris ten hoogste . 190 180' 
Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Godsdienstöndei'wijzer bij de ge
vangenissen en rijkswerkin-
richtingen ten hoogste 76 73-

Geagreëerd onderwijzer bij de ge
vangenissen en rijkswerkin-
richtingen ten h oogste 132 126. 

Burgergeneesheer bij de gevan
genissen en rijkswerkinrich-
tingen ten hoogste . 283 269· 

Geagreëerd onderwijzer bij de 
rijksasyls voor Psychopathen 
ten hoogst e . 65 62. 

· Godsdienstonderwijzer bij de 
rijksasyls voor Psychopathen 
ten hoogste . 65 62. 

Secretaris van de a lgemene raad 
ten hoogste . 100 9& 

Godsdienstleraar bij de rijksasyls 
voor psychopathen ten hoogste 142 135 

Godsdienstleraar bij de gevange-
nissen en rijkswerkinrichtingen 
ten hoogste . 142 135 

Reclassering. 
Secretaris . van het centraal col

lege voor de reclassering ten 
hoogste 170 162 

Reclasseringsagent ten hoogste . 48 4& 
Secretaris van een reclasserings-

raad der: 
le k lasse ten hoogste 250 23& 
2e klasse ten hoogste 195 186 
3e klasse ten hoogste 140 133, 
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Rijkspolitie. 
ge- onge

huwd huwd 
Grenscommissaris te Enschede, 

Heerlen, Nieuweschans, Venlo 
en Zevenaar 48 46 

Assistent bij het toezicht op het 
vreemdelingen- en landverhui
zersverkeer te Heerlen en te 
Nieuweschans . 91 87 

Assistent bij het toezicht op het 
vreemdelingen- en landverhui
zersverkeer te Hoek van Hol-
land en te Oldenzaal . 95 91 

Rijl<stucht- en opvoedingswezen. 

Rijksagent voor gezinsverpleging 
ten hoogste . 66 63 

Secretaris van -het algemeen col-
lege van toezicht, bijstand en 
advies . 95 91 

Godsdienstleraar (nevenbetrek
king) bij de rijksopvoedings
gestichten voor jongens ten 
hoogste 142 135 

Godsdienstleraar (nevenbetrek
king) bij het rijksopvoedings
gesticht voor meisjes ten hoog-
ste 146 139 

Godsdienstleraar (nevenbetrek-
king) bij de tuchtscholen voor 
jongens ten hoogste 142 136 

Godsdienstleraar (nevenbetrek-
king) bij de tuchtschool voor 
meisjes ten hoogste . 146 139 

Secretaris van de voogdijraad te 
Middelburg, Roermond, Win-
schoten ten hoogste 137 131 

Geneesheer (nevenbetrekking) 
aan de tuchtscholen voor jon-
gens ten hoogste . 190 180 

Geneesheer (nevenbetrekking) 
aan de tuchtschool voor meis-
jes ten hoogste 190 180 

Secretaris van de voogdijraad te 
Alkmaar, Almelo, Assen, Breda, 

, Groningen, 's-Hertogenbosch, 
Leeuwarden, Leiden, Zutphen, 
Zwolle te11 hoogste 190 180 

Geneesheer (nevenbetrekking) 
aan de rijksopvoedingsgestich-
ten voor jongens ten hoogste 245 233 

Geneesheer (nevenbetrekking) 
aan het rijksopvoedingsgesticht 
voor meisjes ten hoogste . 245 233 

Secretaris van de voogdijraad te 
Arnhem, Dordrecht, Haarlem, 
Maastricht, Utrecht ten hoogste 330 314 

Plaatsvervangend secretaris bij 
' de voogdijraden ten hoogste 365 347 

Binnenlandse zaken. 
Arniwezen. 

Secretaris van de algemene ar-
mencommissie ten hoogste . 76 73 

Secretaris van de armenraad te 
Middelburg ten hoogste . 113 108 

Secretaris van de armenraad te 
Apeldoorn, Roermond, Venlo 
teQ. hoogste . 151 144 
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ge- onge
huwd huwd 

Secretaris van de armenraad te 
Delft ten hoogste 190 180 

Controleur bij de rijksdienst voor 
de ondersteuning van behoef
tige Nederlanders in het bui
tenland, werkzaam in België 
ten hoogste 245 233 

Secretaris van de armenraad te 
Maastricht ten hoogste 255 241 

Arinbezoeker bij de rijksdienst 
voor ondersteuning van be
hoeftige Nederlanders in het 
buitenland, werkzaam in België 
ten hoogste 305 290 

Secretaris van de armenraad te 
Deventer ten hoogste 305 290 

Secretaris van de armenraad te 
Nijmegen ten hoogste . 305 290 

Secretaris van de armenraad te 
Vlaardingen ten hoogste . 400 380 

Secretaris van de armenraad te 
Heerlen ten hoogste 420 399 

Secretaris van de armenraad te 
Alkmaar, Arnhem, Groningen, 
Haarlem, Hilversum, Leiden 
ten hoogste 475 452 

Secretaris van de armenraad te 
Utrecht ten hoogste 495 470 

Directeur van de Rijksdienst 
voor de ondersteuning van be
hoeftige Nederlanders in het 
buitenland ten hoogste . 590 560 

Secretaris van de armenraad te 
's-Gravenhage ten hoogste . 590 560 

Secretaris van de armenraad te 
Rotterdam ten hoogste 635 604 

Secretaris van de armenraad te 
Amsterdam ten hoogste 685 650 

Binnenlands Bestuur. 

Commissaris der Koningin 1250 1187 

Centraal stembitreau. 
Adjunct-secretaris 
Secretaris 

37 
45 

36 
43 

Centrale commissie voor de keuring van 
films. 

Secretaris ten hoogste 
Voorzitter 

48 46 
685 650 

Korps geleiders van ontplofbare stoften. 
Commandant 345 328 

Pensioenraad. 

Geneeskundig adviseur 400 380 

Onderwijs, l(unsten en Wetenschappen. 
Nederlands Instituut voor geschiedkundig 

en kunsthistorisch onderzoek te RomfJ. 

Geschiedkundig medewerker 315 300 

Radio raad. 

Secretaris ten hoogste 590 560 
Rijksacademie vun beeldende kunsten. 

Buitengewoon hoogleraar ten 
hoogste 352 334 

Lector 352 334 

Rijks1nuseum G. llf. Kam te Nijmegen. 

Directeur 400 380 



385 

Rijksmuseum I-I. W. Mesdag te 
's-Gravenhage. 

Directeur ten hoogste 

ge- onge
huwd huwd 

380 371 
Rijksmuseum Huis Lambert van Meerten 

te Delft. 

Directeur ten hoogste 380 ~61 
Rijksmuseum Van Bilderbeek-Lamaison. 
Directeur . 200 190 

Rijksmusewrn van oudheden. 
Werkman bij de opgravingen . .~ 100 95 

Rijksuniversiteiten en technische 
hogeschool. 

Behandelend en controlerend ge
neeskundige bij het acade
misch ziekenhuis te L eiden ten 
hoogste 190 180 

Assistent bij een laboratorium of 
een kliniek of met bijzondere 
bestemming, ·behulpzaam bij 
het onderwijs ten hoogste . 300 285 

Hoofdassistent bij een laborato -
1 rium of een kliniek of met bij 
zondere bestemming, behulp
zaam bij h et onderwijs ten 
hoogste 380 361 

Prosector 495 470 
Lector bij de technische hoge-

school (niet met afzonderlijk 
onderwijsvak) ten hoogste 590 560· 

Buitengewoon hoogleraar ten 
hoogste 685 650 

Lector (met afzonderlijk onder-
wijsvak) ten hoogste . 685 650 
Woordenboek der Nederlandse taal. 

Redacteur ten hoogste . 530 503 

· Financiën. 
Agentschap van het Ministerie van Finan
ciën en Directie van de Grootboeken der 

Nationale Schuld. 

Agent-Directeur . 775 737 
Belastingdienst. 

Surnumerair der grondbelasting 
(zonder vakexamen) , geduren
de ten hoogste 33 maanden tex;i 
hoogste 140 133 

Surnumerair van de waarborg 
en de belasting der gouden en 
zilveren werken (zonder vak
examen), gedurende ten hoog-
ste 33 maanden ten hoogste 140 133 

Surnumerair der directe belas
tingen, registratie en domeinen 
(zonder vakexamen), geduren-
de ten hoogste 33 maanden . 160 152 

Surnumerair der , ilivoerrechten 
en accijnzen (zonder vakexa
men), gedurende ten hoogste 33 
maanden 160 152 

Surnumerair der registratie en 
domeinen (zonder vakexamen), 
gedurende t en hoogste 33 
maanden 160 152 

Adspirant-landmeter van het ka-
daster 180 171 
L. & S, x948 

1948 

ge- onge
huwd huwd 

Plaatsvervangend rijksadvocaat 
te.n hoogste 377 359 

Directeur der staatsloterij 515 490 
Rijksadvocaat ten minste 220 209 

ten hoogste 590 560 
Bewaarder van de hypotheken, 

het kadaster en de scheepsbe
wijzen aan een kantoor der 2e 
klasse 685 650 

Ontvanger der directe belstingen, 
invoerrechten en accijnzen aan 
een kantoor der 2e klasse 685 650 

Ontvanger der registratie en do
meinen tevens bewaarder van 
de hypotheken, het kadaster 
en scheepsbewijzen aan een 
kantoor der 2e klasse 685 650 

Bewaarder van de hypotheken, 
h et kadaster en de scheepsbe
wijzen aan een kantoor der le 
klasse 700 665 

Ontvanger der directe bela,stin
gen, invoerrechten en accijn
zen aan een kantoor der l e 
klasse B 700 665 

Ontvanger der registratie en do-
meinen aan een kantoor der 
le klasse 700 665 

Ontvanger der directe belastin
gen, invoerrechten en accijnzen 
aan een kantoor der , le klasse 
A 730 694 

Domeinen. 

Voorzitter, tevens secrètaris-pen
ningmeester bij het bestuur 
der visserijen op de Zeeuwse 
stromen ten hoogste 475 452 

Bedrijfsleider van een staats-
landbouwbedrijf ten hoogste 400 380 

Nederlandse Bank. 

Koninklijke commissaris 215 205 
Rijksinkoopbureau. 

Assistent-inkoper le klasse ten 
hoogste 450 428 

Assistent-inkoper 2e klasse ten 
hoogste 4-00 380 

Inkoper ten hoogste 570 542 
Unificator ten hoogste 590 560 

Rijksmunt. 

Muntmeester 825 784 

Oorlog. 
Dienst van de Kwartiermeester-Generaal . 

Wachter ten hoogste . 185 176 
Hulpopzichter ten hoogste 240 228 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 

Kantoorloper te Hellevoetsluis 71 68 
Lichtwachter der 4e klasse bij 

's Rijks Kustverlichting ten 
hoogste 91 87 

Lichtwachter der 3e klasse bij 
's Rijks Kustverlichting ten 
hoogste 121 115 

25 
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Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Cen_trale directie van de wederopbouw en 
de volkshuisvesting. 

Directeur-Generaal 

ge- onge
huwd huwd 
. 1000 950 

Dienst uitvoering werken. 

Directeur 848 806 

Rijksgebouwendienst. 

Directeur-Generaal 1000 950 
Directeur van onderhouds- en 

uitbreidingswerken 685 650 

Verkeer en Waterstaat. 

Inspectie voor de Rijnvaart. 

Inspecteur ten hoogste . 177 169 

Koninklijk Nederlands meteorologisch 
· instituut. 

Hoofddirecteur 
Observator te Groningen 
Termijnwaarnemer ten hoogste 

' 

775 737 
.45 43 
15 15 

Raad voor de Scheepvaart. 

Voorzitter . 590 560 

Rijksluchtvaartdienst. 

Directeur-Generaal 

Rijkswaterstaat. 

Toezichthebbende op de rijks
havenwerken te Lemmer 'ten 
hoogste 

Brugwachter te Haagjesbrug 
(Wanneperveen) ten hoogste 

Havenmeester bij de tramwegen 
te Hellevoetsluis ten hoogste 

Havenmeester van het kanaal 
door Voorne ten hoogste 

Sluisknecht te Goedereede t en 
hoogste 

Sluiswachter te B eilen ten hoog
ste 

Brugwachter te Beilervaart 
(mond) ten hoogste 

Brugwachter te Hijkerbrug (Dr.) 
ten hoogste 

Brugwachter t e Brunstigerbrug 
(Dr.) ten hoogste 

Kanaalwachter te Nieuwe Sta
tenzijl ten hoogste . 

Brugwachter te Hommerts ten 
hoogste 

Sluiswachter aan het Tienhoven
se kanaal (Hilversum) ten 
hoogste 

Brugwachter bij de hoofdbrug te 
Drachten ten hoogste 

Brugwaker en brugwaakster 
(Apeldoorns kanaal) ten hoog
ste 

Molenaar te Nieuweschans ten 
hoogste 

Sluis- en brugwachter te Breu
kelen (Kerkgracht) ten hoog·
ste 

Voogd te Rottum ten hoogste 
Directeur-Generaal 

1000 950 

10 10 

19 19 

24 23 

29 28 

29 28 

29 28 

35 34 

35 34 

49 47 

49 47 

57 55 

66 63 

76 73 

90 86 

90 86 

101 96 
325 314 

1250 118Z 
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Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en t elefonie. 

ge- onge
huwd huwd 

Adspirant-electrotechnisch amb-
tenaar• 

Adspirant-surnumerair . 
Secretaris van de postraad 
Buitengewoon geëmployeerde bij 

de postdienst . 
Electrotechnisch-adviseur bij het 

Hoofdbestuur . 
Directeur-Generaal 

Zuiderzeeraad. 
Secretaris 

N oordoostpolderwer ken. 

140 
140 
170 

270 

133 
133 
162 

257 

515 490 
1250 1187 

74 71 

Directeur 1000 950 ' 

Economische zaken. 
Centrale 

Bode 
Secretaris 

commissie voor de statistiek. 

7 7 
48 46 

Rijksbureau voor onderzoek van 
handelswaren. 

Adjunct-analist 140 133 

Mijnraad. 
Secretaris 170 162 
Octrooiraad en bureau voor de industriële

eigendom. 
Lid 
Ondervoorzitter 
Voorzitter . 

730 694 
775 73T 
825 784 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening .. 
Landbouwhogeschool . . · 

Secretaris van het College van 
Curatoren t en hoogste 550 523-

Buitengewoon hoogleraar ten 
hoogste 685 .650 

L ector ten hoogste 685 650 

College voor de visserijen. 
Secretaris 170 162 

Sociale zaken. 
Ar_beidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid. 
Onderinspes,teur van de haven-

arbeid te Groningen 22 
Onderinspecteur van de haven-

arbeid te Vlissingen 29 
Onderinspecteur van de haven-

arbeid te T erneuzen 38 
Onderinspecteur van de haven-

arbeid te Harlingen 48 
Onderinspecteur van de haven-

arbeid te ' Delfzijl 66 
Directeur-Generaal 1000 

21 

28-

36, 

46, 

63 
950· 

• Ten aanzien van dit ambt vindt artikel 
2 toepassing. 

Voor de 2e klasse bedraagt de bezoldi
ging: f 135 voor gehuwden en f 128 voor
ongehuwden, voor de overige klassen: 
f 129 voor gehuwden en f 123 vpor onge
huwden. 

De vergoeding voor dienstverrichting be
draagt f 1.80 per dag. 
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Krankzinnigen wezen. 
ge- onge

huwd huwd 
Organist bij de Rijks psychiatri-

sche inrichtingen t en hoogste 17 17 
Israëlietisch godsdienstleraar bij 

de Rijks psychiatrische inrich
ting t e Eindhoven ten hoog-
ste 52 50 

Rooms-Katholiek _godsdienst-
l e raar bij de Rijks psychiatri
sche inrichting te Eindhoven 
t en hoogste 104 99 

Protestants godsdienstleraar bij 
het rijkskrankzinnigengesticht 
t e Grave ten hoogste . 59 57 

Rooms-Katholiek godsdienst-
leraar bij h et rijkskrankzinni
gengesticht t e Grave t en hoog-
ste 59 57 

Protestants godsdienstleraar bi:/ 
de Rijks psychiatrische inrich
ting te Eindhoven ten hoog-
ste 85 81 

Geneesheer Directeur van de 
Rijks psychiatrische inrich-
ting t e Eindhoven 825 784 

Geneesheer-Directeur van h et 
rijkskrankzinnigengestich t t e 
Grave 700 665 

Rijksarbeidsbureau. 

Directeur-Generaal . 1000 950 

Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 

Paardenarts 190 180 

Rijksinstituut voor pharmaco-therapeutisch 
onderzoek. 

Secretaris 113 108 
Redacteur, Voorzitter (ook, in-

dien functies zijn gecombi-
neerd) 226 215 

Assistent voor pharmacologisch 
onderzoek ten hoogste 283 269 

Assistent voor chemisch-phar
macologische onderzoekingen 400 380 

Assistent voor klinisch-therapeu-
tische onderzoekingen . 400 380 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
te Rotterdam. 

Hoofdonderwijzeres 
Assistent-verlos- of geneeskun

dige (mag particuliere prak
tijk uitoefenen) 

Geneesheer -Directeur 

Rijksverzekeringsbank. 

Lid van het Bestuur 
Lid en voorzitter van het Be

stuur 

Directeur 

Overzeese gebiedsdelen. 

Indisch Etablissement. 

220 · 209 

270 257 
700 665 

775 

870 

730 

737 

827 

694 
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BIJLAGE B I 
van het Bezold.Jglngsbeslult Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 

B evattende de loongroepen met de 
periodieke verhogingen uitgedrukt in 
gufdens per maand en per week IJn in 
centen per uur, geldende voor de amb
t en vermeld in bijlage B III, voor
zover deze ambten worden bekleed door 

volwassen en. 

Volwassenen - Gemeenteklasse I 

Bij 111.&tlVlltlg ••••. 

Na l jaar • .•••• 

' ' ' . 
6 

Bij 111.&nvang .• 
N• 1 jaar. 

' 

Bij aanvang • 
Na l jau. 

' ' 

Bij aanvang . 
Na I ja.ar. 

. '" "'" "'. 
" 5 " 
" 6 " 

CROEP t 1) 

Gehu"d 
per per per 

mnd. _ week 
167 38,40 

"' 171 
173 .,. 
1'7 
179 

38,88 
39,36 
39,84 
40,32 
40,80 
41,%8 

C:ROEP 2'1 
Gi,huwd 

80 
81 ., 
83 .. .. 
86 

per per per 
mnd. w1111k 
175 40,32 84 
177 40,80 85 
179 41,28 86 
181 ,U ,76 87 
183 42,24 88 
185 42,12 89 
187 43,20 90 

... 
=•· 

182 
164 
186 

"' 190 
192 

"' 
..,. 

C:ROEP 2a 'l 
Gehuwd ... -~· 41,76 

42,24 
42.72 
43,20 
43,68 
44. 16 
44,64 

GROEP S 'I 
Gehuwd .. , 

=•· ..... 
"' 4!,24 
186 42,72 
188 43.20 
190 43,18 

"' 44.16 

"' 44,64 
1,0 45,12 ' 

"'" 
87 
88 

" 90 
91 

" " ... 
u~ 

88 .. 
,0 

" 92 ., ,. 

Oniehuwd 
per per per 

mnd. weck uur 

159 
161 
163 
165 
167 

"' 171 

36,-l8 
36,96 
37,44 
37,92 
38,40 
38,88 
39,36 

Ongehuwd 

76 
77 
78 
79 
80 
8 1 
gz 

per per per 
mnd. weck 

167 38,40 80 
169 38,88 81 
171 30,36 82 
173 30,84 83 
17(1 40,32 84 
17 7 40,80 85 
179 41.28 86 

On~huwd 
por per per 

mnd. weck uur 
171 39,36 82 
113 39,s• 83 
115 ,0,32 M-
111 ,o,so S6 
110 ,1.2s S& 
181 41,76 87 
183 42,2• ss 

Ongehu'l!'d ,,., ... .... ..... -~· 173 39:,8" " 175 40,32 84 
177 40,80 85 
179 ,1.28 .. 
181 ,1,76 87 
183 42,2' 88 
185 42,,72 .. 

1) De minima in deu, loongroep gelden eem Indien bel&l\ghebbondeo de 
leeftijd van tenminate 22 janm hebben bereik_t, . 

' ) De minima in deu, loongroep gelden oent lndion bch1,1Jgbebbonden de 
leeftijd Vllll t.enmiMte 23 jan:,n hebben bereikt, 

Dij aanvang . . . 
Na I j11.1t.r • 

' 3 . 
' . 

Bij aanvang 
Na I jaar . 

' 3 

' . 
' 

Bij Mnvang . 
Na I i&ar .. 

' 3 

Bij IULrlV&lli;% : 

Na~ ja,,.r • 

: 3 .. ... 
.. ' 
•• 6 

GROEP 3a 1 1 

Gi!huwd 
per per per 

mnd. week 
188 43.20 O(l 

190 43,68 !I l 
192 44,lfl 92 
194 44,64 83 
196 -l5, 12 !14 
198 45,60 M 
20l'l 46,0JI !lfi 

• GROEP 3b ' l 

Gehuwd 
per per por 

mnd. week 

190 ·'3,68 9 1 
192 44,16 92 
l !14 . 44,64 9:J 
100 411,12 94 
198 45,GO 95 
200 46,08 96 
202 46,66 1n 

GROEP 4 1 ) 

Gehuwd 
por Jler per 

mnd. week 
192 44,16 92 
Hl4 4",64 93 
196 45,12 94 
198 4á,60 95 
200 46,08 96 
202 -l6,56 97 
204 47,0 l 98 

GROEP 4a ' l 

Gchu..-d 

Ongehuwd 
per per per 

mnd wook 
177 40,80 85 
170 41 ,28 86 
181 41 ,76 87 
183 f2,2 4 88 
18á 42,12 R9 
187 43,20 90 
18!1 43.6S 91 

Ongehuwd 
per per ~ 

tnnd weck 

17!1 4 1,28 86 
181 41 ,76 87 
183 42,24 88 ' 
185 42,72 . as 
187 43,20 90 
189 43,68 !J I 
Hll 44,16 92" 

Ongehuwd 
per p1.1r , pM" 

mnd wook 
181 41 ,76 87 
183 42,2" BS 
18.S 42,72 89 
187 43,20 90 
189 43,68 91 
19 1 44, 16 92' 
193 44.64 93 

Ongehuwd 
~r per per per per p!'r 

mm\ ..-eek uur mnd. ..·~k 

198 4!1.tlO !l.'.i 187 43,20 90 
200 46,08 96 189 43,68 91 
202 46,66 97 191 44,16 92 
204 47,04 98 193 4-l,o• 93 
206 41.52 99 195 45,12 91 
208 48,- 100 197 45,60 !)5 
2 10 4il.48 10 1 19# 46,08 96 

~ .. in de,.e loongroep gt•ldon eer,it md1en bel11nghellbendcn de 
leeftijd van 1.Cnminste 23 jl\N.'ll hebben hf"N'ikt 
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U ij 11.unva.ng • 
Na l j!Mlr . 

2 
3 

' ' 

Uij au.nv,u,g . 
Na l jaar . 

2 

Flij aan,•nng 
Ns I j1u1.r . 

2 

Bij 11.anvang 
N1> 1 jaar 

,o 2 M 

" 3 " 
o, 4 M 

"'" "6,, 

GROEP 4b 1 ) 

Gehuwd 
pt't per per 

mnd. week 
:?OJ 47,04 9S 
:!07 47,52 9!) 
209 4!1,- 100 
211 48,48 101 
213 48,96 102 
:!1.5 -l!l,4-1 103 
2 17 49,ll:! IOt 

I"" mml. ,oo 
2 11 
2 13 1 

216 
217 
219 
221 

GROEP 5 'I 

Gehuwd 
po• 

,,,eek 
48.-
48,48 
48,96 
49,H 
-l!l,9:? 
M,40 
50,88 

100 
101 
102 
103 
101 
10, 
106 

GROEP 5a ') 

Ongehuwd 
per per per 

mnd. week 
l!lt 4--4,6-i 93 
196 45, 12 , 94 
198 45;,60 95 
200 46,08 911 
202 46,56 97 
20-t 47,0-i 98 
200 47,52 \19 

Ongehuwd 
per por 

mnd. 11·eek 
198 4!1.60 
200 4tl,08 
202 46,66 
204 47,04 
20t! 47,52 
20~ 48,-
21C 48,48 

Ongllhu..-d 

""' 
" 96 
97 
98 

" 100 
10 1 

por por por por por per 
mnd. woo~, mnd. wtiek 
2 15 49,H 103 20.l 47,04 98 
2 17 49,92 !04. 206 47,52 99 
219 50,40 105 208 43,- 100 
22 1 50,8!1 100 210 48,411 101 
223 5 1,38 107 212 ,18,96 102 
:!25 -~ 1.84 IOil 2J.& 49,44 103 
:?27 52.32 109 216 49,92 104 

GROEP 6 ') 

Gehuwd 
p,;r per per 

mnd. week 

22 1 J0,88 106 
223 51,36 107 
225 51,84 l08 
227 52.32 109 
229 52,80 1 \0, 
231 53,28 111 
233 :-.3.76 11% 

0;1gehuwd 
per per per 

mnd. week 
208 48,- 100 
210 48,48 101 
212 -18,96 102 
21-1 49,44 103 
216 49,92 10-t 
218 50,'60 105 
220 50,88 106 

1) De minima in dllze loongroep g<1rden oorst inilien belanghebbenÖ.on de 
l0eh ijd van tenmin&t.e 23 jaren hebben bereikt. 

BiJ aanvang , , 
N a I jaar., 
•. 2 
•• 3 ". "~ 

- 6 

B ij a,.nvang . 
N a l j~. 

2 

' . 
' 6 

Bij aanvang . 
Na l jaar . 

2 
3 

• 6 
6 

B ij aanvang . 
Na l jaar 
"2" 
.. 3" 
.. 4 .. 
.. 5 .. 
"6 .. 

GROEP 6a 'l 

Gehuwd 
per per per 

mnd. week 
244 M,16 ll 7 

· 246 M,64 118 
248 67.12 119 
260 57,60 120 
252 58,08 121 
254 58,56 122 
2~ 59,04 123 

GROEP 6b ') 

,..,ehuwd 
per per per 

mnd. week 
230 52,80 110 
232 53,28 111 
234 63,76 112 
236 64,24 113 
238 54,72 114 
240 55,20 116 
242 55,68 116 

GROEP 6e 1J 
Gehuwd 

per per per 
mnd. week 
238 54.72 11 4 
240 55,20 115 
242 55.68 11 8 
244 56,16 117 
246 56,64 118 
248 57,12 11 9 
250 57,60 120 

GROEP 6d ') 

Gehuwd 
per per per 

mnd. week 
257 59,04 123 
259 69,52 124 
26 1 60,- 125 
263 60.48 126 
265 60,96 127 
267 61,44 128 
269 61,92 129 

Ongehuv.·d 
per por per 

mnd. week 
231 53,28 
233 53,76 112 
235 54,24 113 
237 54,72 11-1 
239 55,20 11 5 
24 1 55,68 116 
!U3 66,16 11 7 

Ongehuwd 
per per per 

mnd. week 
217 49,92 104 
219 ~.40 105 
22 1 50,88 106 
223 5 1,36 l07 
%2!.i 51,84 108 
227 52,32 109 
229 52,80 11 0 

Ongehuwd 
per per per 

rond. week 
%25 ' 61,84 108 
227 52,32 109 
229 52,80 110 
231 63.28 li l 
:?33 53.76 112 
235 54.J4 113 
237 54,72 ll4 

Ongehuwd 
per per per 

mnd. week 
244 56,16 117 
246 56,64 118 
248 57,12 119 
250 57,60 120 
252 58,08 · 121 
254 58,56 122 
256 59,04 123 

J ) De minim"- in deze lonngroep geldon eerst in_dien belanll'hebbenden de 
lueftLjd van tenmintte 23 ja"'n hebben bere1ki. 

\ 

Volwassenen • Gemeentek)asse II 

Bij aanvang .••. 
Na I jaar , 

2 
3 

' 5 
6 

Bij a.a.nvang . 
Na I jMr ..• 

2 

' 4 

' 6 

Bij aanvang . 
Na 1 jaar . 

2 
3 

Bij aanvang . 
Na I jaar . 

2 : 3: 
"4" 
• 5 ,. 

"6" 

• GROEP 1 11 
Gehuwd 

per per per 
mnd. week 

159 36,48 76 
161 36,96 77 
163 37,44 78 
165 37,92° 79 
167 38,40 80 
169 38,88 8 1 
171 39,36 82 

!:~. 
167 
169 
171 
173 

"' 177 
179 

GROEP 2 ' l 
Cohuwd 

per per _, 
38,lO 80 
38.88 81 
3'),36 82 
3')~4 83 
40,32 11 -t 
40.80 85 
4l,2S 86 

GROEP 2a ' l 
Gehuwd 

· Ongehuwd 
per per 

rnnd. weok 
150 34 .56 
152 35,0-1 
154 35,52 
156 36,-
158 36.48 
160 31i,9fl 
162 37,4 4 

Ongehuwd 

,!:~. =k 
15') 36.48 
161 36,96 
163 37,4-1 
165 37,92 
167 38,40 
169 38.88 
171 39,36 

Ongohuwd 

.,.,. 
72 
73 
74 
75 
,0 

" 77 

" '" " 81 
82 

per per per per per per 
mnd. week mnd. wook 

171 
173 
175 
177 
li!J 
181 
183 

,,.. 
mnd. 

"' 177 
179 
181 
183 

"' 187 

3!).36 
39,84 
40,3:! 
40,80 
41,28 
41,76 
42,24 

GROEP 3 1 ) 

Gehuwd 

""' -~, 
40.32 
40.80 
4 1,28 
4 1,76 

!i:;~ 
43,20 

82 
83 .. 
85 
86 
87 
88 

po, .. 
" 86 
87 
88 
89 
90 

163 
165 
167 
169 
171 
173 
l15 

"" mm1. 

107 
160 
171 
173 

"' 177 
179 

31.44 
31,02 
38,40 
38,SS 
30.30 
39.84 
40,32 

Ongehu..-d ... 
wook 
38,40 
38,88 
39,36 
39,84 
40,32 
40.80 
4 1,28 

78 
79 
su 
81 

" 83 .. 
... 
80 
81 
82 
83 .. .. .. 

388 

' l De minima in dei:e loongroep gelden eersi in_,lien bel11nghebbonden de 
leortijd van tenminste 22 j11ren hebben bereikt. 
De minima in dtne loongroep gelden eerst. indien bel«nghebbond.en do 
leeftijd van tenmin11te 23 jaren hebben bereikt. 

Bij aanvang • , •. 
Na l jaar. , 

' 3 

Bij aanvang . 
Na I jao.t. 

' 3 

' . • 

Bij aanvang . 
Na I jsar , 

2 
3 

' ' • 

Bij aanvang . 
Na I jao.t. 

"2" . '" "4. 

"'" .. 8 .. 

... 

... 
mnd. 

180 
182 
184 
186 
188 
190 

'" 

P"' =•· 
182 
184 
186 
188 
190 
192 
194 

po• 
mnd. 
184 
186 
J88 
190 
192 
19' 
196 

po, 
mnd. 
188 
190 
192 
194 
196 
198 
200 

GROEP 3a 1 1 

Geh u wd 
po, ... .... 

41 ,28 86 
41 ,76 87 
42,24 88 
42,72 89 
43,20 00 
43,68 " 44,16 92 

GROEP Sb 1) 
Gehuwd 

po• -~· 41,76 
42,24 
42,72 
43,20 
43,68 
44, 16 
4"4,64 

GROEP 4 1) 

Gehuwd ... -~· 42,24 
42,72 
43,20 
43,68 
44, 16 
44,64 
45, 12 

87 
88 
89 
90 

" 92 
93 

... 
u-

88 
89 
90 

" 92 
93 -.. 

GROEP 4a 1) 

Gehuwd ... ... 
wook 
43,20 90 
43,68 " 4.4,16 " 44,84 93 
45,12 " •'5,60 " 46,08 96 

Ongehuwd 
po• po, ... =•· W ... 

169 38,88 81 
171 39,36 " 173 39,84 63 
m 40,~2 .. 
177 40,80 .. 
1 79 41 ,28 .. 
181 41 ,76 87 

Ongeh&"Wd .., ... ... =•· WMk 

171 39,36 82 
173 39,84 " 17' ,0,32 .. 
177 40,80 .. 
179 41 ,28 86 
181 41 ,76 87 
183 42,2,f " 

Ongehuwd 
po, po, po, 

mnd. week 
173 '39,84 83 

"' 40.32 .. 
111 40,80 .. 
179 41 ,28 86 
181 41,76 87 
183 42,2' 88 

'" 4-2,72 89 

Ongehuwd 
po, po, po, 
=d -· 177 40,80 85 
179 ll ,28 88 
181 ,1.18 •' 87 
183 ff,".!• 88 
185 42,i2 69 
187 43,20 90 
189 '3,68 " 1) De minima in de:ui loongroep gelden eor&t indien\ belánghebbeni.len à e 

leert~jd •·•n tenmiruit.e 23 jaren hebben bereikt.. 
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389 

B ij M1w1mg .. 
Na I ja,u. 

2 

' . • 6 

Bij a1U1vang • 
Nat jaar . 

2 
3 

Bij MI\Val1g •••• 

Na l jur . ... . 
2 

' .. 
' 6 

Rij u,,nvang . 
Na I j&ar 
• 2. 
. '. . . . . '. 
M 8" 

GROE P 4b 1) 

Gehuwd 
per per per 

mnd. ...ee11: 
192 44,16 !12 
10,1, 44,64 93 
190 45, 12 9.t 
198 45,60 9.5 
200 46,08 96 
!02 46,56 07 
ZO. 47.04 08 

GROEP 5 ') 

per per per 
mnd. week 
190 0 ,12 9.f. 
198 45,60 ~ 
200 4tl,08 96 
202 46,56 97 
204 47,04 98 
206 47,52 99 
!08 48,- 100 

GROEP 6a lJ 
~huwd 

per per per 
mnd. •n:iek 
203 46,s& 97 
2o.5 U,<H, 18 
207 U ,52 99 
209 48,- 100 
211 48,48 10 1 
213 48,06 102 

' 215 411.44 103 

GROEP 8 ') 
Gehuwd ... po, ... =•- •Mk 

209 48,- 100 

"' 48,48 101 
213 48,96 10! 
216 49,H 10, 

"' 49,9:! 10< 
219 50,40 10, 

"' 50,88 106 

Ongehuwd 
per per per 

mnd. veek 
181 41,76 87 
183 42,24 88 
185 42,72 89 
187 43,20 00 
189 43,68 9 1 
191 44,16 92 
103 44,64 93 

Ongehuwd 
per per per 

mnd . week 
186 42,7:! 89 
188 43,20 90 
190 43,68 91 
192 44,16 92 
194 44,64 113 
198 U,I! 94 
198 U,Ml 95 

Ongehuwd 
per per per 

rm1d. week 

192 44,16 92 
194 ·44,64 93 
196 46, 12 H-
198 45,60 95 
200 46,08 96 
202 46,56 97 
204 47,04 98 

Or:igehulM ... ... ... =•- WMk 

198 45,60 " 200 48,08 96 
202 48,56 ., , .. 41,04 .. 
206 47,H .. 
006 -4 8,- 100 
'10 48,48 101 

1 ) De minima \ n dei.e ,loongl'O(!p Si'lden ee.,.L indien bel11nghebbenden dl 
leeft ijd vAn tenminate 23 jfll'f!n hebben bereikt. 

GROEP ki) 
Gehuwd Ongehuwd ... ... ,,.. po, ... ... 

• Bii u.ovang , ••• 
=•- wo,k u~ =•- """ m IS3,28 111 21, '°·'° 105 

Na- 1 j&&r. . . .. "' 63,16 112 221 50,88 106 

' "' ..... 113 "' ISl,38 107 

' "' M,12 IU "' 61,84 !OS 

' 2'0 65,20 115 227 52,32 109 • ,., 66,68 116 229 IS2,80 110 

' "' 68, 18 117 23 1 63,28 111 

GROEP 8b ' ) 

Gehuwd Or:igebuwd ... per '• ... .... ... . po, =•- WMk u~ mnd. wMk 
Bij 11.11.n van,,. 210 49,44 103 20< 41,04. •• Na l jaat. 217 49,92 10< 206 41,62 .. 

' "' 50,40 , .. 206 48,- 100 

' 221 50,88 106 210 48,48 101 

' "' 61 ,38 107 212 48,t6 102 

' "' 61,84 106 "' 49,44 103 
6 m 82,32 109 '" 49,92 10, 

OROBP 88 1 ) 

Oohuwd Ongehuwd ... po, ... po, ... ... 
mod. WMk ="- -Bij UDT-C ' • 228 62.32 10, "' 49.« ·'"" Na l jaar. !30 62,80 110 "' 49,92 , .. , 
"' 83,28 lil 219 50,40 106 

' "' 83,78 112 221 80,88 106 

' ... 64,24 113 "' 61,38 l07 

' '" 64,71 I U "' 61,84 108 

' uo .,,,. 
"' "' 82,32 109 

OROBP N. 1 ) 

Gehuwd Ongehuwd ... ... ... .... po, ,,.. 
mnd. .... • !,Uhd, -· Bij aanvaoa • • ... 68,18 117 "' 63,28 lil, 

Na I jaar. , "' "·" 116 '" 63,78 112 • . ... "' 87,12 119 "' M,24 113 • . . . . , .. 67,60 120 236 64,72 "' • . . . "' 68,08 121 2'0 8.5,20 "' . • . .. . . . ... 88,M 122 "' 66,88 116 . • ... 69,04. 123 ... 68,15 117 

1) De min.inu in d6ze loongroep' geldffl _,. indien belugbebbendaa de 
leeftijd vM ~ nmineur 23 jlln.Ul hebben bel'eikt. 

• 
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Volwassenen • Gemeenteklasse III 

Dij nanvang . 
Na l j1rnr. 

' ' • 
' • 

Dij 1111.nvang . 
Na~ ja.ar . 

Dij annvnng . 
Na- 1 jaar . 

2 
3 

• 5 

• 

Dij an.nvnng . 
Na I jeu, 
• 2. 
.. 3 " 
.. 4 ✓ .. 
.. Ci .... ... 

CROEP 1 ') 
Gehuwd 

per por per 
mnd. woek 
150 34,50 n 
1:;2 :1;;.04 , o 
lal 35.52 7J, 
156 36,-
158 :'16,-4 S 
160 30.00 77 
IG:? :n.-4J -;s 

GROEP 2 ') 
(;chuwi.l 

per 1,er 1)()r 
mrul. W"!Ck 

157 3ü.- 75 
139 36.4 S "iG 
101 36.~0 77 
163 37.~-I 78 
165 37.9:? 7\l 
IG7 38.40 80 
160 38,S8 81 

GROEP 2a 11 
Gehuwd 

per per per 
'-ni.:-.(1. wook uur . 

16 1 36,!.IG 77 
163 37,44 78 
10., 37.!.12 n 
167 38.40 so 
169 3$.88 81 
lil 39.36 82 
173 39.lU S3 

GROEP 3 1 ) 

Gehuwd 
per pnr per 

mnd We!ek 
163 37,H 78 
165 37,!.I:? 79 
167 ::is,.io so 
160 38,88 81 
171 3!'1,:lG 8:? 
173 39.84 53 
175 40,32 8-S 

Ongehuwd 
pnr per pa 

mnd. ,,;-ook 
142 32,0J 68 
14-l 33,12 09 
140 33,00 10 
l-4S 34,08 71 
150 34,50 72 
1r,:? 3J,o.t 13 
Hi4 35,3:! 7' 

Onglllmwc.1 
per per per 

mrn.l. wook 
14S 3.J,08 71 
150 3--l,50 7'l 
U:? 35,04 73 
Hi4 3;:i,5:? 74 
156 '36,- 75 
1118 30,4S 76 
160 36,9 tl 77 

Ongehuwd 
p~r per per 

mnd. week uur 

15:! 35,0-1. 73 
154 3i'.i,(i2 74 
130 36,- 75 
158 30.48 ;o 
160 30,90 -'/7 
102 37,H 78 
10-l 37,92 79 

Onschuwd 
per per pu 

11\nd. wuolt 

15,l 35,0! 
156 36,- 75 
l äd 36.~8 76 
160 36,00 71 
rn2 37,u ,s 
IOl 37,0:? 70 
160 38,40 80 

') De miÎlim11. in de7.ll l.:,onsl'Mp ,;elden CttS~ indien bo(l\ngilobbenden do 
• leeftijd 'v11n tènmim,!e 22 j11.ro1, hebb<!n bereih. 

•1 De rninimn in dcto loongroei' '-°ltlun ocr11t indien bc14n::;bcbbenc.len de 
lee!Lijd \'&n lenmfolito 23 ial'Cn bobbon bcro.kt. . 

GROEP la 11 

~uwd Ongehuwd 
po, ... ... ... po, po, 

mnd. WMk mnd, -~· Bij Nnvang ... 167 38,40 80 "' 3tl,48 76 
Na l jaar . • ~ • 169 ::::t 81 \SI 36,9{1 77 

' 171 " 163 37,44 78 

' 173 39,84 " ' 165 37,92 79 . . 176 40,32 " \07 38,40 60 • 177 40,80 " 169 3S,88 81 
6 179 •U,28 " 171 39.30 82 

GROEP 8 b 1) 

Gehuwd Onphuwd ... "" ... po, ... '"" =•- """ mnd. wook 
tllJ u.nvang ..• 169 38;fl8 81 10\ 38,96 77 
Na- 1 jaar . , •. 171 39,38 ., 163 37,44 78 

' 173 39,84 " "' 37,92 79 
3 176 40,32 " 167 38,40 60 • m 40,80 .. \09 38,88 81 • 179 41,28 .. 171 39,36 " 6 161 41,76 87 173 39,84 83 

GROEP 41) 

Gehuwd Oophuwd 

"" ... ... .... .... ... 
mnd. -· ~"'- .... 

Bijáanv-.og . 171 39,38 ., 
"' 37,44 78 

Na I jaar . 173 39,84 " 166 37,92 79 
2 17' 40,32 .. 167 38,40 60 

' 177 40,80 .. "' 38,88 81 • 179 41,28 " 171 39,36 .. 
' 181 41 ,78 87 173 39,84 83 • 183 42,24 88 176 40,.n " GROEP 4& 1 ) 

Geh uwd On~huwc.l 
po, po, po, po, po, ... 

mnd. ..... mnd. " -~· , .. 
B ij unvq • 176 40,32 .. 180 38,40 80 
Na I jaar. 177 40,80 .. 1'6 38,88 81 

' 179 41,28 86 170 39.36 " . ' 161 · 41,76 87 172 39,84 83 . . 163 42,24 88 17' 40,32 " • 185 42,72 ., 176 40,80 66 

' 187 43,20 .. 178 41,28 66 

1) De minima in dei.e loongroep gelden eerst indien bel11oghebbendon tie 
leeftijd van tenminste 23 jlU'(II') heb~ bereik!.. 
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Bij aanvang ·• ·• • • 
Na l jaa.r. • • • • 

2 .. ;. • •• • 
1 ...... · • . .. .. . . . 

.. : .. ·~;:-: : 

DiJ &&nv.na • • · • • 
Na 1 jaaz, • · • ~ · . ' . ' .. . . .. . . . . _. . . . . 

:Bij"·Milvang , • • , 
Na l JM!I' , ••• .• 

' 3 . .. 
• 

CROEP 4b ') 

Gehuwd ... ... ... 
mnd . ..... ""' 

Ongehuwd ... po, ... 
=d. -~· ""' 100 0 ,28 .. 

182 0 ,'76 81 , .. d,24 .. 
' 186 42,72 " 188 43.~ .. , .. 0,88 " "' U , 111 " 

"· 38,88 81 

"' 39,36 .. 
113 39,84 83 

'" 40.32 .. 
177 40,80 .. 
"' 41,28 .. 
181 41 ,78 87 

CR OBP 6 ' ) 

Goh, .. ... ... po, 
mnd. -· Ongehuwd ... ... ... ....... ·- ""' , .. 41:,2' .. , .. •'2,72 .. 
"' 43,tO .. , .. "·" " , .. "·" ., 
"' ..... ., , .. 44, l t .. 

113 39,IU " 175 40,32 .. 
177 40,80 .. 
"' 41,28 .. 
li l 61 ,76 81 , .. u,u .. 
"' "-" .. 

o•osr a. 1> 

""'"'"',. ... .. . ... 
mnd. ..... ,m 

Onpb,wd ... ... ... 
mnd. ..... ""' , .. 

'"'' " "' '4,lt " , .. ..... ., , .. 44,11 .. 
118 u ,eo •• 200 46,08 .. .. , 46,60 •1 

l7t '1 ,28 .. 
lil fl ,78 81 , .. 4.t,U .. , .. 4 1,.72 •• 117 43;!0 .. 
189 43,68 " '" « , UI " OROIP f 1) 

Gehuwd Ongehuwd 
per per per pa per per 

ftffld. week uw- mnd, ,reek uur 
Bij Mnvr.ng • , , , 1116 46,U H lstl 41,72 89 
Na I jMr . , • • , 198 -U,80 8:; IU 43,20 to 
,. ! ,. , . 200 48,09 H 190 "3,68 tl 
• J ,. • , , • • !O! 48,H 17 I H 44, 18 9~ 
" 4 ,. •• •• •. tot 41,04 ll8 194 « ,M H 
" 1 ,. • , • • • !Of '7,62 ff IN 46,12 9f 
• 8 . ,. • , , • O 208 48,- 100 lil 46,60 96 

l Dto m.inimo io <led loongroep gelden .,_ mdien ~bebbende,n Ik 
leeft.ijd van tenminffii tJ j- hebben bereik&. 

8 11 .... nv mng • 
N11 ~ jn.nr • • 

Bij 0 lln\'ang. 
~• 1 j11ar. 

' 3 . 
' • 

6 ,j aanv,mg 
~" 1 jna r. 

' 

Oij a111w1mg. 
Na ~ jaar . 

3 • • • •'• 
4 • • •• 
5 • •• •• 

• 

GROE P b 'I 

Oehu\YU 
per por p..-r 

mm.1 , ~ uur 
2 15 49,U 103 
217 49,Ut 10-l 
2 19 50,60 IUJ 
U I G0,88 100 
:23 á l.:hl 107 
225 f> l,S-1 108 
227 ~2.:lf 109 

GHOEP 6b 1 1 

Cchu_.,I 
per por poc-

mnd ""«!k uur 
!03 47,0-i 98 
!07 47,6! 09 
!O'J 48.- 100 
!Il 48,U 10 1 
! Il 48,90 10:.! 
! 15 40,0 103 
!11 40,0f ,o .. 

GROEP Se 11 
Cehu•d ......... 

mnd. week uu r 

2 11 48,48 IO I 
!13 ♦8,96 102 
! 15 40,U 103 
!Il 41,92 10.f 
! Hl û0,40 10,j 
!t l )(),SS 106 
223 5 1.36 107 

GROEP 6d 1) 

Cehu..-d 
per por per 

mnd. "-eek uur 

!30 ~!.80 llO 
!32 6:1,28 111 
!34 63,76 11 2 
!36 M,24 113 
!38 5U ! 114 
! 40 5.5,!-0 115 
U 2 Gl,GS 116 

011geh11,,...1 
per per per 

1nnd. week ,,.1r 

204 H ,0.f UIJ 
206 47,á2 ou 
:!08 48,- 100 
2 10 48,,t8 10 1 
!12 45,96 102 
2 H 4!1.H 10:J 
! IG •9,92 104 

Ongehuwd 
por pl'r per 

mml . -..'tlllk UW' 
l !H 0 ,64 93 
106 4j, 12 9• 
198 "5,60 9J 
:?00 46.0S 96 
:O'! 46.56 97 
2°' .. ; ,04 98 
to6 47,52 99 

Ongehuwd 
per per per 

mnd. weck uur 
200 46,0S VO 
202 46,51i 9; 
204 47,04 98 
!06 4 7,52 09 
208 4S.- 100 
210 48,48 10 1 
212 •S.96 "' 102 

Ongehuwd 
per per per 

mnd. ,,,oek uur 

! 17 "9,92 10-I 
219 50,40 105 
:m 50,SS 100 
223 5 1,36 10: 
2U 5 1,St I0S 
227 62.32 109 
229 52,SO 110 

1 ) De mmi,n;i. i11 Jet.■ loongrQf'p i;eklro ocn;t indien bclftoghcbbenden J e 
locftijtl vnn tonmm1to !3 jaren hcbl.,cn bcroik&. 

Volwassenen - Gemeenteklasse IV 

Bij aanv..ng • . . 
N• 1 JIIN'. 

' ' . • • 

Bij NnVMI .••• 
Na l Jaw . 
. ' . . 

' .. . .. .. . . . . . .. 

Bij Nnnng • • • • 
Na l j .... • • • · • 

' ' 

Bij aanvang • • , • 
Natj .... ... 

' ' 4 ........ . • . . . .. . 

CROEP 1 1) 

Gehuwd ... ... ... 
=d. -· ""' 
U 2 32,64 " '" 33,12 •• 1'6 "·" " '" 34,08 71 

"' 34,58 " U2 35,0-I 73 

"' 35,62 ,. 
GROEP 2 ' ) 

Gehu wd ... ... .::;_ - ... , .. 
100 

"' "' "' "' , .. 
..... 
34,66 
3:lo,0. 
36.61 
se.-
36,41 
36,96 

GROEP Za 'I 
Gehuwd 

71 
7l 
73 

" 70 

" 77 

por por per 
mnd. weck 

"' , .. 
"' "' , .. 
'" 1" 
.... 
mnd. 

33,04 
35.62 
39,-
35.48 1 
36,H 
37,U 
37,92 

GROEP 1 1) 

Geb,wd 

..':. 
165 36,61 
16'1 '36,-
159 36,48 
H l 36,H 
183 37,'4 
165 37,H 
157 S&,40 

73 

" " 78 
77 

" " ... 
'"' 
" " " 77 

" ,. .. 

Ongehuwd ... .. . 
m nd. -~· 
"' 30, 72 

'" 3 1,20 
137 3 1,68 

"' st, t«r 
14 1 3f,64 ,., 33,13 

'" 33,80 

Ongehuwd ... ... 
mnd. -1'0 32, 16 

"' 32,6' 
l U 33,11 , .. 33,80 

"' 34,08 
100 34,66 
1" "·°' 

Ongehuwd ... ... =•· -· '" 33, U , .. 33,60 , .. 34,08 
1,0 :s .. ,66 

'" 36,04 

'" 85,62 , .. 36,-

Onphuwd ... ... 
=d. ..... 
'" 33,110 , .. 34,08 
100 3• ,M 

'" ..... 
"' 36,6! 

"' se.-
l" 31,48 

390 

.... 
""' •• ., 
•• 
" .. 
•• 70 

... ·-" .. 
•• 
" 71 
7l 

" ... 
""' •• 
" 71 

" " 
,_ 

" ... 
""' 70 

71 
7l 

" " 76 
76 

1 ) Dto minima in de. looagroep plden eer-.t indien behngMbbmden et. 
i..fijjd nn t..enm.mM !Z jaren bebbai bareilr.i. 

' I Dto minima in deze loongroep ge~ eem indien bel.ncbebbel:lden et. 
""el't.iid 'ftn c.enmiMtl :3 jll.N!n ~ blnilr;&. 

811 """vang . 
Na I j1111r . 

' , 
' 

t:,j ann,·11ni .•• 
N11 ~ j,ui.r • •• 

, 

Uy '"""""I . . , , 
/li 11 ~ jn11r , •• 

J 

BiJ ll!IIIVll"&' , • • • 

Na I janr • , • , • 
2 
J 
4 • • ••• 
j ••••• 

• 

GROEP 3a 1 ) 

Gehuwd 
por ()04' per 

m nd. -.."OOk uur 
15!) 36,48 76 
161 lG,!>6 '11 
163 37,4" '1S 
I M 3i,02 7U 
167 18,40 80 
16!) !18;811 IJ l 
171 !J9,!18 8! 

GROEP 3b 'J 

CehuwU 
por per pet" 

miMI . ,..,x,1,:, un r 

IGI !IG,!)t; 77 
163 :n,u 711 
IG.i !J7,1: t!t 
IG7 3fl.•n 80 
l li!) 3.'J,IIS RI 
17 1 :'19,Jfl 11:t 
173 l!t.84 

CROEP 4 1 1 
Ccln,i"-.J 

l"'f" l'.'f:r ror 
tnnd . ..,·t:ick' 1mr 

1113 :n,u ;s 
1115 :li,9:! ;w 
lüi :JS, .fO M.I 
l ti0 38.SS ,q 
l i l :t!),lfi 8! 
113 3!1,1; , 8:i 
17û 40.3:! 8" 

"'" mud . 
167 

'" n, 
173 

'" lli 
lill 

CROEP 4a ' I 
Cc.hu .. ·d ,,,, 

weck 
38,4(1 
38,SS 
3!t.3G 
39,S-l 
40, :1! 
40,80 
41.!8 

"" 
80 
81 

" .._, .. .. .. 

IJn&-elntW\I 
1.ior per p!lr 

mnd. l<'eok uur 
150 3 .. ,61) 72 
15: 35,fl,& 73 
13.f :U,62 14 

· ~ 30.- '7$ 
158 36, ,& t. '76 
IGO !lti,!11\ n 
102 31, ◄ 4 Hl 

Ons;-,hu,..J 
por per ,,,,.. 

1nn rl . -..·1.,~k uur 
1!,~ Ll,O.a 7:J 
15,4 J.;.s: ,. 
100 JG.- 75 
I IIR lG,411 7R 
1r.u :16.!t<i n 
IGI! !11,H 78 
104 !17,ln 7U 

Ongehuwd 

''°" pt'r ,_. 
mni l . ..-c,!k 

:,~.á:! ; 4 
l ;iii :16,- 7.; 
1511 JOA 8 7U 
100 ~.00 '7; 
lf>! 37,4 ,& 78 
IIH 37,9! 111 
10_0 311,-10 lfJ 

""' """'· 159 

'" IGJ 

'"' IG7 
109 
l i l 

Onirohuwd 

"" -· 21.4!1 
36,08 
31,44 
37,92 
38.-'0 
38,8S 
3a,:io 

po, 

" " 78 ,. 
80 
81 

" •1 I-"' ,nmun" in ,k-m lo,,,. ,. ,....,, 1;,lkl,·u ,.,n., ;,., ,,,.., l•-l.mghol.,l,e110C11 cJo 
k-c0 ,1d ,-nr, 1eurn1111u.e ?3 jon,n heiJJ,,,., 1...-, .. il..1 

\ 
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BIJLAGE B II 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 
bevattende de loongroepen met de pe-

GROEP 4b'l 
riodieke v erhogingen uitgedrukt in 

CehuwJ On~ohu ....d guldens per maand en per week en in 

"" 
,... ..,, .. , ''" "'" centen per uur, geldende voor de amb-

nmd. -~· uu, mud. ..... uu, 

[l iJ l\&nnnii;. 109 :'IS,S~ 81 JO i 3&.or. " t en, vermeld in de volgens artikel la, 
N11 1 jnor.,. Il\ 3!l.:rn " \ijJ :n.H 78 

' .. Jl3 39.~4 83 JO, ~7.92 70 2e lid, sub b, daarmede overeenkomen-
:'I ·• 17 ,5 40,32 .. \ Ol 38,40 '" de g r oepen van bijlage B Il, voorzoo-

"' .. o.~ " JO, 3S,88 8 1 
1n 41/!S .. In 39.36 " ver deze ambten worden bekleed door 
181 41,76 " Jl3 39,84 " 

GROEP 5 ' ) 
niet-volwassenen. 

(;\,!huwJ Ong,:,hmrd JeqdJonen • Gemeenteklasse 1 .... "'' i"-' ..,, ..,, .,. . 
mr1<I. "eek mnd. ·-· uur 

l lij ,un,•,1111. Il\ 30.30 82 163 31,U " 
GROEP 1 

)la J jn11,r • Jl3 30,84 83 JO> 37,02 79 Gehuwd Ongehuwd 
- .. 11,; 40.32 .. 161 38,40 " 117 •IO,SO .. 16' 38,Sll S I Leeftijd .... ,_ .... ,_ ,,.. .,. . 

110 41.28 .. I l \ 39,3fl ., =•· WNk ·~ mnd. wNk ·~ 
181 41 .iS 81 Jl3 3!),84 " 14.JNI' - - - SI 7,68 16 
1~3 42,'24 " 1a 40,32 .. 

15" - - - •• 10,56 " GROEP 5a ') 10 - - - 63 14,40 30 

CNmwd On1chuwJ 
17 - 80 18,24 .. 
18 . . . . . . .. !Z,08 .. .. 22,08 .. .,., ""' "" ""' po, ,,.. 
" . . . . . . 11 6 %6,'0 .. 110 26,40 .. 

mmJ. -~· ""' meJ •·eek t.n r 20 . ...... JU 30,7! .. 134 S0,72 .. 
llij 1\:1,0VIII\I; , 118 40,S0 llr, 15< !IS,40 80 21 .... 160 34,M 72 \ .. 33,12 .. 
:,,;,.Jjnor . \Bti ◄ 1.:8 81\ 1'8 3$,8!1 S I 

. " 182 H,it. ., 1;11 39,36 " IR> 42,:-i " 172 39,!14 ., 
186 4t,i2 " Il< 40.32 .. GROEP 2 

JS, ◄3,20 QO 176 ,o.su ss 
l !lO ◄ :l,IIS 9 1 118 , 1,:s .. Otlhuwd Onguhuwd 

GROEP 6 'J Leeftijd .,.. 
""' 

.,., ,_ "" 
.,.. 

Gehu1nl. Onvehuw,I mnd. YNk •= =•· -· ·~ 
I"' po, .,.. I"" po, ,.. "Jaat - - - ,. , ... JO 

mnd. -~· u11r mnJ. wMk U UI' JO . •. • . . . - - - .. 10,66 !!!! 

!Jij HM'aog. IS< 42.24 .. 113 39,84 " JO .. . ... - - - " l •l.'0 30 

~ ... 1 j1u1r . 186 42,i2 •• m 40.32 .. 17" .. 80 JIJ.:f, " 
: ; : JSS 43,20 ,0 li7 40,S0 .. 18 ...... ..... ., .. H,68 ., 

100 43,68 91 179 41,t& .. 19 .. . .. . li l 26,811 .. \Il 26,88 .. . - Hl!! U,16 " 181 41 ,76 ., ,o 130 31,!0 " l30 31,%0 " 
á ~ 194 44,04 " 183 42,2, •• 21 . ... . . ,,. 35,52 ,. 

"' ..... 71 . " 106 45, 12 9 1 18.i f, 2,12 .. 
' ) ~nu in 1\eul 100nl!roep goiltl~ eerM itk.lMln btilMt:hf'l,bend,,n M 

k,eh,jd van tenmin1to 23 jan:n hobben bot" ik t . 
GROEP 3 

GROI.P la 1) 
Gehuwd . Ongehuwd 

Oohuwd Onpbuwd Leeftijd .... "" "" "" .,.. .. ... ,_ ... .,.. .,.. ... mnd. WMk ""' =•· W ... ""' 
mnd. wook •= mnd. W ... ·~ (f, jaat - - - ,. , ... JO 

Bij aanvq • • , . 200 ''·°' .. IN ..... • • 16 - - .. 10.MI " Na I jaat ••••• .. , 47.JJ " , .. 45, I S .. 18 - - - " lfi ,4U !10 

' . . . . . 209 48,- 100 198 45,60 .. 17" .. 18,24 " 
' . . . . . 211 48,41 101 200 46,08 .. 18 . ... . . .. ~.56 ., .. !2.M ., 
• . . . .. . 213 48.~ , .. 202 46,58 ., JO 111 20,88 .. 11 1 l!6,U .. 
• 210 49,44 103 20< 47,04 .. 2(J . . ... . l !10 :U.%0 " 130 :u .20 .. 
• . . . . . m 4,9,92 JO< 200 47,5J .. , 1 . ... . . 164 :i~.5! ,. \" 34,US " " . . . . . . 11' t O.S! .. 161 39,40 00 

OROSP Ali 

... Oelmwd Ongehuwd GROEP 4 ... .. ,_ ... .... Ooh uwd Ongehuwd 
mnd. -· ·~ mnd. wook um 

Bij ._.,azig . . .. , .. ..... " IU 42,24. .. Lttrtijd .... po, ,,., _po, "" pc, 
Na I jaat •• . • • 1" 46, IS .. - 1 .. U,'JS .. =•· weok uu, mnd. ·-· uu r 

' . . . . . ... ..... .. 181 43,!0 .. Ujaar .• . , •• - - " 7,G$ 16 
3 .. . .. 290 ..... .. J,O 43,18 " 15 ..... - - - .. 10,50 " . ..... , .. ..... ., m 44.te .. JG 

• ..... ... "·°' .. IH "·" 
., 

Il 
. . .... - - - 63 14,40 30 

• ... 47,H .. I" 45, IS .. . . .... - - 60 18,24 " .. . .. 18 ... . .. 98 !U6 ., •• 2!,50 ., 
GBOD 11 1 ) 

JO . .... . li l !6,8S 06 117 :rn.ss "' ,. .. . . . . 136 31,!0 ,, !3G 31.20 ., -- Ongehuwd , 1 ...... 1;-;o 3G,- " 150 34,M 12 ... ,_ .... "" "" .... 2:! ..... . lll -10,80 " JO, 38,88 ,1 
mnd. - ·~ mnd. W ... um 

Bij aanvug .•• • ... 46,0I .. 100 43,18 0 1 
Na I ju.r .. ••• ''" 46,66 ., 192 44,16 .. 

' 
, .. 47,(M .. 19' "·°' ., 

• 200 47,62 .. 190 46, IS .. J eugdlonen • Gemeenteklasse Il . 208 . ,_ 100 ... u ,eo .. 
6 . . .. . 210 48,48 101 200 45,08 .. 
• . .... 212 .~ .. 10, 202 ·~ .. ., CROEP 1 

GROEP 84 1 ) 
Gehuwd Ongehuwd 

Gehuwd. Ocgohuwd Leefl,Jd po, po, I"" .,., .,.,. .... ... ,_ .,.. .. .... .,.. mnd. w~k ·~ mod •·eek uu, 
mnd. - ·~ mnd. - = 14 ja11, .•• •• • - - - " ': ,20 15 

Bij Mnva.ng , . "' 49,44 10, ,.. 47,04 .. JO .. . ... - - - .. l v/1~ ,1 
Na l jNr . 217 49,9! 19' 200 47,6J .. J O ... ... - - - " 13.H " "2" "' "·"' 105 208 48,- 100 17" - ,. 17,:!d " " 3 " m 50,98 106 l\O "·" 10 1 18 . . . . . . " 2 1.1 : .. 02 : 1, 1: .. -. " .,, 51,36 107 m 48,96 101 19 109 :! ,i ,!)G " 10, 24,110 ä2 

- 5 " 
224, 61,84 108 "' 49,4' 1()3 20 .. . . . . 123 :!S,80 00 l:!5 :s.so 00 

"." "' 5!,31 100 "' 49,92 , .. , 1 142 32,G,i .. 13G 3 1,20 .. 
~ in den loongr-oep gelden eent. indiesl bei.1bobbenden <M 

leeftijd van Lerunizwt.e 23 j-1, hebbein benül. 
CAOEP 2 

Gehuwd Oni;ehuwd 

Leelt.i,jd ... .,., 
"" 

.., po, P"' 
,.,nd. ·=• ·~ mml. weck uu, 

14 jaar • •• •. - - - " :.:!O IJ 
u .. - - - .. 10.08 , 1 
JO - - - '" 13.11 " 17 •• . . . . . . - - 7G 17 .:!.i 30 
18 ... . . . .. ! l ,GO 45 " 2 1,60 ., 
19 .... . . lil !!l • .U " 111 :!3,H 53 .. . ..... 121 29.23 01 127 :?!1,2:' ij\ 

21 ..... . ... 33,60 10 1, 0 32,hl " 
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CROBP 1 Jeu&dloneo - Gemeenteklasse IV 
o.l,uwd Ongehuwd 

1-Ctijd po, ... ... ... ... ... ~ROEP 1 
mnd. ..... om =•- -· = G,hu.-d On,gehuwd 1, J ..... ••• ;, , ... " ,. .. « 10,01 .. Leenijd ... .... ... ... ,- ,_ ,. 

" 11,44 .. mnd. -· mnd. . ... 
17 78 17,!8 .. l4j...., 30 6,72 " 18 .. 21,IO .. .. 21 ,80 .. 

" 
,o fl,12 " " 111 25.U ., 111 25,44 63 

" !il l!!,48 " 20 127 29,!S 61 U7 29.!8 " 17 " l !i,84 33 

" ... 33,eo 70 , .. 3Z,18 ., 
18 •• 11,20 .. .. 10,:?() ,o 

21 ,., 38.'0 BO • ... ie,u ,. 
- 19 98 22,áfl ., "' 22.SA ., 

20 "' %59% · " 11:1 2G,t':! .. 
21 1:n•1 2».?8'J 6 1') '" :?7,84 ... 

C.ROBP 4 
,--

Gohuwd Ongohowd CROEP 1 

Leeftijd ... ... ... ... ... ... Gehuwd Onaohuwd 
mnd. ..... mnd. ..... om 

Leeftijd ... ... ... ... ... i.jau .. " 7,!0 " 
... 

" .. 10,08 21 
mnd ..,. m .... -· ,. .. ...... •• JJ,44, .. !! jMU" 

,o ,.12 " " 
,. 17,28 .. .. 9,12 , . 

" .. 21,GO .. .. 11,&0 .. ,. .. 12,48 , o 

" lll 26,44 113 111 25,H " " " l l'i,84 33 

20 127 21t,!8 " 127 H.21 " 
18 .. 19,68 " .. 19,68 " 21 "' 34,08 71 ,., 32,M .. " 100 23,(M .. 100 23,04 .. 

H , .. , .... 81 "' aue 77 20 '" 26,40 " ... 26,40 .. 
" UI 30,l!f " 125 / 28,IIO 00 

Jeugdlonen - G,meellteklauem CROEP 3 

Ool,uwd Ongehuri 

GROEP 1 IMIUJ• ... ... ... ... ... ... 
o.l,owd - ....... --· mnd. . ... 

14 jb.r 30 1,72 .. 
Leeftijd, ... ... ... ... ... ... " ,o 9,IZ 10 

mud. ..... mod. ..... ,. .. l :Z,4S ,. 
l4j._ .. e,11: 14 " " 15,84 " ,. . .. , ... 20 18 .. l i,68 .. .. 19,68 " ,. . .. 11,96 " 18 . 100 23,0-' 48 100 23,04 .. 
17 . . . . . . . 71 18,31 .. 20 115 26.40 .. "' 21,40 .. 
18 .. to,16 ., .. to,l& .. 21 131 S0,24 " 1!5 H,80 .. 
" 10, !4,- .. l" ,.__ .. ., , .. 34,08 71 lf0 H,16 07 
20 11, 27,16 ., 119 27,H ., 
" 188 31,20 .. u• n.10 .. 'I S._WMI ~ pruu..4 .... nafl30.-psma&llll, lft,7.paw""'offO.•tpN'Mllf. 

GBOD 4 
CROEP 2 - Onplmwd 

Gehuwd Ongehuwd ,_ ... ... ... ,.. ... ... 
mod. - mud. -Leeftijd ... ... ... ... .... ... 1, 1-w . .. . .. .. e,11 " mnd . -· mnd. . .... um 18 .. . ... .. 40 UI 19 

14jur 30 6.12 .. 18 . ...... .. 11,48 .. ,. .. .. , ... 20 17 •• 18,84 " ,. .. .. 12.96 " 18 .. 11,ea " .. 11,fl " 17 .. 71 16,H " " 100 "·°' .. 100 "·°' .. 
18 .. 20,64 ~· .. '°·" " ,. 11, ..... .. n, 26,t0 .. 
19 101 24,48 " 107 24,48 Ol Il 114 S0,7! .. 127 29,H 01 ,o 12 1 21,84 .. 121 27,H " .. l" .. ... " "' H,N .. 
" lf0 3!.lfl " 

,,. 30,12 .. 
CROEP S 

Gehuwd Oogehuwd 
BIJLAGE Bill 

µ,&ftijJ ... ... ... ... ... ... van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
ra.nd. --· mnd. WNk Rijksambtenaren 1934 14 jaar 30 8,72 " , . .. ., , ... 20 

" .. •• 1!,t6 " Bevattende de ambten, welker wedde-
17 71 18,U ,. 
" .. 20,64 " .. 20,64 ., regeling is o pgenomen in de bijlagen ,. 107 24,48 ., 107 24,48 " 20 "' 27,84 .. '" 27,84 " B I en B II. 
" . : i lf0 U., 16 " 

,,. 30.a .. 
" , .. 38,- ,, ... .. ... 71 

GROEP 1. 
CROEP 4 Departementen van algemeen bestuur. 
Gehuwd Ongehuwd' Assistent bij de afdeling hydrografie · van 

1-fl.ijd ... ... po, ... ... ... het departement van Marine. 
mnd. .... mnd. -· Tremmer. 14 j...- 30 8,72 " 10 .. ., 9.60 .. Vaste knecht. 

" .. .. 12,IM " 17 11 18,32 ,. 
18 .. 20.e, ., .. 20.e, .. Hoge colleges van Staa.t. 
" 107 t4,d " 107 24,48 " 20 "' 21.a, .. l:!l 21.a, .. Eerste Kamer .der Staten- Generaal. " "' 32,8' 08 ,,. 31,20 .. 
" , .. 38,48 10 180 3,,11& 72 

Assist ent-bode of vaste knech t. 

Tweede Kamer der Staten- Generaa_l. 
Vas'te knecht. 

Raad van State. 
Knecht. . 

Algemene r ekenkamer. 

Assistent-bode. 

Kabinet der Koningin. 
K n echt. 
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Justitie. 
Burgerlijke en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroep, raden van be
roep (s.v.) en raden van beroep (dir. bel:). 
Knecht. 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 
Beambte voor huishoudelijke diensten. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 
Beambte voor huishoudelijke diensten bij 

d e rijksopvoedingsgestichten voor jon-
gens. , 

Beambte voor huishoudelijke diensten bij 
de tuchtscholen voor meisjes. 

Vrouwelijke beambte voor de huishoude
lijke dienst bij de tuchtscholen voor jon-
gens. 

Binnenlandse zaken. 
Inspectie der bevolkingsregisters. 

Vaste knecht. 
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 

Hulpportier. 
Hulpvakarbeider. 
Kantoorknecht. 
Liftbediende. 
Loodsmelter. 
Loopknecht. 
Nachtwaker. 
Vormenwasser. 

Pensioenraad. 
Vaste knecht. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische hoge-

school. 
Apothekersbediende. 
Badknecht. 
Bediende 2e klasse. 
Huisknecht. 
Hulpportier. 
Knecht. 
Nachtwaker. 
Stalarbeider. 
Transportbediende. 
Tremmer. 
Tuinarbeider. 
Wasknecht. 

Rijksarchieven. 
Hulpbinder. 

Koninklijk kabinet van schilderijen. 
Nachtwaker. 

Rijksakademie voor beeldende kunsten. 
Werkman. 

Hulpportier. 
Nachtwaker. 

' 

Rijksmuseum. 

Financiën. 
Agentschap van het ministerie van • 

Financiën. 
Vaste knecht. 

Belastingdienst. 
Vaste knecht. 

Domeinen. 1 

Arbeider. 
Oorlog. 

Inrichtingen van de Konin,klijke landmacht. 
Bediende 3e klasse. 
Sjouwer. 
Vaste knecht. 
Werkman in algemene dienst. 

1948 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrich-

tingen van de Koninklijke marine. 
Assistent-centralist. 
Grondwerker. 
Machinepoetser. 
Werkman. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting, 

Kantoorloper (me t uitzondering van die te 
Hellevoetsluis). 

Scheepsdiepgangmeter, tevens kantoor
loper. 
. Wederopbouw·en Volkshuisvesting. 

Oentrale directie van de wederopbouw en 
de volkshuisvesting. 

Vaste knecht. 
Rijksgebouwendienst. 

Nachtwaker. 
Vaste knecht. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Vaste knecht. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Vaste knecht. 
Scheepvaartinspectie. 

Vaste knecht. 
Rijkspostspaarbank. 

Nachtwaker. 
Vaste knecht. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en telefonie. 

Vaste knecht bij het hoofdbestuur. 
Vaste knecht bij de postchèque-· en giro

dienst. 
Werkman. 

Rijkswaterstaat. 
Arbeider bij de technische dienst der do

meinen. 
Hulpkantonnier bij de wegen, respectieve

lijk kanalen, rivieren en zee- en haven
werken. 

Sluiswachter te Molenwijksluis (Dr.). 
Dienst van de Noordoostpolderwerken.' 

Arbeider bij de gemalen. 
Economische zaken. 

Octrooiraad en bureau voor de industriële 
eigendom. 

Vaste knecht?. 
Oentraal bureau voor de statistiek. 

Vaste knecht. 
Oentrale dienst voor in- en uitvoer. 

Knecht. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Landbouwhogeschool. 
Landarbeider. 
Stalarbeider. 
Tuinarbeider. 

Middelbare school voor tropische 
landbouw. 

Schoonmaker. 
Tuinarbeider. 

Rijkslandbouwproefstations. 
Tuinarbeider. 



1948 
Rijksinstituut voor pluimveeteelt. 

Tuinarbeider . 
Plantenziektenkundige dienst. 

Tuinarbeider. 
Veeartsen ij kundige dienst. 

Stalarbeider bij de Rijksseruminrichting. 
Rijksinstituut voor visserijonderzoek. 

Bediende bij de chemische afdeling. 
Sociale ,iiaken. 

Rijksverzekeringsbank. 
Kantoorknecht. 

Rijksarbeidsbureau. 
Vaste knecht. 

Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 
Stalarbeider. 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
t te Rotterdam. 

Huisknecht. 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 
Knecht. 

Krankzinnigenwezen. 
Bediende. 
Huisknecht. 
Nachtwaker. 
Tremmer. 
Tuinarbeider. 
Wasknecht. 

GROEP 2. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Hulpstoffeerder bij h et departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 

Lichtdrukker bij het departement van Ma
rine. 

Lichtdrukker bij h et departement van 
Oorlog. 

Magazijnbediende. 
Verwarmingsstoker. 
Werkman met bijzondere diensten bij het 

departement van Oorlog. 
Hog·e colleges van Staat. 

Eerste Kanier der Staten-Generaal. 
Verwarmingsstoker. 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Verwarmingsstoker. 

Justitie. 
Burgerlijke en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroep (s.v.) en raden 

van beroep (dir. bel.) . 
Verwarmingsstoker. 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 
Bijkok bij h et gevangeniswezen. 
Bijkok bij de rijksasyls voor psychopathen. 
Hulpstoker. 

Binnenlandse zaken. 
Centrale commissie voor de keuring 

van films. 
Hulpoperateur. 

Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf. 
Stoker. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische 

hogeschool. 
Bijkok. 
Hulpportier bij het academisch ziekenhuis 

te Leiden. 

Hulpstoker. 
Magazijnbediende. 
Museumbediende. 
Nachtportier. 
Operatiebediende 2e klasse. 
Polikliniekbediende Ze klasse. 
Stalknecht. 
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Transportbediende bij het academisch zie
kenhuis te Leiden. 

Verwarmingsstoker. 
Koninklijke bibliotheek. 

Verwarmingsstoker. 
Koninklijk penningkabinet. 

Museumbediende. 
Rijksmuseum. 

Museumbediende. 
Koninklijk kabinet van schilderijen. 

Museumbediende. 
Rijksmuseum voor volkenkunde. 

Museumbediende. 
Koninklijk conservatorium voor muziek. 

Bediende. 
Rijksmuseum van oudheden. 

Bediende. 
Museumbediende. 

Rijksmuseiim H. W. Mesdag te 
's-Gravenhage. 

Museumbediende. 
Rifksmuseiim Huis Lambert van Meerten 

te D elft. 
Museumbediende. 

Financiën. 
Belastingdienst. 

Meet.arbeider. 
Rijksmunt. 

Werkman 2e klasse. 
Oorlog. 

Inrichtingen van de Koninklijke 
landmacht. 

Assistent-bakker. 
Assistent-lijnwerker. 
Bediende 2e klasse. 
·conservatiewerkman. 
Conserveerder. 
Geoefend sjouwer. 
Gloeier. 
Harder . 
Hulpkleermaker. 
Hulpportier. 
Hulpstoker. 

. Kleurder . 
Kopersmelter. 
Kraandrijver. 
Laboreerder. 
Lichtdrukker. 
Machinaal houtbewerker. 
Machinaal vormer. 
Magazijnknecht. 
Magazijnoppasser. 
Revolverbankdraaier. 
Rubberbewerker. 
Rijwiellakker. 
Slijper-poleerder 3e klasse. 
Soldeerder. 
Sorteerder. 
Terreinwachter. 
Verver. 



Voorslager. 
Vijler. 
Wasser. 
Werkman met bijzondere dienst. 
Werkman in de verbandkamer (ongedi-

plomeerd). 
Werktuigbediende. 
IJzergieter. 
Zand blazer. 
Zolderknecht. 

Topografische dienst. 
Drukker 3e klasse. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrich-

tingen van de Koninklijke marine. 
Badknecht. 
Bureau-oppasser. 
Con serveerder. 
Conservatiewerkman. 
Hulptakelaar. 
Magazijnknecht. 
Voorslager. 
Werkman in de verbandkamer (ongediplo

meerd). 
Werkman le klasse. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. · 

Werkman bij het betonningsmagazijn. 
Wederopbonw en Volkslmisvestlng. 

Rijksgebouwendienst. 
Opperman. 

Verkeer en Waterstaat. 
Luchtvaartdienst. 

Werkman. 
Staatsbedrijf der posterijen, televrafie 

en telefonie. · 
Verwarmingsstoker. 
Verwarmingsstoker bij de postchèque- en 

girodienst. 
Werkman l e klasse. 

Rijkswaterstaat. 

Bediende bij h et laboratorium voor che-
misch-technologisch onderzoek van 
bouwstoffen voor de wegenbouw. 

Brugknecht, voor zover niet afzi:mderlijk 
genoemd. 

Brugwachter, voor zover niet afzonderlijk 
genoemd. 

Dekknecht. 
Lichtdrukker. 
Pontknecht. 
Sluisknecht te Crèvecoeur, Haastrecht, 

Helsluis, Jutphaas (Doorslag), Maars
sen, Markkanaal, Nieuwezijlen, Nigte
vecht, Ottersluis, Rozenburg, Spiering
sluis, Staphorstersluis, Werkendam. 

Sluiswachter, voor zover niet afzonderlijk 
genoemd. 

Dienst der Zuiderzeewerken. 
Brugknecht aan de basculebrug bij Van 

Ewijcksluis. 
Dekknecht. 

Dienst van de Noordoostpolderwerken. 
Brugwachter. · 
Kantonnier bij de wegen en vaarten. 
Laboratoriumbediende. 
Sluiswachter bij binnensluizen. 

1948 

Rijksinstituut voor zuivering van 
afvalwater. 

Bediende. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

,Landbouwhogeschool. 
Knecht bij de proefvelden. 
Melkknecht. 
Voederknecht. 

Middelbare Landb.ouwscholen. 
Stoker. 

Middelbare school voor tropische 
landbouw. 

Knecht bij de proefvelden. 
Rijkslandbouwproefstations. 

Stoker. 
Veeartsenijkundige dienst. 

Koetsier bij ûe rijksseruminrichting. 
Stalknecht bij de rijksseruminrichting. 
Stalknecht bij het Staatsveeartsenijkundig 

onderzoekingsinstituut. 
Sociale zaken. 

Rij ksverze kerings bank. 
Verwarmingsstoker. 

Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 
Bedrijfsassistent. 

Krankzinnigenwezen. 
Arbeider in de keuken. 
Bijkok. 
Hulpportier. 
Magazijnbediende. 
Nachtportier. 

GROEP 2a. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Bode. 
Portier. 

Hoge colleges van Staat. 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

Bode. 
Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 

Bode. 

Bode. 
Portier. 

Raad van State. 

Algemene rekenkamer. 

Kabinet der Koningin. 

Justitie. 
Burgerlijke en militaire gerechten, alsmede 
centrale raad van beroep, en raden van 

beroep (s.v.), en raden van beroep 
( dir. bel.). 

Bode. 
Portier. 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Bode bij de voogdijraden. 
Binnenlandse zaken. 

Inspectie van de bevolkingsregisters. 
Bode. 
Portier. 

Armwezen. 

Bode bij de rijksdienst voor de ondersteu
ning van behoeftige Nederlanders in het 
buitenland. 
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Staatl!drukkerij- en uitgeverijbedrijf. 
Portier. 

Bode. 
Portier. 

Pensioenraad. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische 

hogeschool. 
Apothekersbediende, tevens magazijnbe

diende bij het academisch ziekenhuis te 
Leiden. 

Bode. 
Magazijnbediende bij het academisch zie

kenhuis te Leiden. 
Portier. 

Bode. 
Portier. 

Portier. 

Rijksarchieven. 

~oninklijke bibliotheek. 

Koninklijke Nederlandse akademie van 
wetenschappen. 

Bediende. 
Rijksmuseum. 

Portier. 
Rijksmuseum voor volkenkunde .. 

P ortier. 
Rijksmuseum G. M. Kam te Nijmegen. 

Portier. 
Financiën. 

Agentschap van het niinisterie van 
Financiën 

Bode. 
Portier. 

Portier. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 
Portier. 

Rijksmunt. 

Belastingdienst. 

Rijksinkoopbureau. 

Oorlog. 
Inrichtingen van de Koninklijke 

landmacht. 
Bode. 
Portier. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en 

inrichtingen van de Koninklijke marine. 
Bode. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Kantoorloper-telefonist. 
Lichtwachter der 2e klasse bij 's Rijks k ust

verlichting. • 
Matroos bij het loodswezen. 
2e Matroos aan boord van een motorbeton

nings- en verlichtingsvaartuig. 
2e Ma troos aan boord van een stoombeton

nings- en verlichtingsvaartuig. 
Motordrijver der 2e klasse bij 's Rijks kust

verlichting. * 

• In dit ambt is het loon in een derde of 
vierde klasse gemeente gelijk aan dat in een 
der tweede klasse. 

D e lichtwachters bij de semaphore te ' IJ
muiden en Hoek van Holland ontvangen 
een a mbtstoelage van f 4. 70 per maand. 
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Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
Centrale directie van de wederopbouw 

en de volkshuisvesting. 
Bode. 

Rijksdienst voor het nationale plan. 
Bode. 

Bode. 
Portier. 

Rijksgebouwendienst. 

Dienst uitvoering werken. 
Bode. 

Bode. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 
Portier. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksverkeersinspectie. 

Rijksluchtvaartdienst. 

Scheepvaartinspectie. 

Raad voor de scheepvaart . 
Bode. 

Bediende. 
Bode. 

Rijkspostspaarbank: 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 
en telefonie. 

Bode bij het hoofdbestuur. 
Bode bij de postchèque- en girodienst. 
Portier. ' · 
Portier bij het hoofdbestuu r. 
Portier bij de postchèque- en girodienst. 

Dienst der Zuiderzeewerken. 
Bode. 

Economische zaken. 
Octrooiraad en bureau voor de industriële 

eigendom. 
Bode. 
Portier. 

Centraal bureau voor de statistiek. 
Bode. 
Portier. 

Centrale dienst voor in- en uitvoer. 
Bode. 
Portier. 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Landbouwhogeschool. 

Kantoor bode. 
Sociale zaken. 

Arbeidsinspectie en inspectie van de 
havenarbeid. 

Bode. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 
Portier. 

Bode. 

Rijksverzekeringsbank. 

Rijksarbeidsbureau. 

Gezondheidsraad. 

Staatstoezicht op de ziekenfondsen. 
Bode. 

Overzeese gebiedsdelen. 
Indisch etablissement. 

Bode. 
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GROEP 3. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Archiefbediende. 
Bibliotheekbediende. 
Binder. 
Halfvakman bij het departement van Oor-

log. ' 
Laboratoriumbediende bij het departement 

van Justitie. 
Magazijnbediende bij het bureau verificatie 

der afdeling invoerrechten van het de
partement van Financiën. 

Magazijnbediende-binder bij het magazijn 
van materieel der afdeling organisatie van 
de belastingdienst van het departement 
van Financiën. 

Verwarmingsstoker-vakman. 

Justitie. 
J?sychopathenzorg. 

Laboratoriumbediende bij de rijksasyls voor 
psychopathen. 

Portier bij de rijksasyls voor psychopathen. 
Tuinman-stoker bij de rijksasyls voor psy

chopathen. 
Rijkstucht- en opvoedingswezen. • 

Beambte voor huishoudelijke diensten bij 
de rijksopvoedingsgestichten voor jon
gens. 

Binnenlandse zaken. 
Staatsdrukkerij- en Uitgeverijbedrijf. 

H ulpchauffeur. 
Hulpstereotypeur. 
Magazijnknecht. 
Vakarbeider. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische 

hogeschool. 
Archiefbediende. 
Bediende l e klasse. 
Bibliotheekbediende. 
Binder-vakman. 
Kasknecht. 
Laboratoriumbediende. 
Operatiebediende le klasse. 
Polikliniekbediende le klasse. 
Portier bij het academisch ziekenhu is te 

Leiden. 
Stoomstoker. 
Tuinknecht. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Rijksarchieven. 
Bibliotheekbediende. 
V '?rwarmingsstoker-vakman. 

Koninklijke bibliotheek. 
Bibliotheekbediende. 

Rijksakademie van beeldende kunsten. 
Bediende. 

1 Rijksmuseum. 
Tuinknecht. 
Verwarmingsstoker-takman. 

Financiën. 
Rijksmunt. 

Bediende bij de afdeling controle. 
Werkman l e klasse. 
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B elastingdienst. 
Laboratoriumbediende bij het laboratoriu m 

van het departement van Financiën. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Domeinen. 

Knecht bij de visserijpolitie op de Zeeuwse 
stromen. · 

Stoker bij de visserijpolitie op de Zeeuwse 
stromen. 

· Oorlog. 
Inrichtingen van de Koninklijke landmacht. 
Artilleriewer kman. 
Bankensteller. 
B ediende le l{lasse. 
B inder. 
Blikslager. 
Chauffeur. 
Chloor- en zeepbereider. 
E rnstvuurwerker. 
Fraiser. 
Frame bouwer. 
Gereedschap harder. 
Gereedschapslijper. 
Halfvakman. 
Houtbewerker. 
Hulp bewaarder. 
Hulpmonteur. 
K eurder. 
Laboratoriumbediende. 
Lasser. 
L ederbewerker. 
Lopenrichter. 
Machinedrijver. 
Mag·azijnoppasser le klasse. 
Motordrijver. 
Motorschipper. 
Mijnenmonteur. 
Rubberbewerker le klasse. 
Rijwielhersteller. 
Rijwielsoldeerder. 
Schutter. 
Slager. 
Slijper-poleerder 2e klasse. 
Stoker. 
Takelaar. 
Timmerman bij de schietbanen. 
Toezichthoudend werkman. 
Vatenhersteller. 
Verwarmingsstoker-vakman. 
Werkman-amanuensis. 
Werkman-boswachter. 
W erkman in de verbandkamer (gediplo

meerd). 
W erktuigbediende le klasse. 

Ger;,erale staf. 
Archiefbediende. 
Bibliotheekbediende. 

1 
Geneeskundige dienst van de Koni1J,klijke 

landmacht: 
Hospitaalbediende. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrich-

tingen dèr Koninklijke marine. 
Artillerie-werkman. 
Chauffeur. 
Ernstvuurwerker. 
Half-vakman. 
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Havenwachter. 
Hulpmonteur. 
Lederbewerker. 
Magazijnknecht le klasse. 
Matroos. 
Motordrijver. 
Mijnenmonteur. 
Sluiswachter. 
Stoker. 
Stratenmaker. 
Takelaar. 
Werkman bij het commandement der ma

rine. 
Werkman bij het scheikundig laboratorium. 
Werkman in de verbandkamer (gediplo

meerd). 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
2e stoker bij het loodswezen. 

Wederopbouw en VoThshulsvestlng. 
Rijksgebouwendienst. 

Half-vakman. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Dienst uitvoering werken. 
Magazijnbediende. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijkspostspaarbank. 

Verwarmingsstoker-vakman. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie 

en telefonie. 
Archiefbediende. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Rijkswaterstaat. 

Brugknecht bij de dubbele basculebrug over 
de Oude Maas te Dordrecht. 

Brugknecht bij de rolbasculebrug over de 
Noord te Hendrik-Ido-Ambacht. 

Brugknecht te Barendrecht. 
Brug-knecht te Spijkenisse. 
Brugknech t-dekknech t. 
Brugknecht-helmduiker. 
Brugknecht-telegrafist aan de Zuid-Wil-

lemsvaart. 
Brugwachter te Boschkampsbrug (Drent

sche Hoofdvaart), Dinteloord, Galgen
kampsbrug, Gekanaliseerde Hollandsche 
IJssel, Haagsche Schouw, Kiesterzijl, 
Leidschendam, Markkanaal, Nieuwediep, 
Norgerbrug, Pijlebrug (Drentsche Hoofd
vaart), Zwolle (veeladingsbrug), Schot
deuren (Zijtak), Veenhoopsbrug, Wad
dinxveen, Wilhelminakanaal, Witterbrug. 

Havenknecht. 
Kantonnier 3e klasse. 
Pontwachter, voor zover niet afzonderlijk 

genoemd. 
Sluis- en brugwachter te Huis ter Heide. 
Sluis- en pontknecht te Veere. 
Sluis- en stuwknecht, voor zover niet afzon 

derlijk genoemd. 
Sluisknecht te Gorinchem (tevens brug

knecht). 
Sluisknecht te Gouwesluis (tevens brug

knecht). 
Sluisknecht te Zutphen (Twenthekanalen) . 
Sluisknecht, voor zover niet afzonderlijk 

genoemd. 
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Sluisknecht-stoker te Schellingwoude. 
Sluiswachter te Asperen, Helsluis, Maars

sen (Vechtsluis), Ottersluis, Rozenburg, 
sluis 5 van het Wilhelminakanaal, sluizen 
19 en 20 van de Zuid-Willemsvaart, slui
zen II en III van het Veenhuizerkanaal, , 
Spieringsluis, Vechterweerd, ZoutkamI> 
(Friese sluis). 

Stoker bij de gemalen en electrische bedrij-
ven. 

Stoker (vaartuigen). 
Stoker-dekknecht. 
Stoomstoker bij de gemalen en electrische 

bedrijven. 
Stuurman-dekknecht of le dekknecht. 

Dienst der Zuiderzeewerken. 
Sluisknecht aan de Kooi. 
Sluisknecht te Den Oever. 
Stoker. 
Stoker-dekknecht. 

D ienst van de Noordoostpolderwerken. 
Kantonnier bij de dijken. • 

Staatsvissershavenbedrijf te IJmuiden. 
Halknecht. 
Havenknecht. 

Economische zaken. 
Rijksbureau voor onderzoek van handels

waren. 
Laboratoriumbediende. 

IJkwezen. 
Bediende. 

Centraal bureau voor de statistiek. 
Archiefbediende. 
Verwarmingsstoker-vakman. 

Centrale dienst voor in- en uitvoer. 
Binder. 
Verwarmingsstoker-vakman. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Voorlichtingsdienst ten behoeve van de 

landbouw. 
Laboratoriumbediende. 

Landbouwhogeschool. 
Archiefbediende. 
Bediende bij de proefvelden. 
Bibliotheekbediende. 
Bouwknecht. 
Kasknecht. 
Laboratoriumbediende. 
Tuinknecht. 
Middelbare school voor tropische landbouw. 
Bediende. 
Tuinknecht. 

Rijkslandbouwproefstations. 
Laboratoriumbediende. 
Tuinknecht. 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt. 
LaboratQriumbediende. 

Plantenziektenkundige dienst. 
Laboratoriumbediende. 
Tuinknecht. 

Veeartsenijkundige dienst. 

L aboratoriumbediende bij de rijksserumin
richting. 

Laboratoriumbediende bij het Staatsveeart
senijkundig onderzoekingsinstituut. 
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Rijkszuivelstation te Leiden. 
Laboratoriumbediende. 

Matroos. 
Stoker. 

Visserijinspectie. 

Rijksinstituut voor visserijonderzoe(<;. 

Laboratoriumbediende aan de chemisch e 
afdeling. 

Sociale zaken. 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid. 

Laboratoriumbediende bli de arbeidsinspec
tie. 

Rijksverzekeringsbank. 

Verwarmingsstoker-vakman. 
Rijksinstituut voor de volksgezondheid. 

Laboratoriumbediende. 
Verwarmingsstoker-vakman. 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 

Rotterdam. 
_ Portier. 

Stoomstoker. 
Rijksinstituut voor drinkwatervoorziening. 
L aboratoriumbediende. 

Krankzinnigen wezen. 
Matrassenmaker. 
Parkwachter. 
Portier. 
Stoomstoker. 
Tuinknecht. 
Verver. 

GROEP 3a. 
Financiën. 
Domeinen. 

Arbeider-voorman. 
Dekkn echt-motordrijver op een domein

vaartuig. 
Knecht op een domeinvaartuig. 

Marine. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Lichtwachter-kok aan boord van een lich t 

schip. 
Lichtwachter-motordrijver aan boord van 

een lichtschip. 
2e Lichtwachter aan boord van een licht

schip. 
l e Mat roos aan boord van een motorbeton 

nings - en verlichtingsvaartuig. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, t elegrafi e en 
telefonie. 

Magazijnbediende aan h et magazijn van 
postzegels . 

Magazijnbediende bij de post ch èque- en 
g irodienst. 

Magazijnbediende bij h et hoofdbestu ur. 
Werkman-voorman. 

R ijkswaterstaat. 
Arbeider-voorman bij de technisch e dienst 

der dollleinen. 

dbÓuw, rij en Voedselvoorziening. 
V eeartsenükupdige dienst. 

· r b" de rijksseruminrichting. 
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GROEP 3b. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 
telefonie. 

Besteller. 
GROEP 4. 

Departementen van algemeen bestuur. 
Binder bij het magazijn van materieel der 

afdeling organisatie van de belasting
dienst van het departement van F ina n
ciën. 

Expediteur bij het magazijn van materieel 
der afdeling organisatie van de belast ing
dienst van het departement van Finan
ciën. 

Stoffeerder bij het departement van Land
bouw, Visserij én Voedselvoorziening. 

Vakman. 
Hoge colleges van Staat. 

Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
Vakman. 

Algemene rekenkamer. 
Binder. 

' Justitie. 
Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 

Kok bij het gevangeniswezen. 
Kok bij de rijksasyls voor psychopathen . 

Rijkstucht- en opvoedingswezen. 

Kok bij de rijksopvoedingsgestichten voor 
jongens. 

Blnnenlan<lse zaken. 
Staatsdrukkerij- en uitgeverijbedrijf . 

Binder. 
Bode-telefoonbediende. 
Chauffeur. 
Drukker. 
Inslaander. 
Monteur. 
Ondermagazijnmeester bij het materia len-

magazijn. 
Timmerman. 
Zetter. 
Zetter-drukker. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteiten en technische h oge

school. 

Badmeester bij het academisch ziekenhuis 
te Leiden. 

Bankwerker. 
Fotograaf. 
Glasblazer. 
Kok. 
Matrassenmaker. 
Meubelmaker. 
Monteu r. 
l e Portier bij het academisch ziekenhuis te 

Leiden. 
Schilder. 
Smid. 
Stoffeerder bij het academisch ziekenhuis 

te Leiden. 
Stoomstoker-vakman. 
Timmerman. 
Tuinman. 
Verwarmingsstoker-vakman le klasse. 

1 v\'asserijbediende. · 
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Rijksarchieven. 
Binder. 

Koninklijk kabinet van schilderijen. 

Chef-museumbediende. 

Timmerman. 
Tuinman. 

Rijksmuseum: 

Rijksmuseum voor volkenkunde. 

Verwarmingsstoker-vakman le klasse. 
R-iJksmuseum van oiidheden. 

Chef-museumbediende. 
Financiën. 
Rijksmimt. 

Laboratoriumbediende. 
Vakman. 

Belastingdienst. 

Fotograaf van het kadaster. 
Stempelaar van het buitengewoon zegel. 

Do111.einen. 
Onderopziener. 
Vakman. 
Waardsman . 

Oorlog. 
Inrichtingen van de Koninkl-iJke land-

macht. 
Autogeenlasser. 
Automobielmonteur. 
Automobiel- en motormonteur. 
Bakker. 
Bankwerker. 
Boekbinder. 
Blokmaker. 
Chauffeur-monteur. 
Draaier. 
Drukker. 
Electriciën. 
Electromonteur. 
Gereedschapharder l e klasse. 
Gereedschapmaker 3e klasse. 
Geschutmaker. 
Geweermaker. 
Handvormer. 
Instrumentmaker 3e klasse. 
Ketelmaker. 
Keurder le klasse. 
Keurder-vakman. 
Kleermaker. 
Koper- en blikslager. 
Koperslager. 
Kuiper. 
Laboratoriumbediende le klasse. 
Lederbewerker-vakman. 
Letterzetter. 
Lood- en zinlcbewerker. 
I,openrichter l e klasse, 
Lijnwerker. 
Magazijnknecht-vakman. 
Matrassenmaker. 
Metselaar. 
Modelmaker. 
Molenaarsknecht. 
Monteur-bankwerker. 
Motorrijwielhersteller. 
Plaatwerker. 
Rijwielmonteur. 
Schilder. 
Schoenmaker. 

Slijper-poleerder le klasse. 
Smid. 
Smid-vuurwerker. 
Stoker-vakman. 
Timmerman. 
'l'uinman. 
Vormer-gieter. 
Wagenmaker. 
·werkman-opzichter. 
Werkman-vakman. 
Zadelmaker. 
Zeilmaker. 

Topografische dienst. 
Kaartenplakker. 
Steenslijper. • 
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Geneeskundige dienst van de Koninklijke 
landmacht. · 

Apotheekbediende. 
Hospitaalbediende le klasse. 

Marine. 
Rijkswerf en andere diensten en inrichtin-

gen van de Koninklijke marine. 
Artillerie-vakman. 
Asdicmonteur. 
Bakker. 
Bankwerker. 
Blokmaker. 
Centralist. 
Electriciën. 
Electromonteur. 
Ernstvuurwerker le klasse. 
Geschutmaker. 
Hulpbeheerder. 
Instrumentmaker 3e klasse. r 
Ketelmaker. 
Koper- en blikslager. 
Kuiper. 
L ederbewerker-vakman. 
Loodgieter-zink bewerker. 
Metselaar. 
Modelmaker. 
Motordrijver le klasse. 
Mijnenmonteur le k lasse. 
Radarmonteur. 
Radiomonteur. 
Scheepmaker. 
Scheepsbeschieter. 
Scheepstuiger. 
Schilder. 
Smid-vuurwerker. 
Torpedomaker. 
Tuinman. 
Vormer-gieter. 
Vuur leidingmonteur. 
·zeilmaker. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
, verlichting. 

Lichtwachter der le klasse bij 's Rijks kust
verlichting. *" 

* De steenslijper belast met h et beheer 
van het stenenmagazijn, geniet een ambts
toelage van f 20 per maand. 

** In dit ambt is het loon in een derde of 
vierde klasse gemeente gelijk aan dat in een 
der tweede klasse. De lichtwachters bij de 
semaphore te IJmuiden en Hoek van Hol
land ontvangen een ambtstoelage van f 4. 70 
per maand. 



401 

Matroos-motordrijver bij het loodswezen. 
Matroos-motordrijver aan boord van een 

motorbetonnings- en verlichtingsvaar
tuig. 

le Matroos aan boord van een stoombeton
nings- en verlichting,svaartuig. 

Motordrijver der le klasse bij 's Rijks kust
verlichting. • 

Smid-vuurwerker. 
Stoker aan boord van een stoombetonnings-

en verlichtingsvaartuig. ' 
Vakman bij de technische dienst van 's Rijks 

kustverlichting. 
Werkman-val(man bij het betonningsmaga

zijn. 
Wederopbouw en VolkshuJsvestlng. 

Centrale directie van de wederopboi,w en 
de volkshuisvesting. 

Vakman. 
"Rijksgebouwendienst. 

Vakman. 
Verkeer en Waterstaat. 

Rijkspostspaarbank. 
Binder. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 

telefonie. 
Vakwerkman. 
Vakwerkman bij de postchèque- en giro

dienst. 
Rijkswaterstaat. 

Brugwachter aan de Diezebrug te 's-Herto
genbosch, aan de Zuid-Willemsvaart, aan 
het Kanaal door Voorne, voor zover niet 
afzonderlijk genoemd, aan het Merwede- · 
kanaal in Zuid-Holland, te Jutphaas en te 
Utrecht. 

Brugwachter aan het zijkanaal F, tevens 
brugknecht aan het zijkanaal C, Alkmaar 
(draaibrug), Alkmaar (vlotbrug), Buik
sloot, Burgervlotbrug, bij de schipbrug te 
Hedel, Diemerbrug, Duivendrechtse brug, 
Hoornse brug, Kogerpolder, Muiden, Oude 
Schouw (Fr.), Schagervlotbrug, Sint
Maartensvlotbrug, Souburg, Vlotbrug te 
De Kooy, Vlotbrug te Koedijk (N.-H.), 
Vlotbrug te '.t Zandt (N.-H.), Weesper
carspel (Keulschevaart), Zwolle (keer..' 
sluis en veeladingsbrug). 

Electricien, voor zover niet afzonderlijk ge-
noemd. 

Kanaalwachter. 
Kantonnier 2e klasse. 
Motordrijver-dekknçcht. 
Motorschipper, voor zover niet afzonderlijk 

genoemd. 
Onderopziener bij de technische dienst der 

domeinen. 
Pontwachter aan de Bergsche Maas te Ca

pelle. 
Pontwachter aan de Bergsche Maas te 

Drongelen. 
Pontwachter aan de Bergsche Maas te 

Herpt en Bern. 
Pontwachter te Buitenhuizen. 
Pontwachter te Hembrug. · 

• In dit ambt is het loon in een stand
plaat$ der derde en vierde klasse gelijk aan 
dat in een der tweede k lasse. 

L . & s. I948 
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Pontwachter te Moerdijk. 
Pontwachter te Velsen . . 
Rijkswachthouder-kanaalwachter te Vrees-

wijk. 
Sluis- en stuwknecht-schipper. . 
Sluis- en stuwknecht bij de sluis- en stuw

werken · te Belfeld, Grave, Linne, Lit h, 
Roermond en Sambeek. 

Sluisknecht-dekl~necht, voor zover niet af-
zonderlijk genoemd. 

Sluisknecht-schipper te Hansweert. 
Sluisknecht-schipper te Utrecht. 
Sluisknecht-telegrafist te Engelen. 
Sluisknecht-telegrafist aan de Zuid-W il-

lemsvaart. 
Sluiswachter te Crèvecoeur, Dieren, Drent

sche Hoofdvaart, Jutphaas (Doorslag), 
Nieuwediep (Nieuwe Werk), Nigtevecht, 
Noordervaart, Staphorstersluis, Vreeswijk 
(Koninginnesluis), Werkendam. 

Stuurman. 
Dienst der Zuiderzeewerken. 

Brugwachter aan de basculebrug bij Van 
Ewijcksluis. 

Kantonnier bij de zee- en havenwerken. 
Kantonnier-sluiswachter. 
Sluisknecht te KornwerderzaJ}d. 
Sluiswachter bij de schutsluis aan de Kooi. 

Dienst van de Noordoostpolderwèrke'n. 

Sluiswachter bij buitensluizen. 
Vakman. 

Staats'!Jissers_havenbedrijf te IJmuiden. 
2e Electricien-monteur. 

Economische zaken. 
Octrooiraad en bureau voor de industriè1e 

eigendom. 
Binder. 

Centrale dienst voor in- en uitvoer. 
Vakman. 
Landbouw, Visserij en VoedselvoorzlenJng. 

Rijksinstituut voor pluimveeteelt. 

Tuinman. 
· Landbouwhogeschool. 

T immerman. 
Tuinman. 
Middelbar13 school voor tropische landbouw. 
Tuinman. 

Visserijinspectie. 
Matroos-stuurman. 

Sociale zaken. 
Rijksverzekeringsbank. 

Timmerman. , 
Rij/cslcweekschool voor vroedvrouwen 

te Rotterdam. 
Linnenjuffrouw. 

Krankzinnigen wezen. 
K;Ieermaker. 
Kok. 
Magazijnchef. 
Schilder. 
Schoenmaker. 
Stoomstoker-vakman. 
Timmerman. 
Tuinman. 
W asserijbediende. 

26 
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GROEP 4a. 
Justitie. 

Gevangeniswezen en psychopathenzorg. 
Opzichter( es) bij de arbeid. 

Marlue. 
Loodswezen, betonning, bebakening en 

verlichting. 
Matroos-kok bij h et loodswezen. 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Monteur 2e klasse. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 

telefonie. 
K antoorknecht. 
Zaalwachter. 

Rijkswaterstaat. 
Brugwachter aan het Kanaal door Zuid

Bevela nd, aan het Merwedekanaal in 
Utrecht, uitgezonderd t e Jutphaas en t e 
Utrecht, bij de basculebrug te Stolpen 
(gem. ZiJpe ), bij de dubbele basculebrug 
over de Oude Maas te Dordrecht bij de 
rolbasculebrug en de W illemsbrug te Den 
H elder, Diemen (Merwedek anaal) , Geer
truidenberg (rolbrug), Gouda, Middel
burg, N eder-Hemert, Schoorldam, T er
n euzen, Vlissingen (Keersluisbrug), Vlis
singen (Schipbrug), Weespercarspel(Mer
wedekanaal), Wellebrug (kanaal door 
Voorne), Zijkanaal C. 

Brugwachter-telegrafist te Weerterbrug 
(Zuid-Willemsvaart). 

Electricien of 2e monteur. 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder 

Bernscheveer. 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder 

Capelscheveer. 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder 

Drongelenscheveer. 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder 

of schipper van de "Overijssel". 
Gezagvoerend pontwachter, gezagvoerder 

of schipper van de "Zeeland". 
Havenwachter. 
Hulpmonteur-motorschipper te IJmuiden. 
Kantonnier le klasse. 
Lichtwachter, voor zover niet afzonderlijk 

genoemd. 
2e Machinist bij h et stoomgemaal te Schel-

lingwoude. , 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpma

chinist van het Capelscheveer. 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpma-

chinist van het Drongelenscheveer. 
Machinist bij de gemalen t e Assen. 
Machinist bij de gemalen t e Vries (Dr.). 
Machinist-stoker bij de gemalen. 
Machinist-stoker 2e klasse bij de gemalen 

en electrische bedrijven. 
Motorschipper op de "Amer". • 
Sluis- en pontwachter te Veere. 
Sluisknecht-electricien bij h et Maas-Waal-

kanaal. 
Sl uiskn ech t -helmd uiker. 
Sluis - en stuwknecht-electricien op de Maas. 
Sluis- en stuwknecht-helmduiker. 
Sluiswachter aan de schutsluizen in het 

Merwedekanaal bewesten Utrecht. 
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Sluiswachter te Arkelschedam. 
Sluiswachter t e Gorinchem (algemene be-

graafplaats). 
Sluis- en brugwachter te Gorinchem. 
Sluis- en brugwachter te Gouwesluis. 
Sluiswachter t e Haastrecht. 
Sluiswachter te Jutphaas (schutsluizen in 

de Vaartsche Rijn benoorden en bezuiden 
het Amsterdam-Rijnkanaal). 

Sluiswachter aan het kanaal door Walche
ren. 

Sluiswachter t e Markkanaal. 
Sluiswachter aan de sluizen van de Zuid

Willemsvaart, voor zover niet afzonderlijk 
genoemd. 

Sluiswachter te T erneuzen. 
Sluiswachter t e Willemsluizeri. 
Sluiswachter te Zwartsluis (Groote s luis). 
Sluiswachter te Zwolle (Keersluis) . 
Waker bij de rijksbaggerwerken. 

Dienst der Zuider zeewerken. 
Gezagvoerder 2P. klasse. 
Machinist 2e k lasse. 
Machinist-stoker. 
Sluisknecht-helmdu,iker bij de kunstwerken 

in de afsluiting van de Zuiderzee. 
Sluisknecht-timmerman te D en Oever. 

Staats1,-issershavenbedrijf t e IJmuiden. 
l e Halknecht. 
Havenbeambte-timmerman. 
l e Havenknecht. 

Sociale zaken. 
Krankzinnigen wezen. 

E erste schoenmaker. 

GROEP 4b. 
Verkeer en Waterstaat. 

Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 
t elefonie. 

Instrumentmaker 2e klasse. *. 
Monteur 2e klasse. * 

GROEP ó. 
Binnenlandse zaken. 

Centrale commissie voor de keuring van 
films. 

Operateu r. 
StaatsdrukkeriJ- en uitgeverijbedrijf. 

Assistent van de m eesterknecht in de zet-
terij. 

Binder le klasse. 
Drukker l e idasse. 
Hulpcorrector. 
Monotypegieter. •• 
Ondermagazijnmeester bij het papiermaga-

zijn. 
R eserve-linotypezetter. 
R eserve-monotypegieter. *** 
Reserve-rotatiedrukker. 

• In dit ambt is het loon in een derde of 
vierde klasse gemeente gelijk aan dat in een 
der tweede klasse. 

•• Bovendien een vaste toelage van f 3.12 
per week. 

*** Bovendien een vaste toelage van·f 1.44 
per week. 
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Reserve-stereotypeur. 
Reservetoetsenbordbewerker. * 
Toetsenbordbewerker. •• 
Zetter le klasse. 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksimiversiteiten en technische hoge-

school. 
Autogeenlasser. 
Chauffeur-monteur. 
Desinfecteur. 
Instrumentmaker. 
Machinebankwerker. 
Modelmaker. 
Scheepstimmerman-modelmaker. 
Stoomstoker-vakman le klasse. 

Mouleur. 
Rij ksni iiseum. 

Financiën. 
Domeinen. 

Machinist bij de visserijpolitie op de Zeeuw
se stromen 

Oorlog. 
Inrichtingen van de Kot inklijke land-

macht. 
Autogeenlasser le klasse. 
Automobielmonteur le klasse. 
Automobiel- en motormonteur le klasse. 
Carosseriemaker. 
Draaier le klasse. 
Electromontf•ur· le klasse. 
FiJnschilder. 
Gereedschapmaker 2e klasse. 
Geschutmaker le klasse. 
Handvormer le klasse. 
Instrumentmaker 2e klasse. 
Ketelmaker le klasse. 
Koperslager le klasse. 
Lood- en zinkwerker le klasse. 
Machinebankwerker. 
Meesterknecht. 
Meester-smid. 
Meester-timmerman. 
Meester-vuurwerker. 
Modelmaker le klasse. 
Molenaar. 
Mon teur-electriciën. 
Plaatstrekker. 
Smid-bankwerker. 
Smid-vuurwerker le klasse. 
Snijder. 
Steendrukker. 
Vormer-gieter le klasse. 

Marine. 
Rijkswerf en diensten en inrichtingen van 

de Koninklijke marine. 

Asdicmonteur le klasse. 
Blokmaker le klasse. 
Electromonteur l e klasse. 
Fijnschilder. 
Geschutmaker le klasse. 
Instrumentmaker 2e klasse. 
Ketelmaker le klasse. 
Koperslager le klasse. 

• Bovendien een vaste toelage van f 1.20 
per week. 

•• Bovendien een vaste toelage van f 2.16 
per week. 

Kuiper le klasse. 
Lederbewerker-vakman le klasse. 
Loodgieter-zinkbewerker le klasse. 
Machinebankwerker. 
Metselaar 1 e klasse. 
Modelmaker le klasse. 
Pyrotechnisch vakman. 
Radarmonteur le klasse. 
Radiomonteur le l,lasse. 
Scheepmaker le klasse. 
Scheepsbescllieter-schrijnwerker. 
Scheepstuiger le klasse. 
Smid-vuurwerker l e klasse. 
Stoomstoker-vakman le klasse. 
Torpedomaker le klasse. 
Tuinman le klasse. 
Vormer-gieter le klasse. 
Vuurleidingmonteur le klasse. 
Zeilmaker l e klasse. 
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Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Smid-vuurwerker le klasse. 
Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Instrumentmaker 2e klasse. 
Koninklijk Nederlands meteorologisch 

instituut. 
Instrumentmaker 2e klasse. 
Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 

telefonie. 
Vakwerkman l e klasse. 
Vakwerkman le klasse bij de postchèque

en girodienst. 
Rijkswaterstaat. 

Bestuurder van een rijksmotorrijtuig. 
Instrumentmaker. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
.llfiddelbare school voor tropische landbouw. 

Bediende ·1e klasse. 
Visserijinspectie. 

Machinist-motordrijver. 
Sociale zaken. 

Rijksverzekeringsbank. 
Electricien-montêur. 

K rankzinnigenwezen. 
E erste timmerman. 
Gasfitter. 
Machinebankwerker. 
Monteur-electricien. 

GROEP 5a. 
Financiën. 
Domeinen. 

Schipper op een domeinvaartuig. 
Marine. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
verlichting. 

Instrumentmaker bij de technische dienst 
van 's Rijks kustverlichting. 

Monteur bij 6.e technische dienst van 's Rijks 
kustverlichting. 

l e Stoker bij het loodswezen. 
Verkeer en Waterstaat. 

Scheepvaartinspectie. 
Schipper op een motorboot. 
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Staatsbedrijf der posterijen, t el egraf ie en 
t elefonie. 

Instrumentmaker. * 
Instrumentmaker bij de postchèque- en 

girodienst. 
Monteur.* 

Rijkswaterstaat. 

Brugwachter te Sluiskil. 
Brugwachter-telegrafist aan de Veemarkt

brug te 's -Hertogenbosch. 
Duin wachter.' 

• Electricien-sluisknecht bij de Twenth e
kana len. 

2e Gezagvoerend pontwachter bij h et veer 
t e Buitenhuizen. 

2e Gezagvoerend pontwachter bij het veer 
te H embrug. 

2e Gezagvoerend pontwachter bij h et veer 
te Moerdijk. 

2e Gezagvoerend pontwachter bij h et veer 
te Velsen. 

Hulpmachinist, hulpmachinist-electricien of 
2e machinist bij de gemalen en electrische 
bedrijven, voor zover niet afzonderlijk ge, 
noemd. 

Kanaalwachter bij h et Julianakanaal. 
Kanaalwachter bij het Maas-Waalkanaal. 
Kanaalwachter te Maastricht. 
Kanaalwachter t e Zwolle. 
Machinist-stoker op de rijksbok te Roer-

mond. . , 
2e Machinist, machinist-stoker of hUlpma

chinist van de "Waal I, II en III". 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpma 

chinist bij het veer t e Buitenhuizen. 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpma

chinist bij h et veer te H embrug. 
2e Machinist, machinist-stoker· of hulpma

chinist bij het veer te Moerdijk. 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpma

chinist bij het veer te Velsen. · 
Schipper op een domeinvaartuig bij de tech

nische dienst der domeinen. 
Sluis- en stuwwachter bij de sluis- en stuw

werken t e Belfeld, Grave, Linne, Roer
mond en Sambeek. 

Sluiswachter te Born, Gorinchem (Oude
sluis en Grootesluis) , Katerveer, Maas
bracht, Nieuwesluis, Nieuwezijlen, Nij
m egen, Panheel, Roosteren, sluizen 1 t/m 
4 van het \J\Tilhelminakanaal, s luis 15 van 
de Zuid-Willemsvaart, St. Andries. 

Sluiswachter-electricien bij de Drentsch e 
Hoofd vaart. 

Sluiswachter-telegrafist bij s luizen 4, 7 en 
11 der Zuid-Willemsvaart. 

Dienst der Zuiderzeewerken. 

Motorist aan boord van ,de "Flevo". 
Sluiswachter bij de kunstwerken in de af

s luiting van de Zuiderzee. 
Dienst van de Noordoostpolderwerken. 

Hulpmachinist. 
Staat~vissershavenbedrijf te IJmuiden. 

le Electricien7monteur. 

* In dit ambt is h et loon in een derde of 
vierde klasse gemeente gelijk aan dat in een 
der tweede klasse. 
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Sociale zaken. 
Arbeidsinspectie en inspectie van de 

havenarbeid. 
Schipper-motoràrijver. 

GROEP 6. 
Departementen van algemeen bestuur. 

Chef-vakman. 
Hoge colleges van Staat. 

T weede Kamer der Staten-Gen eraal. 
Ch ef-vakman. 

Binnenlandse zaken. 
Staatsdrukker#- en uitgeverijbedrijf. 

Leerling-opleider. 
Linotypezetter. 
Machinebankwerker-monteur. * 
Monteur l e klasse. 
Ondervoorman in de linotypezetterij. ** 
Ondervoorman-monotypegieter. * * * 
Ondervoorman-stereotypeur. * * • * 
Ondervoorman-toetsenbordbewerker. • * * * * 
Ondervoorman, voorzover niet afzonderlijk 

genoemd. 
R otatiedrukker. 
l e rotatiedrukker. * 
Stereotypeur. 
Voorma n-drukker .**** 
Voorman in de binderij en bij de expedi-

tie.**** 
Voorman in de handzetterij. **** 
Voorman-monotypegieter. * 
Voorman-stereotypeur. * 
Voorman-toetsenbordbewerker. • 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Rijksuniversiteit en en technische hoge-

school. 
Chef-stoker. 
Hoefsmid. • 
Instrumentmaker l e klasse. · 
Machinebankwerker l e klasse. 
Monteur l e klasse. 
Stalbaas. 
Tuinma n l e k lasse. 

.Rijksarchieven. 
Chef-vakman. I 

.Koninklijke bibliotheek. 
Chef-vakman. 

Rijksmuseum 
Chef-stoker. 

Chef-vakman. 

Financiën. 
Do meinen. 

Schipper bij de visserijpolitie op de Zeeuwse 
stromen. ' 

Rijksmunt. 
Graveur. 
Voorman. 

* Hebben een vaste toelage 
per week. 

** Heeft een vaste toelage 
per week. 

*** Heeft een vaste toelage 
per week. 

van 

van 

van 

**** Hebben een vaste toelage van 
per week. 

***** H eeft een vaste toell\:ge van 
per week. 

f 5.28 

f 5.76 

f 2.40 

f 2.64 

f 1.20 
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. Oorlog. 
Inrichtingen van de Koninklij/,;e Zand-

-macht. 
Chef-vakman. 
Gereedschapmaker l e klasse. 
:instrumentmaker l e klasse. 
Machinebankwérker l e klasse. 
Snijder le k lasse. 
Voorman-electromonteur. 
Voorman-fijnschilder. 
Voorman-ketelmaker. 
Voorman-koperslager. 
Voorman-modelmaker . 
Voorman-smid-vuurwerker. 

Topograf ische , dienst. 
Chef-kaartenplakker. 

Marl;ne. 
Rijkswerf en wiensten en inrichtingen van 

de Koninklijke marine. 

Instrumentmaker le klasse. 
Machinebankwerker le klasse. 
Vporman-vakman. 
Verificatie van 's Rijks zee-instru-rnenten. 
Ins trumentmaker. 

Loodswezen, betonning, bebakening en 
v erlichting. 

Voorman-vakman. 
We<leropbouw en Volkshuisvesting. 

Rijksgebouwendienst. 
Meesterknecht. · 

Verkeer en Waterstaa~ 
Rijksluchtvaartdienst. 

Instrumentmaker l e klasse. 
Monteur l e klasse. 

· Timmerman-modelmaker. 
Rijkspostspaarbank. 

Ch ef-vakman. 
Staatsbedr ijf der posterijen, telegrafie en 

t elefonie. 
Ch ef-vakman. 
Chef-vakman bij de postchèqu e- en giro

dienst. 
. Ch ef-vakwerkman. 

Rijkswaterstaat. 
Bokschipper. ' 
Electricien-monteur of l e monteur. 
Gezagvoerder van de "Christiaan Bru-

nings". 
Gezagvoerder van de "Inspecteur R ose". 
Gezagvoerder van de "Jan Blanken". 
Gezagvoerder van de "Noord". 
Gezagvoerder van de "Noord-Holland". 
Gezagvoerder van de " IJssel". 
Gezagvoerder-kanaalwachter te IJmuiden. 
Instrumentmaker le klasse. 
Lichtwachter t e Maassluis. 
Machinist op de "Christiaan Brunings". 
Machinist op de "Jan Blanken". 
Machinist op de "C.A. Jolles". 
Machinist bij de gemalen en electrisch e ·be-

drijven te Ameide. · 
Machinist bij de gemalen en electrische·be

drijven te Arkel. 
Machinist bij de gemalen en electrische be-

drijven te Nieuwendijk. , 
Machinist bij de gemalen en electrisch e be-
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drijven aan het Noordergemaal te Kei
zersveer. 

Machinist bij de gemalen en electrische be
drijven te Waalwijk. 

Machinist-stoker le klasse bij de gemalen en 
electrischc bedrijven. 

Machinist-stoker le klasse bij h et veer te 
Buitenhuizen. 

Machinist-stoker le klasse bij het VP.er te 
Hembrug. 

Machinist op de "IJssel". 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpma

chinist van de "Inspecteur Rose". 
2e Machinist, machinist-stoker of hulpma-

chinist van de "Merwede". 
Machinist op de "Noord". 
Monteur-motorschipper te IJmuiden. 
Motorschipper op de "Kil". 
Sluiswachter .bij het Julianakanaal. 
Sluiswachter bij h et kanaal door h et Bossch.e 

veld. 
Sluiswachter te · Engelen. 
Sluiswachter te H eumen. 
Sluiswachter te Sas van Gent. 
Sluiswachter te St. Pieter. 
Sluiswachter-electricien te Nijmegen. 

Dienst der Zuiderzeewerken. 
l e Electriciën-mont eur bij de kunstwerk en 

in de afsluiting van de Zuiderzee. 
Gezagvoerder l e klasse. 
Machinist l e klasse. 

Staatsvis_sershavenbedrijf t e IJmuiden. 

Politiebeambte. 
Economische zaken. 

Centrale dienst voor in- en uitvoer. 
Chef-vakman. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 

Landbouwhogeschool. 
Tuinma n l e klasse. 

Veeartsenijkundige die,nst. 
Monteur bij de rijksseruminrichting. 

Visserijinspectie. 
Gezagvoerder . 

Sociale zaken. 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen t e 

Rotterdam. 
Chef-vakman. 

GROEP 6a. 
Oorlog. 

Inrichtingen van de Koninklijke land
macht. 

l e Instrumentmaker. 
Marine. 

Loodswezen, betonning, bebakening ·en 
verlichting. 

Instrumentmaker l e klasse bij de technische 
dienst van 's Rijks kustverlichting. 

Monteur l e kJasse bij de technische dienst 
van 's Rijks kustverlichting . . 

Verkeer en Waterstaat. 
Rijksluchtvaartdienst. 

Wind tunnelassis t ent. 
Koninklijk "Nederlands met eorologisch 

instituut. 
Instrumentmaker le klasse. 
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Staatsbedrijf der posterijen, telegrafie en 
telefonie. 

Instrumentmaker le klasse. * 
Instrumentmaker le klasse bij de postchè

que - en girodienst. 
Monteur l e klasse. * 

GROEP 6b. 
Oorlog. 

Topografische dienst. 

Drukker 2e klasse. •** 

GROEP 6c. 
Wederopbouw eu VolkslmJsvestJng. 

Rijksgebouwendienst. 

Hulpopzichter. 

Verke.er en Waterstaat. 
Rijkswaterstaat. 

Electricien-sluiswachter bij de Twenthe
kana len. 

le Gezagvoerend pontwachter bij het veer 
te Buitenhuizen. 

l e Gezagvoerend pontwachter bij h et veer 
te Hembrug. 

le Gezagvoerend pontwachter bij he t veer te 
Moerdijk. 

le Gezagvoerend pontwachter bij h et veer 
te Velsen. 

Machinist bij h et veer te Moerdijk. 
Machinist bij he t veer te Velsen. 
Machinist-electricien. 
Machinist-sluiswachter te Hengelo (0.) 

(Twentheka nalen) . 
D ienst v an de Noordoostpolderiverken. 

Hulpopzichter. 
Staatsvissershavenbedrijf te IJmui{len. 

Machinist-electricien. 

GROEP 6d. 
Oorlog. 

Topografische dienst. 

Drukker l e klasse. *** 
Gen eeskundige dienst van de Kowinklijke 

landmacht. 

Orthopaedisch instrumentmaker. 
Prothesemaker. 

Marine. 
Hydrografie. 

Machinist aan boord van h et opnemings
vaartuig "Zeefakkel". 

* In dit ambt is het loon in een derde of 
vierde klasse gemeente gelijk aan dat in een 
der tweede klasse. 

** De drukker(s) 2e klasse, belast met de 
bediening van een offset-pers geniet(en) 
bovendien een ambtstoelage van f 10 per 
maand. 

*** De drukker(s) l e k lasse, bela st m et de 
bediening van een offset-pers geniet(en) 
bovendien een ambtstoelage van f 10 per 
maand, terwijl de drukker l e J.{lasse, dienst
doende áls zaaloudste, vervanger van de l e 
drukker, bovendien een ambtstoelage van 
f 20 per maand geniet. 
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BIJLAGE B IV 
van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 
Bevattende de loongroepen met de 'perio
dieke verhogin gen, uitgedrukt in guldens 
per maand en per week en in centen per uur, 
geldende voor de ambten, vermeld in de 
overeenkomstige groepen van bijlage B VI, 

voor zover deze ambten worden bekleed 
door volwassen en 

Vrouwelijke volwasseoeo - Gemeeotekla.ue 1 

Bij •anvang . 

Na I jaar . 

. '. 

.. , 
mad. 

'" 
"' 

.... ..... 
Bij w.nv&11g •• , • 127 

Na l j.....,. 129 

" t ., . . 131 

,,., 
mnd. 

Bij aNl.VNII .••. 139 

N • 1 jaar • • , •• IU 

"t ., . . ... IU 

GROEP A 'I 

Gehuwd .. , ,,... 
•Mk 

211,40 .. 
21,11 " %1.H ., 

, 
GROEP 8 'I 

29,28 61 

29,76 82' 

30,2' 63 

CROBP C 1 1 

Gehuwd 

32,11 67 

32,s, es 
33,I~ 69 

Ongehu•d ,,., ,,., ,,., 
=•· _. 
109 24,9& ., 
lil 25,<U " 11 3 2$,92 ,. 

Ongehuwd 

po, "'" "'" mnd . . ... 
121 27,8♦ •• 
123 28,32 " 126 28,80 60 

Ongehuwd 

po, po, "" mnd. -133 30,1! .. 
'" 31,20 " 137 31,68 .. 

1) De i:n.icima in deu loongroep gelden eertt indien belanghebbende de 
leehijd •an ~ min9«I 2! jaren heeft bereik'-

' } ~ nwuma III deze loongroep gelden eem indien belanghebbende da 
leel\ojd van tenmin1te 23 jaren heeft. bereikt. 

Vro1iwe11Jke volwassenen • Gemeentekla.s.se II 

81J aanvArig • . 

Na l jau ... 

DiJ aanvAng 

Na I Jaar 

BiJ aanvang •. 

Na I jau •. 

. '. 

CROEP A 'l 

Gehuwd 

per per per 
mnd. •·eek 

111 :!j.U 53 

113 2J.9! 5" 

115 26.40 s;; 

GROEP B 11 

Gehuwd 

,,.. po, po, 
mnd week 

123 · :s.32 59 

125 28.80 60 

127 29,28 61 

CROEP C 1 1 

Oehuwd ,,.. "" 
,,., 

=• -~· 
'" 3 1.20 " 137 :J l ,68 .. 
139 32.16 " 

Ongeh,u,,d 

per • pet pet' 

mnd. we&k 

10; 2.f,-15 

109 :?.6.90 j:: 
25.U ä3 

Ongchu•'CI 

per per per 
rnnd. ,.·eek 

lli :!6.88 .s6 

11!1 Z7.3G 

121 27,8.f 58 

Ongehuwd 

131 30.!4 63 

133 30.i2 6.f 

,!1 De muuma in deH loongroep golden eerat ind,en bclanJIM!bhl-mle de 
leeftijd VMI tenn:unete 22 j•ren heeft be~k1,, 

1 1 De mlr\.lm• in deq loongroep geldM oel'9L ind,en l,ehu1ghebbentk- do 
leef tijd van ~te 23 j&Nm heeft. bem.kt.. 
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BIJLAGE 'B V 
van het Bezollllglngsbeslult Burgerlljke 

Rijksambtenaren 1934 
VrouwellJke VOl,!lassen,en - Gemeenteklasse lll beva ttende de loon groepen m et de perio-

CROEP A. 1) dieke verh ogingen, uitgedrukt in g uldens 
Gehuwd Ongehuwd per maand en per week en in centen per .., 

"" ... po, ... .., uur, geldende voor de ambten, vermeld in 
mnd. -· mnd. _, 

de overeenkomstige bijlage 
IJij IIOIIVIU\g , 101 24,48 6 1 

groepen van 
100 23,04 .. 

B VI, deze a mbten worden Na I jlltll' .• ••• 109 2ue 52 102 23,52 .. V OO!"ZOVer 

' 26,U " 1" 24,- .. bekleed door niet-volwassen en . 
Jeugdlonen (vrouwelijk) Gemeenteklasse 1 

GROEP A 

CROEP 8 •) Gehu•-d Ongehuwd 

Gehuwd Onaehuwd 
Lee!tijd ... ... ... .... ... ... 

mnd. 91·eok ,~ mnd. .... ., .. ... ... ... ... ... I ♦ j an.r " 0,72 14 

=•· wo,k =•· wo,k 1, " 8,16 17 

Dij "nvan1 .. . JU 28,40 "' 109 24,96 " 
., 16 .. 10,58 "' 46 10,5G " Na I jaar, 117 29,88 .. lil 25,44 " 

17 .. 12,96 " 66 l!,96 27 

" ' 110 27,3!1 " 113 2.5,92 
18 66 15,30 " .. IM6 " ,. 
19 · 77 li,76 37 17,76 " 20 .. 20,M " 69 :O,IH " 2 1 102 23,52 .. 100 23,04 " 

<;ROEP C 'I GROEP B 

Cebull'd On~huwd 'Gehu"'d Oogehu•-d 

po, ... ... .. . .., ... r.-hijd ... .., 
"" ... ... .., 

mnd. ..... . .. mud . . ... 
mnd . _, 

mnd. _, 
14JUr 30 6,72 " li1j 1111nvang • 127 29,28 01 121 27,84 " 10 36 8, 16 11 

Na J jaar . 129 29,78 62 123 28,32 " 
16 • 6 10,66 " .. 10,68 " ' . .. 131 30,2' 03 "' 28,80 00 
11 66 12,96 06 12,96 " 18 " 16,84 " .. Ui,H " " " 18.7:! " " 18,72 " ., ,o "' 22,08 16 06 !2,08 .. 

De minima in ckUI loonroep gelden 9ft'IL indien belt.nahebbende de " lil !5,0 " 109 !4,96 " leeftijd van Lerunin1t<i t2 jueo beefL ben!iilr.L: 

GROEP C 
' I De ~inima in de:~ IOOC1FMp gelden ~L indien be!qbebbenci. de ' 

leeft1Jd van t.mm!nste 23 Jaren heerL bereib. Gehuwd Ongehuwd 
LeefLijd ... po, ... .... .... .... 

mnd. -· =•· -· l.t 1ur 39 6,72 .. 
1, 3D 8,16 11 

Vrouwelljke volwauenen - Gemeenteklasse IV 16 .. 10,56 " .. 10,66 ., 
17 ,. 12,96 " 66 U,96 " GROEP A 'I 18 60 15,84 33 .. 16,8' " O.huwd Ongehuwd 19 " 18,72 " " 18,72. " .... ,,.,. ... po, ,,.,. ... ,. .. ! !,08 46 .. ,~ .. •6 

mnd . .... =•· •=• " lil 25,H " 10, ... .. " 
Dij UllVADJ • 100 

!"! 1!9 !9,76 " 1%> !8,80 .. 
!:1,04 " .. 22,08 40 1 ) 

N" l jaar. 10, 23,H " .. 22,MI 4711 

• . I ÓI 24,- .. 100 23,04 .. Jeugdlonen (vrouwelij k) Gemee nteklasse Il 

GROEP A 

GROEP B ') 
Gehuwd Ong11liu1.-.:I 

Leeftijd ... ... ... ,., ... ... 
Gehuwd Ongehu,.·d mud. -· mnd. w_,k ,,., ... po, ""' 

,., I~ • 
14 jaar 28 0,24 13 

mnd. ..-eek =• wttk " " 7,68 16 
16 .. 10.08 10,0S " Dij Hnvang . 109 24,96 " 103 23,5~ .. ,. 12,•HI 26 .. 12,49 !6 

R a 1 jaar . 111 26,44 " 10, u.- 50 18 6• 14.88 31 .. H ,88 31 

' . . IJ S U,92 .. "' 24,48 " 
1, · 75 17,28 ,. ,. 17.28 3D 

" 88 20, 10 88 20,10 ., 
21 100 2:1.04 .. ,. 22.50 47'') 

GROEP B 
CROEP C •) 

Gch11wd Ongeflu,.·d 
~huwd Ongehuwt.l Leertijd ,.,, 1~• ... ""' 

,,., .,.. 
.., po, ... ... .. . "" 

mnd. " ·eek mm!. '"·eek ..... _. mnd. -· H janr " 8,24 13 
1, " 7,liS 1G 

Dij Hnvang • 1%1 21,84 .. 11 6 211,40 " 16 10.08 10,08 
Na I ja■r. l2S M,32 .. 111 26.SS "" 17 12,48 " " 12,48 20 

' "' 28,80 60 119 27,36 " 
18 " 15,3G " 06 1,UO 32 
19 18 17,70 31 18 17,76 31 
,0 " 21,12 " 2 1, IZ .. 

'I 0. minima in dno locmgr-oep gekleo eerst, indien bet.iighcbbendo do 
101 24,49 " 10, 24,- ,0 

ledtijd •an tenrninato 22 jaren heefi bereikL CROEP C 

' I l[inimwn ,looo op 2 1,jarige leertijd , f 100.- per maand, 1 23,04 per Ce:hu,wd Ongchu,.·d 

week ol 4.8 oen\ por uur. Leeftijd po, I~• ,,.,, 
"'' ... ,,., 

mnd. week mnd. week 
•1 De minima i.n dno loongroep gelden eonL" indien belanghebbende de J.lj l\nr 28 G,2 <& 13 

i-ttii•' \'4fl ,,.., min••A ~:l ia- .heeft bereik\. " " 7,88 " 1G .. 10,0S 10,08 21 
11 .. 12,48 !6 ,. l !,-IS " 18 " 15,30 " 60 1:1.36 32 

" 18 17,76 37 18 17,i'O 31 
,0 92 21, 12 ., 21,12 .. 
" 101 24.48 " 105 2<& ,- '° -- 12:l 28,80 00 121 27.81 " 
' ) )luumurnloon op :?1 ,ja rigo loeft..Jd. f 100,- p . mnd., f 23,0.f p. ""k 

of 48 C(.'nt p. uu r . 

• 
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IO 

Jeugdlonen (vrouwelJJk} • GeDleenteklasse lll 
GROEP A 

Gehuwd ... .... ... Ongehuwd ... .... .... 
rnnd. week uur 

26 0,78 12 
32 7.20 16 
, 2 0,60 20 

17 • , • • • • • 6% 

, ... 
1%,
U,40 
1'80 
10,M 
U.08 

.. ,. 62 12,- U 

" .. 30 .. 63 14,40 30 

" .. 
tl 

14 jll&I' 

" " " " " 20 
u 

14J..,

" " " 18 

" ,. 
21 

1 " 

Loel'tijd 

7J .. .. 
.... 

mnd. 

.. .. .. ,. 
8~ 

100 

... 
mnd. 

" " .. 
" 88 

100 

"' 

" 4 6 11 

GROEP 
0

8 

, ... 
1!,-
14,88 
U,28 
to.te 
!3,0f 

... 
.. .. 
31 ,. .. 
•• 

GROEP C 
Gehuwd ,,.. .... 

.... 
1~-
14,88 
17,28 
!0,18 ..... ..... 

... 
"' 
" 31 ,. ., .. .. 

73 10,80 36 
88 19,08 41 
94 tl,60 4.5') 

Ongehuwd ,... ...... 
mod. week uur 

26 6.,7G l2 
82 7,20 16 
42 1,60 20 
6! 12.- 25 
84 14,88 3 1 
16 17,28 16 
88 !0,1& 42 
i8 tt.68 47 1 

Ooa'lhuwd ,... ,,.. 
mnd ..... 

25 6,71 
32 7,20 
42 t,80 
o:,. l!,-
6' lf.,88 
76 17,28 
88 20,18 
98 H.68 

113 2.5,92 

~ 
" " "' ,. 
" ,. 
" '7 ') .. 

11 llinimum.loon op 21 -jarige le&ftijd : f 100.- p. amd., r t3,0f p. 1Nlek 
ol 48 cent p. uur. 

14 jaar 

" " " 18 

" "' " 

l4 jaar 

" " " 18 

" ,o 
" 

14 jaar 

" " " 18 
19 
20 

" " 

Jeugdlonen (vrouwelijk} Cemeenteklásse lV 

Lec(tljd 

Leeftijd 

Leeftijd 

GROEP A 
Gehu'll'd Ongehu.d 

per per per per per per 
mnd. week uur mnd, •eek uur 

23 6,28 Il 
30 8,72 14 

<1 0 9, 12 19 40 9, 12 19 
60 11 ,62 :u 60 11 ,52 24 
61 13,92 Z9 61 13,92 29 
?t 16,32 34 7 1 16,32 34 
84 19,!0 40 U 19,20 40 
92 21,12 U 1) 90 20,6-4 43 1) 

,o 
50 

" 73 

86 .. 

GROEP 8 -~· 
9, 12 

11,52 
14,40 
16.80 
19,68 
2!,0$ 

GROEP C 

Gehuwd 

19 

" JO 

" " 46 1 ) 

Ongehuwd ,.. .... 
JW\d . ••eok 

!3 5,2! 
30 6,7:: 
40 9, 12 
.SO 11,.S! 
63 14.40 
73 IG.80 
66 19.68 
9-t 21 ,00 

Ongehu~ 

Il 
14 

10 

30 ,, 
" U'J 

por per per per per per 
mnd. week uur mnd week 

40 9, 12 
60 11 ,52 
63 14,40 
73 Hl,80 
86 19,68 
96 2!,08 

lil 25,44 

23 .S,28 Il 
30 6,72 14 

19 40 9. 12 
H 50 11.52 
30 &3 14,40 
35 73 16,80 
41 88 l t,68 

46'1 " 2 1.eo 
53 107 24,48 

10 

,o ,, 
" 45') 

" 
1 ) Mini.n:aumloon op 21-jarige leeft1Jcf: f 100,- p. mnd., f !3"04 p . .-ed.: 

of 48 oont p. uur. 
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BIJLAGE B VI 
van het Bezold.Jglngsbeslult Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934-

Bevattende de ambten welker wedderegeling 
is opgenorhen in de bijlagen B IV en B V 

GROEP A. 
Oorlog . 

Inrichtingen van de Koninklijke land-
1nacht. 

Werkvrouw., 
Sociale zaken. 

Rijkskweekschool voor vroedvrouwen te 
Rotterda1n. 

Dienstbode. 
Krankzinnigenwezen. 

Dienstbode. 
Linnenmeisje. 
2e Wasmeisje. 

GROEP B. 
Sociale zaken. 

Rijksloweekschool v oor v roedvrouwen t e 
Rotterdam. 

Hulp linnenkamer. 
Naaister. 

Krankzinnigenwezen. 
B ediende in de broodkamer. 
2e Keukenmeisje. 
Naaister. 
Portierster. 
Strijkster. 
l e Wasmeisje. 

GROEP C. 
Oorlog. 

Inrichtingen van de Koninklijke land
macht. 

Naaister. 
Sociale zaken. 

Krankzinnigen wezen. 
le Keukenmeisje. 
le Naaister. 

AD:QENDUM 2 
bedoeld bij artikel IV onder C van het 

Koninklijk besluit van 3 Maart 1948 
(Staatsblad no. I 84) 

Bevattende hoofdstuk V van bijlage C van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks

ambtenaren 1934 . . 

HOOFDSTUK V. 
Inrichtingen voor lager onderwijs. 

§ 1 Gewoon lager, voortgezet gewoon 
Zager _en uitgebreid lager onderwijs. 

Algemene bepaling. 
Waar in deze paragraaf wordt verwezen 

naar tabellen, worden daarmede bedoeld de 
bij dit hoofdstuk behorende tabellen I, II, 
III, IV en V. 

In die tabellen worden versta.an onder: 
.,lagere u.Lo.-bevoegdheden": de bevoegd

heden, bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder 
a· 

• 
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.,M.O.-u.l.o.-bevoegdheden": de hogere be
voegdheden voor de in voornoemd artikel 
bedoelde vakken; 

,,v.g .l.o.-bevoegdheden": de bevoegdhe
den, bed-oeld in artikel 3, tweede lid; 

,, verplichte bijstandsonderwijzers": de on
derwijzers, waardoor volgens de artikelen 
27 en 28 der Lager-onderwijswet 1920 het 
hoofd der school moet worden bijgestaan. 

De jaarwedde bedraagt het twaalfvoud 
van het maandbedrag. 

Art. 1. 1. Als diensttijd komt voor de be
rekening van het maandsalaris in aanmer
king de tijd, vóór en na de inwerkingtreding 
van de Lager-onderwijswet 1920 doorge
bracht in dienst zowel aan openbare als aan 
bijzondere lagere scholen , als hoofd en als 
onderwijzer, zomede diensttijd volgens ar
tikel 41 van die wet, artikel 33 der wet van 
17 Augustus 1878 (Staatsblad no. 127), met 
dien verstande, dat - behoudens het be
paalde in het eerste lid van artikel 26 van 
het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks- . 
ambtenaren 1934, zoals dat op 30 Juni 1947 1 

luidde, - de tijd, vervuld vóór de eerste dag 
van de maand, waarin de 21-jarige leeftijd 
is bereikt, voor en vierde deel tot een volle 
maand naar boven afgerond, medetelt, als
mede de diensttijd aan andere inrichtingen 
van onderwijs, welke Wij, de Onderwijsraad 
(afdeling voor h et a lgemeen vormend lager 
onderwijs en het bewaarschoolonderwijs) 
gehoord, hebben aangewezen. 

2. Mede wordt a ls diensttijd aangemerkt: 
a. de tijd, die de onderwijzer na 1 Augus

tus-1914 en vóór 1 Januari 1925 in verplichte 
krijgsdienst h eeft doorgebracht, voor zover 
die tijd met bijtelling van verplichte dienst
tijd vóór 1 Augustus 1914 acht en een halve 
maand te boven gaat, en voor zover hij in 
het bezit was van een akte van bekwaam
heid als onderwijzer; 

b. de tijd, dk de onderwijzer als assis
tent volgens artik el 9bis der Lager-onder
wijswet 1920, zoals dit heeft geluid inge
volge artikel IV der wet van 30 Juni 1924 
(Staatsblad no. 319), werkzaam is geweest, 
t erwij l hij in het bezit was van de akte van 
bekwaamheid als onderwijzer, mits hij een 
schriftelijke verklarin g van de inspecteur 
van het lager onderwijs overlegt, dat die 
werkzaamheid zich geregeld over alle 
schooltijden h eeft uitgestrekt; 

c. de tijd, die de onderwijzer na 10 April 
1939 en vóór 15 Juli 1940 in militaire dienst 
heeft doorgebracht voor zover hij in het be
zit was van een akte van bekwaamheid a ls 
onderwijzer; 

d. de tijd, die de bezitter van de akte van 
bekwaamheid als onderwijzer na 31 Decem
ber 1933 als zelfstandig kwekeling met akte 
is werkzaam geweest, mits . uit een door de 
inspecteur gewaarmerkte verklaring van 
het hoofd der school blijkt, dat hij die tijd 
zelfstandig werkzaam is geweest gedurende 
a lle lesuren, aangegeven op de rooster van 
lesuren, bestemd voor de leerlingen, waar
aan door hem onderwijs is gegeven. 

3. Voor de onderwijzer, die vóór 2 Ja
nuari 1948 voor vast is of wordt aangesteld, 
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geldt mede als diensttijd voor de berekening 
van de jaarwedde drie/vierde gedeelte van 
de tijd, welke is ver$treken sedert de eerste 
dag der maand, waarin hij de 21-jarige leef
tijd heeft bereikt, of, indien hij toen niet in 
het bezit was van de akt'e a ls onderwijzer, 
van de datum af, waarop die akte is be
haald, voor zover die tijd niet reeds inge
volge het eerste of tweede lid geldig i$ en 
met dien verstande, dat deze bepaling geen 
toepassing vindt bij aanstelling na 1 Januari 
1948. 

4. In afwijking van het bepaalde in het 
derde lid wordt de daar bedoelde diensttijd 
ook toegekend aan de bezitter van de akte 
van bekwaamheid als onderwijzer, die ·we
gens verblijf in militaire dienst verhinderd is 
geweest vóór 2 Januari 1948 een aanstelling 
tot onderwijzer te aanvaarden, mits hij ui
terlijk binnen zes maanden na de datum, 
waarop hij met groot verlof is gezonden, of 
uit de militaire dienst is ontslagen, dan wel 
hem verlof is verleend in afwachting van 
ontslag, a ls onderwijzer voor vast wordt 
aangesteld. 

Art. 2. 1. De onderwijzer ener school 
voor gewoon lager onderwijs, die niet de 
akte als hoofdonderwijzer bezit, geniet een 
maandsalaris gelijk aan het ]:Jedrag, dat bij 
zijn diensttijd is vermeld in kolom 2 van 
tabel I. 

2. De onderwijzer ener school, als in het 
eerste lid bedoeld, die de. akte a ls hoofd
onderwijzer bezit, geniet een maandsalaris 
gelijk aan h et bedrag, dat bij zijn diensttijd 
is vermeld in kolom 2 van tabel II. 

3. Het hoofd ener school, als in het eer
ste lid bedoeld, geniet, naar gelang het aan
tal wettelijk verplichte onderwijzers van 
bijstand aan zijn school minder dan zes, dan 
wel zes of meer bedraagt, een maandsalaris 
gelijk aan h et bedrag, dat bij zijn diensttijd 
is vermeld onderscheidenlijk in kolom 2 en 
3 van tabel IV. Zolang het hoofd als ~odanig 
in dienst van dezelfde gemeente of h etzelfde 
schoolbestuur blijft, heeft vermindering van 
h et aantal wettelijk verplichte onderwijzers 
van bijstand geen vermindering van salaris 
ten gevolge. 

Art. 3. 1. De onderwijzer ener school 
voor voortgezet gewoon lager onderwijs, die 
niet de akte als hoofdonderwijzer bezit, ge
niet een maandsalaris gelijk aan het bedrag, 
dat bij zijn diensttijd is vermeld in kolom 2 
van tabel III. 

2. D e onderwijzer ener school, a ls in h et 
eerste lid bedoeld, die de akte als hoofd
onderwijzer bezit, geniet een maandsalaris 

· gelijk aan het bedrag, dat bij zijn diensttijd 
is vermeld in kolom 4 van tabel III, tenzij 
hij de bevoegdheid bezit tot het geven van 
lager onderwijs in ten minste één der na
volgende vakken: fr.ans, duits, engels, han
denarbeid, lichamelijke oefening (akte S), 
handelskennis, landbouwkunde, tuinbouw
kunde, vrouwelijke handwerken of eenvou
dige huishoudkunde, en mits dat vak als 
verplicht in het leerplan der school is opge
nomen, in welk geval zijn maandsalaris ge
lijk is aan h et bedrag, dat bij zijn diensttijd 
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is vermeld in kolom 5 van tabel III. 
3. Het hoofd ener school, als in h et eerste 

lid bedoeld, geniet, naar gelang het aantal 
wettelijk verplichte onderwijzers van bij
stand aan zijn school minder dan zes, dan 
wel zes of meer bedraagt, een maandsalaris 
gelijk aan het bedrag, dat bij zijn diensttijd 
is vermeld onderscheidenlijk in kolom 6 en 8 
van tabel III, tenzij hij de bevoegdheid bezit 
tot het geven van lager onderwijs in ten 
minste één der navolgende vakken: frans, 
duits, engels, handenarbeid, lichamelijke 
oefening (akte S), handelskennis, land
bouwkunde, tuinbouwkunde, vrouwelijke 
handwerken of eenvoudige huishoudkunde, 
en mits dat vak als verplicht in het leerplan 
der school is opgenomen, in welk geval zijn 
maandsalaris gelijk is aan het bedrag, dat 
bij zijn diensttijd is vermeld onderscheiden
lijk in kolom 7 en 9 van tabel III. Zolang het 
hoofd als zodanig in dienst van dezelfde ge
meente of hetzelfde schoolbestuur blijft, 
heeft vermindering van het aantal wettelijk 
verplichte onderwijzers van bijstand geen 
vermindering van salaris ten gevolge. 

4. Bezit de in het tweede en derde lid 
bedoelde leerkracht voor meer dan één der 
in die leden genoemde vakken een bevoegd
heid, dan geniet hij, mits dat vak als ver
plicht in het le.erplan der school is opgeno
men, een maandsalaris, dat naar gelang van 
het aantal dezer m eerdere bevoegdheden 
telkens één regel lager staat, dan het be
drag, waarop hij volgens het voor hem gel
dende lid aanspraak heeft. 

Art. 4. 1. De onderwijzer ener schoot 
voor uitgebre id lager onderwijs, die niet de 
a kte als hoofdonderwijzer bezit, geniet een 
maandsalaris gelijk aan het bedrag, dat bij 
zijn diensttijd is vermeld in kolom 3 van 
tabel I, tenzij : 

a. hij de bevoegdheid bezit, hetzij tot het 
geven van lager onderwijs in drie der vak
ken frans, duits, engels, wiskunde of han
delskennis, hetzij zodanige bevoegdheid in 
één dier vakken, benevens een hogere be
voegdheid voor een ander dier vakken, het
zij een hogere bevoegdheid voor twee dier 
vakken, in welke gevallen zijn maandsalaris 
gelijk is aan het bedrag, dat bij zijn dienst
tijd is vermeld in kolom 6 van tabel I; 

b. hij de bevoegdheid bezit, hetzij tot h et 
geven van lager onderwijs in twee dier vak
ken, hetzij een hogere bevoegdheid bezit 
voor één dier vakken, in welke gevallen zijn 
maandsalaris gelijl_{ is aan het bedrag, dat 
bij zijn diensttijd is vermeld in kolom 5 van 
tabel I; 

c. bij de bevoegdheid bezit tot het geven 
van lager onderwiJs in één dier vakken, in 
welk geval zijn maandsa laris gelijk is aan 
het bedrag, dat bij zijn diensttijd is vermeld 
in kolom 4 van tabel I. 

2. De onderwijzer ener school, als be
doeld in het eerste lid, die de akte als hoofd
onderwijzer bezit, geniet een maandsalaris 
gelijk aan het bedrag, dat bij zijn diensttijd 
is vermeld in kolom 3 van tabel II, tenzij: 

a. bij de bevoegdheid bezit, hetzij tot het 
geven van lager onderwijs in twee der in 
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het eerste lid, onder a, ... genoemde vakken, 
h etzij een hogere bevoegdheid voor één dier 
vakken, in welke gevallen zijn maandsalaris 
gelijk is aan het bedrag, dat bij zijn dienst
tijd is vermeld in kolom 5 van tabel II; 

b. hij de bevoegdheid bezit tot het geven 
van lager onderwijs in één der voornoemde 
vakken, in welk geval zijn maandsalaris ge
lijk is aan het bedrag, dat bij zijn diensttijd 
is vermeld in kolom 4 van tabel II. 

3. Het hoofd ener school, a ls in het eer
ste lid bedoeld, geniet n aar gelang het aan
tal wettelijk verplichte onderwijzers van bij
stand aan zijn school minder dan zes, dan 
wel zes of meer bedraagt, een maandsalaris 
gelijk aan h et bedrag, dat bij zijn diensttijd 
is vermeld onderscheidenlijk in kolom 4 en 
7 van tabel IV, tenzij : 

a. hij de bevoegdheid bezit, bedoeld in 
h et tweede lid, onder a, in welk geval zijn 
maandsalaris gelijk is aan het bedrag, dat 
bij zijn diensttijd is vermeld, onderscheiden
lijk in kolom 6 en 9 van tabel IV; 

b. hij de bevoegdheid bezit, bedoeld in 
h et tweede lid, onder b, in welk geval zijn 
maandsalaris gelijk is aan het bedrag, dat 
bij zijn diensttijd is vermeld,.imdersch eiden
lijk in kolom 5 en 8 van tabel IV. In het 
geval, bedoeld in artikel 27, tweede lid, der 
Lager-onderwijswet 1920, geldt voor de toe 
passing van àit lid a ls aantal wettelijk ver
plichte onderwijzers van bijstand het totaal 
aantal dezer onderwijzers aan beide scho
len. Zolang het hoofd als zodanig in dienst 
van dezelfde gemeente of hetzelfde school
bestuur blijft, heeft vermindering van het 
aantal wettelijk verplichte onderwijzers van 
bijstand geen vermindering van salaris ten 
gevolge. 

4. Bezit de leerkracht ener school, als be
doeld in het eerste lid, m eer h ogere of meer 
lagere bevoegdheden dan in het eerst e, 
tweede en derde lid, onder a, bedoeld, dan 
geniet bij, mits dat vak als verplicht in het 
leerplan der school is opgenomen, een 
maandsalaris, dat naar gelang van het aan
tal meerdere hogere bevoegdheden telkens 
twee regels en naar gelang van het aantal 
meerdere lagere bevoegdheden telkens één 
regel lager staat, dan het bedrag, waarop bij 
volgens h et voor hem geldende lid aan
spraak heeft. 

5. Bezit de leerkracht e ner school, als be
doeld in het eerste lid, voor enig vak uit 
meerderen hoofde bevoegdheid, dan wordt 
alleen in aanmerking genomen de bevoegd
heid, op grond waarvan het hoogste maand
salaris kan worden genoten. 

6. Bezit de leerkracht ener school, a ls be
doeld in het eerste lid, een middelbare be
voegdheid voor Nederlandse taal, aardrijks
kunde of geschiedenis, dan geniet hij een 
maandsalaris, dat naar gelang van het aan
tal dezer bevoegdheden telkens twee regels 
lager staat, dan waarop hij volgens de vo
rige leden aanspraak heeft. 

Art. 5. 1. Ten aanzien van het bezit van 
een bevoegdheid, welke voor het lager on
derwijs van bijzondere betekenis is, kunnen 
Wij, op de gezamenlijke voordracht van 
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Onze Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, van Binnenlandse Zaken 
en van Financiën, bepalen, dat het maand
salaris van h et hoofd of de onderwijzer ener 
school voor lager onderwijs wordt verhoogd 
met een door Ons vast te stellen bedrag. 

2. Op gelijke wijze kunnen Wij bepalen, 
dat het hoofd of de onderwijzer ener school 
voor lager onderwijs een beloning ontvangt 
bij h et behalen van een bevoegdheid, welk e 
van betekenis ü;i voor dat onderwijs. 

Art. 6. 1. Het h oofd en de onderwijzers 
-van een school, welke a ls enige leerschool 
verbonden is aan een van Rijkswege gesub
sidieerde gemeentelijke of bijzondere kweek
school voor onderwijzers en onderwijzeres
sen, genieten een maandsalaris gelijk aan 
<lat van h et hoofd en de onderwijzers ener 
school voor gewoon lager onderwijs, ver
meerderd met f 42.50 voor het hoofd en m et 
f 25 voor de onderwijzers, mits eerstbedoeld 
hoofd en eerstbedoelde onderwijzers op 31 
October 1928 a ls zodanig aan bedoelde leer
school verbonden waren, en voor zolang zij 
a ls hoofd of o:o.derwijzer aan die school ver
bonden blijven. 

2. Onder "enige leerschool" is te ver
staan de leerschool, welke overeenkomstig 
artikel 21, eerste lid, van Ons besluit van 
11 September 1923 (Staatsblad no. 440), of 
a rtikel 24, eerste lid, van Ons besluit van 
23 Augustus 19<-3 (Staatsblad no. 456), door 
h et gemeentebestuur of het bestuur der bij 
zondere kweekschool is aangewezen, mits 
deze aanwijzing door de bevoegde autoriteit 
is goedgekeurd en zolang deze goedkeuring 
niet is ingetrokken. 

3. Met ingang van de eerste dag der 
maand, volgende op die, waarin de goed
keuring in h et tweede lid bedoeld, is inge
trokken, verva lt de aanspraak op de ver
hoging in h et eerste lid bedoeld. Bij nadere 
goedkeuring-van de aanwijzing van dezelfde 
school als enige leerschool herleeft de ver
hoging, bedoeld in het eerste lid, niet. 

Art. 7. 1. E en vast aangesteld onderwij
zer, in het bezit van de akte als hoofdonder

. wijzer, die belast is met de waarn eming van 
het hoofdschap van een lagere school, geniet 
een tijdelijke toelage ten bedrage van het 
verschil tussen h et bedrag, dat hij op de 
voet van vorenstaande bepalingen zou ge
nieten, indien hij voor vast tot hoofd was 
benoemd, en zijn maandsalaris. 

2. Een vast aangestelde onderwijzer, niet 
_ in het bezit van de akte als hoofdonderwij 

zer, die belast is m et de waarneming van 
het hoofdschap van een school voor gewoon 
of voortgezet gewoon lager onderwijs, geniet 
een tijdelijke toelage ten bedrage van het 
verschil tussen het bedrag, da t, naar gelang 
het aantal wettelijk verplichte onderwijzers 
van bijstand aan de school minder dan zes, 
dan w el zes of meer bedraagt, onderschei
denlijk vijf en zeven regels lager staat dan 
het bedrag van zijn salaris, ingevolge het 
eerste lid van artikel 2, en zijn maandsalaris. 
Wordt hij belast met de waarneming van 
het hoofdschap van een school voor uit-
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gebreid lager onderwijs, dan geniet hij een 
tijdelijke toelage t en bedrage van het ver
schil tussen het bedrag, dat, naar gelang 
het aantal wettelijk verplichte onderwijzers 
van bijstand aan de school minder dan zes, 
dan wel zes of meer bedraagt, onderschei
denlijk vijf en zeven regels lager staat, dan 
h et bedrag, dat hij bij zGn diensttijd zou 
ontvangen, indien hij als vast onderwijzer 
aan deze school zou zijn verbonden. 

3. E en vast aan gestelde onderwijzer, die 
belast is met de waarneming van een be
trekking van onderwijzer aan een andere 
lagere school, geniet een tijdelijke toelage 
ten bedrage van h et verschil tussen h et be
drag , dat hij op de voet van vorenstaande 
artikelen zou genieten, indien hij voor vast 
tot onderwijzer aan laatstbedoelde school 
was benoemd, en zijn maandsalaris. 

4. D e in vorige leden bedoelde tijdelijke 
toelage wordt a lleen genoten, indien de 
waarneming een tijdvak van zestig achter
eenvolgende dagen overschrijdt. In alle 
overige gevallen blijft de waarnemer in het 
genot van het voor hem geldend maand
salaris. 

Art. 8. 1. De beloning op grond van het 
geven van · onderwijs aan een klasse van 
schipperskinderen gedurende een derde 
schooltijd per dag bedraagt voor elk weke
lijks lesuur f 104 's jaars voor gehuwden, 
w erkzaam in een gem eente le klasse. 

2. Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bepaalt aan welke 
scholen en leerkrachten, alsmede over welk 
tijdvak deze beloning zal worden uitgekeerd. 

3. Deze beloning bedraagt voor gehuw
den, werkzaam in een gemeente 2e en 3e/4e 
klasse onderscheidenlijk f 100 en f 96 en voor 
ongehuwden in een le, 2e en 3e/4e klasse 
gemeente onderscheidenlijk f 98, f 95 en f 91. 

Art. 9. De op de voet van vorenstaande 
bepalingen berekende maandsalarissen zijn 
bestemd voor de onderwijzers, die volgens 
de "Algemene bepaling" van dit besluit als 
gehuwd worden aangemerkt en werkzaam 
zijn in een gemeente der le klasse. De bij 
dit hoofdstuk behorende tabel V geeft aan, 
welk maandsalaris geldt voor ongehuwden 
in een gemeente der l e klasse, alsmede voor 
gehuwden en ongehuwden, die w erkzaam 
zijn in een gemeente of onderdeel van een 
gemeente, in de als bijlage E aan dit besluit 
gehechte lijst, gerangschikt) in de 2e of in de 
3e/4e klasse. 

Art. 10. 1. Het aanvangsmaandsalaris, 
waarop de onderwijzer met ingang van de 
eerste dag der maand, volgende op die, 
waarin hij de 21-jarige leeftijd bereikt, inge
volge de Tabellen I tot en met IV, aanspraak 
verkrijgt, wordt voor elk jaar of gedeelte 
van een jaar, dat de onderwijzer jonger is, 
verminderd, zoals in die tabellen is aange
geven. 

De in deze tabellen vermelde maandsala
rissen zijn bestemd voor gehuwden, werk
zaam in een le klasse gemeente. Voor onge
huwden, alsmede voor hen, die in een tot 
een andere klasse behorende gemeente 
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werkzaam zijn, Z!Jn de desbetreffende 
maandsalarissen, genoemd in Tabel V, van 
toepassing. 

2. De desbetreffende verhogingen gaan 
in op de eerste dag der maand, volgende op 
die waarin de hogere leeftijd wordt bereikt 

3. Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, kan bepalen, dat voor 
18- en 19-jarige onderwijzers een maand
salaris zal gelden, als voor 20-jarigen is aan
gewezen, indien zij naar zijn oordeel niet 
kunnen inwonen bij bet gezin, waartoe zij 
behoren . 

Art. ll. Voor de toepassing van de bepa
lingen van deze paragraaf wordt: 

a. hij, die aan een openbare school een 
betrekking van hoofd of van onderwijzer 
tijdelijk waarneemt, zomede hij, die aan een 
bijzondere school voor een bepaalde tijd tot 
hoofd of tot onderwijzer is benoe~d. gelijk
gesteld met een onderwijzer, die voor vast 
is benoemd; 

b. onder "onderwijzer" ook onderwij
zeres verstaan; 

c. onder "aktEc als hoofdonderwijzer" ver
staan de akte van bekwaamheid, bedoeld in 
artikel 210bis der Lager-Onderwijswet 1920 
en artikel 77, onder b, der wet van 17 Augus
tus 1878 (Staatsblad no. 127); 

d. in vergelijking m et de akte van be
kwaamheid tot het geven van onderwijs in 
handelskennis of de daarmede gelijkgestelde 
diploma's, de akte van bekwaamheid tot het 
gevert van middelbaar onderwijs in boek
houden a ls de hogere bevoegdheid aange
merkt. · 

§ 2. Leerscholen, verbonden aan de 
Rijkskweekscholen. 

Art. 12. 1. Het maandsalaris van hen, 
die op 31 October 1928 als hoofd of als on
derwijzer aan een Rijksleerschool verbonden 
waren, is, voor zolang zij als hoofd o-f on
derwijzer aan die shcool · verbonden b lijven, 
gelijk aan dat van het hoofd en de onder
wijzers ener school voor gewoon lager on
derwijs, vermeerderd met f 42.50 voor het 
hoofd en met f 25 voor de onderwijzers. 

2. Het maandsalaris van hen, die op 31 
October 1928 als hoofd of als . onderwijzer 
verbonden waren aan een gemeentelijke of 

' bijzondere lagere school, welke bij een door 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen te nemen beschikking er
kend wordt als leerschool van een Rijks
kweekschool voor onderwijzers en onderwij
zeressen, is van 1 November 1928 af, voor 
zolang Onze Minister die erkenning niet 
heeft ingetrokken en zij als hoofd of onder
wijzer aan •die school verbonden blijven, ge
lijk aan het maandsalaris, vastgesteld in het 
eerste lid. 

3. Met ingang van de eerste dag der 
maand, volgende op die, waarin de erken
ning, in het tweede lid bedoeld, is ingetrok
ken, vervalt de aanspraak op de verhoging, 
in het eerste lid bedoeld. Bij nadere erken
ning van de aanwijzing van dezelfde school 
a ls enige leerschool herleeft de verhoging, 
l:)edoeld in het eerste lid, niet. 
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Art. 13. , 1. De jaarwedde der onderwij
zers aan de Rijksleerscholen, voor zover zij 
zijn belast m et het onderwijs in tekenen, 
lichamelijke oefening, nuttige handwerken 
voor m eisjes en handenarbeid wordt voor 
elk wekelijks lesuur bepaald als volgt : 

leklaue 2e kl ftN& 
0

3e/4okht,8!MI 
ge[Deen«i gemec.nte gemeente 

Geh. 1 Ongeh. Geh . 1 Ongt1h. Goh. \ Ongèh. 

Aanv.,,g . .. 79 81 ,. 
" " ,. !dienatj11,ren . .. .. 87 82 83 '·' 4 .. " 93 88 .. .. 

• 102 .. .. 93 .. .. 
108 102 10< .. roo " 12 114 108 11 0 104 106 ... 

" 120 114 116 110 111 ,.., 

2. De diensttijd dezer valrnnderwijzers 
wordt bepaald als voor de andere onder
wijzers is vastgesteld. 

TABEL I 

Maandsa.la.risscn -çan gehuwde onderwijzers zonder boo fdakle 
in een gemeente Ie klasse (in gufUcns). 

1 18 
:!! l iJ 

3"' 

Ann111l 
tlicnstj11reo 

4 :'.! I Mln•·:mg 

' 1 
6 ' 3 

of cná 

0 
10 Gen 7 
Il 
12 St:!n9 
13 10 on Il 

,. ,. 
" ,; 
18 

" 20 

" !2 

" 
:?4 
tä 
t6 

" " 

,. 
,0 
31 

" " 
" 35 
3G 

12 en 13 
H en l .i 
16 en li 
IS en 19 

20 en meer 

Aantal 
d ien11jaren 

I 

'"" 11eholen 
voo, 

~ woon 
l.o. 

180 
190 
:!OIJ 

260 
2':'0 
280 ,,. 
300 

300 
30, 
31 5 
J:!j 
JJj 

J.Jj 
Jj[, 

36,", 
m 
380 

300 
◄00 
<1 0 
420 
430 

, .. 
'.cho len 

voo, 
,...oon 

1.o 

u.l .n. bovO<!f:dhe11l ( -hcdcn l 

180 
l !IO 
:!00 

,oo 
2;0 
280 
:!00 
300 

,oo 
305 
Ji j 
325 
JJj 

34 ;; 
355 
J (j j 

Jj;ï 

JSO 

,oo 
:?I O 
:!':!'0 

!?SO 
wo 
300 
300 
105 

J\j 
J2j 
33,; 
345 
3.;.; 

365 
375 
380 
300 
◄00 

41 0 
420 .,o 
4<0 
4,0 

300 
,oo 
30.i 
3 1.i 
3:!'j 

JJj 
3 4:; 
355 
365 
3; ,; 

380 
300 ... 
<IO 
420 

Aan tcho le" voor u .l.o. 

2t 0 ,,. 
''° 
2 70 
280 ,,. 
300 
300 

305 
m 
m 
335 ,.. 
3;;5 
365 
m 
380 
390 

,oo 
<10 
420 
430 
HO 

'50 
455 . ., 
m ... 

met één me~ twee lagere of 
l.Onder Jagero lag&re of êên lagen, 

1 1 1 

m o< d,óo 

H O ,,. 
455 

Hn m.o.. + één 
m .o .. of 

twee m.o. -

u.1 .o. bevoegdheid {-heden) 

1 1 , 
455 
'65 
m 

475 . 495-
485 S05 
495 515 

5:?!J 
530 

5'0 
550 
660 
570 



11 1 1 t 1 1 

...... ,.. ...... • o- .. .. ,. ,.. ,. . ---- ---- -

• s ~ 1 1 1 1 1 Il 

~1,1;! " 11111 11 

. 3 t H - 1111 1 11 
,; 
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TABEL V 

Hulptabel voor de bepaling van de maandsalarîueu v:m ongehuwtl• 
onderwijzers in alle kl~n v11.n gcme:m~n en vnn gehuwd, 
ondcrwiJzcn in een gemeente 2e of 3C"/4e klasse (in gu ldens) 

',,_ . 
Kolom 1 1 Kolom 2 1 Kol.:>tn 3 Kolom" 1 Kolom!> 1 Kolom G 

Gehuwd 
O111e l,uv, d 1 Gchu•d !., ........ Tabel 1 Gehuwd Ongehuwd 

t/m IV 

180 111 lil .. , "V "' 100 180 183 '" "' '" ,oo 100 '" 183 ,,. 
"' ,10 "' '" "' '" '" m ... m ''" !03 191 

no "' %2 1 210 :!I:! !01 

::o :ts :?31 IIO :u :?JU 

:!:.O m "' 
,,. no !111 , .. :!'41 "" m !♦O 128 

%70 ... ... ,.. :! &9 :?38 

, .. ,.. 2t!i9 ... ... !U 

,oo "' !79 211 ,., 2.:i3 
300 "' %88 ° 274 !78 ° :?6:1 

30:i ... %93 ' "' 281° ""' "' ... 303 " t'.IO . !70 

'" !\08 312 , .. ,,. :uu 

"' 318 "' 306 309 :!93 

34!> 321 m 314 "' 30I 

"' "' 
,.. 

"' 321 311 

30, 34! 351 m "' J IU 

m ,.. 360 "' '" "' "" :l&I 36' ,., Jë,O J3J , .. 310 375 "' "' 
,.. 

,oo 3S0 384 "' '"' '"' '" "' 39' ,,. 378 J:.s 

'20 '" ... "' 3'7 3liS .,. ... "' "' "' 376 

<>0 ... 423 . ., ,., ,., 
"" 

.,, .,. ... ... 311::l 
4j,S 432 .,, 

"' "' "' 
0 ) Zoo voor dcu bednig,-., de "ovf'Tganpllolrpahos 1an. :!tl rao nt• 
Onold11ir~u1tJ 

l\.o-lum 1 1 K O<lom :! 1 Kolom l I Kolom ♦ Kt'lom ;; " o lom ij 

1:ehu,.,I j 1' 
T"ll'f'l I On,t<!'hu,.·d ~huw,I On1-~hu"t1 1:.-hu•·•I Un~hu"'d 
l / lll I \° 

.:;9s 
60< 
OIO 
t.i:!-1 

ADDE rDUM 3 

á9 1 

003 
61! 
titl 
631 

'"' 4á!l 
4113 
H:! 

" ' 

.i73 
:.s 1 ... , .. 

bedoeld bij artikel IV onder E van het 
Koninklijk besluit van 3 Maart 1948 

(Staatsblad no. I 84) 

Bevattende de bijlage D van het B~zoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 

1934 

4-14-

BIJLAGE J? 
bij het Bezoldigin gsbesluit Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 

Bevattende de inhoudingsbedragen wegens 
h et genot van woning, vuur, licht en water 

WedJe 

ll t m 100 
lfll l ' 1n 10.\ 
l flfi 1/ m 11 0 
111 1 m ll r, 
116 llm l!it 
l !l1m l !á 
12G 1,,n l lll 
131 t •m IJ.!'o 
13Gt ln'll-10 
141 ~t 1m 14!', 
14fi 1/m IM 

I M \/m I Mi 
151111m 16'1 
1s1 urn rnr. 
166 ~m no 
171 tm 115 
1761./m 180 
181 mis 
186 t m 190 
191tml9:ö 
106 ~"' !00 

2011 .m !M 
:?06 t /m 211'1 
2 11 t/m 2llo 
!UI 1m :?20 
!!I 1m 2!S 
226 t /m 230 
!JJ 11m !3$ 
!36 1 m !'° 
141tm!-IS 
1-lfltm!~ 

"t.SI lm!M 
!56 lm !80 
161 lm :l6,'i 
!66 1 m !70 
271 lm 273 
2;6 1m !AO 
:?81 tm 2M 
:?86 ,,.,. 2'90 
"!91 l m !9j 
!91i l.ffl ,on 

w .... 

SOi L/rn IOG 
){Hl t fm SI0 
311 t /m Sll 
316 1,/m Sto 
3!I tJrn U!o 
J!tl l/m 330 
331 1/m :,35 
338 '-,'m l-10 
14 1 1./m SO 
H6 t/m S:.O 

)51 1/m S.s5 
JM c./m SOO 
361 \/m 365 
366 \fm 370 
3711./nt 375 
376 \ ,'m :J80 

S81 ' '"' 38J 386 t int 390 
S91 t,/m396 
JIM tJm 400 

40 l l-/m~ 
400 t,/m 410 
411 1,/m 41 5 
41 6 1,./m , 20 
421 L.Jm 4~G 
,&28 t./Tlt 430 
431 Lfm OS 
436 tjm 440 
441 t.m 445 
446 L/m 4$0 

451 1./m UG 
06 t/m 4IO 
461 l /m ,& M 
4661,/m ,& 70 
471 t/m 475 
-176 t/m 410 
d l l /m,&" 

4:16 '"" 490 
4.~ll/rfl.4116 
4.!f6 tJm 600 

1

-"'-•~I 1 1 "'""'' a..,.,, O~r/ f:rorpl \'uur 1.,d1t I Croopl Gro1·p1 a-, 
T Il 111 1 Il lll 

;J.10 6. l ;J ,'i,40 :?. -
11.70 ,.oo , .... 2,(lS •.- 7,:?11 ,.- !, I S 
,.oo 7.!>! ,.oo t.!6 

11),jO R::~ 7.- !.J:. 
11 .10 7.41) t.45 
11.,0 1.36 ,.w ! G.'~ 
l:t.SII •.ei, ,,0 :t.S.:. 
l;!,!WI ,o.,: .... :,1r. 
12.20 10.:.G .... ,. ' 11."4> 11.0-1 , ... :?.1.-. 

14.40 11.:,! 0,,0 3.fl.'I 
1-1.70 11 .7ft .... 3, 1;\ 
U.30 l!.2-1 10,!0 J.t:, 
IS.to 12.a 10.IO 3.S.S 
Il.GO 13,!Q 11.- 3.4!\ 
17.10 IS.fUt 11., 0 S.Mi 
17.70 1-1.16 11 .80 3,0, 
IA.- U .40 I!.- 3.7!\ 
18.90 ,~.88 l !!.-10 3, ' 11.:0 ll\.311 12,IIO 3.11:\ 

19.50 l!\.flO 13.- 4.05 
:!0, 10 16.011 11,40 4. 15 
20.70 16.ä6 13,80 , .2n 
21,30 11.(M 1, .20 4.M 
21.00 l i.28 14 .-10 •US 
!!.!fl 17.711 1-t.SO 4.M 
:!!.80 18.!? I l!l.!O 4,115 
23.41'1 18.7! l .i.60 4,75 
!4.- 11,fO ll.- 4.8., 
: , .eo 11.68 Hl.40 4.05 

!3.!0 :0,11 IG.80 5,0.i 
!!\.50 !?0.-10 17.- 5.15 
!?fl. 10 20.118 11.-10 r..::; 
!l.70 21.31 17.tlO :u:1 
!7.JO :n.,u 18.:?0 5.U 
27.IO !?!,3:! 111.GO 5.5.5 
211,Sll !3,IM 10.!0 , . ., 
!t.10 !3.!8 19.-10 5.:5 
30,30 ! -1 ,:!-I :?O.~ .. , 
30,60 21.48 t0.-10 l'l.115 

W6ning 

07'"' °rrl~ Y11ur 

21,80 H.-14 :U.ttl .... 
IU-0 ::6.0! 1 1.60 8, IG 
31,- !6.40 22.- tl,!G 
33.30 !6,M H.20 '·" "·'° t7,12 !!.IIO 8.45 , ... ~ 1-7,H !!.80 '·" 35,10 !8,08 23.-10 .... ..... ::s.u !3.60 0.7$ ..... ..... H,to , ... 
Stl.90 H.3! ! 4,60 8,ll 

17,20 H,71 H.80 , ... 
SS.10 30.,s tG,40 7.IG 
38,'JO 30.96 "·"' 7,!8 
39,30 31.44 26.!0 7.33 

"·" 31,D! !e.60 7.,&G 
40.30 32 • ..0 !7,- , ... 
41.10 3:.!.88 ! 7,40 7,66 
4\. ,10 33, 1! 27.IO 7,76 
4!.- 33,60 

,,._ 
'·" .:!,GO -14,08 2',40 '·" 

-n.20 34.M U.80 .... 
'3.80 35,04 29,20 8. IG 
'4. 10 35,!8 %0,40 8.2.5 
,&3,- 38- 30.- 8.H 
-1.5,30 36.H SO,!O 8.4& 
43.00 38.72 30,60 8.GG 
40.20 36,96 30.80 .... 
n.10 3!f8S 3140 8,75 

''·'° s ,.12 1 1.60 .... 
◄-3.- 38,-&0 3!,- 8,95 

..... 39, 1! 3!,60 .... 
49,!0 39,36 3:?,80 9, 15 
60, 10 40,08 33.40 0,25 
54).,&0 ,0.12 33.80 9.35 
51,30 41.04 3-4.!0 MG 
51,60 41.28 3-i.,o l,M 
G2,20 .... 76 3.t.80 , ... 
"·10 4f.'8 3.M0 o.1~ 
u.,o 4!,7! ,.,,60 .... ... - d.to "·- 9,95 

1,- 0.40 
1.- o.u 
1,0j 0.-1.l 
1.10 O.t.O 
l,lá 0.ä.5 
l .!O O.M 
l !:1 0,00 ,,,. 0,00 

'·"' 0,6:i 
1.40 o.as 
1,4.'.i 0,70 

1,60 0.70 
1/i:I 0,1;; 
1,00 0.75 
,.ar. 0,80 
l.iO 0.85 
1.7!\ 0.85 
1,,0 0,00 , ... 0,90 
1.00 0.95 
1.95 Il.DJ 

,.- 1,-
:?,05 1.-
2. 10 1.M 
:.u 1.05 
!?,21'1 1.10 
2,:?!\ 1.10 
2.30 1,15 
!.35 1.15 
:?.40 l .!O 
!.45 1.25 

:.50 l .!5 
!?.t.!i 1,,0 
!.60 1,30 
2,15 1.35 
!,70 1.35 
2.75 1,-10 

.:.Ml l ."5 
2.(15 1.-15 ,.,. 1,,0 

!?.l:i 1.55 

Licht o'i'"' 

,.- 1,60 
3,0J 1,60 
3.10 1,65 
3. IG 1,e, , ... 1;10 
UJ 1.70 
3,30 1.75 

'·" 1,75 .... 1,80 .... 1 ... 

, ... 1,85 
s.:ia 1,90 
3,60 1.95 
3,(15 1,15 
3,70 ~-
S,75 '·" , ... '·" '·" 2,o:; 
uo !.JO 
3.03 2.10 

•·- !, 10 
4,0J 2.10 
4. 10 2. 10 
4, l ll 2, 10 
uo 2.10 
4,U 2, 10 

'·" 2, 10 ,.u :?,10 
... , o :?.10 
4.45 2, 10 

.... 2.10 

.a.GJ !, 10 .... 2, 10 .... 2.10 
4;;0 2.10 
4,7& !, 10 .... 2, 10 .... !. 10 
, .90 1.10 
, ,15 !,10 

0.30 
O,J;; 

~ 0.J.; 
0.40 
0.40 
0. -1 :, 
o.-ir, 
o.~.o 
0.50 
0,!'",ä 
0.Sä 

0,00 
0,60 
0,60 
0.65 
0.6!", 
0.70 
0.70 
0.70 
0.7:; 
0.75 

0,80 
0,80 
0.85 
0,85 
0.85 
0,90 
0,90 
0.IS 
0,9j 
1,-

,.:... 
1,-
1.05 
1.0:. 
1,10 
1,10 
1,15 
1.15 
l .!O 
l.!0 

w .... 

o., 
0,:1 
0.3 
0,3 
0.3 
0.3 . .. •.. 
0,4 o., 
o., 

... 50 .. 0 .. ., "' ,. 
o.s ... ' ... 
0, 
0, 
0. 

.. 
60 
60 •.. ' 

0,6 
0,0 
0,7 
0.7 
0.7 

0 
0 
0 

0,7 ' ;;, 0,7 
0, 
0. 
0. 

80 
80 
80 

•. , ' " " 90 

0, 
0. 
0, 
0. 90 o., o., o., 
1, 

'· 

' ' ' 

0~ Groep 
Il lil 

1,2' 1,03 
1.so 1,10 
1,30 1.1 0 
1,'-' 1, 10 
1,,. 1.15 
1,,. 1. IG 
1.,0 1.1 6 
1, .. 1,,0 
1.,s '·"' l ,50• ! ,!.$ 

1,,0 l ,U. 
1,60 l ,!G , ... t ,30 .... 1,30 
1,60 1,33 
1,6') 1,,. 
1,,. 1.3G 
1,6' , ... 
1.70 l,<O 
1,70 1.40 

1,73 l,,&5 
1,15 1,4G 
l ,7S l ,4ó 
1,80 1,50 
1.so 1,60 
1,83 l .M 
1,81S l ,M , ... l,M 
1,90 l ,IO 
1.90 1,60 

),~ 1, .. 
1,93 1, .. 
! .- , ... 
2.- 1.70 

'·" 1,10 
:?,05 1,70 
:!. 10 1,75 
!.JO 1,7G 
2, 10 1,80 
! ,10 1,80 
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\Yoo;og 1 1 \\' •Wr 

Wedde Oroop O~ Groep Vuur Lkht 0~10~1~~ l Il 111 

001 t lm ~Oj !14,30 43.U 36,!0 10.~ ,.- !,10 :?, 10 1,80 
OOG 1/m 610 W.!O 0.16 36,80 10, l l á.1)6 !,10 :,10 , ... 
611 t'1ll ;; 1:, 5:i.GO 4-UO !'7,- 10,!à á.10 !,10 2,10 1.8,;i 
610 1/m ä:!0 ü8,40 .,.1z 37.C0 10,3.l G,lá ~.JO :!,10 1,00 
6 :!I t'm .~:!,ï M,70 u.:::a 3i.SO 10,45 5,:!0 2,10 2. 10 1,IIO 
á:?6 t jnl á30 c,;,oo 46,08 3S,40 10,5G ~.26 !,10 !, 10 1.00 
5:J I lm i:i3,i 57,90 -16,32 38.&0 10.&:1 5,:'IO :!, 10 :?,10 1,0,j 
Nl'l l ,m ,HO 68,,:.U -16,80 30,- 10,76 5,:l{i t, 10 !,10 1,95 
;ji l t ',n CiU 60, 10 47,28 30,40 10,85 5,40 2,10 :uo 1,!!3 
640 t/ln 650 ;.o,;o '7,76 30,80 10.tá 5.45 2,10 !,]0 ,.-. 
'" t/m üt,5 GO,- 4S,- 40- 110!1 '·'° 2, 10 2,10 ,.-
5W i/m 600 GO,(ij) 48,4S 40,40 11 , 15 6,00 2, 10 2, 10 ,.-
áGI 1/m66l 60,1:0 48,72 40.00 11,25 5,öO 2, 10 2, 10 '·" r.oo t.'m r,';o 61.80 40.44 •1 .20 11,35 5,05 2, 10 :?,10 2,05 
671 tl,nOi;; 6;!,iO 60,1 0 41 ,80 11 ,4ä 5,70 2.10 2,10 2, 10 
5i0 1,'m j.80 63,- 60,40 .. 2.- 11.!lá 5,75 ! ,10 2, 10 2, 10 
681 1/m 58l 61,CO M',68 42,40 11,65 " , .. 2.10 2,10 2, 10 
586 lfm 600 63.00 61,12 42,IIO 11,76 5,80 2, 10 2, 10 2, 10 
691 t /m on.-. 64.80 51.84 43,20 ll .~ ,.oo %, 10 2,10 2,10 
500 t lm 00() GJ,10 .ïl.08 43 ... 0 l1 ,9j á.&;; 2.10 2, 10 t,10 

GO: l _'tn COö 1>6,- ;.;!.SO 44,- 12.rui 6,- 2.10 2, 10 2. 10 
we t/m 1110 60,30 53,o.& 44,fO 1!,16 6.0~ !,10 2.10 2.10 
Gil l/m GIG 07.20 53,iG 4-1,80 12,26 f'l,10 2.10 2,10 !,10 
OIO 1/m 020 6i.80 M,2-1 4,i,20 12,35 6,l!i 2.10 2.10 2,10 
C::!I i.,'m 1;2;; 011..•o 54,72 4à.60 U,45 .. ,. 2;10 2,10 2, 10 
G~G 1/m 630 68,70 54,90 45,80 12,50 6,:t6 !,10 2,10 ::I~ o:i: t/m 03;; 6!1,- 5;;,:?0 -lfl,- l!,00 6.!ä !,10 2,10 
'130 1/m 640 60,00 M,GS -10,10 12,00 fl,:!5 2.10 !, 10 2,10 

'" t/m 04:, 7060 !i&,40 47,- 12,50 6,2S !,10 2,10 t, 10 
640 l/m 050 70,80 ..... 47,20 12.00 6,!5 2.10 2.10 !, 10 

05 1 t/mGM 71,70 67.30 47,80 12,!iO 6,26 !.10 t, 10 :, 10 
o;;o 1/m 660 12,- 67.GO -IS, - 12,;,0 6,U 2.10 2, 10 !, 10 

"' l(m 600 7!,GO 68,08 48,40 l ! ,!iO 6,25 2,10 2, 10 2,10 
ooo t./m o;o 73,20 t,S,60 48,80 12,60 6,25 2,10 !,10 2, 10 
OH 1/m 075 73, 80 59,"tl-l 49,20 

:i::I 
6,23 2,10 2,10 2,10 

676 tfm GSO i-1,"60 59,52 49,60 6,26. 2,10 1,10 2,10 

'" r.fm6~ 75,- 60,- 60,- 12,Ml 6,23 2,10 2,HI 2,10 
686 t(m 690 76,60 60, .. !I 60,40 12,60 6,25 2,10 2. 10 2.10 

'" l/rn6!l5 76,20 ..... 0-0,80 12,60 6,25 !,10 uo ~10 
096 tfm 700 76,80 6 1,-U 61,20 l!.60 6,!l ~10 l,IO t ,10 

. ADDENDUM 4 . 
bedoeld bij artikel IV onder F van het 

Ifonlnklljk besluit van 3 Maart 1948 
(Staatsblad no. I 84) 

Bevattende bijlage F van h et Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 

Ambt 

1948 

\Yoo~g 1 Wator 
Wedde Croepl Croepl Groep Vuur Licht c-•1 G=, c.,,.. 1 Il IIT 1 Il 111 

70 1 t,/m 705 n,1nl61,68 5 1,"6 0 12.M 8.25 2,10 2,10 2. 10 
706 tJm 110 · i 8,- 62.40 5!,- l:?.00 8,25 2. 10 2, 10 2,10 
1 11 tfm 715 i8,60 6:?,88 52, -1 0 12,!iO 6,26 !,10 2. 10 2,10 
716 1/m 720 79,20 63,36 5:?,80 12.50 6,25 2,10 2, 10 2,IO 
121 t/m 72:1 711,80 63,84 53.20 12,60 8,25 2. 10 2. 10 2,10 
1261./m 730 80,10 61,08 !i3AO 12.SO 6,25 2.10 2. 10 2,10 
131 t,/m i35 81.- 64.80 64,- 12.50 6,2.; :?,IO 2, 10 :?,\f) 
i:16 1/m 740 81.60 6!1,28 54,"60 12,!i(l n,:?5 2. 10 2. 10 2,10 

" ' t /m 745 82,20 6:i,76 54,80 12,50 6.2J 2. 10 2. 10 :?.10 
i -16 l/m 750 k2.80 66,24 M,ZO 12 . .;o 6,25 2,10 2.10 2.10 

'" t/m 755 83,10 60,48 55,-10 12.50 6.2:l Il. LO 2, 10 2 .. 10 
7561/m i60 83,40 66,72 55,60 12.50 6,25 2, 10 2.10 2.10 
161 t/m 765 8-1,- 67,20 50,- l:? .!iO 6.:Z5 2,10 2. 10 2,10 
766 t /m 770 8"6,60 67,68 56,'40 12,50 0,25 :uo 2,10 2,10 
771 .1/m 775 85,60 68, ◄ 0 57.- 12.M> 6,;?!i 2,10 2. 10 2.10 
776 t /m 780 85.80 6S,61 s_;,:?o 12,50 6,25 2, 10 2,10 :!.10 
78 1 l.frn 78S 86, 10 6S,68 57,40 12,,;o e,2J 2.10 2.10 2,10 
786 t/m , .. 86.-:0 69.36 57,80 1:l,!iO 6,25 2,10 2, 10 2,10 
791 </m "' 87,30 G9.84 55.20 12,60 6,25 2,10 2,10 2, 10 
19G t,·m 800 87,90 i0,32 ,S,60 U,50 6.2:1 2.10 2,10 2.10 

801 t !m 805 88,50 70,80 59,- 12.áO 6.2J 2,10 2. 10 ':!,10 
806 1,/m 8 10 89.10 il,2!1 59,40 12.MI 6,25 2 10 2 10 2,10 .. , IJm 81J 89,70 71,i6 59,80 12.50 fl.25 2,10 !.10 2.10 
8 16 t /m S:lO 90.30 i2.24 60,20 l:Z.àO 6,:!5 2,10 2. 10 2.IO 
821 t1,n 8:?J 90,90 i :?.7:? 60,UO 12,MI 6.25 2, 10 2. 10 2. 10 
826 1/m 830 91.!iO 13,20 01,- 12,JO 0,2J t,10 2,10 2,10 

'" 1/m 835 112,10 73,68 61,40 12.SO 6,2;; 2,10 2.10 2,10 
836 t/m 8•0 02,"60 73,112 61,60 12,50 G,25 2,10 2, 10 :!, 10 
811 r.fm8U 93,- 74,40 62,- 12.5(1 6,:!5 2, 10 2. 10 2.10 
846 l/m 850 113.60 7◄,88 62,40 12.50 6.23 2,IO :uo 2. 10 

'" t/m 855 114,20 15,36 62.80 12,50 6,'!J 2, 10 2. 10 2,10 
856 l/m 860 9-1 ,80 75,84 63.:?0 12.60 6,:!.~ !, 10 2, 10 2,10 
861 t /m 86J 95,40 76,3! 63,60 12,60 6.:l5 2, 10 2, 10 2.10 
806 t/m 870 96,- 78,80 64.- 12.50 0,2,'; :!. 10 2. 10 2, 10 

BIJLAGE F 
·Bij het Bezold.Jglngsbeslult Burgerlijke 

Rijksambtenaren 1934 
Bevattende de wedderegelingen, met inacht
neming waarvan het wachtgeld van ambte
naren, wier ambt is opgeheven, moet worden 
herzien ingevolge art. 5, tweede lid, van de 
voor burgerlijke Rijksambtenaren geldende 
wachtgeldregeling, zomede de wedderege
lingen, met inachtneming waarvan de toe
kenning van wachtgeld aan ambtenaren, 
wier ambt is opgeheven, moet worden ge
regeld ·een en ander uitgedrukt in guldens 

per maand 

Vi' edderegeling 

Departementen van Algemeen bestuur. 
Bezuinigingsinspecteur bij het departement \ Als schaal 243 van bijlage A I. 

van ]fina nciën. 

Justitie. 
Administratief ambtenaar bij de Rijksveld

wacht. 
Beambte in a lgemene dienst bij de Rijks

opvoedingsgestichten voor jongens (naar 
de toestand op 31 December 1932). 

Districtscommandant der Rijksveldwacht. 
Hoofd van administratie bij de rijksopvoe -

dingsgestichten voor jongens. 

Als schaal 73 van bijlage A I. 

Als schaal 21 van bijlage A I. 

Als schaal 200 van bijlage A I . 
Schaaljaren gehuwd ongehuwp. 

0 230 218 
2 250 237 
4 270 256 
6 290 275 
8 300 285 

10 315 299 
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Ambt 

Hoofd van dienst bij een Rijksopvoedings
gesticht voor jongens. 

L eraar bij de Rijksopvoedingsgestichten 
voor jongens. 

Opvoedend ambtenaar bij de Rijksopvoe
dingsgestichten voor jongens. 

Rijksveldwachter. • 

Rijksveldwachter-brigadier. ** 
Rijksveldwacht-brigadier-majoor. •• 
Secretaris van de voogdijraad te Tiel. 

W edderegeling 

Schaaljaren gehuwd ongehuwd 
0 300 285 
2 305 289 
4 325 308 
6 345 327 
8 365 346 

10 380 361 
Scl!aaljaren gehuwd ongehuwd 

0 260 247 
2 280 266 
4 300 285 
6 305 289 
8 325 308 

10 335 318 
Schaaljaren gehuwd ongehuwd 

0 230 218 
2 250 237 
4 270 256 
6 290 275 
8 300 285 

10 316 299 
Schaaljaren gehuwd ongehuwd 

0 176 ' 166 
1 185 175 
2 196 185 
4 215 204 
6 235 223 

Als schaal 74 van bijlage A I. 
Als schaal 96 van bijlage A I. 
f 99 ten hoogste. 

Ondenvljs, Kunsten en Wetenschappen. 
Administrateur bij het oud-academisch Schaaljaren gehuwd ongehuwd 

ziekenhuis te Leiden. 0 240 228 
1 260 247 
2 280 266 
3 300 285 
4 305 289 
5 325 308 
6 345 327 
7 365 346 
8 380 361 
9 400 380 

Als schaal 96 van bijlage AI. 
museum van oudheden te Leiden. · 

Ambtenaar van administratie bij het- Rijks- 1 

Assistent bij het Rijksethnografisch mu- Als schaal 93 van bijlage A I. 
seum. 

Boekhouder aan de psychiatrisch-neurolo- } 
gische kliniek te Utrecht. . Als schaal 128 van bijlage AI. 

Boekhouder aan de heelkundige en vrou
wenkliniek te Utrecht. 

Regeringsadviseur voor toneelzaken. 1 f 667 (ongehuwd: f 633) . . 

Financiën. 

416 

Betaalmeester lé klasse, R;ijksschatkist. Als schaal 225 van bijlage A I, met dien 
verstande, dat in plaats van 0, 1, 2, 3, 4 en 
5 schaaljaren wordt gelezen 0, 2, 4, 6, 8 en 
10 schaaljaren. ' 

Betaalmeester 2e klasse, Rijksschatkist. 
Betaalmeester 3e klas·se, Rijksschatkist. 
Chef van administratie bij het Staatsmunt- } 

bedrijf. 
Rijksboekhouder le klasse, Rijksschatkist. 

Als schaal 196 van bijlage A I. 
Als schaal 1.84 van bijlage A I. 

Als schaal 142 van bijlage AI. 

• De aftrek bedoeld in de tweede alinea van artikel 1 van deze bijlage blijft voor dit 
ambt beperkt tot 4 %, 

•• Voor dit ambt is de wedderegeling in een standplaats der derde of vierde klasse 
gelijk aan die in een der tweede klasse. 
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Ambt 

Rijksboekhouder 2e klasse, Rijksschatkist. 
Rijksboekhouder 3e klasse, Rijksschatkist. 

Wedderegeling 

Als schaal 93 van bijlage A I. 
Als schaal 47 van bijlage A I. 

Oorlo . 

Adjunct-administrateur bij het Staatsbe- A ls schaal 116 van bijlage AI. 
drijf der Artillerie-inrichtingen. 

Adjunct-commies bij het Staatsbedrijf der Als schaal 90 van bijlage A I . 
Artillerie-inrichtingen. 

Adjunct-directeur bij het Staatsbedrijf der Als schaal 247 van bijlage A I. 
Artillerie-inrichtingen. 

Adjunct-fabriekschef bij het Staatsbedrijf Als schaal 212 van bijlage A I. 
der Artillerie-inrichtingen. 

Afdelingschef bij het Staatsbedrijf der Ar- Als schaal 219 van bijlage A I. 
tillerie-inrichtingen. 

Amanuensis bij het Staatsbedrijf der Artil- Als schaal 36 van bijlage AI. 
lerie-inrichtingen. 

Analist bij het Staatsbedrijf der Artillerie- Als schaal 61 van bijlage A I. 
inrichtingen. 

Analist le klasse bij het Staatsbedrijf der Als schaal 92 van bijlage A I. 
Artillerie-inrichtingen. 

Bureelambtenaa'" 2e klasse bij het Staats- Als schaal 62 van bijlage A I. 
bedrijf der Artillerie- inrichtingen. 

Chef van dienst bij het Staatsbedrijf der Als schaal 234 van bijlage A I. 
Artil lerie-inrich ting•en. 

Commies bij het Staatsbedrijf der Artillerie- Als schaal 142 van bijlage A I. 
inrichtingen. 

Directeûr bij het Staatsbedrijf der Artillerie- Als schaal 261 van bijlage A I. 
inrichtingen. 

Eerste tekenaar bij het Staatsbedrijf der Als schaal 142 van bijlage A I. 
Artillerie-inrichtingen. 

Fabriekschef bij het Staatsbedrijf der Ar- } 
tillerie-inrichtingen. 

Hoofdadministrateur bij het Staatsbedrijf Als schaal 243 van bijlage A I. 
der Artillerie-inrichtingen. 

Hoofdcommies bij ,het Staatsbedrijf der Ar- Als schaal 184 van bijlage A I. 
tillerie-inrichtingen. 

Hoofdingenieur bij het Staatsbedrijf der Ar- Als schaal 243 van bijlage A r. 
tillerie-inrichtingen. · 

Hoofdopzichter le klasse bij h e t Staatsbe- Als schaal 142 van bijlage A I. 
drijf der Artillerie-inrichtingen. 

Hoofdopzichter 2e klasse bij het Staatsbe- Als schaal 117 van bijlage AI. 
drijf der Artillerie-inrichtingen. 

Hoofdwerktuigkundige bij het Staatsbedrijf Als schaal 184 van bijlage A I. 
der Artillerie-inrichtingen. 

Ingenieur bij het Staatsbedrijf der Artil- Als schaa 212 van bijlage AI. 
lerie-inrichtingen. 

Magazijnbeheerder bij het S taatsbedrijf der Als schaal 62 van bijlage A I. 
Artillerie-inrichtingen. · 

Magazijnbeheerder le klasse bij het Staats- Als schaal 93 van bijlage A r. 
bedrijf der Artillerie-inrichtingen. 

Magazijnchef bij het Staatsbedrijf der Ar- Als schaal 163 van bijlage A I. 
tillerie-inrichtingen. 

Opzichter bij het Staatsbedrijf der Artillerie- Als schaal 66 van bijlage A I. 
inrichtingen. 

Opzichter l e klasse bij het Staatsbedrijf der Als schaal 96 van bijlage A r. 
Artillerie-inrichtingen. . 

Opzichter van politie bij het Staatsbedrijf Als schaal 38 van bijlage A I. 
der Artillerie-inrichtingen. 

Portier bij het Staatsbedrijf der Artillerie- Als loongroep 2a van bijlage B I. 
inrichtingen. 

Scheikundige bij het Staatsbedrijf der Ar- Als schaal 212 van bijlage A r. 
tillerie-inrichtingen. 

Schrijver le klasse bij het Staatsbedrijf der Als schaal 61 van bijlage A r. 
Artillerie-inrichtingen. 

Schrijver 2e klasse bij het Staatsbedrijf der Als schaal 10 van bijlage A I. 
Artillerie-inrichtingen. 
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Stooms toker bij het Staatsbedrijf der Ar - Als loongroep 3 van bijlage B I. 
tillerie-inrichtingen. 

Stoomstoker-vakman bij het Staatsbedrijf Als loongroep 4 van bijlage B I. 
der Artillerie -inrichtingen. 

Technoloog bij het Staatsbedrijf der Artil- Als schaal 212 va n bijlage A I. 
lerie -inrichtingen. · 

Tekenaar le ldasse bij het Staatsbedrijf der Als schaal 03 van bijlage A I. 
Artillerie-inrichtingen. 

Tekenaar 2e klasse bij het Staatsbedrijf der Als schaal 61 van bijlage A I. 
Artillerie-inrichtingen. 

Tekenaar 3e klasse bij het Staatsbedrijf der } 
Artillerie-inrichtingen. Als schaa! 10 van bijlage A r. 

Telefonist bij het Staatsbedrijf der Artille-
rie-inrichtingen. 

Terreinopzichter bij het Staatsbedrijf der Als schaal 14 van b ijlage A I. 
Artillerie-inrichtingen. 

Tremmer bij het Staatsbedrijf der Artillerie- Als loongroep 1 van bijlage B I. 
inrichtingen. 

Werktuigkundige bij het Staatsbedrijf der Als schaal 163 van bijlage A r. 
Artillerie-inrichtingen. 

Marine. 

Commandeur bij de Magazijnen van het I Als schaal 66 van bijlage A r. 
Marine Etablissement. 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 

Commies bij de Rijksgebouwendienst. 1 Als schaal 142 van bijlage A I. 

Verkeer en Waterstaat. 

Boekhouder bij het Staatsvissershavenbe- Als schaal 179 van bijlage AI. 
. drijf te IJmuiden. 
Directeur-Generaal voor zeehavens en Rijn- f 1000 (ongehuwd f 950) . 

vaartzaken. 
Havenmeester te Zijpe. Als schaal 69 van bijlage AI. 
Machinist bij de Rijksstoomgemalen bij h et l 

Noord-Willemskanaal, thans machinist · 
bij de gemalen en electrische bedrijven te · 
Vries. Als van loongroep 4a van bijlage B I. 

Machinist bij het Stoomgemaal II te Assen, 
thans machinist bij de gemalen en elec
trische bedrijven te Assen. 

Economische Zaken. 

Adjunct-analist bij de Voorlichtingsdienst f 140 (ongehuwd f 133). 
ten behoeve van de rubberhandel en de 
rubbernijverheid. 

Administratief-ambtenaar bij de geologi- Als scha:al 103 van bijlage A I. 
sche dienst. 

Administratief-ambtenaar bij het Rijks- 1 
proefstation en de voorlichtingsdienst ten 
bate van de leder- en schoenindustrie. 

Administratief-ambtenaar bij de Voorlich- Als schaal 90 van bijlage A I. 
tingsdienst ten behoeve van de vezelhan-
del en vezelnijverheid. 

Amanuensis bij het Rijksproefstation en de 
voorlichtingsdienst ten bate van de leder
en schoenindustrie. 

Amanuensis oij de voorlichtingsdienst ten 
behoeve van de rubberhandel en de rub- Als schaal 36 van bijlage A I. 
bernijver heid. 

Amanuensis bij de voorlichtingsdienst ten 
behoeve van de vezelhandel en de vezel
nijverheid. 
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Ambt 

Analist bij het RijksprÓefstation en de Voor- 1 
lichtingsdienst ten bate van de klei - en 
aardewerkindustrie. 

Analist bij de Voorlichtingsdienst ten be
hoeve van de rubberhandel en de rubber- J 
nijverheid. J 

Analist bij de voorlichtingsdienst ten be
hoeve van de vezelhandel en de vezelnij
verheid. 

Analist le klasse bij de voorlichtingsdienst 
ten behoeve van de rubberhandel en de 
rubbernijverheid. 

Assistent bij de geologische dienst. 
Assistent biJ h et Rijksproefstation en de 

Voorlichtingsdienst t en bate van de leder
e n schoenindustrie. 

Assistent bij de Voorlichtingsdienst ten be
hoeve. van de vezelhandel en de vezelnij
v erheid. 

Chef van de Administratieve dienst bij de 
Octrooiraad en h et Bureau voor de In
dustriële Eigendom. 

Concierge bij h et Rijksproefstation en de 
voorlichtingsdienst t en bate van de klei
en aardewerk industrie. 

Directeur van h et Rijksproefstation en de 
voorlichtingsdienst t en bate van de klei
en aardewerk industrie. 

Directeur van de voorlichtingsdienst t en 
behoeve van de rubberhandel en de rub
bernijverhe id. 

Directeur van de voorlichtingsdienst ten 
behoeve van de vezelhandel en de vezel
nijvèrh eid. 

Geoloog bij de geologische dienst. 
Geoloog -afdelingschef bij de Geologische 

dienst. 
Hoofdassistént bij de Geologi.sche dienst. 
Ingenieur bij het Instituut voor Brandstof-

feneconomie. · 
Laborant bij de Voorlichtingsdienst ten be

hoeve van de vezelhandel en de vezelnij
. verheid. 

Wedderegeling 

Als schaal 61 van bijlage A I. 

Als schaal 92 yan bijlage A I. 

Als schaal 03 van bijlage A I. 
Als schaal 126 van bijlage A I. 

A)s schaal lOó van bijlage A I. 

Als schaal 210 van bijlage AI. 

Als schaal 8 van bijlage A I. 

Als schaal 243 van bijlage A r. 

Als schaal 212 van bijlage Ar. 
Als schaal 24.! van bijlage A I. 

Als schaal 123 van bijlage A I. 
Als schaal 212 van bijlage A I. 

Als schaal 61 van bijlag·e A I. 

Laboratoriumbediende bij het Rijksproef
station en de voorlichtingsdienst ten bate 
van de leder- en schoenindustrie. 

Laboratoriumbediende bij de voorlichtings
dienst ten behoeve van de rubberhandel 
en de 'rubbernijverheid. 

Scheikundige l.>ij het Rijksproefstation en de 
voorlichtingsdienst ten bate van de leder
en schoenindustrie. 

l Als loong,oep 8 v= bijlag, BI. 

1 Als schaal 212 van bijlage A r. 

Schrijver le klasse bij de voorlic htingsdienst 
ten behoeve van de rubberhandel en rub
bernijverhe id. 

Schrijver l e k lasse bij de voorlichtingsdienst 
ten behoeve van de vezelhandel en vezel
nijverheid. 

Schrijver 2e klasse bij de voorlichtingsdienst 
ten behoeve van de rubberhandel en de 
rubbernijverheid. 

Schrijver 2e klasse bij de voorlichtingsdienst 
ten behoeve van de vezelhandel en de ve
ze!nijverheid. 

Technisch hoofdambtenaar bij de voorlich
tingsdienst ten behoeve van de rubber
handel en de rubberJ:!ijverheid. 

l AS sohaal 51 v= 60iaga A L 

j Als sohaal 10 v= bijlage AI. 

1 Als schaal 101 van bijlage A r. 

1948 
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Ambt I Wedderegeling 

•.rechnoloog bij de voorlichtingsdienst ten 

Technoloog bij het Rijksproefstation en de l 
voorlichtingsdienst ten bate van de k lei
e n aardewerkindustrie. 

behoeve van de rubberhandel en de rub- Als schaal 212 van bijlage A I. 
bernijverheid. 

Technoloog bij de voorlichtingsdienst ten j 
behoeve van de vezelhandel en de vezel-
nijverheid. 

Werluneester bij het Rijksproefstation en 
de voorlichtingsdienst ten bate van de 
k lei- en aardewerk-industrie. 

Schaaljaren 
0 
2 
4 
6 
8 

10 
12 

gehuwd ongehuwd 
160 152 
180 171 
200 190 
220 209 
230 218 
240 228 
250 237 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
Administratief ambtenaar bij het Rijksbu- Als schaal 90 van bijlage A I. 

reau voor de ontwatering. 
Commies-redacteur bij de visserij-inspectie. 

Directeur van het Rijksbureau voor de ont
watering. 

Hoofdinspecte ur bij de visserij-inspectie. 
Landmeter bij de cursus tot opleiding van 

landmeters. • 
Lector bij de cursus tot opleiding van land

meters. 
Onder-inspecteur l e klasse bij de visserij

inspectie. 
Secretaris van de Rijkscommissie voor keu

ring van dekhengsten. 1 
Technisch ambtenaar bij het Rijksbureau 

voor ontwatering. 

Schaaljaren gehuwd 
0 300 
1 305 
2 325 
3 345 
4 365 
5 380 
6 400 
7 420 
8 440 
9 455 

10 475 
11 495 
12 515 

f 700 (ongehuwd: 665). 

ongehuwd 
285 
289 
308 
327 
346 
361 
380 
399 
418 
432 
451 
470 
489 

Als schaal 247 van bijlage AI. 
·Als schaal 204 van bijlage A I. 

Als schaal 242 van bijláge A I. 

Als schaal 184. van bijlage A L 

Als schaal 162 van bijlage A I. 

Als schaal 163 van bijlage A I. 

Sociale Zaken. 
Assistent-verloskundige, tevens plaatsver- f 305 (ongehuwd: f 290). 

vangend directeur aan de Rijkskweek-
school voor. vroedvrouwen te Amsterdam. 

Beambte quarantainedienst bij de Inspectie 
Volksgezondheid. 

Commies bij de Verzekeringsraad. 
Concierge bij de Verzekeringsraad. 
Geneesheer-directeur aan de Rijkskweek-

school voor vroedvrouwen te Amsterdam. 
Hoofdcommies bij de Verzekeringsraad. 
Meesteresse-vroedvrouw, tevens adjunct

directrice aan de Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Amsterdam. 

Secretaris van de Verzekeringsraad. 

Als loongroep 2a van bijlage B r. 

Als schaal 142 van bijlage A r. 
Als schaal 14 van bijlage A r. 
f 475 (ongehuwd: f 418). 

Als schaal 184 van bijlage A r. 
Als schaal 123 van bijlage A I. 

Als schaal 228 van bijlage A I . 
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Art. 1. Indien in bovenstaande wedde
regeling een salarisschaal is opgenom en, 
gelden de bedragen van deze schaal voor 
wachtgelders, wier laatst e standplaats was 
gelegen in een gemeente der l e klasse. 

Voor · wachtgelders wier laatste stand
plaats was gelegen in een gemeente van een 
der lagere klassen à ient op deze bedragen 
een korting t e worden toegepast va n 4 % 
voor gemeenten der 2e k lasse en van 8 % 
voor gemeenten van een der overige klassen. 

D e a lsdan verluegen bedragen worden 
naar bove n tot een geh ele g ulden afgerond. 

Art. 2. Voor zoveel voor opgeheven amb
ten in deze bijlage geen wedderegeling voor
komt, stelt het daartoe bevoegde Gezag de 
wedderegeling vast, indien uit die opgehe 
ven ambten n og ambtenaren op wachtgeld 
voorkomen. 

VERBETERINGEN 

Op bladzijde 320 moeten de eerste en de 
tweede kolom worden verwisseld; dus eerst 
schaal 18-24a, daarna schaal 25- 32. 

Op bla dzijde 415, staat in de tabel op de 
eerste kolom onder Licht, tiende regel van 
onder , 6,26, lees : 6,25. 

In de tabel op de tweede kolom staat onder 
Licht, derde regel van boven, 6,26, lees: 
6,25. 

S. I 204 

25 M ei 1948., BESLUIT, houdende be
kendmaking van de tekst der Wet op 
de Staatsinrichting van Curaçao (Cu
raçaose Staatsregeling) . 

In, naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen van 20 Mei 1948, 
1e Afdeling A en 7e Afdeling, no. 7; 

Gezien artikel 111 van de wet van 21 
Mei 1948 (Staatsblad I 195) , houdende wij
zigi'l-g van de Wet op• de Staatsinrichting 
van Curaçao; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
t e gelasten, dat de tekst van de Cura

çaose Staatsregeling, zoals die bij dit 
besluit is gevoegd, in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

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

Soestdijk, 25 Mei 1r,48. 
JULIANA. 

De Min. v. Overz. Geb. J . A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 28 Mei 1948.) 

WET OP DE STAA•fSINRICH'rING 
VAN CURAÇAO. 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Van Curaçao en zijn bewoners. 

Art. 1. Het grondgebied van Curaçao 
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omvat de Nederlandse Antillen , te weten 
Aruba, Bonaire. Curaçao, Saba. S int Eusta
tius en Sint Maarten (voor zoveel het Ne
derlandse gedeelte betreft) en de daarbij 
behorende gebiedsdelen. 

2. Allen, die zich in Curaçao bevinden, f 
zijn eerbied en gehoorzaamheid verschul
digd aan de Gouverneur en onderworpen 
aan de wettelijke regelingen. 

3 . • De wettelijke regelingen, in Curaçao 
geldig, zijn: 

xe. de verdragen en andere overeen-
komsten met vreemde Mogendheden, voor 
zover zij in Curaçao van toepassing zijn; 

2e. de algemene verordeningen. waaron
der worden verstaan : 

a . de wetten, die, op de voet van de be
. palingerf der Grondwet, voor Curaçao ver
bindend zijn; 

b. de algemene maatregelen van bestuur, 
zijnde besluiten des Konings, genomen in de 
vorm. bij de Grondwet voorgeschreyen voor 
algemene maatregelen van bestuur, voor zo
ver zij voor Cûraçao verbindend zijn; 

c. de landsverordeningen, zijnde veror
deningen met gemeen overleg der Staten 
door de Gouverneur vastgesteld; 

3e. de besluiten. houdende algemene 
maatregelen, door de Gouverneur, de Raad 
van Advies gehoord, binnen de grenzen 
zijner bevoegdheid uitgevaardigd'; 

4e. de keuren en reglementen , door de in 
artikel 127 genoemde besturen binnen de 
grenzen hunner bevoegdheid uitgevaardigd. 

4. Allen, die zich op het grondgebied 
van Curaçao bevinden, hebben gelijke aan
spraak op bescherming van persoon en goe
deren. 

5. Uitlevering van vreemdelingen ge
schiedt niet dan krachtens verdragen, waar
bij, voor zover Curaçao betreft, de rege
len worden in acht genomen, welke, zoveei 
mogelijk in overeenstemming met de daar
omtrent in Nederland geldende wettelijke 
bepalingen, bij algemene maatregel van be
stuur worden vastgesteld. 

6. D e regelen nopens de toelating en 
vestiging in Curaçao, zomede die omtrent 
de uitzetting, worden voor zoveel nodig bij 
algemene maatregel van bestuur en overi
gens bij landsverordening vastgesteld. 

7. 1. Tot openbare bedieningen. door 
de Koning op te dragen, zijn alleen be
noembaar Nederlandse onderdanen. 

2. De benoembaarheid tot andere open
bare bedieningen wordt bij landsverordening 
geregeld. 

8. 1. Niemand heeft voorafgaand verlof 
nodig om door de drukpers gedachten of ge
voelens te openbaren. 

2. De verantwoordelijkheid van schrij
vers, uitgevers, drukkers en verspreiders en 
de waarborgen, in het belang d er openbare 
orde en zedelijkheid tegen het misbruik van 
de vrijheid van drukpers te nemen, worden 
geregeld bij lan_dsverordening. 

9. 1. leder heeft het recht verzoek
schriften in te dienen bij de bevoegde macht 
zowel in Nederland als in Curaçao. 

2. Verzoekschriften moeten persoonlijk 
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en mogen niet uit naam van meer worden 
ondertekend, tenzij dit geschiedt door of 
vanwege lichamen, wettig samengesteld of 
erkend, en in dit laatste geval niet anders 
dan over onderwerpen tot hun bepaalde 
werkkring behorende. 

3. Echter mogen personen, die niet 
schrijven kunnen, verzoekschriften indienen 
door tussenkomst van zodanige ambtenaren, 
als hiertoe bij landsverordening zijn bevoegd 
verklaard. 

10, De uitoefening van het recht van 
vereniging en vergadering kan, in het belang 
der openbare orde, zedelijkheid of gezond
heid, aan regeling en beperking bij lands
verordening onderworpen worden. 

TWEEDE HOOFDSTUK.1 

Van de Gouverneur 

EERSTE AFDELING. 

Van z[jn benoeming en ontslag. 

ll. De Gouverneur wordt door de Ko
ning benoemd en ontslagen. 

- 12. Hij moet de ouderdom van dertig 
jaren vervuld hebben. 

13. Hij legt in handen des Konings of 
van de autoriteit of de persoon, door de 
Koning hiertoe aangewezen, de eed ( ver
klaring of belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk, onder welke naam of wàt 
voorwendsel ook, tot het verkrijgen mijner 
benoeming tot Gouverneur aan iemand, wie 
hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, 
noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te la
ten, van niemand hoegenaamd enige belof
ten of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning 
en aan de Grondwet; dat ik de welvaart van 
Curaçao naar mijn vermogen bevorderen 
zal; dat ik de Wet op de Staatsinrichting 
van Curaçao steeds zal onderhouden en 
doen onderhouden en dat ik mij in alles zal 
gedragen, zo als een braaf en eerlijk Gou
verneur betaamt. Zo waarlijk helpe mij God 
Almachtig!" (,,Dat verklaar en beloof ik".) 

14. 1. Indien de benoeming van de 
Gouverneur vervat is in een geheim en ver
zegeld stuk, behelst dit stuk tevens de aan
wijzing van de autoriteit of de persoon, in 
wier of in wiens handen 'de benoemde . de 
voorgeschreven ambtseed moet afleggen. 

2. Zodanig stuk wordt geopend in een 
vergadering van de Raad van Advies. 

3. Het wordt, na door al de aanwezige 
leden te zijn gewaarmerkt, in het archief 
van de Raad 'nedergelegd. 

15. De Gouverneur aanvaardt het be
stuur door overlegging in een plechtige ver
gadering der Staten van een afschrift zijner 
akte van benoeming en van het proces-ver
baal zijner eedsaflegging, en brengt zijn aan
vaarding van het bestuur bij proclamatie 
ter kennis der ingezetenen. 

16, Hij is verplicht zijn waardigheid te 
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blijven bekleden totdat hij het bestuur aan 
zijn opvolger heeft overgegeven, tenzij hem 
van 's Konings wege gelast of vergund 
wordt zijn waardigheid vroeger neder te 
leggen 

17. Hij mag zonder verlof des Konings 
Curaçao niet verlaten. 

18. 1. De Gouverneur mag rechtstreeks 
noch zijdelings deelhebber zijn in, noch borg 
zijn voor enige onderneming, ten grondslag 
hebbende een overeenkomst, om winst of 
voordeel aangegaan met Curaçao of met 
enig deel daarvan. 

2 . Hij mag, behalve openbare schuldbrie
ven, geen schuldverordeningen ten laste van 
Curaçao bezitten. 

3. Hij mag rechtstreeks noch zijdelings 
deel hebben in enige concessie 0f onderne
ming van welke aard ook, in Curaçao g·e
vestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende. 

4. Het bij het eerste en het derde lid be
paalde blijft op hem van toepassing gedu
rende vijf jaren na zijn aftreden. 

19. 1. Bloedverwantschap of zwager
schap, tot de derde graad ingesloten, mag 
niet bestaan tussen de Gouverneur enerzijds 
en de ondervoorzitter of de leden en buiten
gewone leden van de Raad van Advies, de 
leden van het College van Algemeen Be
stuur de Vertegenwoordiger in Nederland 
dan ~el een der hoofden van een afdeling 
van bestuur anderzijds. 

2. Hij , die na zijn benoeming in de ver
boden graad van zwagerschap geraakt, be
houdt zijn bediening niet dan met vergun
ning dès Konings. 

3. De zwagerschap houdt op door ont
binding van het huwelijk, waardoor zij ont-
staan is. · 

20. 1. Wanneer er vermoeden bestaat, 
·dat de Gouverneur krankzinnig is, belegt de 
ondervoorzitter van de Raad van Advies 
een vergadering van die Raad, opdat de ge
grondheid van het vermoeden onderzocht 
worde. 

::. De Raad van Advies, oordelende dat 
daartoe termen bestaan, beveelt het instel
len van een genees1rnndig onderzoek aan 
een commissie, tezamen gesteld uit vier ge
neeskundigen, waaronder zo mogelijk twee 
officieren van gezoi:idheid der zee- of land
macht. 

3. Deze commissie is bevoegd de gewone 
geneesheer des Gouverneurs in haar midden 
te roepen en dient de Raad van Advies van 
bericht. 

4. Van het in de Raad van Advies ver
handelde worden nauwkeurige processen
verbaal in dubbel opgemaakt en door de 
ondervoorzitter, de leden en de secretaris 
ondertekend. 

5. Als de Raad van Advies oordeelt, dat 
het bericht der commissie het bestaande 
vermoeden bevestigt, wordt onverwijld een 
der dubbelen van de processen-verbaal ge
zonden -aan de Koning en belegt de onder
voorzitter van de Raad van Advies· een ver
gadering der Staten. 

6. De vergadering wordt gehouden met 
gesloten deuren. De vergadering verklaart, 
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na de personen, die inlichtingen geven kun
nen, onder ede gehoord te hebben, en bij 
volstrekte · meerderheid van stemmen der 
aanwezige leden, of e~ termen bestaan om 
de Gouverneur tot de uitoefening zijner 
waardigheden niet in staat te achten. 

7. De verklaring, dat zodanige termen 
bestaan, ontheft, zolang zij niet, na gelijk 
onderzoek, op gelijke wijze is ingetrokken 
en in afwachting van de beslissing des Ko
nings, de Gouverneur van de uitoefening 
zijner waardigheid. 

8. Van het in de Staten verhandelde 
wordt een nauw,keurig procesverbaal in dub
bel opgemaakt en door al. de leden en de 
griffier ondertekend. 

9. Een der dubbelen wordt onverwijld 
gezonden aan de Koning. 

10. Wanneer de Gouverneur door ·een 
plotselinge ziektetoestand buiten staat is 
geraakt om zijn waardigheid uit te oefenen 
en om overeenkomstig artikel 28 het da
gelijks beleid van zaken aan een ander op 
te dragen, worden de in dit artikel opge
nomen bepalingen eveneens toegepast, met 
dien verstande echter, dat de Gouverneur, 
nadat hij voldoende hersteld is, het bestuur 
weder op zich neemt, en daarvan bij procla
matie aan de ingezetenen kennis geeft. 

21. r. De Gouverneur is naar de bepa
lingen, vervat in de wet van 22 April 1855 
(Staatsblad no. 33), houdende regeling der 
verantwoordelijkheid van de hoofden der 
ministeriële departementen, tot straf ver
volgbaar: 

a. wanneer hij uitvoering geeft of doet 
geven aan Koninklijke· besluiten of beschik
kingen, waarvan hem de uitvoering niet is 
opgedragen door de Minister van Over
zeese Gebiedsdelen; 

b. wanneer hij uitvoering geeft of doet 
geven aan Koninklijke besluiten of beschik
kingen, niet voorziet van de vereiste mede
ondertekening van een der hoofden van de 
ministeriële departementen; 

c. wanneer hij beschikkingen neemt, of 
bevelen geeft, of bestaande beschikkingen 
of bevelen handhaaft, waardoor de bepa
lingen dezer wet of andere in Curaçao 
geldende wettelijke regelingen worden ge
schonden; 

d. wanneer hij nalaat uitvoering te ge
ven of te doen geven aan de voorschriften 
van deze wet . of andere in Curaçao gel
dende wettelijke regelingen, of aan Konink
lijke besluiten en beschikkingen, geen wet
telijke regelingen zijnde, doch waarvan hem 
de uitvoering door de Minister van Over
zeese Gebiedsdelen is opgedragen; 

De handelingen, onder de letters a, b en 
c, en de nalatigheid, onder letter d bedoeld, 
zijn alleen dan strafbaar, wanneer zij ge
pleegd zijn rriet opzet. 

e. indien hij zonder opzet de uitvoering, 
onder letter d omschreven. grovelijk ver
zuimt. 

2. De feiten in dit artikel vermeld wor
den beschouwd als misdrijven. 

3 . ·De feiten vermeld onder letters a, b, 
c en d worden gestraft met de straf ge-
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noemd in artikel 355, en het feit, vermeld 
onder letter e, met de straf genoemd in 
artikel 356· van het Nederlands Wetboek 
van Strafrecht. 

22. r. De Gouverneur kan gedurende 
zijn bestuur niet voor de strafrechter in 
Curaçao betrokken, noch aldaar in bur
gerlijke gijzeling gebracht, noch zonder zijn 
toestemming als getuige in een rechtsgeding 
geroepen · worden. 

2. Hij kan, zelfs na de nederlegging zij
ner waardigheid, wegens feiten; gedurende 
zijn bestuur gepleegd, in Curaçao niet tot 
straf vervolgd worden. 

23. 1. Hij staat in Nederland, behalve 
wegens ambtsmisdrijven, terecht voor de 
rechter, die volgens de aldaar geldende wet
ten bevoegd zou zijn geweest, naar gelang 
der tegen het feit bedreigde straffen, daar
van kennis te nemen, ware het gepleegd in 
de gemeente, in welke de zetel der Neder
landse Regering gevestigd is. 

2. De straf, tegen het feit bedreigd, is 
die, welke daartegen bedreigd wordt bij het 
strafrecht der plaats, waar het feit is be
gaan. 

24. Indien tegen de Gouve~eur, hetzij 
in het geval voorzien in artikeJ 1 71 der 
Grondwet, hetzij ter zake van andere straf
bare feiten, een vervolging in Nederland 
wordt ingesteld, legt hij, op bevel des Ko
nings, zijn waardigheid neder in handen 
van degene, die door de Koning of volgens 
deze wet is aangewezen om hem te ver
vangen . 

25. r. Wanneer de Gouverneur overeen
komstig artikel 20 tijdelijk van de uitoefe
ning zijner waardigheid is ontheven, of 
wanneer hij buiten staat geraakt om haar 
uit te oefenen zonder in de gelegenheid te 
zijn om het dagelijks beleid van zaken, 
overeenkomstig artikel 28, aan de aldaar 
bedoelde persoon op te · dragen, treedt als 
waarnemend Gouverneur op de persoon, van 
's Konings wege daartoe aangewezen, of, bij 
gebreke van zodanige aanwijzing, gelijk 
mede wanneer en zolang de aangewezen 
persoon niet kan optreden, de ondervoor
zitter van de Raad van Advies. 

2. Hetzèlfde geschiedt wanneer de Gou
verneur overlijdt, verlof erlangt of zijn be
trekking nederlegt en zijn opvolger nog niet 
is aangewezen of nog niet kan optreden. 

26. Al wat in deze wet bepaald is om
trent de Gouverneur is toepasselijk op de 
waarnemende Gouverneur, met uitzonde
ring der voorsch.ïften in de ~rtiJ<:elen 12, 13, 

15 en 19, en met dien verstande, dat de 
. verbodsbepalingen van artikel 18 niet gel
den voor het deel dat de waarnemende Gou
verneur in de daarbij bedoelde onderne
mingen had vóór dat hij het bestuur aan
vaardde, en dat het laatste lid van dat 
artikel niet op hem van toepassing is. 

27. De waarnemende Gouverneur brengt 
zijn aanvaarding van het bestuur bij pro
clamatie ter kennis van de ingezetenen, en 
legt, zo spoedig mogelijk, in een daartoe te 
houden en zo nodig bijeen te roepen buiten
gewone vergadering der Staten, in handen 
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van de voorzitter der vergadering, de eed 
(of de belofte) af : 

,,Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoe
genaamd in de betrekking van waarne
mend Gouverneur te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd enige beloften 
of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. 
Ik zweer (beloof) trouw aan de Ko
ning en aan de Grondwet; dat ik de wel
vaart van Curaçao naar mijn vermogen 
bevorderen zal; dat ik de Wet op de 
Staatsinrichting van Curaçao steeds zal 
onderhouden en doen onderhouden, en 
dat ik mij in alles zal gedragen, zoals een 
braaf en eerlijk Gouverneur betaamt. Zo 
waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat beloof ik.") 

28. 1. Wanneer ziekte of korte afwezig
heid van de Gouverneur een voorziening 
noodzakelijk maakt, draagt hij het dagelijks 
beleid van zaken tijdelijk op aan de per
soon, die volgens artikel 25 in de bij dat 
artikel bedoelde gevallen als waarnemend 
.Gouverneur zal moeten optreden. 

2. Zodanige opdracht wordt door de 
Gouverneur bij proclamatie ter kennis van 
de ingezetenen gebracht. 

TWEEDE AFDELING 

Van zijn macht en verantwoordelijkheid 

29. 1. De Gouverneur oefent, in naam 
en als vertegenwoordiger des Konings en 
met inachtneming van de voorschriften van 
deze wet, het algemeen bestuur uit over 
Curaçao. 

2. Hij oefent het algemeen bestuur uit 
met medewerking van het College van Al
gemeen Bestuur. 

3. Ten aanzien van onderwerpen, waar
bij Nederland, Nederlandsch-Indië of Su
riname in belangrijke mate is betrokken, 
neemt de Gouverneur 's Konings aanwij
zingen in acht. 

4. De Gouverneur is bekleed met de uit
voerende macht en zal de uitoefening daar
van, met behoud van zijn ve rantwoordelijk
heià, als regel aan leden van het College 
van Algemeen Bestuur opdragen. 

5. De Gouverneur is voor zijn doen en 
laten verantwoordelijk aan de Koning. 

30. 1. De Gouverneur heeft het opper
bevel over de hem ter beschikking gestelde 
zee- en landmacht en over de in artikel 164 
bedoelde gewapende macht. 

2. De Commandant van de gezamen
lijke landstrijdkrachten wordt door de Ko
ning benoemd. Wanneer bij het openval
len van de plaats van de Commandant de 
benoeming van zijn opvolger niet geschied 
of in Curaçao niet bekend is, of wanneer 
de benoemde in de spoedige aanvaarding 
van zijn betrekking verhinderd wordt, voor
ziet de Gouverneur in de tijdelijke waar
neming. 

31. 1. De Gouverneur oefent het opper
bevel over de in Curaçao ter beschikking 
gestelde zee- en landmacht uit behoudens 
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haar administratieve betrekkingen tot de 
ministeriële departementen e n overeenkom
stig de bijzondere beschikkingen des Ko
nings. 

2. Hij beschikt over deze strijdkrachten 
in oorlog en vrede, zodanig als hem in het 
belang van Curaçao oirbaar dunkt, en 
heeft het recht haar bevelhebbers en offi
ciererr te schorsen. 

3. Hij geeft terstond van de schorsing 
kennis aan de. Koning. 

4. Zij is, zolang zij niet duor de Koning 
bekrachtigd is , slechts voorlopig. 

32. D e Gouverneur benoemt de officie
ren behorende tot de in artikel x64 bedoel
de gewapende macht. Zij worden door hem 
bevorderd en ontslagen. 

33. De Gouverneur neemt alle vereiste 
maatregelen tot bescherming van de eer van 
de Staat in het algemeen en van Curaçao 
in het bijzonder tegen aanranding van bui
ten. 

34. 1. Onverminderd het bepaalde in 
artikel or benoemt, schorst en ontslaat de 
Gouverneur de landsdienaren van Curaçao, 
t enzij hun benoeming, schorsing of ont
slag bij de wet aan de Koning is voorbe
houden. 

2 . Hij voorziet, als de belangen van de 
dienst dit vereisen, in de tijdelijke waarne
minl! van betrekkingen, <loor de Koning te 
begeven. 

3. De Gouverneur kan zijn in het eerste 
lid bedoelde bevoegdheid aan anderen over
dragen. 

4. Regelen betreffende de rechtstoestand 
van de landsdienaren worden bij landsver
ordening gesteld. 

35. De Gouverneur heeft het algemeen 
bestuur van de geldmiddelen en domeinen 
van Curaçao en is deswege verantwoorde
lijk naar de bepalingen bij landsverordening 
te stellen. 

36. 1. De Gouverneur stelt de bezoldi
gingen der landsdienaren van Curaçao 
vast, voor zoveel dit niet bij de wet aan de 
Koning is voorbehouden. 

2. De aanspraken op verloven en ver
lofsbezoldigingen, wachtgelden en pensioe
nen worden bij landsverordening geregeld. 

37. 1. De Gouverneur kan, na ingewon
nen bericht van de rechter door wie het 
vonnis gewezen is, aan alle burgerlijke of 
militaire veroordeelden gratie verlenen van 
straffen , bij rechterlijk vonnis in Curaçao 
opgelegd. 

2. Hij kan, tenzij krachtens voorafgaan
de uitdrukkelijke machtiging des Konings, 
geen amnestie, abolitie of generaal pardon 
verlenen, dan in zeer dringende gevallen, 
na verhoor van de Raad van Advies en on
der voorbehoud van 's Konings bekrachti
ging. 

38. Geen dispensatie kan door de Gou
verneur verleend worden dan in de gevallen 
en op de wijze, bij de algemene verorde
ning, waarvan dispensatie verleend wordt, 
omschreven. 

39. De Gouverneur verleent, in naam 
des Konings en overeenkomstig het des-
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aangaande bij algemene maatregel van be
stuur bepaalde, zeebrieven aan schepen en 
vaartuigen, toebehorende aan inwoners van 
Curaçao. 

40, De Gouverneur zorgt voor de afkon
diging en de uitvoering van de hem daartoe 
van 's Konings wege toegezonden wetten en 
algemene maatregelen van bestuur. 

41. 1. De Gouverneur kan, behalve 
voor zoveel betreft wetten tot goedkeuring 
van verdragen en andere overeenkomsten 
met vreemde Mogendheden, om gewichtige 
redenen de hem bevolen afkondiging of uit
voering opschorten en geeft hiervan ter
stond kennis aan de Koning. 

2. Wanneer de afkondiging of uitvoe
ring ener wet door de Gouverneur is op
geschort, wordt hiervan door de Koning ten 
spoedigste mededeling gedaan aan de Sta
ten-Generaal. 

3. Zodra de Gouverneur verwittigd is, 
dat de Koning zijn handeling niet goed
keurt, gaat hij onverwijld tot afkondiging 
of uitvoering over. 

42. 1. De wetten en algemene maatre
gelen van bestuur worden afgekondigd door 
plaatsing in het Publicatieblad. 

2. Het formulier van afkondiging l~idt: 
"In naam des Konings 1 

,,De Gouverneur van Curaçao, 
"Van 's Konings wege de Jast ontvangen 

hebbende tot afkondiging van onderstaande 
wet (onderstaande algemene maatregel v'an 
bestuur): 

(Mededeling der wet of van de algemene 
maatregel van bestuur) 

,,Heeft de opneming daarvan in het Pu-
blicatieblad bevolen. · 

,,Gedaan te ... ....... ..... , de ............... " 
(Ondertekening van de Gouverneur, van 

het lid of van de leden van het College van 
Algemeen Bestuur en van de gouverne
mentssecretaris.) 

43. Wanneer geen ander tijdstip is vast
gesteld, treedt de afgekondigde wet of al
gemene maatregel van bestuur in werking 
met ingang van de dertigste dag na die der 
uitgifte van het Publicatieblad, waar
in de afkondiging is geschied. 

44, 1. De Gouverneur stelt, met inacht
neming van het bepaalde in het tweede en 
derde lid van artikel 101, na verkregen 
goedkeuring van de Staten, landsverorde
ningen vast tot regeling van: 

a. onderwerpen, de inwendige aangele
genheden van Curaçao betreffende, ten 
aanzien waarvan in de Grondwet, in deze 
wet of in andere wetten niet anders is be
paald; 

b. andere onderwerpen, waarvan de re
geling ingevolge een wet of een algemene 
maatregel van bestuur bij landsverordening 
moet geschieden. 

2. Hij zorgt voor haar onmiddellijke af
kondiging. 

45. 1. Onverminderd de gevallen, voor
zien in de artikelen 5, 6, 39, no, derde lid, 
en xn, eerste lid, of bij enige andere wets
bepaling, kan bij algemene maatregel van 
bestuur worden · geregeld al hetgeen betreft: 
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a. de met vreemde Mogendheden gesJo .. 
ten . verdragen en andere overeenkomsten 
en de uit het volkenrecht voortvloeiende 
rechten en verplichtingen in het algemeen; 

b. de verdediging van het grondgebied 
van Curaçao. 

2. Voorschriften ter uitvoering van deze 
regelingen kunnen bij wet of bij algemene 
maatregel van bestuur worden overgelaten 
aan landsverordening of _besluit van de 
Gouverneur als bedoeld in artikel 3, onder 
3e. 

46. De landsverordeningen mogen geen 
bepalingen inhouden omtrent punten, waar
in voorzien is bij wettelijke regelingen als 
bedoeld iri artikel 3, onder ~e. en 2e., a en 
b, tenzij daartoe vrijheid is gegeven. 

47. De bepalingen ener landsverordening 
omtrent punten, in welker onderwerp wordt 
voorzien bij een wettelijke regeling als be
doeld in artikel 3, onder xe. en 2e., a en b, 
vervallen op het ogenblik, dat zodanige re
geling in Curaçao begint te werken. 

48. 1. De Gouverneur zendt elke vast
gestelde landsverordening onverwijld aan de 
Koning. 

2. De landsverordeningen kunnen, op 
grond van strijd met de Grondwet, met de 
wet of met het algemeen belang, geheel of 
gedeeltelijk door de Koning worden ge
schorst en bij de wet worden vernietigd. 

3. De schorsing wordt door de Koning 
bevolen bij een met redenen omkleed, in 
het Publicatieblad te plaatsen besluit. 

4. De schorsing stuit onmiddellijk de 
werking der geschorste bepalingen. 

5. Is binnen één jaar na de dagtekening 
van het schorsingsbesluit geen voorstel van 
wet tot yernietiging bij de Staten-Generaal 
ingediend, dan vervalt de schorsing. Hier
van geschiedt kennisgeving in het Publica
tieblad. 

6. Indien het wetsontwerp tot vernieti
ging wordt verworpen, wordt de schorsing 
mede geacht te zijn opgeheven. Hiervan 
geschiedt eveneens kennisgeving in het 
Publicatieblad. 

7. Bepalingen, die geschorst zijn ge
weest, kunnen niet opnieuw worden ge
schorst. 

8. Vernietiging brengt mede vernieti
ging van alle gevolgen der vernietigde be
palingen, voor zover die nog voor vernieti
ging vatbaar zijn, met dien verstande, dat 
in geval van vernietiging op grond van 

· strijd m.et het algemeen belang, de naar het 
oordeel van de Gouverneur niet met dat 
belang strijdige gevolgen in stand blijven. 

g. De Gouverneur zorgt, dat in geval 
van vernietiging zo nodig opnieuw in het 
onderwerp van de vernietigde bepalingen 
wordt .voorzien. 

49. 1. Behoudens in dringende omstan
digheden, ter beoordeling van de Koning, 
en behoudens ten aanzien van ontwerpen 
van algemene maatregelen van bestuur, 
wanneer die voortspruiten uit het bepaalde 
bij het derde lid van artikel no of bij het 
eerste lid van artikel III, stelt de Gouver
neur de Staten in de gelegenheid, zo nodig 
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binnen een door hem te bepalen termijn, 
van raad te dienen nopens de ontwerpen 
van algemene maatregelen van bestuur, •uit
sluitend of in belangrijke mate Curaçao 
betreffende, vóórdat tot de vaststelling 
daarvan wordt overgegaan. 

2 . Aan het hoofd van de· algemene maat
regelen van bestuur, bedoeld in het eerste 
1id, wordt vermeld, dat de Staten geraad
pleegd zijn of om welke dringende omstan
digheden zulks niet is geschied. 

50. 1. Behoudens in dringende omstan
digheden, ter beoordeling van de Koning, 
of, voor zover het voorstellen van wet be
treft, ingediend ingevolge artikel 119 der 
Grondwet, ter beoordeling van de Voorzit
ter van de Tweede Kamer der Staten
Generaal, en behoudens ten aanzien van 
ontwerpen van goedkeuringswetten als be
doeld in artikel 161, tweede lid stelt de 
Gouverneur de Staten in de gelegenheid, 
zo nodig binnen een door hem te bepalen 
termijn, van raad te dienen nopens de ont
werpen v an wetten, uitsluitend of in be-
1angrijke · mate Curaçao betreffende, vóór
dat zij in behandeling komen bij de Staten
Generaal. 

2. Het ingevolge het eerste lid uitge
bracht advies wordt bij de toezending van 
l1et wetsvoorstel of, wanneer het een inge
volge artikel ug der Grondwet ingediend 
voorstel van wet betreft, zo spoedig moge
lijk, aan ,de Tweede Kamer medegedeeld. 

3. Indien het advies niet binnen de be
paalde termijn is uitgebracht, wordt hier
van bij de toezendin g van het wetsontwerp 
of, wanneer het een ingc_.volge artikel ug 
der Grondwet ingediend voorstel van wet 
betreft, zo spoedig mogelijk, kennis gegeven 
aan de Tweede Kamer. 

51. Behoudens de stuiting in geval van 
schorsing, verbinden de bepalingen ener 
l andsverordening totdat zij ten gevolge van 
een latere landsverordening of ingevolge ar
tikèl 47 zijn vervallen, of de wet tot haar 
vernietiging in Curaçao in werking getre
den is . 

52. 1. De afkondiging van de landsver
ordening geschiedt door haar plaatsing in 
het Publicatieblad. ' 

2. Het formulier van afkondiging luidt: 
"Iri naam des- Konings 1 

,.De Gouverneur v an Curaçao, 
,.In overweging genomen hebbende: 
(De beweegredenen der landsverorde

ning.) 
"Heeft, de Raad van Advies gehoord, met 

gemeen · overleg der Staten, vastgesteld on
derstaande landsverordening: 

(De landsverordening.) 
,,Gegeven te ............ . .. , de .... .. . ... .... . 
(Ondertekening van de Gouverneur, van 

het lid of van de leden van het College van 
Algemeen ·Bestuur en van de gouverne
mentssecretaris.) 

53. T en aanzien van de werking der af
gekondigde landsverordening geldt het be
paalde bij artikel 43. 

54. 1. De Gouverneur is bevoegd tot 
het uitvaardigen van besluiten, houdende _ 
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algemene maatregelen en strekkende om 
uitvoering te geven hetzij aan hem daartoe 
van 's Konings wege toegezonden wetten en 
algemene maatregelen van bestuur, hetzij 
aan landsverordeningen. 

2. Bepalingen·, door straffen te hand
haven, worden in die besluiten niet opge
nomen dan krachtens algemene verorde
ning. De grenzen der straffen worden bij de 
algemene verordeningen, bedoeld in het 
eerste lid, vastgesteld. 

55. 1. Zodanige besluiten worden afge
kondigd door plaatsing in het Publicatie
blad. 

2. Het formulier van afkondiging luidt: 
,.In naam des Konings ! 

,.De Gouverneur van Curaçao, 
"Overwegende, dat ter uitvoering van 
(Vermelding van de wet, de algemene 

maatregel van bestuur of de landsverorde
ning, tot welker uitvoering het besluit 
strekt.), ' 

"het nodig is, het navolgende vast te 
stellen: 

,.Heeft, de Raad van Advies gehoord, be-
sloten: 

(Volgt het besluit.) 
,.6egeven te .... . ....... .. . , d~ ............. . . 
(Ondertekening van de Gouverneur, van 

het lid of van de leden van het College van 
Algemeen Bestuur en van de gouverne
mentssecretaris.) 

56. Indien in het besluit geen ander tijd
stip bepaald is, werkt het met ingang van 
de dertigste dag na die der uitgifte van het 
Publicatieblad, waarin het geplaatst is. 

57. 1. De Gouverneur brengt elk door 
hem uitgevaardigd besluit onverwijld ter 
kennis des Konings. 

2. De Koning kan, na de Raad van State 
te hebben gehoord, bij met redenen om
kleed besluit, het besluit van de Gouver
neur geheel of gedeeltelijk vernietigen. 

3. D e Gouverneur zorgt, dat in geval 
van vernietiging zo nodig opnieuw in het 
onderwerp van de vernietigde bepalingen 
wordt voorzien. 

DERDE HOOFDSTUK 

Van de Raad van •Advies, het College van 
Algemeen Bestuur en de VertegenwoordJger 

ln Nederland 

EERSTE AFDELING 

Van de samenstelling van de Raad van 
Advies 

58. 1 . Er is een Raad van Advies be
staande uit een ondervoorzitter en vier le
den. 

2. De ondervoorzitter en de leden wor
den door de Koning benoemd, geschorst en · 
ontslagen. 

3. De rang der leden regelt zich naar de 
ouderdom van benoeming. 
1 4. De Gouverneur kan het voorzitter
schap van de Raad bekleden, zo dikwijls hij 
dit nodig oordeelt. Hij heeft alsdan een 
raadgevende stem. 

59. De Koning kan buitengewone leden 
Óenoemen, hen schorsen- en ontslaan. Z ij 

/ 
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zijn naar ouderdom van benoeming als 
plaatsvervangers werkzaam. 

60. De ondervoorzitter, leden en buiten
gewone leden leggen, alvorens hun betrek
king te aanvaarden, in handen van de Gou
verneur de eed (verklaring of belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch ·onmiddellijk, onder welke naam of 
wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
mijner benoeming als ondervoorzitter (lid, 
buitengewoon lid) van de Raad van Ad
vies aan iemand, wie hij ook zij, iets heb 
gegeven of beloofd, noch zal · geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets .hoe
génaamd in deze betrekking te doen of 
te laten, van niemand hoegenaamd enige 
beloften of geschenken aannemen zal, 
middellijk of onmiddellijk. . 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Ko
ning; .dat ik de Wet op de Staatsinrichting 
van Curaçao steeds zal hebben onder
houden en het welzijn van Curaçao naar 
mijn vermogen zal voorstaan. Zo waar
lijk helpe mij God Almachtig!" (,,Dat 
verklaar en beloof ik.") 
61. De gouvernementssecretaris staat de 

Raad van Arbeid als secretaris bij, ook al 
:is hij daarvan geen lid. 

62. x. Het reglement van orde voor de 
. Raad van Advies wordt door de Raad ont
worpen en vastgesteld door de Gouverneur. 

2. Het behoeft, evenals de daarin te 
brengen wijzigingen, de goedkeuring des 
Konings: 

TWEEDE AFDELING 

Van de werkzaamheden van de Raad 
van Advies 

63.. De Raad van Advies wordt door de 
Gouverneur gehoord nopens: 

re. alle ontwerpen van landsverordenin
gen, die de Gouverneur aan de goedkeu
ring de r Staten wil onderwerpen, of die de 
Staten aan de Gouverneur ter vaststelling 
:hebben aangeboden; 

2e. alle ontwerpen van wetten en van 
algemene maatregelen van bestuur, waar

' ointrent de Staten gehoord worden; 
3e. alle ontwerpen .van besluiten tot uit

voering van algemene verordeningen, die 
de Gouverneur wil uitvaardigen; 

4e. alle ontwerpen van beschikkingen 
tot vaststelling en wijziging van de begro
ting, tot vaststelling van het slot der reke
ning en tot het aangaan van geldleningen 
ten name en ten laste van Curaçao; 

5e. alle aangelegenheden, waaromtrent 
dit is voorgeschreven bîj deze wet of andere 
algemene verordening; 

6e. alle andere zaken, waaromtrent de 
Gouverneur het gevoelen van de Raad 
wenst te kennen . 

. 64. De Raad mag niet weigeren, desge
vraagd, zijn gevoelen schriftelijk aan de 
Gouverneur mede te delen. 

65. De Gouverneur kan officieren der 
zee- en landmacht en ambtenaren, geen le
den van de Raad zijnde, gelasten de verga
dering bij te wonen tot het geven van in
lichtingen. 
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66. De Raad van Advies kan, volgens 
regels bij landsverordening te stellen, rechts
macht erlangen in geschillen van bestuur. 

67. Hij verricht voorts alle werkzaam
heden, hem bij deze wet of andere alge
mene verordei:,ingen opgedragen. 

DERDE AFDELING 

Van de samenstelling van het Collep,e van 
A'7gemeen Bestuur 

68. r. Er is een College van Algemeen 
Bestuur, bestaande uit ten hoogste zes per
sonen. 

2. Het College kiest zijn voorzitter uit 
zijn midden. 

3. De leden van het Cofü,ge van Alge
meen Bestuur worden na overleg met de 
Staten, de Raad van Advies gehoord, be
noemd door de Gouverneur. 

4. · De leden van het College van Alge
meen Bestuur moeten . de leeftij d van 23 
jaren hebben vervuld, ingezetenen van Cu
raçao zijn, de staat van Nederlands onder
daan bezitten en niet uitgesloten zijn van 
verkiesbaarheid tot lid der Staten . 

.5. Zij kunnen niet tegelijk zijn: 
a. vervanger van de Gouverneur; 
b. ondervoorzitter, liq 0f buitengewoon 

lid van de Raad van Advies; 
c. vertegenwoordjger van Curaçao in 

Nederland; 
d. lid van de Staten: 
e. acµef dienend ambtenaar. 
69. De leden van het College van Alge

meen Bestuur leggen, alvorens hun betrek
king te aanvaarden, in handen van de Gou
verneur de eed (verklaring of belofte) af: 

"Ik zweer · (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk onder welke naam of 
wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
mijner benoeming als lid van het College 
van Algemeen Bestuur aan iemand, wie 
hij ook zij, iets heb gegeven of beloofd, 
noch zal geven. 

Ik zweer (beloof) ; dat ik, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of 
te laten, van niemand :1oegenaamd enige 
beloften of geschenken aannemen zal, 
middellijk · of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Ko
ning; dat ik de Wet op de Staatsinrich
ting van Curaçao steeds zal hebben on
derhouden en het welzijn van Curaçao 
naar mijn vermogen zal voorstaan'. 

Zo waar ijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik."). 

70. x. De leden van het College van 
Algemeen Bestuur worden telkens benoemd 
voor dezelfde periode als de leden der Sta
ten zitting hebben, met dien verstande, dat 
zij aan .het einde van een zittingsperiode 
met de Gouverneur zullen blijven medewer
ken, zolang hun opvolgers niet benoemd en 
beëdigd zijn. 

2. Indien de Gouverneur blijkt, dat een 
lid van het College van Algemeen Bestuur 
het vertrouwen van de Staten niet langer 
heeft, kan hij bij gemotiveerd besluit, de 
Raad van· Advies gehoord, tot tussentijds 
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ontslag van dat lid overgaan. Deze wordt zo 
spoedig mogelijk vervangen. 

3. Tussentijds ontslag wordt, de Raad 
van Advies gehoord, verleend : · 

a. bij verlies van het volle genot der 
burgerlijke rechten; 

bij het ontstaan van omstandigheden, 
die ingevolge het vierde en vijfde lid van 
artikel 68 benoembaarheid tot lid van het 
College van Algemeen Bestuur uitsluiten. 

Zodanig ontslag kan, de Raad van Advies 
gehoord, voorts worden verleend: 

a. op eigen verzoek ; 
b. bij een afwezigheid uit Curaçao van 

lange r dan vier maanden. 
4. Een lid van het College van Alge

meen Bestuur kan onmiddellijk worden her
benoemd. Bij vervulling van een t-..issentijds 
opengevallen plaats geschiedt de benoeming 
voor de verdere duur van de zittingsperiode 
als bedoeld in het eerste lid. 

71 . De schadeloosstelling, de vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten, alsmede het 
pensioen van de leden van het College van 
Algemeen Bestuur worden bij landsverorde
ning geregeld. 

VIERDE AFDELING. 

Van de werkzaamheden van het College 
van Algemeen Bestuur. 

72. r. H et College van Algemeen Be
stuur werkt met de Gouverneur mede bij de 
uitoefening van diens algemeen bestuur over 
Curaçao. Wanneer de Gouverneur het Col
lege bijeenroept, bekleedt hij het voorzitter
schap. 

2. Aan leden van het College van Alge
meen Bestuur wordt door de Gouverneur 
de uitoefening van de uitvoerende macht 
opgedragen overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 29. . • 

3. De leden van het College van Alge
meen Bestuur treden als regel op als ge
machtigden bedoeld in de artikelen 99 en 
n7, tweede lid: 

73. r. Ingeval terzake van een ont
werp-landsverordening of een uit te vaardi
gen besluit houdende algemene maatregelen, 
als bedoeld in artikel 54, de Gouverneur 
zich niet kan vèrenigen met het gevoelen 
van het College van Algemeen Bestuur, 
doet hij hiervan onder opgave van zijn be
weegredenen mededeling aan het College. 

2. Indien het College de wens daartoe te 
kennen geeft of de Gouverneur. er zelf prijs. 
op stelt, zal op gelijke wijze mededeling 
worden gedaan aan de Staten. 

3. Mededeling zowel aan het College 
van Algemeen Bestuur als aan de Staten 
blijft achterwege, indien zij niet zonder 
schade voor de aan de Gouverneur toever
trouwde belangen kan geschieden. 

7 4. De leden van het College van Alge
meen Bestuur zijn verplicht tot geheimhou
ding van hetgeen bij de uitoefening van hun 
taak als geheim te hunner kennis is geko
men. 

75. r. Het reglement van orde voor het 
College van Algemeen Bestuur wordt door 
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het College ontworpen en vastgesteld door 
de Gouverneur. 

2 . Het behoeft goedkeuring bij landsver
ordening. 

VIJFDE AFDELING. 

Van de Vertegenwoordiger in Nederland. 

/ 76. r. Er is een Vertegenwoordiger van· 
Curaçao in Nederland. 

2. Hij moet aan dezelfde vereisten vol
doen als gesteld bij het vierde en vijfde lid 
van artikel 68. behoudens dat te zijnen 
aanzien in het vijfde lid sub c moet worden 
gelezen: lid van het College van Algemeen 
Bestuur. 

3. De Vertegenwoordiger wordt benoemd 
door de Gouverneur voor dezelfde periode 
als de leden der Staten zitting hebben, uit 
een door deze op te maken voordracht van 
twee personen. De benoeming behoeft de 
goedkeuring des Konings. 

4. De Vertegenwoordiger zal de belan
gen van het gebiedsdeel naar :,,ijn beste ver
mogen in Nederland voorstaan. Zijn instruc
tie wordt, na raadpleging van de Staten, 
door de Gouverneur vastgesteld. Zij behoeft 
goedkeuring des Konings. 

5. Bij landsverordening worden de bezoL 
diging, de vergoeding voor reis- en verblijf
kosten, alsmede het pensioen geregeld. 

77. De Vertegenwoordiger legt, alvorens 
zijn betrekking te aanvaarden, in handen 
van de Gouverneur als vertegenwoordiger 
des Konings, de eed (verklaring of belofte) 
af: 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, middellijk 
noch onmiddellijk,' onder welke naam of 
wat voorwendsel ook, tot het verkrijgen 
mijner benoeming als Vertegenwoordiger 
van Curaçao aan iemand, wie hij ook zij. 
iets heb gegeven of beloofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof) dat ik, om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te la
ten, van niemand hoegenaamd enige belof
ten of geschenken aannemen zal, middellijk 
of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning~ 
dat ik de Wet op de Staatsinrichting van 
Curaçao steeds zal helben onderhouden en 
het welzijn van Curaçao naar mijn ver
mogen zal. voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik.") 
In Nederland vertoevende, legt de Ver

tegenwoordiger de eed (verklaring of be
lofte) af in handen van de Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Van de Staten 

EERSTE AFDELING. 

Van hun samenstelling 

78. r. De Staten zijn samengesteld uit 
21 leden. 

2 . Deze worden in de bij landsverorde
ning in te stellen kieskringen door de kie
zers rechtstreeks gekozen. 
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3. Het eiland Curaçao vaardigt acht, 
Aruba acht, Bonaire twee en elk der Bo
venwindse Eilanden één Jid af. 

4. Een afgevaardigde voor een bepaalde 
kieskring behoeft niet in die kring woon
-achtig te zijn. 

79, x. De leden van de Staten worden 
rechtstreeks gekozen door de ingezetenen 
van Curaçao, die de staat van Nederlands 
onderdaan bezitten en de ouderdom van 
drieëntwintig jaren hebben vervuld. 

2, Het kiesreglement kan, indien bij de 
uitvoering van het bepaalde in het eerste 
lid de noodzaak daartoe blijkt, beperkingen 
inhouden en regelt verder alles wat het 
kiesrecht en de wijze van verkiezing betreft. 

80. Van de uitoefening van het kiesrecht 
zijn uitgesloten: 

a. zij, wie het kiesrecht ontzegd is bij 
onherroepelijke rechterlijke uitspraak; 

b . zij , die rechtens van hun vrijheid zijn 
beroofd; 

c. zij, die krachtens onherroepelijke rech
terlijke uitspraak wegens krankzinnigheid 
of zwakheid van vermogens de beschikking 
of het beheer over hun goederen hebben 
verloren, of van de ouderlijke macht of 
voogdij over één of meer hunner kinderen 
ontzet zijn; 

d. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak tot een gevangenisstraf van meer 
dan een jaar zijn veroordeeld, gedurende 
drie jaren, nadat hun straf is volbracht, en 

1evenslang, wanneer voor de tweede maal 
zulk een straf is opgelegd; 

e. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak wegens bedelarij of landloperij zijn 
veroordeeld, gedurende drie jaren, nadat 
hun straf is· volbracht; gedurende zes· jaren, 
indien de straf voor de tweede maal, en le
venslang, indien de straf voor de derde 
maal opgelegd is; 

/. zij, die bij onherroepelijke rechterlijke 
uitspraak binnen een tijdsverloop van drie 
jaren meer dan tweemaal zijn veroordeeld 
wegens een strafbaar feit, insluitende open
bare dronkenschap, gedurende drie jaren, 
nadat de laatste uitspraak onherroepelijk is 
geworden. 

81. Verkiesbaar zijn, behoudens het be
paalde bij artikel 82, mannen en vrouwen, 
Nederlandse onderdanen, die aan de ver
eisten voldoen, genoemd in artikel 79. 

82. Uitgesloten van verkiesbaarheid zijn: 
a. de Gouverneur, de ondervoorzitter en 

de leden van de Raad van Advies, de leden 
van het College van Algemeen Bestuur, de 
Vertegenwoordiger in Nederland, de gouver
nementssecretaris en de militairen van zee
of landmacht in werkelijke dienst; 

b. zij, die van de verkiesbaarheid ont
zet zijn of overeenkomstig artikel 80 van 
de uitoefening van het kiesrecht zijn uit
gesloten, met uitzondering van degenen, die 
van dat recht zijn uitgesloten op grond van 
gerechtelijke vrijheidsberoving of van ver
oordeling tot een vrijheidsstraf anders dan 
wegens bedelarij of landloperij of wegens 
een feit, waaruit van openbare dronken
schap blijkt. 
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83. x. Bloedverwantschap of zwager
schap tot en met de tweede graad mag niet 
bestaan tussen de leden van de Staten. 

2. Wanneer personen, elkander in de 
verboden graad bestaande, tegelijkertijd ge
kozen worden, wordt alleen toegelaten hij, 
d~e de meeste stemmen verkreeg, en, bij ge
hJk aantal stemmen, de oudste. Indien in 
laatstbedoeld geval ook de leeftijden gelijk 
zijn, beslist het lot. 

3. Hij, die na zijn verkiezing in de ver
boden graad van zwagerschap met een der 
andere leden geraakt, kan op die grond 
niet verplicht worden af te treden vóór de 
afloop van zijn tijd van zitting. 

4. De zwagerschap houdt op door de 
ontbinding van het huwelijk, waardoor zij 
ontstaan is. 

84. 1. D e leden hebben zitting gedu
rende vier jaren. Zij treden tegelijk af. 

2 . De aftredenden zijn dadelijk opnieuw 
verkiesbaar. 

, 3. Degene, die ter vervulling van een 
tussentijds opengevallen plaats gekozen is, 
treedt af op hetzelfde tijdstip als de andere 
leden. " 

85. Het kiesreglement wordt vastgesteld 
bij landsverordening, 

86. D e leden der Staten leggen vóór het 
aanvaarden hunner betrekking in handen 
van de Gouverneur de eed (verklaring of 
belofte) af: 

.,Ik zweer (verklaar), dat ik, middel
lijk noch onmiddellijk, onder welke naam 
of wat voorwendsel ook om tot lid der 
Staten te worden gekozen, aan iemand, 
wie hij ook zij, iets heb gegev-en of be
loofd, noch zal geven. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoe
genaamd in deze betrekking te doen of 
te laten, van niemand hoegenaamd enige 
beloften of geschenken zal aannemen, 
middellijk of onmiddellijk. 

Ik zweer (beloof) trouw aan de Ko
ning, dat ik de Wet op de Staatsinrich
ting van Curaçao steeds zal helpen on
derhouden en het welzijn van Curaçao 
naar mijn vermogen zal voorstaan. 

Zo waarlijk helpe mij God Almachtig!" 
(,,Dat verklaar en beloof ik.") 

87. De schadeloosstelling van de leden 
alsmede de vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten worden bij landsverordening ge
regeld. 

88. 1. D e leden zijn bevoegd te allen 
tijde hun ontslag te nemen. 

2. Zij zenden dit schriftelijk in aan de 
Gouverneur. 

3. Het lidmaatschap vervalt : 
xe. door het opgeven der vestiging in 

Curaçao of een afwezigheid uit Curaçao 
van langer dan acht maanden; 

2e. door het verlies van net volle genot 
der burgerlijke rechten; 

3e. door het ontstaan van omstandig
heden. die ingevolge artikel 82 verkiesbaar-
heid uitsluiten. · 
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TWEEDE AFDELING 

Van hun zitting en vergaderingen 

89. De zitting der Staten wordt jaarlijks 
op de tweede Dinsdag der maand M ei te 
Willemstad op het eiland Curaçao door of 
namens de Gouverneur geopend. 

90. r. De voorzitter en de ondervoor
zitter der Staten worden door de Gouver
n eur benoemd voor de periode ener zitting 
uit een voor ieder afzonderlijk door de Sta
ten in te dienen voordracht van twee leden. 

2. Zolang zodanige benoeming nog niet 
heeft plaatsgevonden, treedt als voorzitter 
op de voor de voorafgaande periode be
noemde voorzitter of ondervoorzitter, in
dien deze deel uitmaakt van de nieuwe Sta
ten, dan wel, bij ontstentenis van zodanige 
persoon, het lid der nieuwe Staten, dat on
der de leden, die het langst zitting hebben 
gehad in het College, het oudste lid is in 
jaren. 

91. r. De Staten benoemen, schorsen en 
ontslaan hun griffier. Deze is geen lid van 
de Staten. 

, 2. Zijn positie en bezoldiging worden bij 
landsverordening geregeld, evenals zijn aan
spraken op verlof en verlofsbezoldiging, 
wachtgeld en pensioen. 

92. De Staten onderzoeken de geloofs
brieven der nieuw ingekomen leden en be
slissen de geschillen. welke aangaande die 
geloofsbrieven of de verkiezing zelf rij
zen. 

93. De Staten stellen het reglement van 
orde voor hun vergaderingen · vast. Het 
wordt openbaar gemaakt door plaatsing in 
het Publicatieblad. 

94. r. Zij vergaderen in het openbaar. 
2. D e deuren worden gesloten, als de 

voorzitter het nodig keurt of vier leden het 
vorderen. 

3. D e vergadering beslist of met geslo
ten deuren zal worden beraadslaagd. 

4. Over de punten in besloten vergade
ring behandeld kan daarin ook een besluit 
genomen worden. 

95. De leden der Staten stemmen naar 
eer en geweten, zonder last van of rugge
spraak met hen, door wie zij zijn gekozen. 

96. r . D e Staten mogen niet beraad
slagen noch besluiten, zo niet meer dan de 
helft van het aantal leden tegenwoordig is. 

2. Alle besluiten worden door volstrekte 
meerderheid der stemmende leden opge
maakt. 

3. Bij staken van stemmen wordt het 
nemen van een besluit tot een volgende. 
vergadering uitgesteld. 

4. In deze, en evenzo in een voltallige 
vergadering, wotdt bij het staken van stem
men het voorstel geacht niet te zijn aange
nomen. 

97. Over alle zaken wordt mondeling en 
bij hoofdelijke oproeping gestemd, doch bij 
het doen van keuzen of voordrachten van 
personen bij gesloten en ongetekende brief
jes. 

98. De leden der Staten zijn, ter zake 
van hetgeen zij in de vergadering gezegd of 
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schriftelijk overgelegd hebben, niet gerech
telijk vervolgbaar, tenzij zij daarmede open
baar maken wat in besloten vergadering of 
onder geheimhouding is gezegd of overge
legd. 

99. r. De Gouverneur kan in persoon 
of door een gemachtigde de beraadslagingen 
bijwonen en een raadgevende stem uitbren
gen. 

2. D e· gemachtigden zijn ter zake van 
hetgeen zij in de vergadering gezegd of 
schriftelijk overgelegd hebben, niet gerech
telijk vervolgbaar, tenzij zij daarmede open
baar maken wat in besloten vergadering of 
onder geheimhouding is gezegd of overge
legd. 

3. Aan de Gouverneur en zijn gemach
tigden wordt het woord gegeven, wanneer 
en zo dikwijls zij dit verlangen, echter niet 
vóórdat de spreker, die aan het woord is, 
zijn rede beëindigd heeft. 

100. r. De Gouverneur heeft het recht 
de zitting der Staten te schorsen en te slui
ten, alsmede de Staten in buitengewone 
vergadering bijeen te roepen. 

2. Hij heeft het recht de Staten te ont
binden en sluit daarbij tevens de zitting 
der Staten. 

3. Het besluit tot ontbinding, waarop 
het College van Algemeen Bestuur en de 
Raad van Advies worden gehoord, behelst 
de uitschrijving van de verkiezing voor 
nieuwe Staten binnen twee maanden en de 
bijeenroeping der nieuw gekozen Staten 
binnen drie maanden. 

DERDE AFDELING 

Van hun macht 

101. r. De Staten maken het vertegen
woordigend lichaam van Curaçao uit .• 

2. Zij oefenen gezamenlijk met de Gou,
verneur de wetgevende m acht uit t en aan
zien van de onderwerpen als bedoeld in ar-
tikel 44. , 

3. Het in het vorige lid bedoelde ge
meen overleg tussen Gouverneur en Staten 
vindt plaats overeenkomstig het bepaalde 
in de navolgende artikelen. 

102. r. D e Staten onderzoeken de ontwerp_ 
landsverordeningen, die hun door de Gou
verneur ter goedkeuring worden aangebo
den. 

2. Het formulier van aanbieding luidt: 
"De Gouverneur van Curaçao biedt aan 

de Staten ter goedkeuring aan een ontwerp
landsverordening" . 

(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

3. De Gouverneur kan te allen tijde, na 
de Raad van Advies te hebben gehoord, 
een termijn bepelen, binnen welke de Staten 
hem hun besluit moeten mededelen. 

103. r. Indien de S taten , de ontwerp
landsverordening goedkeuren, geven zij h ier -
van kennis aan de Gouverneur. . 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
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"De Staten keuren goed de hun door de 
Gouverneur van Curaçao aangeboden ont
werp-landsverordening". 

(Vermelding van de titel der landsver
ordening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de . 
voorzitter en de griffier.) · 

104. r. Indien de Gouverneur de lands
verordening, door de Staten in ontwerp 
goedgekeurd, heeft vastgesteld, geèft hij 
daarvan aan hen kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
,,De Gouverneur van Curaçao heeft vast

gesteld de landsverordening" 
(Vermelding van de titel der landsveror

dening.) 
(Dagtekening en ondertekening van de 

Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

105. r. Indien de Gouverneur bezwaar 
heeft de landsverordening, door de Staten 
in ontwerp goedgekeurd, vast te stellen, 

• geeft hij daarvan aan hen kennis. 
2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
,,De Gouverneur van Curaçao heeft be

zwaar om vast te stellen de in ontwerp door 
de Staten goedgekeurde landsverordening'' 

(Vermelding van de titel der landsveror-
dening.) 

(Dagtekening en ondçrtekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

106. r. Indien de Staten de ontwerp
landsverordening niet goedkeuren, geven zij 
hiervan kennis aan de Gouverneur. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
"De Staten hebben bezwaar tegen de 

goedkeuring der aan hen door de Gouver
neur van Curaçao aangeboden ontwerp
landsverordening'' 

(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
voorzitter en de griffier.) 

107. 1. De Staten hebben het recht van 
wijziging. 

2. Indien zij daarvan gebruik gemaakt 
hebben, luidt het formulier der ktnnisge
ving van hun goedkeuring aldus: 

"De Staten keuren goed, zodanig als het 
ontwerp door hen is gewijzigd, de hun door 
de Gouverneur van Curaçao aangeboden 
ontwerp-landsverordening'' 

(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
voorzitter en de griffier.) 

108. x. Indien de Gouverneur zich met 
de gewijzigde ontwerp-landsverordening ver
enigt, geeft hij hiervan aan de Staten kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
"De Gouverneur van Curaçao heeft 

vastgesteld, zodanig als het ontwerp door de 
Staten gewijzigd is, de landsverordening" 

(Vermelding van de titel der landsveror-
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

109. 1. Indien de Gouverneur zich met 
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de gewijzigde ontwerp-landsverordening niet 
verenigt, geeft hij hiervan aan de Staten 
kennis. 

2. Het formulier dier kennisgeving luidt: 
" De Gouverneur van Curaçao, zich niet 

kunnende verenigen met de wijzigingen, 
door de Staten in het ontwerp aangebracht, 
heeft niet vastgesteld de landsverordening" 

(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

110. r. Indien de Staten een hun door 
de Gouverneur aangeboden ontwerp-lands
verordening niet goedkeuren of indien de 
Gouverneur zich niet verenigt met een door 
de Staten gewijzigde ontwerp-landsverorde
ning, kan hij binnen zes maanden na de 
dagtekening van de kennisgeving van het 
besluit der Staten. het ontwerp, hetzij onge
wijzigd, hetzij alsnog door hem gewijzigd, 
opnieuw ter goedkeuring aan de Staten aan
bieden. 

2. Voor de tweede behandeling gelden 
dezelfde bepalingen als voor de eerste. 

3. Wordt andermaal overeenstemming 
niet verkregen en geldt het een regeling, 
waarbij in belangrijke mate Nederland, Ne
derlandsch-Indië of Suriname is betrokken, 
dan kan de regeling geschieden bij algemene 
maatregel van bestuur. 

4. Zodanige bij algemene maatregel van 
bestuur vastgestelde regeling kan echter te 
allen tijde bij landsverordening worden ge
wijzigd of ingetrokken. 

111. 1. · Indiende Staten in gebreke blij
ven binnen, de gestelde termijn mede te de
len of zij een ontwerp, waarbij in belang
rijke mate Nederland, Nederlandsch-Indië 
of Suriname is betrokken, al dan niet goed
keuren, en dringende omstandigheden een 
onverwijlde, voorziening nodig maken, kan 
regeling geschieden bij algemene maatregel 
van bestuur. . 

2. Zodanige bij algemene maatregel van 
bestuur vastgestelde regeling kan echter te 
allen tijde bij landsverordening worden ge
wijzigd of ingetrokken. 

112. r. De Staten hebben het recht 
landsverordeningen aan de Gouverneur voor 
te stellen. · 

2. Zij zenden het ontwerp. zo als het 
door hen goedgekeurd is, aan de Gouver
neur. 

3. Het formulier van toezending ,luidt: 
"De Staten verzoeken de Gouverneur van 

Curaçao vast te stellen de bijgaande, door 
hen in ontwerp goedgekeurde landsverorde-
ning" . 

(Vermelding van de titel der landsver
ordening.) 

(Dagtek!!ning en ondertekening van de 
voorzitter en de griffier.) 

113. r. De Gouverneur geeft van zijn 
beslissing aan de Staten kennis. 

2. De formulieren van kennisgeving lui
den, 

ze. indien geen bezwaar bestaat tegen 
de vaststelling: 
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"De Gouverneur van Curaçao heeft, de 
Raad van Advies gehoord, vastgesteld de 
hem in goedgekeurd ontwerp door de Sta
ten aangeboden landsverordening" 

(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of de leden van 
het College van Algemeen Bestuur.); 

2e. indien bezwaar bestaat tegen de vast-
stelling: · 

"De Gouverneur van Curaçao heeft, de 
Raad van Advies gehoord, bezwaar om vast 
te stellen de hem in goedgekeurd ontwerp 
door de Staten aangeboden landsverorde
ning" 

(Vermelding van de titel der landsveror
dening.) 

(Dagtekening en ondertekening van de 
Gouverneur en van het lid of van de leden 
van het College van Algemeen Bestuur.) 

114. In geval van waarneming van de 
waardigheid van Gouverneur of van uit
oefening van het dagelijks beleid van zaken 
worden de vorenstaande formulieren, zo
mede die voor de afkondiging van wetten, 
algemene maatregelen van bestuur, lands
verordeningen en besluiten van de Gouver
neur, voor zoveel nodig gewijzigd. 

115. De Staten zijn bevoegd de belangen 
van Curaçao voor te staan bij de Koning, 
bij de Staten-Generaal en bij de Gouver
neur. 

116. Zij onderzoeken de verzoekschrif
ten, die met inachtneming van de voor
schriften van artikel g aan hen gericht wor
den. 

117. r. Zij kunnen de Gouverneur uit
nodigen om wegens zaken, Curaçao betref
fende. inlichtingen aan hen te geven. 

2. · De Gouverneur voldoet aan deze uit
nodiging, wanneer hij vermeent, dat het ge
schieden kan zonder schade voor de hem 
toevertrouwde belangen en geeft de ge
vraagde inlichtingen mondeling of schrifte
lijk, hetzij in persoon of bij gemachtigde. 

118. De Staten hebben het recht van 
onderzoek (enquête), te regelen bij lands-
verordening. · 

VIERDE AFDELING 

Van de begroting 
119. Ten laste van 's Rijks schatkist ko

men: 
a. alle uitgaven, voortvbeiende uit de 

bekostiging van de aanspraken, verbonden 
aan het bekleden van de waardigheid van 
Gouverneur; 

b. de kosten van de zee- en landmacht, 
tot bescherming van Curaçao bestemd. 

120. Behoudens het naar aanleiding van 
artikel 127 bepaalde, worden alle andere 
uitgaven en de middelen te harer dekking 
aangegeven op de Curaçaose begroting. 

121. De Curaçaose begroting wordt 
jaarlijks door de Gouverneur ontworpen en 
aan de Staten uiterlijk op de tweede Dins-
dag der maand Mei aangeboden. · 

122. Het ontwerp wordt met de nodige 
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toelichting onverwijld door de Gouverneur 
toegezonden aan de Koning. 

123. De begroting wordt vastgesteld bij 
landsverordening. 

124. r. De begroting treedt in werking 
met ingang van r Januari van het dienst

. jaar, waarop zij betrekking heeft. 
2. Zij wordt geacht met ingang van die 

dag in werking te zijn getreden, indien zij 
eerst daarna in het Publicatiebla.d is 
geplaatst. Zolang dit niet geschied is, strekt 
de begroting van het. aan het betreffende 
dienstjaar voorafgegaan jaar tot grondslag 
van het beheer. 

125. Het slot der rekening wordt voor 
elk dienstjaar afzonderlijk vastgesteld bij 
landsverordening. 

VIJFDE HOOFDSTUK 

Van de bes tuursindeling en de plaatselijke 
gemeenschappen. 

126. De indeling van Curaçao in be
stuursressorten geschiedt bij landsverorde
ning. Aan het hoofd van één of meer res
sorten staat, onder zodanig toezicht en on
der zodanige ambtstitel als is of zal worden 
bepaald, een bestuurder, die in naam en 
overeenkomstig de bevelen van de Gouver
neur het bestuur uitoefent, met inachtne
ming van de dienaangaande bij landsveror
dening gegeven voorschriften. Zijn instruc
tie wordt door de Gouverneur vastgesteld. 

127. r. De instelling van zelfstandig 
bestuur in ressorten als in artikel 126 be
doeld, of in andere, daartoe bij landsveror
dening aan te wijzen gemeenschappen, zo
mede de opheffing van zodanig bestuur 
geschieden bij landsverordening. Aan dez~ 
ressorten en andere gemeenschappen wordt 
tevens bij landsverordening de regeling van 
eigen huishouding opgedragen met inacht
neming van de bepalingen van deze wet 
terwijl zij mede onderwerpen kan omvatten: 
waarin volgens de wet bij landsverordening 
moet worden voorzien. 

2 . De samenstelling, de inrichting, de 
taak, de bevoegdheden en de verplichtingen 
van de besturen dier gemeenschappen wor
den, evenals al hetgeen nodig is om de or
delijke werking van het ingesteld zelfstan
dig bestuur te verzekeren, bij landsveror
dening geregeld. 

3. Aan die besturen kan worden opge
dragen hun medewerking te verlenen aan de 
uitvoering van wettelijke regelingen als be
doeld in artikel 3. 

4. Wanneer de regeling en het beheer 
van de huishouding ener gemeenschap door 
haar bestuur grovelijk wordt verwaarloosd, 
kan bij landsverordening worden bepaald, 
dat, en hoe, in het bestuur der gemeen
schap op andere wijze zal worden voorzien. 

5. De besturen zijn bevoegd om ter be
strijding van de huishoudelijke uitgaven 
der gemeenschap eigen belastingen te hef
fen en leningen aan te gaan, volgens rege
len, bij landsverordening gesteld. 

6. Aan de besturen kan de bevoegdheid 
worden verleend om, eik voor zoveel zijn 
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bestuursgebied aangaat, keuren of regle
menten uit te vaardigen. In die keuren en 
reglementen kunnen geen andere straffen 
bedreigd worden dan met inachtneming van 
regelen, bij landsverordening gesteld. 

7. Tenzij daartoe vrijheid is gegeven, 
mogen keuren en reglementen geen bepa
lingen inhouden omtrent punten, waarin 
voorzien is bij wettelijke regelingen als be
doeld in artikel 3, onder Ie., 2e. en 3e., zo
mede onder 4e., voor zoveel betreft de in 
een gemeenschap toepasselijke regelingen 
van het bestuur ener andere gemeenschap, 
welker gebied dat der eerste omvat. 

8. De bepalingen van een keur of regle
ment, in welker onderwerp wordt voorzien 
bij een wettelijke regeling als in het zeven
de lid bedoeld, vervallen op het ogenblik, 
dat zodanige regeling begint te werken. 

g. Bij landsverordening worden regelen 
gesteld aangaande het toezicht, waaraan de 
keuren en reglementen vóór of na hun af
kondiging zijn onderworpel)., hun inwerking
treding en hun verbindbaarheid. 

Io. De besluiten der besturen, hun keu
ren en reglementen, kunnen, op grond van 
strijd met wettelijke regelingen of met het 
algemeen belang, worden geschorst en ver
nietigd, op de wijze, bij de landsverordening 
bepaald. 

ZESDE HOOFDSTUK 

Van het rechtswezen 

EERSTE AFDELING 

Algemene voorschriften 

128. Er wordt in Curaçao recht gespro
ken in naam des Konings. 

129. Het burgerlijk recht, dat van koop
handel en de burgerlijke rechtsvordering, het 
strafrecht en de strafvordering, ook ten op
zichte van de Curaçaose gewapende macht, 
de rechtspleging in zake van belastingen, 
het notarisambt, de industriële, letterk-un
dige en kunsteigendom, en het stuk der 
maten en gewichten worden, zoveel mogelijk 
overeenkomstig de in Nederland bestaande 
wetten, bij landsverordening geregeld. 

130. I. Niemand kan van zijn eigendom 
ontzet worden, dan nadat bij landsverorde
ning verklaard is, dat het algemeen nut de 
onteigening vordert, en tegen vooraf geno
ten of vooraf verzekerde schadeloosstelling. 

2. Op dit beginsel worden geen uitzon
<ieringen toegelaten dan krachtens algemene 
regelen, bij landsverordening te stellen, en 
zonder dat ooit het recht op volledige scha
deloosstelling de onteigende kan worden 
ontnom·en. 

131. Aan de rechterlijke macht behoort 
bij uitsluiting de kennisneming van alle ge
schillen van burgerrechtelijke aard. 

132. Geen vervolging tot straf kan plaats 
hebben dan voor de rechter, bij landsver
ordening aangewezen, en op de wijze, bij 
landsverordening bepaald. 

133. De burgerlijke dood of de verbeurd
verklaring van al de goederen des veroor-

S. 1948, I 204 

deelde kan niet als straf of als gevolg van 
straf worden bedreigd. 

134. Geschillen over kiesrecht en andere 
burgerrechten staan ter kennisneming van 
de rechterlijke macht, wanneer geen andere 
rechter bij landsverordening aangewezen is. 

135. x. Alle vonnissen behelzen de gron
den, waarop zij zijn gewezen, en in straf
zaken de aanwijzing der artikelen van de 
wettelijke regelingen, waarop de veroorde
ling rust. 

2. Zij worden met open deuren uitge
sproken. 

3. De terechtzittingen zijn openbaar, be
houdens de uitzonderingen, in het belang 
der openbare orde en zedelijkheid bij lands
verordening vast te stellen. 

136. I. Niemand kan tegen zijn wil wor
den afgetrokken van zijn wettelijke rechter. 

2. Bij landsverordening wordt geregeld 
de wijze, waarop geschillen over bevoegd
heid tussen de rechterlijke en andere mach
ten beslist worden. 

137. I. Behalve in de gevallen, bij 
landsverordening voorzien, mag niemand in 
hechtenis genomen worden dan op rechter
lijk bevel, houdende de redenen der in
hechtenisneming. 

2. Zodanig bevel moet aan degene, tegen 
~ -ie het _gericht is, bij of zo spoedjg moge
hJk na z1Jn aanhouding worden betekend. 

. 3. De vorm van . het bevel ·en de tijd, 
bmnen welke alle m hechtenis genomen 
personen moeten worden gehoord, worden 
bij landsverordening bepaald. 

138. In niemands woning mag tegen zijn 
wil worden .binnengetreden dan op last ener 
macht, tot het geven van zodanige last bij 
landsverordening bevoegd verklaard en met 
inachtneming der vormen, bij landsveror
dening voorgeschreven. 

139. Het geheim der aan de post of an
dere openbare instelling van vervoer toe
vertrouwde brieven is onschendbaar, be
halve op last van de rechter, in de gevallen 
bij landsverordening voorzien. ' 

TWEEDE AFDELING 

Van de samenstelling der rechterlijke macht 

140. De rechtspraak van de Hoge Raad 
der Nederlanden en van het Hoog Militair 
Gerechtshof in Curaçaose zaken wordt ge
regeld bij algemene maatregel van bestuur. 

141. I. Er is, onder de benaming van 
Hof van Justitie, een opperste gerechtshof 
voor geheel Curaçao. 

2. Het houdt toezicht op de geregelde 
afdoening van alle rechtsgedingen en de be
hoorlijke vervolging van alle misdrijven. 

3. De voorzitter en de leder\ van het 
Hof van Justitie worden door de Koning 
voor het leven benoemd, behoudens het be
paalde in artikel I45, eerste lid. 

4. Hun bezoldiging wordt door de Ko
ning vastgesteld. 

142. Het openbaar ministerie bij het Hof 
van Justitie wordt uitgeoefend door of na
mens de procureuè-generaal. 
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143. r. De procureur-generaal is het 
hoofd v an het openbaar ministerie en van 
de rechterlijke en administratieve politie in 
geheel Curaçao. . . 

2. Hij vertegenwoordigt Curaçao en, des_ 
gevorderd, Nederland, Nederlandsch-Indië 
en Suriname in rechten. 

144. r. Behalve in het geval van ver
klaarde staat van oorlog of beleg, wordt 
geen doodvonnis ten uitvoer gelegd dan op 
last of met voorkennis van de procureur
generaa1 en na verkregen machtiging van 
de Gouverneur. • 

2 . De Gouverneur verleent die machti
ging niet pan na de hoogste militaire of 
b urgerlijke rechter in Curaçao te hebben · 
gehoord. 

145. r. De voorzitter en de leden van 
het Hof van Justitie worden door de Ko
ning ontslagen: 

a. wanneer zij de leeftijd van zestig ja-
ren hebben bereikt; ' 

b. bij -gebleken ongeschiktheid wegens 
aanhoudende ziels- of lichaamsziekte of we
gens ouderdomsgebreken; 

c. wanneer zij onder curatele zijn ge
steld; 

d. bij gebleken wangedrag of onzedelijk
heid of bij gebleken grove achteloo~heid in 
de waarneming van hun ambt. 

-· In de gevallen bedoeld in het eerste 
lid onder a, b en c wordt het ontslag eervol 
verleend. 

3. In het geval bedoeld in het eerste lid 
onder b wordt voor aanspraak op pensioén 
geen nader bewijs van de oorzaak der on-
geschiktheid gevorderd. . 

146. r. Wanneer de Gouverneur oor
deelt, dat een der redenen van ontslag als · 
in het eerste lid onder b of d van het vorig 
artikel genoemd, aanwezig is, draagt hij, na 
de Raad van Advies te h'ebben gehoord en 
met toezending van al de stukken op de 
zaak betrekkelijk, het ontslag van de be
trokken ambtenaar aan de Koning voor. 

2. Hij stelt de betrokken .ambtenaar, 
door mededeling zijner voordracht, in de ge
legenheid om zijn verweerschrift bij de 
stukken te voegen. 

3. Hij is bevoegd de betrokken ambte
naar. in afwachting van 's Konings beslis
sing, te schorsen en in de waarneming van 
het ambt tijdelijk te voorzien. 

4. De betrokken ambtenaar geniet ge
durende de schorsing zijn volle bezoldiging. 

5. Hij kan, op verzoek, in de gelegen
heid om zich in Nederland te· gaan verant
woorden gesteld worden door toekenning 
van verloftraktement en vrije overtocht. 

6. De Koning beslist over het ontslag. 
147. r. De voorzitter en de leden van 

het Hof van Justitie kunnen door de Hoge 
Raad der Nederlanden, in raadkamer, bij 
een met redenen omkleed arrest, uit hun 
ambt worden ontzet: 

z 0
• wanneer zij wegens misdrijf zijn ver

oordeeld; 
2 °. wanneer zij in staat van faillisse

ment zijn verklaard, surséance van betaling 
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hebben verkregen of wegens schulden zij n 
gegijzeld. 

2. De procureur-generaal zendt de stuk
ken, op de zaak betrekkelijk, ter vervolging 
aan de procureur-generaal bij de Hoge Raad 
der Nederlanden . 

3. Hij geeft hiervan aan de betrokken 
ambtenaar onmiddellijk kennis en stelt deze 
in staat een verweerschrift bij de Hoge 
Raad in te dienen. 

4. In het vonnis, waarbij een rechterlijk 
ambtenaar, niet vallende in de bovenstaan
de bepalingen, wegens misdrijf veroordeeld 
wordt, wordt tevens zijn afzetting uitge
sproken. 

148. r. Elk lid der rechterlijke macht, te
gen wie, hetzij rechtsingang, hetzij machti
ging tot opneming in een huis van bewaring 
of geneeskundig gesticht voor krankzinnigen, 
is verleend, of op wie lijfsdwang is ten 
uitvoer gelegd, wordt daardoor in zijn be
diening geschorst. 

2. Schorsing in de bediening brengt geen 
schorsing mede in het genot der bezoldiging. 

149. De verdere bepalingen nopens de 
inrichting en de samenstelling der rechter
lijke macht in Curaçao worden vastgeste_ld 
bij landsverordening. 

150. I. De rechterlijke macht wordt in 
Curaçao alleen uitgeoefend door de rech
ters, welke bij landsverordening zijn aange
wezen. 

2 . Tussenkomst van de Gouverneur in 
rechtszaken is verboden. 

151. r. Vonnissen door de rechter in 
Nederland, Nederlandsch-Indië of Suriname 
gèwezen, en bevelen door hem uitgevaar
digd, mitsgaders grossen van authentieke 
akten aldaar 'verleden, kunn·en in Curaçao 
ten uitvoer worden gelegd. 

2. Vonnissen en bevelen, door de rech-
. ter in Curaçao gewezen of uitgevaardigd, 

mitsgaders grossen van authentieke akten 
aldaar verleden, kunnen in Nederland, Ne
derlandsch-Indië of Suriname worden ten 
uitvoer gelegd. 

ZEVENDE HOOFDSTUK 

Van de godsillenst 

152. Ieder belijdt zijn godsdienstige me
ningen met volkomen vrijheid, · behoudens 
de bescherming der maatschappij en van 
haar leden tegen de overtreding der straf
wet. 

~53. In Curaçao wordt gelijke bescher
. ming verleend àan alle kerkgenootschappen 
en godsdienstige gemeenschappen. 

154. De Gouverneur waakt dat alle kerk
genootschappen en godsdienstige gemeen
schappen zich houden binnen de palen van 
de gehoorzaamheid aan de wettelijke rege
lingen en de gestelde machten in Curaçao. 

155. De belijders der onderscheidene 
godsdienstige meningen genieten allen de
zelfde burgerlijke en burgerrechten. en heb
ben gelijke aanspraak op het bekleden van 
waardigheden, ambten en bedieningen. 

156. De openbare eredienst en gods-
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dienstoefening is aan geen andere beper
kingen onderworpen dan die, welke in het 
belang der openbare orde, rust en zedelijk
heid bij landsve·rordening worden bevolen. 

ACHTSTE HOOFDSTUK 

Van de financiën 

157. Het muntstelsel wordt bij de wet 
geregeld. 

158. Belastingen wo,den in Curaçao 
geheven uit kracht en volgens de voor
schriften van een landsverordening of van 
een keur of reglement als bedoeld in artikel 
3, onder 4° . 

159. Geen privilegie in het stuk van be
lasting mag worden verleend. 

160. r. Belastingen mogen niet strek
ken · om de vrije handel met Nederland, 
Nederlandsch-Indië of Suriname te belem
meren of om de handel, de nijverheid of de 
landbouw van Curaçao te bevoorrechten 
'boven de handel, de nijverheid of de land
bouw van Nederland, Nederlandsch-Indië 
of Suriname. 

2. De baken-, loods-, haven- en andere 
soortgelijke scheepsongelden en de bepalin
gen omtrent de grote scheepvaart zijn de
zelfde voor alle vlaggen. 

161. r. Geldleningen ten name en ten 
laste van Curaçao kunnen niet worden 
aangegaan dan krachtens landsverordening. 

2. Indien plaatsing van een geldlening 
als bedoeld in het eerste lid buiten Cu
raçao wordt gezocht behoeft de landsveror
dening om te kunnen werken goedkeuring 
bij de wet. 

162. De regeling van de uitgifte in ei
gendom of pa.cht en van_ het beheer der 
domaniale gronden, zomede die van de uit
oefening van andere domaniale rechten, ge
schieden bij landsverordening. 

163. De landsverordening regelt de wijze 
van beheer en verantwoording van de geld
middelen van Curaçao. 

NEGENDE HOOFDSTUK 

Van de defensie 

164. r. Alle in Curaçao woonachtige 
Nederlandse onderdanen· zijn verplicht, in
dien zij daartoe in staat zijn, mede te wer
ken tot de verdediging van Curaçao tegen 
aanranding van buiten en tot bewaring der 
inwendige rust en veiligheid. Ook aan in-

-gezetenen, niet-Nederlandse onderdanen, 
kan die plicht opgelegd worden. 

2. Bij landsverordening kan de ver
plichte krijgsdienst worden geregeld. De 
landsverordening regelt tevens de verplich
t ingen die aan hen, die niet tot de gewapen
de macht behoren, ten aanzien van de ver
dediging van Curaçao opgelegd kunnen 
worden. 

3. Ingeval de verplichte krijgsdienst 
wordt geregeld,,_ worden eveneens bij lands
verordening de voorwaarden genoemd, waar
op wegens ernstige gewetensbezwaren vrij
stelling van de krijgsdienst wordt verleend. 
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4. Bij landsverordening kunnen regelen 
gesteld ~orden nopens de erkenning van 
weerbaarheidskorpsen van vrijwilligers en 
de gevolgen daarvan, alsmede de voorwaar
den voor hen, die een vrijwillig dienstver
band b ij de gewapende macht wensen aan te 
gaan. 

165. Wanneer in geval van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden de dienstplichtigen die niet in wer
kelijke dienst zijn, door de Gouverneur ge
heel of gedeeltelijk buitengewoon onder de 
wapenen worden geroepen, wordt onverwijld 
een ontwerp-landsverordening bij de Staten 
ingediend, om het onder •de wapenen blijven 
van dienstplichtigen zovee~ nodig te bepa
len. 

166. r. Ter handhaving van de uit- of 
inwendige veiligheid kan door de Gouver
neur elk gedeelte van het grondgebied van 
Curaçao in staat van oorlog of in staat 
van beleg verklaard worden. De landsveror
dening bepaalt de wijze waarop en de ge
vallen waarin zulks geschieden k;m en regelt 
de gevolgen. Deze landsverordening behoeft 
om te kunnen werken goedkeuring bij alge
mene maatregel van bestuur. 

2. Bij de in het vorig lid bedoelde rege
ling kan worden bepaald, dat de bevoegd
heden van het burgerlijk gezag ten opzichte 
van de openbare orde en de politie geheel 
of ten dele op het militair gezag overgaan, 
en dat de burgerlijke overheden aan de mi
litaire ondergeschikt worden. D3arbij kan 
wijders afgeweken worden van de artikelen 
8, IO, I38 en :r39 van deze wet. Voor het 
geval van oorlog kan ook van artikel I36, 
eerste lid, worden afgeweken. · 

TIENDE HOOFDSTUK 

Van het onderwijs, de openbare gezondheid 
en het armbestunr 

167. De verspreiding van verlichting en 
beschaving en de aanmoediging van kun
sten en wetenschappen wordt door de Gou-
verneur aanhoudend behartigd. · 

168. Het geven van onderwijs staat vrij 
aan een iegelijk, die voldoende bewijzen van 
bekwaamheid en ~edelijkheid levert. 

169. :r. Zoveel de middelen gedogen, 
zorgt de Gouverneur, dat het lager onder
wijs de verkrijging der allereerste kundig
heden onder het bereik brengt ook der on-
vermogenden. · 

:i. Hij doet dit door bekostiging op de 
voet van gelijkheid van het bijzonder en 
het openbaar onderwijs. 

170. De regeling van het onderwijs op 
deze grondslagen geschiedt bij landsverorde
ning. 

171. Het toezicht van overheidswege uit 
te oefenen over de toestand der openbare 
gezondheid en al wat betreft de uitoefening 
der genees-" heel-, verlos- en artsenijmeng
kunst wordt bij landsverordening geregeld. 

172. I. Het toezicht over het a rmwezen 
en de nodige voorzieningen daaromtrent 
worden bij landsverordening geregeld. 
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2. D aarbij wordt in acht genomen het 
beginsel, dat de bijzondere en kerkelij~e 
liefdadigheid vrijgelaten en zoveel mogehJk 
bevorderd wordt. 

ELFDE HOOFDSTUK 

Van de volksvUJt 

173. r. De Gouverneur moedigt alle 
takken van volksvlijt aan. 

2. Bij landsverordening kunnen kamers 
van koophandel en fabrieken en commissiën 
van landbouw opgericht en haar werkkring 
geregeld worden. 

174. Tot de oprichting van circulatieban
ken credietverenigingen en verzekerings
ma~ tschappijen kan bij landsverordening 
vergunning worden verleend. 

175. r. De Gouverneur legt zich met al 
de hem ten dienste staande krachten op de 
verbetering der middelen van gemeenschap 
toe. 

2. Het toezicht, van overheidswege op de 
middelen van gemeenschap te land en te 
water te houden, wordt bij landsverordening 
geregeld. 

176. De Gouverneur kan volgens regels, 
bij landsverordening te stellen, ve_rgunning 
verlenen voor mijnbouwondernemmgen en 
~oor de aanleg van werken en de oprichting 
van ondernemingen van openbaar nut. 

Slotbepaling 
177. Deze wet kan worden aangehaald 

als "Curaçaose Staatsregeling". 
O,·ergangsbepallngen 

r. Zo ~poedig mogelijk na het inwerking
treden van deze wet worden nieuwe ver
kiezingen gehouden in kieskringen, ingesteld 
bij landsverordening met inachtneming van 
het bepaalde in het nieuwe artikel 78 der 
Curaçaose Staatsregeling en zulks op de 
'l(0et van een bij land~verqrden~ng met ~n
achtneming van het meuwe artikel 79 dier 
S taatsregeling vastgesteld kiesreglement. 

2. In afwijking van het bepaalde in de 
nieuw geredigeerde artikelen no en n 1 der 
Curaçaose Staatsregeling gelden voor de 
behandeling van de ontwerpen dezer lands
verordeningen de bepalingen der volgende 
twee leden. 

3. Indien de Staten een hun door de 
Gouverneur binnen drie maanden na het in 
werking treden van deze wet aangeboden 
ontwerp-landsverordening niet binnen drie 
maanden goedkeuren, of indien de Gouver
neur zich niet verenigt met de door de Sta

ten gewijzigde ontwerp-landsverordening, ge
schiedt de regeling voor de eerste maal bij 
algemene maatregel van bestuur. 

4. Zodanige algemene maatregel van be
stuur kan echter te allen tijde bij lands
verordening worden gewijzigd of ingetrok
ken. 

5. Zodra de uitslag der nieuwe verkiezin
gen is vastgesteld, worden op een nader 
door Ons te bepalen tijdstip, doch in ieder 
geval binnen een jaar na het inwerking
treden van deze wet, de thans zitting heb.
bende Staten vervangen door Staten, sa-
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mengesteld volgens de nieuwe voorschriften. 
Tot zolang blijven de oude bepalingen ten 
aanzien van de benoeming van leden en van 
de benoemde leden van kracht. 

6. De bepalingen van de gewijzigde 
Vierde Afdeling van het Vierde Hoofdstuk 
van de Curaçaose Staatsregeling worden 
voor de eerste maal toegepast op de be
groting en hét slot van rekening betreffende 
het dienstjaar 1949. 

7. Ten aanzien van de begrotingen en de 
sloten van rekeningen betreffende vroegere 
dienstjaren blijven de tijdens de totstand
koming van deze wet geldende bepalingen 
van toepassing. 

8. Alle op het tijdstip van inwerking
treding dezer wet verbindende wettelijke 
regelingen blijven van kracht totdat zij door 
andere overeenkomstig de voorschriften 
dezer wet zijn vervangen. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 25 Mei 
1948 (Staatsblad No. I 204). • 

Mij bekend, 
De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

VERBETERING. 
S. I 203. 

Op bladz. 286, 1e kolom, art. 20, lid 10, 
regel 8 , staat: dien verstande; lees: dien 
verstande echter. 

Op bladz. 286, 2e kolom, art. 24, regel 8, 
staat: de wet; lees: deze wet. 

In art. 27, regel 2, staat: aanvaarding; 
lees: aanvaarding van het bestuur. 

Op bladz. 292. 1e kolom, art. 82, onder a 
regel 6, staat: en landmacht; lees: of land
macht. 

Op bladz. 293, xe kolom, art. 92, regel 4, 
staat: oprijzen; lees: rijzen. 

Op bladz. 295, 1e kolom, art. 120, regel 2, 
staat: alle uitgaven; lees : alle andere uit~ 
gaven. 

Op bladz. 298, 1e kolom, art. 16x, lid 2, 
cegel 5, staat: bij wet ; lees: bij de wet. 

Op bladz. 299, 1e kolom, art. 175, regel 1 
en 2, staat: circulatiebanken; dit moet ver
vallen. 

S. I 215 

27 Mei ·r948. WET tot aanvulling van 
enige artikelen van het Besluit bezet
tingsmaatregelen (Staatsblad 1944, No. 
E 93). 

Bijl. Hand. Il 46/47, 437; 
Bijl. Hand. Il 47/48, 437; 
Hand. Il 47/48, bladz. r7rz-r7r9; 
Bijl. Hand. I 47/48, 437; 
Hand. I 47/48, bladz. 584. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, · 
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Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het gewenst is in het B esluit bezettings
maatregelen met betrekking tot enkel,e pun
ten een nadere voorziening te treffen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art_. I. Het gestelde in artikel I, onder 

:r', van het Besluit bezettingsmaatregelen 
wordt gelezen: , 

1. door de organen van provinciën, ge
m eenten, waterschappen, veenschappen of 
veenpolders, ongeacht of die organen daar
toe krachtens de Nederlandse wetgeving, 
zoals deze op ro Mei I940 luidde, al dan 
niet bevoegd waren (hierna te noemen: 
bezettingsregelingen van lagere organen);. 

Art. II. Artikel 2 van het Besluit be
zettingsmaatregelen wordt gelezen: 

1. Dit besluit verstaat onder bezettings
beslissingen de handelingen tot uitvoering 
van algemeen verbindende voorschriften, 
die noch zelve algemeen verbindend noch 
rechterlijke uitspraken zijn, alsmede be
schikkingen van de Secretaris-Generaal van 
het Departement van Binnenlandse Zaken 
krachtens de verordening 79/I940. 

2. Onder bezettingsbeslissingen worden 
begrepen de door organen van provinciën 
en gemeenten als bedoeld in artikel I, on
der 1 , genomen besluiten tot regeling van 
de bebouwing en van de bestemming van 
gronden op de voet van artikel 2, tweede 
en de rde lid, en paragraaf 7 der -Woning
wet, alsmede de handelingen tot uitvoering 
van deze besluiten, ongeacht of die han
delingen al of niet algemeen verbindend 
zijn. Het bepaalde in artikel II, derde lid, 
is van overeenkomstige toepassing. 

Art. III. . I. Aan artikel 6 van het Be
sluit bezettingsmaatregelen wordt een derde 
lid toegevoegd, luidende : 

3. In afwijking van het in het eerste 
lid bepaalde, wordt de beslissing in be
roep door Ons, de Raad van State, Af
deling voor de Geschillen van Bestuur 
gehoord, genomen: 

a. indien een recht van beroep is toe
gekend op de Secretaris-Generaal van een 
departement van algemeen bestuur, met 
bepaling dat daaromtrent de Raad van 
State, Afdeling voor de Geschillen van 
Bestuur, wordt gehoord; 

b. indien een recht van beroep is toe
gekend op de Secretaris-Generaal inge
volge artikel 3 van het besluit van de 
Secretaris-Generaal van het departement -
van Sociale Zaken betreffende de inen
ting tegen typhus en paratyphus (Veror
deningenblad no. 82 van I940) . 
2. Een voor de inwerkingtreding van 

deze wet bij een Secretaris-Generaal of een 
hoofd van een departement van algemeen 
bestuur ingediend beroep als genoemd in 
het eerste lid, waarop nog geen beslissing is 
genomen, wordt geacht bij Ons te zijn in
gesteld. 

Art. IV. Artikel II van het Besluit be
zettingsmaatregelen wordt gelezen als volgt: 

1. De bezettingsregelingen van lagere or-
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ganen, vastgesteld door organen, die daar
toe krachtens de Nederlandse wetgeving, 
zoals deze op 10 Mei 1940 luidde, bevoegd 
waren, blijven, onverminderd het bepaalde 
bij het vierde lid van artikel 16 der Keu
renwet, van kracht, zolang zij niet door het 
bevoegd gezag zijn ingetrokken en behou
dens schorsing of vernietiging. 

2. De bezettingsregelingen van lagere 
organen, vastgesteld door organen, die daar
toe krachtens de Nederlandse wetgeving, 
zoals deze op ro Mei 1940 luidde, niet be
voegd waren, blijven voorlopig van kracht, 
doch vervallen voorzover zij op 1 December 
1950 nog van kracht zijn, met die datum. 

3. Voor zover de in de voorgaande leden 
bedoelde regelingen, die krachtens de Ne
derlandse wetgeving, zoals deze op 10 Mei 
I940 luidde, de goedkeuring behoefden van 
of dienden te worden medegedeeld aan een 
hoger gezag, zijn goedgekeurd door of me
degedeeld • aan een krachtens die wetgeving 
niet aangewezen, doch tijdens de bezetting 
als zodanig opgetreden · hoger gezag, wor
den zij geacht te zijn goedgekeurd door of 
te zijn medegedeeld aan het krachtens de 
Nederlandse wetgeving daarvoor aangewe
zen gezag. 

Art. V. In artikel I2 van het Besluit 
bezettingsmaatregelen worden de woorden 
,,het nopens wetgeving bepaalde in de pro
vinciale wet, de gemeentewet of de keu
renwet" vervangen door: de bestaande wet
geving. 

Art. VI. Aan het slot van het derde lid 
van artikel 2I van het Besluit bezettings
maatregelen wordt de volgende zin toege- ' 
voegd: 

Indien de verbindendheid achterwege 
blijft uit hoofde van onverenigbaarheid met 
een gehandhaafde bezettingsregeling, her
leeft zij, zodra die bezettingsregeling ver
valt. 

Art. VII. Deze wet treedt in werking 
met ingang van de dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin zij zal 
worden geplaatst, en heeft, voor wat betreft 
de artikelen I , II, IV, voor zover betreft 
het daarbij aan artikel II van het Besluit 
bezettingsmaatregelen toegevoegde derde 
lid, V en VI, terugwerkende kracht tot 20 
September 1944. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 7 Mei 
I948. 

JULIANA. 
De Min. v. Binnen]. Zaken, WITTEMAN. 
De Minister-President, 

Minister van Algemene Zaken, BEEL. · 
De Min. v. Buit. Z., W. VAN B0ETZELAER. 
De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 
De Min. v. 0., K . en W., Jos. J. GIELEN. 
De Minister van Financiën a.i., W. DREES. 
De Min. v. Oorlog, A. H. J. L . FIEVEZ. 
De Min. v:. · Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Min. v. Wederopb. en Volkshuisvesting, 

J. IN 'T VELD. 
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De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Minister van L., V, en V., MANSHOLT. 

De Min. van Sociale Zaken, 'I<.'. DREES. 
De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. II Juni I9f18.) 

S. I 216 

27 Mei I948. WET, houdende w1Jz1gmg 
van de begroting van de Ontvangsten 
en Uitgaven van het Algemeen Burger
lijk P ensioenfonds voor het dienstjaar 
1947. 

Bijl. Hand. II 47/48, 742; 
Hand. II 47/48, bladz. I7I2; 
Bijl. Hand. I 47/48, 742; 
Hand. I 47/48, bladz. 584. 

S. I 217 

27 Mei I948. WET tot dekking van . het 
tekort van het spoorwegpensioenfonds. 

Bijl. Hand. II 47/48, 736; 
Hand. II 47/48, blz. I7I~I7II; 
Bijl. Hand. I 47/48, 736; 
Hand. I 47/48, blz. 584. 

J,n naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het nodig is ingevolge de Pensioenwet 
v oor de Spoorwegambtenaren 1925 (Staats
blad no. 294) voorzieningen te treffen en 
dat daartoe de tijdens de vijandelijke be- . 
zetting van het Rijk in Europa getroffen 
voorlopige voorzieningen bij de wet beho
ren te worden bekrachtigd en aangevuld; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. r. Het tekort, dat de weten-· 

schappelijke balans van het spoorwegpen
sioenfonds, bedoeld in de Pensioenwet voor 
de spoorwegambtenaren 1925 (Staatsolad 
No. 294) per 31 December 1935 aangaf, 
wordt gedekt door een annuïteit gedurende 
50 jaren, voor de eerste maal per 1 Juli 
1:940 en alzo voor de laatste maal per :i: 

Juli 1989, door de Staat der Nederlanden 
ten behoeve van het spoorwegpensioen
fonds te storten. 

2. De •in lid 1 genoemde annuïteit be
draagt f 16,296,000, van 1 Juli 1946 af te 
verhogen tot f 22,483,174. 

3. Op de jaarlijkse stortingen komt in 
mindering het bedrag, dat de N.V. Neder
landsche , Spoorwegen overeenkomstig haar 
statuten in het desbetreffende jaar voor de 
aanzuivering van het tekort in het spoor
wegpensioenfonds heeft afgezonderd. 

2. Zolang het spoorwegpensioenfonds uit 
hoofde van artikel 12 van de P ensioenwet 
voor de. Spoorwegambtenaren 1925 (StaatS
blad No. 294) een vordering heeft op de 
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N.V. Nederlandsche Spoorwegen, zal de in 
artikel 1 bedoelde annuïteit met de daar-' 
over gekweekte rente, waarvan het percen
tage is vast te stellen op de wijze, als om
schreven in artikel 6 lid 6 van de Beleg
gingswet en welke wordt berekend met in
gang van 1 Juli van het jaar, waarop de 
annuïteit betrekking heeft, t en bate ·van 
het spoorwegpensioenfonds worden tegoed
geschreven op een bij de Centrale Boek
houding van 's Rijks Schatkist te openen 
rekening, luidende: ,,Reservering voor deel
neming in Staatsleningen door het spoor
wegpensioerifonds". 

3. In de P ensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren 1925 (Staatsblad No. 294) wor
den de volgende wijzigingen aangebracht: 

r. Voor het lidwoord " De", waarmede 
artikel 12 aanvangt, wordt het cijfer 1 met 
een punt geplaatst. 

2. Aan artikel 12 wordt een tweede lid 
toegevoegd, luidende: 

"2. H et vorige lid is niet van toepassing 
op hetgeen ingevolge artikel 2 van de Wet 
Dekking tekort spoorwegpensioenfonds door 
de Staat ten behoeve van het fonds is te
goedgeschreven.". 

4. Deze wet kan worden aangehaald on
der de titel "Wet Dekking tekort spoor
wegpensioenfonds". 

5. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 1 Juli 1940, op welke da
tum is vervallen de wet van 2 Februari 1931 
(Staatsblad No. 43) tot voorziening in het 
tekort van het Spoorwegpensioenfonds. 

L asten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 7 Mei 

1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
De Minister van Financiiiin a.i., W . DREES. 

(Uitgeg. 22 Juni I948.) 

S. I 218 

27 Mei 1948. WET, houdende vervallen
verklaring van het besluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visserij van 6 Juli 
1942, No. 19754, betreffende de be
voegdheden der Algemene Vereniging 
voor Melkvoorziening te 's-Graven
hage. 

Bijl. Hand. II 47/48, 766; 
Hand. II 47/48, bladz. r709; 
Bijl. Hand. I 47/48, 766; 
H~d. I 47/48, bladz. 584. 

Jri naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging gen'.omen hebben, 
dat 'het gewenst is, dat de bevoegdheden, 
welke ingevolge de statuten der Algemene 
Vereniging voor Melkvoorziening te 's-Gra-

\ 
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venhage aan het bestuur en de algemene 
ledenvergadering dier vereniging toekomen 
en welke bij besluit van de toenmalige 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Landbouw en Visserij van 6 Juli 1942, 
No. 19754, Rijksbureau voor de Voedsel
voorziening in Oorlogstijd, Afdeling Alge
mene Zaken (Ned. Sterf. van 6 Juli 1942, . 
No. 130) aan het bestuur van het Bedrijfs
schap voor Zuivel te 's-Gravenhage zijn,toe
gekend, aan het bestuur en de algemene 
ledenvergadering van genoemde vereniging 
worden hergeven; _ 

Zo is het. dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. Het besluit van de Secretaris

Generaal van het Departement van Land
bouw en Visserij van 6 Juli 1942, No. 19754, 
Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in 
Oorlogstijd, Afdeling Algemene Zaken ver
valt. 

Art. Il. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, enz. ' 

Gegeven ten paleize Soestdijk, 2 7 Mei 
1:948. 

JULIANA. 
De Minister van L., V. en V., MANSHOLT. 

(Uitgeg. 9 juli x948.) 

S. I 219 
28 ·Mei 1948. BESLUIT, betreffende de 

sluiting van de tegenwoordige zitting 
der Staten-Generaal en de ontbinding 
van de beide Kamers. 

In naam van HareMajesteit, Wilhelmina enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van bet Koninkrijk, 
Op de voordracht van de Minister van 

Binnenlandse Zaken, namens de Raad van 
Ministers, van 28 Mei 1948, n°. U 6534, Af-
deling Wetgeving; , 

Gelet op de artikelen 75, 103, 107 en 203 
der Grpndwet, artikel 66 der provinciale wet , 
en de artikelen 114, rr4j en 126 der kieswet ; 

Hebben besloten en besluiten~ 
Art. 1. De Minister-President wordt ge-

. machtigd om van Onzentwege de tegenwoor
dige zitting der Staten-Generaal te sluiten in 
een verenigde vergadering der beide Kamers 
op Zaterdag de 24ste Juli 1948 des namiddags 
te drie uur. 

2. De eerste Kamer en de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal word.en ontbonden met 
ingang van Maandag de 26ste Juli, 1948. 

3. De verkiezingen van de leden der Eerste 
Kamer zullen in _ iedere provincie plaats 
hebben op Donderdag de 8ste Juli aanstaan
de. 

De Commissarissen der Koningin in de 
onderscheidene provinciën worden gemach
tigd de Staten hunner provincie te dien einde 
in buitengewone zitting bijeen te roepen. 

De candidaatstelling voor de verkiezing 
zal in iedere provincie plaats hebben op 
Maancl,lg de 14de Juni aanstaande. 

4. De candidaatstelling voor de verkiezing 
van de leden der Tweede Kamer in elke 
kieskring zal plaats hebben op Vrijdag de 
4de Juni aanstaande. 
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S. De eerste samenkomst van de nieuwe 
Kamers zal plaats hebben in verenigde ver
gadering op Dinsdag de 27steJuli aanstaande. 

De Minister-President en de Minister van 
Binnenlandse Zaken zijn belast met de uit
voering van dit besluit , waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de beide Kamers der 
Staten-Generaal, aan de Raad van State, aan 
de Ministeriële Departementen en aan . de 
Algemene Rekenkamer en hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 28 Mei 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Binnenlandse Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 28 Mei 1948.) 

S. I 220 

27 Mei x948. WET, houdende goedkeuring 
van het tussen Nederland en België 
gesloten verdrag betreffende de toe
passing der wederzij dse wetgevi_ng op 
het punt der sociale verzekering. 

Bijl. Hand, II 47/48, 740; 
Hand, Il 47/48, bladz. x7~0; 
Bijl. Hand. I 47/48, 746; 
Hand. I 47/48, bladz. 584. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het op 29 Augustus 1947 te '.s-Graven
hage tussen Nederland en België gesloten 
verdrag betreffende de toepassing der we
derzijdse wetgeving op het punt der sociale 

1 
verzekering, alvorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 60 van de 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft; * 

Zo is het dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Het bij deze wet in afdruk ge

voegde, op 29 Augustus 1947 te 's-Graven
hage tussen Nederland en België gesloten 
verdrag betreffende de toepassing der we
derzij dse wetgeving op het punt der sociale 
verzekering wordt goedgekeurd. 

Art. 2. _ Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

·Lasten en bevelen, enz .. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 7 Mei 

1948. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES, 

De Min. v. Buit. Z., W. VAN BOETZELAER, 

(Uitgeg. 2 juli x948.) 

Verdrag· tussen Nederland en -België betref
fénde de toepassing der wederzijdse wet
geving· op het punt der sociale verzekering. 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen en Zijne Koninklijke Hoogheid de 
Prin~-Regènt der Belgen, in naam van zijne 

• De Franse tekst is niet opgenomen. 
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Majesteit de Koning der Belgen, gelijkelijk 
bezield door de wens elkanders onderdanen 
gelijk te stellen voor de toepassing der we
derzijdse wetgeving op het punt der sociale 
verzekering en om de gevolgen te regelen 
voor elkanders · onderdanen van het naast 
elkaar werken dier wetgevingen, hebben 
besloten te dien einde een verdrag te sluiten 
en hebben tot Hunne Gevolmachtigden be
noemd, te weten: 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen: Willem Drees, Hoogstderzelver Mi
nister van Sociale Zaken; 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins
Regent der Belgen, in naam van Zijne Ma
jesteit de Koning der Belgen: Léon-Eli 
Troclet, Hoogstdeszelfs Minister van Arbeid 
en Sociale Voorzorg, 

die. daartoe behoorlijk gemachtigd, om
trent de volgende bepalingen zijn overeen
gekomen: 

AFDELING I. 

Beginselen. 

Art. r. r. De . bepalingen van dit ver
drag hebben betrekking op de verschillende, 
bestaande of toekomstige, Belgische en Ne
derlandse sociale wetten en voorschriften 
betreffende: 

1 °. de geldelijke gevolgen van ouderdom 
en vroegtijdige dood; 

2 ° . ziekte ; 
3 °. invaliditeit; 
4 °. geneeskundige verzorging; 
5°. onvrijwillige werkloosheid; 
6 ° . het stelsel der gezinsvergoedingen; 
7°. geboortègeld; 
8 °. beroepsziekten; 
9 ° . het stelsel van de pensioenen der 

mijnwerkers en der met dezen gelijkgestel
den. 

2. Dit verdrag laat onverlet de regeling 
in zake de vergoeding voor de schade t en
gevolge van bedrijfsongevallen, waarop het 
Belgisch-Nederlaµds verdrag van 9 Februari 
1921 betreffende ongevallenverzekering van 
toepassing is. 

Art. 2. Ten áanzien van de toepassing 
van de wetten en voorschriften, bedoeld in 
het eerste lid van artikel 1, wordt in beide 
verdragsluitende landen geen onderscheid 
gemaakt tussen Belgische en Nederlandse 
onderdanen. · 

Art. 3. r. Op de onderdanen van een 
der verdragsluitende landen zijn, voor zover 
in dit verdrag niét anders is bepaald, uit
sluitend van toepassing de wetten en voor
schriften van het land, waar zij hun arbeid 
verrichten. 

2. Op de onderdanen van een der ver
dragsluitende landen, die hun arbeid ver
richten in het ene land en hun woonplaats 
hebben in het andere land, zijn uitsluitend 
van toepassing de wetten en voorschriften 
van dit laatste land. indien zij werkzaam 
zijn in dienst van een werkgever, gevestigd 
in het land hunner woonplaats. 

3. Ten aanzien van transportonderne
mingen, welke in een der verdragsluitende 
landen gevestigd zijn e·n haar bedrijf ook in 
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het andere land uitoefenen, zijn op het zich. 
bewegend (varend of rijdend) gedeelte der 
onderneming uitsluitend van toepassing de 
wetten en voorschriften van het land; waar 
de onderneming gevestigd is. Aan deze wet
ten en voorschriften blijft het personeel van 
het varend of rijdend gedeelte onderworpen, 
ook wanneer het in het andere land andere 
werkzaamheden voor de transportonderne
ming verricht. 

·Art. 4. r. De Belgische wetten en voor
schriften zijn van toepassing op de Belgische 
onderdanen, die in dienst zijn, of van een 
Belgische diplomatieke of consulaire verte
genwoordiging in Nederland of van een 
Nederlandse in België, of van hoofden, leden 
of andere ambtenaren van deze vertegen
woordiging. 

2. De Nederlandse wetten en voorschrif
ten zijn van toepassing op de Nederlandse 
onderdanen. die in dienst zijn, of van een 
Nederlandse diplomatieke of consulaire ver-

. tegenwoordiging in België of van een Bel
gische in Nederland, of van hoofden, leden 
of andere ambtenaren van deze · vertegen
woordiging. 

Art. 5. Ten aanzien van de onderdanen 
van elk der verdragsluitende landen, die 
achtereenvolgens of om beurten onderwor-

, pen geweest zijn aan de wetten en voor
schriften der beide landen, wordt bij het 
berekenen van de wachttijd of van het aan
tal premiën, vereist om recht te hebben op 
de wettelijke voordelen, in aanmerking ge
bracht de gezamenlijke duur van de tijd
vakk·en, gedurende welke zij in beide landen 
verplicht verzekerd zijn geweest of het to
tale aantal van de in beide landen betaalde 
premiën. 

AFDELING II. 

Bijzondere bepalingen betreftende de ver
zekering tegen de geldelijke gevolgen van 

ouderdom en vroegtijdige dood. 

Art, 6. Het bepaalde in artikel 5 is even
eens van toepassing: 

1 °. op degene, die vrijwillig verzekerd 
is krachtens de Belgische wetten e'n die ver
plicht verzekerd is of geweest is krachtens 
de Nederlandse wetten; 

2 °. op de verplicht verzekerde krachtens 
de Nederlandse wetten, die vrijwillig verze, 
kerd is of geweest is krachtens de Belgische 
wetten; 

3 °. op de verplicht0 verzekerde krachtens 
de Belgische wetten, die vrijwillig verze
kerd is of geweest is krachtens de Neder
landse Ouderdomswet 1919; 

4 °. op degene. die vrijwillig verzekerd is 
krachtens de Belgische wetten en die vrij
willig verzekerd is of geweest is krachtens 
de Nederlandse Ouderdomswet 1919. 

Art. 7. 1. De voordelen, ingevolge de 
Belgische wetten verworven door verzeker
den of hun weduwen of wezen, worden uit
betaald aan de rechthebbenden, die Neder-

. lands onderdaan zijn, ook wanneer zij in 
Nederland wonen of verblijven. 

2. De voordelen, ingevolge de Neder
landse wetten verworven door verzekerden 
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of hun weduwen en wezen, worden uitbe
taald aan de rechthebbenden, die Belgisch 
onderdaan zijn, ook wanneer zij in België 
wonen of verblijven. 

Art. 8. Het bedrag van de voordelen, 
ingevolge de wetten van de beide landen 
verworven , zal in elk land worden vastge
steld in verhouding tot de in elk land be
taalde premiën. 

Art. 9. 1. De Belgische of Nederlandse 
onderdanen, die achtereenvolgens of om 
beurten verzekerd zijn geweest volgens de 
wetten en voorschriften van beide landen 
en die in België wonen of verblijven, als
mede hun weduwen of wezen, die in België 
wonen of verblijven, genieten de voordelen 
in elk van beide landen verworven. 

2. De Nederlandse of Belgische onder
danen, die achtereenvolgens of om beurten 
verzekerd zijn geweest volgens de wetten en 
voorschriften van beide landen en die in 
Nederland wonen of verblijven, alsmede hun 
weduwen of wezen, die in Nederland wonen 
of verblijven, genieten de voordelen in elk 
van beide landen verworven. 

3. In het geval, bedoeld in het eerste lid, 
worden de ingevolge de Belgische wetten 
verworven voordelen slechts uitbetaald tot 
het beloop van het verschil tussen het maxi
mum bedrag der in België verleende voor
delen en het bedrag der in Nederland ver
worven en in België uitbetaalde voordelen. 

Art. 10. 1. Ten aanzien van de onder
danen van elk der beide landen, wier verze
kering krachtens de Belgische verplichte 
'verzekeringswetten is aangevangen vóór het 
bereiken van de 35-jarige leeftijd, wordt de 
leeftijd van 35 jaar, bedoeld in artikel 33 
der Nederlandse Invaliditeitswet, vervangen 
door de leeftijd van 65 jaar en wordt het 
bedrag van 2000 gulden, in artikel 4 van 
die wet, vervangen door het bedrag van 
3750 gulden. 

2. In het geval, bedoeld in het vorige 
lid, is ten aanzien van de verzekerde, die 
nimmer verplicht verzekerd is geweest 
krachtens de Nederlandse Invaliditeitswet 
en die de leeftijd van 35 jaar heeft over
schreden, artikel 372 van de Nederlandse 
wet niet van toepassing en wordt voor de 
toepassing van artikel 75 dier wet de ver
plichte verzekering geacht te zijn aange
vangen van de 35-jarige leeftijd af. 

AFDELING III. 

Bijzondere bepalingen betreilende de 
geneeskundige verzorging. 

Art. 11. De geneeskundige verzorging 
wordt aan de verzekerde en aan de leden 
van zijn gezin verstrekt overeenkomstig de 
in de woonplaats van de verzekerde gelden
de wetgeving, 

Art. 12. De bevoegde autoriteiten van 
elk der verdragsluitende landen zullen de 
wijze van uitvoering van het bepaalde in 
artikel 11 in gemeen overleg vastleggen en 
met name het bedrag van de vergoedingen 
bepalen, die onderscheidenlijk door de Bel
gische en Nederlandse organen verschuldigd 
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zijn als tegenwaarde voor de geneeskundige· 
verzorging, verstrekt aan de onderdanen 
van het ene en h_et andere land. 

AFDELING IV. 

Bijzondere bepalingen betreffende de 
onvrijwillige werkloosheid. 

, Art. 13. 1. De onderdanen van elk der 
beide verdragsluitende landen genieten op 
het grondgebied van het andere land de vol
ledige voordelen der wetten en voorschriften 
inzake de werkloosheid, inzake de door het 
Rijk, de provinciën, de gemeenten of andere 
openbare instellingen toegekende openbare 
werklozenondersteuning, alsmede met be
trekking tot de tew,erkstelling door de open
bare diensten voor de uitvoering van wer
ken. 

2. De verdragsluitende landen verbinden 
zich aan de arbeiders, die hun verblijf niet 
hebben op het grondgebied van het land,. 
waar zij werkzaam waren en die dientenge
volge de voordelen van de wetten en voor
schriften in zake de werkloosheid van dat 
land niet kunnen genieten, in geval :van 
werkloosheid uitkering te verstrekken op de 
voet van de bepalingen der eigen wetge-

. ving. 

AFDELING V. 

Bijzondere bepalingen betreffende het stel
sel der gezinsvergoedingen en het 

geboortegeld. 

Art. 14. De gezinsvergoedingen en het 
geboortegeld worden toegekend, onverschil
lig in welk der beide landen de kinderen 
geboren zijn of worden opgevoed. 

AFDELING VI. 

Bijzondere bepalingen be~reffende het stel
sel van de pensioenen der mijnwerkers en 

der met dezen gelijkgestelden. 

Art. 15. De uitvoeringsmaatregelen be
treffende de toepassing van het pensioen
stelsel der mijnwerkers en der met dezen 
gelijkgestelden zullen door de bevoegde au
toriteiten van beide landen in gemeen over
leg worden vastgesteld overeenkomstig de 
beginselen en de geest van dit verdrag. 

AFDELING VII. 

Slotbepalingen. 

Art. 16. 1. De bevoegde autoriteiten 
van elk der verdragsluitende landen zullen 
de nadere maatregelen vaststelle n, welke 
nodig zijn voor de uitvoering van de bepa
lingen van dit verdrag. 

2. De bevoegde autoriteiten en admini
straties van beide landen zullen elkaar on
derling bijstaan en alle inlichtingen geven 
welke zij behoeven voor een goede uitvoe~ 
ring van dit verdrag. 

Art. 1 7. Alle wijzigingen, welke later in 
de in artikel 1 bedoelde wetten en voor
schriften van een der beide landen mochten 
worden aangebracht en alle uitbreidingen, 
welke die wetten en voorschriften mochten 
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ondergaan, zullen van rechtswege van toe
passing zijn op de onderdanen van het an
dere land, tenzij een der beide landen be
zwaar maakt binnen een termijn van zes 
-maanden na de inwerkingtreding van de 
<iesbetreffende wijziging of uitbreiding. 

Art. 18. Alle geschillen betreffende de 
toepassing van dit verdrag zullen door de 
bevoegde autoriteiten van elk der beide 
verdragsluitende landen in gemeen overleg 
geregeld worden . Indien langs deze weg 
-geen oplossing bereikt kan worden, zal het 
geschil _beslecht worden volgens een scheids
rechterlijke procedure vastgesteld door een 
schikking te treffen tussen beide Regerin
gen; het scheidsrechterlijk orgaan zal het 
-geschil beslechten volgens de beginselen en 
de geest van dit verdrag. 

Art. 19. In elk der verdragsluitende 
landen worden als bevoegde autoriteiten in 
de zin van dit verdrag beschouwd de Mi
nister of Ministers, die met de uitvoering 
der in artikel 1 bedoelde wetten en voor
schriften belast zijn. 

Art. 20. Bezwaarschriften, die binnen de 
gestelde termijn moeten worden ingediend 
bij een orgaan van een der verdragsluiten
de landen, bevoegd om bezwa~chriften in 
zake de bij dit verdrag bedoelde aangelegeI1-
heden te onderzoeken, worden als ontvan
kelijk beschouwd, wanneer zij binnen die 
termijn bij een overeenkomstig orgaan van 
het andere land zijn ingediend, door een 
belanghebbende, die zijn woonplaats in dat 
andere land heeft. In dit geval zendt dit 
laatste orgaan het bezwaarschrift onver
wijld aan het bevoegde orgaan door. 

Art. 21 . 1. De vrijstelling van rechten, 
voorzien door de wetgeving van een der 
verdragsluitende landen voor stukken , die 
moeten worden overgelegd aan de admini
straties of bevoegde organen van dat land, 
wordt uitgebreid tot de overeenkomstige 
stukken, welke voor · de toepassing van dit 
verdrag aan de administraties of bevoegde 
organen van het andere land moeten worden 
-overgelegd. 

2. Alle akten, bescheiden en andere 
stukken. welke ter uitvoering van dit ver
drag moeten worden overgelegd, zijn vrij 
van het visum of van de legalisatie der di
plomatieke of consulaire autoriteiten. 

Art . . 22. Dit verdrag wordt aange gaan 
voor de duur van één jaar; het zal van jaar 
tot jaar stilzwijgend worden verlengd, be
houdens in geva\., van opzegging, waarvan 
drie maanden vóór het verstrijken van de 
termijn kennis moet worden gegeven. 

Art. 23. 1. Dit verdrag zal worden be
krachtigd en de akten van bekrachtiging 
zullen zo spoedig mogelijk worden uitge
wisseld. 

2. Het verdrag treedt in werking een 
maand na de eerste dag der maand volgende · 
op. die, waarin de uitwisseling der akten van 
bekrachtiging heeft plaats gehad. 

3. Met ingang van de dag van inwer
kingtreding van dit verdrag treedt het Bel
gisch-Nederlands verdrag van 16 October 
1931 betreffende de gelijkstelling van elkan-
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ders onderdanen voor de toepassing der we
derzijdse wetgeving 'op het punt der inva
liditeits- en ouderdomsverzekering en de 
regeling van de gevolgen voor elkanders 
onderdanen van het naast elkander . werken 
dier wetgevingen buiten werking. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdse ge
volmachtigden dit verdrag in de Franse en 
de Nederlandse talen hebben ondertekend 
en van hun zegels voorzien. 

Gedaan in tweevoud, te 's-Gravenhage, 
"de 29ste Augustus 1947. 
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LEON-ELI TROCLET. 
W. DREES. 

27 Mei 1948. WET tot wijziging van de 
Dienstplichtwet. 

Bijl. Hand. II 47/48, 669; 
Hand. II 47/48, bladz. 1600--1617; 
Bijl. Hand. I 47/48, 669; 
Hand. I 47/48, bladz. 584-585. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; . 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen le
zen. saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de behoefte zich doet gevoelen om de 
Dienstplichtwet in verschillende opzichten 
aan een herziening ~e onderwerpen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. De Dienstplichtwet (Staatsblad 

1922, nr. 43), laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 4 Augustus 1947 (Staatsblad H 293), 
wordt gewijzigd als volgt: 

Art. 1. Eerste lid. Onder letter a wordt 
in de plaats van "Onze Minister van de
fensie" gelezen: .,Onze minister ·van oorlog 
of, indien het de zeemacht betreft, Onze 
minister van marine". 

Punt d. In de plaats van "overzeesche 
weermacht", wordt gelezen: ,,overzeesche 
krijgsmacht". 

In de plaats van "het leger in Neder
landsch-Indië m et inbegrip van de koloniale 
reserve" wordt gelezen: ,,het Koninli:lijk 
NederlandsclJ-Indisch leger". · 

Punten f e n g vervallen. . 
Punten h en i worden achtereenvolgens 

geletterd / en g. · 
D erde lid: In de plaats van "van den 

dienstplicht" wordt gelezen: .,van dienst als 
gewoon dienstplichtige". ' 

Vijlde lid. In dit lid vervalt het woord 
,,niet". 

Art. 2. Tweede lid. In de eerste volzin 
wordt in de plaats van "den keuringsraad" 
gelezen: .,de indelingsraad". 

In de tweede volzin wordt gelezen: 
in de plaats van "den keuringsraad": ,,de 

indelingsraad"; 
in de plaats van "den daarbij betrokken 

voorzitter": ,,het hoofd van de raad". 
Derde lid. In de plaats van "De voor-
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zitter van den keuringsraad, de voorzitter 
van den herkeuringsraad" wordt gelezen: 
"Het hoofd van de indelingsraad, het hoofd 
van de herkeuringsraad". 

Art. 3. Eerste lid. In de plaats van 
,,overzeesche weermacht" wordt gelezen: 
,,overzeesche krijgsmacht". 

Ad. 4. Tweede lid. In de eerste volzin 
wordt: 

tussen "zich" en ;,naar" ingevoegd: ,,als 
burger"; 

in de plaats van "waar hij laatstelijk 
overeenkomstig deze wet opgaaf van zijn 
adres deed" gelezen: ,,waar hij in het be
volkingsregister is opgenomen". 

Derde Jid. In de eerste volzin wordt tus
sen "Nederlandsch-Indië" en "verlaat'' in
gevoegd: ,,als burger''. 

•Art. 6 wordt gelezen als volgt: 
"Voor de dienstplicht wordt ingeschreven 

de Nederlander, die op het door Ons te 
bepalen tijdstip van het jaar, waarin hij 
18 jaar oud wordt, in een der Nederlandse 
bevolkingsregisters is opgenomen of had 
behoren te zijn opgenomen." 

Het tweede der naast dit artikel ge
plaatste ondewerpen, luidende: .,Wie niet 
wordt ingeschreven", vervalt. 

Art. 7 wordt gelezen als volgt: 
,,Voor de dienstplicht wordt ook inge

schreven' voor zover hij niet reeds inge
volge art. 6 is ingeschreven: 

a. de Nederlander, die na het in art. 6 
bedoeld tijdstip en vóór I Januari van het 
jaar, waarin hij 35 jaar oud wordt, in een 
der Nederlandse bevolkingsregisters wordt 
opgenomen of behoort te worden opgeno
men; 

b. hij, die in bedoeld tijdvak Neder
lander of opnieuw Nederlander is geworden, 
indien hij in een van die bevolkingsregisters 
is opgenomef\ of had behoren te zijn opge
nomen." 

Art. 8. Eerste lid. Dit lid wordt gele
zen als volgt: 

"1. De inschrijving voor de dienstplicht 
geschiedt in de door de minister te bepalen · 
gemeente. Voor zover de minister het nodig 
oordeelt, geschiedt de inschrijving op aan
gifte. Deze heeft plaats bij de burgemeester 
van de gemeente, waar de inschrijving moet 
geschieden." 

Vierde Jid. In de plaats van "door Ons" 
wordt gelezen: .,door de minister". 

Art. 9. Het derde, het vierde en het vijf
de lid vervallen. 

Art. zo. Tweede Jid. In dit; lid wordt in 
de plaats van "keuringsraden" gelezen: ,,.in
delingsraden". 

Art. zz. Eerste Jid. In de plaats van 
,.keuringsraad" wordt gelezen: ,,indelings
raad". 

D erde Jid. De tweede volzin wordt ge
lezen als volgt: .,De burgemeester zendt het 
verzoekschrift aan de minister, die bevor

dert, dat de herkeuringsraad omtrent de aan
vraag beslist." 

Art. I2. Eerste lid. Aan dit lid wordt 
een volzin toegevoegd, luidende: ,,Ter plaat
s/", waar de ingeschrevene zich ter gelegen-
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heid van een dergelijk onderzoek bevindt, 
is hij verplicht zich te gedragen naar de 
aanwijzingen van het hoofd van de raad en 
van degenen, die vanwege het hoofd met 
het toezicht belast zijn." 

Tweede lid. In de plaats van "rust de 
in het vorig lid omschreven verplichting'' 
wordt gelezen: ,,rusten de in het vorig lid 
omschreven verplichtingen". 

Art. IJ. In de plaats van "den voor
zitter van den keurings- of van den her
keuringsraad" wordt gelezen: ,,het hoofd 
van de indelingsraad ·of van de herkeurings
raad". 

Art. IS- Eerste Jid. In de aanhef wordt 
in de plaats van "Vrijstelling van den 
dienstplicht" gelezen: ,,Vrijstelling van 
dienst als gewoon dienstplichtige". 

Punt d vervalt. 
Punt f wordt geletterd d en komt op de 

plaats van het vervallen punt d. 
De achter punt d geplaatste punt en de 

achter punt e geplaatste kommapunt wor
den achtereenvolgens vervangen door een 
kommapunt en een punt. 

Tweede lid. Dit lid wordt gelezen als 
:volgt: 

,,2. Omtrent het verlenen van vrijs~el
ling beslist de minister." 

Derde Jid. In de plaats van de aan het 
einde van de eerste volzin voorkomende 
woo~den "vijfde lid'I wordt gelezen: ,,vierde 
lid". 

In de tweede volzin wordt in de plaats 
van "een der redenen, genoemd onder d en 
e" gelezen: ,,de reden, genoemd onder e". 

In de derde volzin wordt in de plaats van 
,,/" gelezen: ,,d". 

Vierde lid. Dit lid 1vervalt. 
Vijfde lid. Het vóór dit lid geplaatste 

nummer 5 wordt vervangen door het num
mer 4. 

Art. I6. Derde Jid. Dit lid wordt gele
zen als volgt : 

,,3. De vrijstelling blijft achterwege, in
dien de minister bepaalt, dat vergoeding 
zal worden toegekend als in art. 36 be
doeld". 

Art. I9. Dit artikel vervalt .. 
Art. 20 wordt gelezen als volgt: 
"1. Vrijstelling wegens broederdienst 

wordt verleend aan de ingeschrevene, die 
ten minste drie broeders heeft of gehad 
heeft, die dienen of gediend hebben bij de 
landmacht, bij de zeemacht: of bij de over
zeese krijgsmacht. 

2. In een van deze gevallen wordt ge
acht te verkeren de broeder, die vóór het 
door Ons te bepalen tijdstip: · 

a. ten minste 30 dagen in werkelijke 
dienst is geweest of 

b. ten gevolge van verleend uitstel van 
eerste oefening nog niet of nog geen 30 da
gen in werkelijke dienst is geweest of 
. c. in het genot van militair pensioen is 
gesteld of 

d. gedurende zijn verblijf in werkelijke 
dienst is overleden. 

3. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het tweede lid onder a en onder d wordt 
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door Ons bepaald welke dienst in verband 
met zijn bijzondere aard als broederdienst 
buiten aanmerking blijft. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het tweede vd onder a en onder d wordt 
als werkelijke dienst ook beschouwd de 
dienst van hem, die op grond van gewetens
bezwaren is te werkgesteld bij een burger
lijke tak van Staatsdienst. 

5. Het bepaalde in het tweede lid onder 
b is slechts van toepassing, als het uitstel 
van eerste oefening is verleend na I945". 

Art. 2z. Eerste lid. De eerste volzin 
wordt gelezen als volgt: ,,Tegen elke om
trent vrijstelling gedane uitspraak kan 
iedere belanghebbende uiterlijk de tiende 
dag na de dag, waarop de uitspraak ter al
gemene kennis is gebracht, in beroep ko
men". 

In de tweede volzin wordt in de plaats 
van "in het buitenland woonplaats heeft'' 
gelezen: ,,buiten Nederland verblijft". 

Art. 22. Eerste Jid. In de plaats van 
"van den dienstplicht" wordt gelezen: ,,van 
dienst als gewoon dienstplichtige". 

Art. 23. Eerste Jid. Onder c wordt in 
de plaats van "overzeesche weermacht" ge-· 
lezen: ,,overzeese krijgsmacht". 

Art. 24. Tweede lid. Punt b en punt c 
verwisselen van plaats en worden achter
eenvolgens geletterd c en b. 

Het nieuw geletterde punt c wordt gele
zen als volgt: 

"c. die blijkt ingevolge een verdrag met 
een vreemde Staat niet tot krijgsdienst ver
plicht te zijn;". 

Art. 25 vervalt. 
Art. 26. Eerste Jid. Dit lid wordt gele

zen als volgt: 
,,I. Zij, die moeten worden ingelijfd, 

worden tot gewoon dienstplichtige bestemd, 
met uitzondering van hen, die: 

a. van dienst als gewoon dienstplich
tige zijn vrijgesteld; 

b. behoren tot groepen, die naar door 
Ons vast te stellen regelen slechts bij drin
~ende behoefte in werkelijke dienst beho
ren te komen of te wier aanzien geen be
hoefte bestaat aan het vervullen van wer
kelijke dienst buiten de gevallen van oor
log, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandigheden." 

Tussen het eerste en het tweede lid wordt 
een nieuw lid ingevoegd, uidende: 

"2. Onder de in het eerste lid onder b 
bedoelde groepen worden ook begrepen zij , 
van wie een broeder in Nederlandse krijgs
dienst is gesneuveld of naar door Ons te 
stellen regelen met een gesneuvelde wordt 
gelijkgesteld." 

De v6ór de volgende leden geplaatste 
nummers 2, 3 en 4 worden achtereenvolgens 
vervangen door de nummers 3, 4 en 5. 

Vierde lid. In de eerste volzin wordt in 
de plaats van "van den dienstplicht" gele
zen: ,,van dienst als gewoon dienstplich
tige". 

Vijfde lid. In dit lid vervallen de woor
den: ,,van den dienstplicht of van een vrij
willige verbintenis" en "of de verbintenis". 
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Art. 29. Derde lid. Dit lid wordt gele
zen als volgt: 

,,3. Voor hem, die gebleken is te verke
ren in een geval, als bedoeld in art. IS, eer
ste lid, onder c, geldt de in het tweede lid 
bedoelde verplichting slechts, indien hij op
houdt in zodanig geval te verkeren." 

Art. 30. Eerste Jid. Dit lid wordt gele
zen als volgt: 

,,I. De duur van de eerste oefening be
draagt: 

Landmacht. 
a. ten hoogste z2 maanden, behoudens 

het bepaalde onder b, c en d; 
b. ten hoogste, z s maanden voor hen, 

die in opleiding zijn genomen tot onder
officier, alsmede voor de dienstplichtigen 
van de cavalerie en van d<;: door Ons a~n 
te wijzen onderdelen der artillerie, een en 
ander behoudens het bepaalde onder c en d. ~ 

c. ten hoogste z8 maan.den voor hen, 
die in opleiding zijn genomen tot officier, 
voor de dienstplichtigen van de verbin

' dingsdienst, die in opleiding zijn genomen 
tot onderofficier en voor de dienstplichti
gen van de door Ons aan te wijzen onder
delen der aan- en afvoertroepen; 

d. ten hoogste 24 maanden voor de 
dienstplichtigen van de door Ons aan te 
wijzen onderdelen der technische troepen 
en voor de dienstplichtigen van de lucht
strijdkrachten, voor zoveel zij een techni
sche vakopleiding ontvangen; 

Zeemacht. 
e . ten hoogste 2z maanden." 

Tweede Jid. De eerste volzin wordt ge
lezen als volgt: 

"Voor de dienstplichtigen, voor wie de 
duur der eerste oefening minder dan 24 
maanden bedraagt, kan deze duur zo nodig 
door Ons tot ten hoogste 24 maanden wor
den verlengd, onverminderd het bepaalde 
in het derde lid." 

In de tweede volzin wordt in de plaats 
van "twee jaar" gelezen : ,,24 maanden". 

Derde lid. Dit lid vervalt. 
Ingevoegd wordt een nieuw derde lid, 

luidende als volgt: 
"3. Voor de dienstplichtigen, die met 

inachtneming van door Ons vast te stellen 
regelen worden aangewezen om de eerste 
oefening voor een deel buiten Nederland te 
volbrengen, kan de duur, vermeld in het 
eerste lid onder a, b en c, met ten hoogste 
I2 en die, vermeld onder d en e, met ten 
hoogste 6 maanden worden verlengd." 

Art. 3z. Derde lid. Dit lid vervalt. 
Vierde Jid. Het v66r dit lid geplaatste 

nummer 4 wordt vervangen door het num
mer 3. 

In dit lid vervallen de woorden "ook aan 
anderen". 

Art. 32. Tweede Jid. Tussen "dit" en 
,,zodanig" wordt ingevoegd: ,,in het alge
meen". 

Art. 36. Eerste lid. In de eerste volzin 
vervallen de woorden "om redenen van 
dienstbelang" en wordt in de plaats van 
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"van den dienstplicht" gelezen: ,,van dienst 
.als gewoon dienstplichtige". 

Art. 38 wordt gelezen als volgt: 
.,Voor zover de minister het nodig acht, 

verricht de grootverlofganger op de wijze, 
door de minister te bepalen, de volgende 
handelingen : 

a. opgeven van zijn adres; 
b. opgeven van vertrek naar en terug

keer uit het buitenland ter zake van de 
uitoefening van de zeevaart of de zeevisse
rij; 

c. verlenen van inzage van de hem uit
gereikte militaire bescheiden; 

d. in ontvangst nemen en beantwoorden 
van aan hem gerichte brieven." . 

Art. 43. Eerste lic/.. Onder letter a 
wordt in de plaats van "40 jaar" gelezen: 
,,35 jaar". 

Tussen de punten a en b wordt een nieuw 
punt ingevoegd, luidende als volgt: 

,,b. voor zover zij de rang van onder
officier bekleden, met ingang van 1 October 
van het jaar, waarin zij 40 jaar oud wor
den;". 

Het bestaandê punt b wordt geletterd c. 
In dit punt vervallen de woorden "onder
officier of dien van" 

Derde Jid. Aan dit lid wordt een volzin 
toegevoegd, luidende: ,,Worden zij vóór het 
einde van die tijd uit de dienst bij het 
reservepersoneel ontslagen orp een reden, 
niet behorende tot de redenen, in art. 44, 
eerste lid, onder a-g bedoeld, dan worden 
de bepalingen van de hoofdstukken VII, 
VIII, IX en X van deze wet te hunnen 
aanzien weder volledig van toepassing." 

Art. 44. Eerste lid. Punt b vervalt. 
Punten t: tot f worden achtereenvolgens 

geletterd b, c, d en e. 
Tussen het nieuw geletterde punt e en 

punt g wordt een nieuw punt ingevoegd, 
luidende als volgt: 

"f. die blijkt ingevolge een verdrag met 
een vreemde Staat niet tot krijgsdienst ver- ' 
plicht te zijn;". 

Tweede lid. In de plaats van "onder e" 
wordt gelezen: ,,onder d". 

Art. IL Zij, die vóór het in werking 
treden van deze wet voor de dienstplicht 
hadden moeten worden ingeschreven, doch 
wier inschrijving niet heeft plaats gehad, 
worden voor de dienstplicht ingeschreven, 
zodra het verzuim blijkt. 

Art. III. Waar in de Dienstplichtwet 
wordt gesproken van vrijstelling van dienst 
als gewoon dienstplichtige, wordt daarmede 
gelijkgesteld de vrijstellip.g van de dienst
plicht, verleend vóór het in werking treden 
van deze wet. 

Art. IV. Hij, die vóór het in werking 
treden van deze wet ten gevolge van een 
vrijwillige verbintenis buitengewoon dienst
plichtige is geworden, wordt gewoon dienst
plichtige, zodra de verbintenis een einde 
neemt. . 

Art. V. Voor hen, voor wie de eerste 
oefening in 1946 of later gedurende de be
staande buitengewone omstandigheden is 
aangevangen of vervolgd, wordt deze oefe-
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ning geacht te eindigen of te zijn geem
digd, wanneer zij na het volbrengen van de 
voor hen geldende, in art. 30, eerste lid, der 
Dienstplichtwet bedoelde oefeningstijd voor 
het eerst op wettige wijze de werkelijke 
dienst verlaten. 

Art. VI. De tekst van de Dienstplicht
wet, .zoals deze met inachtneming van de 
aangebrachte wijzigingen luidt, wordt met 
de tekst van de artikelen II-VI van deze 
wet in het Staatsblad bekendgemaakt, met 
dien verstande: 

a. dat daarbij wordt gevolgd de schrijf
wijze, vastgesteld bij de wet van 14 Fe
bruari 1947 (Staatsblad H 52) ; 

b. dat de artikelen van de Dienstplicht
wet in een onafgebroken reeks worden ge
nummerd en ook de aanhaling van nieuw 
genummerde artikelen met de nieuwe num
mering in overeenstemming wordt gebracht. 

Art. VIL 1 . Deze wet treedt in werking 
met ingang van de dag na die van afkon-
diging. . 

2 . · Op hetzelfde tijdstip vervalt de wet 
van 10 Januari 1947 (Staatsblad H 14), 
gewijzigd bij de wetten van 26 Juni 1947 
(Staatsblad H 190) en 24 December 1947 
(Staatsblad H 451). 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 27 Mei 

1948. 
JULIANA. 

D e Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FrnvEz. 

De Min. v. Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 30 Juni z948.) 
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28 Mei 1948. BESLUIT, houdende wijziging 

van het Internationaal Postbesluit 194( 
(Staatsblad n°. G 280), 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden 

Regentes van het Koninkrijk, ' 
Op de voordracht van de Minister van 

Verkeer en Waterstaat van IO April 1948 
Nr. 2, Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie; 

Overwegende, dat het wenselijk is, wijzi
ging te brengen in het Internationaal Post
besluit 1946 (Staatsblad n°. G 280); 

Gelet op artikel 28, 2• lid der Postwet 
(Staatsblad 1919 n°. 543) en artikel 10, 2• lid 
der Pakketpostwet (Staatsblad 1917 n°. 566); 

Gelet op het de 5 Juli 1947 te Parijs geslo
ten Algemeen Postverdrag en de op dezelfde 
datum mede aldaar gesloten overeenkomsten 
betreffende: 

a. de brieven en doosjes met aangegeven 
waarde; 

b. de postpakketten; 
c. de zendingen belast met verrekening; 
d. de postwissels; 
e. de invordering van gelden op quitan

tiën en handelspapier; 
/. de abonnementen op nieuwsbladen en 

tijdschriften; 
De Raad van State gehoord (advies van 

4 Mei 1948 n°. 29); 
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Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 20 Mei 1948 n°. 3, 
Hoofdbestuur der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1, 1• lid van het Interna

tionaal Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. 
G 280) wordt onder a in plaats van "34" ge
lezen "36". 

Art. II. In artikel 3, 1• lid .van het Inter
nationaal ·Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. 
G 280) wordt het vermelde onder- 4° als 
volgt gelezen: 

,.voor gedrukte stukken: 
a. nieuwsbladen en tijdschriften, welke 

voldoen aan de in artikel I van de Postwet 
(Staatsblad 1919 n°. 543) t>oor nieuwsbladen 
gegeven omschrijving, boeken, vlugschriften, 
muziekstukken en landkaarten: 

2 cent per 50 gram of restend gedeelte· van 
so gram; 

b. de overige gedrukte stukken: 
4 cent per 50 gram of restend gedeelte van 

so gram;". · 
Art. III. In artikel 6 van het Internatio

naal Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. G 280) 
wordt in het opschrift en in de ·tekst in plaats 
van "Identiteitskaarten" gelezen ;,Postiden
titeitskaarten". 

Art. IV. In artikel 9 van het Internatiö
naal Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. G 280) 
wordt in plaats van "antwoordcoupons" ge
lezen "internationale antwoord-coupons". 
Het opschrift wordt gewijzigd in "Internati
onale antwoord-coupons". 

Art. V. Artikel 11, 2• lid van het Inter
nationaal Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. G 
280) wordt gelezen als volgt: 

"2. Het recht, dat voor een verzoek om 
terugvordering of adreswijziging van een 
stuk, zomede voor een navraag of een ver
zoek om inlichtingen betreffende een aange
tekend stuk wordt geheven, bedraagt 35 
cent". 

Het opschrift wor·dt gewijzigd in: ,.Be
richten van ontvangst, terugvordering, adres
wijziging, navragen, verzoeken om inlichtin
gen". · 

Art. Vl. Artikel 12 van het Internationaal 
Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. G 280) is 
vervallen. 

Art. VII. Artikel 16 van het Internatio
naal Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. G 280) 
wordt gelezen: 

"Waardezendingen ; luchtpost, vervoer met 
buitengewone diensten, dóuane/ormaliteiten, 
inklaring en vrijmaking, vrije uitreikinz, ex
pressebestelling, niet toegelaten zendingen, be
richten van ontvangst, terugvordering, adres
wijziging, navragen, verzoeken om inlichtingen. 

De artikelen 2, 4, 5, 1•, 3• en 4• lid, 7, 8, 
1° lid en 11 van dit besluit zijn mede van 
toepassing op waardezendingen.'' 

Art. VIII. In artikel 20 v/Ul het Inter
nationaal Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. G 
280) wordt in plaats van "38" gelezen "31'·'. 

Art. IX. Artikel 25, 3• lid van het Inter
nationaal Postbes!uit 1946 (Staaublad n°. G 
280) wordt gelezen: 

"De artikelen 2, 4, 5, 3• lid, 7, 2• lid en II 
van dit besluit zijn mede op pakketten van 
toepassing.'' 

Het opschrift · van dit artikel wordt als 
volgt gelezen: 
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,.Pakketten; d ouaneformaliteiten , inkla
ring en vrijmaking, v rije uit reiking, lucht 
post, expresse-bestelling, berichten van ont
vangst, terugvordering, adreswijziging, na
vragen, verzoeken om inlichtingen". 

Art. X . Na artikel 25 van het Internati
onaal Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. G 280} 
wordt opgenomen: , 

"IVa. Bepalingen naar aanleiding van de 
Overeenkomst betreffende de verrekenzen
dingen. 

Artikel 25bis. 
Verrekenzendingen; toegelaten zendingen. 
Aangetekende stukken, brieven en doosjes 

met aangegeven waarde, zomede postpak
ketten kunnen met verrekening worden be
last. Indien dit is geschied heten zij verreken
zendingen. 

Artikel 2ster. 
Verrekenzendingen; verrekeningsrecht 

1. Het verrekeningsrecht, bij vooruitbe
taling verschuldigd voor elke verrekenzen
ding, bestaat, behoudens het geval, bedoeld 
in het 3• lid van dit artikel, uit een vast recht 
van 35 cent, vermeerderd met een recht van 
IO cent voor elke som van f 20.- of reatend 
gedeelte van f 20.- van het verrekenbedrag. 

2. De afzender van een hier te lande ter
postbezorgde verrekenzending kan, door het 
stellen van een desbetreffende aanwijzing op 
het bij de zending gevoegde postwisselformu
lier, alsmede op de zending zelve verlangen, 
dat het door middel van die postwissel over 
te maken bedrag wordt bijgeschreven op een 
hier te lande aangehouden postrekening. 

3. Wenst de afzender van. een verreken
zending in het verkeer met de landen, die 
zich daarmed~ belasten, dat het hem toeko
mende bedrag wordt bijgeschreven op een 
postrekening in het land van bestemming 
dier zending of wordt overgeschreven op een 
postrekening hier te lande, dan bedraagt het 
bij de verzending verschuldigde verrekenings
recht 15 cent. 

4. Indien op verzoek van de afzender van 
een verrekenzending, afkomstig uit een der 
in het vorige lid bedoelde landen, het hem 
toekomende bedrag op een postrekening hier 
te lande· moet worden bijgeschreven of op 
een postrekening in het land van oorsprong 
van die zending moet worden overgeschre
ven, dan bedraagt het verrekeningsrecht, dat 
van het ingevorderde bedrag wordt afge
trokken 15 cent. 

Artikel 25quater 
Verrekenzendingen ; navragen, verzoeken · om 
inlichtingen, opheffing of wijziging van het 

verrekenbedrag. 
Het recht, dat voor een navraag of voor 

een verzoek om inlichtingen betreffende een 
verrekenbedrag wordt geheven, bedraagt 35 
cent; een recht van gelijk bedrag is verschul
digd voor verzoeken om -opheffing of wijzi
ging van het verrekenbedrag." 

Art. XI. In artikel 27, 5• lid van het Inter
nationaal Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. G 
280) wordt in plaats van "17" gelezen "18". 

Art. XII. Het opschrift van artikel 28 van 
het Internationaal Postbesluit 1946 (Staats
blad n°. G 280) wordt als volgt gelezen: 

,.Postwissels; expresse-bestelling, terug-



447 

vordering, adreswijziging, navragen, verzoe
ken om inlichtingen". 

Art. XIII. Artikel 31 van het Internatio
naal Postbesluit 1946 (Staatsblad n°. G 280) 
wordt gelezen: 

"Ouitantiedienst; navragen, verzoeken om 
inlichtingen, terugvordering, verbetering van 
borderellen. 

1 
Een recht van 35 cent is verschuldigd voor 

een navraag of voor een ver.zoek om inlich
tingen betreffende een zending met in te vor
deren waarden, alsmede voor een verzoek om 
terugvordering van één of meer in te vorderen 
waarden of verbetering van borderellen, 
waarop zodanige waarden zijn ingeschreven." 

Art. XIV. In de artikelen 33, 34, 35 en 37 
van het Internationaal Postbesluit 1946 
(Staatsblad n°. G 280) wordt in plaats van 

Buenos Aires" telkens gelezen "Parijs". 
" Art. XV. De bepalingen van dit besluit 
treden in werking met ingang van 1 Juli 1948. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat is 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en in 
afschrift zal worden medegedeeld aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 28 Mei 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Verkeer en Waterstaat, H. Vos. 
(Uitgeg. 22 Juni 1948.) . ---
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29 Mei 1948. BESLUIT, houdende intrekking 

van de opschorting van de heffing van 
enige invoerrechten. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de door de _M~nister van financiën, 
in overleg met de Ministers van Bmtenlandse 
Zaken en van Economische Zaken gedane 
voordracht van 28 Mei 1948, n°. 190, afdeling 
Invoerrechten; 

Overwegende, dat -ingevolge artikel 2, 
tweede lid van de wet van 1 Augustus 1947, 
Staatsblad' n°. H 282, houdende goedkeuring 
en uitvoering van de op 5 September 1944 
te Londen tussen de Regeringen van Neder
Jand, België en Luxemburg gesloten douane
overeenkomst met nader gesloten protocol, 
bij het Koninklijk besluit van 17 December 
1947, Staatsblad n°. J.I 4~_9, _de heffing van 
~nige invoerrechten t!Jdel1Jk 1s opgeschort; 

Overwegende·, dat het algemeen belang 
van het Rijk het wenselijk maakt, de be
doelde opschorting ten aanzien van enige 
der in voornoemd Koninklijk besluit ver
melde invoerrechten te doen eindigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
te bepalen: 

Art. 1. In de bij het eerste lid van artikel 
2 van het Koninklijk besluit van 17 Decem
ber 1947, Staatsblad n°._ H 429, opgenomen 
lijst, vervalt de vermelding _van: 

576 Elastische weefsels, lint en passement
werk: 

b. van kunstzijde of van stapelvezels, on
vermengd of vermengd; 

c. van wol, onvermengd of vermengd; 
d. van andere textielstoffen. 
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593 Corsetten, jarretellegordels, buste
houders, bretels, sokophouders, en dergelijke 
artikelen. , . 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Juni 1948. 

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

Soestdijk, 29 Mei 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën a.i., W. DREES. 
(Uitgeg. 31 Mei 1948.) 
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31 Mei 1948. BESLUIT, bèpalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het 
door de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties op 13 Februari 194ó 
aangenomen Verdra g nopens de voor
rechten en 'immuniteiten van de Ver
enigde Naties. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina. 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gezien de Wet van 24 December 1947 
(Staatsblad n°. H 452), houdende goedkeuring 
van de toetreding tot het door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
13 Februari 1946 aangenomen Verdrag no
pens de voorrechten en immuniteiten van de 
Verenigde Naties, van welk Verdrag een af
druk en een vertaling bij dit besluit zijn ge
voegd; 1 

Overwegende, dat Onze akte van toetre
ding op 19 April 1948 bij de Secretaris
Generaal van de Verenigde Naties is neder
gelegd en dat genoemd Verdrag, overeen
komstig § 32, op 19 April 1948 voor Neder
land is in werking getreden; 

Overwegende mede, dat de navolgende 
Staten eveneens zijn toegetreden tot boven-· 
bedoeld Verdrag, te weten: Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland op 17 September 1946, de 
Dominicaanse Republiek op 7 Maart 1947, 
Liberia op 14 Maart 1947, Iran op 8 Mei 1947, 
Honduras op 16 Mei 1947, Panama op 27 Mei 
1947, Guatemala op 7 Juli 1947, El Salvador 
op 9 Juli 1947, Ethiopië op 22 Juli 1947, 
Haïti op 6 Augustus 1947, Frankrijk en 
Noorwegen op 18 Augustus 1947, Zweden op 
28 Augustus 1947, Afghanistan op 5 Sep
tember 1947, de Philippijnen op 28 October 
1947, Nicaragua op 29 November 1947, 
Nieuw-Zeeland op IO December 1947 (met 
voorbehoud). Griekenland op 29 December 
1947 , Polen op 8 Januari 1948, Canada op 
22 Januari 1948 (met voorbehoud), en IJs
land op 10-Maart 1948; 

Op de voordracht van de Minister van 
Buit enlandse Zaken van 25 Mei 1948, Ka
binet en Protocol n°. 53470; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de t ekst van meergenoemd Verdrag, als

mede de vertaling daarvan, te doen bekend
maken door de plaatsing van dit besluit in 
het Staatsblad. 

1 De Engelse en Franse tekst is niet opge
nomen. 
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De Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 31 Mei 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
W . VAN BOETZELAER. 

( Uitgeg. 25 Juni 1948.) 

VERTALING 

VERDRAG NOPENS DE VOORRECHTEN 
EN IMMUNITEITEN VAN DE VER

ENIGDE NATIES 
Aangezien art. 104 van het Handvest van 

de Verenigde Naties bepaalt, dat de Organi
satie op het gebied van -ieder van haar Leden 
zodanige rechtsbevoegdheid zal bezitten, als 
nodig zal zijn voor de uitoefening van haar 
functies en het verwezenlijken van haar doel
einden, en 

Aangezien art. 105 van het Handvest van 
<ie Verenigde Naties bepaalt, dat de Orga
nisatie op het gebied van ieder van haar 
Leden zodanige voorrechten en immuniteiten 
zal genieten, als nodig zullen zijn voor het 
verwezenlijken van haar doeleinden en dat 
vertegenwoordigers van de Leden van de 
Verenigde Naties en functionarissen van de 
Organisatie eveneens zodanige voorrechten 
en immuniteiten zuJJen gel}ieten, als nodig 
zuJJen zijn voor de onafhankelijke uitoefe
ning van hun functies in verband met dç 
Organisatie, 

Heeft derhalve de Algemene Vergadering 
in een resolutie , aangenomen op 13 Februari 
J94Ó, het volgende Verdrag goedgekeurd en 
stelt zij voor, dat ieder Lid van de Verenigde 
Naties hiertoe zal toetreden. 

Artikel I. 
RECHTSPERSOONLIJKHEID. 

§ I. De Verenigde Naties zuJlen rechts
persoonlijkheid bezitten. Zij zuJJen de be
voegdheid hebben: 

(a) Overeenkomsten aan te gaan; 
(b) Onroerend en roerend goed te ver

werven en hierover te beschikken; 
(c) In rechte te verschijnen. 

Artikel II. 
EIGENDOMMEN, FONDSEN EN BEZITTINGEN. 

§ 2 . De Verenigde Naties , haar eigendom
men en bezittingen, waar deze ook gelegen 
zijn, en wie deze ook onder zich heeft, zullen 
vrijgesteld zijn van rechtsvervolging, behou
dens wanneer de Verenigde Naties in een bij
zonder geval uitdrukkelijk afstand zullen 
hebben gedaan van haar immuniteit. Het 
is echter wel verstaan, dat afstand van im
muniteit zich niet uitstrekt tot enige maat
rege1 van tenuitvoerlegging. 

§ 3. De gebouwen en de terreinen van de 
Verenigde Naties zullen onschendbaar zijn. 
De eigendommen en bezittingen van de Ver
enigde Naties, waar deze ook gelegen zijn en 
wie deze ook onder zich heeft, zullen vrijge
steld zijn van onderzoek, vordering, confis
catie, onteigening of van iedere andere vorm 
van ingrijpen, hetzij door optreden van uit
voerende, administratieve, rechterlijke of 
wetgevende aard. 
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§ 4. Het archief van de Verenigde Naties 
en in het algemeen alle stukken, die aan haar 
behoren of die zij onder zich hebben, zuJJen 
onschendbaar zijn, waar deze zich ook be
vinden. 

§ 5. Zonder beperkt te worden door finan
ciële voorschriften, regelen of moratoria van 
enigerlei aard, 

(a) kunnen de Verenigde Naties fondsen, 
goud of valuta's van enigerlei aard bezitten 
en rekeningen hebben in iedere geldsoort; 

(b) zullen de Verenigde Naties vrij zijn 
haar fondsen, goud of valuta van het ene 
land naar het andere land of binnen een land 
te vervoeren en een valuta, die zij bezitten, 
om te zetten in enige andere valuta . 

§ 6. Bij de uitoefening van de rechten, die 
haar zijn verleend krachtens § 5 hierboven, 
zullen de Verenigde Naties de nodige aan
dacht schenken aan vertogen van de Regering 
van een Lid, voor zover geoordeeld wordt, 
dat aan zodanig vertoog gevolg kan worden 
gegeven zonder de belangen van de Verenigde 
Naties te schaden. 

§ 7. De Verenigde Naties, haar bezittin
gen, inkomen en verdere eigendommen 
zuJlen: 

(a) vrijgesteld zijn van alle directe be
lastingen; het is echter wel te verstaan, dat 
de Verenigde Naties geen vrijstelling zuJJen 
opeisen van belastingen, die in feite niet 
anders zijn dan retributies voor algemene 
overheidsdiensten; 

(b) vrijgesteld zijn van douanerechten, 
alsmede van verboden en beperkingen van 
invoer en uitvoer met betrekking tot artike
len, die door de Verenigde Naties worden in
gevoerd of uitgevoerd voor haar officieel ge
bruik. Het is echter wel verstaan, dat de 
artikelen, die met zodanige vrijstelling zijn' 
ingevoerd, in het land, waarin zij werden in
gevoerd, niet zullen worden verkocht anders 
dan op voorwaarden, waaromtrent met de 
Regering van dat land overeenstemming zal 
zijn bereikt; 

(c) vrijgesteld zijn van douanerechten, 
alsmede van verboden en beperkingen van 
invoer en uitvoer met betrekking tot haar 
publicaties. 

§ 8. Terwijl de Verenigde Naties in principe 
geen vrijsteJling zuJlen opeisen van accijnzen 
en van belastingen op de verkoop van roerend 
en onroerend goed, welke een deel vormen 
van de te betalen prijs, zuJJen desniettemin, 
wanneer de Verenigde Naties voor officieel 
gebruik belangrijke inkopen doen van goe
deren, waarop zodanige rechten en belas
tingen gelegd zijn of gelegd kunnen worden, 
de Leden, telkens wanneer dit mogelijk is, de 
nodige administratieve regelingen treffen 
voor de kwijtschelqing of teruggave van het 
bedrag van zodanige rechten of belastingen. 

Artikel III. 
FACILITEITEN MET BETREKKING TOT 

COMMUNICATIEMIDDELEN. 

§ 9. De Verenigde Naties zullen op het 
grondgebied van ieder Lid voor haar officiële 
mededelingen een behandeling genieten, die 
niet minder gunstig zal zijn dan die, welke 
door de Regering van dat Lid wordt toege
staan aan enige andere Regering met inbegrip 
van haar diplomatieke missie, wat betreft 
prioriteiten, tarieven en belastingen op post, 
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kabeltelegrammen, t elegrammen, radiogram 
-men , telefoto's, t elefo on en andere communi
catiemiddelen, alsmede perstarieven voor 
mededelingen aan pers of rad io. Op de officiële 
,correspondentie en andere officiële m ede
delingen van de Verenigde Naties zal geen 
,censuur worden toegepast. 

§ ro. De Verenigde Naties zullen het recht 
hebben codes te gebruiken en haar corres
pondentie te verzenden en te ontvangen per 
koerier of in zakken, welke dezelfde immu
niteiten en voorrechten zullen hebben als 
.diplomatieke koerier:s en zakken. 

Artikel IV. 
VERTEGENWOORDIGERS VAN LEDEN. 

§ 11. De vertegenwoordigers van Leden in 
-de voornaamste en hulporganen van de Ver
enigde Naties en op conferenties, die door 
de Verenigde Naties zijn bijeengeroepen, 
zullen gedurende de uitoefening van hun 
functies en gedurende hun reis · naar en van 
,de plaats van samenkomst de volgende voor
rechten en immuniteiten genieten: 

(a) immuniteit van persoonlijke arrestatie 
-of gevangenhouding en van inbeslagneming 
van hun persoonlijke bagage, alsmede met 
betrekking tot in hun hoedanigheid van vet
tegenwoordigers door hen gesproken of ge
schreven woorden en alle door hen verrichte 
handelingen, vrijstelling van rechtsvervol
ging; 

(b) onschendbaarheid voor alle papieren 
an stukken; 

(c) het recht codes te gebruiken en papie
ren of correspondentie te• ontvangen per 
koerier of in verzegelde zakken; 

(d) vrijstelling met betrekking tot hen 
:zelf en hun echtgenoten van immigratie
beperkingen, vreemdelingenregistratie of na
tionale dienstplicht in de landen, die zij be
zoeken of waar zij doorreizen in de uitoefe
ning van hun functies; 

(e) dezelfde faciliteiten met betrekking tot 
beperkingen nopens geld of het wisselen van 
geld als worden toegestaan aan vertegen
woordigers van vreemde Regeringen, die met 
-een tijdelijke officiële zending zijn belast; 

(/) dezelfde immuniteiten en faciliteiten 
met betrekking tot hun persoonlijke bagage 
als worden toegestaan aan hen, die met een 
-diplomatieke zending zijn belast; en voorts, 

(g) zodanige andere voo,rrechten, immu
niteiten en faciliteiten, die niet onverenigbaar 
zijn met het voorafgaande, als zij, die met 
-een diplomatieke zending zijn belast, genie
ten, . behoudens, dat zij niet het recht zullen 
hebben vrijstelling te eisen van douanerech
ten op ingevoerde goederen (andere dan de
zulke, die deel uitmaken vaq hun persoon
lijke bagage) of wel van accijnzen of belastin-
gen op verkoop. · 

§ 12. Ten einde de vertegenwoordigers 
van Leden in de voornaamste en hulporganen 
van de Verenigde Naties en op conferenties, 
<lie door de Verenigde Naties zijn bijeenge
roepen, volledige vrijheid van het woord en 
onafhankelijkheid bij de uitoefening van hun 
taak te verzekeren, zal de immuniteit van 
rechtsvervolging met betrekking tot door hen 
.gesproken of geschreven woorden en alle door 
hen in de uitoefening van hun taak verrichte 
handelingen toegekend blijven ook wanneer 
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de bet rokken personen niet langer de ver
tegenwoordigers van Leden zijn. 

§ 13. In die gevallen, waarin de verschul
digd heid t ot enige vorm van belasting af
hangt van verblijf, zullen de perioden, ge
durende welke de vertegenwoordigers van 
Leden in de voornaamste en hulporganen 
van de Verenigde Naties en op conferenties , 
d ie d oor de Verenigde Naties zijn bijeenge
roepen , in een Staat aanwezig zijn voor de 
uitoefening van hun taak, niet geacht worden 
perioden van verQijf te zijn. 

§ 14. Voorrechten en immuniteiten wor
den aan de vertegenwoordigers van Leden 
niet toegekend voor het persoonlijke voor
deel van deze individuële vertegenwoord i
gers, doch ten einde de onafhankelijke uit
oefening van hun functies in verband met 
de Verenigde Naties te verzekeren. Derhalve 
heeft een Lid niet alleen het recht, maar is 
het verplicht afstand te doen van de immu
niteit van zijn vertegenwoordiger telkens 
wanneer naar het oordeel van dit Lid de 
immuniteit aan de loop van de gerechtigheid 
in de weg iou staan en van de immuniteit 
afstand kan worden gedaan zonder dat in
breuk wordt gemaakt op het doel, waarvoor 
de immuniteit wordt toegekend. 

§ 15. De bepalingen van § 11, 12 en 13 zijn 
niet van toepassing tussen een vertegenwoor
diger en de autoriteiten van de Staat, waar
van hij een onderdaan is of waarvan hij de 
vertegenwoordiger is of is geweest. 

§ 16. In dit artikel wordt de uitdrukking 
"vertegenwoordigers" geacht te omvatten 
alle gedelegeerden, plaatsvervangende gede
legeerden, adviseurs, technische deskundigen 
en secretarissen van delegaties. 

Artikel V. 
FUNCTIONARI SSEN. 

§ 17. De Secretaris-Generaal zal aange
ven, op welke categoriën van functionarissen 
de bepalingen van dit artikel en art. VII van 
toepassing zullen zijn. Hij zal deze ca~ego
riën voorleggen aan de Algemene Vergade
ring. Daarna zullen deze categoriën aan de 
Regeringen van alle Leden worden mede
gedeeld. De namen van de functionarissen, 
die in deze categociën · begrepen zijn, zullen 
van tijd tot tijd ter kennis van de Regeringen 
van de Leden worden gebracht. 

§ 18. De functionarissen van de Verenigde 
Naties zullen: 

(a) vrijgesteld zijn van rechtsvervolging 
met betrekking tot woorden, door hen ge
sproken of geschreven, en alle handelingen, 
door hen verricht in hun officiële hoedanig
heid; 

(b) vrijgesteld zijn van belasting op de 
salarissen en emolumenten, welke door de 
Verenigde Naties aan hen worden uitbe
taald; 

(c) vrijgesteld zijn van nationale dienst
plicht; 

(d) te zamen met hun echtgenoten en van 
hen afhankelijke verwanten vrijgesteld zijn 
van immigratiebeperkingen en vreemde
lingenregistratie; 

(e) dezelfde voorrechten met betrekking 
tot faciliteiten nopens het wisselen van geld 
ontvangen als verleend worden aan ambte
naren van vergelijkbare rang, die deel u it-
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maken van diplomatieke zendingen bij de 
betrokken Regering; 

(f) te zamen met hun echtgenoten en van 
hen afhankelijke verwanten dezelfde repa
triëringsfaciliteiten ontvangen in tijden van 
internationale crisis als personen, die met een 
diplomatieke zending zijn belast ; 

(g) het recht hebben hun huisraad en 
goederen vrij van rechten in te voeren de 
eerste maal, dat zij hun post aanvaarden in 
het betreff~nde land. 

§ 19. Behalve de immuniteiten en voor
rechten, die aangegeven zijn in § 18, zullen 
aan de Secretaris-Generaal en alle adjunct
Secretarissen-Generaal met betrekking tot 
hen zelf, hun echtgenoten en minderjarige 
kinderen de voorrechten en immuniteiten, 
vrijstellingen en faciliteiten worden toege
staan, welke overeenkomstig het internatio
nale recht worden toegestaan aan hen, die 
met een diplomatieke zending zijn belast. 

§ 20. Voorrechten en immuniteiten wor
den aan functionarissen verleend in het be
lang van de Verenigde Naties en niet voor het 
persoonlijke voordeel van deze individuële 
functionarissen. Dè Secretaris-Generaal zal 
het recht en de plicht hebben afstand te doen 
van de immuniteit van een functionaris, 
telkens wanneer naar zijn oordeel de immu
niteit aan de loop van de gerechtigheid in de 
weg zou staan en van de immuniteit afstand 
kan worden gedaan zonder dat inbreuk 
wordt gemaakt op de belangen van de Ver
enigde Naties. Ingeval het de Secretaris
Generaal betreft, zal de Veiligheidsraad het 
recht hebben afstand te doen van de im
muniteit. 

§ 21. De verenigde Naties zullen te allen 
tijde met de daarvoor aangewezen autoritei
ten van de Leden samenwerken om de juiste 
rechtsbedeling te bevorderen, het nakomen 
van politievoorschriften te verzekeren en te 
voorkomen dat misbruik optreedt in verband 
met de voorrechten, immuniteiten en facili
teiten, bedoeld in dit artikel. 

Artikel VI. 
DESKUNDIGEN MET ZENDINGEN VOOR DE 

VERENIGDE NATIES. 

§ 22. Aan deskundigen (andere dan de 
functionarissen, die binnen het kader van 
art. V vallen), die zendingen voor de Verenigde 
N a,ties verrichten, zullen zodanige voorrech
ten en immuniteiten worden verleend als 
noodzakelijk zal zijn voor de onafhankelijke 
uitoefening van hun functies gedurende de 
periode van hun zendingen, met inbegrip van 
de tijd gebruikt voor reizen in verband met 
hun zendingen. In het bijzonder zullen hun 
worden verleend: 

(a) immuniteit van persoonlijke arrestatie 
of gevangenhouding en van inbeslagneming 
van hun persoonlijke bagage; 

(b) met betrekking tot gedurende de ver
vulling van hun zending door hen gesproken 
of geschreven woorden en door hen verrichte 
handelingen, immuniteit van rechtsvervol
ging. Deze vrijstelling van rechtsvervolging 
zal toegekend blijven ook wanneer de be
trokken personen miet langer een zending 
vervullen voor de Verenigde Naties; 

(c) onschendbaarheid voor alle papieren 
en stukken; 

(d) voor hun contact met de Verenigde 
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Naties het recht codes te gebruiken en pa
pieren of correspondentie te ontvangen per 
koerier of in verzegelde zakken; 

(e) dezelfde faciliteiten met betrekking 
tot beperkingen nopens geld of het wisselen 
van geld als worden toegestaan aan vertegen
woordigers van vreemde Regeringen, die 
met een tijdelijke officiële zending zijn belast; 

(f) dezelfde immuniteiten en faciliteiten 
met betrekking tot hun persoonlijke bagage 
als worden toegestaan aan hen, die met een 
diplomatieke zending zijn belast. 

§ 23. Voorrechten en immuniteiten wor
den aan de deskundigen verleend in het be
lang van de Verenigde Naties en niet voor het 
persoonlijke voordeel van de individuële 
deskundigen. De Secretaris-Generaal zal het 
recht en de plicht hebben afstand te doen 
van de immuniteit van een deskundige, tel
kens wanneer naar zijn oordeel de immuni
teit aan de Joop van de gerechtigheid in de 
weg zou staan en van de immuniteit afstand 
kan worden gedaan zonder dat inbreuk 
wordt gemaakt op de belangen van de Ver
enigde Naties. 

Artikel VII. 
LAISSEZ-PASSER VAN DE VERENIGDE 

NATIÈS. 

§ 24. De Verenigde Naties kunnen aan 
haar functionarissen laissez-passer uitgeven_ 
Deze laissez-passer zullen door de autoritei
ten van de Leden erkend en aanvaard worden 
als geldige reispapieren met inachtneming van 
de bepalingen van § 25. 

§ 25. Aanvragen om visa, (indien deze 
nodig zijn), ingediend door de houders van 
laissez-passer van de Verenigde Naties zullen, 
indien zij vergezeld zijn van een certificaat, 
dat de houders reizen voor zaken van de Ver
enigde Naties, met zo groot mogelijke spoed 
behandeld worden. Bovendien zullen aan 
deze personen faciliteiten voor snel' reizen 
worden verleend. 

§ 26. Gelijksoortige faciliteiten, als be
doeld in § 25, zullen worden toegekend aan 
deskundigen en andere personen, die, hoewel 
zij geen houders van laissez-passer van de 
Verenigde Naties zijn, een certificaat hebben, 
dat zij reizen voor zaken van de Verenigde 
Naties. 

§ 27. Aan de Secretaris-Generaal, de ad
junct-Secretarissen-Generaal en de Direc
teuren, die reizen met laissez-passer van de 
Verenigde Naties voor zaken van de Ver
enigde Naties, zullen dezelfde faciliteiten 
worden verleend als worden toegekend aan 
personen, die met een diplomatieke zending 
belast zijn. 

§ 28. De bepalingen van dit artikel kun
nen worden toegepast op vergelijkbare functi
onarissen van gespecialiseerde organisaties, 
indien de overeenkomsten, waarbij deze or
ganisaties krachtens art. 63 van het Hand
vest met de Verenigde Naties in verband 
worden gebracht, dit voorzien. 

_Artikel VIII. 
BESLECHTING VAN GESCHILLEN. 

§ 29. De Verenigde Naties zullen regelin
gen treffen voor passende wijzen van be
slechting van: 

(a) geschillen, die voortvloeien uit over
eenkomsten, of andere geschillen van pri-
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vaatrechtelijke aard, waarbij de Verenigde 
Naties partij zijn; 

(9) geschillen, waarbij een functionaris 
van de Verenigde Naties betrokken is, die 
krachtens zijn officiële positie immuniteit ge
niet indien van de immuniteit door de 
Sec!etaris-Generaal geen afstand is gedaan. 

. § 30. Alle geschillen, die_ voortvloe~en uit 
de uitlegging of de toepassing van dit Ver
drag, zullen gebracht worden voor het Inter
nationale Gerechtshof, tenzij in een bepaald 
geval tussen de partijen is overeengekom.~n, 
dat zij zullen overgaan tot een andere w1ize 
van beslechting. Indien een geschil ontstaat 
tussen de Verenigde Naties enerzijds en een 
Lid anderzijds, zal overeenkomstig art. 96 
van het Handvest en art. 65 van het Statuut 
van het Hof een advies worden verzocht om
trent de hierbij betrokken rechtsquaesties: 
Het door het Hof gegeven advies zal door de 
partijen als beslissend worden aanvaard. 

SLOTARTIKEL. 
§ 31. Dit Verdrag w?rdt aan alle Le~en 

van de Verenigde Naties voor toetreding 
voorgelegd. 

§ 32. De toetreding zal geschieden door 
het nederleggen van een akte bij de Secre
taris-Generaal van de Verenigde Naties en 
het Verdrag zal ten aanzien van ieder Lid 
werking treden op de datum, waarop de 
akte van toetreding zal zijn nedergelegd. 

§ 33. De Secretaris-Generaal zal alle Le
den van de Verenigde Naties in kennis stellen 
met het nederleggen van iedere toetreding. 

§ 34. Het is wel verstaan, dat , wanneer 
een akte van toetreding namens een Lid 
wordt nedergelegd, dit Lid krachtens zijn 
eigen recht in staat zal zijn aan de bepalingen 
van dit Verdrag uitvoering te geven. . 

§ 35. Dit Verdrag zal van kracht blijven 
tussen de Verenigde Naties en ieder Lid, 
dat een akte van toetreding heeft nederge
legd zolang dit Lid Lid blijft van de Verenigde 
Naties of wel totdat een herzien algemeen 
Verdr~g door de Algemene Vergadering zal 
zijn goedgekeurd en dit Lid partij zal zijn 
geworden bij dit herziene Verdrag. 

§ 36. De Secretaris-Generaal kan met een 
of meer Leden aanvullende regelingen slui
ten, waarbij de bepalingen van dit Verdrag, 
voor zover dit Lid of deze Leden betreffende, 
worden aangepast. Deze aanvullende rege
lingen zullen in ieder bijzonder geval onder
worpen zijn aan de goedkeuring van de Al
gemene Vergadering. 
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2 Juni 1948. WET, tot tijdelijke reg~liryg in 

zake sommige verval- en verianngs
termijnen. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 540; 
Bijl. Hand. II 47/48, 540; Hand. Il 47/48, 

bladz. 1752; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 540; Hand. 1 47/48, 

bladz. 619. . 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut! doen te weten: 
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Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat in verband met de oorlogsomstandighe
den ee.n tijdelijke regeling in zake sommige 
verval- en verjaringstermijnen wenselijk is; 

Zo is het , dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art . 1. I. Een na 9 Mei 1940 doch vóór 

de inwerkingtreding dezer wet ingevolge ar
tikel 2012 van het Burgerlijk Wetboek ver
jaarde vordering ter zake van interest van 
een geleende geldsom, waarvoor ten behoeve 
van het innen van de interest coupons zijn 
afgegeven, alsmede ter zake van uitkeringen 
op certificaten van aandelen, certificaten van 
inschrijvingen c" het Grootboek der Natio
nale Schuld, depotfractiebewijzen en soort
gelijke waardepapieren, wordt geacht eerst te 
zijn verjaard, nadat één jaar, te rekenen van 
de inwerkingtreding dezer wet, zal zijn ver
lopen, onverminderd het in lid 3 bepaalde. 

2. Indien de schuldeiser ten gevolge van 
de bijzondere omstandigheden, welke zich 
sedert 9 Mei 1940 hebben voorgedaan, ge
durende tenminste 30 achtereenvolgende van 
de laatste 100 dagen van de verjaringstermijn 
buiten staat is geweest zijn rechten uit te 
oefenen, is het voorgaande lid toepasselijk 
op iedere andere, na 9 Mei 1940 doch vóór 
de inwerkingtreding dezer wet, ingevolge ar
tikel 2012 van het Burgerlijk Wetboek ver
jaarde vordering. 

3. Indien de schuldeiser ten gevolge van 
de bijzondere omstandigheden, die zich sedert 
9 Mei 1940 hebben voorgedaan, na het in
werkingtreden dezer wet buiten staat blijft 
zijn rechten uit te oefenen, verjaart een vor
dering, als bedoeld in artikel 2012 van het 
Burgerlijk Wetboek, niet vóórdat één jaar 
is verlopen sedert het tijdstip, waarop de 
schuldeiser wederom in staat is zijn rechten 
uit te oefenen. 

2. Met betrekking tot het na 9 Mei 1940 
vervallen van vorderingen van aandeelhou
ders in een naamloze vennootschap tot uit
kering van winst krachtens artikel 42d van 
het Wetboek van Koophandel gelden de 
volgende regelen : 

a. de vordering, welke vóór het tijdstip 
der inwerkingtreding dezer wet is vervallen, 
herleeft gedurende één jaar sedert dat tijd
stip; 

b. indien de schuldeiser ten gevolge van 
de bijzondere omstandigheden, die zich 
sedert 9 Mei 1940 hebben voorgedaan, na het 
inwerkingtreden dezer wet buiten staat blijft 
zijn rechten uit te oefenen, vervalt de vorde
ring niet voordat één jaar is verlopen sedert 
het tijdstip, waarop de schuldeiser wederom 
in staat is zijn rechten uit te oefenen. 

3. Een beding, waardoor een vordering, 
als bedoeld in artikel 2012 van het Burgerlijk 
Wetboek, tussen 9 Mei 1940 en I Januari 
1950 vervalt, wordt in zoverre voor niet ge
schrevèn gehouden. 

4. Deze wet treedt in werking op de dag 
na die harer afkondiging. 

Zij treedt buiten werking op 1Januari 1950. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 Juni 1948. 

JULIANA. 
De Min . v. Justitie, J. H. VAN MAAMEVEEN. 
De Minister van Financiën a.i., W. DREES. 

( Uitgeg. 11 Juni 1948.) 
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S. I 226 
2 Juni 1948. WET, houdende naturalisatie 

van Josefa Bayerl en 21 anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 781; Hand. II 47/48, 
bladz. 1752; 

INi. Hand. I 47/48, 781; Hand. I 47/48, 
bladz. 619. 

I n naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Josefa Bayerl en 21 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 
3 genoemden voor zoveel doenl ijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad n°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December 1938 (Staatsblad n°. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Josefa Bayerl, geboren te Gunzburg 

(Duitsland) 28 Februari 1907, kloosterzuster, 
wonende te Venlo, provincie Limburg; 

2°. Carola Josefa Maria von Dalwigk zu 
Lichten/els, geboren te Heek (Duitsland) 
24 September 1898, gouvernante, wonende 
te Haaksbergen, provincie Overijssel; 

3°. Stephan (Szczepan) Dybiona, geboren 
te Dakowy Mokre (Polen) 19 December 1895, 
mijnwerker, wonende te Brunssum, provincie 
Limburg; 

4°. Alfonce Herzag, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 1 September 1907, handelsver
tegenwoordiger, wonende te Utrecht , pro
vincie Utrecht ; 

5°. Franz Jablonski, geboren te Leuten 
(Polen) I April 1902, mijnwerker, wonende 
te Brunssum, provincie Limburg ; 

6°. Izak Just, geboren te Rawa Ruska (Po
len) 13 Augustus 1910, bontwerker, wonende 
te 's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

7°. Maria Kopriwa, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 7 Augustus 1908, winkelbedien
de, wonende te Leiden, provincie Zuid-
holland ; . 

8°. Jose/ine K örner, geboren te Eltville 
(Duitsland) 20 April 1897, huishoudster, wo
nende te IJsselstein, provincie Utrecht; 

9°. Karl Ernst Panofs'ky, geboren te Tar
nowitz (Polen) 1 September 19u, procuratie
houder, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

10°. Anna Schapira, geboren te Monaster
zyska (Polen) 24 December 1912, sociaal 
werkster, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

u 0 • Andreas Senz, geboren te Datteln 
(Duitsland) 2 Februari 1909, chauffeur, wo
nende te Apeldoorn, provincie Gelderland ; 

12°. Felix Tikotin, geboren te Glogau 
(Duitsland) 12 October 1893, kunsthande
laar, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidhol/and. . 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
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en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
b ij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Jan Hendrik Altena, geboren te Ambt
Hardenberg (Overijssen 26 Maart 1896, land
bouwer, wonende te Hardenberg, provincie 
Overijssel ; 

2°. Ludovicus Gijsen, geboren te Geulle 
(Limburg) 22 Augustus 1899, molenaar, wo
nende te Bunde, provincie Limburg ; 

3°. Friedrich Hindriks, geboren te Uelsen 
(Duitsland) 4 Juli 1902, landbouwer, wo
nende te_ Hardenberg, provincie Overijssel; 

4°. Erich Martin Krüse(, geboren te Am
sterdam (Noordholland) 2 Juli 1918, schilder, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland ; 
· 5°. Franz Panofsky, geboren te Tarnowitz 

(Polen) 4 October 1917, afdelingschef, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordholland; 

6°. Joseph Anton Schönwetter, geboren te 
Süchteln (Duitsland) 27 September 1884, 
mandenmaker, wonende te Vlodrop, pro-
vincie Limburg ; , 

7°. Endre Sztrom, geboren te Boedapest 
(Hongarije) 13 Maart 1910, machinist, wo
nende te R otterdam, provincie Zuidholland · 

8°. Siegmund Tomczyk, geboren te Cas: 
trap , Castrop-Rauxel (Duitsland) 23 April 
1?15_, m~nwerker, wonende te Heerlen, pro
vmc1e Limburg. 

3. Met uitbreiding van het bepaalde bij 
artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad n°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
n°. 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Agnes Dybiona, geboren te Walsum 
(Duitsland) rn Januari 1921, huishoudonder
wijzeres, wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant ; 

2°. Gerta Dybiona, geboren te Bully-les
Mines (Frankrijk) 21 September 1925, huis
houdkundige, wonende te Brunssum, pro
vincie Limburg. 

4. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 Juni 1948. 

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

(Uitgeg. Il Juni 1948.) 

S. I 227 
2 Juni z948. WET, houdende naturalisatie 

van lrena lr,:na Catharina Baecke en 
19 anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 797; 
HM?d. II 47/48, bladz. z752; 
Bijl. Hand. I 47/48, 797; 
Hand. I 47/48,_ bladz. 6z9. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden 
Regentes van het Koninkrijk, ' 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen 
saluut! doen te weten: ' 
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Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Jrena Irma Catharina B aecke en I9 ande
ren, die aan Ons een verzoek daartoe heb
ben gedaan, met overlegging - wat betreft 
de in artikel 2 genoemden voor zoveel doen
lijk - van de bewijsstukken, bedoeld in ar
tikel 3 der . wet van I2 December I892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd ·bij de wet van IS December I938 
(Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
I 0

, Jrena Irma Catharina Baecke, gebo
ren te Westdorpe (Zeeland) 7 Augustus 
I9IS, kloosterzuster-onderwijzeres, wonende 
te Oudenbosch, provincie Noordbrabant; 

2 °. Camille Adolphe de Bock, geboren 
te Koewacht (Zeeland) IS Augustus I898, 
vlasser, wonende te Koewacht, provincie 
Zeeland; 

3°. Jan Goltz, geboren te Baut; gemeen
te Lodz (Polen) 23 Januari I896, verzeke
ringsagent, wonende te Rotterdam, provin
cie Zuidhollanä; 

4 °. Dawid Nuchim Graubert, geboren te 
Wola Michowa (Polen) 20 D ecember I9II, 
arts, wonende te Amstet'dam, provincie 
Noordholland; 

5°. Franz Josef Marie ]irka, geboren te 
Wenen (Oostenrijk) JI Januari I909, han
delsreiziger, wonende te Voorhout, provin
cie Zuidholland; 

6°. Sigmund Herbert Kaufrmtnn, gebo
ren te Mannheim (Duitsland) 29 Maart 
I904, kantoorbediende, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

7°. Alfred Meijer, geboren te Hamburg 
( Duitsland) 24 Septeml:ler I89I, koopman, 
wonende te Naarden, provincie Noordhol-
land; . 

8°, Eva · Marie Martha Micha/ik, gebo
ren te Siemianowitz (Polen) · I9 Juli I909, 
moeder-overste, wonende te Wateringen, 
provincie Zuidholland; 

9 ° . Ernst Neumann. geboren te Breslau 
( Duitsland) 23 April I905, boekhouder, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol-
land; · 

ro 0
• Stanislaus Nowak, geboren te Lo

wencice (Polen) 5 Mei I898, zonder beroep, 
wonende te Amstenrade, provincie Lim
burg; 

II 0
• Ilse Henriette Renée Pissowotzki, 

geboren te Zürich (Zwitserland) I9 Mei 
I9I8, onderwijzeres, wonende te Batavia 
(N_e<lerlandsch-lndië); 

I2°, Nicolas Pierre Raphaël, geboren te 
Ukkel (België) I8 Januari I9I2, leraar, wo
nende te Medan (Nederlandsch-Jndië); 

I3 °. Nandor Ruzsin.szky, geboren te Pees 
( Hongarije) 30 Mei I9II, meubelmaker, 
wonende te Noorddijk, · provincie Gronirr 
gen; 

I4°. Maria Barbara Sieben, geboren te 
Aken ( Duitsland) 25 Januari I882, winke
lierster, weduwe van Albert Reinartz, wo
nende te Vaals, provincie Limburg: 
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I 5°. Assia Stolberg, geboren te M oskou 
(Rusland) ro/23 October I908, weduwe van 
C urt Spanier, wonende te Deventer, p rovin
cie Overijssel; ' 

I6°. Pieter Frans Voogt, geboren te 
Djeboes ( Nederlandsch-Indië) 8 April I9I 7, 
gemeentearbeider, wonende te Batavia ( Ne
derlandsch-1 ndië); 

I7°, Karl Heinrich Wehn, geboren t e 
's-Gravenhage (Zuidholland) II Maart I9I4 , 
kapper, wonende te 's-Gravenhage, provin

' cie Zuidholland. 
2. Met afwijking van het bepaalde bij 

artikel 3, tweede en 'vierde lid, aanhef e1. 
onder 3°., der wet van I2 December I89z 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van IS December I938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

I
0

• Karl Johann Hügel, geboren te B uer 
(Duitsland) 27 Augustus I920, mijnwerker, 
wonende te Geleen, provincie Limburg; 

2 °. A/ois Molzer, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 29 Januari I909, slagersknecht, 
wonende te Boekelo; gemeente Enschede, 
provincie Overijssel; 

3°. Hendrik Pieter Scharringhausen, ge
boren te Groningen (Groningen) I8 Novem 
ber I902, rijwielmonteur, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidholland. 

3. Deze wet treedt in werking m et in
gang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 J uni 

I948. ' 
, JULIANA. 

De Min. v. Justitie, J. H. V;6.N MAARSEVEEN . 

(Uitgeg. II Juni z948.) 

S. I 228 

2 juni z948. WET, houdende naturalisatie 
van Sergej Alexeënko en I8 anderen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 799; 
Hand. II 47/48, bladz.· z752; 
Bijl. Hand. I 47/48 , 799; 
Hand. I 47/48, bladz. 6z9. 

In naam van Hare Maje.steit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Sergej Ale;xeënko en I8 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan , 
met overlegging - - wat betreft de in artikel 
2 genoemden voor zoveel doenlij)c - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van I2 December I892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
I S D ecember I 938 (Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de R aad van State, enz. 
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Art. 1. D e hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

1°. Sergej Alexeënko, geboren te Elisa
bethgrad (Rusland) 2/15 Juni 1900, binnen
huis-architect , wonende te Wassenaar, pro
vincie Zuidholland; 

2°. Ludwig Beckmann, geboren te Nij
megen (Gelderland) 8 Mei 1903, kammees
ter. wonende te Nijmegen, provincie Gel-
derland; · 

3°. Tob Chichou, geboren te Amster
dam (Noordho//and) 24 October 1900, pro
curatiehouder, wonende te Aerdenhout, ge
meente Bloemendaal, provincie Noordhol
/and; 

4°. Johannes Franciscus Lambertus Cup
pers, geboren te Stratum, thans gemeente 
Eindhoven (Noot"dbrabant) 18 Maart 1904, 
schrijver. wonende te Eindhoven, provincie 
Noordbrabant; 

5°. Antonius Fon, geboren te Serpeniz
za (Italië) 13 Juni 1903, mijnwerker, wo
nende te, Brunssum, provincie Limburg; 

6°. · Karl Gamisch, geboren te Schmiede
bertJ, (Tsjecho-Slowakije) 9 Mei 1889, film
importeur, wonende te Soerabaia (Neder
landsch-Indië): 

7°. Ernst Karl Georg Landsberger, ge
boren te Neusalz (Duitsland) 29 Juni 1907, 
uitgever, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordho//and; 

8°. Karoline Manner, geboren te Unter 
T annowitz (Tsjecho-Slowakije) 9 Juli 1910, 
verpleegster, wonende te Batavia (Neder
Jaru!sch-I ndië); 

9 °. Heinrich Herbert Mayer, geboren te 
Heidelberg (Duitsland) 12 Juli 1907, direc
teur van een naamloze vennootschap, wo
nende te 's-Gravenhage, provincie Zuidhol
l~d; 

10°. Peter Pülmanns, geboren te Venlo 
( Limburg) 25 December 1917, landbouwers
knecht. wonende te Venlo, provincie Lirrr 
burg; 

n °. Marie Antoinette Johanna Ida Mar
garetha von Redwitz Jordan, geboren te 
Wenen (Oostenrijk) 1 Maart 1925, zonder 
beroep, wonende te Amersfoort, provincie 
Utrecht; 

12 ° . Wilhelm Gerhard Rosendahl, gebo
ren te Emmerik (Duitsland) II September 
1898, slager, wonende te Gendringen, pro
vincie Gelderland; 

:13 ° . Melanie Justina van Stenis, gebo
ren te Anjer (Nederlandsch-Indië) IO De
cember 1877, zonder beroep, gescheiden 
echtgenote van Peter Fáedrich Albert Her
z ag. wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidho//and; 

14°. Alfred Friedrich Wolff, geboren te 
Berlijn (Duitsland) IO Mei 1899, bioscoop
exploitant, wonende te Bilthoven, gemeente 
D e Bilt, provincie Utrecht; 

15°. Elisabeth Andrea Maria Zeis, ge
boren te Montfoort (Utrecht) 21 Mei 19n, 
arbeidscontractante bij de P.T.T .. wonende 
te Montfoort, provincie Utrecht. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid. aanhef en 
onder 3 °., der wet van 12 D ecember 1892 
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(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 D ecember 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan : 

1°. Jean Bernard Martin Depmann, ge
boren te Breda (Noordbrabant) 26 Novem
ber 1918, militair, verblijvende in Neder
landsch-Indië; 

2 °. Eliasz Kre/1, geboren te .Rzeszow 
(Polen) 3 September 1913. bontwerker, wo
nende te 's-Gravenhage. provincie Zuidhol
land; 

3 °. Albert Joseph Krüger, geboren · te 
Schiedam (Zuidho//and) 14 Maart 1925, 
militair, verblijvende in Nederlandsch-Indië; 

4 °. Bemhard Carl Heinrich Schnieder.s, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) 6 No
vember 1908, radiohandelaar, wonende te 
Rotterdam, provincie Zuidholland; 

3. D eze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 Juni 

1948, 
JULIANA. 

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

(Uitgeg. II Juni x948.) 

S. I 229 

2 Juni x948. WET. houdende naturalisatie 
van Hermann Abraham en 19 anderen. 

Bijl. Hand Il 47/48, 802; 
Hand. Il 47/48, bladz. x752; 
Bijl. Hand. I 47/48, 802; 
Hand. I 47/48, bladz. 6z9. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen. die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Hermann Abraham en 19 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan , 
met overlegging - wat betreft in de ar
tikel 2 genoemden voor zoveel doenlijk -
vàn de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het in
gezetenschap, laatstelijk·gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad No. 
204); 

Zo is het. dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. D e hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Hermann Abraham, geboren te Lob

sens (Polen) 25 Februari 1894, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

2°. Franziska Baginski, geboren te Car
nap, Altenessen (Duitsland) 7 Juni 1900, 
werkster, wonende te Zeist, provincie 
Utrecht; 
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3°. Hildegarde Blanka Maria Fallmer, 
geboren te Kremsier (Tsjecho Slowakije) 13 
Mei 1903, pianolerares, wonende te Amster
dam. provincie Noordholland; 

4 °. Kurt Goldstaub, geboren te Zehlerr
dor!. Berlijn-Zehlendorf (Duitsland) 21 Juni 
1908, koopman, wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

5°. Adelheid Anna Junghanns, geboren 
te Brötzingen (Duitslémd) 3 Juli 1903, 
kloosterzuster, wonende te Uden, provincie 
Noordbraba,nt; 

6°. Alfred Oppenheim, geboren te Bebra 
(Duitsland) 29 Juli 1910, koopman, wonen
de te Amstewam. provincie Noordholland; 

7°. Maximiliaan-Hendrik van Gilse van 
-der Pais, geboren te Leningrad (Rusland) 
23 November/5 December 1885, groot-grond
bezitter, wonende te Lojo (Finland); 

8 °. Max Knut Adalbert van Gil.se van 
der Pais, geboren te Hollola (Finland) 28 
April 1918, landbouwkundige, wonende te 
Lojo (Finland) ; 

9°. Jozsef Taub, geboren te Boedapest 
(Hongarije) 26 November 1898, werktuig
kundige, wonende te Rotterdam, provincie 
Zuidholland; 

10° . Hermann Heinrich Toben , geboren 
te Werlte (Duitsland) 24 Augustus 1881, 
zonder beroep, wonende te Blaricum, pro
vincie Noordholland; 

II
0

• Stefanie Maria Barbara Viever
manns, geboren te Schaesberg (Limburg) 
26 December 1910, kloosterzuster, wonende 
te Heerlen, provincie Limburg; 

12 ° . Günter John Carl Weishut, geboren 
te Hamburg (Duitsland) 14 April 1899, 
koopman, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidhol/and; 

13 °. Jose ph Petrus Zaklos, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 29 Maart 1919, 
onderwijzer, wonende te LiStse, provincie 
Zuidholland. 

2. Met afwijking, v.oor zoveel nodig, van 
het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde 
lid, aanhef en onder 2 °. en 3 ° . der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsblad No. 204), wordt 
bij deze de hoedanigheid van Nederlander 
verleend aan : 

1°. Ludwig Fastl, geboren te Rotterdam 
(Zuidholland) 27 November 1910, kok, wo
nende te Rotterdam, provincie Zuidholland; 

2 °. Friedrich Gottfried Anton Platen, 
geboren te Aken (Duitsland) II September 
1:923, militair, wone nde te K erkrade, pro
vincie Limburg; 

3 ° . Emile Ernst Rosit"<, geboren te Lei
den (Zuidholland) II Juli 1898, pianostem
mer, wonende te Leiden, provincie Zuidhol.._ 
land; 

4°. Jan Hubert Schweigert, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 20 Juli 1893, fa
brieksarbeider, wonende te Rotterdam, pro
vincie Zuidholland; 

5°. Grzegorz Sidorow, geboren te Rad
zionkow (Polen) 5 November 1922, mon-
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teur, wonende te Breda, provincie Noord
brabant; 

6° . Gustaaf Tadema, geboren te Rotter
dam (Zuidholland) 19 April 1919, leersnij
der, wonende- te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

7° . Henri Simon Wilkens, geboren te 
Groningen ( Groningen) 30 Januari 1913, 
machine-bankwerker, wonende te Deventer, · 
provincie Overijssel. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz.; 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 2 Juni 

1948. . 
JULIANA. 

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

(-Uitgeg. II Juni I948.) 
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3 Juni I948. WET, houdende wijziging 
van het Zesde Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. Il 47/48. 792; 
Hand. Il 47/48, bladz. z8I2; 
Bijl. Hand. I 47/48, 792; 
Hand. I 47/48, bladz. 622. 
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3 Juni z948. WET tot W1Jz1gmg en aan-
vulling van de hoger-onderwijswet: 

Bijl. Hand. Il 46/47, 545; 
Bijl. Hand. Il 47/48, 545; 
Hand. Il 47/48, bladz. I434-I467, z486-

I487; 
Bijl. Hand. l 47/48, 545; 
Hand. I 47/48, bladz. 622-632. 
Jn naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz.; 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden 

Regentes van het Koninkrijk, ' 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het wenselijk is een nadere regeling te 
treffen omtrent de wijze waarop de tege
moetkoming uit 's Rijks kas in de kosten 
van de bijzondere universiteiten en hoge
scholen verleend dient te worden; 

Zo is ·het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
De hoger-onderwijswet wordt als volgt ge

wijzigd en aangevuld: 
I. artikel 197 wordt gelezen als volgt: 
"Uit 's Rijks kas wordt aan aangewezen 

instellingen, stichtingen of verenigingen, die 
als zodanig ten minste gedurende een ter
mijn van tien jaren een bijzondere univer
siteit hebben gehad, een tegemoetkoming 
verleend in de kosten van die universiteit 
volgens het bepaalde in de artikelen 197bis 
tot en met 197octies. De kosten worden on
derscheiden in kosten van huisvesting en 
kosten van exploitatie."; 
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II. na a rtikel 197 worden de volgende 
artikelen ingevoegd: 

,,Art. 197bis. 1. Onder kosten van huis_ 
vesting worden verstaan de kosten voor ge
bouwen en terreinen bestemd voor univer
sitaire doeleinden, zoals deze kosten in het 
volgende lid worden onderscheiden. 

2. De tegemoetkoming bedraagt hier
voor een percentage als aangegeven in het 
eerste lid van artikel 197septies van: 

a. de kosten van het aankopen, oprich
ten, uitbreiden, inrichten en het veranderen 
van de inrichting; 

b. de kosten van de wettelijke lasten; 
c. de kosten van huren, erfpachten en 

verzekeringen, voorzover tegen het bedrag 
daarvan bij de Minister · van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen geen bezwaar 
bestaat. 

3. Onder de in het eerste en tweede lid 
bedoelde kosten is begrepen de waarde van 
terreinen en gebouwen, welke reeds eigen
dom van de instelling, stichting of verenis 
ging waren. vóórdat zij voor universitaire 
doeleinden in gebruik worden genomen. De 
tegemoetkoming hiervoor bedraagt een per
centage als aangegeven in het eerste lid van 
artikel 197septies van de waarde, welke de 
terreinen en gebouwen op de dag der inge
bruikneming naar schatting hebben. De 
schatting geschiedt overeenkomstig het in 
artikel 197 novies bepaalde. 

Art. 197ter. 1. Onder kosten van ex
ploitatie worden verstaan de andere dan in 
artikel 197bis bedoelde kosten voor de al
gemene dienst, het ondetwijs en het zieken
huis, zoals deze kosten in de volgende leden 
worden onderscheiden. Bij dit onderscheid 
worden in het derde tot en met het zeven
de lid met kosten van de faculteiten uit- · 
sluitend de uitgaven voàr het personeel, de 
hulpmiddelen voor het onderwijs en de boe
ken en tijdschriften bedoeld. 

2. Voor de algemene dienst en voor het 
onderwijs met uitzondering van het per
soneel, de hulpmiddelen voor het onderwijs 
en de boeken en tijdschriften van de facul
teiten bedraagt de tegemoetkoming in de 
uitgaven telkens voor een tijdvak van vijf 
jaren een percentage als aangegeven in het 
tweede lid van artikel 197septies van de ge
middelde uitgaven voor de overeenkomstige 
onderdelen van de Rijksuniversiteiten, wel
ke q.ver het voorafgaande tijdvak van vijf 
jaren in de hoofdstukken der Rijksbegro
ting betreffende Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen zijn toe
gestaan. Een deel van deze uitgaven moe-c 
geacht worden tot een percentage van twin
tig, acht of vier procent overeenkomstig de 
onderscheiding in het eerste lid van artikel 
197septies voor de faculteit der godgeleerd
heid te zijn gedaan en blijft hierbij ook voor 
de Rijksuniversiteiten buiten beschouwing. 

3. Voor de faculteiten, voorzover deze 
met betrekking tot doctorale graden en ge
tuigschriften in de aanwijzing zijn genoemd 
en daarvan aan een Rijksuniversiteit ten
minste gedurende een termijn van vijf jaren 
een zusterfaculteit bestaat, bedraagt de te-_ 
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gemoetkoming in de uitgaven telkens voor 
een tijdvak van vijf jaren een percentage als. 
aangegeven in het tweede lid van artikel 
197septies van de gemiddelde uitgaven voor 
de zusterfaculteiten van de Rijksuniversi
teiten, welke over het voorafgaande tijdvak 
van vijf jaren in de hoofdstukken der Rijks
begroting betreffende het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn 
toegestaan. 

4. De tegemoetkoming als bedoeld in het. 
tweede en het derde lid zal echter in totaal 
niet meer mogen bedragen dan een percen
tage als aangegeven in het derde lid van 
artikel 19·7septies van de uitgaven vermin
derd met de inkomsten der universiteit uit. 
inschrijf-, college-, exainen- en promotie
gelden, de vergoedingen voor diensten aan 
derden en de opbrengst uit verhuu" ver
koop of het op andere wijze in gebn · of 
eigendom afstaan van roerende goed, en. 
voor zover voor de aankoop daarvan uit 's 
Rijks kas een tegemoetkoming is verleend. 

5. Zolang een faculteit der geneeskunde 
of een faculteit der wis- en natuurkunde. 
niet met betrekking tot doctorale graden en 
getuigschriften in de aanwijzing is genoemd, 

·wordt de tegemoetkoming in de uitgaven 
daarvoor gedurende een termijn van ten 
hoogste tien jaren verleend op de voet van 
het derde en het vierde lid, met ingang van 
het academisch jaar, waarin het volledig, 
onderwijs voor een candidaatsexamen, als 
vastgesteld in de in artikel 131 bedoelde 
algemene maatregel van bestuur in de ge
neeskunde onderscheidenlijk de wis- en na
tuurkunde aanvangt. 

6. Voor faculteiten, welke wel met be
trekking tot doctorale graden en getuig
schriften in de aanwijzing zijn genoemd 
doch waarvan aan een Rijksuniversiteit niet 
of nog niet gedurende een termijn van vijf 
jaren een zusterfaculteit bestaat, bedraagt 
de tegemoetkoming in de uitgaven een per
centage als aangegevén in het derde lid van 
artikel 197septies, voor zover de uitgaven 
naar het oordeel van de Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen, ge
hoord de afdeling voor het hoger onderwijs 
van de Onderwijsraaq, niet in strijd met het 
karakter der desbetreffende faculteiten zijn 
gedaan. 

7. Onverminderd het bepaalde in het. 
vijfde lid is de voornoemde Minister be
voegd om gedurende een termijn van ten 
hoogste tien jaren voor faculteiten, welke: 
met betrekking tot doctorale graden en ge
tuigschriften niet in de aanwijzing zijn ge
noemd, de tegemoetkoming in de uitgaven 
te verlenen op de voet van het zesde lid. 

8. Voor het ziekenhuis, voor zover be
treft de verpleging van patiënten ten be
hoeve van onderwijs en wetenschappelijk 
onderzoek, bedraagt de t~gemoetkoming,. 
die wordt verleend indien voor een facul
teit der geneeskunde ingevolge het derde of 
het vijfde lid een tegemoetkoming wordt. 
verleend telkens voor een tijdvak van vijf 
jaren per verpleegdag een percentage als 
aangegeven in het vierde lid van artikel 
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I97S8pties van de in het tijdvak van vijf ja
ren, dat een jaar eerder aanvangt dan het 
eerstgenoemde tijdvak, gemiddeld per ver
pleegdag gedane uitgaven voor de verple
ging van patiënten in het Academisch Zie
kenhuis te Leiden, het Stads- en Acade
misch Ziekenhuis te Utrecht en het Alge, 
meen Provinciaal-, Stads- en Academisch 
Ziekenhis te Groningén. Deze tegemoetko
ming zal echter per verpleegdag niet meer 
mogen bedragen dan een percentage als a·an
gegeven in het vierde lid van artikel I97-
septies van de uitgaven verminderd met de 
verpleeggelden. 

g. Indien de uitgaven als bedoeld in het 
zesde en het zevende lid gedaan zijn in 
strijd met het karakter der desbetreffende 
faculteiten of indien het onderw:ijs als be
doeld in het vijfde lid niet volledig is, wordt 
dat door de voornoemde Minister aan de 
betrokken instelling, stichting of vereniging 
medegedeeld. Indien deze binnen een maand 
na verzending der mededeling schriftelijk te 
kennen geeft daartegen bezwaren. te hebben, 
beslist de Minister binnen twee maanden 
na ontvangst der kennisgeving, gehoord de 
afdéling voor het hoger onderwijs van de 
Onderwijsraad. 

Art. r97quater. De uitgaven als bedoeld 
in het tweede lid onder a van artikel I97bis 
kunnen slechts in zoverre voor de tege
moetkoming in rekening worden gebracht 
als de desbetreffende begrotingen en plan
nen door de Minister van Onderwijs, Kuns
ten en Wetenschappen zijn goedgekeurd. 
Het hier bepaalde vindt overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van terreinen en ge
bouwen, bedoeld in artikel I97bis, derde lid . 
. 2. Leningen ten behoeve van de huis
vesting van de universiteit behoeven de 
goedkeuring van de voornoemde Minister, 
indien en voor zover de daaruit voort
vloeiende kosten voor de tegemoetkoming 
in rekening worden gebracht. 

3. Bij het verlenen van de goedkeuring 
als bedoeld in de voorgaande leden kan de 
voornoemde Minister aanwijzingen geven 
de wijze waarop de kosten ten laste van 
een of meer dienstjaren moeten worden ge
bracht. 

4. Verkoop of het op andere wijze in eigen
dom afstaan van terreinen en gebouwen voor 
de aankoop, oprichting of ingebruikneming 
waarvan ingevolge het bepaald!;' in artikel 
I97bis een tegemoetkoming is verleend, be
hoeven, evenals verhuur of het op andere 
wijze in gebruik afstaan daarvan voor lan
ger dan zeven dagen, de goedkeuring van de 
voornoemde Minister. De daaruit voort
vloeiende 'baten worden evenals de baten 
voortvloeiende uit verzekering, in minde
ring gebracht op de kosten bedoeld in ar
tikel 197bis, voor zover de· terreinen en ge
bouwen met een tegemoetkoming uit 's 
Rijks kas als bedoeld in artikel 197bis zijn 
aangekocht, opgeriçht, in gebruik genomen 
of verzekerd. 

Art. 197Quinquies. 1. Bij de bijzondere 
universiteiten ten behoeve van welke inge
volge artikel 197 een tegemoetkoming wordt 
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verleend, mogen de jaarwedden, wedden, 
beloningen. en toelagen van de docenten en 
beambten niet hoger zijn. dan de jaarwed
den, wedden, beloningen en toelagen der 
overeenkomstige docenten en beambten aan 
de Rijksuniversiteiten, met dien verstande, 
dat indien de· universiteit te Amsterdam ge
vestigd is, . de genoemde jaarwedden, wed
den, beloningen en toelagen niet lager be
hoeven tet zijn dan die bij de Gemeentelijke 
uoiversiteit te Amsterdam. 

2. De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen kan in bijzondere geval
len afwijkingen toestaan. 

Art. 197sexies. 1. Onmiddellijke of mid
dellijke subsidies uit andere overheidskassen 
komen in mindering van de tegemoetko
m ing uit 's Rijks kas. 

ll. Overheidsbijdragen, andere dan finan
ciële, mogen slechts worden aanvaard met 
Onze goedkeuring en onder daarbij zo nodig_ 
te stellen voorwaarden. 

Art. 197septies. 1. Het percentage be
doeld in het tweede en het derde lid van 
artikel r97bis bedraagt vijf en zestig zolang_ 
niet voor een faculteit der geneeskunde of 
der wis- en natuurkunde een tegemoetko
ming wordt verleend ingevolge het bepaalde 
bij artikel 197ter; tachtig indien dit met een 
dezer faculteiten en vijf en ·tachtig indien. 
dit met bei-de wel het geval is. Ten aanzien 
van de kosten van terreinen en gebouwen 
voor een faculteit der geneeskunde of der 
wis- en natuurkunde, wordt de tegemoet
koming naar àe percentages van tachtig en 
vijfentachtig verleend, óók indien voor die 
faculteiten niet een tegemoetkoming wordt 
verleend ingevolge het bepaalde in artikel 
197ter. 

2. Het percentage bedoeld in het tweede 
en het derde lid van artikel 197ter bedraagt 
dertig, vijftig of zestig overeenkomstig de 
onderscheiding in de eerste zin van het 
eerste lid. 

3. Het percentage bedoeld in het vierde 
en het zesde lid van artikel r97ter bedraagt 
vijf en zestig, tachtig of vijf en tachtig 
overeenkomstig de onderscheiding in de eer
ste zin van het eerste lid. 

4. Het percentage bedoeld in de eerste 
zin van het achtste lid van artikel 197ter 
bedraagt vijftig of zestig en dat in de twee
de zin · tachtig of vijf en tachtig al naar ge
lang niet of wel voor een faculteit der wis
en natuurkunde een tegemoetkoming wordt 
verleend ingevolge het bepaalde in artikel 
197ter. 

Art. 197octies. 1. Jaarlijks voor 1 April 
zendt de instelling, stichting of vereniging 
aan de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen voor het volgende kalender
jaar een begroting van inkomsten uit de 
universiteit en uitgaven voor de universi
teit, voorzover deze uitgaven voor de tege
moetkoming in aanmerking worden ge
bracht. Deze begroting moet zijn ingedeeld 
overeenkomstig de onderscheidingen' in de 
artikelen 197bis en 197ter. 

2. Het voorschot op de t~gemoetkoming, 
dat gedurende het kalenderjaar telkens voor 
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een twaalfde gedeelte voor het einde van 
-elke n1aand zal worden uitgekeerd, wordt 
door de voornoemde Minister binnen een 
maand nadat het hoofdstuk der Rijksbegro
ting betreffende het Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen voor 
het lopende kalenderjaar kracht van wet 
heeft, gekregen, vastgesteld. Zolang dit voor
-schot nog niet is vastgesteld, kunnen een 
of meer maandelijkse termijnert van het 
1aatstelijk toegekende voorschot worden be
taalbaar gesteld. Na de vaststelling vindt 
zo nodig verrekening plaats bij de eerst
volgende uitbetalfngen van het voorschot. 
Het voorschot wordt onderscheiden in een 
voorschot op de tegemoetkoming in de uit
gaven als bedoeld in artikel 197bis en in het 
.zesde en het zevende lid van artikel 197ter 
en een voorschot op de tegemoetkoming in 
de uitgaven als bedoeld in het tweede, der
de, vijfde en achtste lid van artikel 197ter. 

3. Jaarlijks vóór 1 Juli zendt de instel
ling, stchting of vereniging aan de voor
noemde Minister een staat van inkomsten 
en uitgaven als bedoeld in het eerste lid 
over het afgelopen kalenderjaar onder over
legging van alle daarop betrekking hebben
de besçheiden. De Minister stelt het bedrag 
der tegemoetkoming als bedoeld in artikel 
197bis en in het zesde en het zevende lid 
van artikel 197ter aan de hand dezer gege
vens vast voor 1 Januari van het volgende 
kalenderjaar, waarna verrekening met het 
hiervoor verstrekte voorschot onverwijld 
plaats vindt. Tevens wordt het bedrag van 
de uitgaven als bedoeld in het tweede, der

. de, vijf_de en achtste lid van artikel 197ter 
vastgesteld. · 

4. Telkens na vijf jaren stelt de voor
noemde Minister vóór 1 Januari van het 
volgende kalenderjaar het bedrag der tege
moetkoming in de uitgaven als bedoeld in 
het tweede, derde, vijfde en achtste lid van 
artikel 197ter vast, waarna verrekening met 
de hiervoor verstrekte voorschotten onver
wijld plaats vindt. 

5. Indien een tijdvak van vijf jaren als 
bedoeld in het tweede, derde, vijfde of acht
ste lid van artikel 197ter, is aangevangen 
vallen tijdens dat tijdvak aanvangende on
derdelen der tegemoetkoming daarin. Het 
reeds verstreken . gedeelte van het lopende 
tijdvak wordt dan op het tijdvak van vijf 
jaren voor deze onderdelen zowel voor de 
bijzondere universiteit als voor de Rijks
universiteiten in mindering ·gebracht. 

6. Bij de berekening van de tegemoet
koming als bedoeld in artikel 197ter blijven 
zowel voor de bijzondere universiteit als 
voor de Rijksuniversiteiten de kosten als 
bedoeld in artikel 197bis en de baten als 
bedoeld in het vierde lid van artikel 
197quater buiten beschouwing. 

7. Indien de inkomsten bedoeld in het 
vierde lid en in het achtste lid van artikel 
197ter de exploitatie-uitgaven bedoeld in 
dezelfde leden overtreffen, wordt het ver
schil tussen deze inkomsten en uitgaven in 
mindering gebracht op de kosten bedoeld in 
artikel 197-bis. 
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Art. 197novies. I. Bij sluiting der uni. 
versiteit is de instelling, stichting of ver
eniging een bedrag van vijf en zestig, tach
tig dan wel vijf en tachtig ten honderd van 
de op dat ogenblik geschatte waarde der 
terreinen en gebouwen schuldig aan het 
:Rijk, indien, voorzover en al naar gelang 
deze terreinen en gebouwen met een tege
moefkoming uit 's Rijks kas als bedoeld in 
artikel 197bis zijn aangekocht, opgericht of 
in gebruik genomen. 

2. Deze schatting heeft plaats door drie 
deskundigen, van wie een wordt benoemd 
door de Minister van Onderwijs; Kunsten 
en Wetenschappen, de tweede door de in
stelling, stichting of vereniging en de derde 
door de twee benoemde deskundigen. 

3. Indien de twee deskundigen omtrent 
het benoemen van een derde· niet tot over
eenstemming kunnen geraken doen zij daar
van mededeling aan · de voornoemde Minis
ter. Deze verzoekt alsdan de Commissaris 
in de provincie, binnen welke de universi
teit is gevestigd, de derde deskundige te 
benoemen. 

4. De drie deskundigen bepalen bij 
meerderheid van stemmen het bedrag der 
waarde van elk gebouw en elk terrein en 
zenden de acte van taxatie zo spoedig mo
gel~jk aan de voornoemde Minister. 

5. Indien ieder der drie deskundigen een 
verschillend cijfer aangeeft, wordt de waar
de bepaald op het bedrag, dat noch het 
hoogste noch het laagste is."; 

III. artikel 199 wordt gelezen als volgt: 
"De in artikel 184 bedoelde aanwijzing 

kan door Ons, bij besluit, de Raad van 
State gehoord, worden ingetrokken, indien 
de instelling, stichting of vereniging niet of 
niet langer voldoet aan één of meer van de 
eisen bij of krachtens de wet gesteld."; 

IV. artikel 2ooquinquies wordt gelezen 
als volgt: 

,,Om onderwijs aan een bijzondere econo
mische hogeschool, vermeld in een aanwij
zing als bedoeld in artikel 2oobis, te kun
nen geven, wordt vereist het bezit van een 
doctorale graad verkregen aan een Rijks
universiteit of aan een universiteit of eco
nomische hogeschool , die ten aanzien van 
die doctorale graad, toen hij verleend werd, 
bij of krachtens de wet verleende rechten 
had. of van een bewijs dat de aanstelling 
door Ons is bekrachtigd. Op deze bekrach
tigig is het bepaalde in artikel 189 ten aan
zien van de bekrachtiging van de aanstel
ling aan een bijzondere universiteit van toe
passing."; 

V. in -artikel 2oosexies wordt na "196" 
ingevoegd ,, , ·197sexies". Achter "199" ver
valt ,, , eerste lid,"; 

VI. na artikel 2ooocties worden de vol
gende artikelen ingevoegd: 

"Art. 2oonovies. Uit 's Rijks kas wordt 
jaarlijks aan aangewezen instellingen, stich
tingen of verenigingen, die als zodanig ten
minste gedurende een termijn van tien ja
ren een bijzondere economische hogeschool 
hebben gehad, een tegemoetkoming verleend 
in, de kosten van die hogeschool volgens het 



-459 

bepaalde in de artikelen 2oodecies tot en 
met 2ooquattuordecies. De kosten worden 
onderscheiden in kosten van huisvesting en 
kosten van exploitatie. 

Art. 2oodecies. r. Onder kosten van 
buisvesting worden verstaan de kosten voor 
gebouwen en terreinen bestemd voor hoge
·schooldoeleinden. 

2. De tegemoetkoming bedraagt hier
voor vijf en zestig ten honderd van: 

a. de kosten van het aankopen, oprich
·ten, uitbre_iden, inrichten en het veranderen 
van de inrichting; 

b. de kosten van wettelijke lasten; 
c. de kosten van huren, erfpachten en 

verzekeringen, voorzover tegen het bedrag 
daarvan bij de Minister van Onderwijs., 
Kunsten en Wetenschappen geen bezwaar 
·bestaat. 

3. Onder de in het eerste en tweede lid 
·bedoelde kosten is begrepen de waarde van 
terreinen en gebouwen, welke reeds eigen
dom van de instelling, stichting of vereni
ging waren. vóórdat zij voor hogeschool
doeleinden in gebruik worden genomen. De 
tegemoetkoming hiervoor bedraagt vijf en . 
zestig t en honderd van de waarde, welke de 
terreinen en gebouwen op de dag der inge
bruikneming naar schatting hebben. De 
·schatting geschiedt overeenkomstig het in 
artikel 197novies bepaalde. 

Art. 2ooundecies. r. Onder kosten van 
exploitatie worden verstaan de andere dan 
in artikel 2oodecies bedoelde kosten. 

2. De tegemoetkoming bedraagt hier
·voor vijfenzestig t en honderd van de uit
gaven verminderd met de inkomsten uit de 
inschrij f- , college-, examen- en promotie
gelden, de vergoedingen voor diensten aan 
derden en de opbrengst uit verhuur, ver
koop of het op andere wijze in gebruik of 
eigendom afstaan van roerende goederen, 
voor zover voor de aankoop daarvan uit 's 
·Rijks kas een tegemoetkoming is verleend. 

3. Indien de inkomsten bedoeld in het 
tweede lid de uitgaven in dat lid bedoeld 
overtreffen wordt het verschil tussen deze 
inkomsten en uitgaven in mindering ge
bracht op de kosten bedoeld in artikel 
2oodecies. 

4. Acht de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen de kosten als 
·bedoeld in het eerste lid niet overeenkoms
tig het karakter van een economische hoge
school gemaakt, dan deelt hij dat aan de 
betrokken instelling, stichting of vereniging 
mede. Indien deze binnen een maand na 
verzending der mededeling ter kennis van 
,de Minister brengt zijn mening hieromtrent 
niet te kunnen delen, beslist de Minister, 
·gehoord de afdeling voor het hoger onder
wijs van de Onderwijsraad. 

Art. 2ooduodecies. r. De uitgaven als 
bedoeld in het tweede lid onder a van ar
tikel 2oodecies kunnen · slechts in zoverre 
voor ci.e tegemoetkoming in rekening wor
,den gebracht ·als de desbetreffende begrotin
gen en plannen door de Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn 
goedgekeurd. Het hier bepaalde vindt over-
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eenkomstige toepassing ten aanzien van ter
reinen en gebouwen, bedoeld in artikel 
2oodecies, derde lid. 

:.L Leningen ten behoeve van de huis
vesting van de hogeschool behoeven de 
goedkeuring van de voornoemde Minister, 
indien en voorzover de daaruit voortvloeien
de kosten voor de tegemoetkoming ·in reke
ning worden gebracht. 

3. Bij het verlenen van de goedkeuring 
als bedoèld in de voorgaande leden kan de 
voornoemde Minister aanwijzingen geven 
nopens de wijze waarop de kosten ten laste 
van een of meer dienstjaren moeten worden 
gebracht. 

4. Verkoop of het op andere wijze in 
eigendom afstaan van terreinen en gebou
wen voor de aankoop, oprichting of inge
bruikneming waarvan ingevolge het bepaal
de in artikel 2oodecies een tegemoetkbming 
is verleend behoeven evenals verhuur of het 
op andere wijze in gebruik afstaan voor lan
ger dan zeven dagen de goedkeuring van de 
voornoemde Minister. De daaruit voort
vloeiende baten worden evenals de baten 
voortvloeiende uit verzekering, in minde
ring gebracht op de kosten bedoeld in arti
kel 2oodecies, voor zover de terreinen en 
gebouwen met een tegemoetkoming uit 's 
Rijks kas als bedoeld in artikel 2oodecies 
zijn aangekocht, opgericht, in gebruik ge
nomen of verzekerd. 

Art. 2ootredecies. r. Jaarlijks voor 1 

April zendt de instelling, stichting of ver
eniging aan de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen voor het vol
gende kalenderjaar een begroting van in
komsten uit de hogeschool en uitgaven voor 
de hogeschool. voorzover deze uitgaven voor 
de tegemoetkoming in aanmerking worden 
gebracht. 

2. Het voorschot op de tegemoetkoming, 
dat gedurende het kalenderjaar telkens voor 
een twaalfde gedeelte voor het eind van 
elke maand zal worden uitgekeerd, wordt 
door de voornoemde Minister binnen een 
maand, nadat het hoofdstuk der Rijksbe
groting betreffende het Departement van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen voor 
het lopende kalenderjaar kracht van wet 
heeft gekregen, vastgesteld. Zolang dit voor
schot nog niet is vastgesteld, kunnen een of 
meer maandelijkse termijnen van het laats
telijk toegekende voorschot worden betaal
baar gesteld. Na de vaststelling vindt zo 
nodig verrekening plaats bij de eerstvol
gende uitbetalingen van het voorschot. 

3. Jaarlijks voor I Mei zendt de instel
ling, stichting of vereniging aan de voor
noemde Minister een staat van inkomsten 
en uitgaven als bedoeld in het eerste lid 
over het .afgelopen kalenderjaar onder over
legging van alle daarop betrekking hebben
de bescheiden. De Minister stelt het bedrag 
der tegemoetkoming aan de hand dezer ge
gevens vast voor 1 Januari van het volgen
de kalen,derjaar, waarna verrekening met 
het voorschot onverwijld plaats vindt. 

Art. 2ooquattuordecies. 1. Bij de bij
zondere economische hogescholen ten be-
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hoeve van welke ingevolge artikel 2oonovies 
een tegemoetkoming wordt verleend, mogen 
de jaarwedden, wedden, beloningen en toe
lagen van de docenten en beambten niet ho
ger zijn dan de jaarwedden, wedden, belo
ningen en ·toelagen der overeenkomstige do
centen en beambten aan de Rijksqniversi
teiten. 

2 . De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen kan in bijzondere geval
len afwijkingen toestaan. 

Art. 2ooquindecies. 1. Bij sluiting der 
hogeschool is de instelling, stichting of ver
eniging een bedrag van vijfenzestig ten hon
derd van de op dat ogenblik geschatte 
waarde der terreinen en gebouwen aan het 
Rijk schuldig, indien en voorzover deze ter
reinen en gebouwen met de tegemoetkoming 
uit 's Rijks kas als bedoeld in artikel 
2oodecies zijn aangekocht, opgericht of in 
gebruik genomen. 

2. Voor de schatting der waarde is het 
bepaalde in het tweede, derde, vierde en 
vijfde lid van artikel x97novies van toe
passing,"; 

VII. na artikel 206 wordt het volgende 
artikel ingevoegd: 

"Art. 206bis. Instellingen, stichtingen of 
verenigingen als bedoeld in artikel x84 en 
artikel 2oobis kunnen tegen een beslissing 
van de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen terzake van de tegemoetko
ming áls bedoeld in de artikelen x97 en 
2oonovies binnen een termijn van twee 
maanden, nadat de beslissing schriftelijk is 
medegedeeld, bij Ons in beroep komen. Wij 
beslissen op dat beroep, de Raad van State 
gehoord.". 

Overgangsbepalingen. 

Art. II. I. . Een tegemoetkoming als be
doeld in de artikelen x97 (nieuw) en 200-

novies van de hoger-onderwijswet kan ten 
bedrage van 75 ten honderd worden 
verleend met betrekking tot de jaarlijkse 
lasten voor rente en aflossing, welke op I 
Januari x947 drukken op terreinen en ge
bouwen, als bedoeld in de artikelen x97bis 
en 2oodecies der evengenoemde wet, welke 
eigendom zijn van een op die datum reeds 
aangewezen instellinng, stichting of ver
eniging. 

II. Het derde lid van artikel x97bis. en 
het derde lid van artikel zoodecies van de 
hoger-onderwijswet vinden geen toepassing 
met betrekking tot terreinen en gebouwen, 
die voor de inwerkingtreding van deze wet 
reeds eigendom waren van de instelling, 
stichting of vereniging en daarna voor uni
versitaire doeleinden of hogeschooldoelein
den werden bes~emd. behalve voor wat be
treft de kosten van het uitbreiden, inrichten 
of het veranderen van de inrichting. 

III. Voor het in het tweede en in het 
derde lid van artikel x97ter van de hoger
onderwijswet bedoelde voorafgaande tijdvak 
van vijf jaren wordt als eerste tijdvak vijf 
maal het jaar x947 aangewezen. 

IV. Voor het kalenderjaar x947 wordt 
het voorschot als bedoeld in het tweede lid 
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van artikel x97octies en van artikel 2ootre
decies van de hoger-onderwijswet zo nodig 
vastgesteld door de Minister van Onderwijs. 
Kunsten en Wetenschappen. 

V. a. Indien een subsidie uit een an
dere overheidskas, ook reeds voor x Januari 
x947 werd verleend en zij niet hoger is dan 
de hoogste in enig jaar vóór die datum, 
komt deze subsidie, in afwijking van het be
paalde in artikel x97sexies van de ~oger
onderwijswet, voor vijftig ten honderd in 
mindering van de tegemoetkoming uit 's 
Rijks kas. 

b. Het bedrag, waarmede de tegemoet
koming uit 's .Rijks kas vermeerderd met de 
onder a bedoelde subsidies het nadelig saldo 
overtreft, dat zou bestaan indien de tege
moetkoming en de subsidies niet zouden 
worden verleend, wordt in mindering ge
bracht op de tegemoetkoming uit 's Rijks. 
kas. 

VI. Indien wettelijke bepalingen ten 
aanzien van prijsvaststelling inzake gebou
wen en terreinen van kracht zijn, dienen. 
deze bij de waardeschatting als bedoeld in 
artikel x 79novies en artikel 2 ooquindecif>S: 
van de hoger-onderwijswet in aéht te wor-
den genomen. · 

VII. Docenten en beambten aan de bij-
zondere universiteiten en economische hoge
scholen die op het tijdstip van het in wer
king treden van deze wet in het genot zijn 
van jaarwedden, wedden, beloningen of toe
lagen, welke hoger zijn dan die der over
eenkomstige docenten en beambten aan de 
Rijksuniversiteiten, kunnen in het genot 
daarvan blijven. 

Art. III. De tegemoetkoming als bedoeld 
in de artikelen x97(nieuw) en 2oonoviesvan 
de hoger-onderwijswet kan worden verleend 
met ingang van I Januari x947. 

Art. IV. De termijn van xo jaren als be
doeld in artikel 2oonovies van de hoger
onderwijswet geldt niet voor de Nederlandse 
Vereniging voor hoger onderwijs in de Eco
nomische Wetenschappen en voor de Stich
ting "Katholiek Economische Hogeschool", 
voor zover betreft de hogescholen, die zij 
bij de inwerkingtreding dezer wet in stand 
houden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 3 Juni 

I948. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 2 Juli z948). 
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7 Juni r948. BESCHIKKING van de Mi
nister van Financiën, houdende aanvul
ling van de Beschikking Afwikkeling 
Geldzuivering x947 (Staatsblad No. H 
377). 

De M inister van Financiën, 
Overwegende, dat het noodzakelijk is, na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de afwikkeling van de geldzuivering; 
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Gelet op de wet v an 4 Augustus 1947 
(Staatsblad No. H 287), houdende verlen
-ging van de machtiging ·als bedoeld in ar
tikel ,1, eerste lid, van het Machtigingsbe
-sluit geldzuivering (Staatsblad No. F 133); 

Heeft goedgevonden te bepalen: ' 
Art. I. Artikel 4, zevende lid, van de 

Beschikking Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad No. H 377) wordt gelezen als 
volgt: , 

( 7) Beschikking over ee{i beleggings
rekening anders dan overeenkomstig het be
paalde bij of krachtens deze beschikking is 
verboden. Artikel 3, tweede lid, is hierbij 
van overeenkomstige toepassing. 

Art. II. Deze beschikking, die in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, treedt in 
werking op de dag volgende op die harer 
afkondiging. 

's-Gravenhage, 7 Juni 1948. 
De Min. van Financiën', P. LIEFTINCK. 

• (Uitgeg. 8 Juni z948.) 
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4 Juni z948. BESLUIT, houdende nadere 
wijziging van het Schepenbesluit. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
-enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeeren Waterstaat van 9 April 1948, no. 
:121791/Z/121/121'2 Directoraat-Generaal 
van Scheepvaart. 

Gelet op de artikelen 3, 4, 4his, 5, 9, 17 
en 66 van de Schepenwet; 

De Raad vàn State gehoord (advies van 
4 Mei 1948, no. 27); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 27 Mei 1948, no. 
131481 Z/121/121/2, Directoraat-Generaal 
van Scheepvaart; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In het Schepenbesluit worden de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
a. Aan artikel 39 wordt een nieuw lid 

toegevoegd, luidende: 
"Afsluiters of kranen, aangebracht op de 

huid beneden het vrijboorddek bedoeld in 
artikel 3 van Bijlage III, of binnen een ge
sloten bovenbouw, mogen niet van gegoten 
ijzer zijn vervaardigd," 

b. In artikel 71, lid 1, wordt de punt , 
:aan het slot vervangen door: 

", waartoe tijdig het advies van een der 
filiaalinrichtingen van het Koninklijk Ne
derlands Meteorologisch Instituut moet 
worden ingewonnen." 

In lid 2 van dit artik'el worden de woor-
den: ,,in bijlage VII" vervangen door: 

,,in artikel II van Bijlage VII." 
Aan lid 3 wordt toegevoegd: 
,,Vóór de compensatie moeten de kom

passen, kompasrozen en onderdelen door de 
deskundigen op hun deugdelijkheid zijn on
derzocht.", 

In lid 4 wordt in regel 3 tussen de woor-

I ' 
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den "gecontroleerd" en "moet" de komma 
vervangen door: ,,en zij binnen redelijke 
grenzen blijven,". 

c, in lid 1 van artikel 72, regel 2, wordt 
na "zijn" ingelast: ,, , die door een door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie erkende 
deskundige moeten zijn goedgekeurd," I n 
regel 3 _ V.:?rdt het woord "een" vervangen 
door "die , 

Lid 2 wordt vervangen door: ,,Aan boord 
van schepen van meer dan 150 ton bruto 
inhoud moet ten minste één deugdelijk uur
werk aanwezig zijn, goedgekeurd door één 
der filiaalinrichtingen van het Koninklijk 
Nederlands Meteorologisch Instituut en 
waarvan stand en gang bekend zijn," 

In lid 3 van dit artikel worden de woor
den "deskundige gecontrol;erde" vervangen 
door: 

,,door het Hoofd van de Scheepvaart
inspectie erkende deskundige gecontroleerde 
en goedgekeurde", 

d. In artikel 75, lid 1, 2e zin, vervallen 
de woorden: ,,zij van een afzonderlijke 
krachtbron stroom ontvangen, dan wel". 
De punt aan het slot wordt vervangen do01;-: 

,, , dan wel de inrichting zodanig is, dat 
steeds op electrische verlichting kan wor
den gerekend". 

e. Aan artikel 89 wordt een nieuw lid 
toegevoegd, ludiende: 

"3. Aan boord moet een afschrift van 
het vrijboordrapport aanwezig zijn." 

f. In artikel 92, lid 4, regel 4, wordt de 
komma achter "aanwezig zijn" vervangen 
door een punt en wordt hetgeen na de kom
ma volgt, vervangen door: ,,Behalve voor 
electrische verlichting, die in eerstgenoem
de ruimte voldoen moet aan de eisen, ge
steld in artikel 14 van Bijlage VII, mag in 
alle ruimten slechts van deugdelijke veilig
heidslampen voor de verlichting gebruik 
gemaakt worden." 

g. De bestaande Bijlage VII, wordt ver- · 
vangen door de bij dit besluit gevoegde bij
lage. 

2. In Bijlage III van het Schepenbesluit 
worden de volgende wijzigingen aange
bracht: 

a. De bestaande tekst van artikel 13 
wordt lid r. Een nieuw lid wordt toege
voe_gd, luidende: 

,,2. De einden van houten luiken moe
ten zijn voorzien van geaglvaniseerde stalen 
banden van .. in verband met de afmetingen 
der luiken, voldoende breedte en dikté. Dit 
voorschrift is niet van toepassing op de 
schepen, bedoeld in de hoofdstukken II en 
III van Bijlage V." 

b, Aan artikel 16 wordt toegevoegd: 
,,De schalmlippen moeten van een goed

gekeurd model zijn met een tapsheid ten 
opzichte van de luikhoofdplaats van 1 op 
6." . 

c. Aan artikel 17 wordt toegevoegd: 
"De· keggen moeten van daartoe geschikt 

hout volgens goedgekeurd model zijn ver
vaardigd en een tapsheid hebben van 1 op 
6. Aan het dunste eind moet de dikte 
tenminste 13 mm. bedragen". 
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d. Aan artikel 18 wordt een lid toege
voegd, luidende: 

"1. Alle luikopeningen, waarvan het 
luikhoofd, krachtens artikel 12, lid 1, een 
hoogte van 61 centimeter moet hebben, 
moeten voorzien zijn van stalen sluitbalken 
of andere gelijkwaardige middelen om 
deugdelijk en onafhankelijk van elkaar elke 
rij luiken neer te drukken, nadat de presen
nings zijn aangebracht en geschalmd." 

De aanhef van de bestaande tekst, welke 
lid 2 wordt, moet luiden: 

,,Bij alle overige luikhoofden enz." 
3, Het Koninklijk besluit van 5 Juni 

1941, ·Staatsblad no. B 49 wordt ingetrok
ken. 

De voornoemde Minister is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State: 

_Soestdijk, 4 Juni 1948. 
JULIANA. 

Deo Minister van V. en W., H. Vos. 
(Uitgeg. 25 Juni z948). 

BIJLAGE VII 

Voorschriften betreffende de electrische 
lnrlcbtlngen. 

Toepassing 

HOOFDSTUK I 

Inleiding 

Art. x. r. Deze bijlage is van toepas
sing op de aanleg en het bedrijf van elec
trische installaties. 

2. Voor electrische installaties, welke bij 
het in werking treden van deze bijlage reeds 
in bedrijf of in aanleg waren, kan het Hoofd 
vari de Scheepvaartinspectie gedeeltelijk 
ontheffing van de voorschriften van deze 
bijlage verlenen. 

3. Bij uitbreiding, herstelling of wijzi
ging van bestaande installaties moeten deze 
uitbreidingen, herstellingen of wijzigingen 
zoveel mogelijk met inachtneming van het 
bepaalde in deze bijlage geschieden. 

4. Electrische installaties moeten vol
doen aan de voorschriften, welke dienaan
gaande worden gegeven door het betreffen
de bij Koninklijk besluit erkende particu
liere onderzoekingsbureau, voorzover in 
deze bijlage geen afwijkende of aanvullende 
voorschrifte~ worden gegeven. 

Voor niet geklasseerde schepen zullen 
gelijkwaardige eisen worden gesteld. 

Omschrijvingen 
Art. 2. Voor de toepassing van deze bij

lage wordt verstaan onder: 
electrische bedrijfsruimten: open of be

sloten ruimten, waarin zich electrische ma
chines, . transformatoren, accumulatoren, 
schakel- en verdeelinrichtingen of electri
sche toestellen bevinden en welke in de 
regel slechts door bevoegd personeel worden 
betreden; 
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electrische machines: generatoren, m oto
ren en overzetters; 

electrische voortstuwingsimstalJatie: het. 
gedeelte der scheepsinstallatie uitsluitend 
bestaande uit de eiectrische voortstuwings
motor of motoren van het schip en de daar
mede electrisch verbonden machines, toe
stellen en leidingen; 

krachtinstallatie: het gedeelte der scheeps
installatie bestaande uit en ten behoeve van 
electrische werktuigen en stroomverbruiken
de toestellen met uitzondering van kachels 
voor de verwarming van gangen, salons, 
hutten en dergelijke ruimten, hutventilato
ren en andere normaal op de lichtinstallatie 
aan te sluiten toestellen en motoren van 
zeer gering vermogen; 

noodgeneratoren, noodaccumulatorenbat
terij: de generator of accumulatorenbatterij 
als krachtbron bedoeld in artikel 52, lid 3, 
van het Schepenbesluit; 

noodinstaJJatie: het gedeelte der scheeps
installatie bestaande uit en ten behoeve van 
de in artikel 52, lid 3, van het Schepen
besluit genoemde en omschreven noodver
lichting, noodpomp en radiotelegraafinrich
ting; 

schakelruimten: besloten ruimten spe
ciaal bestemd voor het plaatsen van scha
kel- en verdeelinrichtingen • en welke in de 
regel slechts door bevoegd personeel worden 
betreden; 

verbruiksvermogen: het vermogen dat 
maximaal gelijktijdig zal worden verbruikt; 

vochtige ruimten: ruimten, waarin vocht. 
het behouden van een normale isolatietoe
stand bemoeilijkt of de electrische weer
stand van de daarin vertoevende personen 
belangrijk vermindert. 

Tekeningen van de installatie 
Art. 3. r. Bij de aanvraag tot het ver

krijgen van een certificaat van deugdelijk
heid moeten een volledig schema, installa
tieplannen en verdere tekeningen van de 
electrische installatie worden overgelegd, 
welke in hoofdzaak aangeven: 

a. de stroomsoorten en spanningen; 
b. het aantal, de soort en het vermogen 

der generatoren, transformatoren, overzet
ters, gelijkrichters, accumulatoren en derge
lijke; 

c. het aantal, de soort en het meetge
bied van de voornaamste meetinstrumenten; 

d. de wijze van schakelen en verbinden 
van de afzonderlijke delen der installatie; 

e. de soort, de koperdoorsnede en de 
wijze van aanleggen van de leidingen; 

/. de nominale stroomsterkte van de 
smeltpatronen, houders van smeltpatronen, 
schakelaars en automatische schakelaars met 
hun instelling; 

g. het aantal, de soort, het vermogen en 
eventueel de gelijktijdigheidsfactor en de 
arbeidsfactor van de motoren, lampen en 
stroomverbruikende toestellen. 

2. De in lid 1 bedoelde tekeningen moe
ten steeds aan boord aanwezig zijn. 

Belangrijke veranderingen in de aanleg 
moeten daarop zijn aangebracht. 
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HOOFDSTUK II 

Algemene voorschriften 

Toegelaten spanningen 

Art. 4. 1. Behoudens het bepaalde in 
artikel 34 mag de spanning ten hoogste be
dragen: 

a. bij gelijkstroom: 
(1) 500 volt voor niet geaarde stroom

stelsels voor de vaste krachtinstallatie, met 
uitzondering van motoren van 3 pk of min
der, onder door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie te stellen voorwaarden; 

(2) 220 volt voor niet geaarde niet on
der (1) vallende stroomstelsels en tegen de 
aarde voor geaarde stroomstelsels; 

b. bij wisselstroom: 
(1) 440 volt tussen de fazeleidingen 

voor draaistroomstelsels met geaard ster
punt onder door het Hoofd van de Scheep
vaartinspectie te stellen voorwaarden voo.r 
de navolgende vast aangelegde krachtinstal
latie op schepen met een verbruiksvermo
gên van 200 kVA of meer ongeacht de 
voortstuwingsinstallatie: krachtwerktuigen 
in de machinekamer, stuurmachines, dek
werktuigen, ankerspillen, kaapstanders, ven
tilatoren voor centrale ventilatie en for
nuizen; 

(2) 220 volt tussen de fazeleidingen voor 
draaistroomstelsels met geaard sterpunt en 
130 volt tussell' de fazeleidingen voor niet 
geaarde draaistroomstelsels, ongeacht het 
verbruiksvermogen, voor de vaste kracht
installatie (voorzover het bovenstaande niet 
van toepassing is), voor verwarming, voor 
de buiten hutten en verblijven aangebrachte 
verlichting en voor verplaatsbare werktui
gen en toestellen van een vermogen van 
5 pk of meer; 

(3) 1 IO volt tussen twee leidingen voor 
alle doeleinden in hutten en verblijven on
verminderd het onder b (2) bepaalde om
trent verwarming, voor verplaatsbare werk
tuigen en toestellen van een vermogen van 
minder dan 5 pk en voor verplaatsbare 
lampen, in al deze gevallen indien tevens 
de spanning tegen de aarde niet meer be
draagt of tengevolge van een fout in de 
installatie niet meer kan bedragen dan 55 
volt. 

2. Voor lectrische voortstuwingsinstalla
ties mogen hogere spanningen dan de in lid 
1 genoemde worden gebruikt. 

Aarding van het sterpunt 
Art. 5. Bij gebruik van draaistroom met 

een spanning tussen de fazeleidingen van 
meer dan 130 volt moet het st~rpunt van 
elk stroomstelsel aan de zijde van de gene
rator deugdelijk zijn geaard. Ditzelfde geldt 
ook voor transformatoren, wat betreft de 
secundaire zijde. 

M~teriaal en inrichting 
Art. 6. 1. Het voor de installatie ge

bruikte materiaal benevens de wijze van 
aanleg van de installatie moeten een vol
doende veiligheid en bedrijfszekerheid waar
borgen. 
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2. Installaties moeten zowel in het alge
meen als in onderdelen zodanig zijn inge
richt en opgesteld, dat het optreden van 
brand en van stroomovergang• op personen, 
zowel bij het gebruik en de bediening, als 
bij herstellings-, onderhouds-, meet- en con-• 
trölewerkzaamheden zoveel mogelijk wordt 
voorkomen. 

Bescherming tegen aanraking 
Art. 7. Bij alle blanke delen van een 

installatie, welke onder spanning kunnen 
geraken, moet een deugdelijke en doelma
tige bescherming tegen aanraking zijn aan
gebracht. 

Dit voorschrift geldt niet: 
a. voor de collectoren en sleepringen van 

electrische machines in electrische bedrijfs
ruimten bij een gelijkstroomspanning van 
minder dan 230 volt tussen de polen of 
tegen de aarde of bij een wisselstroomspan
ning van minder dan 130 volt tussen de 
fazen bij een niet geaard stroomstelsel of 
tegen de aarde bij een geaard stroomstelsel~ 

b . voor · de blanke delen op schakel- en 
verdeelborden of rekken in electrische be
drij fsruimten, mits zich ter plaatse ge
ïsoleerde relings bevinden, waaraan men 
zich kan vasthouden en de vloer met een 
rubbermaat of houten rooster is bedekt. 

Aardverbinding. 
Art. 8. Alle metalen delen van electrische 

machines, transformatoren, toestellen eh lei
dingen, welke tengevolge van een gebrek
kige isolatietoestand of een defect onder 
spanning zouden kunnen geraken, moeten 
bij gebruik van gelijkstroom van een span
ning hoger dan no volt tussen de polen of 
tegen de aarde en van wisselstroom van 
een spanning hoger dan 55 volt tegen de 
aarde of 55 volt tussen twee leidingen bij 
een niet geaard stroomstelsel deugdelijk zijn 
geaard. 

Beveiliging tegen loswerken 
Art. . r. Alle in de installatie voorko

m ende electrische verbindingen moeten 
deugdelijk zijn uitgevoerd en afdoende te
gen lostrillen zijn beveiligd. 

2. Alle toestellen, zoals schakelaars, 
schakelwalsen en dergelijke, welke in meer 
dan één stand kunnen worden gesteld, moe
ten zodanig zijn ingericht, dat elk dezer 
standen is gewaarborgd. 

Invloed van de zwaartekracht 
Art. xo. De inrichting van alle toestel

len moet zodanig zijn, dat de goede wer
king door verandering van de invloed van 
de zwaartekracht niet wordt belemmerd. 

Invloed op instrumenten 
Art. 1 r. r. De opstelling en de aanleg 

van electrische machines, transformatoren, 
accumulatoren, toestellen en leidingen moe
t en zodanig zijn, dat magnetische kompas
sen, tijdmeters en electrische meetinstru
menten niet door optredende magnetische 
velden kunnen worden beïnvloed. 



S. 1948, I 233 

2. D e gloeidraad van de lampen voor de 
verlichting van magnetische kompassen 
moet op een afstand van tenminste I8 cen
timeters van de roos verwijderd blijven; hij 
mag niet meer dan o,6 ampere stroom voe
ren. Alle stroomkringen welke op een af
stand van minder dan g meter ( van mag
netische kompassen zijn aangelegd, moeten 

, •geheel dubbelpolig zijn uitgevoerd. De 
heen- en terugleiding moeten tegen elkaar 
'liggen. De leidingen mogen op een afstand 
van minder dan 2 meter van de magneti
sche kompassen geen ijzer- of staaldelen 
bevatten. 

Groep van de navigatielichten 
. en van de seinlamp 

Art. I2 . De groep van de navigatielich-
1:en en van de seinlamp moet op een doel
matige plaats op een andere daartoe ge
·schikte stroomkring. welke normaal onder 
spanning staat, kunnen worden omgescha
keld. 

};lij aanwezigheid van een noodinstallatie 
moet deze groep ook op het noodschakel
·bord kunnen worden geschakeld. Het bo
venstaande is niet van toepassing op sche
pen met een verbruiksvermogen van I kW 
.of minder. 

Aansluiting van contactstoppen 
Art. I3. Contactstoppen met contact

pennen mogen niet aan het van de stroom
bron ,afgekeerde einde van verplaatsbare lei~ 
dingen zijn aangebracht. 

Bunkers en kolenruimen 
Art. I4. In ruimten, bestemd voor het 

vervoer en de . opslag van steenkool, eier
kolen en steenkoolbriketten mogen slechts 
gesloten lamparmaturen, voorzien van be
schuttingsglas en -korf, zijn aangebracht. 

Andere electrische toestellen, van welke 
aard ook, mogen hiçrin niet zijn geplaatst. 

Kruitkamers 
Art. IS- r. Voor de vaste verlichting 

van kruitkamers mag slechts gebruik wor
den gemaakt van geheel gesloten armatu
ren, voorzien van een beschuttingsglas en 
-korf. 

Deze armaturen moeten zijn samenge
bouwd met een dubbelpolige schakelaar en 
zodanig zijn ingericht dat korf en glas 
slechts kunnen worden verwijderd, indien 
de schakelaar is uitgeschakeld. Bij afgeno
men korf en glas mag de schakelaar niet 
kunnen worden ingeschakeld. 

2. Voor tijdelijke verlichting van bo
vengenoemde ruimten mogen slechts draag
bare - lampen. welke voldoen aan de eisen, 
gesteld in artikel 34 sub f van deze bijlage, 
worden gebruikt. 
Hefwerktuigen 

Art. I6. r. Electrisch gedreven hefwerk
tuigen met uitzondering van ankerlieren 
moeten zodanig zijn ingericht, dat: 

a. het inschakelen van de hijsmotor al
leen vanuit de ruststand der bedienings
organen kan geschieden; 
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b. bij het wegvallen van de netspanning 
of bij het onderbreken van de stroomtoe
voer naar de hijsmotor de rem automatisch 
in werking treedt en het dalen van de last 
verhindert; 

c. bij toepassing van hulpstroom het 
ontstaan van een aardsluiting in de hulp
stroomketen niet tot het in gang komen of 
blijven van de hijsmotor of het lichten of 
gelicht blijven van de rem van het lierwerk 
kan leiden. 

2. Nabij het bedieningshandel van elec
trisch gedreven hefwerktuigen moet op dui
delijke en duurzame wijze zijn • aangegeven 
de stand van het handel bij hijsen en vie
ren . 

3. Nabij de plaats, waar het werktuig 
wordt bediend, moet een schakelaar of 
hulpschakelaar zijn aangebracht, waarmede 
de stroomtoevoer naar de hijsmotor of naar 
de motor van het voedingsaggregaat onaf
hankelijk van de bedieningsinrichting van 
de motor kan worden uitgeschakeld. 

H,9OFDSTUK III 
Accumulatoren 

Algemene voorschriften 
Art. 17. r. Accumulatorenbatterijen moe

ten zodanig zijn opgesteld, dat zij · tegen 
beschadiging van buiten af doelmatig zijn 
beschermd. 

2. Accumulatoren moeten deugdelijk ge
ïsoleerd zijn opgesteld. De opstelling moet 
zodanig zijn, dat tussen twee naast elkaar 
geplaatste cellen geen spanningsverschil 
groter dan 50 volt kan optreden. 

3. Accumulatorenbatterijen moeten met 
inachtneming van het voorafgaande zijn 
geplaatst in speciaal voor dit doel bestem
de ruimten, hierna aangeduid als accumu
latorenruimten. Deze ruimten moeten van 
mechanische ventilatie zijn voorzien. De in
richting van de mechanische ventilatie moet 
zodanig zijn, dat per uur een aantal liters 
lucht, tenminste gelijk aan no maal het 
product van het aantal cellen en de voor
geschreven laadsterkte in ampères, de ac
cumulatorenruimte doorstroomt en dat tij
dens het laden van de batterij de ventilator 
steeds in werking is. Bij zuigventilatie moet 
de electromotor buiten de ventilatieleiding 
zijt\ geplaatst. 

Het in dit lid bepaalde geldt niet: 
a. indien de accumulatorenbatterijen in 

eei:i, gesloten omkisting met zeer goede ven
tilatie zijn geplaatst en de opstelling zo
danig is. dat mogelijke ontploffingen van 
de ontwikkelde gassen geen gevaar kunnen 
opleveren; 

b . voor accumulatorenbatterijen, waar
van het product van het aantal cellen en de 
voorgeschreven laadstroomsterkte in am
pères niet meer dan I20 bedraagt, mits zij 
op een goed geventileerde plaats zijn opge
steld. 

4. Voor de bakken van accumulatoren 
mag geen celluloid zijn gebruikt. 

5. In accumulatorenruimten mogen geen 
andere leidingen aanwezig zijn dan die, 
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welke voor de in die ruimten aanwezige de
len der installatie nodig zijn. Machines en 
toestellen, die tot vonkvorming aanleiding 
Tcunnen geven, mogen daarin niet voorko
men. 

6. Voor de kunstmatige verlichting van 
accumulatorenruimten mogen slechts gloei-
1ampen worden gebruikt, welke zijn aange
bracht in deugdelijke gasdichte armaturen. 

7. In of bij accumulatorenruimten moe
ten volledige gegevens betreffende span
ning, capaciteit en stroomsterkte bij laden 
en ontladen zijn aangegeven. ' . 

8. Op de deuren van accumulatoren
Tuimten moet zijn aangegeven, dat het bin
nengaan met open licht en vuur is verbo-
-den. · . 

HOOFDSTUK IV 

Schakel- en verdeelirrcichtini1en 

Algemene voorschriften ✓ 

Art. 18.. x. In en ·op schakel- en ver
deelinrichting'en moet zoveel mogelijk ge
bruik zijn gemaakt van niet van een iso-
1erende bekleding voorziene rails en ver
bindingsleidingen. Deze bepaling geldt niet 
voor hulp- en meetdraden en voor de ver
bindingsleidingen aan de achterzijde van 
·tegen de wand aangebrachte schakel- en 
verdeelborden. 

2. Leidingen, welke behoren tot ver
-schillende stroomkringen, mogen niet aan 
eenzelfde stel klemmen zijn aangesloten. 

3. Bij schakel- en verdeelinrichtingen 
moet voldoende bedieningsruimte aanwezig 
.zijn. 

Onderhoud en bediening mogen niet door 
in de nabijheid opgestelde toestellen of 
voorwerpen kunnen worden belemmerd. 

4. Smeltveiligheden, automaten, schake-
1aars en dergelijke van licht-, kracht- en 
verwarmingsinstallaties moeten doelmatig 
gescheiden zijn aangebracht. 

5. Schakel- en verdeelinrichtingen moe
ten zijn voorzien van de nodige aanduidin
gen ten dienste van het bedrijf. De polari
teit of faze der delen moet duidelijk doo1 
verschillende kleuren kenbaar zijn gemaakt. 

Schakel- en verdeelborden en -rekken 
Art. 19. Voor schakel- -en verdeelborden 

geldt, onverminderd het bepaalde in artikel 
18, het volgende: 

a. Niet tegen de wand bevestigde bor
den moeten zodanig zijn opgesteld, dat zich 
aan de achterzijde een vrije ruimte bevindt, 
die goed toegankelijk is, bij een totale 
1engte van 6 meter 'of meer moet deze ruim
te aan beide einden goed toegankelijk zijn. 
De toegangen moeten door goed afsluitbare 
deuren kunnen worden afgesloten; 

b. Bij tegen de wand bevestigde borden 
moeten de verbindingen der aangesloten 
leidingen aan de voor- of zijkant gecontro
leerd en losgemaakt kunnen worden, tenzij 
-de borden aan de achterzijde gemakkelijk 
bereikbaar zijn; 

c. Bij tegen de wand bevestigde scha
kel- en verdeelrekken moeten de hierop ge
plaatste toestellen en aangesloten leidingen 
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van de voorzijde af verwijderd en aange
bracht kunnen worden. 

N oodschak.elbord 
Art. 20. x. Op schepen, welke met een 

noodgenerator of met een noodaccumula
torenbatterij zijn uitgerust, moet een af,;on
derlijk noodschakelbord of een afzonder
lijke noodkastenbatterij zijn aangebracht. 
Ii:idien een noodgenerator aanwezig is, moet 
d1t schakelbord of deze kastenbatterij nabij 
deze generator zijn geplaatst. 

2. Bij aanwezigheid van een noodaccu
mulatorenbatterij moet een inrichting aan
wezig zijn, waardoor deze batterij automa
tisch op het noodschakelbord of op de nood
kastenbatterij wordt aangesloten, zodra de 
netspanning wegvalt en tegelijkertijd de 
machinist 'door een optisch sein wordt ge
waarschuwd. 

HOOFDSTUK V 

Electrische toestellen 
Algemene eisen 

Art. 2 x. 1 .' Stroomvoerende delen van 
electrische toestellen moeten op onbrand
baar of moeilijk brandbaar niet hygrosco
pisch isolatiemateriaal zijn aangebracht. 

2. Electrische toestellen moeten tegen 
mechanische beschadiging voldoende be
stand of gevrijwaard zijn. 

3. Op electrische toestellen moeten de 
fabrieksgegevens betreffende spanning en 
stroomsterkte zijn aangegeven. 

Plaatsing van schakelaars 
Art. 22. x. In elke elecrische installatie 

moeten de voor het bedrijf en het doelmatig 
en veilig verrichten van bedienings-, her
stellings. en onderhoudswerkzaamheden no
dige schakelaars aanwezig zijn. 

2. In de naaste omgeving van motoren 
moeten schakelaars, hulpschakelaars of ge
lijkwaardige inrichtingen zijn aangebracht, . 
waarmede elke motor afzonderlijk volledig 
van het net kan worden gescheiden. 

Deze bepaling geldt niet: 
a. voor motoren van een nominaal ver

mogen van ten hoogste 0,5 kW, aangesloten 
op een groep, welke door smeltpatronen of 
maximumschakelaars van een nominale 
stroomsterkte van ten hoogste 25 A is be
veiligd, mits deze groep van een groep
schakelaar is voorzien; 

b. voor motoren van een nominaal ver
mogen van ten hoogste 0,5 kW, aangesloten 
door middel van stopcontacten; 

c. voor motoren, deel uitmakende van 
een combinatie van motoren, welke bij een
zelfde werktuig behoren, mits een schake
laar aanwezig is, waarmede deze motoren 
gezamenlijk kunnen worden uitgeschakeld. 

3. Indien voor de bediening van moto
. ren automatische schakelaars met afstands
bediening worden toegepast, moeten zono
dig maatregelen zijn genomen, welke ver
hinderen, dat tengevolge van een aardslui
ting in de hulpstroomketen de motoren on
verwacht in beweging kunnen komen of 
ongewild in beweging kunnen blijven. 

30 
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4. Voor stroomverbruikende toestellen 
met uitzondering van lampen moeten scha
kelaars aanwezig zijn, waarmede. elk toestel 
afzonderlijk volledig van het net kan wor
den gescheiden. 

Deze bepaling geldt niet: 
a. voor stroomverbruikende toestellen 

van een nominaal vermogen van ten hoog
ste 0,5 kW aangesloten op een groep, welke 
door smeltpatronen of maximumschakelaars 
van een nominale stroomsterkte van ten 
hoogste 2 5 A is beveiligd, mits deze groep 
van een groepschakelaar is voorzien; 

b. voor stroomverbruikende toestellen 
aangesloten door middel van . stopcontacten 
van een nominale stroomsterkte van ten 
hoogste 25 A. 

5. Schakelaars mogen niet zijn aange
bracht in uit hoofde van het bedrijf met de 
aarde in verbinding zijnde leidingen, tenzij 
deze door één handeling gelijktijdig met de 
overige bijbehorende leidingen worden uit
geschakeld. 

Schakeling bij parallelbedrijf 
Art. 23. Indien generatoren parallel zijn 

geschakeld, moet een beveiligingsinrichting 
zijn aangebracht, waarmede de belasting bij 
liet afvallen van één daarvan automatisch 
wordt teruggebracht tot de toelaatbare be
lasting der overgebleven stroombronnen. 

Weerstanden. 
Art. 24. 1. Weerstandselementen van 

aanloopweerstanden en van al of niet regel
bare weerstanden moeten op doelmatige 
wijze tegen aanraking en tegen indringen 
van water zijn beschermd en zodanig zijn 
opgesteld, dat zij geen ontvlamming van 
brandbare stoffen kunnen veroorzaken. 

2. Stroomverbrekende delen van aan
loopweerstanden en regelbare weerstanden 
moeten op doelmatige wijze tegen aanraking 
zijn beschermd. Deze bepaling is niet van 
toepassing op weerstanden in schakelruim
ten. 

3. Aankoopweerstanden voor gelijk
stroommotoren met een vermogen van I pk 
of meer móeten zodanig zijn ingericht, dat 
na het wegvallen van de spanning het van
zelf in bedriJf komen van de motor bij te
rugkeren van de spanning niet mogelijk is, 
tenzij de aard van het bedrijf zulks eist. 

Verwarmingstoestellen 
A,rt. 25. 1. Electrische kachels moeten 

vast zijn opgesteld. 
2. Electrische kachels moeten zodanig 

zijn ingericht en opgesteld, dat zij geen ont
vlamming van brandbare stoffen in hun 
omgev.ing kunnen veroorzaken. 

3. Electrische kachels, welker opper
vlakte-temperatuur 100° Celsius kan over
schrijden, zijn alleen toegelaten, indien zij 
door een doeltreffend metalen omhulsel, 
welks oppervlaktetemperatuur hetzelfde be
drag niet kan overschrijden, zijn beschermd. 

4. Verwarmingstoestellen, zoals kooktoe- · 
stellen en dergelijke, mogen alleen worden 
gebruikt, indien de delen, welke de eigen
lijke verwarmingslichamen vormen, zijn om-

4'66 

geven door een doelmatig beschuttend om
hulsel. 

Smeltveiligheden 
Art. 26. 1. Smeltveiligheden van een 

nominale stroomsterkte van niet meer dan 
60 A moeten als schroefsmeltveiligheden of 
daarmee tenminste gelijkwaardige patroon
veiligheden zijn uitgevoerd. 

2 . Smeltveiligheden moeten zodanig zijn 
ingericht, dat: 

a. bij een nominale stroomsterkte van de· 
smeltpatroon van 6 tot en met 60 A voor 
een Óepaalde stroomsterkte het door on
achtzaamheid of bij vergissing inzetten van 
een smeltpatroon van een hogere nominale 
stroomsterkte niet mogelijk is; 

b. bij een nominale stroomsterkte van 
de smeltpatroon van minder dan A het jn 
zetten van een smeltpatroon van meer dan 
6 A niet mogelijk is. 

3. Het gebruik van open buisveilighe
den is verboden. 

4. Smeltveiligheden moett;n zodanig zijn 
ingericht, dat het uitnemen of inzetten van 
de smeltpatronen kan geschieden, zonder 
dat daartoe blanke, onder spanning staande 
delen met de hand of met gereedschap be
hoeven te worden aangeraakt en zonder dat 
gevaar bestaat om met onder spanning_ 
staande delen in aanraking te komen. 

5. Het gebrek van gerepareerde smelt-
patronen is verboden. ' 

6. Op de smeltveiligheidhouders en op, 
de smeltpatronen moeten de nominale 
stroomsterkte en de spanning, waarvoor zij 
mogen worden gebruikt, zijn aangegeven. 

Meet- en controletoestellen 
Art. 27 . 1 . In elke electrische installa

tie moeten de voor een deugdelijke bedie
ning en controle en voor een doelmatig ge
bruik nodige meet- en contröletoestellen 
aanwezig zijn. Op de meetinstrumenten 
moet een rode streep zijn aangebracht, wel
ke de hoogst toelaatba re belasting aangeeft. 

2. Ter controle van de isolatieweerstand 
van de electrische installatie in haar geheel. 
zowel als in onderdelen, moet een daartoe 
geschikte draagbare isolatiemeter aanwezig_ 
zijn. Dit voorschrift is niet van toepassing_ 
op die installaties. waarvan het verbruiks
vermogen minder dan 25 kW bedraagt. 

3. Ter controle van het al of niet in be
drijf zijn van de generatoren en van de 
motoren der hulpwerktuigen ten dienste 
van de voortstuwing of de besturing van 
het schip moeten op een doelmatige plaats 
signaalinrichtingen zijn aangebracht. 

Spanningsaanwijzers 
Art. 28. 1. Om te onderzoeken of de 

delen van een electrische installatie al of 
niet onder spanning staan, moet gebruik 
gemaakt worden van daartoe geschikte volt
meters, proeflampen of andere spannings
aanwijzers. 

2. Spanningsaanwijzers moeten voldoen 
aan de volgende eisen: 

a. zij moeten zodanig zijn ingericht, dat 
daarin geen kortsluiting kan optreden; 
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b. het deel, dat de aanwezigheid van 
spanning aanwijst, moet zijn omgeve_n door 
deugdelijk en moeilijk breekbaar · isolatie
materiaal; 

c. zij moeten tegen ruwe behandeling, 
vallen en stoten zoveel mogelijk bestand 
zijn. 

HOOFDSTUK VI 

Lamphouders. lampen, navigatielantaarns 

Algemene eisen 
Art. 29. 1. Lamphouders voor lampen 

met schroefvoet moeten aan de volgende 
eisen voldoen: 

a. de voet van de daarin aangesloten 
lamp moet geheel en deugdelijk tegen aan
raking zijn beschermd; 

b. zij moeten zodanig zijn ingericht, dat 
loswerken van de lamp afdoende wordt ver
hinderd. 

2. Lampen, aangebracht 'op plaatsen, 
waar zij in het bedrijf aan beschadiging 
bloot staan, moeten van stevige schutgla
zen, welke door deugdelijke korven of kap
pen worden beschermd, zijn voorzien. 

3. In vochtige ruimten moeten water
dic_hte lamparmaturen zijn gebruikt. 

Lampengroepen 
Art. 30. 1. De machinekamers en ketel

ruimen, in gangen en bij trappen zomede in 
die ruimten, welke naar het oordeel van 
het Hoofd van de Scheepvaartinspectie 
daarvoor in aanmerking komen, moeten bij 
aanwezigheid van twee of meer lampen, 
deze lampen op tenminste twee afzonder
lijke stroomkringen zijn aangesloten. 

Dit voorschrift geldt niet ten aanzien van 
hutten voor passagiers en andere opvaren
den. 

2. Lampengroepen moeten zijn bevei
ligd door smeltpatronen of maximumscha
kelaars van ten hoogste 15 A nominale 
stroomsterkte. 

Handlampen 
Art. 31. 1. Als verplaatsbare lampen 

mogen alleen handlampen als in lid 2 om
schreven worden gebruikt. Staande lampen 
voor de verlichting van werktafels, lading
lampen en dergelijke, vormen hierop een 
uitzondering. 

2. Handlampen moeten aan de volgende 
eisen voldoen: 

a. zij moeten zijn vervaardigd met sterk 
isolatiemateriaal of van tegen vocht ge
ïmpregneerd h0ut, waarin de lamphouder 
zoveel mogelijk verzonke n moet zijn aange
bracht, . metalen lamphouders in houten 
handlampen moeten zodanig op isolatie
materiaal zijn bevestigd, dat zij niet met 
het hout in aanraking komen; 

b. bij afgenomen beschuttingskorf en 
-glas mogen geen _metalen delen van de 
lamphouder en lampvoet kunnen worden 
aangeraakt. de bescherming van de lamp
voet moet voldoende tegen mechanische be
schadiging bestand zijn; 

c. zij m ogen niet van een schakelaar zijn 
voorzien. 
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Navigatielan taarns 
Art. 32 . 1. Gloeil'.1_mpen vo?r navigat ie

lantaarns moeten z1Jn voorzien van een 
staand filament van tenminste 2,5 cm hoog
te, hetwelk zich in de brandlijn van de lens 
van de lantaarn moet bevinden. Het mid
delpunt van de lichtbron moet in het mid
den van de lens zijn geplaatst. 

Bij gloeilampen met matglazen peer kan 
een staand filament van 1,8 cm worden toe

. gelaten. 
2. In navigatielantaarns mogen slechts 

lamphouders voor lampen met bajonet-voet 
zijn gebruikt. 

HOOFDSTUK VII 

Electrische leidingen 

Beveiliging en belasting 
Art. 33. 1. Leidingen mogen niet met 

een grotere stroomsterkte worden belast en 
smeltpatronen en maximumschakelaars mo
gen van geen grotere nominale stroom 
sterkte zijn dan is voorgeschreven door het 
betreffende bij Koninklijk besluit erkende 
particuliere onderzoekingsbureau. 

2 . Geen smeltveiligheden of maximum
schakelaars behoeven te zijn aangebracht : 

a. in verbindingsleidingen in of aan 
schakel- en verdeelinrichtingen; 

b. in het algemeen in zodanige gevallen 
waar door het in werking treden van een 
smeltveiligheid of maximumschakelaar ge
varen zouden kunnen ontstaan, een en an
der mits de leidingen brandvrij zijn gelegd. 

3. a. In de nul van een meerleiderstel
sel mogen geen smeltveiligheden zijn aan
gebracht, behoudens in daarop aangesloten 
tweeleidergroepen; 

b. in de nul van een meerleiderstelsel 
mogen geen maximumschakelaars zijn aan
gebracht, behoudens in daarop aangèsloten 
tweeleidergroepen, of indien de nul tezamen 
met de polen of fazen kan worden in- en 
uitgeschakeld. 

4. Niet parallel geschakelde leidingen, 
welke van verschillende zijden stroom kun
nen ontvangen, moeten aan die zijden door 
smeltveiligheden of maximumschakelaars 
zijn beveiligd. 

5. Parallel geschakelde leidingen van ge_ 
lijke koperdoorsnede van tenminste 120 mm2 
mogen, mits voldoende tegen mechanische 
beschadiging beschermd, gezamenlijk door 
één smeltveiligheid of maximumschakelaar 
zijn beveiligd. 

HOOFDSTUK VIII 
Tankschepen en schepen, ingericht voor het 
vervoer van verpakte brandbare vloeisto/ien 

Aanvullende voorschriften 
Art. 34. De electrische installatie op 

tankschepen en op schepen, ingericht voor 
het vervoer van verpakce brandbare vloei
stoffen, als bedoeld in Bijlage V van het 
Schepenbesluit, moet, met inachtneming van 
het in de vorige artikelen bepaalde, voldoen 
aan de volgende nadere voorschriften. 

a. Behalve t en behoeve van electrische 
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voortstilwingsinstallaties mag de spanning 
ten hoogste bedragen: 

1. bij gelijkstroom: 
220 volt voor de krachtinstallatie en uo . 

V'.llt voor verlichting en verwarming; 
2. bij wisselstroom: 
220 volt voor . de vaste krachtinstallatie, 

130 volt voor verlichting buiten hutten en 
verblijven en voor verwarming en 55 volt 
voor alle doeleinden in hutten en verblijven 
onverminderd het hierboven bepaalde be
treffende verwarming, zomede voor alle 
verplaatsbare werktuigen, toestellen en lam
pen. 

b. Het schip mag niet als terugleider 
worden gebruikt. 

Behoudens voor het aansluiten van aard
contrölelampen mag geen enkel punt van de 

iinstallatie met de aarde zijn verbonden. 
c. In tanks en kofferdammen, tenzij deze 

laatste tevens pompkamer zijn (zie onder 
e), n:i,ogen geen leidingen zijn aangebracht. 

d. De verlichting moet, met inachtne
ming van het bepaalde onder e en /, ge
schieden door lampen, welke, uitgezonderd 
in de verblijven der officieren, moeten zijn 
omgeven door hermetisch gesloten schut
glazen, welke van een stevige metalen be
scherming zijn voorzien. 

e. De verlichting van pompkamers, laad. 
ruimen bestemd voor het vervoer van K1 
in verpakking als vermeld in Bijlage V, en 
ruimten, welke direct grenzen aan tanks of 
aan bovengenoemde laadruimen, moet ge
schieden door gloeilampen, welke binnen 
vast aangebrachte gasontploffingsveilige ar-
maturen zijn aangebracht. · 

De schakelaars voor de bediening van 
deze lampen moeten eveneens gasontplof
fingsveilig zijn uitgevoerd, tenzij deze scha
kelaars. zijn aangebracht op plaatsen, waar 
geen gevaarlijk gasmengsel kan worden ver
wacht. Zij moeten buiten genoemde ruim
ten zijn geplaatst. · 

Ook de leidingen moeten zich, althans zo
veel mogelijk, buiten deze ruimten bevin-
dtjn. · 

/. In tanks, kofferdammen, alsmede voor 
tijdelijke verlichting van de onder e ge
noemde ruimten, mag slechts gebruik wor
den gemaakt van draagbare electrische lam
pen met eigen stroombron bestaande uit 
droge elementen of accumulatoren · met een 
totale spanning van ten hoogste 6 volt. 

De draagbare lampen moeten ook overi
gens zodanig iijn, dat zij geen aanleiding 
kunnen geven tot een ontploffing van een 
mengsel van koolwaterstoffen en lucht. 

g. In pompkamers mogen geen electri
sche krachtwerktuigen worden geplaatst, 
tenzij de daarvoor benodigde electrische in
stallatie voldoet aan nader door het hoofd 
van de Scheepvaartinspectie te stellen 
eisen. 

Behoort bij Koninklijk_ besluit van 4 Juni 
1948 no. 34. 

Mij bekend, 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

H. VOS. 
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7 Juni z948. BESLUIT, houdende beslis
sing op de beroepen, ingesteld door 1 °. 
de Majoor, Eerstaanwezend-Ingenieur 
der Genie te Utrecht, hiertoe gemach
tigd door de Minister van Oorlog en 
2 °. burgemeester en wethouders van de 
gemeente de Bilt, · beide gericht tegen . 
het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 26 Februari 1946, no. 
A1 731'45/402, tot vaststelling van de 
wegenlegger der gemeente de Bilt. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door 1°. de Majoor, Eerstaanwezend-Inge
nieur der Genie te Utrecht, hiertoe gemach
tigd door de . Minister van Oorlog, en 2 °. 
door burgemeester en wethouders van de 
gemeente de Bilt, beide gericht tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten v. Utrecht 
van 26 Februari 1946, 2e Afdeling, No. 
A1 731 ' 45/402, tot vaststelling van de wegen
legger der gemeente de Bilt; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 25 November 1947, No. 1405 en II 

Februari 1948, No. 1405 (1947)/56; 
Op de voordracht van de Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 22 Mei 1948, 
No. 7u, Afdeling Waterstaatsrecht; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten 
va_n de provincie Utrec.ht bij hun besluit van 
26 Februari 1946, 2e Afdeling, No. A1 731'45/ 
402, onder meer I in het door de burge
meester van de Bilt opgemaakt ontwerp van 
de legger der wegen van die gemeente de 
in het besluit nader aangegeven wijzigingen 
in rood hebben aangebracht; II in de om
schrijvingen van de. wegen 14 en 22 de ver
melding "Het Rijk (Departement van Wa
terstaat)" hebben vervangen door: ,,Het 
:Rijk (Oorlog)", en in de omschrijvingen van 
de wegen 24, is, 25a, 26, 26a en 29 die ver
melding, voorzover deze niet krachtens het 
bepaalde onder I van dit besluit wordt ge
schrapt, hebben vervangen door: ,,Het R ijk 
(Openbare Werken en Wederopbouw)": III 
de bij de legger behorende overzichtskaart 
voorzoveel nodig in verband _met het voren
staande hebben gewijzigd; IV de legger der 
wegen van de gemeente de Bilt, ,aldus ge
wijzigd, heböen vastgesteld; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij met be
trekking tot de punten, welke bij de onder
werpelijke beroepen· van belang zijn, onder 
meer hebben överwogen: met betrekking tot 
de bezwaren door de gemeente de Bilt naar 
voren gebracht: a. dat de omstandigheid, 
dat de wegen nos. 7, 7a en 8 aansluiten op 
een in de gemeente Baarn gelegen en in de 
nieuwe wegenlegger dier gemeente opgeno
men weg, opzichzelve geen bewijs kan op
leveren voor de openbaarheid van die we
gen; dat toch de openbaarheid van bedoel
de weg onder Baarn kan worden afgeleid 
uit de omstandighei<)., dat hij op de wegen-
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leggers van 1856 en 1875 voorkwam en daar
tegen door de rechthebbenden destijds noch 
later bezwaar is gemaakt; dat zodanige om
standigheid zich ten opzichte van de onder
havige wegen niet voordoet, terwijl de open
baarheid daarvan evenmin uit andere feiten 
kan worden afgeleid; ·dat met name niet als 
zodanig feit kan gelden de door de burge
meester vermelde omstandigheid, dat aan 
de rijwielpadvereniging "Gooi- en Eem
land" tot wederopzegging vergunning is ver_ 
leend tot het aanleggen van een rijwielpad 
langs die wegen; c. nopens het bezwaar deze 
gemeente tegen het handhaven in de legger 
in kolom V onder a van de omschrijving 
van weg No. 4, Vuurse steeg, van het woord 
"asfaltbeton", dat geen aanleiding bestaat 
het woord "asfaltbeton", te ·nandhaven, aan_ 
gezien, zoals door de burgemeester wordt 
toegegeven, de onderhoudsplichtige slechts 
kan worden verplicht tot onderhoud als 
puiri- en grindweg, 'terwijl de door de bur
gemeester voorgestelde aanvulling geen 
enkele rechtszekerheid zou geven met be
trekking tot het onderhoud van de asfalt
verharding; d. nopens de bezwaren door 
deze gemeente aangevoerd tegen het afvoe
ren van de legger van de Hoofddijk (Oost
broekselaan) weg no. 20: I dat de door 
genoemde gemeente nàar voren gebrachte 
vermelding, dat in 1724 door Gedeputeerde 
Staten aan de toenmalige eigenaar vergun
ning tot tolheffing is gegeven, klaarblijke
lijk op een vergissing heeft berust, aange
zien een door hun college in het Rijks
archief ingesteld onderzoek heeft uitgewe
zen. dat het in 1874 verkeerdelijk voor een 
tolconcessie gehouden appointement van 
Gedeputeerden van de Staten 's Lands van 
Utrecht, gedateerd ro October 1724, in feite 
een vergunning behelsde om de onderwerpe
lijke weg, in de akte omschreven als weg 
van de Boomgaard af tot de brugge over de 
Biltsche Vaart, met een "hecken of boom" 
te mogen afsluiten, ,,mits de eigenaar aan 
de respective Conventen van Oostbroeck 
ende derselver bruyckers ieder een sleutel 
besorge om de weg mede te mogen gebrui
ken, sonder dat dese1ve die nochtans aan 
andere sullen mogen overleeveren"; Il dat 
slechts de eigenaar van een niet openbare 
weg bevoegd is motorrijtuigen of andere 
vervoermiddelen daarop naar believen toe 
te laten of te weren, terwijl geslotenverkla
ring van voor het openbaar verkeer open
staande wegen voor een of meer van de 
genoemde categorieën slechts door het in 
of krachtens de Motor- en Rijwielwet aan
gewezen gezag kan geschieden; dat de om
standigheid, dat de eigenaar de weg voor 
motorrijtuigen heeft afgesloten zonder dat 
de overheid daartegen is opgetreden, naast 
het feit der tolheffing zonder concessie een 
zeer sterke aanwijzing voor het private ka
rakter van de weg vormt; dat strafrechter
lijke uitspraken, waarbij de openbaarheid 
van een weg niet in het geding is geweest, 
niet kunnen worden gehanteerd als bewijs 
voor de openbaarheid van die weg in de 
zin van de Wegenwet; 
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dat zij verder onder meer hebben over
wogen met betrekking tot de bij hun Col
lege door H. van Reek geuite bezwaren 
tegen het te zijnen name stellen van het 
onderhoud van een deel van de Bisschops
weg (weg no. 18), zomede van een deel van 
de Bisschopswetering en van de rechter
bermsloot, dat door van Reek wordt gesteld, 
dat aan enige verplichting om de weg, de 
wetering en de bermsloot te onderhouden -
welke verplichting overigens door hem 
wordt ontkend - althans van de zijde der 
eigenáren gedurende meer dan 30 achtereen
volgende jaren niet is voldaan, zodat een 
verplichting tot onderhoud, zo deze mocht 
hebben bestaan, in ieder geval is teniet ge
gaan ingevolge artikel 23 van de Wegen
wet; dat deze bewering, voorzover de weg 
betreft, door de burgemeester van de Bilt 
in zijn te dezer zake uitgebracht advies niet 
wordt tegengesproken; dat artikel 23, eer
ste lid, eerste zin, van de Wegenwet be
paalt, dat de verplichting om een weg te 
onderhouden is teniet gegaan, wanneer ge
durende dertig achtereenvolgende jaren 
daaraan door de verplichte in generlei op
zicht is voldaan; dat mitsdien de vraag, in 
hoeverre op hem en zijn rechtvoorgangers 
enige onderhoudsverplichting ten aanzien 
van de weg heeft gerust, niet verder behoeft 
te worden onderzocht, aangezien moet wor
den aangenomen, dat deze verplichting heeft 
opgehouden te bestaan; dat, wat het onder
houd der Bisschopswetering betreft, de keur 
van het waterschap Zeist voorschrijft, dat 
zij door de eigenaren, vruchtgebruikers of 
erfpachters van de daaraan grenzende per
celen, elk voorzover ieders recht strekt, tot 
op de helft der breedte voortdurend moet 
worden onderhouden en schoongehouden op 
de daarvoor vastgestelde afmetingen, met 
dien ' verstande, dat, wanneer aan een der 
zijden der wetering een openbare weg is ge
legen, de onderhoudsplichtige aan de tegen
overgestelde zijde verplicht is beide helften 
der wetering te onderhouden; dat aan de 
zijde van zijn eigendommen de Bisschops
weg is gelegen, zodat ter plaatse niet hij, 
doch de eigenaren van de percelen, gelegen 
aan de van de weg afgekeerde helft der we
tering, met het onderhoud van de wetering 
over de volle breedte zijn belast en als zo
danig in de legger dienen te worden ver
meld; dat een daartoe strekkend ontwerp 
van wijzigingen, in de legger aan te brengen, 
na openbare kennisgeving van 25 October 
1945 tot 26 November 1945 voor een ieder 
ter Provinciale Griffie ter inzage heeft ge
legen; dat in bedoeld ontwerp tevens is op
genomen een gewijzigde omschrijving van 
de onderhoudsplicht van de Bisschopswei:e
ring , voorzover deze langs de Bunnikse weg 
(weg no. r.9) is gelegen; dat tegen bedoeld 
ontwerp noch schriftelijk noch mondeling 
op de deswege op 26 November 1945 ter 
Provinciale Griffie gehouden zitting bezwa
ren zijn ingebracht; dat voorts, wat de 
rechterbermsloot betreft, ingevolge artikel 
23 der Wegenwet in verband met het derde 
lid van artikel _15 van die wet moet worden 
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aangenomen, dat de verplichting tot onder
houd daarvan is teniet gegaan; 

dat tegen dit besluit bij Ons in beroep 
zijn gekomen, r O • de Majoor, Eerstaanwe
zend-Ingenieur der Genie van het 2e Genie
Commandement, hiertoe gemachtigd door de 
Minister van Oorfog, en t en 2 ° ., burgemees
ter en wethouders van de gemeente de Bilt; 

dat de Majoor, Eerstaanwezend-Ingenieur 
der Genie onder meer aanvoert, dat in de 
wegenlegger der gemeente de Bilt bij weg 
no. 22 als kunstwerk b. vermeld wordt een 
gemetselde duiker, welke in onderhoud is 
gesteld bij het Rijk (Oorlog); dat de~e dui
ker echter niet bij het M inist erie van Oor
log, doch bij het Waterschap Zeist in be
heer en onderhoud is; dat, aangezien de 
vorengenoemde weg no. 22 tijdens de bezet
tingstijd in . tijdelijk beheer en onderhoud 
is geweest bij de Dienst voor Bijzonder Be
heer van de Rijkswaterstaat, welke dienst 
niet over alle benodigde gegeven beschikte, 
tijdens de ter visielegging van het ontwerp 
van de legger verzuimd werd het hiervoren
genoemde bezwaar in te brengen; dat in de 
vastgestelde wegenlegger der gemeente Bun
nik dezelfde duiker ook voorkomt - aan
gezien deze juist op de grens tussen de ge
meenten de Bilt en Bunnik ligt - en op 
die legger terecht in onderhoud is gesteld 
bij het Waterschap Zeist; dat hij hoopt, dat 
de noodzakelijke wijzigingen zullen worden 
aangebracht ; • 

dat burgemeester en wethouders van de 
Bilt in hoofdzaak aanvoeren, dat hun be
zwaren betreffen de navolgende punten: 

ten aanzien van de wegen nos. 7, 7a en 8: 
dat van weg no. 7 slechts het eerste gedeel
te, ter lengte van 562 meter, op de legger 
is gehandhaafd, terwijl het overige gedeelte, 
làng 1047 meter, is komen te vervallen; dat 
de wegen 7a en 8 geheel zijn geschrapt; dat 
Gedeputeerde Staten aannemen, dat deze 
wegen niet openbaar zijn, en deze conclusie 
blijkbaar gronden op de door de eigenaar 
overgelegde getuigenverklaringen; dat daar
aan echter m eer waarde is toegekend, dan 
waarop zij aanspraak kunnen maken; dat 
evenwel, mocht het al zijn, dat de in artikel 
4, lid 1, sub I der Wegenwet genoemde ter
mijn door een bordje of tolboom gestuit is 
geworden, de eigenaar, door de rijwielpaden 
langs deze wegen in onderhoud te geven 
aan de Rijwielpadvereniging "Gooi- en 
E emland" en door ze te doen opnemen in 
het paddenstoelenwegwijzersysteem van de 
A.N.W.B., dan toch te kennen heeft gege
ven, dat hij deze paden als openbare weg 
beschouwd wenst te zien; dat deze fietspa
den reeds voorkomen op de in 1925 door de 
A.N.W.B. uitgegeven kaart van de rijwiel
paden van Gooi en Eemland, Utrecht en 
Omstreken en West-Veluwe ; dat, daar de 
karrepaden op geen enkele wijze van de be
doelde fietspaden zijn afgescheiden, naar 
de mening van hen, appellanten, mag wor
den geconcludeerd, dat door de voormelde 
beschikkingsdaad van de eigenaar ook de 
karrepaden het karakter van openbaarheid 
hebben verkregen; dat Gedeputeerde Staten 
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in hun besluit van 26 Februari 1946 over
wegen, dat de vergunning aan de rijwielpad
vereniging "Gooi- en Eemland" niet kan 
gelden als een feit, waaruit de openbaarheid 
kan worden afgeleid; dat dit standpunt ech
ter niet nader wordt geargumenteerd; dat 
de bewering, dat de openbaarheid van deze 
wegen. welke in feite steeds voor een ieder 
toegankelijk zijn geweest, zou zijn verstoord 
door enige bordjes, waarvan enkele dan nog 
betrekking hadden op eigendommen van 
anderen, hun niet aanvaardbaar voorkomt; 
dat van enig onderzoek der getuigenver
klaringen op haar betrouwbaarheid, hun, 
appellanten, uit het besluit van Gedepu
teerde Staten ook niet is. gebleken; dat bij 
handhaving van de door Gedeputeerde Sta
ten aangebrachte wijziging de zonderlinge 
en ongewenste toestand zal ontstaan, dat 
een vrij belangrijke intercommunale verbin
ding van Bilthoven, Maartensdijk en Hol
landse Rading met de Lage Vuursche als 
openbare weg verbroken kan worden, door
dat de in de gemeente de Bilt gelegen weg
gedeelten niet, het in de gemeente Baarn 
liggende stuk wel als openbare weg wordt 
aanvaard; dat naar hun mening Gedepu
teerde Staten argumenten van zuiver for
mele aard hier ten onrechte doen praeva
leren boven overwegingen van algemeen en 
practisch belang; dat het standpunt van 
hen, appellanten, wel in eerdere brieven 
uitvoerig is uiteengezet, welke als bijlagen 
bij dit beroep behoren; 

t en aanzien van weg no. 4 : dat deze weg 
oorspronkelijk een puin- en grindweg was; 
dat in 1939 de Nederlandse Militaire Over
heid, zonder de onderhoudsplichtige hierin 
te kennen, de puin- en grindverharding 
heeft vervangen door een asfaltbeton-ver
harding ; dat zij op het standpunt staan, dat · 
in kolom Va de feitelijke toestand en dus de 
bestaande verharding behoort te worden 
aangegeven, zijnde asfaltbeton; dat, tenein
de aan de bezwaren hiertegen van Gedepu
teerde Staten tegemoet te komen, voorge
steld is in kolom XI de bijvoeging op te 
nemen, dat het de onderhoudsplichtige zal 
vrijstaan de asfaltbetonverharding weer te 
vervangen door een puin- en grindverhar
ding en dat hij, van het tijdstip af, dat hij 
van dit recht gebruik maakt, verplicht zal 
zijn de weg als puin- e n grindweg te onder
houden; dat Gedeputeerde Staten deson
danks de aanduiding van de aard der ver
harding hebben gewijzigd, hiermede ener
zijds de onderhoudsplichtige, anderzijds de 
rechtszekerheid in bescherming willende ne
men; dat het dagelijks onderhoud van een . 
puin- en grindweg meer kosten en zorg 
geeft dan dat van een asfaltbetonweg, ter
wijl desnoods in kolom XI ten overvloede 
zou kunnen worden opgenomen, dat de kos
ten van het te vergen onderhoud niet meer 
zullen bedragen dan de uitgaven, welke de 
onderhoudsplichtige zich zou hebben te ge
troosten, indien de verharding nog uit puin 
en grind bestond; dat de veronderstelling, 
dat bij de door hen voorgestelde aanvulling 
de rechtszekerheid met betrekking tot het 
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,onderhoud van de asfaltverharding in het 
gedrang zou komen, niet duidelijk is; dat 
deze rechtszekerheid zeker niet meer zal 
worden bevorderd, indien de onderhouds
plichtige de verplichting krijgt het asfalt
betondek als puin- en grindweg te onder
houden; dat zij er ook op willen wijzen, dat 
Gedeputeerde Staten bij weg No. 18 (Bis
~chopsweg) blijkbaar wel het door hen, ap
pellanten, gehuldigde standpunt hebben in
genomen; dat zij verzoeken de vermelding 
,,puin en grind" in kolom Va weer te wij
zigen in asfaltbetqn; 

ten aanzien van weg no. 20: dat zeer tot 
hun leedwezen Gedeputeerde Staten ge
meend hebben de Hoofddijk (Oostbroekse-
1aan) als openbare weg van de legger te 
moeten afvoeren, ondanks de · talrijke en 
huns inziens sterke argumenten, welke zij, 
appellanten, voor handhaving hebben aan
gevoerd en welke zij in de bijgevoegde brie
ven hebben aangegeven; dat zij het op prijs 
zullen stellen, indien het daar geschrevene 
ook in deze instantie als weergave van hun 
standpunt kan worden aangemerkt en tegen
over de door Gedeputeerde Staten naar vo
ren gebrachte aanwijzingen voor het niet
openbare karakter van deze weg nog eens 
moge worden afgewogen; 

ten aanzien van de wegen nos. 24, 25, 25a 
en 29: dat het hier betreft een aantal we
-gen, in onderhoud bij het Rijk; dat de berm
sloten en beplantingen langs deze wegen 
echter hier en daar in onderhoud bij de 
eigenaren der aanliggende percelen zijn; dat 
alsdan en in zoverre de gemeente de Bilt 
-als toezichthoudend orgaan in kolom X 
dient te worden vermeld; dat deze toe
voegingen alsdan dÎenen te worden aange
bracht op de bladzijden 82, go, 92 en 106 
van de legger; 

. ten aanzien van weg no. 18: dat zij zich 
met hetgeen Gedeputeerde Staten met be
trekking tot deze weg in de legger hebben 
-gewijzigd allerminst kunnen verenigen; dat 
de brief van de burgemeester aan de Com
missaris der provincie van 6 Juli 1944 reeds 
aangeeft, dat en waarom naar hun oordeel 
de eigenaar van de weg als onderhouds
plichtige dient te worden aangemerkt; qat 
deze eigenaar begonnen is met bezwaar te 
maken tegen het feit, dat de weg als open
bare weg op de ontwerp-legger was ge
plaatst; dat Gedeputeerde Staten met hen 
van oordeel waren, dat dit bezwaar onge
-grond was; dat vervolgens de eigenaar be
toogd heeft niet verplicht te zijn tot het 
onderhouden van de weg en Gedeputeerde 
Staten blijkbaar voor dit standpunt heeft 
kunnen winnen, met het gevolg, dat hij als 
onderhoudsplichtige is doorgehaald (de ei
genaar van de andere helft van de weg werd 
gehandhaafd), waardoor de gemeente de 
Bilt thans' dus voor dit onderhoud zal moe
ten zorgen; dat de situatie in deze aldus is, 
dat de betreffende weg aan 2 eigenaren toe
behoort, de ene helft aan de eigenaar van 
het kadastraal perceel Sectie C., no. 663, 
(de heer H. van Reek), de andere helft aan 
die van perceel no. 666; dat de eigenaar van 
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,perceel 663 stelt, in dertig achtereenvolgen
de jaren in generlei opzicht aan zijn onder
houdsplicht te hebben voldaan, op grond 
waarvan deze plicht zou zijn teniet gegaan; 
dat zijn weg in bedoeld tijdvak wel met 
sintels en puin is verhard, doch, zijns in
ziens, niet door hem, maar door de eigenaar 
van perceel 666, en dat wel zonder hem als 
eigenaar van het betreffende weggedeelte 
daarin te kennen; dat, gelet op de plaatse
lijke situatie - de weg loopt direct om de 
buitenplaats van de heer van Reek heen - , 
niet aan te nemen is, dat het verharden 
zonaer diens medeweten en instemming zou 
hebben plaats gehad; dat zij, appellanten, 
weliswaar de bewering hebben tegengespro
ken. als zou de onderhoudsplicht van de 
heer van Reek zijn tenietgegaan op grond 
van het door hem gestelde; dat zonderlinge 
consequenties zouden voortvloeien uit ' het 

_aanvaarden van diens betoog; dat de ge
meenten bij het nakomen van het hun in 
artikel 16 der Wegenwet opgelegde toezicht 
dus niet alleen zullen hebben na te gaan of 
de wegen wel verkeren in een goede staat, 
maar zich tevens zullen hebben te verge
wissen, of het ond«,rhoud wel is uitgevoerd 
door, of altpans voor rekening van de in de 
wegenlegger genoemde onderhoudsplichtige; 
dat anders steeds het gevaar dreigt, dat de 
onderhoudsplichtige na verloop van jaren 
van zijn onderhoudsplicht ontheven wordt, 
daar niet hij, doch een ander het onderhoud 
gedurende de laatste 30 jaar heeft verricht, 
hetgeen perspectieven oplevert voor de 2 

eigenaren, die ieder voor de helft van een 
weg onderhoudsplichtig zijn; dat, indien zij 
immers elkanders in plaats van hun eigen 
onderhoudsplicht waarnemen, overigens ten 
genoegen van de toezichthoudende overheid, 
zij na 30 jaar beiden van die plicht ontsla
gen zijn en verder de gemeente er voor mag 
zorgen, dat de weg in goede staat verkeert; 
dat het duidelijk is, dat het door hen ge
wraakte standpunt de gemeentebesturen bij 
hun toezicht voor onnakoombare opdrach
ten stelt en in tweede instantie voor onaan
vaardbare onderhoudsplichten; dat zij dan 
ook verzoeken d e omschrijvingen in de ko
lommen VII en VIII (boven) weder in haar 
oorspronkelijke redactie te herstellen; dat 
echter, indien dit op juridische bezwaren 
mocht stuiten. de eigenaar van perceel no. 
666 als onderhoudsplichtige voor de gehele 
weg zou moeten worden opgenomen, daar 
deze ook in het onderhoud van het hem 
niet toebehorend weggedeelte heeft voor
zien; dat de heer van Reek ook zijn onder
houdsplicht ten aanzien van de recht.er 
bermsloot langs de weg no. 18 (Bisschops
weg) bestrijdt; dat dit een gedeelte is van 
de sloot, welke rondom zijn buitenplaats 
.,Oöstbroek" loopt en een belangrijk aan
deel heeft in de afwatering en de afschei
ding van de buitenplaats met bijbehorende 
boomgaarden; dat. toen deze sloot indertijd 
op één plaats werd gedempt ten behoeve 
van een wegverbreding in een bocht van de 
Bunnikseweg, op last van de heer van Reek 
het thans omstreden slootgedeelte door een 
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duiker met de Bisschopswetering (de lin- . 1 
ker bermsloot) in verbinding moest worden 
gebracht, daar anders de afwatering van 
"Oostbroek" in het gedrang zou komen, dat 
het belang, dat de eigenaar van deze sloot 
bij een behoorlijk onderhoud heeft, wel dui
delijk blij kt uit het feit, dat hij, volgens 
mededeling van een der aanwonenden van 
de weg, de sloot geregeld laat schoonma
ken; dat bij een bezoek van een gemeente
opzichter ter plaatse op 23 Maart 1946 aan 
deze bleek, dat de sloot nog lfortgeleden 
was schoongemaakt; dat de uitkomende spe
cie op de berm van de weg was gedepo
neerd en dat volgens de bovengenoemde 
aanwonenden deze werkzaamheden door een 
dagloner van de heer van Reek waren uitge
voerd; dat bij hetzelfde bezoek het tevens 
opviel, dat op het terrein van de buiten
plaats een sleuf door een berm was gegra
ven. welke op ± 70 meter ten zuiden van 
de• boerderij van de heer van der Vliet uit
komt in de omstreden linkerbermsloot, en 
waardoor een, andere (dwars-) sloot van de 
buitenplaats in directe verbinding met de 
wegsloot (de rechter bermsloot) is gebracht 
en haar water hierop spuit; dat er zelfs een 
6-tal betonbuizen gereed ligt met het klaar
blijkelijk doel deze afwateringsmogelijkheid 
door het maken van een duiker te besten
digen; dat het uitgesloten is, dat de eige
naar in de fatale periode 1902-1932 nim
mer enig onderhoud aan de betreffende 
bermsloot zou hebben doen verrichten, daar 
de smalle sloot dan reeds lang zou zijn 
dichtgegroeid; dat het vaststaat, dat de ge
meente nimmer enig onderhoud aan de sloot 
heeft uitgevoerd; dat, indien tenslotte mocht 
worden besloten de eigenaar van perceel no. 
666 op te nemen a ls onderhoudsplichtige 
van het aan de heer van Reek toebehorende 
gedeelte van de weg, de naar de weg ge
keerde helft van de linker bermsloot aan de 
onderhoudsplichtige van de weg in onder
houd zou gegeven dienen te worden en de 
van de weg afgekeerde helft door de eige
naar van "Oostbroek'' onderhouden zou 
moeten worden; dat de bovenstaande be
schouwing over de rechter bermsloot berust 
op de overweging op bladzijde 5 van het 
besluit van Gedeputeerde Staten van 26 
Februari 1946, waar in de se alinea staat: 
,,Overwegende voorts, wat de rechterberm
sloot betreft, dat ingevolge artikel 23 der 
Wegenwet in verband met het derde lid van 
artikel 1 s van die wet moet worden aange
nomen, da de verplichting tot onderhoud 
daarvan teniet is gegaan;" dat in werke
lijkheid echter is verzuimd in de legger de 
voorgenomen wijzigingen aan te brengen, 
welke hun, appellanten, ook in alle opzich
ten onjuist en onredelijk voorkomt; 

Overwegende: met betrekking tot het, be
roep, ingesteld door de Majoor, Eerstaan
wezend-Ingenieur der Genie te Utrecht van 
het 2e Genie Commandement, daartoe ge
machtigd door de Minister van Oorlog, dat 
uit de stukken is gebleken, dat in de onder
werpelijke legger in kolom VII bij weg no. 
22 door Gedeputeerde Staten ten onrechte 
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als onderhoudsplichtige van de aldaar in 
kolom VI bij b. voorkomende gemetselde
duiker is vermeld "Het Rijk"; 

dat met gegrondverklaring van dit be
roep in kolom VII op deze plaats als on
derhoudsplichtige behoort te worden ver
meld het Waterschap Zeist, gelijk in de leg
ger der wegen van de gemeente Bunnik 
met betrekking tot deze duiker, welke op de 
grens van de gemeenten de Bilt en Bunnik 
is gelegen, dan ook terecht is geschied, en · 
dat de woorden "Het Rijk (Oorlog)" op 
deze plaats van de legger der wegen van de 
gemeente de Bilt moeten worden doorge
haald ; 

Overwegende: met betrekking tot het be
roep, ingesteld door burgemeester en wet
houders van de Bilt: dat wat hun bezwaar 
t en aanzien van de wegen nos. 7, 7a en 8, 
betreft, Gedeputeerde Staten in hun be
streden beslissing terecht hebben geschrapt 
van de legger der wegen van genoemde ge
meente he gedeelte van de weg no. 7, dat 
niet is gelegen tussen de Embranchements
weg en de afsluitboom, en verder de. wegen 
nos. 7a en 8; 

dat immers, naar uit de stukken is ge
bleken, bij het begin van deze wegen, welke 
een doorlopend geheel vormen, gedurende 
een tijdvak van tenminste een jaar voor het. 
inwerkingtreden van de Wegenwet, <luide
.lijk is kenbaar gemaakt, dat zij slechts ter 
bede voor een ieder toegankelijk zijn en dat 
bovendien reeds tenminste 30 jaar lang een 
afsluitboom op weg no. 7 aanwezig is ge
weest, zodat hier sprake is van een uitzon
dering, bedoeld in artikel 4, lid 2, van de
Wegenwet, waardoor dus de openöaarheid 
van deze wegen niet op grond van het be
paalde onder I en II van het te lid van dit. 
artikel kan worden aangenomen, terwijl 
evenmin is komen vast te staan, dat aan 
deze wegen door de rechthebbende de be- · 
stemming van openbare weg is gegeven; 

dat in het bijzonder een zodanige bestem
ming niet daaruit kan worden afgeleid, dat 
de eigenaar de langs deze wegen lopende 
rijwielpaden heeft doen voorzien van weg
wijzers van de A.N.W.B. en dat deze rij
wielpaden met zijn toestemming zijn opge
nomen in door deze Bond uitgegeven streek
kaarten. temeer daar is gebleken, dat de 
bedoelde rijwielpaden niet één geheel vor
men met deze wegen. zodat hetgeen met de 
rijwielpaden moge zijn geschied niet de 
openbaarheid van de onderwerpelijke wegen 
tengevolge kan hebben; dat derhalve ook 
niet op grond van het bepaalde in het 1e 
lid onder II van genoemd artikel 4 de open
baarheid kan worden aangenomen; 

dat ook niet is gebleken, dat de openbaar
heid van deze wegen op enige andere grond 
zou moeten worden aangenomen; 

dat het beroep op dit punt derhalve on
gegrond is; 

dal:, wat het bezwaar van burgemeester 
en wet.houders ten aanzien van weg no. 4 
betreft, Gedeputeerde Staten, gelijk ook 
door hen zelf erkend wordt, ten onrechte 
in de legger bij weg no. 4 in kolom Va als 
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aard van de verharding van de weg puin 
en grind hebben vermeld; 

dat immers deze weg weliswaar oorspron
kelijk een puin- en grindweg was, doch dat 
in 1939 de Militair~ Overheid, zij het ook 
zonder de onderhoudsplichtige er in te ken
nen, de genoemde verharding heeft vervan
gen door een asfaltbetonverharding; 

dat het naar Ons oordeel juist is, ter vol
doening aan het bepaalde· in het re lid on
der V van artikel 30 der Wegenwet in de 
legger ten deze de bestaande toestand te 
vermelden, terwijl alsdan in kolom VIII 
moet worden vermeld, dat de onderhouds
plicht omvat het gehele onderhoud van de 
weg en van een verharding van puin en 
grind; ' 

dat immers vast staat en niet wordt be
twist, dat de onderhoudsplichtige van deze 
weg slechts gehouden is tot het onderhoud 
v an een verharding van puin en grind; 

dat op dit punt het ingestelde beroep 
derhalve gegrond is ; , 

dat, wat het bezwaar van burgemeester 
en wethouders ten aanzien van de weg no. 
20 betreft, uit een nader onderzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur ingesteld onderzoek 
is gebleken, dat oorspronkelijk ten onrechte 
is aangenomen, dat in 1724 door Gedepu
teerde Staten aan de toenmalige eigenaar 
van de weg vergunning ·. tot tolheffing zou 
zijn gegeven, daar toen- slechts, onder ze
kere .voorwaarden. vergunning is verleend 
om de weg te mógen afsluiten en dat deze 
tol ook niet is aangemeld in 18n •ter gele
genheid van het daartoe strekkend Keizer
lijk decreet; 

dat een en ander ·eerder wijst op het niet 
openbaar zijn van deze weg, terwijl daarbij 
nog komt de ook reeds door Gedeputeerde 
Staten vermelde omstandigheid, dat de ei
genaar de weg voor motorrijtuigen heeft af
gesloten; . 

dat het beroep op dit punt derhalve niet 
gegrond is; 

. dat, wat het bezwaar van burgemeester 
· en wethouders ten aanzien van de wegen 
nos. 24, 25, 25a en 29 betreft, ~n het be
streden besluit van GedeputJ;:erde Staten te
recht geen gevolg is gegeven aan de wens 
van het gemeentebestuur van de Bilt om bij 
deze wegen, welke bij het Rijk in beheer en 
onderhoud zijn, in kolom X de genoemde 
gemeente als toezichthoudend orgaan te 
vermelden voor wat betreft de gedeelten 
van de bermsloten en beplantingen van deze 
wegen, welke in onderhoud zijn bij de ei
genaren van de aanliggende percelen; 

dat immers, naar uit de stukken is ge
bleken, het toezicht op het onderhoud van 
deze beplantingen en bermsloten, ook voor 
wat betreft de hierbedoelde gedeelten, be
rust bij het Rijk, zodat een vermelding in 
kolom X van de gemeente als toezichthou
dend orgaan in strijd zou zijn met de wer
kelijke toestand in deze; 

dat het beroep op dit punt derhalve niet 
gegrond is; 
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dat wat tenslotte het bezwaar van bur
gemeester en wethouders ten aanzien van. 
weg no. 18 betreft, Gedeputeerde Staten 
met betrekking tot deze weg ten onrechte 
hebben beslist, dat de eigenaar van het per-
ceel, kadastraal bekend Sectie C , no. 663,. 
ontheven is van de verplichting tot het on
derhouden van het gedeelte van de weg, 
hetwelk aan de zijde van dit perceel is ge
legen; 

dat burgemeester en wethouders van de 
Bilt er, naar uit de stukken gebleken is, te
recht op hebben gewezen, dat door de eige
na.ir van het voormeld perceel sectie C, no. 
663, steeds onderhoudsdaden zijn verricht 
ten aanzien van de rechterbermsloot langs 
de weg no. 18, voorzover deze bermsloot 
voor zijn perceel is gelegen; 

dat derhalve de onderhoudsplichtige een 
deel van de weg, zijnde de bermsloot, wel 
regelmatig_ heeft onderhouden, zodat zijn 
verplichting niet op grond van het bepaalde
in artikel 23 der Wegenwet geacht kan wor
den te zijn teniet gedaan; 

dat uit dien hoofde de door Gedeputeer
de .Staten in de legger bij weg no. 18 in de 
kolommen VII en VIII aangebrachte wijzi
gingen dienen te vervallen, zodat de oor
spronkelijke toestand wordt hersteld; 

dat het beroep, wat dit onderdeel betreft. 
mitsdien gegrond is; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit van Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utrecht, te beslissen, dat 
de door hen vastgestelde wegenlegger van 
de gemeente de Bilt behoort te worden ge
wijzigd als volgt: 

1°. bij weg no. 22 worden in kolom VII 
doorgehaald de woorden "Het Rijk (Oor
log)" en wordt daarvoor in de plaats, als 
onderhoudsplichtige van de in kolom VI bij 
b voorkomende duiker, vermeld het water
schap Zeist; 

2 °. bij weg no .. 4 worden in kolom Va 
doorgehaald de woorden "puin en grind" en 
wordt · daarvoor in de plaats geschFeven: 
asfaltbeton. Veroer wordt bij deze weg · in 
kolom VIII de daar omschreven o~vang ' 
van de onderhoudsplicht vervangen door de 
vermelding: ,,de gehele weg en van een ver
harding van puin ,en grind". 

3 °. bij weg no. 18 vervallen de in kolom 
VII en VIII door Gedeputeerde Staten aan
gebrachte wijzigingen. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van -dit besluit, 
dat met het rapport van de Minister in het 
Staat.sblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State, Afdeling voor de Geschil
len van Bestuur. 

Soestdijk, 7 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Minister van V . en W., H. V.os. 

(Uitge_g. 23 Juli r948.) 
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MINISTERIE VAN VERKEER EN 
WATERSTAAT. 

No. 701. 
.Afdeling Waterstaatsrecht. 

div. Bijlagen. 

's-Gravenhage, 1 Juni 1948. 

Zeer eerbiedig veroorloof ik mij Uwer E:o
ninklijke Hoogheid hierbij voor te leggen 
het advies van de Raad van State, Afdeling 
voor de Geschillen van Bestuur, inzake het 
beroep, ingesteld door 1°. de Majoor, Eerst
aanwezend Ingenieur der Genie te Utrecht, 
hiertoe gemachtigd door de Minister van 
Oorlog, en 2 °. door burgemeester en wet
houders van de gemeente de Bilt, beide ge
richt tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Utrecht van 26 Februari 1946, 
2e Afdeling, No. A1 731' 45/402, tot vaststel
ling van de wegenlegger der gemeente de 
Bilt. 

Het door de Afdeling bij dat advies aan 
H .M. de Koningin voorgedragen ontwerp
besluit luidde als · volgt: 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door 1° . de Majoor, Eerstaanwezend-Inge
nieur der Genie te Utrecht, hiertoe gemach
tigd door de Minister van Oorlog, en 2 °. 
door burgemeester en wethouders van de 
gemeente de Bilt, beide gericht tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten v. Utrecht 
van 26 Februari 1946, 2e Afdeling, No. 
A1 731' 45/402, tot vaststelling van de wegen-
1egger der gemeente de Bilt; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
G eschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 25 November 1947, No. 1405 en 11 Fe
bruari 1948, No. 1405 (1947) /56; 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 22 Mei 1948, 
No. 711, Afdeling Waterstaatsrecht; 

Overwegende: dat Gedeputeerde Staten 
van de provincie Utrecht bij hun besluit van 
26 Februari 1946, 2e Afdeling, No. A1 731'45/ 
402, onder meer I in het door de burge
meester van de Bilt opgemaakt ontwerp 
van de legger der wegen van die gemeente 
de in het besluit nader aangegeven wijzi
gingen in rood hebben aangebracht; Il in 
de omschrijvingen van de wegen 14 en 22 
de vermelding "Het Rijk (Departement van 
Waterstaat)" hebben vervangen door: ,,Het 
Rijk (Oorlog)", en in de omschrijvingen 
van de wegen 24, 25, 25a, 26, 26a en 29 die 
vermelding, voorzover deze niet krachtens 
het bepaalde onder I van dit besluit wordt 
geschrapt, hebben vervangen door : ,,Het 
Rijk (Openbare Werken en Wederopbouw)": 
111 de bij de legger behorende overzichts
kaart voorzoveel nodig in verband met het 
vorenstaande hebben gewijzigd; IV de leg
ger der wegen van de gemeente de Bilt, al
dus gewijzigd, hebben vastgesteld; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij met be
trekking tot de punten, welke bij de onder
werpelijke beroepen v ,m belang zijn, onder 
meer hebben overwogen: met betrekking tot 
de bezwaren door de gemeente de Bilt naar 
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voren gebracht: a . d a t de om standigheid , 
dat de wegen nos . 7, 7a en 8 aansluiten op 
een in de gemeente Baarn gelegen en i>1 de 
nieuw wegenlegger dier gemeent e opgeno
men weg, opzichzelve geen bewijs kan op
leveren voor de openbaarheid van die we
gen; dat toch de openbaarheid van bedoel
de weg onder Baarn kan worden afgeleid 
uit de omstandigheid, dat hij op de wegen
leggers van 1856 en 1875 voorkwam en 
daartegen door de rechthebbenden destijds 
noch later bezwaar is gemaakt; dat zodani
ge omstandigheid zich ten opzichte van de 
onderhavige wegen niet voordoet, terwijl de 
openbaarheid daarvan evenmin uit andere 
feiten kan worden afgeleid; dat met name 
niet als zodanig feit kan gelden de door de 
burgemeester vermelde omstandigheid, dat 
aan de rijwielpadvereniging "Gooi- en -Eem... 
land" tot wederopzegging vergunning is ver_ 
!eend tot het aanlegger} van een rijwielpad 
langs die wegen; c. nopens het bezwaar de
zer gemeente tegen het handhaven in de 
legger in kolom V onder a van de omschrij
ving van weg No. 4, Vuurse steeg, van het 
woord "asfaltbeton"_ dat geen aanleiding 
bestaat het woord "asfaltbeton", te hand
havèn, aangezien, zoals door de burge
meester wordt toegegeven, de onderhouds
plichtige slechts kan worden vefplicht tot 
onderhoud als puin- en grindweg, terwijl de 
door de burgemeester voorgestelde aanvul
ling geen enkele rechtszekerheid zou geven 
met betrekking tot het onderhoud van de 
asfaltverharding; d. nopens de bezwaren 
door de~ gemeente aangevoerd tegen het 
afvoeren van de legger van de Hoofddijk 
(Oostbroekselaan) weg no. 20: I dat de 
door genoemde gemeente naar voren ge
brachte vermelding, dat in 1724 door Ge
deputeerde Staten aan de toenmalige eige
naar vergunning tot tolheffing is gegeven, 
klaarblijkelijk op een vergissing heeft be
ruht, aangezien een door hun college in het 
Rijksarchief ingesteld onderzoek heeft uit
gewezen, dat het in 1874 verkeerdelijk voor 
een tolconcessie gehouden appointement 
van Gedeputeerden van de Staten 's Lands 
van Utrecht, gedateerd 10 October 1724 in 
feite een vergunning behelsde om de ~n
derwerpelijke weg, in de akte omschreven 
als weg van de Boomgaard af tot de brug
ge over de Biltsche Vaart, met een "hecken 
of boom" te mogen afsluiten, ,,mits de eige
naar aan de respective Conventen van Oost
broek ende derselvei- bruyckers ieder een 
sleutel besorge om de weg mede te mogen 
gebn)iken, sonder dat deselve die nochtans 
aan andere sullen mogen over!eeveren"; Il 
dat slechts de eigenaar van een niet open
bare weg bevoegd is motorrijtuigen of an
dere vervoermiddelen daarop naar believen 
toe te laten of te weren, terwijl geslotenver
klaring van voor het openbaar verkeer 
openstaande wegen voor een of meer van de 
genoemde categorieën slechts door het in of 
krachtens de Motor- en Rijwielwet aange
wezen gezag kan geschieden; dat de om
standigheid. dat de eigenaar de weg voor 
motorrijtuigen heeft afgesloten zonder dat 
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de overheid daartegen is opgetreden, naast 
het feit der tolh~ffing zonder concessie een 
zeer sterke aanwijzing voor het private ka
rakter van de weg vormt; dat strafrechter-
1ijke uitspraken, waarbij de openbaarheid 
van een weg niet in het geding is geweest, 
niet kunnen worden gehanteerd als bewijs 
voor de openbaarheid van die weg in de zin 
van de Wegenwet; ' 

dat zij verder onder meer hebben over
wogen met betrekking tot de bij hun Col-
1ege door H. van Reek geuite bezwaren te
gen het te zijnen name stellen van het on
·derhoud van een deel van de Bisschopsweg 
(weg no. 18), zomede van een deel van de 
Bisschopswetering en van de rechterberm
'Sloot, dat door van Reek wordt gesteld, dat 
aan enige V\;!rplichting om de weg, de we
·tering en de bermsloot te onderhouden -
welke verplichting overigens door hem 
wordt ontkend - althans van de zijde der 
eigenaren gedurende meer dan 30 achter
eenvolgende jaren niet is voldaan, zodat een 
verplichting tot onderhoud, zo deze mocht 
hebben bestaan, in ieder geval is teniet ge
gaan ingevolge artikel 23 van de Wegen
wet; dat deze bewering, voorzover de weg 
betreft, door de burgemeester van de Bilt in 
zijn te dezer zake uitgebracht advies niet 
wordt tegengesproken; dat artikel 23, eerste 
1id, eerste zin, van de Wegenwet bepaalt, 
dat de verplichting om een weg te onder
houden is teniet gegaan, wanneer geduren
de dertig achtereenvolgende jaren daaraan 
door de verplichte in generlei opzicht is 
voldaan; dat mitsdien de vraag, in hoeverre 
,op hem en zijn rechtvoorgangers enige on
-derhoudsverplichting ten aanzien van de 
weg heeft gerust, niet verder behoeft te 
worden onderzocht, aangezien moet worden 
aangenomen, dat deze verplichting heeft 
·opgehouden te bestaan; dat, wat het onder
houd der Bisschopswetering betreft, de 
lçeur van het waterschap Zeist voorschrijft, 
dat zij door de eigenaren, vruchtgebruikers 
of erfpachters van de . daaraan grenzende 
percelen, elk voorzover ieders recht strekt, 
tot op de helft der breedte voortdurend 
moet worden onderhouden en schoongehou
den op de daarvoor vastgestelde afmetin
-gen, met dien verstande, dat, wanneer aan 
een der zijden der wetering een openbare 
weg is gelegen, de onderhoudsplichtige aan 
de tegenovergestelde zijde verplicht is bei
de helften der wetering te onderhouden; dat 
aan de zijde vàn zijn eigendommen de Bis
schopsweg is gelegen, zodat ter plaatse niet 
hij, doch de eigenaren van de percelen, ge
legen aan de van de weg afgekeerde helft 
,der wetering, met het onderhoud van de 
wetering over de volle breedte zijn. belast 
en als zodanig in de legger dienen te wor
den vermeld; dat een daartoe strekkend 
ontwerp van wijzigingen, in de legger aan 
te brengen, na openbare kennisgeving van 
25 October 1945 tot 26 November 1945 
voor een ieder ter Provinciale Griffie ter 
inzage heeft gelegen; dat in bedoeld ont
werp tevens is opgenomen een gewijzigde 
omschrijving van de onderhoudsplicht van 
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de Bisschopswetering, voorzover deze langs 
de Bunnikse weg (weg no, 19) is gelegen; 
dat tegen bedoeld · ontwerp noch schriftelijk 
noch mondeling op de deswege op 26 No
vember 1945 ter Provinciale Griffie gehou
den zitting bezwaren zijn ingebracht; dat 
voorts, wat de rechterbermsloot betreft, in-· 
gevolge artikel 23 der ·Wegenwet in ver
band met het derde lid van artikel 15 van 
die wet moet worden aangenomen, dat de 
verplichting tot onderhoud daarvan is te
niet gegaan; 

dat tegen dit besluit bij Ons in beroep 
zijn gekomen, 1°. de Majoor, Eerstaanwe
zend-Ingenieur der Genie van het 2e Ge
nie-Commandement, hiertoe gemachtigd 
door Onze Minister van Oorlog, en ten 2 ° ., 
burgemeester en wethouders van de ge
meente de Bilt; 

dat de Majoor, Eerstaanwezend-Ingenieur 
der Genie onder meer aanvoert, dat in de 
wegenlegger der gemeente de Bilt bij weg 
no. 22 als kunstwerk b . vermeld wordt een 
gemetselde duiker, welke in onderhoud is 
gesteld bij het Rijk (Oorlog); dat deze dui
ker echter niet bij het Ministerie van Oor
log, doch bij het Waterschap Zeist in be
heer en onderhoud is; dat, aangezien de vo
rengenoemde weg no. 22 tijdens de bezet
tingstijd in tijdelijk beheer en onderhoud is 
geweest bij de Dienst voor Bijzonder Be
heer van de Rijkswaterstaat, welke dienst 
niet over alle benodigde gegeven beschikte, 
tijdens de ter visielegging van het ontwerp 
van de legger verzuimd werd het hiervoren
genoemde bezwaar in te brengen; dat in de 
vastgestelde wegenlegger der gemeente Bun
nik dezelfde duiker ook voorkomt - aan
gezien deze juist op de grens tussen de ge
meenten de Bilt en Bunnik ligt - en op die 
legger terecht in onderhoud is gesteld bij 
het Waterschap Zeist; dat hij hoopt, dat de 
noodzakelijke wijzigingen zullen worden 
aangebracht; 

dat burgemeester en wethouders van de 
Bilt in hoofdzaak aanvoeren, dat hun be
zwaren betreffen de navolgende punten: 

t en aanzien van de wegen nos. 7, 7a en 
8: dat van weg no. 7 slechts het eerste ge
deelte, · ter lengte van 562 meter, op de leg
ger is gehan'dhaafd, terwijl het overige ge
deelte, lang 1047 meter, is komen te ver
vallen; dat de wegen 7a en 8 geheel zijn 
geschrapt; dat Gedeputeerde Staten aan
nemen, dat deze wegen niet openbaar zijn, 
en deze conclusie blijkbaar gronden op de 
door de eigenaar overgelegde getuigenver
klaringen; dat daaraan echter meer waarde 

·is toegekend, dan waarop zij aanspraak 
kunnen maken; dat evenwel, mocht het al 
zijn, dat de ih artikel 4, lid 1, sub I der 
Wegenwet genoemde termijn door een bord
je of tolboom gestuit is geworden, de eige
naar, door de rijwielpaden langs deze wegen 
in onderhoud te geven aan de Rijwielpad
vereniging "Gooi- en Eemland" en door ze 
te doen opnemen in het paddenstoelenweg
wijzerssysteem van de A.N.W.B., dan toch 
te kennen heeft gegeven, dat hij deze paden 
als openbare weg beschouwd wenst te zien; 
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da t deze fietspaden reeds voorkomen op de 
in 1925 door de A.N.W.B. uitgegeven kaart 
v an de rijwielpaden van Gooi en Eemland, 
Utrecht en Omstreken en West-Veluwe; dat, 
daar de karrepaden op geen enkele wijze 
van de bedoelde fietspaden zijn afgeschei
den, naar de mening van hen, appellanten, 
m ag worden geconcludeerd, dat door de 
voormelde beschikkingsdaad van de eige
naar ook de karrepaarden het karakter van 
openbaarheid hebben verkregen; dat Gede
puteerde Staten in hun besluit van 26 Fe
bruari 1946 overwegen, dat de vergunning 
aan de rijwielpadvereniging "Gooi- en Eem
land" niet kan gelden als een feit , waaruit 
de openbaarheid kan worden afgeleid; dat 
dit standpunt echter niet nader wordt ge
argumenteerd; dat de bewering, dat de 
openbaarheid van deze wegen. welke in 
feite steeds voor een ieder toegankelijk zijn 
geweest, zou zijn verstoord door enige bord
jes, waarvan enkele dan nog betrekking 
hadden op eigendommen van anderen, hun 
niet aanvaardbaar voorkomt; dat van enig 
onderzoek der getuigenverklaringen op haar 
betrouwbaarheid, hun, appellanten, uit het 
besluit van Gedeputeerde Staten ook niet is 
gebleken; dat bij handhaving v;rn de door 
Gedeputeerde Staten aangebrachte wijziging 
de zonderlinge en ongewenste toestand zal 
ontstaan. dat een vrij belangrijke intercom
munale verbinding van Bilthoven, Maar
tensdijk en Hollandse Rading met de Lage 
Vuursche als openbare weg verbroken kan 
worden, doordat de in de gemeente de Bilt 
gelegen weggedeelten niet, het in de ge
m eente Baarn liggende stuk wel als open
bare weg wordt aanvaard; dat naar hun 
mening Gedeputeerde Staten argumenten 
v an zuiver formele aard hier ten onrechte 
doen praevaleren boven overwegingen van 
algemeen en practisch belang; dat het 
standpunt van hen. appellanten, wel in eer
dere brieven uitvoerig is uiteengezet, welke 
als bijlagen bij dit beroep behoren; 

ten aanzien van weg no. 4: dat deze weg 
oorspronkelijk een puin- en grindweg was; 
dat in 1939 de Nederlandse Militaire Over
heid, zonder <le onderhoudsplichtige hierin 
te kennen, de puin- en grindverharding 
heeft vervangen door een asfaltbeton-ver
harding; dat zij op het standpunt staan, 
dat in kolom Va de feitelijke toestand en 
d us de bestaande verharding behoort te 
worden aangegeven, zijnde asfaltbeton; dat, 
t eneinde aan de bezwaren hiertegen van 
Gedeputeerde Staten tegemoet te komen, 
voorgestéld is in kolom XI de bijvoegin g 
op te nemen, dat het de onderhoudsplich
tige zal vrijstaan de asfaltbetonverharding 
weer te vervangen door een puin- en grind
verharding en dat hij, van het tijdstip af, 
dat hij van dit recht gebruik maakt, ver
plicht zal zijn de weg als puin- en grind
weg te onderhouden; dat Gedeputeerde Sta
ten desondanks de aanduiding van de aard 
der verharding hebben gewijzigd, hiermede 
enerzijds de onderhoudsplichtige, anderszijds 
de rechtszekerheid in bescherming willen
de nemen; dat het dagelijks onderhoud van 
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een puin- en grindweg m eer kosten en zorg 
geeft dan dat van een asfaltbetonweg, ter
wijl desnoods in kolom XI ten overvloede 
zou kunnen worden opgenomen, dat de kos
ten van het te vergen onderhoud· niet meer 
zullen bedragen dan de uitgaven, welke de 
onderhoudsplichtige zich zou hebben te ge
troosten, indien de verharding nog uit puin 
en grind bestond; dat de veronderstelling, 
dat bij de door hen voorgestelde aanvulling 
de rechtszekerheid met betrekking tot het 
onderhoud van de asfaltverharding in het 
gedrang zou komen, niet duidelijk is; dat 
deze rechtszekerheid zeker niet meer zal 
worden bevorderd, indien de onderhouds
plichtige de verplichting krijgt het asfalt
betondek als puin- en grindweg te onder
houden; dat zij er ook op willen wijzen, dat 
Gedeputeerde Staten bij weg No. 18 (Bis
schopsweg) blijkbaar wel het door hen, ap
pellanten, gehuldigde standpunt hebben in
genomen; dat zij verzoeken de vermelding 
,,puin en grind" in kolom Va weer te wij
zigen in asfaltbeton; 

ten aanzien van weg no. 20: dat zeer tot 
hun leedwezen Gedeputeerde Staten ge
meend hebben de Hoofddijk ( Oostbroekse
laan) als openbare weg van de legger te 
moeten afvoeren, ondanks de talrijke en 
huns inziens sterke argumenten, welke zij, 
appellanten, voor handhaving hebben aan
gevoerd en welke zij in de bijgevoegde brie
ven h~bben aangegeven; dat zij het op prijs 
stellen, indien het daar geschrevene ook in 
deze instantie als weergave van hun stantl
punt kan worden aangemerkt en tegenover 
de door Gedeputeerde Staten naar voren 
gebrachte aanwijzingen voor het niet-open
bare karakter van deze weg nog eens moge 
worden afgewogen; 

ten aanzien van de wegen nos. 24, 25, 25a 
en 29: dat het hier betreft een aantal we
gen. in onderhoud bij het Rijk; dat de berm
sloten en beplantingen langs deze wegen 
echter hier en daar in onderhoud bij de 
eigenaren der aanliggende percelen zijn; dat 
alsdan en in zoverre de gemeente de Bilt als 
toezichthoudend orgaan in kolom · X dient 
te worden vermeld; dat deze toevoegingen 
alsdan dienen te worden aangebracht op de 
bladzijden 82, 90, 92 en 106 van de legger; 

ten aanzien van weg no. 18: dat zij zich 
met hetgeen Gedeputeerde Staten met be
trekking tot deze weg in de legger hebben 
gewij~igd allerminst kunnen vereenigen; dat 
de bnef van de burgemeester aan de Com
missaris der provincie van 6 Juli 1944 
reeds aangeeft, dat en waarom naar hun 
oordeel de eigenaar van de weg als onder
houdsplichtige dient te worden aangemerkt· 
dat deze eigenaar begonnen is met bezwaS.: 
te maken tegen het feit, dat de weg a ls 
openbare weg op de ontwerp-legger was ge
plaatst; dat Gedeputeerde Staten met hen 
van oordeel waren, dat dit bezwaar onge
grond was; dat vervolgens de eigenaar be
toogd heeft niet verplicht te zijn tot h et 
onderhouden van de weg en Gedeputeerde 
Staten blijkbaar voor dit standpunt heeft 
kunnen wihnen, met het gevolg, dat hij als 
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onderhoudsplichtige is doorgehaald (de ei
genaar van de andere helft van de weg werd 
gehandhaafd), waardoor de gemeente de 
Bilt thans dus voor dit onderhoud zal moe
ten zorgen; dat de situatie in deze aldus is, 
dat de betreffende weg aan 2 eigenaren toec 
behoort, de ene helft aan de eigenaar van 
het kadastraal perceel Sectie C., no. 663, 
-(de heer H . van Reek), de andere helft aan 
die van perceel no. 666 ; dat de eigenaar van 
perceel 663 stelt, in dertig achtereenvólgen
de jaren in generlei opzicht aan zijn onder
houdsplicht te hebben voldaan, op grond 
waarvan deze plicht zou zijn teniet gegaan; 
dat zijn weg in bedoeld tijdvak wel met 
s intels en puin is verhard, doch, zijns in
ziens, niet door hem, maar door de eigenaar 
van perceel 666, en dat wel zonder hem als 
eigenaar van het betreffende weggedeelte 
daarin te kennen; dat, gelet op de plaatse
lijke situatie - de weg. loopt direct om de 
buitenplaats van de heer van Reek heen -, 
niet aan te nemen is, dat het verharden 
zonder diens medeweten en instemming zou 
hebben plaats gehad; dat zij, appellanten, 
weliswaar de bewering hebben· tegengespro
ken, als zou de onderhoudsplicht van de 
heer vän Reek zijn tenietgegaan op grond 
van het door hem gestelde; dat zonderlinge 
-consequenties zouden voortvloeien uit het 
aanvaarden van diens betoog; dat de ge
meenten bij het nakomen van het hun in 
artikel 16 der Wegenwet opgelegde toezicht 
dus niet alleen zullen hebben na te gaan of 
de wegen wel verkeren in een goede staat, 
maar zich tevens zullen hebben t e verge
wissen, of het onderhoud wel is uitgevoerd 
door, of althans voor rekening van de in de 

·wegenlegger genoemde onderhoudsplichtige; 
dat anders steeds het gevaar dreigt, dat de 
onderhoudsplichtige na verloop van jaren 
van zijn onderhoudsplicht ontheven wordt, 
daar niet hij, doch een ander het onder
houd gedurende de laatste 30 jaar heeft 
verricht, hetgeen perspectieven oplevert 
voor de 2 eigenaren, die ieder voor de helft 
van een weg onderhoudsplichtig zijn; dat, 
indien zij immers elkander in plaats van 
hun eigen onderhoudsplicht waarnemen, 
overigens ten genoegen van de toezichthou
dende overheid, zij na 30 jaar beiden van 
die plicht ontslagen zijn en verder de ge
meente er voor mag zorgen, dat de weg in 
goede staat verkeert; dat het duidelijk is, 
dat het door hen gewraakte standpunt de 
gemeentebesturen bij hun toez~cht voor on
nakoombare opdrachten stelt en in tweede 
instantie voor onaanvaardbare onderhouds
plichten; dat zij dan ook verzoeken de om
schrijvingen in de kolommen VII en VIII 
(boven) weder in haar oorspronkelijke re
,::lactie te herstellen; dat echter, indien dit 
op juridische bezwaren mocht stuiten, de 
eigenaar van perceel no. 666 als onder
houdsplichtige voor de gehele weg zou moe
ten worden opgenomen, daar deze ook in 
het onderhoud van het hem niet toebeho
rend weggedeelte heeft voorzien ; dat de 
heer van Reek ook zijn onderhoudsplicht 
ten aanzien van dé rechter bermsloot langs 
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de weg no. 18 (Bisschopsweg) bestrijdt; dat 
dit een gedeelte is van de sloot, welke rond
om zijn buitenplaats "Oostbroek" loopt en 
een belangrijk aandeel heeft in de afwate
ring en de afscheiding van de buitenplaats 
met bijbehorende boomgaarden; dat, toen 
deze sloot indertijd op één plaats werd ge
dempt ten behoeve van een wegverbreding 
in een bocht van de Bunnikseweg, op last 
van de heer van Reek het thans omstreden 
slootgedeelte door een duiker met de Bis
schopswetering (de linker bermsloot) in 
verbinding moest worden gebracht, daar an
ders de afwatéring van "Oostbroek" in het 
gedrang zou komen, dat het belang, dat de 
eigenaar van deze sloot bij een behoorlijli: 
onderhoud heeft, wel duidelijk blijkt uit het 
feit, dat hij, volgens mededeling yan een 
der aanwonenden van de weg, de sloot ge
regeld laat schoonmaken; dat bij een be
zoek van een gemeenteopzichter ter plaatse 
op 23 Maart 1946 aan deze bleek, dat de 
sloot nog kortgeleden was schoongemaakt; 
dat de uitkomende specie op de berm van 
de weg was gedeponeerd en dat volgens de 
bovengenoemde aanwonenden · deze ·werk
zaamheden door een dagloner van de heer 
van Reek waren uitgevoerd; dat bij het
zelfde bezoek het tevens opviel, dat op het 
terrein van de buitenplaats een sleuf door 
een berm was gegraven, welke op ± 70 
meter ten zuiden van de boerderij van de 
heer van der Vliet uitkomt in de omstredeI). 
linkerbermsloot, en waardoor een andere 
(dwars-) sloot van de buitenplaats in di
recte verbinding met de wegsloot ( de rech
ter bermsloot) is gebracht en haar water 
hierop spuit;· dat er zelfs een 6-tal beton
buizen gereed ligt met het klaarblijkelijk 
doel deze afwateringsmogelijkheid door het 
maken van een duiker te bestendigen; dat 
het uitgesloten is, dat de ·eigenaar in de 
fatale periode 1902-1932 nimmer enig on
derhoud aan de betreffende bermsloot zou 
hebben doen verrichten, daar de smalle sloot 
dan reeds lang zou zijn dichtgegroeid; dat 
het vaststaat, dat de gemeente nimmer enig 
onderhoud aan de sloot heeft uitgevoerd; 
dat. indien tenslotte mocht worden besloten 
de eigenaar van perceel no. 666 ·op te nemen 
als onderhoudsplichtige van het aan de heer 
van Reek toebehorende gedeelte van de 
weg, de naar de weg gekeerde helft van de 
linker bermsloot aan de onderhoudsplichtige 
van de weg in onderhoud zou gegeven die- , 
nen te worden en de van de weg afgekeerde 
helft door de eigenaar van "Oostbroek" on
derhouden zou moeten worden; dat de bo
venstaande beschouwing over de rechter 
bermsloot berust op de overweging op blad
zijde s van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van 26 Februari 1946, waar in de 
se alinea staat: ,,Overwegende voorts, wat 
de rechterbermsloot betreft, dat ingevolge 
artikel 23 der Wegenwet in verband met 
hèt derde lid van artikel 15 van die wet 
moet worden aangenomen, dat de verplich- , 
ting tot onderhoud daarvan te niet is ge
gaan;" dat in werkelijkheid echter is ver
zuimd in de legger de voorgenomen wijzi-
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gingen aan te brengen, welke hun, appel
lanten, ook in alle opzichten onjuist en on
redelijk voorkomt; 

Overwegende: met betrekking tot het be
roep, ingesteld door de Majoor, Eerstaan
wezend-Ingenieur der Genie te Utrecht van 
het 2e Genie Commandement, daartoe ge
machtigd door de Minister van Oorlog, dat 
uit de stukken is gebleken, dat in de onder
werpelijke legger in kolom VII bij weg no. 
22 door Gedeputeerde Staten ten onrechte 
als onderhoudsplicl\tige van de aldaar in 
kolom VI bij b. voorkomende gemetselde 
duiker is vermeld "Het Rijk"; 

dat met gegrondverklaring van dit beroep 
in kolom VII op deze plaats als onderhouds_ 
plichtige behoort te worden vermeld het 
Waterschap Zeist, gelijk in de legger der 
wegen van de gemeente Bunnik met be
trekking tot deze duiker, welke op de grens 
van de gemeenten de Bilt en Bunnik is ge
legen, dan ook terecht is geschied, en dat de 
woorden "Het Rijk (Oorlog)" op deze plaats 
van de legger der wegen van de gemeente 
de Bilt moeten worden doorgehaald; 

Overwegende: met betrekking tot het be
roep, ingesteld door burgemeester en wet
houders van de Bilt: dat wat hun bezwaar 
ten aanzien van de wegen nos. 7, 7a en 8 
betreft, Gedeputeerde Staten in hun bestre
den beslissing terecht hebben geschrapt van 
de legger der wegen van genoemde gemeen
te het gedeelte van de weg no. 7, dat niet 
is gelegen tussen de Embranchementsweg 
en de afsluitboom, en verder de wegen nos. 
7a en 8; 

dat immers, naar uit de stukken is ge
bleken. bij het begin van deze wezen, welke 
een doorlopend geheel vormen, gedurende 
een tijdvak van tenminste een jaar voor het 
inwerkingtreden van de Wegenwet, duide
lijk is kenbaar gemaakt, dat zij slechts ter 
bede voor een ieder toegankelijk zijn en dat 
bovendien reeds tenminste 30 jaar lang een 
afsluitboom op weg no. 7 aanwezig is ge
weest, zodat hier sprake is van een uitzon
dering, bedoeld in artikel 4, lid 2, van de 
Wegenwet, waardoor dus de openbaarheid 
van deze wegen niet op grond van het be
paalde onder I en II van het 1e lid van dit 
artikel kan worden aangenomen, terwijl 
evenmin is komen vast te staan, dat aan 
deze wegen door de rechthebbende de be
stemming van openbare weg is gegeven; 

dat in het bijzonder een zodanige bestem
ming niet daaruit kan worden afgeleid, dat 
de eigenaar de langs deze wegen lopende 
rijwielpaden heeft doen voorzien van weg
wijzers van de A.N.W.B. en dat deze rij
wielpaden met zijn toestemming zijn opge
nomen in door deze Bond uitgegeven streek
kaarten, temeer daar is gebleken, dat de be
doelde rijwielpaden niet één geheel vormen 
met deze wegen, zodat hetgeen met de 
rijwielpaden moge zijn geschied niet de 
openbaarheid van de onderwerpelijke wegen 
tengevolge kan hebben; dat derhalve ook 
niet op grond van het bepaalde in het 1e 
lid onder II van genoemd artikel 4 de open
baarheid kan worden aangenomen; 
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dat ook niet is gebleken, dat de open
baarheid van deze wegen op enige andere 
grond zou moeten worden aangenomen; 

dat het beroep op dit punt derhalve on
gegrond is; 

dat, wat het bezwaar van burgemeester en 
wethouders ten aanzien van weg no. 4 be
treft. Gedeputeerde Staten, gelijk ook door 
hen zelf erkend wordt, ten onrechte in de 
legger bij weg no. 4 in kolom Va als aard 
van de verharding van de weg puin en grind 
hebben vermeld; 

dat immers deze weg weliswaar oorspron
kelijk een puin- en grindweg was, doch dat 
in 1939 de Militaire Overheid, zij het ook 
zonder de onderhoudsplichtige er in te ken
nen. de genoemde verharding heeft vervan
gen door een asfaltbetonverharding; 

dat het naar Ons oordeel juist is, ter vol
doening aan het bepaalde in het 1e lid on
der V van artikel 30 der Wegenwet in de 
legger ten deze de bestaande toestand te 
vermelden, terwijl alsdan in kolom XI moet 
worden vermeld, dat het de onderhouds
plichtige zal vrijstaan de asfaltbetonverhar
ding wederom te vervangen door een puin
en grindverharding en dat hij in dat aeval 
van het tijdstip dezer verharding af weder
om verplicht zal zijn de weg als puin- en 
grindweg te onderhouden; 

dat op dit punt het ingestelde beroep der
halve gegrond is; 

dat, wat het bezwaar van burgemeester 
en wethouders ten aanzien van de weg no. 
20 betreft, uit een nader onderzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur ingesteld onderzoek 
is gebleken, dat oorspronkelijk ten onrechte 
is aangenomen, dat in 1724 door Gedepu
teerde Staten aan de toenmalige eigenaar 
van de weg vergunning tot tolheffing zou 
zijn gegeven, daar toen slechts, onder zekere 
voorwaarden, vergunning is verleend om de 
weg te mogen afsluiten en dat deze tol ook 
niet is aangemeld in 18n ter gelegenheid 
van het daartoe strekkend Keizerlijk de
creet: 

dat een en ander eerder wijst op het niet 
openbaar zijn van deze weg, terwijl daarbij 
nog komt de ook reeds door Gedeputeerde 
Staten vermelde omstandigheid, dat de ei
genaar de weg voor motorrijtuigen heeft 
afgsloten; 

dat het beroep op dit punt derhalve niet 
gegrond is; 

dat, wat het bezwaar van burgemeester 
en wethouders ten aanzien 'van de wegen 
nos. 24, 25, 25a en 29 betreft, in het bestre
den besluit van Gedeputeerde Staten te
recht geen gevolg is gegeven aan de wens 
van het gemeentebestuur van de Bilt om bij 
deze wegen, welke bij het Rijk in beheer en 
onderhoud zijn, in kolom X de genoemde 
gemeente als toezichthoudend orgaan te ver_ 
melden voor wat betreft de gedeelten van 
de bermsloten en beplantingen van deze 
wegen, welke in onderhoud zijn bij de eige
naren van de aanliggende percelen; 

dat immers, naar uit de stukken is ge
bleken, het toezicht op het onderhoud van 
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deze beplantingen en bermsloten, ook voor 
wat betreft de hierbedoelde gedeelten, be
rust bij het Rijk, zodat een vermelding in 
kolom X van de gemeente als toezichthou
dend orgaan in strijd zou zijn met de wer
kelijke toestand · in deze; 

dat het beroep op dit punt derhalve niet 
gegrond is; 

dat wat tenslotte het bezwaar van bur
gemeester en wethouders ten aanzien van 
weg no. 18 betreft, Gedeputeerde Staten 
met betrekking tot deze weg terecht hebben 
beslist, dat de eigenaar van het perceel, 
kadastraal bekend Sectie C, no. 663, onthe
ven is van de verplichting tot het onder
houden van het gedeelte van de · weg, het
welk aan de zijde van dit perceel is gelegen; 

dat met name is gebleken, dat de bedoel
de onderhoudsplicht, voorzover deze eertijds 
heeft bestaan voor de eigenaar van genoemd, 
perceel, teniet is gegaan op grond van het 
bepaalde in artikel 23 der Wegenwet, aan
gezien gedurende tenminste 30 achtereen
volgende jaren aan de verplichting tot on
derhoud in generlei opzicht is voldaan en 
in dat tijdvak door de daartoe bevoegde 
macht ook nimmer bevel is gegeven om aan 
deze verplichting te voldoen; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve juist 
hebben gehandeld door de in verband hier
mede noodzakelijke wijzigingen aan te bren
gen in de legger bij weg no. 18 in de ko
lommen VII en VIII; 

dat het verder niet aangaat om de eige
naar van perceel Sectie C., no. 666, met het 
onderhoud van de betreffende weg, ook 
voorzover deze niet op dit perceel is gele
gen, te belasten. daar de verplichting hier
toe niet kan zijn ontstaan door het enkele 
feit, dat deze eigenaar, zonder daartoe ge
houden te zijn, het onderhoud gedurende 
een aantal jaren heeft verricht, terwijl ook · 
verder van het bestaan van zodanige ver
plichting niet is gebleken; 

dat het beroep, wat dit onderdeel betreft, 
mitsdien ongegrond is; 

dat echter burgemeester en wethouders 
van de Bilt, naar uit de stukken is geble
ken, terecht op hebben gewezen, dat door 
de eigenaar van het voormelde perceel, Sec
tie C .. no. 663, steeds onderhoudsdaden zijn 
verricht ten aanzien van de rechterberm
sloot langs weg no. 18, voorzover deze berm_ 
sloot voor zijn perceel is gelegen; 

dat Gedeputeerde Staten dus ten onrechte 
hebben beslist, dat de onderhoudsplicht van 
de eigenaar van dit perceel, welke oorspron
kelijk bestaan heeft ook wat betreft het 
voormelde gedeelte van de rechterberm
sloot, zou zijn teniet gegaan op grond van 
het bepaalde in artikel 23 der Wegenwet; 

dat het beroept wat dit onderdeel betr~ft, 
derhalve gegrond is en dat de eigenaar van 
perceel Sectie C., no. 663, dus in deze leg
ger bij weg no. 18 in kolom VIII als onder
houdsplichtige van het betreffende gedeelte 
van de voormelde rechterbermsloot moet 
worden vermeld; 

Gezien de Wegenwet; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit van Gedeputeerde Staten · 
van de provincie Utrecht, te beslissen; dat 
de door hen vastgestelde wegenlegger van. 
de gemeente de Bilt behoort te worden ge
wijzigd als volgt: 

r 0
• bij weg no. 22 worden in-kolom VII 

doorgehaald de woorden "Het Rijk (Oor
log)" en wordt daarvoor in de plaats, als 
onderhoudsplichtige van de in kolom VI bij 
b voor!rnmende duiker, vermeld het water-
schap Zeist; 

2 ° . bij weg no. 4 worden in kolom Va 
doorgehaald de woorden "puin en grind" en 
wordt daarvoor in de plaats geschreven: 
asfaltbeton. Verder wordt bij deze weg in. 
kolom XI de navolgende vermelding toege
voegd: de onderhoudsplichtige heeft lret 
recht de asfaltbetonverharding te vervan
gen door een puin- en grindverharding, ter
wijl hij in dat geval van het tijdstip dezer 
verandering af wederom verplicht zal zijn 
de weg als puin- en grindweg te onderhou
den• 

3i. bij weg no. 18 wordt in kolom VIII 
op bladzijde 54 als onderhoudsplichtige van 
de rechterbermsloot van deze weg, voorzo
ver gelegen voor het perceel kadastraal be
kend Sectie C., no. 663, de eigenaar van dit 
perceel vermeld. 

Onze Minister van Verkeer en Water
staat is belast met de uitvoering van dit 
besluit. · 

Met mijn b~denkingen tegen het ontwerp
besluit heb ik de Afdeling in kennis gesteld. 

De Afdeling bracht daarop aan Hare Ma
jesteit de Koningin het volgend nader ad
vies uit, waarin de dezerzijdse beschouwin-
gen volledig zijn weergegeven: 

Krachtens machtiging van Uwe Majesteit 
heeft de Minister van Verkeer en Water
staat met een schrijven van _19 Januari 1948, 
No. 709, Afdeling Waterstaatsrecht, bij de 
Raad van State, Afdeling voor de Geschil
len van Bestuur. opnieuw ter overweging_ 
aanhangig gemaakt het beroep ingesteld 
door r O

• de Majoor, E erstaanwezend-Inge
nieur der Genie te Utrecht, hiertoe gemach
tigd door de Minister van Oorlog, en 2 °. 
door burgemeester en wethouders van de 
gemeente de Bilt, beide gericht tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten v. Utrecht 
van 26 Februari 1946, 2e Afd., No. A1731'45/ 
402, tot vaststelling van de wegenlegger der 
gemeente de Bilt. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat 
geeft ·in zijn bovengemeld schrijven als zijn 
mening te kennen, dat hij er zich weliswaar 
mede kan verenigen. dat ter voldoening aan 
het bepaalde iri het re lid onder V van ar
tikel 30 der Wegenwet ten aanzien van weg 
no. 4 in de wegenlegger van de gemeente 
de Bilt de in werkelijkheid bestaande toe
stand wordt vermeld, doch dat zijns inziens, 
wanneer in kolom Va van de legger in plaats 
van "puin en grind" wordt geschreven "as
faltbeton" de omvang van de onderhouds
plicht in kolom VIII omschreven zal moe-
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ten worden als: ,,het gehele onderhoud van 
de weg en van een verharding van - puin en 
grind'.'-

De bewindsman is deze opvatting toe
gedaan, omdat zijns inziens het onderhoud 
van de asfaltbetonverharding niet tot de 
onderhoudsplicht van de eigenaar van het 
kadastraal perceel Sectie A. No. 360 be
hoort. 

De Afdeling moge in verband hiermede 
er de aandacht op vestigen, dat aangeno
men mag worden, dat aan de weg met as
faltbetonverharding minder onderhouds
werkzaamheden behoeven te v.eschieden dan 
aan een weg met puin- en grindverharding. 
De Afdeling, welke met c\e Minister van 
oordeel is, dat aan een onderhoudsplichtige 
niet zonder meer door het gezag, dat de 
·legger der wegen vaststelt, een verandering 
van de onderhoudsplicht kan worden opge
legd, heeft in dit geval rekening gehouden 
met het feit, dat het hier gaat om een ver
lichting van deze onderhoudsplicht voor de 
·betrokkene. I 

De Afdeling is van oordeel, dat, indien 
vaststaat, dat de bedoelde verandering een 
verlichting van de op een onderhoudsplich
tige rustende plicht inhoudt en daaruit voor 
de toestand van de weg geen nadeel ont
staat, zij zeer wel bij eenzijdige handeling 
van de overheid kan plaats vinden. 

De Afdeling meent echter wel, dat deze 
bijzondere overwegingen op duidelijker 
wijze, dan tot dusverre is geschied, in haar 
advies tot uitdrukking dienen te komen. 

Verder is de Minister van oordeel, dat, 
ook al zou de onderhoudsplicht van de ei
genaar van het perceel kadastraal bekend 
Sectie C ., no. 663, ingevolge artikel 23 der 
Wegenwet teniet zijn gegaan, het niet aan
gaat de gemeente de Bilt op grond van het 
baar in artikel 16 dezer wet opgelegde toe
zicht tot dit onderhoud te verplichten. Bo
vendien meent ~e Minister het tenietgaan 
van de verplichting van de voornoemde 
eigenaar in twijfel te moeten. trekken op 
grond van het feit, dat deze de bermsloot 
bij de weg wel heeft onderhouden. 

Met betrekking tot dit punt moge de Af
,deling in de eerste plaats constateren, dat 
er op grond van de overgelegde stukken, 
en wel met name op grond van hetgeen· uit 
het ambtsbericht van de, Hoofdingenieur
Directeur van de Rijkswaterstaat van 24 
April 1947 daaromtrent is komen vast te 
staan, geen enkele twijfel mogelijk is om
trent het feit, dat ·de eigenaar van het per
ceel, kadastraal bekend gemeente de Bilt, 
Sectie C. no. 663, ten aanzien van het be
treffende weggedeelte gedurende de in arti
kel 23 der Wegenwet genoemde termijn van 
.30 jaren niet aan zijn onderhoudsplicht heeft 
voldaan. . 

Naar het oordeel van de Afdeling is hier
-door een geval aanwezig als bedoeld in ge
noemd artikel 23, en kan daaraan niet af
doen het feit, dat de onderhoudsplichtige 
aan zijn verplichting, om de langs dit weg
_gedeelte lopende bermsloot te onderhouden, 
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wel heeft voldaan . In verband hiermede 
wijst de Afdeling erop, dat in de legger de 
onderhoudsplicht van deze bermsloten ge
heel afzonderlijk pleegt te worden vermeld 
en zodoende ook beschouwd wordt als een 
afzonde;lijke verplichting. 

Wat nu verder de vraag betreft, of dit 
tengevolge kan hebben. dat de gemeente nu 
als onderhoudsplichtige wordt aangemerkt, 
erkent de Afdeling gaarne, dat de artikelen 
der Wegenwet met deze mogelijkheid niet 
voldoende rekening houden. Zij vestigt ech
ter de aandacht op pagina n van de me
morie van toelichting bij de Wegenwet, 
waaromtrent het onderhoud wordt opge

. merkt: ,,Betreft het geen waterschapsweg, 
dan komt, bij gebreke van een andere on
derhoudsplichtige, het onderhoud ten laste 
van de gemeente, waarin deze weg gelegen 
is. Aan haar toch wordt opgelegd de zorg, 
dat de wegen binnen haar gebied, voor zo
ver het niet zijn R ijks-, provinciale, water
schapswegen of wegen, waarop door een 
ander tol wordt geheven, verkeren in goe
den staat (artikel 16). 

Ontbreekt dus een andere onderhouds
plicht,ige, of is op hem geen verhaal, dan 
010et de gemeente wel zelve onderhouden". 

Het standpunt van de Afdeling ten 'deze 
is derhalve geheel in overeenstemming met 
de strekking van de Wegenwet. 

Ook uit het voorschrift van artil<:el 209, 
letter h, der gemeentewet volgt, dat de zorg 
voor het in goede staat houden van open
bare wegen enzovoort tot de taak der ge
meente behoort, indien andere onderhouds
plichtigen niet kunnen worden aangewezen. 

De Afdeling handhaaft dan ook het door 
haar oorspronkelijk ten deze voorgedragen 
ontwerp-besluit, waaraan zij op het boven
genoemde punt ter verduidelijking enkele 
overwegingen toevoegt en heeft derhalve de 
eer Uwer Majesteit eerbiedig een aldus ge
wijzigd ontwerp-besluit aan te bieden. 

Het door de Afdeling bij dit nader advies 
voorgedragen nieuwe ontwerp-besluit is ge
lijkluidend aan het voorgaande, behoudens 
hare overwegingen ten aanzien van de weg 
no. 4, welke zijn komen te luiden als volgt: 

dat, wat het bezwaar van burgemeester 
en wethouders van weg no. 4 betreft, Gede
puteerde Staten, gelijk .ook door hen zelf 
erkend wordt, ten onrechte in de legger bij 
weg no. 4 in kolom Va· als aard van de 
verharding van de weg puin en grind heb
ben vermeld; 

dat immers deze weg weliswaar oorspron
kelijk een puin- en grindweg was, doch dat 
in 1939 de Militaire Overheid, zij het ook 
zonder de onderhoudsplichtige er in te ken
nen, de genoemde verharding heeft vervan
gen door een asfaltbet.onverharding; 

dat het naar Ons oordeel juist is, ter vol
doening aan het bepaalde in het 1e lid on
der V van artikel 30 der Wegenwet in de 
legger ten deze de bestaande toestand te 
vermelden, terwijl alsdan in kolom XI moet 
worden vermeld, dat het de onderhouds
plichtige zal vrijstaan de asfaltbetonver-
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harding wederom te vervangen door een 
puin- en grindverharding en dat hij in dat 
geval van het tijdstip dezer verharding af 
wederom verplicht zal zijn de weg als puin
en grindweg te onderhouden; 

dat immers deze wijziging, naar is komen 
vast te staan. een verlichting van de on
derhoudsplicht van de eigenaar van perceel 
kadastraal bekend gemeente de Bilt, Sectie 
A., no. 360 ten overstaan van deze weg zal 
teweegbrengen, waarvan het gevolg niet zal 
zijn, dat de weg in minder goede staat zal 
komen te verkeren en waaruit voor derden 
geen nadeel zal ontstaan; 

dat op dit punt het ingestelde beroep 
,derhalve gegrond is. 

Ofschoon de Afdeling blijkens haar nader 
advies met mij van oordeel is, dat aan een 
onderhoudsplichtige niet zonder meer door 
het gezag, dat de legger der wegen vaststelt, 
een verandering van onderhoudsplicht kan 
wordén opgelegd, blijft zij van mening, dat 
de omschrijving van de omvang der onder
houdsplicht van weg no. 4 in kolom VIII 
zal kunnen worden gehandhaafd, wanneer 
de omschrijving van de aard der verharding 
in kolom Va wordt gewijzigd in: ,,asfalt
beton", aangezien aangenomen mag worden, 
dat aan een weg met asfaltbetonverharding 

1r1inder onderhoudswerkzaamheden behoeven 
te geschieden dan aan een weg met puin
en grindverharding zodat in dit geval reke
ning is gehouden met het feit, dat het hier 
gaat om een verlichting van deze onder
houdsplicht voor de betrokkene. 

De Afdeling meent, dat, indien vaststaat, 
dat de bedoelde verandering een verlichting 
van de op een onderhoudsplichtige rustende 
plicht inhoudt en daaruit voor de toestand 
van de weg geen nadeel ontstaat, zij zeer 
wel bij eenzijdige handeling van de overheid 
kan plaats hebben. 

Hiertegenover ben ik van oordeel, dat de 
-onderhoudsplicht in de wegenlegger zal moe
ten worden vermeld naar de bestaande 
rechtstoestand en deze niet door de over
heid kan worden veranderd, ongeacht of dit 
een verlichting of verzwaring van de ver
plichting betekent, daar de wegenlegger ook 
slechts de rechtstoestand der onderhouds
plicht vastlegt en niet de rechtsverhouding, 
welke 'daaraan ten grondslag ligt, zodat niet 
door de wegenlegger te wijzigen de rechts
grond van de onderhoudsplicht kan worden 
veranderd. 

Naast de vermelding "asfaltbeton" in ko
lom Va zal uit dien hoofde naar mijn me
ning in kolom VIII de omvang der onder
houdsplicht moeten worden omschreven als: 
"het gehele onderhoud van de weg en van 
-een verharding van puin en -grind", terwijl 
.de door de Afdeling geadviseerde vermel
ding in kolom XI dan achterw,ege zal kun
nen blijven. 

Met betrekking tot het door mij aange
voerde bezwaar om de verplichting tot on
derhoud van de weg no. r8, voorzover deze 
bij de eigenaar van het perceel kadastraal 
bekend Sectie C., no. 663, berust, thans op 
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grond van artikel r6 der Wegenwet ten 
laste van de gemeente te brengen, omdat 
de verplichting ingevolge artikel 23 der wet 
zou zijn teniet gegaan, merkt de Afdeling 
op, dat hieraan niet kan worden afgedaan 
door het feit, dat de .onderhoudsplichtige 
aan zijn verplichting om de langs dit weg
gedeelte lopende bermsloot te onderhouden, 
·wel heeft voldaan, aangezien in de legger 
de onderhoudsplicht van deze bermsloten 
geheel afzonderlijk pleegt te worden ver
meld en zodoende ook beschouwd wordt als 
afzonderliike verplichting. • 

Hiertegenover ben ik van mening, dat de 
omstandigheid, dat de onderhoudsplicht van 
bermsloten afzonderlijk wordt vermeld, geen 
argument kan opleveren om niet aan te 
nemen, dat bermsloten een deel van de weg 
vormen (zie bijvoorbeeld de artikelen 14, 
lid 3 en 4. en 15, lid 3, der Wegenwet), zo
dat het onderhoud daarvan een onderdeel 
vormt van het onderhoud van de gehele 
weg. 

De onderhoudsplicht van de eigenaar van 
het voornoemd perceel, is, naar het mij · 
voorkomt, niet tenietgegaan, aangezien vast
staat. dat de onderhoudsplichtige een deel 
van de weg, zijnde de bermsloot, wel regel
matig heeft onderhouden. 

Uit dien hÓofde kunnen de door de Af
deling aangehaalde passage uit de Memorie 
van Toelichting op de Wegenwet en artikel 
209, letter h, der gemeentewet onbesproken 
blijven. · 

Slechts moge worden opgemerkt, dat daar 
alleen sprake is van feitelijk onderhoud, 
doch niet van onderhoudsplicht. 

Met de beslissing, door de Afdeling ten 
aanzien van de wegen no. 4 en r8 van de 
wegenlegger der gemeente de Bilt voorge
steld en ook bij haar nader advies aanbe
volen, kan ik mij derhalve niet verenigen. 

Naar mijn mening .zal bij weg no. 4 in 
kolom Va moeten worden doorgehaald de 
woorden "puin en grind" en in plaats daar
van worden geschreven: ,,asfaltbeton", ter
wijl in kolom VIII de daar omschreven 
omvang der onderhoudsplicht zal moeten 
worden vervangen door: ,,het gehele onder
houd van de weg en van een verharding van 
puin en grind". 

Bij weg no" r8 zullen de in kolom VII en 
VIII door Gedeputeerde Staten aangebrach.. 
te wijzigingen moeten vervallen, zodat de 
oorspronkelijke redactie wordt hersteld. 

Voor het overige stem ik met de door de 
Afdeling voorgedragen beslissingen in. 

Met vorige eerbied veroorloof ik mij 
mitsdien Uwer Koninklijke Hoogheid in 
overweging te geven het bijgevoegd, met 
betrekking tot de wegen no. 4 en r8 in 
laatstbedoelde zin opgemaakt ontwerp-be
sluit te bekrachtigen. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
H. VOS. 

31 
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S. l 235 a. wiskunde; b. natuurkunde; c. schei-
kunde; d. plantkunde; e. dierkunde; /. Ne-

7 Juni z948. BESLUIT ter bekendmaking derlands; g. Engels; h. Duits; i. Frans; j_ 
van de tekst van het Reglement voor aardkunde; k. technisch tekenen; 1. bouw-
de Middelbare School voor Tropische kunde en irrigatie; m. kénnis van werktui-
Landbouw te Deventer. gen; n. hout- en metaalbewerking; o. tuin-

In naam van Harè Majesteit Wilhelmina, bewerking; p. algemene landbouwkunde; q_ 
enz.; tropische cultures; r. veeteelt; s. landmeten. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, en waterpassen; t. Maleis; u. Javaans; v. 
Regentes van het Koninkrijk, Soendanees ; w. Madoerees; x. volkenkunde 

Op de voordracht van de Minister van van Ned.-Indië; ij. Ned.-Indisch Staatsrecht 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening en economie van de overzeese delen van het 
van 31 Mei 19,48, Directie van de Land- Rijk; z. administratie op cultuuronderne-
bouw, No. L 2869, Afdeling L.O., Letter W.; mingen; aa. gezondheids- en verbandleer; 

Gelet op artikel XX van het Koninklijk bb. lichaamsoefeningen. 
besluit van 12 Maart 1948 (Staatsblad No. Door de Minister kunnen vakken aan de 
I 98); bovenstaande worden toegevoegd . . 

Hebben goedgevonden en verstaan: e De voor volledig onderwijs ingeschreven 
de tekst van het Reglement voor de Mid- leerlingen zijn verplicht één van de onder 

delbare School voor Tropische Landbouw te h en i, alsmede één van de onder v. en w_ 
D eventer, zoals deze bij Koninklijk besluit genoemde vakken te volgen ter keuze. 
van 12 M aart 1948 (S taatsblad No. I 98) Bij het onderwijs wordt zoveel mogelijk 
nader is gewijzigd en aangevuld, met ver- rekening gehouden met de bestemming der 
nummering der artikelen en met de daaruit leerlingen. 
voortvloeiende wijzigingen in de aanhaling Art. 4. Het schooljaar vangt aan op de 
van artikelen, algemeen bekend te maken tweede Dinsdag in de maand September. 
door bijvoeging van die tekst in zijn geheel De vacantietijden worden vastgesteld bij. 
bij dit besluit. het in artikel 12 bedoelde huishoudelijk re-

De Minister van Landbouw, Visserij en glement. 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe- II. Van het toezicht. 
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats-
blad zal worden geplaatst. Art. 5. Het toezicht op de school is op-

gedragen aan de inspecteur van het land-
Soestdijk, 7 Jm;li 1 948- bouwonderwijs en aan een commissie van 

JULIANA. toezicht. 
D e Minister van L., v. en V., MANSH0LT. Art. 6. De commissie van toezicht heeft. 

(Uitgeg. 9 Juli zg48). tot taak de belangen van de school en van 
de leerlingen te bevorderen en de Minister• 

REGLEMENT de Dir!!cteur-Generaal en de inspecteur van 
voor de Middelbare School voor Tropische het landbouwonderwijs dienaangaande, het-

Landbouw te Deventer, zij desgevraagd, hetzij uit eigen beweging. 
van advies te dienen. 

(Vastgesteld bij Koninklijk besluit van 3 Art. 7. De commissie van toezicht be
Aug. 1912, Staatsblad no. 274 en laats- ~ staat uit ten minste v ij f leden, die door Ons. 
telijk gewijzigd bij Kontnklijk besluit van worden benoemd en ontslagen. 

12 Maart 1948, Staatsblad no. I 98). Art. 8. De commissie van toezicht stelt. 
onder goedkeuring van de Minister, een 

I. Algemene bepalingen. huishoudelijk reglement en een reglement 
Art. 1. Dit reglement verstaat onder: ván orde voor haar vergadering vast. 
a. Minister: de met de zaken van de Art. 9. De commissie van toezicht houdt. 

landbouw belaste Minister; zich door geregeld bezoek op de hoogte van 
b. Directeur-Generaal : Directeur-Gene- de gang van zaken aan de school. 

raal van de Landbouw. 
Art. 2. De Middelbare School voor Tro

pische Landbouw heeft een driejarige cur
sus en is bestemd voor hen, die zich, na en
kele jaren voorbereidend hoger, middelbaar 
of meer uitgebreid lager onderwijs te heb
ben genoten, voor de landbouwpractijk in 
de tropen en in het bijzonder in de over
zeese delen van het Rijk wensen voor te be
reiden. 

Bij beschikking van de Minister kunnen 
voor hen, die het getuigschrift , in artikel 
73 genoemd, hebben behaald en zich voor 
een of meer der cultures in het bijzonder 
wensen te bekwamen, vervolgcursussen wor
den ingesteld. 

Art. 3. Aan de Middelbare School voor 
, Tropische Landbouw wordt onderwijs ge
geveri in: 

III. Van het personee l 

a. Van de directeur. 
Art. 10. 

wordt ·door 
slagen. 

De directeur van de sc.hool 
Ons benoemd, geschorst en ont-

Art. n. H ij bekleedt geen ander ambt. 
en oefent geen beroep uit zonder toestem• 
ming van de Minister. 

Het geven van privaat-onderwijs wordt. 
beschouwd als het uitoefenen van een be
roep. 

Art. 12. Hij is belast met het beheer 
der school en stelt onder goedkeuring ·van 
de Directeur-Generaal een huishoudelijk re
glement vast. 

Art. 13. Hij regelt in overleg met de 
leraren het onderwijs. 
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Bij verschil van mening tussen de direc- van de school bij te staan. 
teur en de leraren beslist de Minister. Bij afwezigheid zowel van de directeur 

Art. 14. Hij stelt vóór de aanvang van als van de onder-directeur treedt tijdelijk 
ieder schooljaar een rooster van lessen vast als directeur op de oudste in jaren der aan
en zorgt, dat aan iedere leerling een exem- wezige vaste leraren. 
plaar van deze rooster wordt uitgereikt. 

Art. 15. Hij draagt zorg, zowel door het b. Van de leraren 
bijwonen van de lessen en practische oefe- Art. 26. De ·leraren worden door Ons 
ningen als door andere gepaste middelen, benoemd, geschorst en ontslagen. 
dat het onderwijs geregeld en overeen- Art. 27. Zij bekleden geen ambt en oefe-
komstig de voorschriften wordt gegeven. nen geen beroep uit zonder toestemming 

Art. 16. H ij heeft het algemeen toezicht van de Minister. 
op de terreinen, gebouwen, werkplaatsen en Het geven van privaat-onderwijs wordt 
hulpmiddelen voor het onderwijs en is be- beschouwd als het uitoefenen van een be-
last met de zorg voor het archief der school. roep. 

Art. 17. Hij houdt een register van de Art. 28. Zij gedragen zich met betrek-
leerlingen en vermeldt daarin de tijd, gedu- king tot de schooltucht en de inwendige 
,rende welke zij aan de school onderwijs heb- huishouding naar de aanwijzingen van de 
ben genoten, de betrekkingen, waarin zij na directeur, behoudens beroep op de Minister. 
het verlaten der school werkzaam zijn en Het ,beroep heeft geen schorsende wer-
verdere meldenswaardigheden. king. l 

Art. 18. Hij cl.raagt zorg, dat ieder leraar Art. 29. De zorg voor de hulpmiddelen, 
bij de aanvang van het schooljaar een naam- welke bij bepaalde vakken van onderwijs 
lijst ontvangt van hen, die de lessen zullen dienen, is opgedragen ·aan de met dat on-
volgen. derwijs belaste leraren. 

Art. 19. Hij doet zich, zo dikwijls hij Indien zij door meer dan één leraar bij 
zulks nodig oordeelt, door de leraren schrif- het onderwijs worden gebruikt, beslist de 
telijk verslag geven omtrent de stand van directeur, wie met de zorg zal zijn belast. 
het hun opgedragen onderwijs en van de Art. 30. De leraren leggen van de aan 
kundigheden, de ijver en het gedrag der hun zórg toevertrouwde hulpmiddelen in-
leerlingen. ventarissen volgens een door de Directeur-

Deze verslagen worden ten minste twee- Generaal vast te stellen model aan. 
maal in het jaar, de laatste maal tegen het Vóór 31 December van ieder jaar leggen 
einde van de lessen van het schooljaar, in zij de in het eerste lid bedoelde inventaris
de vergadering van leraren ter sprake ge- sen, met vermelding van de staat, waarin 
bracht. de hulpmiddelen zich bevinden, over aan de 

Art. 20. Hij doet, zo dikwijls hij zulks directeur. 
nodig oordeelt, aan ouders of voogden mede- Vóór 1 Maart van ieder jaar worden de 
delingen omtrent de kundigheden, de ijver inventarissen met een door de directeur op 
en het gedrag der leerlingen. te maken inventaris van de bezittingen der 

Art. '21. Hij verstrekt aan de inspecteur school aan de inspecteur van het landbouw
van het landbouwonderwijs en aan de com- onderwijs te r waarmerking gezonden. 
missie van toezicht de door hen verlangde Art. 31. Zij verstrekken aan de directeur 
inlichtingen en geeft de eerstgenoemde ken- op diens verzoek de nodige gegevens voor 
nis van hetgeen ten aanzien van de school het opmaken van een begroting van uitga-
meldenswaardig voorvalt. ven en inkomsten voor het volgend kalen-

Art. 22. Hij zendt jaarlijks vóór 1 Mei derjaar. 
een begroting van uitgaven en inkomsten, Art. 32. Indien een leraar verhinderd is 
met toelichting, voor het volgend kalender- onderwijs te geven, geeft hij hiervan ter
jaar aan de Directeur-Generaal. ' stond kennis aan de directeur, onder opgave 

Hij doet, tenzij met machtiging van de van de reden. 
Minister, geen aankopen of bestellingen dan Zodra de reden van verhindering heeft 
die op de goedgekeurde begroting zijn voor- opgehouden te bestaan, geeft de leraar hier-
zien. van kennis aan de directeur. 

Art. 23. Hij brengt jaarlijks vóór 1 Oc- Art. 33. Behalve in het geval van onge-
tober aan de inspecteur van het landbouw- steldheid mogen de leraren het geven van 
onderwijs een beredeneerd verslag uit om- onderwijs niet nalaten zonder vergunning 
trent de toestand van de school in het af- van de directeur. 
gelopen schooljaar. Art. 34. Voor afwezigheid buiten de va-

Hij zendt een afschrift van dit verslag canties gedurende langer dan één week be-
aan de commissie van toezicht. hoeven de leraren verlof van de Directeur-

Art. 24. Hij behoeft voor afwezigheid Generaal. 
gedurende langer dan drie dagen verlof van Het verlof wordt aangevraagd door tus-
de Directeur-Generaal. senkomst van de directeur, die in zijn be-

Art. 25. Bij afwezigheid of ontstentenis geleidend advies tevens een voorstel doet 
van de directeur treedt een door de Minis- ter voorziening in het onderwijs. · 
ter tot wederopzeggens aangewezen leraar Art. 35. Bij afwezigheid of ontstentenis 
als directeur op. Aan deze kan door de Mi- van een leraar worden zijn lesuren door de 
nister worden opgedragen als onder-direc- directeur zoveel mogelijk over de andere 
teur de directeur in de dagelijkse leiding learen verdeeld. 
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De learen kunnen tegen deze verdeli~g 
in beroep komen bij de Minister. Het be
roep heeft geen schorsende werking. 

c. Van de vergadering van leraren. 

Art. 36. Zo dikwijls hij het nodig oor
deelt of ten minste drie leraren het schrif
telijk, onder opgaaf van het te behandelen 
onderwerp, aanvragen, belegt de directeur 
een vergadering van leraren, in het tweede 
geval binnen acht dagen na ontvangst der 
aanvraag. , 

Art. 37. De directeur is voorzitter van 
de vergadering. 

Voor ieder schooljaar kiest de vergadering 
uit haar midden een secretaris. Bij ontsten
tenis van deze, wijst de lerarenvergadering 
een der andere leraren aan om tijdelijk als 
zodanig op te treden. · 

Art .38. Iedere leraar kan, mits ten qiin
ste één dag te voren, ieder onderwerp, het 
onderwijs, de leerlingen of de school be
treffend, op de agenda voor een te houden 
vergadering doen plaatsen. 

Art. 39. Iedere leraar is bevoegd na be
handeling der agenda andere onderwerpen, 
het onderwijs, de leerlingen of de school 
betreffend, ter sprake te brengen. 

De beraadslaging over deze punten kan 
door de voorzitter worden verdaagd tot een 
volgende vergadering, die binnen acht da
gen moet worden gehouden. 

Art. 40. De vergadering . van leraren is 
bevoegd voorstellen te doen aan de Mi
nister en de Directeur-Generaal. 

Art. 41. Vóór x Mei van ieder jaar wordt 
het programma van lessen voor het vol
gend schooljaar door de vergadering van 
leraren vastgesteld en aan de goedkeuring · 
van de Minister onderworpen. 

Art. 42. Het in het vorige artikel be
doelde programma vermeldt: 

a. het aantal lessen, in iedere klasse aan 
de onderscheiden vakken van het onderwijs, 
te wijden; 

b. voor • iedere klasse een omschrijving 
van het onderwijs in ieder vak van onder
wijs en een o=rzicpt van de practische 
oefeningen; 

c. de bij het onderwijs en de practische 
oefeningen te gebruiken boeken, de leer- en 
hulpmiddelen en hun prijs; 

d . hetgeen de vergadering van leraren 
verder meent te moeten opnem.en. 

In dit programma worden tevens opge
nomen: 

e. de namen van de leden der commissie 
van toezicht en van het personeel; 

/. de eisen van toelating en het bedrag 
van het schoolgeld; 

g. het huishoudelijk reglement; 
h. een uittreksel uit hef geldende regle

ment. 
Art. 43. Afdrukken van het in artikel 4x 

bedoelde programma worden vóór het be
gin van het schooljaar door de directeur ge
zonden aan de Directeur-Generaal, de in
specteur van het landbouwonderwijs, de 
commissie van toezicht en de leraren. 

Art. 44. Alle besluiten der vergadering 
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van leraren worden bij volstrekte meerder
heid van stemmen genomen. 

Bij staking van stemmen beslist over za
ken de voorzitter, over personen het lot. 

Overgang naar een hogere klasse en uit
slag van examens worden als zaken be
schouwd. 

Art. 45. Over zaken wordt mondeling en 
bij hoofdelijke oproeping, over personen 
met ongetekende briefjes gestemd. 

Art. 46: De voorzitter en de secretaris 
tekenen alle stukken, die van de vergade- . 
ring uitgaan. 

Art. 47. De voorzitter is, behoudens be
roep op de Minister, belast met de uit
voering van de besluiten der vergadering. 

d. Van het verdere personeel der school 

Art. 48. Het verdere personeel der· 
school wordt benoemd, geschorst en ontsla-
gen door de Minister, die deze taak, wat de 
arbeiders betreft, kan overdragen aan de 
directeur. · 

Art. 49. De instructie van het in artikel 
48 bedoelde personeel wordt vastgesteld 
door de directeur, onder goedkeuring van 
de Directeur-Generaal. 

Art. 50. Het aantal arbeiders en hun bé
zoldiging worden bepaald door de Minister. 

Art. 51. De werkzaamheden der arbei
ders worden geregeld door de directeur, voor 
zover die regeling niet door hem is opge
dragen aan de betrokken leraren. 

IV. Van de leerlingen 

Art. 52. Zij, die als leerling tot een der 
klassen van de school wensen te worden 
toegelaten, melden zich daartoe vóór een 
bij het huishoudelijk reglement te bepalen 
en jaarlijks tijdig in de Nederlandse Staats
courant bekend te maken dag, schriftelijk 
aan bij de directeur. 

Art. 53. Zij leggen in het openbaar een 
examen af. waaruit blijkt, dat zij in staat 
mogen worden geacht het onderwijs in die 
klasse te volgen. 

Zij leggen tevens over de cijfers, bij een 
door hen afgelegd examen, als bedoeld in 
artikel 54, eerste alinea, behaald en de rap
porten over hun laatste schooljaar. 

Het examen, bedoeld in het eerste lid, 
wordt vóór het begin van het schooljaar af
genomen door de directeur en de door deze 
aangewezen leraren. 

Art. 54. Zij, die overleggen het diploma 
van te zijn geslaagd voor het eind-examen 
van een hogere burgerschool met driejarige 
cursus, of het bewijs van te zijn bevorderd 
tot de vierde klasse van een hogere burger
school met vijfjarige cursus, of het diploma 
B der examens van meer uitgebreid lager 
onderwijs, kunnen geheel of gedeeltelijk, en 
zij. die overleggen het bewijs van te zijn 
bevorderd tot de vierde klasse van een gym
nasium, kunnen gedeeltelijk van het afleg
gen van het toelatingsexamen tot de eerste 
klasse worden vrijgesteld door de directeur 
en de door deze voor het afnemen van het 
examen aangewezen leraren. 

Zij, die overleggen het diploma van te 
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zijn geslaagd voor het eindexamen ener 
hogere burgerschool met vijfjarige cursus of 
voo~ het eindexamen B van een gymna
sium, kunnen zonder examen worden toege
laten tot de tweede klasse. Geeft hun aantal 
daartoe aanleiding, dan kan met machti
ging van de Minister voor hen een afzon
derlijke tweede klasse worden ingericht. 

Door de Minister kunnen, tot wederop
zeggens toe, andere onderwijsinrichtingen 
worden gelijkgesteld met de in het eerste 
lid van dit artikel genoemde. 

Art. 55. Zij, die in de overzeese delen 
van het Rijk hebben behaald, het eind
diploma van een hogere burgerschool met 
driejarige cursus, of van een cursus voor 
meer uitgebreid lager onderwijs, of aldaar 
zijn bevorderd tot de vierde klasse van een 
hogere burgerschool met vijfjarige cursus, 
kunnen zonder examen voorlopig tot de 
eerste klasse worden toegelaten. 

Zij moeten overleggen de rapporten van 
hun laatste schooljaar. 

Bij het eerste rapport wordt door de di
recteur en de leraren der eerste klasse over 
hun toelating beslist. \ 

Art. 56. Aan hen, die het onderwijs in 
slechts enkele vakken wensen te volgen, kan 
daartoe door de directeur, in overleg met 
de leraren in die vakken, vergunning wor
den verleend. 

Zij kunnen door de directeur, in overleg 
met de leraren, van het in artikel 53 be
doelde examen worden vrijgesteld. 

Art. 57. Als leerling worden slechts toe
gelaten zij, die op I Januari van het lo
pende schooljaar ten minste de leeftijd zul
len hebben bereikt van: 

a. voor de eerste klasse vijftien jaar; 
b. voor de tweede klasse zestien jaar; 
c. voor de derde klasse zeventien jaar. 
Art. 58. Terzake van het onderwijs is 

een schoolgeld verschuldigd, waarvan het 
bedrag, tot een maximum van honderd en 
vijf en zeventig gulden, wordt bepaald door 
de Minister. 

Art. 59. Door hen, die slechts enkele 
vakken volgen, is verschuldigd voor lessen, 
welke gegeven worden: 

éénmaal per week tien gulden; 
tweemaal per week vijftien gulden; 
driemaal per week twintig gulden; 
meer dan driemaal per week vijf en twin

tig gulden, 
met dien verstande, dat het gezamenlijk 

bedrag voor het onderwijs in enkele vakken 
niet meer bedraagt dan voor volledig on
derwijs' is verschuldigd. . 

Art. 60. On- en minvermogenden van 
goede aanleg kunnen door de Minister van 
het betalen van schoolgeld worden vrijge
steld. Leermiddelen kunnen hun kosteloos 
worden verstrekt; 

Art. 6I. Het schoolgeld moet in zijn ge
heel vóór de aanvang van de cursus worden 
voldaan op de door de Minister aan te 
geven wijze. 

Niemand wordt tot de lessen toegelaten, 
vóórdat het verschuldigde schoolgeld is vol
daan. 
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Art. 62. Terugbetaling van gestorte 
schoolgelden kan slechts worden gevorderd 
in geval van afwezigheid wegens vervulling 
van militaire plichten gedurende ten min
ste vier achtereenvolgende weken in de loop 
van een schooljaar. 

In het geval, bedoeld in het vorige lid, 
wordt de leerling, die zulks, onder overleg
ging van het bewijs der verplichte afwezig
heid, aanvraagt, voor iedere afwezigheid 
van vier achtereenvolgende weken, een tien
de gedeelte van het voor dat jaar gestorte 
schoolgeld terugbetaald. 

Art. 63. In bijzondere gevallen kan de 
Directeur-Generaal de directeur machtigen 
tussentijds tot het doen afnemen van een 
toelatingsexamen en het toelaten van leer
lingen over te gaan. 

Art. 64. De leerlingen zijn verplicht de 
hun door de directeur of een der leraren 
opgedragen werkzaamheden naar behoren 
te vervullen. 

Art. 65. De leerlingen zijn verplicht zich 
in de schoolgebouwen en op de terreinen 
ordelijk te gedragen. 

Indien zij de orde verstoren, moeten zij 
zich op bevel van de aanwezige leraar ver
wijderen. 

De leraar geeft van het voorgevallene zo 
spoedig mogelijk kennis aan de directeur. 

Art. 66. Indien een leerling door zijn 
gedrag in of buiten de school reden tot ern
stige ontevredenheid geeft, kan hij door de 
directeur voor ten hoogste veertien dagen 
van de school worden verwijderd. 

Art. 67. Indien een leerling door zijn 
gedrag in of buiten de school bij herhaling 
reden tot ernstige ontevredenheid geeft of 
zich in of buiten de school schuldig maakt 
aan wangedrag, kan hij door de vergadering 
van leraren, op voorstel van de directeur 
voor ten hoogste twee maanden van de 
school word enverwijderd. 

Art. 68. Indien een leerling zich bij her
haling schuldig maakt aan wangedrag in of 
buiten de school of feiten pleegt, die zijn 
verwijdering voor goed wenselijk maken, 
kan hij, op voorstel van de vergadering van 
leraren, door de Directeur-Generaal voor 
goed van de school worden verwijderd, de 
inspecteur en de commissie van toezicht ge
hoord. 

Art. 69. Van elke verwijdering van een 
leerling van de school geeft de directeur 
terstond kennis aan de ouders of voogden 
van de leerling en aan deze zelf. 

Van een verwijdering volgens artikel 67 
of 68 en van een volgens artikel 66, welke 
langer duurt dan een week, geeft de direc
teur bovepdien kennis aan de inspecteur en 
aan de commissie van toezicht. 

Art. 70. Iedere leerling is verplicht te 
verschijnen voor de directeur of de vergade
ring van leraren, indien hij hiertoe een op
roeping heeft ontvangen. 

Art. 7I. Aan het einde van de lessen van 
ieder schooljaar wordt in een vergadering 
van leraren een voorlopige bevorderingslijst 
van de leerlingen der eerste en der tweede 
klasse opgemaakt. 
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D eze lijst met de daarbij behorende ge
gevens wordt door een commissie van drie 
leraren aan een nauwkeurig onderzoek on
derworpen. 

lndien deze commissie geen aanleiding 
vindt in de voorlopige lijst verandering voor 
te stellen. wordt ze geacht bindend te zijn. 
In het tegenovergestelde geval wordt in een 
nieuwe vergadering van leraren, na kennis
neming van de door genoemde commissie 
gemaakte opmerkingen, over de· bevordering 
der leerlingen beslist. 

Art. 72. Leerlingen, die ten gevolge van 
ernstig gebrek aan ijver of herhaald ver
zuim zijn afgewezen bij de overgang tot een 
h ogere klasse, kan door de DirectE;ur-Gene
raal op voorstel van de vergadering van 
leraren. het opnieuw volgen van het onder
wijs in dezelfde klasse worden ontzegd. 

Leerlingen, die voor de tweede maal zijn 
afgewezen bij de overgang tot een hogere 
klasse of bij het eindexamen, kunnen alleen 
met toestemming van de Directeur-Gène
raal, gehoord de vergadering van leraren, 
nogmaals het onderwijs in dezelfde klasse 
volgen. 

Art. 73. Door de directeur en de leraren 
wordt vóór het einde van de lessen van het 
schooljaar van de leerlingen der derde klasse 
een examen afgenomen ter verkrijging van 
een kosteloos uit te reiken gc-:tuigschrift, dat 
zij het onderwijs aan de school met vrucht 
hebben gevolgd. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 7 Juni 
1948 (Staatsblad No. I 235). 

Mij bekend, 
De Minister van Landbouw, Visserij 

en Voedselvoorziening, 
MANSHOLT. 
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7 Juni z948. BESLUIT tot bekrachtiging 
van een met toepassing van artikel 93 
der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie. (Bijzondere voorziening 
met betrekking tot de medetelling van 
na ro Mei 1940 vallende tijd voor de 
berekening van pensioenen en onder
standen van Overheidsdienaren.) 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister zonder 
Portefeuille, van 2 Februari 1948, 2de Af
deling, no. 12; 

Gezien de ordonnantie van de Luitenant 
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië van 1 Augustus 1947 (h,disch Staats
blad no. 138); 

Gelet op het bepaalde- bij artikel 93 der 
Indische Staatsregeling; 

De Raad van State gehoord (advies van 
17 Februari 1948. No. 42); 

Gezien het nader rapport van de Minis
ter van Overzeese Gebiedsdelen, mede na-
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mens de Minister zonder Portefeuille van 
29 Mei 1948, 2de Afdeling. no. 2; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

De met toepassing van artikel 93 der In
dische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie van 1 Augustus 1947 (Indisch Staats
blad 1947, no. 138), houdende bijzondere 
voorzieningen nopens de medetelling van na 
ro Mei 1940 vallende tijd voor• de bereke
ning van pensioenen en onderstanden, wordt 
voor zover nodig, bekrachtigd. 

De Minister zonder Portefeuille en de 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

Soestdijk, 7 Juni 1948. ~ 
JULIANA. 

De Min. zonder Portefeuille, GÖTZEN. 

De,in. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 2 Juli z948.) 
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9 Juni z948. BESCHIKKING van de Mi
nister van Financiën, houdende vast
stelling van de Zesde Aanvullingsbe
schikking Afwikkeling Geldzuivering 
1947. 

De Minister van Financiën, 
Overwegende. dat het noodzakelijk is na

dere voorzieningen te treffen ter zake van 
de afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet vim· 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 287) houdende verlen
ging van de machtiging, als bedoeld in ar
tikel 1. eerste lid, van het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133); 

Gelet op het bepaalde in artikel 8 van de 
Beschikking Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad no. H 3 77), alsmede op de Vijfde 
Aanvullingsbeschikking Afwikkeling Geld
zuivering 1947 (Staatsblad no. I 193); 

Heeft goedgevonden te bepalen: 
Art. 1. Ten laste van optierekeningen 

kunnen inschrijvingen in bedragen van ten 
minste f :x.00 , 000 afgerond op e en veelvoud 
van f 5000 worden genomen op naam in een 
Schuldregister Beleggingscertificaten; het
welk zal worden gehouden bij het Agent
schap van het Ministerie van Financiën te 
Amsterdam, verder te noemen Agentschap. 

2. 1. De houder van een bedrag uit
staande op een rekening A in het Schuld
register Investeringscertificaten. kan indien 
op deze rekening nog geen afboelçing heeft 
plaats gehad, desgewenst zijn inschrijving 
geheel of gedeeltelijk, in dit laatste geval in 
een bedrag ván tenminste f 100,000 en af
gerond op f 5000, kosteloos per 1 Juli 1948 
omzetten in een inschrijving in het Schuld
register Beleggingscertificaten. 

2. Eveneens kan een houder van stellen 
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van 5 recepissen van 3 % Investeringscerti
ficaten, mits aangeboden in een bedrag van 
f Ioo,ooo (elke soort van recepissen afge
rond op een veelvoud van f Iooo), desge
wenst deze recepissen kosteloos per I Juli 
I948 omzetten in een inschrijving in het 

. Schuldregister Beleggingscertificaten. 
3. Van het verlangen tot omzetting als 

in lid I en lid 2 bedoeld moet uiterlijk 23 
Juni 1948 kennis zijn gegeven aan het 
Agentschap. 

4. Ter verrekening van de rente over de 
periode van I Januari tot I Juli 1948 en 
'het koersverschil wordt per I Juli I948 uit
gekeerd f I0 per f I0C>o nominaal. 

3, I . De aflossing der in het schuldregis_ 
ter ingeschreven schuld zal geschieden door 
te beginnen op I April I959 jaarlijks op de 
1e April een gedeelte van het telkens op de 

. aflossingsdatum op elke rekening uitstaande 
bedrag a pari aflosbaar te stellen en wel 
in de jaren 
·1959: I/rno 1969: r/45 I979: 3/70 I989: I/rn 
-r960: 1/99 1970: r/44 I980: 3/67 1990: I/9 
I96I: 1/98 1971: 1/43 1981: 3/64 1991; 1/8 
-r962: 1/97 1972: r/42 1982: 3/61 1992. r/7 
-r963:1/96 1973:I/41 1983:3/58 1993:r/6 
-r964: 1/95 1974: I/40 1984: 3/55 1994: 1/5 
-r965: 1/94 1975: 1/39 1985: 3/52 1995: r/4 
'1966: I/93 I976: r/38 1986: 3/49 1996: I/3 
1967 : 1/92 1977: 1/37 1987: 3/46 1997: r/2 
1968: 1/91 1978: 1/36 1988: 3/43 1998: het 
restant behoudens hetgeen hierna is bepaald 
voor het geval van versterkte aflossing. 

Versterkte aflossing gedurende de eerste 
20 jaren à 101 % en daarna a pari voor een 
evenredig deel op elke rekening, dan wel 
algehele aflossing gedurende de eerste 20 
jaren à rn1 % en daarna a pari zal plaats 
hebben op de tijdstippen waarop en in de 
mate waarin ten aanzien van de verhandel
bare schuldbewijzen van het recht tot ver
sterkte of algehele aflossing wordt gebruik 
gemaakt, terwijl in dat geval de looptijd 
overeenkomstig wordt verkort. 

Bij periodieke en versterkte aflossing 
wordt het af te lossen bedrag per rekening 
afgerond op f 1000 of een veelvoud daarvan. 
Indien het af te lossen bedrag eindigt op 
f 500 of hoger, vindt de afronding naar 
boven plaats. anders naar beneden. 

De terugbetaling van de hoofdsom zal 
geschieden door overboeking door bemidde_ 
ling van de Nederlandsche Bank op een 
-door de in schrijver aan te wijzen rekening. 

2. De rente is ter zake van de in lid 6 
genoemde rekening A betaalbaar op de 1e 
April en ter zake van de aldaar g'enoemde 
rekening B op de 1e April en de xe October 
van elk jaar over het op die data uit~taande 
saldo der rekening, met dien verstande, dat 
de eerste rentebetaling zal plaats vinden 
op I April 1949. 

De betaling der rente zal geschieden 
onder aftrek van de in lid IO genoemde 
kosten door overboeking door bemiddeling 
van de N ederlandsche Bank op een door de 
inschrijver aan te wijzen rekening. 

3. Bij de betaling der hoofdsom ten láste 
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van een optierekening moet de rente over 
het tijdvak van de datum van ingang der 
rente tot aan de stortingsdatum ·worden bij
betaald. 

Indien de storting plaats vindt vóór 1 
April 1949 gaat de rente in op de xe Juli 
I948 . 

Indien de storting plaats vindt na I April 
1949 gaat de rente in ten aanzien van de 
bedragen gestort op rekening A op de Ie 
April voorafgaande aan de s_tortingsdatum 
van d e hoofdsom en ten aanzien van de 
bedragen gestort op rekening B op de laat
ste aan de stortingsdatum voorafgaande 
re April of Ie October. 

4. D e gelegenheid tot inschrijving wordt 
opengesteld van I Juli I48 af bij de leden 
van de Vereeniging voor den Effectenhandel 
(Bedrijfsgroep Effectenhandel). verder te 
noemen leden van de Vereeniging. De leden 
van de Vereeniging doen opgave van de 
door hen ontvangen inschrijvingen aan het 
Agentschap. De gelegenheid tot het in
dienen van deze opgaven is geopend op 
werkdagen, behalve 's Zaterdae:s. van g-12 
uur. 

5. De storting van de hoofdsom ver
meerderd met het agio en onder aftrek van 
de provisie en de gelijktijdige storting van 
de te verrekenen rente moeten geschieden 
overeenkomstig het bepaalde bij artikel I, 
lid rn van de Vijfde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering I947, (Stbl. no. I 
193), doch met de vermelding: ,,Schuld
register Beleggingscertificaten koerswaarde 
minus provisie", respectievelijk: ,,Schuld
register Beleggingscertificaten rente". 

6. Het bedrag, afkomstig van een optie
rekening, waarvoor wordt deelgenomen, 
wordt geboekt: , 

a. voor vier/vijfde deel op een rekening 
A en wel in gelijke bedragen verdeeld over1 

vier subrekeningen, genummerd I tot en 
met IV, welke in vier jaarlijkse termijnen 
als volgt worden overgeboekt naar een re
kening B ten name van dezelfde inschrijver: 
per I Juni I949 het saldo v . sub-rekening I 
per I Juni 1950 het saldo v. sub-rekening II 
per I Juni 1951 het saldo v. sub-rekening III 
per I Juni 1952 het saldo v. sub-rekening IV 

b. voor een /vijfde deel op een rekening B. 
Geschiedt de deelneming ten laste van 

een optierekening, nadat' een of meer der 
genoemde overboekingsdata reeds zijn ver
schenen, dan wordt een dienovereenkomstig 
deel of worden dienovereenkomstige delen -
rechtstreeks op een rekening B geboekt. 

7. De bedragen uitstaande op een reke
ning A, zomede het recht tot ontvangst van 
de rente, zijn niet verhandelbaar en, be
houdens nadere beschikking van de M inister 
van Financiën1 niet be.leenbaar. 

8. De bedragen uitstaande op een reke
ning B 'zijn verhandelbaar en beleenbaar. 

Verhandeling, belening en dergelijke 'kun
nen geschieden voor het gehele saldo der 
rekening, of in bedragen van ten minste 
f 100,000 afgerond op ~en veelvoud van 
f 1000. 
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Verkochte bedragen word!'!n overgeboekt 
op een bestaande of te openen rekening B 
ten name van de koper. 

De verhandeling is onderworpen aan de 
voor effecten geldende voorschriften. 

9. In de perioden ingaande II Maart 
tot en met 3 1 Maart en ingaande II Sep
tember tot en met 30 September van elk 
jaar. kunnen geen in- , bij- of afschrijvingen 
plaats hebben; evenmin kan in die tijdvak
Jcen wijziging worden gebracht in de per
soon van de tot de renteontvangst gerech
tigde of in de wijze van rentebetaling. 

10. Over elke rekening zijn aan het 
Agentschap verschuldigd kosten ad 0,12 0/oo 
per jaar, berekend als volgt : 1 cent per 
f 1000 per kalendermaand. een gedeelte van 
een maand gerekend voor een volle maand, 
over het in iedere maand hoogst uitstaande 
bedrag. 

Deze kosten worden in mindering 'ge
bracht op iedere rentebetaling; indien dit 
niet mogelijk is, dienen zij door de inschrij
ver afzonderlijk te worden voldaan. 

II. Recepissen en verhandelbare schuld
bewijzen, als bedoeld in artikel 1, lid 11 en 
13 van de Vijfde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947 (Staatsblad 
no. I 193), kunnen - behalve in de geslo
ten perioden - afzonderlijk of gezamenlijk 
worden omgezet in inschrijvingen op een 
rekening A, respectievelijk rekening B. 

Recepissen per soort en verhandelbare 
schuldbewijzen dienen te worden aangebo
den in bedragen van f 1000 of een veelvoud 
daarvan. met dien verstande, dat opening 
van een nieuwe rekening slechts zal ge
schieden voor een bedrag van ten minste 
f 100,000. 

De boeking op een rekening A geschiedt 
op de sub-rekeningen, w,elke overeenstem
men met de soorten der aangeboden rece
pissen. 

De kosten van omzettingen als bedoeld in 
de eerste alinea van dit lid belopen 0,5 0/oo 
van het aangeboden nominale bedrag, met 
een minimum van f 50 per aanbieding. 

Zij moeten bij de omzetting worden vol
daan. 

Het verzoek tot omzetting moet onder 
aanbieding der recepissen en/of verhandel
bare schuldbewijzen, voorzien van de nog 
niet verschenen coupons, tenminste drie 
weken vóór de gewenste dag van inschrij
ving bij het Agentschap worden ingediend. 

12. Ten laste van een rekening B kun
nen - behalve in de gesloten perioden -
verhandelbare schuldbewijzen, groot f 1000, 
worden verkregen. 

De kosten per omzetting belopen 1 0/oo 
van het nominale bedrag der schuldbewij
zen, met een minimum van f 100. Zij moe
ten bij de omzetting worden voldaan. 

De aanvraag tot omzetting moet tenmin
ste drie maanden v-óór de dag, waarop men 
de schuldbewijzen wenst te ontvangen, bij 
het Agentschap worden ingediend. 

13. Door de Agent van het Ministerie 
van Financiën kunnen, met inachtneming 
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van de bepalingen van deze beschikking, 
nadere regelen omtrent de in rich ting en het 
beheer van het schuldregister worden ge
steld. 

14. Voor in-. bij - en afschrijvingen, zo
mede voor het stellen van aantekeningen. 
moet worden gebruik gemaakt van door het 
Agentschap beschikbaar te stellen formu

.,l.ieren. 
4. Overigens gelden, voorzover toepasse

lijk, de bepalingen van de Vijfde Aanvul
lingsbeschikking Afwikkeling Geldzuivering 
1947 (Staa tsblad no. I 193). 

5. Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, kan worden aan
gehaald als "Zesde Aanvullingsbeschikking 
Afwikkeling Geldzuivering 1947" en treedt 
in werking op 1 Juli 1948. 

's-Gravenhage, 9 Juni 1948. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK

(Uitgeg. z I Juni z948.) 

S. I 238 

II Juni z948. BESLUIT, houdende aan
wijzing van enige formaties , als bedoeld 
in artikel 39, eerste lid, sub 3, en ar
tikel 41, sub 2, van de Wet op de 
Krijgstucht. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelznina~ 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden,. 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Oorlog van 11 Mei 1948, Sectie G. 6., Bu
reau A., Nr. 1002; 

Overwegende, dat het gewenst is nadere 
voorzieningen te treffen m et betrekking tot 
de uitoefening van de strafbevoegdheid bij 
de Koninklijke landmacht op voet van v rede; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. in te trekken de Koninklijke besluiten 

van 
24 Maart 1923 Nr. 66, zoals dit sedert is 

gewijzigd laatstelijk bij het Koninklijk be
sluit van 5 Juni 1935 Nr. 27; 

6 Mei 1925 Nr. 32; 
27 Januari 1930 Nr. 44; 
12 Februari 1930 Nr. 125, zoals dit is ge

wijzigd bij het Koninklijk besluit van 18 
December 1935 Nr. 28; 

7 October 1930 Nr. 31; 
19 December 1931 Nr. 117; 
26 October 193 2 Nr. 35 ; 

2 November· 1935 Nr. 26; 
9 April 1936 Nr. 62; 

14 Mei 1937 Nr. 28; 
21 Juli 1937 Nr. 86; 
11 Juni 1938 Nr. 40; 
21 Juni 1938 Nr. 32; 
31 October 1938 Nr. 6i; 
16 Januari 1939 Nr. 34; 
10 Mei 1939 Nr. 65; 

8 Augustus 1939 Nr. 58; 
14 Augustus 1939 Nr. 44; 
29 Juli 1943 (Staatsblad No. D 24); 

2 December 1943 (Staatsblad No. D 51); 
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ro Januari 1944 (Staatsblad No. E 3); 
5 October 1944 (Staatsblad No. E I26); 
7 September 1944 (Staatsbl. No. E 158); 

II Januari 1945 (Staatsblad No. F 1); 
19 Mei 1945 (Staatsblad No. F 82); 
23 November 1945 No. 31; 
28 Januari 1946 (Staatsblad No. G 23); 
25 Maart 1946 (Staatsblad No. -G 72); 
25 Maart 1946 (Staatsblad No. G 73); 
17 Mei 1946 (Staatsblad No. G 132); 

8 Juni 1946 (Staatsblad No. G 148); 
17 Juli 1946 (Staatsblad No. G 185); 
22 Tuli 1946 (Staatsblad No. G 189); 
17 October 1946 (Staatsblad No. G 284); 

9 November 1946 ,Staatsbl. No. G 318); 
6 December 1946 (Staatsbl. N. G 350); 

14 December 1946 (Staatsbl. No. G 363); 
30 December 1946 (Staatsbl. No. G 427); 
18 Januari 1947 (Staatsblad No. H 26); 

7 Maart 1q47 (S taatsblad No. H 81); 
1.3 Juni 1947 (Staa t.sblad No. H 218); 
19 Juni 1947 (Staa tsblad No. H 182); 

1 Juli 1947 (Staatsblad No. H 216); 
1 Juli 1947 (Staatsblad No. H 217); 

21 Juli 1947 (Staatsblad No. H 257); 
1 Augustus 1947 (Staatsblad No. H 286); 

16 Augustus 1947 (Staatsblad No. H 306); 
20 September 1947 (Staatsbl. No. H 329); 
25 September 1947 (Staatsbl. No. H 332); 

3 October 1947 (Staatsblad No. H 344); 
II October 1947 (Staatsblad No. H 349); 
II. te b epalen: 
A. onder de· formaties bedoeld in arti

kel 39, eerste lid , sub 3; van de Wet op de 
Krijgstucht worden. bij de Koninklijke land
macht op voet van vrede, gerekend: 

het militair personeel beneden de rang 
van Kolonel, ingedeeld of gedetacheerd bij 
de Staf van de Inspecteur-Generaal der Ko
ninklijke landmacht; 

het Hoofdkwartier van de Generale Staf; 
het militair personeel, ingedeeld of ge

detacheerd b ij het Hoofdkwartier van de 
Generale staf. staande onder de bevelen 
van de sous-chef van de Generale Staf; 

·het militair personeel, ingedeeld of gede
tacheerd bij het Hoofdkwartier van de Ge
nerale Staf, staande onder de bevelen van 
de adjunct-chef van de Generale Staf; 

een Sectie van het Hoofdkwartier van de 
Generale Staf; 

een Directoraat van het Hoofdkwartier 
van de Generale Staf; 

het Korpscommando van het Hoofdkwar
tier van de Generale Staf; 

het Hoofdkwartier van de Kwartiermees
ter-Generaal; 

een Directoraat van het Hoofdkwartier 
van de Kwartiermeester-Generaal; 

het Korpscommando van het Hoofdkwar
tier van de Kwartiermeester-Generaal; 

de Staf van de Adjudant-Generaal; 
het Korpscommando van de Staf van de 

Adjudant-Generaal; 
de Luchtmachtstaf; 
het militair personeel, ingedeeld of ge

detacheerd bij het Ministerie van Oorlog, 
voorzover dit personeel niet behoort tot het 
Hoofdkwartier van de Generale Staf, het 

Hoofdkwartier van de Kwartiermeester
Generaal, de Staf van de Adjudant-Gene-
raai of de Luchtmachtstaf; 

het Centraal bouwbureau der Genie; 
het Bureau militair geologische dienst en. 

inundatiewezen; 
het Bureau aanleg. beheer en onderhoud 

van vliegvelden; 
het Bureau voorbereiding voorzieningen 

aan kunstwerken; 
het Bureau registratie verdedigingswerken;. 
een Aankoopafdeling; 
de Dienst van algemene uitrusting; 
de Hoofdafdeling mobilisatiebeheer; 
de Dienst van verpleging en cantines; 
de Reparatie inrichting en, materiaal in

spectie; 
de Hoofdafdeling Verbinding civiele auto

bedrijven ; 
de Hoofdafdeling Verbinding civiele in

dustrie ; 
de Psychologische dienst; 
een Indelingsraad; 

•het militair personeel, staande onder de· 
bevelen van de Inspecteur van de Genees
kundige dienst der Koninklijke landmacht; 

het militair personeel beneden de rang. 
van kolonel, ingedeeld of gedetacheerd bij 
de Inspectie van de geneeskundige dienst 
der Koninklijke landmacht· 

het militair personeel, staande onder de 
bevelen van de Chef van de militaire phar
maceutische dienst; 

het militair personeel. staande onder de 
bevelen van de Chef van de militaire tand
heelkundige dienst; 

de Technische Staf; 
het militair personeel beneden de rang. 

van luitenant-kolonel, ingedeeld of gedeta
cheerd bij de Technische Staf; 

een militair gewest; 
het militair personeel beneden de rang_ 

van luitenant-kolonel, ingedeeld of gede
tacheerd bij de Staf van een militair ge
west; 

een territoriaal bataljon; 
het gezamenlijk militair personeel, inge

deeld of gedetacheerd bij een gamizoens
detachement, de militaire geneeskundige 
dienst in een garnizoen, een tandheelkundig. 
centrum, een garnizoenswerkplaats en een. 
garnizoensmagazijn; 

een Infanteriedepot; 
de Infanterieschool ; 
een Kaderschool infanterie; 
de Stormschool; 
het Infanterieschietkamp; 
het Mitrailleurdepot; 
een Mitrailleurbataljon; 
het Depot veldartillerie; 
het Depot pantserdoel- en lichte lucht-

doelartillerie; 
het Artillerieopleidingscentrum; · 
het Artillerieschietkamp; 
het Depot cavalerie; 
het Proef eskadron vechtwagens; 
het Depot pioniers; 
de Mijnenschool; 
het D epot pontonniers; 
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het D epot verbindingstroepen; 
het Depot geneeskundige troepen; 
de Kaderschool geneeskundige troepen; 
de School voor reserve-officieren van de 

,geneeskundige dienst; 
het Militair sanatorium; 
het Militair herstellings- en trainingsoord; 
de Bloedtransfusiedienst; 
de Dienst voor röntgenologisch borst

-onderzoek; 
de School voor hygiëne; 
de School van de Militaire tandheelkun

•dige dienst; 
de School der K-troepen; 
de School voor militaire lichamelijke- op

voeçling; 
de Centrale opleidingsschool voor admi

nistratief Kader; 
de Rij- en tractieschool; 
de officieren beneden de rang van luite

nant-kolonel. ingedeeld of gedetacheerd bij 
de Staf van het Wapen der Koninklijke 
Marechaussee; 

een Divisie Koninklijke Marechaussee; • 
het Depot Koninklijke Marediaussee; 
het Algemeen D epot der Koninklijke land-

macht; 
het De{Ilobilisatiecentrum; 
het D epot- en D etentiekamp der Konink-

lijke landmacht; 
de Straf- en tuchtklasse; 
!fe D ienst identificatie en berging; 
B. onder de formaties, bedoeld in artikel 

41 , sub 2, van de Wet op de Krijgstucht 
worden. bij de Koninklijke landmacht op 
voet van vrede, gerekend: 

het Troependetachement van de Staf van 
-de Inspecteur-Generaal der Koninklijke 
landmacht; 

het militair personeel beneden de rang 
v an tweede-luitenant, ingedeeld of gedeta
cheerd bij het Korpscommando van het 
Hoofdkwartier van de Generale Staf; 

het militair personeel beneden de rang 
van tweede-luitenant, ingedeeld ·of gede
tacheerd bij de Hogere Krijgsschool; 

het militair personeel, werkzaam bij de 
Legervoorlichtingsdienst, jonger of lager in 
rang dan de oudste of hoogst in rang zijri'de 
der bij deze dienst werkzame officieren; 

de Legerfilm- en -fotodienst; 
het militair personeel beneden de rang 

van tweede-luitenant, ingedeeld of gedeta
cheerd bij het Korpscommando van het 
H oofdkwartier van de Kwartiermeester
G eneraal; 

het Bureau naamlijst materieel; 
het militair personeel beneden de rang 

v an tweede-luitenant, ingedeeld of gedeta
cheerd bij het Korpscommando van de Staf 
v an de Adjudant-Generaal; 

het militair personeel, staande onder de 
bevelen van het ·Hoofd van de Afdeling Re
creatie en Algemene Ontwikkeling der Ko
ninklijke landmacht; 

een gewestelijk kantoor van de I Sociale 
d ienst; 

het S tafdetachement van de I nspectie van 
d e geneeskundige dienst der Koninklijke 
landmacht; 
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de D ienst hygiëne; 
het militair personeel, ingedeeld of gede

tacheerd bij het Rijksmagazijn van genees
middelen; 

een militaire apotheek; 
het militair personeel, staande onder de 

bevelen van de Hoofdofficier belast met de 
bijzondere betalingen; 

het militair personeel beneden de rang 
van tweede-luitenant. ingedeeld of gedeta
c'1eerd bij de Staf van een militair gewest; 

een gamizoensdetachement; 
de militaire geneeskundige dienst in een 

garnizoen; 
een tandheelkundig centrum; 
de School voor reserve-officieren der in

fanterie; 
de Pionierkaderschool; 
de School voor reserve-officieren van de 

verbindingsdienst; 
de Kaderschool verbindingsdienst; 
de School voor reserve-officieren der ar

tillerie; 
de School voor reserve-officieren der ca

valerie; 
de Cavaleriekaderschool; 
het militair personeel beneden de rang 

van tweede-luitenant, ingedeeld of gedeta
cheerd bij het Proefeskadron_ vechtwagens; 

de School voor reserve-officieren der K-
troepen; 

de Kaderschool der K-troepen; 
het militair personeel beneden de rang 

van tweede-luitenant, ingedeeld of gedeta
cheerd bij de Staf van een territoriaal ba-
taljon; -

de Medische afdeling van het Vrouwen 
Hulpkorps; 

het militair personeel beneden de rang 
van tweede-luitenant, ingedeeld of gede
tacheerd bij de Staf van het Wapen der Ko
ninklijke Marechaussee; 

het militair personeel beneden de rang 
van tweede-luitenant, ingedeeld of gede
tacheerd bij de Staf van een divisie der K o
ninklijke Marechaussee; 

een district der Koninklijke Marechaus
see· 

het militair personeel beneden de rang 
van tweede-luitenant, ingedeeld of gedeta
cheerd bij de Staf van het Algemeen depot 
der Koninklijke landmacht; 

het Demobilisatiekamp Huis ter Heide; 
het Medisch kamp Woerden; 
een peloton van de Dienst identificatie 

en berging. 
De Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-
blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk. II Juni 1948. 
JULIANA. 

D e Min. v . Oorlog, A. H. J . L. FrnvEz. 

(Uitgeg. 2 Juli r948.) 
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.z2 Juni z948. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 18 Juli 1947 te Bangkok tussen 
Nederland en Siam gesloten luchtvaart
overeenkomst. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
,enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gezien de op 18 Juli 1947 te Bangkok 
tussen Nederland en Siam gesloten lucht
vaartovereenkomst, waarvan een afdruk en 
een vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 1 

Op de voordracht van de Minister van 
·Buitenlandse Zaken van 7 Juni 1948, Kabi
net en Protocol No. 59631 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemde overeen~ 

komst, alsmede de vertaling daarvan, te 
doen bekendmaken door de plaatsing van 
rlit besluit in het Staatsblad. 

D e Ministers, Hoofden van D epartemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
.zoveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 12 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Min. V . Buit. z .. W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 9 Juli z948.) 

Ve rt a 1 ing. 

Overeenkomst tussen de Nederlandse Re
gering· en de Regering van het Koninkrijk 
Slam betreffende luchtdiensten tussen haar 
· ondersc~elden gron1lgebleden. 

De Nederlandse Regering en de Regering 
van het Koninkrijk Siam, 

Wensenqe de ontwi~keling van de bur
-gerlijke luchtvaart tussen de Nederlandse en 
Siamese grondgebieden te bevorderen, en 

Lettende op de resolutie op 7 D ecember 
1944 op de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Conferentie te Chicago, Illinois, U.S.A. 
getekend, strekkende tot de aanvaarding 
van een standaardmodel voor overeenkom
sten voor voorlopige luchtroutes en dien
sten 

Sluiten hierbij de volgende overeenkomst, 
welke de geregelde luchtdiensten tussen haar 
onderscheidene grondgebieden omvat, welke 
aan de volgende voorwaarden zullen zijn 

· onderworpen: 
Art. 1. Elke Overeenkomstsluitende Par-

. tij verleent de andere Overeenkomstsluiten
de Partij de rechten, vermeld in de hierbij
behorende Bijlage, welke noodzakelijk zijn 
voor de instelling van de daarin omschreven 
internationale burgerlijke luchtroutes en 
diensten, hetzij deze diensten onmiddellijk 
.worden geopend dan wel op een later tijd
stip naar verkiezing van de Overeenkomst-

. sluitende Partij, waaraan de rechten zijn 
verleend. 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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Art. 2. E lk van de zodanig omschreven 
luchtdiensten zal in exploitatie worden ge
nomen zodra de Overeenkomstsluitende Par
tij, waaraan op grond van Artikel I de 
rechten zijn verleend om een luchtvaart
maatschappij of luchtvaartmaatsch~ppijen 
aan te wijzen voor de betreffende route, 
voor zulk een route een maatschappij toe
stemming zal hebben gegeven en de Over
eenkomstsluitende Partij, welke de rechten 
verleent zal behoudens Artikel 6 van deze 
Overeenkomst . verplicht zijn de passende 
exploitatievergunning aan de · betrokken 
luchtvaartmaatschappij of luchtvaartmaat
schappijen te geven; met dien verstande, dat 
van de aldus aangewezen luchtvaartmaat
schappijen kan worden verlangd, dat zij ten 
genoegen van de bevoegde luchtvaartautori
teiten van de Overeenkomstsluitende Partij, 
welke de rechten verleent op grond van de 
wetten en voorschriften, welke gewoonlijk 
door die autoriteiten worden toegepast, haar 
bevoegdheid bewijst alvorens het haar zal 
zijn vergund de bij deze Overeenkomst be
oogde exploitatie aan te vangen ·en met dien 
verstande, dat in gebieden, waar vijande
lijkheden plaats hebben of welke militair 
bezet zijn, of in gebieden, welke daarbij be
trokken zijn, zulk een opening onderworpen 
zal zijn aan de goedkeuring van de bevoeg
de militaire autoriteiten. 

Art. 3. Teneinde bevoorrechtende prak
tijken te voorkomen en gelijkheid van be
handeling te verzekeren, komen beide Over
eenkomstsluitende Partijen overeen, dat: 

a. Elk van de Overeenkomstsluitende 
Partijen kan opleggen of doen opleggen bil
lijke en redelijke kosten voór het gebruik 
van openbare luchthavens en andere onder 
haar toezicht staande faciliteiten. Elk van 
de Overeenkomstsluitende Partijen neemt 
echter op zich, dat deze kosten niet hoger 
zullen zijn dan die, welke zouden worden 
betaald voor het gebruik van zodanige 
luchthavens en faciliteiten door haar eigen 
luchtvaartuigen, in gebruik op soortgelijke 
internationale diensten. 

b. Ten aanzien van motorbrandstof, 
smeeroliën en reservedelen, ingevoerd of aan 
boord genomen op het grondgebied van een 
der Overeenkomstsluitende Partijen door of 
namens de door de andere Overeenkomst
sluitende Partij aangewezen luchtvaartmaat
schappijen en uitsluitend bestemd om te 
worden gebruikt door de luchtvaartuigen 
van deze aangewezen luchtvaartmaatschap
pijen wordt, voor wat betreft douanerech
ten, inspectiekosten of andere rechten, ge
heven door eerstgenoemde Overeenkomst
sluitendi; Partij, een behandeling toegepast, 
welke niet ongunstiger is dan die, toege
staan aan de nationale luchtvaartmaat 
schappijen, welke zich bezig houden met in
ternationaal luchtvervoer of aan de lucht
vaartmaatschappij van de meest begunstig-
de natie. · 

c. Onverminderd de andere bepalingen 
van dit Artikel zullen luchtvaartuigen, 
welke gebezigd worden op de overeengeko
men diensten, en voorraden aan motorbrand-
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stof, smeerolie, reservedelen, normale uit
rustingsstukken en proviand, welke aan 
boord blijven van de burgerlijke luchtvaar
tuigen van de luchtvaartmaatschappijen van 
een Overeenkomstsluitende Partij, welke ge
machtigd zijn de in de Bijlage genoemde 
routes en diensten te exploiteren, bij aan
komst in of vertrek uit het grondgebied van 
de andere Overeenkomstsluitende Partij 
vrijgesteld zijn van douane-, inspectiekosten 
of soortgelijke rechten en kosten, zelfs in
dien zodanige voorraden door deze lucht
vaartuigen worden gebruikt of verbruikt bij 
vluchten binnen dat grondgebied. 

d. De aldus vrijgestelde goederen mogen 
slechts worden gelost met toestemming van 
de douaneautoriteiten van de andere Over
eenkomstsluitende Partij. De geloste goe
deren, welke weer zullen moeten worden 
uitgevoerd, zullen tot aan de wederuitvoer 
onder toezicht van de douarie blijven. 

Art. 4. Bewijzen van luchtwaardigheid 
en bewijzen van geschiktheid en vergun
ningen. uitgereikt of geldig verklaard door 
een Overeenkomstsluitende Partij, worden, 
voor wat de exploitatie van de in de bij
lage genoemde routes en diensten betreft, 
door de andere Overeenkomstsluitende Par
tij erkend . . 

Elke Overeenkomstsluitende Partij be
houdt zich echter het recht voor, voor 
vluchten boven haar eigen grondgebied de 
erkenning van bewijzen van geschiktheid en 
vergunningen, door een andere Staat uitge
reikt aan haar eigen onderdanen, te weige
ren. 

Art. 5. a. De wetten en voorschriften 
van een Overeenkomstsluitende Partij be
treffende de toelating in of het vertrek uit 
haar grondgebied van luchtvaartuigen, ge
bruikt in de internationale luchtvaart of 
betreffende de exploitatie van en het vlie
gen met zulke luchtvaartuigen gedurende 
ht;t verblijf binnen haar grondgebied, zullen 
door zodanige luchtvaartuigen in acht wor
den genomen bij het binnenkomen en ver
trekken of gedurende het verblijf binnen het 
grondgebied van de eerste partij. 

b. De wetten en voorschriften van een 
Overeenkomstsluitende Partij betreffende de 
toelating in of het vertrek uit haar grond- ' 
gebied van passagiers, bemanning of lading 
van luchtvaartuigen, zoals voorschriften be
treffende binnenkomst, het in- en uitkla-

. r",n, immigratie, paspoorten, douane en qua
rantaine, zullen door of vanwege zulke pas
sagiers, bemanning of lading van lucht
vaartuigen, gebezigd door de aangewezen 
luchtvaartmaatschappij of luchtvaartmaat
schappijen van de andere Overeenkomst
sluitende Partij bij het binnenkomen in en 
het vertrek uit of gedurende het verblijf 
binnen het grondgebied van de eerste partij 
in acht worden genomen. 

Art. 6. Elke Overeenkomstsluitende Par-

492: 

te verlenen of in te trekken in het geval 
waarin niet tot haar genoegen is gebleken , 
dat het overwegende eigendomsrecht en het 
daadwerkelijk toezicht van zulk een lucht
vaartmaatschappij berusten bij onderdanen 
van de andere Overeenkomstsluitende Par
tij, dan wel ingeval de luchtvaartmaatschap_. 
pij, . aangewezen door de andere Overeen
komstsluitende Partij in gebreke blijft de 
wetten en voorschriften van de Overeen
komstsluitende Partij, over wier grondge
bied zij luchtdiensten onderhoudt, als om
schreven in artikel s van de overeenkomst,. 
na te komen of anderszins de voorwaarden 
te vervullen, waaronder de rechten in over
eenstemming met deze Overeenkomst en 
haar Bijlage worden verleend. 

Art. 7. Deze Overeenkomst en alle daar
mede in verband staande cont!"acten zullen. 
worden geregistreerd bij de Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Organisatie. 

Art. 8. Indien een van de Overeen
komstsluitende Partijen het wenselijk acht 
de routes of voorwaarden, vermeld in de bij
behorende Bijlage, te wijzigen, mag zij ver
zoeken, dat de bevoegde · luchtvaartautori
teiten van de beide Overeenkomstsluitende 
Partijen overleg plegen, welk overleg moet 
aanvangen binnen de termijn van 60 dagen 
vanaf de datum van het verzoek. 

Wanneer deze autoriteiten wederzijds tot 
overeenstemming geraken omtrent nieuwe 
of herziene voorwaarden. welke de Bijlagè 
raken, zullen haar aanbevelingen terzake 
van kracht worden nadat deze door een uit
wisseling van diplomatieke nota's zijn be
vestigd. 

Art. g. Geschillen tussen de Overeen
komstslu'itende Partijen betreffende de uit
legging of toepassing van deze Overeen
komst of van de daarbijbehorende Bijlage 
zullen ter beslissing worden voorgelegd aan 
de Raad van de Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart Organisatie, tenzij de Overeen
komstsluitende Partijen overeenkomen het 
geschil ter regeling voor te leggen aan een 
in onderling overleg tussen de Overeen
komstsluitende Partijen benoemd Scheidsge
richt, dan wel aan enig ander persoon of 
orgaan. 

Oe Overeenkomstsluitende Partijen ver
binden zich, zich te houden aan de gegeven 
beslissing. 

Art. ro. Ten aanzien van deze Overeen
komst en haar Bijlage zal de uitdrukking 
grondgebied, zoals gebezigd voor elk van de 
twee Overeenkomstsluitende Partijen, ge
acht worden te betekenen het land en de 
daaraan grenzende territoriale wateren on
der de souvereiniteit. suzereiniteit, bescher,
ming, het mandaat of beheer van zulk een 
Overeenkomstsluitende Partij. 

Art. rr. Elk der Overeenkomstsluitende 
Partijen kan te allen tijde aan de andere 
mededeling doen van haar wens deze Over
eenkomst te beëindigen. Een zodanige me
dedeling zal tegelijkertijd worden gezonden 
aan de Internationale Burgerlijke Lucht
vaartorganisatie. Indien een zodanige mede-

tij behoudt zich het recht voor de uitoefe
ning van de rechten, vermeld in de Bijlage 
behorende bij deze Overeenkomst door een 
luchtvaartmaatschappij aangewezen door de 
andere Overeenkomstsluitende Partij, niet ' deling wordt gedaan, zal deze Overeen-
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komst ophouden te bestaan na het tijdstip, 
waarop de mededeling door de andere Over -
eenkomstsluitende Partij werd ontvangen, 
tenzij de mededeling van opzegging in on
derling overleg wordt ingetrokken voordat 
die termijn is verstreken. Indien van de 
-0ntvangst van de mededeling door de andere 
ûvereenkomstsluitende Partij geen beves
tiging wordt ontvangen, wordt de mede
deling geacht te zijn ontvangen veertien 
.dagen na de ontvangst van de mededeling 
,door de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Organisatie. 

Art. 12. Deze Overeenkomst, alsmede de 
bepalingen van de daarbij behorende Bij-
1age, zullen in werking treden op de dag 
van ondertekening. 

Ter oorkonde waarvan de ondergeteken
den, daartoe behoorlijk gemachtigd door 
bun onderscheiden Regeringen, deze Over
eenkomst hebben ondertekend. 

In tweevoud gedaan te Bangkok, de 18de 
.dag van de maand Juli van het 1947ste jaar 
van de Christelijke jaartelling, welke over
eenkomt met het 249oste jaar van de Boe
dhistische jaartelling, ih de Engel:;e taal. 
Voor de Nederlandse Regering: 

B. A. FIETS. 
Voor de Regering van het Koninkrijk Siam: 

ARTHAKITTI BANOMYONG. 

BIJL.AGE 
bij tle Overeenkomst tussen de Nederlandse 
Regerlng· en de Uegerlng· van het Konink
rijk Slam betreffende luchtdiensten tussen 

haar onderscheiden gebieden. 

A. Aan luchtvaartmaatschappijen, aan
_gewezen door de Nederlandse Regering, 
welke op grond van deze Overeenkomst zijn 
gemachtigd, worden de rechten verleend 
van overvliegen en van landingen voor niet
•commei-ciële doeleinden op het grondgebied 
van Siam, alsmede het recht om in inter
nationaal verkeer passagiers, lading en post 
op te nemen en af te zetten te Bangkok op 
de volgende routes: 

r. Nederland via Bangkok naar Neder
landsch-Indië (Indonesië), via tussenliggen
de punten en verder in beide richtingen en 
Nederlandsch-Indië (Indonesië) via Bang
kok naar Calcutta via tusenliggende punten 
en verder in beide richtingen. 

2. Nederlandsch-Indië (Indonesië) via 
Bangkok en een punt in Indo China naar 
China via tussenliggende punten en verder 
in beide richtingen. 

3. Nederland via Bangkok en een punt 
in Indo China naar China via tussenliggen
de punten en verder in beide richtingen. 

B. Aan luchtvaartmaatschappijen, aan
gewezen door de Regering van het Konink
rijk Siam, welke op grond van deze Over
eenkomst zijn gemachtigd, worden de rech
ten verleend van overvliegen en van lan
dingen voor niet-commerciële doeleinden, 
alsmede het recht om in internationaal ver
keer passagiers, lading en post op te nemen 
en af te zetten op luchthavens voor inter-
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nationaal luchtverkeer, opengesteld op Ne- · 
derlands grondgebied, op later aan te wij
zen routes. 

C . Enig of alle punten op de in de Bij
lage omschreven routes mogen naar verkie
zing van de aangewezen luchtvaartmaat
schappij of luchtvaartmaatschappijen op 
enige of alle vluchten worden weggelaten. 
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z5 Juni z948. BESLUIT, betreffende de 
kosten van verzekering van ambtenaren 
bij het reizen per vliegtuig. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Financiën namens de Raad van Mi
~isters, van 21 Mei 1948, nr. 14430/R, afde
lmg Ambtenarenzaken Bureau I en 9 Juni 
1948, nr. 317, afdeling Binnenlands Geld
wezen van de Generale Thesaurie; 

Gelet op artikel 125, eerste lid onder h 
en artikel 134, eerste lid ·van de Ambtena~ 
renwet 1929; 

, De Raad van State gehoord (advies van 
1 Juni 1948, nr. 61); 

Gezien het nader rapport van de Minis
ters voornoemd van u Juni 1948, no. 
14506/R, afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau I , en van 14 Juni 1948, no. 246, Gene
rale Thesaurie, afdeling Binnenlands Geld
wezen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit is van toepassing op: 
a . de ambtenaren, in de zin van het Al-

gemene Rijksambtenarenreglement; 
b. de personen, genoemd in artikel 2, 

eerste lid van het Algemeen Rijksambtena
renreglement; 

c. de arbeiders in de zin van het Ar
beidsovereenkomstenbesluit en van het Ar
beidsovereenkomstenbesluit Voedselvoorzie 
ning; · -

d. de ambtenaren van de buitenlandse 
dienst; 

e. de personen en groepen, niet omschre
ven onder a, b, c of d, aangewezen door de 
betrokken Minister. 

2. r. Personen, op wie dit besluit van 
toepassing is, zullen, indien zij in de uitoefe
ning van hun ambt of betrekking beroep
matig of tèr vervulling van een bijzondere 
opdracht onder goedkeuring van of van
wege de betrokken Minister van een vlieg
tuig gebruik maken, ten laste van het Rijk 
door de Minister van Financiën op de vol
de voet worden verzekerd, mits zij de door 
de Minister van Financiën verlangde gege
vens hebben verstrekt. In afwijking van het 
bepaalde in de voorafgaande volzin behoe
ven de personen, genoemd in artikel 2, 
eerste lid, van het Algemeen Rijksambtena
renreglement niet de goedkeuring van of 
val\wege de betrokken Minister. 

2. De verzekering betreft, indien belang_ 
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hebbenden gehuwd of kostwinner zijn, de · 
risico's van overlijden, blijvende algehele of 
gedeeltelijke invaliditeit en de kosten van 
geneeskundige behandeling; indien zij onge
huwd- niet kostwinner zijn. die van blijven
de algehele of gedeeltelijke invaliditeit en 
de kosten van geneeskundige behandeling. 

De betrokken Minister beslist, wie als 
kostwinners kunnen worden aangemerkt. 

3. De verzekerde som beloopt ten hoog
ste: 

f ·100.000 voor hen, wier bezoldiging, loon 
of vergoeding f 12000 of meer 's jaars be
draagt, alsmede voor hen, die niet-recht
streeks of zijdelings in 's Rijks dienst zijn; 

f 75000 voor hen, wier bezoldiging, Joon 
of vergoeding f 7000 of meer, doch minder 
dan f 12000 's jaars bedraagt; 

f 50000 voor hen, wier bezoldiging, loon 
of vergoeding minder dan f 7000 's jaars 
bedraagt. 

4. Voor de . toepassing van het bepaalde 
in het derde l id wordt ten aanzien van de 
bij het Departement van Overzeese Ge
biedsdelen werkzaam gestelde Nederlandsch
Indische, Surinaamse en Curaçaose lands
dienaren onder bezoldiging, loon of vergoe
ding mede begrepen, het door hen genoten 
pensioen, of de door hen genoten verlofs
dan wel nonactiviteits bezoldiging. 

5. De verzekering wordt afgesloten op 
de wijze door de Minister van Financiën te 
bepalen. 

3. De Minister van Financiën is bevoegd 
in overleg met de · Minister van Binnen
landse Zaken nadere regelen ter aanvulling 
of"uitvoering van dit besluit vast te stellen. 

4. 1. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van 1 Juni 
1945. 

2. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Regeling verzekering vliegrisico's". 

De Ministers, hoofden van de Departe
menten van algemeen bestuur zijn, ieder 
voorzoveel hem betreft. belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State en de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 15 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Binn. Zaken. WITTEMAN. 

De 'Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. zB Juni z948). 
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z6 j uni z948. BESLUIT, houdende onge
grondverklaring van het beroep van E. 
Daams, te Deventer, in zake zuivering. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door de ontslagen Kapitein der militaire 
administratie E. Daams, tegen de beschik
king van de Ministe: van Oorlog van 31 

J uli 1947, Geheim L itt. K. 129, waarbij aan 
de appellant te rekenen van 5 Mei 1945, in 
afwijking van het advies, van de Commissie 
van Advies, bedoeld in artikel 5, lid 4, van 
het Zuiveringsbesluit 1945, ontslag is ver
leend uit de militaire dienst met verval van 
alle rechten. zulks met toepassing van het 
bepaalde in artikel 2, lid 1, sub 1, en artikel 
5. lid 5, van het Zuiveringsbesluit 1945; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
19 November 1947 nr. 1782 en 14 April 
1948 nr. 1782 (1947) uo; 

Op de voordracht van de Minister van 
Oorlog van 10 Juni 1948, Geheim Litt. B 
103; 

Overwegende; 
dat appellant van November 1943 tot aan 

het einde der bezetting sympathiserend lid 
van de N.S.B. is geweest, dat appellant se
dert 1943 dienst gedaan heeft als admini
strateur bij het P olitieopleidingsbataljon te 
Schalkhaar; 

dat de voormelde Commissie van Advies 
aan de Minister. voornoemd, heeft geadvi
seerd als appellant ontslag te verlenen als 
bedoeld in artikel 2, lid 1 van het Zuive
ringsbesluit t945 (Staatsblad F 132), waar
bij in overweging werd gegeven de rechten 
als bedç,eld in artikel 5, lid 5, van het Zui
veringsbesluit 1945, niet te doen vervallen 
verklaren; 

dat appellant verklaart voiledig onkundig 
te zijn geweest van de ware aard van de 
N.S.B., omdat hij zich totaal in zijn werk 
had geïsoleerd; 

dat het verweer van appellant, dat hij in 
1943 nog onkundig was van de ware aard 
van de N.S.B. en dat het hem onbekend 
was, dat hij met het .toetreden als sympa
thiserend lid tot de N.S.B. blijk zou geven 
van ontrouw aan Hare Majesteit de Ko
ningin en aan de zaak van het Koninkrijk, 
niet kan worden aanvaard; 

dat appellant verklaart, dat de enige 
drijfveer, welke hem tot h:et sympathise
rend lidmaatschap van de N.S.B. bracht, de 
strijd tegen het communisme was; 

dat appellant had dienen te bedenken, 
dat hij zich, door zo te handelen aan de 
zijde van de vijand schaarde; 

dat de bestreden beschikking van de Mi
niat<;,r van Oorlog behoort te worden ge-
handhaafd; . 

Gezien het Koninklijk besluit van 2 Au-
gustus 1945, Staatsblad nr. F 132; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met 
de in hoofde dezes vermelde voordracht van 
de genoemde Minister in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Soestdijk, 16 Juni 1948. 
JULIANA. 

D e' Min. v. Oorlog, A. H. J. L. FrEVEZ. 

(Uitgeg. z6 Juli z948) . 
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MINISTERIE VAN OORLOG. 
Geheim Litt. B. 103. 

, 

Onderwerp: 
Zuivering E. Daams. 

's-Gravenhage, 10 Juni 1948. 

Het behaagde Hare Majesteit de Ko
ningin mij_ bij Kabinetsrescript van 1 Sep
tember 1947, no. 51 geheim, te machtigen 
bij de Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, aanhangig te maken 
het beroep van de ontslagen Kapitein der 
m,litaire administratie E. Daams, tegen 
mijn beschikki~g van 31 Juli 1947, Geheim 
Litt. K. 129, waarbij aan betrokkene, te re
kenen van 5 Mei 1945, op grond van de be
palingen van het Zuiveringsbesluit 1945, 
ontslag werd verleend uit de militaire dienst 
met verval van alle rechten op dadelijk of 
uitgesteld pensioen en alle andere rechten, 
welke betrokkene of zijn nagelaten betrek
kingen, krachtens wettelijk voorschrift of 
arbeidsovereenkomst zouden kunnen doen 
gelden .. 

Bij haar schrijven van 19 November 1947, 
nr. 1782, heeft de Raad van State, Afdeling 
voor de Geschillen van Bestuur, advies uit
gebracht omtrent gemeld beroep. 

Blijkens het bij dit advies behorend ont
werpbesluit is de Afdeling tot de conclusie 
gekomen, dat mijn bestreden beschikking 
voor zover daarbij de onder 2 omschreven 
recht en vervallen zijn verklaard niet ge
handhaafd kan blijven. 

Genoemd ontwerp-besluit luidt als volgt: 
"Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door E . Daams te Deventer, tegen de be
schikking van Onze Minister van Oorlog 
van 31 Juli 1947, Geheim Litt. K. 129, 
waarbij aan hem, te rek~en van 5 Mei 
1945, op grond van de bepalingen van het 
Zuiveringsbesluit 1945 ontslag werd ver
leend uit de militaire dienst met verval van 
alle rechten op dadelijk of uitgesteld pen
sioen en alle andere rechten, welke betrok
kene of zijn nagelaten betrekkingen krach
tens wettelijk voorschrift of arbeidsovereen
komst zouden kunnen doen gelden; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 November 1947, No. 1782; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Overwegende: dat Onze Minister van 

Oorlog bij zijn beschikking van 31 Juli 1947, 
Geheim Litt. K. 129, met ingang van 5 Mei 
1945 aan Kapitein E. Daams, op non-acti
viteit, van het dienstvak der militaire ad
ministratie, ontslag heeft verleend uit de 
militaire dienst op groqd van het bepaalde 
in artikel 2, lid 1, sub 1, van het Zuive
ringsbesluit 1945 en heeft bepaald, zulks 
in afwijking van het desbetreffende door de 
Commissie van Advies, als bedoeld in artli
kel 5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945, 
gegeven advies, dat alle rechten op daçelijk 
of uitgesteld pensioen en alle andere rech
ten, welke betrokkene of zijn nagelaten be
trekkingen. krachtens wettelijJc voorschrift 
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of arbeidsovereenkomst zouden kunnen doen 
gelden, vervallen; 

dat Onze Minister daarbij heeft overwo
gen, dat uit een onderzoek, ingesteld krach
tens het Zuiveringsbesluit 1945 is gebleken, 
dat genoemde Daams heeft doen blijken 
van ontrouw aan Ons en aan de zaak van. 
het Koninkrijk, zodat hij als officier der 
Koninklijke landmacht niet kan worden ge
handhaafd; 

dat de· Mi~itaire Commissie van Advies 
Zuiveringsbesluit 1945, had geadviseerd aa~· 
voornoemde Daams ontslag te verlenen, als. 
bedoeld in artikel 2, lid 1, van het Zuive
ringsbesluit 1945 en daarbij in overweging, 
had gegeven de betrokkene, subsidiair zijn 
gezin, niet vervallen te doen verklaren van 
de rechten, als bedoeld in artikel 5, lid 5, 
van het Zuiveringsbesluit 1945; 

dat de Commissie daarbij had overwo
gen, dat betrokkene heeft erkend van 9 No
vember 1943 tot aan het einde der bezetting, 
sympathiserend lid van de N.S.B. te zijn 
geweest; dat hij verklaart volledig onkun
dig te zijn geweest van de ware aard der 
N.S.B., omdat hij zich totaal in zijn werk 
had geïsoleerd; dat hij verklaart, dat de 
enige drijfveer, welke hem tot het sym
pathiserend lidmaatschap van de · N.S.B. 
bracht, de strijd tegen het communisme. 
was; dat hij door sympathiserend lid van de 
N.S.B. te worden blijk heeft gegeven van. 
ontrouw aan Ons en aan de zaak van het 
Koninkrijk, waarbij de Commissie de indruk 
heeft. dat de betrokkene zonder boze opzet 
en zonder ook andere Nederlanders te willen 
benadelen tot zijn onjuiste daden is geko
men; 

dat van de beslissing van Onze Minister 
E . Daams bij Ons in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat hij erkent, evenals hij zulks. 
voor de verschillende commissies heeft ge
daan, van 9 November 1943 tot aan het 
einde der bezetting sympathiserend lid der 
N.S.B. te zijn geweest; dat de enige drijf
veer, welke hem tot deze stap heeft ge
bracht. was de strijd tegen het communis
me; dat het hem . niet bekend was, dat hij 
hiermede blijk zou geven van ontrouw aan. 
Ons en aan de zaak van het Koninkrijk; dat 
in zijn huis steeds aan de wanden zijn blij
ven hangen de portretten van Ons en de le
den van het Koninklijk huis; dat hij 24 
September 1918 op 16-jarige leeftijd vrij
willig in dienst trad bij het Instructie-Ba
taljon met de bedoeling officier te worden;. 
dat deze stap in een tijd, waarin verschil
lende politieke partijen zich verklaarden te
gen het leger en enkele ook tegen de mo
narchie, toch wel blijk gaf van een geestes
gesteldheid gericht tegen deze politieke 
stromingen; dat hij gedurende de bezet
tingstijd steeds de belangen van het vader
land in het oog heeft gehouden, dat hij 
heeft gewaakt tegen corruptie en ge
weigerd heeft orders uit te voeren, welke 
in strijd waren met de wettelijke voorschrif
ten en bepalingen, ondanks herhaalde be
dreigingen van Duitsers met neerschieten 
en dergelijke; dat hij grote spijt betuigt van 
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zijn onjuiste handeling om sympathiserend 
lid der N.S.B. te worden; dat, had hij de 
ware aard der N.S.B. doorzien, hij met af
schuw zich zou hebben afgewend van deze 
öeweging; dat het hem sdeert zijn vrij lating 
nog niet is mogen gelukken een betrekking 
te veroveren, t emeer daar hij in een spe

•ciale ichting, . de militaire administratie, is 
opgeleid; dat hij vurig wil m edewerken aan 
de wederopbouw van het vaderland, waar 
grote behoefte bestaat aan personen, die • 

·waken tegen corruptie; weshalve hij ver
zoekt de beslissing van Onze Minister van 
Oorlog in haar geheel te herzien, althans 

·niet de rechten op pensioen voor hem en 
zijn nabestaanden, vervallen te verklaren; 

Overwegende: dat de appellant van 9 
November i943 tot aan het einde der be
zetting sympathiserend lid van de N .S.B. is 
geweest; 

dat hij. na als hoofd van de administratie 
van de Arbeidsdienst voor meisjes te zijn 
·opgetreden, eenzelfde betrekking heeft aan
vaard bij het Politieopleidingsbataljon te 
Schalkhaar en deze functie heeft bekleed 
t ot de opheffing van dit opleidingsbataljon; 

dat met Onze Minister moet worden ge
oordeeld, dat de appellant door deze gedra
gingen heeft doen blijken van ontrouw aan 
de zaak van Ons K oninkrijk en aan Ons, 
zodat hij als officier niet kan worden ge
handhaafd; 

dat dan ook terecht door Onze Minister 
aan de appellant ontslag krachtens het Zui
veringsbesluit I945 is verleend; 

dat evenwel de vraag rijst, of bij dit ont
slag, met toepassing van artikel 5, vijfde 
lid, van dit besluit, dient te worden be
-paald, dat alle rechten op dadelijk of uitge
steld pensioen en alle andere rechten, welke 
de appellant krachtens wettelijk voorschrift 
-of arbeidsovereenkomst zou kunnen doen 
gelden, alsmede alle· rechten op pensioen en 
alle andere rechten, welke de nagelaten be
trekkingen van de appellant krachtens wet
·telijk voorschrift zouden kunnen doen gel
den, vervallen; 

dat op grond van de stukken moet wor
den aangenomen, dat de appellant zich te-
gen verschillende maatregelen van Duitse 
of N.S.B.-zijde, die in strijd waren met de 
wettelijke voorschriften en indruisten tegen 
de Nederlandse belangen, heeft verzet; 

dat mede uit de overgelegde getuigen
verklaringen blijkt. dat de appellant geen 
verraderlijke of vijandelijke houding heeft 
.aangenomen tegen personen, wier anti
Duitse gezindheid en daden hem bekend 
waren, doch integendeel personen, die in 
verband m et hun anti-nationaal-socialisti
-sche opvattingen in moeilijkheden dreigden 
te geraken, in bescherming heeft genomen 
-en aan een joods gezin onderdak en hulp 
heeft aangeboden; 

dat er derhalve termen bestaan om, in 
-overeenstemming met het advies van de 
Militaire Commissie van Advies, Zuive
ringsbesluit I945, de appellant niet de rech_ 
ten op pensioen voor hem en zijn nagelaten 
betrekkingen te ontnemen; 

Gezien het Zuiveringsbesluit I945; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
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met handhaving voor het overige van de 
bestreden beslissing van Onze Minister van 
Oorlog van 3I Juli I947, Geheim Litt. K . 
I29, deze te vernietigen, voorzover daarbij 
de onder 2 omschreven rechten vervallen 
zijn verklaard. 

Onze Minister van Oorlog is belast met 
de uitvoering van dit besluit". 

Aangezien ik mij met dit door de Afde
ling 1;1itge1:>.rac.~te ad_':ies niet kan verenigen, 
heb 1k miJ biJ schnJven van 3 April I948 
Ge~eiin Litt. E. 59, tot genoemd Colleg~ 
gencht, waarin ik mij veroorloofde ter mo
tivering van mijn standpunt en ter inlich
ting van het College omtrent de eventuele 
pensioensaanspraken van appellant het vol
gende aan te voeren: 

"Het feit, dat appellant van 9 November 
I943. tot aan .het einde der bezetting sym
pathiserend hd der N.S.B. is geweest eri 
daarenboven een betrekking heeft aanvaard 
bij het Politieopleidingsbataljon te Schalk
ha~r,. is naar mijn overtuiging, voor een 
0[!1cier zo ernstig, dat hier geen sprake m ag 
ziJn van het behoud van enig recht. 

Aangaande de eventuele pensioensaan
spraken van betrokkene meen ik nog het 
volgende onder de aandacht van Uw Col
lege te moeten brengen. 

Appellant verkeert niet in één der geval
len, welke krachtens artikel 2, der Pensioen_ 
wet voor de landmacht (Staatsblad I922, nr. 
66) recht geven op toekenning van direct 
ingaand pensioen. • 

In verband met de omstandigheid, dat 
een ontslag op grond van de bepalingen van 
het Zuiveringsbesluit I945 niet is een ont
slag i~ het belang van de dienst, kan hij 
evenmin aanspraak maken op · uitgesteld 
pensioen als bedoeld onder 4 ° b van ge
noemd wetsartikel. 
. Een militair wordt nl. alleen dan geacht 
m het belang van de dienst te zijn ontsla
gen in de zin van artikel 2, sub 4 ° b der 
genoe~de pensioenwet, indien als g~volg 
van emge maatregel van de zijde der Over
heid b.y. 1:>ij opheffing. der betrekking of 
reorgamsatte van de dienst, geen emplooi 
voor de betrokkene meer aanwezig is. Een 
ontslag, dat verleend wordt op grond van 
gedragingen, die handhaving van de militair 
niet langer wenselijk doet zijn, vormt der
halve geen ontslag in het belang van de 
dienst in de zin van meerbedoelde bepa~ 
!ing . 

Uiteraard zaf een dusdanig ontslag wel 
als gevolg medebrengen, dat tevens het be
lang van de dienst gediend is, maar primair 
vormt dat niet de OQrzaak van het ontslag. 

~P dit punt bestaat een belangrijk ver
schil met de regeling neergelegd in de Pen
sioenwet I922 (Staatsblad no. 240). 

Niet. eervol ontslagen ambtenaren in de 
zin van deze wet hebben nl. zonder meer 
fecht op uitgesteld pensioen, indien zij een 
werkelijke dienst kunnen aanwijzen van ten 
minste vijftien jaren, terwijl niet op een 
eigen verzoek ontslagen ambtenaren, aan 
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wie eervol ontslag is verleend, recht op uit
gesteld pensioen verkrijgen, indien zij een 
diensttijd van ten minste tien jaar kunnen 
doen m edetellen. 

. Voor ambtenaren is derhalve het recht op 
uitgesteld pensioen niet afhankelijk van de 
voor militairen geldende voorwaarde, dat 
het ontslag in het belang van de dienst 
moet zijn verleend . 

Het verschil in aanspraken houdt verband 
met het onderscheid in karakter, dat tussen 
beide groepen van personen bestaat en dat 
b .v. ook tot uitdrukking komt in het verlies 
van pensioenrecht, waartoe de militaire 
pensioenregelingen de mogelijkheid kennen 
en de pensioenregeling voor de ambtenaren 
niet". 

Naar aanleiding hiervan deelde ik het 
College mede, dat ik het op prijs zou stel
len, indien zij deze aangelegenheid nog
maals onder de ogen zou willen zien. 

Het moge Uwer Koninklijke Hoogheid 
uit het aan Hare Majesteit de Koninging 
gerichte schrijven van de Afdeling van 14 
April 1948, no. 1782 (1947) no blijken, dat 
het College ook na hernieuwde overweging 
bij haar oorspronkelijk oordeel is gebleven. 

Aan gezien ook deze nadere beschouwin
gen mijn zienswijze in deze aangelegenheid 
niet hebben kunnen wijzigen, moge ik mij 
veroorloven, Uwer Koninklijke Hoogheid 
zeer eerbiedig in overweging te geven, het 
beroep ongegrond te verklaren en daartoe 
het mijnerzijds opgemaakte ontwerp-besluit, 
dat mede hierbij is gevoegd te bekrachtigen. 

Tenslotte heb ik de eer Uwer Koninklijke 
Hoogheid hiernevens te doen toekomen het 
dossier met de op de onderwerpelijke aan
gelegenheid betrekking hebbende beschei
den. 

Het moge Uwe Koninklijke Hoogheid be
hagen het dossier, na gebruik, aan mij te 
doen t erugzenden. 
De M in. v . Oorlog, A. H. J. L. F1EVEZ, 
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:17 Juni z948. BESLUIT, houdende her
nieuwde vaststelling van het programma 
voor het examen ter verkrijging van de 
akte van bekwaamheid tot het geven 
van middelbaar onderwijs in de licha
m elijke oefening. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
-8 Juli 1947, No. 8289 I, afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Overwegende, dat het wenselijk is het 
_programma voor de akte van bekwaamheid 
tot het geven van middelbaar onderwijs in 
de lichamelijke oefening, vastgesteld bij het 
Koninklijk besluit van 29 Juni 1917, Staats
blad no. 481, te herzien; 

L . & S. 1948 
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De Raad van State gehoord (advies van 
9 September 1947, No. 18); 

Gelet op het nader rapport van de voor
noemde Minister van 22 Mei 1948, no. 6591, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middel
baar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en · verstaan: 
1 °. te bepalen : 
Het programma voor het examen ter ver

krijging van een akte van bekwaamheid 
voor schoolonderwijs in de lichamelijke oefe
ning, vermeld in artikel 77 der midáelbaar
onderwijswet, vastgesteld bij het Koninklijk 
besluit van 29 Juni 1917 (Staatsblad no. 
481) wordt ingetrokken en vervangen door 
het navolgende programma: 

Examen ter verkrijging van een akte van 
bekwaamheid voor schoolonderwijs in de 
lichamelijke oefening, vermeld in artikel 77 
der middelbaar-onderwijswet. 

De vereisten zij_n: 

A. Theoretisch deel 
I . Kennis van en inzicht in doel en mid

delen van de opvoeding en van de lichame
lijke opvoeding in het bijzonder. 

Il. Kennis van en inzicht in de geschie
denis van opvoeding en onderwijs, meer in 
het bijzonder van de lichamelijke opvoeding 
en van de plaats, die deze in school en 
maatschappij heeft ingenomen. 

III. Kennis van en inzicht in de belang
rijke systemen en methoden van lichame
lijke opvoeding en lichamelijke oefening. 

IV. Kennis van •en inzicht in de didac
tiek en de methodiek van de lichaamsoefe
ningen, speciaal in verband met leeftijd 
en sexe van de leerlingen, in het bijzonder 
kennis van en inzicht in de methodiek van 
de houdings- en bewegingsvorming, alsmede 
van de voorbereiding en de toepassing dier 
vorming en van de spelen. 

V. Kennis van de veiligheidsmaatrege
len, die nodig zijn bij het onderwijs in li
chaamsoefeningen. 

VI. Kennis van het m enselijk lichaam. 

B . Practisch deel 
x. Goede beheersing van houding en be

weging in het algemeen, in het bijzonder bij 
de uitvoering van de verschillende bewe
gingsvormen, die speciaal in de school toe
passing vinden, en bedoeld zijn onder A IV. 

2 . Inzicht bij het geven van onderwijs 
aan schoolklassen in het doel der onder B 1 

aangegeven vormen en beschikking in vol
doende m ate over eigenschappen, die voor 
het geven van onderwijs in de lichamelijke 
oefening noodzakelijk moet worden geacht. 

3. Voldoende bedrevenheid in het ver
lenen van eerste hulp bij ongevallen. 

2 °. dat dit programma voor het eerst zal 
gelden voor de in het jaar 1940 te houden 
examens. 

3 °. dat de aan dit besluit gehechte toe
lichting bij het afnemen van de examens als 
leidraad zal gelden. 

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

Soestdijk, 17 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. zo Aug. z948.) 

'foellclltlng op het examen akte M.O. 
llcllamelljke oefening 

A. Theoretisch deel 
Het "theoretisch deel van het examen zal 

zowel schriftelijk als mondeling worden af
genomen. 

Voor wat het schriftelijk deel betreft zal 
aan de onderdelen I, II en III de stof voor 
een opstel worden ontleend en aan de on
derdelen IV. V en VI de stof voor een aan
tal vragen. 

Voor het mondeling theoretisch gedeelte 
zal de candidaat een lijst moeten overleg
gen van door hem bestudeerde werken op 
het gebied der onderdelen I t/m IV. 

I. Ten aanzien van dit onderdeel zullen 
de candidaten moeten blijk geven, dat zij 
kennis bezitten van de factoren, die doel en 
middelen der opvoeding en in het bijzonder 
der lichamelijke opvoeding bepalen, alsmede 
van de belangrijkste onderzoekingen, welke 
deze factoren hebben doen kennen. 

In het bijzonder zal inzicht worden ver
langd in de psychologie van het kind en van 
de rijpere jeugd. 

IV. Bij dit onderdeel kan van de candi
daten worden geëist, dat zij blijk geven een 
leerplan voor de lichamelijke oefening voor 
verschillende schooltypen te kunnen ontwik_ 
kelen en begrip te hebben van het verband, 
dat er tussen de leerplannen der verschil
lende schooltypen behoort te bestaan. 

Het onderzoek naar de kennis van de 
methodiek strekt zich o.a. uit tot de alge
mene methodiek, het samenstellen en inde
len van lessen in lichamelijke oefening en 
de speciale methodiek der oefengebieden, 
die men in het algemeen aanduidt met de 
termen gymnastiek, athletiek, zwemmen en 
de spelen, en wel voor zover de stof ont
leend aan die oefengebieden voor schoolge
bruik geschikt kan worden geacht. 

De mannelijke candidaten zullen worden 
geëxamineerd in de theorie van het boksen 
en (naar keuze van de candidaat) het wor
stelen of het schermen op één wapen (sabel, 
floret of degen), met dien verstande dat dit 
theoretisch examen hetzelfde keuze-onder
deel betreft als het examen in eigen bedre-
venheid. • 

Vrouwelijke candidaten zijn vrijgesteld 
van de speciale methodiek van de oefenstof, 
die uitsluitend voor mannelijke leerlingen 
ouder dan 12 jaar geschikt is. 

VI. Waar in dit programma wordt ge
sproken van het menselijk lichaam, wordt 
daarmede bedoeld het gezonde, normaal ont
wikkelde menselijk lichaam. Het onderzoek 
naar de kennis van het menselijk lichaam 
strekt zich uit over: 

a. 1. Hoofdlijnen van de anatomie van 
de mens, in het bijzonder van het bewe-
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gingsapparaat. 
2. Hoofdzaken van de plastische anato

mie ook in verband met sexe, leeftijd en 
bouwtypen. 

3. Beginselen van de bewegingsleer. 
b. 1. Hoofdlijnen van de psysiologie 

van de mens en van de invloed der ver
schillende soorten van lichaamsoefeningen 
op de verschillende organen en functies. 

2 . Enige k ennis van de groeiphasen en 
groeiprocessen ook in verband met de erfe
lijkheid en levensomstandigheden. 

c. Hoofdzaken van de hygiëne, speciaal 
in verband met de school, het schoolleven 
en de lichamelijke opvoeding. 

d. Inzicht in het verlenen van eerste 
hulp bij ongevallen. 

B. Practisch deel 
1. De mannelijke candidaten zullen o.m. 

worden geëxamineerd in eigen bedreven
heid in het boksen en (naar keuze van de 
candidaat) het worstelen of schermen op 
één wapen (sabel, floret of degen). 

2. Van de candidaten zal ten aanzien 
van het onderdeel zwemmen kunnen worden 
gevraagd de schoolslag, de borstcrawl en de 
enkelvoudige rugslag klassikaal en hoofde
lijk te onderwijzen. 

De vrouwelijke candidaten zullen bij het 
examen uitsluitend lessen hebben te geven 
aan vrouwelijke leerlingen en/of mannelijke 
leerlingen beneden 13 jaar. 

De organisatie van he.t examen 
Het examen wordt afgenomen in twee l!'e

dee1ten. 
Het eerste gedeelte omvat de stof, ge

noemd onder A I, II, III en VI en het 
schriftelijk gedeelte; het tweede gedeelte de 
overige onderdelen van het programma. 

Candidaten worden slechts tot het tweede 
gedeelte toegelaten, indien zij aan de bij het 
eerste gedeelte gestelde eisen hebben vol
daan. 

Dit tweede gedeelte moet binnen drie 
maanden na het eerste gedeelte worden af
gelegd. De candidaten, die worden afgewe
zen rla het afleggen van dit tweede gedeelte. 
zullen bij de in het eerstvolgend jaar te 
houden examens op hun verzoek op grond 
van het reeds afgelegde eerste gedeelte direct 
worden toegelaten tot het tweede gedeelte. 

De candidaten zullen hierbij wederom een 
lijst van de door hen bestudeerde werken 
op het gebied der onderdelen A I t/m IV 
moeten overleggen. Indien zij weder worden 
afgewezen, moet bij een volgende deelname 
het volledig examen opnieuw worden afge
legd. In zeer bijzondere gevallen kan de 
voorzitter van de examencommissie gehoord 
de commissie, de in deze alinea bedoelde 
candidaten in plaats van bij de in het eerst
v_olgend jaar te houden examens bij de in 
een jaar later te houden examens direct tot 
het tweede gedeelte toelaten. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 Juni 
1948, no. 19 (Staatsblad No. 1242). 

Mij bekend, 
De Min. v. 0 ., K. en W ., Jos. J. GIELEN. 
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z7 juni z948. BESLUIT tot wijziging van 
het Visbesluit (Staatsblad 1940, No. 
840). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 19 April 1948, No. 360 
D/dossier 67, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, No. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel I7 der Warenwet (Staats
blad 1935, No. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
z5 Mei 1948, No. 46); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Sociale Zaken van 10 Juni 1948, No. 
550 D /dossier 67, Afdeling Volksgezond
heid); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen 
Art. 1. In het Visbesluit (Staatsblad 

1940, No. 840) worden de volgende wijzi
gingen aangebracht: 

I. Artikel z, eerste Jid, wordt gelezen als 
volgt: 

1. Vis, schelpdieren, schaaldieren. en de
len daarvan, alsmede de kennelijk als zo
danig voorhanden waren - al dan niet toe
bereid - mogen uitsluitend en moeten wor
den aangeduid met de juiste Nederlandse 
naam van de vis, onderscheidenlijk het 
schelp- of schaaldier, of, voor zover het 
delen betreft, door die naam, gevolgd door 
de naam van het deel. 

Artikel z, derde Jid, onder c, wordt gele
zen als volgt: 

c. lever, hom of kuit worden aangeduid 
met de naam van het deel, voorafgegaan 
door het woord "vis" en mag kuit van 
steurachtige vissen (chondrostei) worden 
aangeduid met de naam "Kaviaar". 

Artikel z, derde Jid, onder d, wordt e, 
terwijl wordt ingevoegd een nieuwe alinea 
d, luidende: 

,d. uit vis, schelp- of schaaldieren be
reide pasta, worst of gehakt worden aan
geduid met een dezer namen, voorafgegaan 
door het woord "vis". 

Artikel z, vierde lid, wordt gelezen als 
volgt: 

4. Uitsluitend in de maanden Mei, Juni, 
Juli, Augustus en September mag de ver
melding "Nieuwe" bij haring worden ge
bezigd (bijvoorbeeld nieuwe haring, nieuwe 
maatjesharing, Hollandse nieuwe enz.), en 
wel voor die haring, welke is gevangen in 
de genoemde maanden van het jaar, waarin 
zij wordt verkocht of geleverd. 

II. In artikel 2, eerste Jid, vervallen in 
de aanvang de woorden "het eerste lid van", 
terwijl de laatste zin van dat lid vervalt. 
Aan dat lid wordt voorts toegevoegd: 

De waren, bedoeld in artikel 1, welke niet 
zijn gesteriliseerd en welke aanwezig zijn 
in een gesloten verpakking, bestemd om 
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met de inhoud aan de verbruiker te worden 
afgeleverd - met uitzondering van waren 
welke vers zijn of in papier gewikkeld -, 
moeten op de buitenzijde van elke verpak
king bovendien zijn voorzien van de ver
melding "Koel bewaren, beperkt houdbaar". 

Op alle hier bedoelde verpakkingen met 
een inhoudsmaat kleiner dan 5 l moeten de 
krachtens dit besluit vereiste namen of aan
duidingen uit letters bestaan, welke van een 
niet minder in het oog vallend type en 
kleur zijn, en .wat hoogte en lijndikte be
treft, niet kleiner zijn dan die van een der 
andere woorden of namen op de verpakking 
aanwezig; een uitzondering kan worden ge
maakt voor eigen- of firmanamen, voor zo
ver hiervoor door de directeur van de keu
ringsdienst, in welks gebied de bereidplaats 
der waar is gelegen, toestemming is ver
leend. 

De vermeldingen moeten uit letters en 
cijfers bestaan, die een hoogte hebben van 
ten minste 4 mm (0,004 m) bij een lijn
dikte van ten minste 0.5 mm (0.0005 m), 
behalve bij een inhoud van 100 g of minder, 
in welk geval de minimum hoogte dient te 
bedragen ;i mm (0.002 m) bij een minimum 
lijndikte van 0.5 mm (0.0005 m). 

III. Artikel 5, eerste Jid, onder d, wordt 
gelezen als volgt: 

d. mogen niet kunstmatig gekleurd zijn, 
met uitzondering van: 

a. vispasta en visworst; 
~ surrogaten voor gerookte zalm, mits 

deze zijn aangeduid op de in artikel 2, eer
&te lid, aangegeven wijze met de juiste Ne
derlandse naam der gebezigde vis, vooraf
gegaan door de woorden "kunstmatig ge
kleurde" (bijvoorbeeld kunstmatig gekleur
de koolvis) en aanduidingen of afbeeldingen 
van andere vis daarnaast niet zijn gebruikt; 

Y in luchtdichte glas- of blikverpakking 
verduurzaamde garnalen. 

Aan artikel 5, eerste lid, wordt toege
voegd: 

e. mogen, onverminderd het in artikel 3 
en het hiervoren onder d bepaalde en afge
zien van eventuele aanwezige saus en om
hullende vloeistof, behalve vis geen andere 
sto~~en bevatten dan zout. suiker, olie, spe
cen.1en en kruiden, met uitzondering van: 

a. visworst, visgehakt en vispasta, waar
in gebuild meel, zetmeel, brood, beschuit of 
aardappelen mogen zijn verwerkt, voor zo
ver het gehalte aan watervrij zetmeel in de 
waar niet meer bedraagt dan 4 % bij vis
worst en vispasta en niet meer dan 7 % bij 
visgehakt; 
~ overeenkomstig artikel 2, eerste lid, 

gekenmerkte halfconserven, waarin een ge
ringe hoeveelheid synthetisch bereid ver
zoetingsmiddel mag aanwezig zijn. 

IV. Ingevoegd wordt een nieuw artikel 
5bis, luidende: 

Art. 5bis. Vis. die warm gerookt of ge
stoomd is, mag niet dan na voldoende af
koeling - tot beneden 20 °C - worden 
verpakt, vervoerd of verkocht; 

evenmin mag zij worden in voorraad ge
houden, ten verkoop aangeboden, verkocht 
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of vervoerd, indien zij naar het oordeel van 
de directeur van de keuringsdienst niet gaar 
is. 

V. In artikel 6, tweede alinea, wordt de 
punt aan het slot van de tweede volzin, na 
"is" vervangen door een punt-komma ei;i 
wordt ingevoegd : 

onder hoeveelheid der waar wordt behalve 
bij vispasta, visworst en visgehakt, verstaan 
het netto vulgewicht aan verse vis. 

In artikel 6, vierde alinea, wordt de punt 
aan het slot vervangen door een komma, 
waarna wordt toegevoegd: 

behalve bij een inhoud van 100 g of min
der, in welk geval de minimum hoogte dient 
te bedragen 2 mm (0.002 m) bij een mini
mum lijndikte van 0.5 mm (0.0005 m). 

VI. Aan artikel 8 wordt toegevoegd: 
Tevens kan daarbij van organoleptisch 

onderzoek door speciale deskundigen wor
den gebruik gemaakt. 

2. I n de Methoden van onderzoek, be
horende b ij het Visbesluit wordt het vol
gende gewijzigd: 

Punt 4. Hoeveelheid, vervalt en wordt 
vervangen door: 4. Zetmeel. 

Ter bepaling van het gehalte aan zetmeel 
wordt de methode gevolgd, die is aange
geven onder 6 in de Methoden van Onder
zoek, behorende bij het Vlees- en Vleeswa
renbesluit (Koninklijk besluit van 22 Au
gustus 1938, Staatsblad No. 865, zoals dit 
nader is gewijzigd). 

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

Soestdijk, 17 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 

(Uitgeg. 9 Juli z948.) 
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z9 Juni z948. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van 
enige artikelen van de wet van 2 April 
1948,Staatsblad No. I X28, houdende 
wijziging en aanvulling van de hoger
onderwijswet. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.,· 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Juni 1948, no. 7254, afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel VII van de wet van 2 

April 1948, Staatsblad no. I 128, tot wijzi
ging en aanvulling van de hoger-onderwijs
wet; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

De wet van 2 April 1948, Staatsblad no. 
I X28, tot wijziging en aanvulling van de 
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hoger-onderwijswet treedt met uitzondering 
van de artikelen II en V in werking met in
gang van 1 Juni 1948. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Soestdijk, 19 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. o., K . en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg._ z6 Juli z948). 
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:zz Juni 1948. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
internationale overeenkomst van 8 Juni 
1937 en protocollen van 24 Juni 1938 
en 26 November 1945 tot regeling van 
de walvisvaart. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; . 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gezien de wet van 2 7 Februari x948, 
(Staatsblad No. I 72), houdende goedkeu
ring van de internationale overeenkomst 
van 8 Juni 1937 en van de protocollen van 
24 Juni 1938 en 26 November 1945 tot re
geling van de walvisvaart, van welke stuk
ken een afdruk en een vertaling bij dit be
sluit zijn gevoegd;* 

Overwegende, dat Nederland is toegetre
den tot genoemde overeenkomst van 8 Juni 
1937 en tot het protocol van 24 Juni 1938 
on·derscheidenlijk op 29 October 1945 en 
op 7 D ecember 1945, terwijl de Nederlandse 
akte van bekrachtiging van het protocol van 
26 November 1945 op 6 Maart 1948 bij de 
Britse regering is nedergelegd; 

Overwegende mede, dat de overeenkomst 
van 8 Juni 1937 op 7 Mei 1938 en voor Ne
derland op 29 October 1945, door het proto
col van 24 Juni 1938 op 30 December 1938 
en voor Nederland op 7 December 1945, en 
dat het protocol van 26 November 1945 op 
3 Maart 1947 en voor Nederland op 6 Maart 
1948 is inwerking getreden; 

Overwegende wijders, dat partijen zijn: 
I bij de overeenkomst van 8 Juni x937: 

a . door bekrachtiging: Argentinië op 18 
Juni 1946, Australië op 23 Juli 1946, Duits
land op s November 1937, Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland op 25 October 1937, Ier
land op 7 Mei 1938, Nieuw-Zeeland op 24 
Juni 1938, Noorwegen op 29 Oc:tober 1937, 
de Verenigde Staten van Amerika op 3 Sep
tember 1937 en Zuid-Afrika op 18 Maart 
1946; 

b. door toetreding: C a nada op 14 Juni 
1938, Chili op 13 Februari 1946, Denemar
ken op 10 Juli 1939, Frankrijk op 16 April 
1946, IJsland op 12 Maart 1947, Mexico op 
7 Mei 1938, de Sowjet-Unie op 25 Novem
ber 1946, en Zweden op 12 Augustus 1946; 

* Engelse tekst is niet opgenomen. 
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Il. bij het protocol van 24 Juni 1938: 
e. door bekrachtiging: Argentinië op 18 

Juni 1946, Australië op 23 Juli 1946, Ca
nada op 21 Juli 1941, Duitsland op 31 Oc
tober 1938, Groot-Brittannië en Noord-Ier
land op 7 December 1938, Ierland op 20 
Juni 1940, Nieuw~Zeeland op 15 Februari 
1946, Noorwegen op 30 December ·1938, de 
Verenigde Staten van Amerika op 30 Maart 
1939, en Zuid-Afrika op 18 Maart 1946; 

b. door toetreding: Chili op 13 Fe
bruari 1946, _Denemarken op xo Juli 1939, 
Frankrijk op 16 April 1946, IJsland op 12 
Maart 1947 en de Sowjet-Unie op 25 No
vember 1946; 

III. bij het protocol van 26 November 

a. door bekrachtiging: Australië op 23 
Juli 1946, Canada op 31 D ecemberr 1946, 
Denemarken op 10 April 1946, Frankrijk op 
24 October 1946, Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland op 29 Maart 1946, Mexico 
op 20 April 1948, Nieuw-Zeeland op 7 
Maart 1946, Noorwegen op 4 April 1946, de 
Verenigde Staten van Amerika op 30 Aug. 
1946, en Zuid-Afrika op II December 1946; 

b. door toetreding: de Sowjet-Unie op 
25 November 1946 en IJsland op 12 Maart 
1947; 

Op de voordracht van de Minister van 
Buitenlandse Zaken van 15 Juni 1948, Ka
binet en Protocol no. 58302; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van de internationale overeen

komst van 8 Juni 1937 en van de protocol
len van 24 Juni 1938 en 26 November 1945 
tot regeling van de Walvisvaart, alsmede de 
vertaling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 21 Juni 1948. ' 
JULIANA. 

De Min. v. Buit. z .. W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. x6 Juli 1948). 

Vertaling. 

Internationale Overeenkomst betreffende de 
Regeling van <Ie Walvisvangst,, getekend te 
Londen op 8 Juni 1937, g·evolgd door een 
aanvullend protocol, getekend te Londen 

op 24 Juni 1938. 

De Regeringen van de Unie van Zuid
Afrika, de Verenigde Staten van Amerika, 
de Republiek Argentinië, het Gemenebest 
van Australië, Duitsland, het Verenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ier
land, de Ierse Vrijstaat, Nieuw-Zeeland en 
Noorwegen, wensen de bloei van de walvis
vangst te waarborgen en het soort in stand 
te houden en zijn te dien einde als volgt 
overeengekomen: 

Art. I. De contracterende Regeringen zul
len geëigende maatregelen nemen om de 
toepassing van de bepalingen van deze over-
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eenkomst en de bestraffing van overtredingen 
van genoemde bepalingen te waarborgen en 
zullen er vooral voor zorgdragen, dat min
stens één inspecteur voor de walvisvangst 
op ieder kokerijschip, dat onder haar rechts
bevoegdheid valt, aanwezig is. De inspecteurs 
zullen worden benoemd en bezoldigd door 
de Regeringen. 

Art . 2. Deze overeenkomst is van toepas
sing op kokerijschepen, walvisboten en land
stations, zoals omschreven in artikel 18 , die 
onder de rechtsbevoegdheid vallen van de 
contracterende Regeringen , en op alle wate
ren waarin de walvisvangst wordt uitgeoe
fend door zulke kokerijschepen en/of walvis
boten. 

Art . 3. Gerechtelijke vervolgingen voor 
handelingen in strijd met de letter of de geest 
van deze overeenkomst en de op grond hier
van uitgevaardigde voorschriften zullen wor
den ingesteld door de Regering of een door 
de Regering aangewezen bureau. 

Art. 4. Het is verboden grijze walvissen 
en/of echte walvissen te vangen of te doden. 

Art. 5. Het is verboden blauwe vinvissen, 
gewone vinvissen, bultruggen of potvissen, 
die een lengte hebben van minder dart de 
hierna genoemde, te vangen of te doden. 

a. Blauwe vinvissen 70 voet, 
b. Gewone vinvissen . 55 voet, 
c. Bultruggen. 35 voet, 
d. Potvissen . . . . 35 voet. 

Art . 6. Het is verboden jonge walvissen, 
nog zuigende walvissen of vrouwelijke wal
vissen, die vergezeld worden door jonge of 
zuigende walvissen, te vangen of te doden. 

Art. 7. Het is verboden een kokerij schip 
of een daarbij behorende walvisboot te 
gebruiken voor het vangen of verwerken van 
baleinwalvissen in wateren gelegen ten Zuiden 
van 40° Z.B., behalve gedurende de periode 
van 8 December tot 7 Maart daaropvolgend, 
beide dagen inbegrepen, onder voorbehoud, 
dat het walvis-seizoen van 1937-1938 zal 
worden verlengd tot en met IS Maart 1938. 

Art. 8. Het is verboden een landstation of 
een daarbij behorende walvisboot, met het 
doel in enig water of enig gebied walvissen 
te vangen of te verwerken in een periode van 
twaalf maanden voor langer dan zes maan
den in gebruik te hebben, met dien verstande, 
dat die zes maanden een doorlopend tijds
bestek vormen. 

Art . 9. Het is verboden een kokerijschip 
of een daarbij behorende walvisboot met het 
doel baleinwalvissen te vangen of te verwer
ken, in gebruik te hebben in een der volgende 
gebieden: 

a. in de Atlantische Oceaan ten Noorden 
van 40° Z.B . en in de Davis Strait, Baffin 
Baai en de Gróenlandse Zee; 

b. in de Stille Oceaan ten Oosten van 150° 
W.L. tussen 40° Z.B. en 35° N.B.; 

c. in de Stille Oceaan ten Westen van 150° 
W.L. tussen 40° Z.B. en 20° N.B.; 

d. in de Indische Oceaan ten Noorden van 
40° Z.B. 

Art. 10. In afwijking van de bepalingen 
van deze overeenkomst, mag iedere contrac
terende Regering aan haar onderdanen een 
speciale vergunning verlenen, waardoor zij 
walvissen voor wetenschappelijke doeleinden 
mogen doden, vangen of verwerken. Zij 
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moeten zich daarbij houden aan de beper
kingen betreffende het aantal en aan de ove
rige voorwaarden, die de contracterende 
R egering noodzakelijk acht. De voorschriften 
van deze overeenkomst zijn niet van toepas
sing op het doden, vangen en verwerken van 
walvissen, in overeenstemming met de bepa
lingen van dit artikel. Iedere contracterende 
Regering is bevoegd ten allen tijde een door 
haar op grond van dit artikel verleende ver
gunning in te trekken. 

Art. II . Alle gevangen walvissen moeten 
zo volledig mogelijk verwerkt worden. Behal
ve van walvissen of delen van walvissen, die 
bestemd zijn voor menselijke of dierlijke 
voeding, moet de olie door uitkoken of door 
een andere methode . uit al het spek, vlees 
{uitgezonderd het vlees van potvissen) en 
beenderen van alle walvissen, die afgeleverd 
worden op een kokerijschip of een landstation, 
onttrokken worden. Een uitzondering kan 
gemaakt worden voor de inwendige organen, 
de baarden en vinnen. 

Art. 12. Het is verboden een groter aantal 
walvissen áan het kokerijschip of het landsta
tion af te leveren, dan op grond van artikel 
I I van deze overeenkomst door aanwezige 
machines en personeel behoorlijk kunnen 
worden verwerkt, binnen 36 uur, gerekend 
vanaf het doden van elke walvis. 

Art. 13. Gunners en bemanningen van 
kokerijschepen, landstations en walvisboten 
moeten op zodanige voorwaarden worden 
aangenomen, dat hun salaris voor een groot 
deel af zal hangen van factoren als soort, 
grootte en opbrengst van de gevangen wal
vissen en niet alleen van het aantal, en er 
mag geen premie of andere beloning, bere
kend naar de resultaten van het werk, aan 
de gunners of bemanningen van de walvis
boten betaald worden voor walvissen, die op 
grond van deze overeenkomst niet mogen 
worden gevangen . 

Art. 14. Ter waarborging van de naleving 
van de bepalingen van het voorgaande arti
kel, zal iedere contracterende Regering zich 
een afrekening doen voorleggen van elke 
walvisboot, die onder haar rechtsbevoegdheid 
valt, waarin het totale salaris van iedere 
gunner en ieder lid van de bemanning en de 
manier, waarop het salaris van elk van hen 
is berekend, is aangegeven. 

Art . 15. De artikelen 5, 9, 13 en 14 van 
deze overeenkomst zullen, voor zover zij 
verplichtingen opleggen, die nog niet van 
kracht zijn, eerst op I December 1937 van 
toepassing zijn op kokerijschepen, landsta
tions en walvisboten, die op het ogenblik in 
bedrijf zijn of reeds practische voorbereidin
gen getroffen hebben voor de walvisvangst in 
de periode, die aan genoemde datum vooraf
gaat. Voor zulke kokerijschepen, landstations 
en walvisboten, zal de overeenkomst in ieder 
geval op de genoemde datum van kracht 
worden. 

Art. 16. De contracterende Regeringen 
zullen gegevens ontvangen van alle kokerij
schepen en landstations, die onder haar 
rechtsbevoegdheid vallen, over het aantal 
walv issen van elke soort, dat op ieder kokerij
schip of op elk landstation verwerkt wordt, 
alsmede van de totale olie-opbrengst van 
elke soort en de hoeveelheden voedermeel, 
guano en derivaten hiervan, met bijzonder-
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heden over elke walvis, die verwerkt is op 
het kokerijschip of landstation, de datum en 
de plaats van de vangst , het soort en het 
geslacht van de walvis, zijn lengte en, als hij 
een foetus bevat, de lengte en als het is vast 
te stellen, het geslacht hiervan. 

Art. 17. De contracterende Regeringen 
zullen over alle walvisoperaties, die onder 
haar rechtsbevoegdheid vallen, die statisti
sche gegevens aan het Internationale Bureau 
voor Walvisstatistiek te Sandefjord in Noor
wegen verstrekken, zoals genoemd in artikel 
16 van deze overeenkomst, alsmede alle 
gegevens, die men verkregen of verzameld 
heeft over de voortplantingsgebieden en de 
trekroutes van walvissen. 

Bij het verstrekken van deze gegevens zul
len de. Regeringen nog de volgende bijzonder
heden vermelden: 

a. de naam en de tonnage van elk kokerij
schip; 

b. het aantal en de totale tonnage van de 
walvisboten; 

c. een lijst van de landstations, die gedu
rende de betreffende periode in bedrijf waren. 

Art . 18. In deze overeenkomst wordt ver
staan onder: 

"kokerijschip", een schip, waarin of waarop 
walvissen geheel of gedeeltelijk verwerkt 
worden; 

"walvisboot", een schip, dat gebruikt 
wordt voor het jagen, vangen, slepen, in zee 
houden of zoeken van walvissen; 

"landstation", een bedrijf op het land of 
in de daaraan grenzende territoriale wateren, 
waarin walvissen geheel of gedeeltelijk ver
werkt worden; 

"baleinwalvis", iedere walvis anders dan 
een tandwalvis; 

"blauwe vinvis", iedere walvis bekend 
onder de naam van blue whale, Sibbald 's 
rorqual of sulphur bottom; 

"gewone vinvis", iedere walvis bekend 
onder de naam common finback , common 
finner, common rorqual, finback , fin whale, 
herring whale, razorback, of true fin whale; 

"grijze walvis", iedere walvis bekend onder 
de naam grey whale, California grey, devil 
fish, hard head, mussel <ligger , grey back, 
rip sack; 

"bultrug", iedere walvis bekend onder de 
naam bunch, humpback, humpback whale, 
humpbacked whale, hump whale of hunch
backed whale; 

"echte walvis" , iedere walvis bekend onder 
de naam Atlantic right whale, Arctic right 
whale, Biscayan right whale, bowhead, great 
polar whale, Greenland right whale, Green
land whale, Nordkaper, North Atlantic right 
whale, North Cape whale, Pacific right whale, 
pigmy right whale, Southern pigmy right 
whale of Southern right whale; 

"potvis", iedere walvis bekend onder de 
naam sperm whale, spermacet whale, cacha
lot of pot whale; 

,.lengte", de afstand gemeten in een hori
zontaal rechte lijn tussen de top van de 
bovenkaak tot de inkeping in de staartvin. 

Art. 19. Deze overeenkomst zal worden 
geratificeerd en de betreffende documenten 
zullen zo spoedig mogelijk gedeponeerd wor
den bij de Regering van het Verenigd Ko
ninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland. Zij zal van kracht worden, nadat de 
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betreffende ratificatie-documenten door een 
meerderheid van de Regeringen, die onder
tekend hebben, waaronder de Regeringen van 
het Verenigd Koninkrijk, Duitsland en Noor
wegen, zullen zijn gedeponeerd. Voor iedere 
andere Regering, welke niet bij deze meer
derheid is, op de dag, waarop deze haar docu
menten deponeert. De Regering van het 
Verenigd Koninkrijk zal de andere Regerin
gen van de datum, waarop de overeenkomst 
dienovereenkomstig van kracht wordt, en van 
de datum van later ontvangen ratificatie
documenten op de hoogte stellen. 

Art. 20. Deze overeenkomst zal voor alle 
Regeringen, die haar hebben ondertekend, op 
1 Juli 1937 in die mate voorlopig van kracht 
worden, voor zover die respectieve Regerin
gen in staat zijn, deze uit te voeren, onder 
vo·orbehoud, dat , als een Regering bînnen 
twee maanden na het tekenen van de over
eenkomst aan de Regering van het Verenigd 
Koninkrijk mededeelt, dat zij niet genegen 
is de overeenkomst te ratificeren, de voorlo
pige toepassing van de overeenkomst voor 
deze Regering buiten werking treedt. De 
Regering van het Verenigd Koninkrijk zal 
van de naam van elke Regering, die, mede
gedeeld heeft , dat zij niet genegen is, de 
overeenkomst te ratificeren, aan de andere 
contracterende Regeringe11 mededeling doen, 
die elk binnen één maand na ontvangst van 
een zodanige mededeling haar ratificatie of 
toetreding kunnen terugnemen, respectieve
lijk weigeren. De overeenkomst verliest dan 
haar geldigheid voor zulk een Regering. Elke 
weigering of melding zal aan de Regering 
van het Verenigd Koninkrijk medegedeeld 
worden, die ze op haar beurt aan de andere 
contracterende Regeringen zal doorzenden. 

Art . 21. Deze overeenkomst blijft, onder 
voorbehoud van het bepaalde in het vorige 
artikel, van kracht tot 30 Juni 1938 en ook 
nog daarna, als voor deze datum de meerder
heid van de contracterende Regeringen, waar
onder de Regeringen van het Verenigd Ko
ninkrijk, Duitsland en Noorwegen, overeen 
zullen zijn gekomen, de duur te verlengen. 
Wordt de overeenkomst verlengd, dan zal 
zij van kracht blijven tot d~ contracterende 
Regeringen overeen zijn gekomen haar te 
wijzigen. Elke contracterende Regering kan 
echter ten alle tijde na 30 Juni 1938 van de 
overeenkomst afzien, door op of vóór I Janu
ari van enig jaar aan de Regering van het 
Verenigd Koninkrijk haar opzegging mede 
te delen (die op haar beurt na ontvangst van 
deze opzegging hiervan onverwijld aan de 
andere contracterende Regeringen kennis 
geeft). Zij wordt dan voor de betreffende 
Regering na de daaropvolgende 3oste Juni 
ongeldig. Elke andere contracterende Rege
ring kan eveneens . door op dezelfde wijze 
binnen één maand na ontvangst van een 
zodanige mededeling haar opzegging uit te 
spreken, afzien van deze overeenkomst, zodat 
deze op hetzelfde tijdstip voor haar buiten 
werking treedt. 

Art. 22. Elke Regering, die · deze over
eenkomst niet heeft getekend, kan ten allen 
tijde, nadat zij van kracht is geworden, toe
treden. Dit geschiedt door een schriftelijke 
mededeling aan de Regering van het Ver
enigd Koninkrijk en wordt onmiddellijk na 
het tijdstip van ontvangst ervan, van kracht. 
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De Regering van het Verenigd Koninkrijk 
zal alle Regeringen, die deze overeenkomst 
getekend hebben of zijn toegetreden, op de 
hoogte houden van alle ontvangen berichten 
van toetreding en van het tijdstip hiervan. 

Ter bevestiging hiervan hebben de onder
tekenaars, daartoe gemachtigd, deze overeen
komst ondertekend. 

Opgemaakt te Londen op 8 Juni 1937 in 
één exemplaar, hetwelk gedeponeerd zal blij
ven in de archieven van de Regering van het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland, door welke Regering ge
waarmerkte afschriften naar alle andere 
contracterende Regeringen toegezonden wor 
den. 
Voor de Regering van de Unie van Zuid

Afrika: 
F. J . Du ToIT. 

Voor de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika: 

HERSCHEL V. J0HNS0N. 
REMINGTON KELLOGG . 

Voor de Regering van de Republiek Argen-
tinië: 

MANUEL E. MALBRAN. 
M. FINCATI. 
T . L. MARINI. 

Voor de Regering van het Gemenebest van 
Australië: 

S. M. BRUCE. 

Voor de Regering van Duitsland: 
WOHLTHAT. 

Voor de Regering van het Verenigd Konin
krijk van Groot-Brittannië en Noord-Ier
land: 

HENRY G . MAURICE. 
GEO. HOGARTH. 

Voor de R egering van de Ierse Vrijstaat: 
SEAN O ' FAOLAIN O'DULCHAONTIGH. 

Voor de Regering van Nieuw-Zeeland: 
G. McNAMARA. 

Voor de Regering van Noorwegen: 
BIRGER BERGERSEN. 

Internationale Walvis Conferentie. 
Londen, Juni 1938. 

Protocol. 
De Regeringen van de Unie van Zuid

Afrika, de Verenigde Staten van Amerika, 
de Republiek Argentinië, het Gemenebest 
van Australië, Canada, de Ierse Vrijstaat, 
Duitsland, het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Nieuw
Zeeland en Noorwegen wensen zekere ver
beteringen aan te brengen in de Internatio
nale Overeenkomst betreffende de Regeling 
van de Walvisvangst, getekend te Londen 
op 8 Juni 1937 (hierna te noemen de hoofd
overeenkomst) overeenkomstig de bepalingen 
van artikel 21 van deze overeenkomst, en 
zijn als volgt overeengekomen: 

Art. 1. Onder verwijzing naar de bepa
lingen vervat in de artikelen 5 en 7 van de 
hoofdovereenkomst, is het verboden om een 
kokerijschip of een daarbij behorende wal
visboot te gebruiken om bultruggen te vangen 
of te verwerken in wateren, gelegen ten Zui
den van 40° Z . B. gedurende de periode van 
1 October 1938 tot 30 September 1939. 
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Art. 2. In afwijking van de bepalingen 
vervat in artikel 7 van de hoofdovereenkomst 
is het verboden om een kokerijschip of een 
daarbij behorende walvisboot te gebruiken 
voor het vangen of verwerken van balein
walvissen in wateren, gelegen ten Zuiden 
van 40° Z.B., van 70° W .L. westwaarts tot 
1600 W.L.-, gedurende een periode van 2 jaar, 
vanaf 8 December 1938. 

Art. 3. a) Geen kokerijschip, dat gebruikt 
is voor het verwerken van baleinwalvissen 
ten Zuiden van 40° Z.B., mag elders voor dat 
doel worden gebruikt binnen een periode van 
12 maanden vanaf het einde van het open 
seizoen, volgens de bepalingen vervat in 
artikel 7 van de hoofdovereenkomst. 

b) Alleen die kokerijschepen, die gedurende 
het jaar 1937 in de territoriale wateren van 
één van de contracterende Regeringen in 
bedrijf zijn geweest, mogen na de onderteke
ning van het protocol daar hun werkzaam
heden verrichten, en deze schepen moeten 
worden beschouwd als landstations en ver
ankerd blijven liggen in de territoriale wate
ren en mogen niet langer hun werkzaamheden 
verrichten dan 6 maanden van enige periode 
van 12 maanden, welke periode niet onder
broken mag worden. 

Art. 4. Aan artikel 5 van de hoofdover
eenkomst moet het volgende toegevoegd 
worden: behalve dat blauwe vinvissen van 
niet minder dan 65 voet, gewone vinvissen 
van niet minder dan 50 voet en potvissen 
van niet minder dan 30 voet lengte mogen 
worden afgeleverd aan landstations, mits 
het vlees van zulke walvissen gebruikt wordt 
voor plaatselijke comsumptie als menselijk 
of dierlijk voedsel. 

Art. 5. Aan artikel 7 van de hoofdover
eenkomst moet het volgende toegevoegd 
worden: .,In afwijking van bovengenoemd 
verwerkingsverbod, gedurende een gesloten 
seizoen, mag het verwerken van walvissen, 
die gevangen zijn gedurende een open seizoen, 
voltooid worden na het einde van het open 
seizoen. ,, 

Art. 6. In artikel 8 van de hoofdovereen
komst moet het woord "balein" ingevoegd 
worden na het woord "gebied." 

Art. 7. De gebieden, gespecificeerd in (a), 
(b), (c) en (d) van artikel 9 van de hoofd
overeenkomst moeten door de volgende ge
bieden vervangen word,en : 

a. in de wateren ten Noorden van 66° N.B.; 
behalve dat van 150° O.L. oostwaarts tot 
140° W.L het vangen en doden van walvissen 
door zulk een schip of boot toegestaan wordt 
tussen 66° N.B. en 72° N.B.; 

b. in de Atlantische Oceaan en zijn onder
horige wateren ten Noorden van 40° Z.B.; 

c. in de Stille Oceaan en zijn onderhorige 
wateren ten Oosten van 150° W.L. tussen 
40° Z.B. en 35° N.B.; 

d. in de Stille Oceaan en zijn onderhorige 
wateren ten Westen van 150° W.L. tussen 
40° Z.B. en 20° N.B.; 

e.' in de Indische Oceaan en zijn onderho
rige wateren ten Noorden van 40° Z. B. 

Art. 8. Voor artikel 12 van de hoofdover
eenkomst zal het volgende in de plaats ko
men: Het vangen van walvissen voor leve
ring aan een kokerijschip zal zo worden ge
regeld of beperkt door de gezagvoerder of 
degene, die de leiding heeft op het schip dat, 
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geen walviskarkas langer in zee mag blijven 
· dan 33 uur, gerekend vanaf de tijd van het 
doden tot de tijd, dat hij op het dek van het 
kokerijschip wordt gehaald om te worden 
verwerkt. 

Art. 9. Dit protocol zal voorlopig van 
kracht worden op l Juli 1938 voor zover de 
respectieve Regeringen, die ondertekend 
hebben, in staat zijn dit uit .te voeren. 

Art. 10. r. Dit protocol zal worden gera
tificeerd en de betreffende ratificatie-docu-

. menten moeten zo spoedig mogelijk bij de 
Regering van het Verenigd Koninkrijk van 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland worden 
gedeponeerd. 

2 . Het zal definitief van kracht worden na 
het deponeren van de betreffende documen
ten door de Regeringen van het Verenigd 
Koninkrijk, Duitsland en Noorwegen. · 

3. Voor elke andere Regering die partij is 
van de hoofdovereenkomst, zal dit protocol 
van kracht worden op de dag, waarop het de 
betreffende ratificatie-documenten heeft ge
deponeerd of kennis heeft gegeven van haar 
toetreding. 

4. De Regering van het Verenigd Konink
rijk zal aan de andere Regeringen mede
delen de datum, waarop het protocol van 
kracht wordt, alsmede de datum van elke 
ratificatie of toetreding en de datum, waarop 
deze zijn ontvangen. 

Art. 1 r. r. Tot dit protocol zal kunnen 
toetreden elke Regering, die het niet gete
kend heeft en haar instemming heeft betuigd 
met de hoofdovereenkomst voordat het pr-o
tocol definitief van kracht wordt. 

2. De toetreding komt tot stand door een 
schriftelijke kennisgeving, gericht tot de 
Regering van het Verenigd Koninkrijk en 
wordt onmiddellijk na de datum van ont
vangst van kracht. 

3. De Regering van het Verenigd Konink
rijk houdt alle Regeringen, die dit protocol 
getekend hebben of er haar instemming mee 
hebben betuigd, op de hoogte van alle ont
vangen berichten van toetreding en van de 
datum, waarop deze zijn ontvangen. 

Art. 12. Elke ratificatie van of toetreding 
tot de hoofdoveree:1.komst, die gedeponeerd 
of medegedeeld wordt na de datum, dat dit 
protocol definitief van kracht wordt, zal ge
acht worden betrekking te hebben op •de 
hoofdovereenkomst, zoals deze door dit pro
tocol gewijzigd is. 

Ten getuige waarvan de ondergetekenden, 
hiertoe gemachtigd, dit protocol hebben ge
tekend. 

Opgemaakt te Londen op 24 Juni 1938, 
in één exemplaar, hetwelk gedeponeerd zal 
worden in de archieven van de Regering van 
het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittan
nië en Noord-Ierland, door welke Regering 
gewaarmerkte afschriften aan alle Regerin
gen, die het getekend hebben, zullen worden 
toegezonden. 
Voor de Regering v/d. Unie van Zuid-Afrika: 

C. T. TE WATER. 
F. J. Du ToIT. 

Voor de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika: 

HERSCHEL V. JOHNSON. 
REMINGTON KELLOGG. 
WlLFRID N. DERBY. 



505 

Voor de Regering van de Republiek Argen
tinië : 

MANUEL E. MALBRAN. 
M. FINCATI. 

Voor de Regering van het Gemenebest van 
Australië: 

ROBERT G. MENZIES. 

Voor de Regering van Canada: 
VINCENT MASSEY. 

Voor de Regering van de Ierse Vrijstaat : 
SEAN Ü 'FAOLAIN Ü'DULCHAONTIGH. 
J. D . RuSH. 

Voor de Regering van Duitsland: 
HELMUTH WOHLTHAT. 

Voor de Regering van het Verenigd Konink
rijk van Groot-Brittannië en Noord-Ier
land: 

HENRY C. MAURICE. 
GEO. HOGARTH. 

Voor de Regering van Nieuw-Zeeland: 
W. J. JORDAN. 

Voor de Regering van Noorwegen: 
BIRGER BERGERSEN. 

Protocol wijzlgencle de Internationale Over
eenkomst van 8 Juni 1937, en van het Pro 
toool van 24 Juni 1938, betreffende de Rege -

ling van <le Walvisvangst. 

Londen, 26 November 1945. 

Protocol. 

De Regering van de Unie van Zuid-Afrika, 
het Gemenebest van Australië, Canada, Dene
marken, Frankrijk, Mexico, Nederland, 
Nieuw-Zeeland, Noorwegen, het Verenigd 
Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord
Ierland en de Verenigde Staten van Amerika; 

De wens te kennen gevend, dat met het oog 
op het feit, dat de pelagische walvisvangst 
in het gebied, genoemd in Artikel 7 van de 
Internationale Overeenkomst voor de Rege
ling van de Walvisvangst, getekend te Lon
den op 8 Juni 1937 (hierna te noemen de 
hoofdovereenkomst) , zoals gewijzigd door 
het protocol, getekend te Londen op 24 Juni 
1938 (hierna te noemen het protocol van 
1938) voor een aanzienlijke periode door de 
oorlog is onderbroken, en om aan de na-oor
logse moeilijkheden het hoofd te bieden zon
der de walvisstand in gevaar te brengen, bij 
overeenkomst zulke bepalingen van kracht 
te doen worden, als nodig zouden zijn met be
trekking tot de pelagische walvisvangst ge
durende het seizoen 1946/47, zijn als volgt 
overeengekomen : 

Art. 1. Behoudens de bepalingen van ar
tikel 3 van dit protocol zal de periode, vast
gesteld in artikel 7 van de hoofdovereen
komst, gedurende welke kokerijschepen of 
hierbij behorende walvisboten gebruikt kun
nen worden, om baleinwalvissen te vangen 
of te verwerken, verlengd worden voor het 
seizoen 1946/47, zodat deze loopt van 8 De
cember tot en met 7 April. 

Art. 2. Iedere contracterende Regering 
zal de Regering van het Verenigd Koninkrijk 
mededeling doen, wanneer kokerijschepen, 
geregistreerd overeenkomstig de wettelijke 
voorschriften van enig gebied, waarover zij 
gezag uitoefent of anderszins jurisdictie heeft, 
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zich bezighouden met de walvisvangst in het. 
gebied genoemd in artikel 7 van de hoofd
overeenkomst. De Regering van het Ver
enigd Koninkrijk zal de andere contracterende· 
Regeringen van alle ontvangen mededelingen, 
zoals bedoeld in dit artikel, op de hoogte· 
houden, en zal zelf eveneens aan de andere 
contracterende Regeringen mededeling doen, 
indien kokerijschepen, geregistreerd over
eenkomstig de wettelijke voorschriften van 
enig gebied, waarover zij gezag uitoefent of 
anderszins jurisdictie heeft, zich met de 
walvisvangst in genoemd gebied bezighouden_ 

Art. 3. Het verbod vervat in artikel 1 

van het protocol van 1938 betreffende het 
vangen van bultruggen in watere·n ten Zuiden 
van 40° Z.B., zal van toepassing zijn gedu
rende het seizoen 1946/47. 

Art. 4, (1) Gedurende het seizoen 1946( 
47 mag het aantal baleinwalvissen , gevangen 
in het gebied genoemd in artikel 7 van de 
hoofdovereenkomst, een aantal van 16000 
blauwe vinviseenheden niet overschrijden. 

(2) Ter uitvoering van lid (1) van dit ar
tikel zal het aantal blauwe vinvissen worden 
vastgesteld, er van uitgaande, dat één blauwe 
vinvis gelijk is aan: 

a. 2 gewone vinvissen of 
b. 2½ bultruggen of 
c. 6 Noordse vinvissen. 
(3) Iedere contracterende Regering neemt 

de verplichting op zich, het Internationale 
Bureau voor de Walvisstatistiek binnen twee 
dagen na het einde van iedere kalenderweek, 
gegevens te verstrekken ten aanzien van het 
aantal blauwe vinviseenheden, dat door 
ieder kokerijschip, dat onder de rechtsbe
voegdheid van de betreffende Regering valt, 
in het gebied genoemd in artikel 7 van de 
hoofdovereenkomst, gevangen is . 

De RegeNng van het Verenigd Konink
rijk zal van tijd tot tijd het Internationale 
Bureau voor de Walvisstatistiek raadplegen 
en indien zou blijken, dat de jaarlijkse hoe
veelheid, genoemd in lid (1) van dit artikel 
vóó. 7 April bereikt kan worden, zal zij het 
Internationale Bureau voor de Walvissta
tistiek verzoeken, op grond van de bij dit 
Bureau binnengekomen gegevens, de datum 
vast te stellen, waarop de jaarlijkse hoeveel
heid blauwe vinviseenheden geacht zal wor
den, bereikt te zijn en iedere contracterende 
Regering tenminste 2 weken van te voren,. 
van deze datum op de hoogte te stellen. Het 
vangen van baleinwalvissen na de op deze 
·.vijze vastgestelde datum zal onwettig zijn_ 

Art. 5 . De bepalingen van artikel 3, lid (2) 
van het protocol van 1938 betreffende het 
dienstdoen van kokerijschepen als landsta
tions in de territoriale wateren van elke 
contracterende Regering, zullen niet van 
toepassing zijn gedurende de periode van 
1 Mei 1947 tot en met 31 October 1947. 

Art. 6. (1) In dit protocol zullen de vol
gende uitdrukkingen <le betekenis hebben, 
die eraan is toegekend in artikel 18 van de 
hoofdovereenkomst: .,kokerij schip", .,wal
vis boot'', ,,landstation'', ,,baleinwalvis'', 
,,blauwe vinvis'', ,,bultrug'', ,,gewone vinvis''. 

(2) In dit protocol wordt verstaan onder 
Noordse vinvis iedere walvis, bekend onder 
de naam Balaenoptera borealis, sei whale, 
Rudolphi's rorqual, pollack whale, of coal
fish whale en bovendien, die walvissen, be-
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kend onder de naam Balaenoptera brydei, 
Bryde's whale. 

(3) Ter uitvoering van artikel 5 van dit 
protocol zal onder "landstation" tevens wor
den verstaan een kokerijschip, dat alleen 
mag varen en ankeren in de territoriale wate
ren van enige contracterende Regering. 

Art. 7. (1) Dit protocol zal worden ge
ratificeerd en de ratificatie-documenten 
zullen zo spoedig mogelijk bij de Regering 
van het Verenigd Koninkrijk gedeponeerd 
worden; en iedere Regering, die partij is van 
de hoofdovereenkomst en van het protocol 
van 1938 en die dit protocol niet heeft ge
tekend, zal tot dit protocol kunnen toetreden. 

(2) Toetreding komt tot stand door een 
schriftelijke kennisgeving, gericht aan de 
Regering van het Verenigd Koninkrijk. 

(3) De Regering van het Verenigd Ko
ninkrijk zal de Regeringen, die partij of 
ondertekenaar zijn van dit protocol op de 
hoogte stellen van alle ratificaties van of 
toetredingen tot dit protocol. 

Art. 8. (1) Dit protocol zal in zijn geheel 
van kracht worden, wanneer alle in de aan
vang genoemde Regeringen haar ratificatie
documenten of haar kennisgeving van toe
treding zullen hebben gedeponeerd. 

(2) De bepalingen van dit artikel en van 
de artikelen 2, 3, 4, 6 (1), 6 (2) en 7 van dit 
protocol zullen, wanneer de ratificatie-docu
menten door tenminste drie Regeringen, 
die ondertekend hebben, zullen zijn gedepo
neerd, bindend worden voor deze Regeringen 
en voor iedere andere Regering, die daarna 
haar ratificatie-documenten indient of toe
treedt, op de datum, waarop deze haar rati
ficatie-documenten of haar kennisgeving 
van toetreding' deponeert. 

(3) De ratificaties van of toetreding tot 
dit protocol van een Regering, welke geen 
partij is van de hoofdovereenkomst en het 
protocol van 1938 zal eerst van kracht worden, 
wanneer zulk een R egering partij wordt van 
genoemde overeenkomst en van het proto
col van 1938. 

Art. 9. Dit protocol zal als datum dragen 
de dag, waarop het ter ondertekening wordt 
nedergelegd en zal ter ondertekening gereed 
liggen gedurende een periode van 14 dagen 
daarna. 

Ten getuige waarvan de ondergetekenden, 
hiertoe gemachtigd door hun respectieve 
Regeringen, dit protocol hebben getekend. 

Opgemaakt te Londen op 26 November 
1945, in één exemplaar, hetwelk gedeponeerd 
zal worden in de archieven van de R egering 
van het Verenigd Koninkrijk, door welke 
Regering gewaarmerkte afschriften zullen 
worden toegezonden aan alle in de aanvang 
genoemde Regeringen . 

Voor de Regering van de Unie van Zuid
Afrika: 

A . P . VAN DER POST. 

Voor de Regering van het Gemenebest van 
Australië: 

]. S. DUNCAN. 

Voor de Regering van Canada : 
VINCENT MASSEY. 

Voor de Regering van Denemarken : 
P. F. ERICHSEN. 
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Voor de voorlopige Regering van de Repu
bliek Frankrijk: 

NOËL HENRY. 

Voor de Regering van de Verenigde Staten 
van Mexico: 

ALFONSO DE ROSENZWEIG DIAZ. 

Voor de Regering van Nederland: 
E. TEIXEIRA DE MATTOS. 

Voor de Regering van Nieuw-Zeeland: 
R. M. CAMPBELL. 

Voor de Regering van Noorwe'gen: 
BIRGER BERGERSEN. 

Voor de Regering van het Verenigd Konin
krijk van Groot-Brittannië en Noord-Ier
land: 

A. T. A. DoasoN. 
]. E. DE WATTEVILLE. 

Voor de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika: 

REMINGTON KELLOGG. 
IRA N GABRIELSON. 

S. I 246 

n Juni I948 . BESLUIT, houdende nadere 
regeling betreffende het houden van 
terechtzittipgen van enkelvoudige ka
mers van enige arrondissements-recht
banken ook buiten de hoofdplaats van 
het arrondissement. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Justitie van 23 April 1948, 8e Afdeling Bu
reau B, Kabinet No. 4272 A 7; 

Overwegende, dat het wenselijk is, betref
knde het houden van terechtzittingen van 
enkelvoudige kamers van enige arrondisse
ments-rechtbanken ook buiten de hoofd
plaats van het arrondissement een nadere 
regeling te treffen ; 

Gelet op artikel 50 in verband m et ar
tikel 34 van de Wet op de Rechterlijke Or
ganisatie en het Beleid der Justitie ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
25 Mei 1948, no. 33); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Justitie van 16 Juni 1948, 8e Afdeling 
Bureau B, Kabinet No. 42 72 A II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De hierna te noemen arrondisse

ments-rechtbanken zullen, voor zoveel be
treft de enkelvoudige kamers, waarvan de 
politierechter, de kinderrechter of de b ij 
zondere politierechter, bedoeld in het Be
sluit berechting economische delicten, lid 
is, buiten de hoofdplaats van het arrondis
sement terechtzittingen houden op de daar
bij aangewezen plaatsen: 

A. de arrondissements-rechtb. te 's-Her
togenbosch: te Eindhoven; 

B. de arrondissements-rechtb. te Maas
tricht: te Heerlen en Sittard; 

C. de arrondissements-rechtb. te Roer
mond: te Venray; 

D . de arrondissements-rechtbank te Arn
hem: te Tiel; 
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E. de arrondissements-rechtbank te Zut
phen - zolang het kanton Harderwijk tot 
haar rechtsgebied blijft behoren - te Har
derwijk; 

F . de arrondissements-rechtb. te Zwolle 
- te rekenen van het tijdstip, dat het kan
ton Harderwijk bij haar rechtsgebied mocht 
worden gevoegd -: te Harderwijk; 

G . de arrondissements-rechtb. te 's-Gra
venhage : te Delft en Leiden ; 

H . de arrondissements-rechtbank te Dor
drecht: te Gorinchem en Oud-Beijerland; 

I. de arrondissements-rechtbank te Mid
delburg : te Terneuzen, Oostburg, Hulst, Zie
rikzee en Tholen; 

J . de arrondissements-rechtbank te Am-
-sterdam: te Hilversum; · 

K . de arrondissements-rechtb. te Utrecht: 
te Amersfoort; 

L. de arrondissements-rechtbank te Gro
ningen: te Winschoten. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde 
in artikel 400 van het Wetboek van Straf
vordering worden de terechtzittingen, ge
houden buiten de hoofdplaats van het ar
rondissement, beschouwd als buitengewone 
.zittingen. 

De president van de arrondissements
rechtbank bepaalt, welke zaken op de te
rechtzittingen buiten de hoofdplaats van 
het arrondissement zullen worden behan
deld. 

3. De kinderrechter kan op plaatsen, 
waar hij terechtzittingen houdt, alle werk
zaamheden, ook buiten een eigenlijke te
rechtzitting, verrichten, waartoe hij in de 
hoofdplaats van het arrondissement bevoegd 
is. 

4. Het Koninklijk Besluit van 7 Maart 
x946, Staatsblad No. G 59, betreffende het 
houden van terechtzittingen van enkelvou
dige kamers van enige arrondissements
rechtbanken ook buiten de hoofdplaats van 
het arrondissement, is vervallen. 

D e Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
Raad van State. 

Soestdijk, 2x Juni x948. 
JULIANA. 

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

(Uitgeg. 6 Juli z948.) 

S. I 247 
22 Juni 1948. BESLUIT, tot het verlenen 

van zakelijke bedrijfstegemoetkomingen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Ministers van 
Economische Zaken, van Landbouw, Visserij 
enVoedselvoorziening,van Oorlog, van Marine 
a. i., en van Financiën van 28 April 1948, 
no. 34345 MS/F, Directoraat voor de Midden
stand; 

Overwegende, dat het wenselijk is voor
zieningen te treffen ten behoeve van eige-
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naars dan wel ondernemers van midden
standsbedrijven, land- en tuinbouwbedrijven 
en visserijbedrijven, die door verblijf in wer
kelijke dienst van het bedrijfshoofd in finan
ciële moeilijkheden geraken; 

De Raad van State gehoord (advies van 
25 Mei 1948, no. 45); 

Gezien het nader rapport van de genoemde 
Ministers van 3 Juni 1948, No. 45261 MS/F; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art . 1 Volgens nader door de Ministers 

van Economische Zaken, van Landbouw, 
Visserij en Voedselvoorziening, van Oorlog, 
van Marine a. i. en van Financiën te stellen 
regelen kan een tegemoetkoming aan eige
naars dan wel ondernemers van midden
standsbedrijven, land- en tuinbouwbedrijven 
en visserijbedrijven worden verstrekt, indien 
het bedrijfskapitaal van een zodanig bedrijf 
is aangetast, of een dergelijke aantasting 
is te vèrwachten, tengevolge van een ver
mindering van de bedrijfsinkomsten door 
het verblijf in werkelijke dienst van het be
drijfshoofd. 

De voornoemde Ministers stellen tevens 
regelen vast omtrent de maatstaven, welke 
voor de berekening van de vermindering in 
de inkomsten en van de aantasting van het 
bedrijfskapitaal worden aangelegd. 

2 De tegemoetkoming, bedoeld in arti
kel 1, kan worden verleend over een periode, 
eindigende uiterlijk één jaar en drie maanden 
na de datum, waarop het bedrijfshoofd is 
gedemobiliseerd. 

3. r. Dit besluit is slechts van toepas
sing, indien het bedrijfshoofd in werkelijke 
dienst verblijft als : 

a. oorlogsvrijwilliger; 
b. dienst- of reserveplichtige, die hetzij 

vrijwillig in werkelijke dienst is gekomen, 
hetzij onder de wapenen is geroepen of ge
houden krachtens Koninklijk besluit van 
ro Mei 1944 (Staatsblad No. E 36) in verband 
met artikel 32, 1 • lid der Dienstplichtwet. 

2. De voornoemde Ministers zijn bevoegd 
dit besluit in bijzondere gevallen van toepas
sing te verklaren, indien het bedrijfshoofd 
in werkelijke dienst verblijft , doch niet be
hoort tot de in het eerste lid onder a en b 
genoemde categorieën. 

4. Dit besluit kan worden aangehaald als 
"Besluit zakelijke bedrijfstegemoetkomingen 
1948". 

S. Dit besluit wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van I Januari 
1946. 

De Ministers van Economische Zaken, 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning, van Oorlog, van Marine a. i. en van 
Financiën zijn ieder voor zoveel hem aan
gaat, belast met de uitvoering van dit be
sluit, dat in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 22 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Economische Z., VAN DEN BRINK. 
De Minister van L., V. en V., MANSHOLT, 

De Minister van Oorlog, A. H. J. L. FIEVEZ. 
De Min. van Marine a.i., A. H. J. L.FIEVEZ. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg . 30 Juli 1948. 
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23 Juni 1948. BESLUIT, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hogeron
derwijswet van de stichting "Leidsch
Universi teits Fonds", gevestigd te Lei
den, als bevoegd om bij de faculteit van 
de wis- en natuurkunde aan de Rijks
universiteit te Leiden een bijzondere 
leerstoel te vestigen in de palaeophyto
logie van het Kainozoicum en de palyno
logie. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk , 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 April 1948, no. 62687/III, afdeling hoger 
onderwijs en wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hoger
onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
4 Mei 1948, no. 22a); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 17 Juni 1948, No. 
68662, afdeling hoger onderwijs en weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de stichting "Leidsch Universiteits-Fonds", 

gevestigd te Leiden, aan te wijzen als bevoegd, 
om bij de faculteit der wis- en natuurkunde 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een bij
zondere leerstoel te vestigen, opdat door de 
daarvoor te benoemen hoogleraar onderwijs 
zal worden gegeven in de palaeophytologie 
van het Kainozoicum en de palynologie. 

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

Soestdijk, 23 Juni 1948. 
JULIANA 

De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 
(Uitgeg. 16 Juli 1948.) 
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23 Juni z948. BESLUIT tot bepaling 
van het tijdstip van inwerkingtreding 
van enige artikelen van de wet van 2 
April x948, Staatsblad No. I x27, hou
dende wijziging en aanvulling van de 
middelbaar-onderwijswet. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Juni 1948, No. 6835, afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs ; 

Gelet op artikel XXX van de wet van 2 
April 1948, Staatsblad No. I 127, tot wijzi
ging en aanvulling van de middelbaar-on
derwijswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Enig artikel. 

De wet van 2 April 1948, Staatsblad No. 
I 127, tot wijziging en aanvulling van de 
middelbaar-onderwijswet treedt, met uit
zondering van de artikelen III, V en XXV 
en het bepaalde in het tweede lid van ar
tikel X, in werking met ingang van r Juni 
1948. 

ATt. XXV en het bepaalde in het twee
de lid van artikel X treden in werking met 
ing"ng van 1 September 1948. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
V,, -,tenschappen is belast met de uitvoering 
va,n dit besluit, dat in het Staatsblad zal 
'l... .... rden geplaatst. 

Soestdijk, 23 Juni 1948. 
JULIANA. 

Oe Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 
(Uitgeg. 20 Juli z948). 
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23 Juni 1948. BESLUIT, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hoger
onderwijswet van de Stichting "Leidsch 
Universiteitsfonds" als bevoegd om bij 
de faculteit der rechtsgeleerdheid aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een bij
zondere leerstoel te vestigen in de par
lementaire geschiedenis. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina , 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 April 1948, No. 62680 III, afdeling H oger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hoger
onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
4 Mei 1948, No. 22); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 17 Juni 1948, No. 
68.663, afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Stichting "Leidsch Universiteitsfonds", 

gevestigd te Leiden ,aan te wijzen als bevoegd 
om bij de faculteit der rechtsgeleerdheid aan 
de Rijksuniversiteit te Leiden een bijzondere 
leerstoel te vestigen, opdat door de daarvoor 
te benoemen hoogleraar onderwijs zal wor
den gegeven in de parlementaire geschiedenis. 

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

Soestdijk, 23 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. 0 ., K. en W., Jos. J . G1ELEN. 
(Uitgeg. 23 Juli 1948.) 
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.23 juni r948. BESLUIT tot nadere wijzi
ging van het Koninklijk besluit van 24 
Februari 1916 (Staatsblad No. 84), tot 
toepassing van de Rivierenwet. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.,· 
W ij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 26 April 1948, 
No. 702, Afdeling Waterstaatsrecht; 
• Gelet op de Rivierenwet; 

De Raad van State ghoord (advies van 
25 Mei 1948, No. 43); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Verkeer en Watenitaat van 1 Juni 1948, 
No. 721. Afdeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
I. dat in het Koninklijlc besluit van 24 

Februari 1916 (Staatsblad No. 84), tot toe
passing van de Rivierenwet, het laatst ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 10 Juni 
1938 (Staatsblad No. 566), nader de volgen
de wijzigingen worden aangebracht: 

a. Artikel 3 onder b. wordt gelezen als 
volgt: · 

"b. alle hoge gronden en dijken op beide 
oevers van de Maas, gelegen benedenwaarts 
van een punt op 210 m beneden kmr. 164 
op de rechteroever en van een punt bij kmr. 
160 op de linkeroever, voorzover onmiddel
lijk grenzende aan de op de kaarten, bijla
gen X, XI en XII, in groen aangeduide ge
deelten van het winterbed." 

b. Artikel 5 onder f, wordt gelezen als 
volgt: 

"f. de gedeelten van het winterbed van 
de Maas, die op de bij dit besluit behorende 
kaarten, bijlagen II, III, X, XI en XII, niet 
met blauwe, groene of blauw en groen ge
streepte tint zijn aangeduid." 

c. Artikel 5 onder g. vervalt. 
d. Het in artikel 5 onder h. en Î. be

paalde wordt aangeduid onderscheidenlijk 
met de letters g. en h. 

e. Artikel 6 onder a. wordt gelezen als 
volgt: 

"a. § 1 onder c. § 1 onder d, alsmede 
§ 1 onder b., voorzoveel bereft het maken 
of veranderen van een bouwwerk of getim
merte of het maken van een ophoging van 
tijdelijke aard met goederen of bouwstoffen, 
een en ander ten aanzien van het deel van 
het winterbed van de Maas, dat op de bij 
dit besluit behorende kaarten, bijlagen II, 
III, X, XI en XII, in blauw is aangeduid;'.'., 

II. dat de kaarten, bijlagen V en VII1 
van het Koninklijk besluit van 24 Februari 
1916 (Staatsblad No. 84), vervallen. 

III. dat de kaarten, bijlagen III en X 
van het Koninklijk besluit van 24 Februari 
1916 (Staatsblad No. 84), worden vervan-

- gen door de bij dit besluit behorende nieuwe 
bijlagen III en X. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge-
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plaatst en in afschrift aan de Raad van 
State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, 23 Juni 1948. 
• JULIANA. 

De Minister van V. en W., H. Vos. 
(Uitgeg. 30 juli r948). 
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23 juni r948. BESLUIT tot intrekking 
van het Koninklijk besluit van II No
vember 1919 (Staatsblad No. 743) en 
van het Koninklijk besluit van 21 Juli 
1928 (Staatsblad No. 312), beide strek
kende tot toepassing van artikel 3 § 2 
en an;ikel 6 der R ivierenwet. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

W ij JULANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 26 April 1948, 
No. 703, Afdeling Waterstaatsrecht; 

Gelet op de Rivierenw,et; 
De Raad van State gehoord (advies van 

25 Mei 1948, No. 44); 
Gezien het nader rapport van de Minister 

van Verkeer en Waterstaat van 16 Juni 
1948, No. 722, Afdeling Waterstaatsrecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken de Koninklijke besluiten 

van II November 1919 (Staatsblad No. 
743) en van 21 Juli 1928 (Staatsblad No. 
312), beide strekkende tot toepassing van 
artikel 3 § 2 en artikel 6 der Rivierenwet. 

D e Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in 
afschrift aan de Raad van State medege
deeld zal worden. 

Soestdijk, 23 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Minister van V . en W., H. Vos. 
(Uitgeg. 23 juli r948.) 
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23 juni r948. BESLUIT tot vaststelling 
van de premiën voor de verplichte 
ziekteverzekering van de bij de zieken
kassen van de Raden van Arbeid ver
zekerden. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

W ij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 21 Juni 1948, No. 3320, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 63, 64 en 68 der 
Ziektewet; 

Overwegende, dat omtrent de hierna vast 
te stellen premiën de overeenstemJlling, be
doeld in artikel 2 van het besluit van de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Sociale Zaken en van Financiën van 
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25 September 1943,Verordeningenblad 1943, 
Stuk 24, No. 91, verkregen is; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
vast te stellen de navolgende bepalingen: 
Art. 1, Het besluit van de Secretaris

Generaal van het Departement van Sociale 
Zaken tot vaststelling van de premiën voor 
de verplichte ziekteverzekering van de ~ij 
de ziekenkassen van de Raden van Arbeid 
verzekerden van 16 April 1943 (Nederland
se Staatscourant van 28 Septemb,~r 1943, 
no. 188) vervalt. 

2, De premie voor de verplichte verze
kering van de bij de ziekenkassen van de 
Raden van Arbeid verzekerden bedraagt 3 
% van het loon, dat voor het tijdperk, 
waarover de betaling loopt, krachtens het 
bepaalde bij artikel 68 der Ziektewet voor 
premiebetaling in aanmerking komt. 

3, In afwijking van het in artikel 2 be
paalde bedraagt de premie v_oor verzeke_r
den in dienst van ondernemingen, waann 
de hierna te noemen bedrijven worden uit
geoefend, het percentage van het foon, het
welk voor het tijdperk, waarover de beta
ling loopt, krachtens het bepaald!: bij ar:-ti
kel 68 der Ziektewet voor prem1ebetalmg 
in aanmerking komt, dat achter -~e o~
schrijving van vorenbedoelde bednJven 1s 
vermeld. 

No. Omschrijving der bedrijven Premie 

1 . het glasblazersbedrijf en het be 
drijf van vervaardigen van venster-
of spiegelglas . 3-5 

2. het confectiebedrijf . 3.7 
3. het bedrijf van pannenbakker, steen

bakker buizenbakker, estrik- of pla-
vuizen.bakker . 3.8 

4. het bedrijf van vervaardigen van 
asbestplaten 4 

5. het bedrijf van vervaardigen van 
cement- en (of) betonwaren en 
(of) platen van gips, beton ,en 
dergelijke stoffen 4 

6. het bedrijf van malen van ertsen, 
kalk, klei, krijt, mortel, tras en 
dergelijke stoffen 4 

7. het bedrijf van maken van bur
gerlijke bouwkundige werken . . 4 

8. het timmerlieden.bedrijf en (of) 
metselaarsbedrijf op bouwwerken 4 

9 . het bedrijf van aanleggen, onder
houden, herstellen, opbreken of af
breken van kanalen, sluizen, ha
vens, vaste dokken, bruggen, dij
ken of andere waterwerken, we
gen, spoor- of tramwegen, riolen, 
buisleidingen, ondergrondse kabels 
en (of) het verhuren van aanne-
mersmateriaal 4 

10. het metselaarsbedrijf 4 
II, het bedrijf van slopen van bouw-

werken . . . . . . . • . 4 
12. het bedrijf van steenhouwer en (of) 

steenzager . . . . 4.2 
13. het bedrijf van exploiteren van 

ziekenhuizen en (of) andere ver-
plegingsinrichtingen . 4.2 

14. het bedrijf van sigarenmaker 4.3 
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15. het bedrijf van sigaretten.maker 4.3 
16. het bedrijf van tabakskerver 4.3 
17. het glazenwassersbedrijf 4.6 
18. het bedrijf van schoonmaken van 

gebouwen 4.6 
19. het bedrijf van bewerken van dia-

mant . . 4 .6 
20. het vervenersbedrijf . 4.6 
2x. het bedrijf van mijnbouw . 5 
22. het bedrijf van aanleggen van 

mijngangen en schachten . 5 
23. het stukadoors- en (of) witters-

bedrijf 6 

4. In afwijking van het bepaalde in de 
artikelen 2 en 3 bedraagt de premie voor de 
hierna te noemen verzekerden het bij dit 
artikel aangegeven percentage van het loon, 
hetwelk voor het tijdperk, waarover· de be
taling loopt, krachtens het bepaalde bij ar
tikel 68 der Ziektewet voor premiebetaling 
in aanmerking komt: 

a. voor personen, die bij wijze van . werk
verruiming zijn te werk gesteld en uitslui
tend administratieve en dergelijke werk
zaamheden verrichten (zogenaamde hoofd
arbeiders) . . . 3.5 

b. voor personen, die bij wijze van werk_ 
verruiming zijn te werk gesteld, met uit
zondering van die, genoemd onder a . . . 7 

~- Voor de verzekerde, werkzaam in een 
onderneming, waarin verschillende bedrij
ven worden uitgeoefend, waarvoor verschil
lende premiepe-rcentages zijn vastgesteld, 
wordt de premie berekend naar het in die 
bedrijven verloonde bedrag en de voor die 
bedrijven verschuldigde premiepercentages. 

6, De bepalingen der voorafgaande ar
tikelen zijn mede van toepassing ten aan
zien van verzekerden, in dienst van een 
publiekrechtelijk lichaam, alsmede t en aan
zien van hen, die krachtens het bepaalde 
in artikel 26 der Ziektewet verzekerd zijn . 
De werkzaamheden, welke zij verrichten, 
worden voor de toepassing van dit besluit 
geacht als een bedrijf te worden uitge
oefend. 

7. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Juli 1948. 

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

Soestdijk, 23 Juni I948. 
JULIANA. 

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

(Uitgeg. 30 Juni z948). 
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.i5 Juni z948. WET, houdende wijziging 
van de L ager-Onderwijswet 1920. 

Bijl, Hand. II 47/48, 660; 
Hand. II 47/48, blz. z75z-18I2, z8z5r
z8zo; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 660; 
Hand. 1 47/48, blz. 663-667. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.,· 
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Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten : 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het noodzakelijk is gebleken een aan
tal in de bezettingstijd tot stand gekomen 
maatregelen in de Lagtr-Onderwijswet I920 

te incorporeren, alsmede daarin enige wij 
zigingen van technische aard aan te bren
gen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
In de Lager-onderwijswet I920 worden 

de volgende wijzigingen aangebracht: 
Art. 1. Het tweede lid van artikel 2 

wordt gelezen: 
2. Aan lagere scholen kan bovendien 

onderwijs gegeven worden in: 
I. Franse taal; 
m. Duitse taal; 
n. Engelse taal; 
o. wiskunde; 
p. handelskennis ; 
q . algemene geschiedenis; 
r. handenarbeid; 
s. landbouwkunde; 
t . tuinbouwkunde; 
u. vrouwelijke handwerken; 
v. huishoudkunde. 
2. Artikel 3 wordt gelezen : 
I. Het schoolonderwijs wordt onder-

scheiden in : 
a. gewoon lager onderwijs; 
b. voortgezet gewoon lager onderwijs; 
c. vervolgonderwijs; 
•d. uitgebreid lager onderwijs; 
e. buitengewoon lager onderwijs; 
2. Het gewoon lager onderwijs , voor zo

ver het geheel of gedeeltelijk uit openbare 
kassen wordt bekost igd, wordt gegeven in 
scholen m et zes achtereenvolgende leerja
ren. Het leerplan omvat de vakken, in ar
tikel 2 v ermeld onder a tot en met j en 
voor meisjes bovendien het vak onder k 
genoemd. Daaraan kan het vak, in dat ar
tikel onder r vermeld, worden toegevoegd. 
Daar, waar Onze M inister, de Onderwijs
raad gehoord, de gelegenheid om aanslui
tend lager onderwijs te ontvangen in vol
doende mate op andere wijze verzekerd 
acht, kan deze vergunning verlenen, dat het 
onderwijs aan een of meer bepaalde scho
len minder dan zes achtereenvolgende leer
jaren omvat. 

2bis. Het voortgezet ·gewoon lager on
derwijs, voor zover het geheel of 11;edeelte
lijk uit openbare kassen wordt bekostigd, 
wordt gegeven in scholen met ten minste 
twee achtereenvolgende leerjaren omvatten, 
tende aan het zesde leerjaar ener school 
voor gewoon lager onderwijs. Het leerplan 
omvat de vakken, in artikel 2 vermeld on
der a tot en met j en q, r voor jongens,als
mede k en v voor meisjes, terwijl daaraan 
kunnen worden toegevoegd een of meer der 
vakken o, p, s en t, benevens ten hoogste 
twee der vakken I , m en n, en voor meis
jes bovendien een of beide vakken onder r 
en u vermeld. Van de verplichting tot het 
geven van onderwijs in de vakken r en v 
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kan Onze Minister, de hoofdinspecteur ge
hoord, ontheffing verlenen. 

2ter. Waar de oprichting of instandhou
ding van een school voor voortgezet ge
woon lager onderwijs naar de mening van 
Onze Minister niet mogelijk is, kan dit on
derwijs worden gegeven in een of meer af
zonderlijke klassen, verbçmden aan een 
school voor gewoon lager onderwijs en aan
sluitende aan het zesde leerjaar daarvan. 
De klasse of klassen moeten ten minste 
twee achtereenvolgende leerjaren omvatten, 
terwijl wat de omvang van het leerplan be
treft, het bepaalde in het vorige lid van 
toepassing is. 

3. Het vervolgonderwijs, voor zover het 
geheel of gedeeltelij k uit openbare kassen 
wordt bekostigd, is het onderwijs, gegeven 
gedurende ten minste twee achtereenvol
gende leerjaren, aan hen, die de lagere 
school hebben verlaten en niet meer voor 
die school leerplichtig zijn, een en ander 
volgens de regelen bij artikel 2 I gesteld. 

4. Het uitgebreid lager onderwijs, voor 
zover het geheel of gedeeltelijk uit open
bare kassen wordt bekostigd, wordt gege
ven in scholen met ten minste drie achter
eenvolgende leerjaren, aansluitende aan het 
zesde leerjaar ener school voor gewoon la
ger onderwijs. Het leerplan omvat de vak
ken, in artikel 2 ' vermeld onder a tot en met 
j, voor meisjes bovendien het vak onder k 
genoemd, en t en minste drie der vakken, in 
dat artikel vermeld onder 1 tot en met p. 
Daaraan kunnen een of meer der vakken, in 
dat artikel vermeld onder q tot en met v, 
worden toegevoegd. Het onderwij~ in de 
vakken, in artikel 2 vermeld onder a tot en 
met k, wordt gegeven gedurende ten minste 
veertien uren per week in het eerste en ge
durende ten minste tien uren per week in 
het tweede en de hogere leerjaren, van wel
ke beide aantallen ten hoogste twee uren 
voor het vak, vermeld onder k, mogen be
stemd zijn. Het onderwijs in ten minste 
drie der vakken, in artikel 2 vermeld on
der / tot en met p, wordt ten minste gedu
rende acht uren, en in elk dier drie vakken 
in het tweede en derde leerjaar afzonderlijk 
ten minste gedurende twee uren per week 
gegeven. · 

5. Het buitengewoon lager onderwijs 
wordt gegeven in scholen, bestemd voor 
'cinderen, die wegens ziels- of lichaamsge
breken of uit maatschappelijke oorzaak niet 
in staat zijn geregeld en met vrucht het 
gewone onderwijs te volgen of wier gedrag 
tiet noodzakelijk maakt hun buitengewoon 
onderwijs te doen geven. 

3. Het tweede en derde lid van artikel 
s worden gelezen: 

2. Provinciën of waterschappen doen 
geen uitgaven ten behoeve van het gewoon, 
voortgezet en uitgebreid lager onderwijs. 
Evenmin doen waterschappen uitgaven ten 
behoeve van het buitengewoon lager onder
wijs. Indien een provincie uitgaven doet ter 
behoeve van het buitengewoon lager on
derwijs, behandelt zij de openbare en de bij
zondere scholen van dezelfde soort binnen 
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die provincie op gelijke voet. 
3. Aan bijzondere scholen voor gewoon, 

-voortgezet ' gewoon en uitgebreid lager on
derwijs, noch aan bijzondere inrichtingen 
-tot opleinding van onderwijzers mogen de 
·gemeenten een geldelijke bijdrage of andere 
-ondersteuning middellijk of onmiddellijk 
-toekennen, dan in de gevallen en onder de 
voorwaarden. in de wet genoemd. Indien 
een gemeente uitgaven doet ten behoeve 
van het buitengewoon lager bijzonder on
derwijs, behandelt zij de onderscheidene 

·scholen op gelijke voet. 
4. Artikel 10 wordt gelezen: 
r. Op voordracht van burgemeester en 

·wethouders of van de inspecteur kunnen 
Gedeputeerde Staten verklaren, dat de on
derwijzer, die bij het geven van onderwijs 

·1eringen verspreidt, strijdig met de goede 
zeden of aansporende tot ongehoorzaamheid 
·aan de wetten des lands, zijn bevoegdheid 
tot het geven van onderwijs verloren heeft. 
Van elke zodanige verklaring geven zii on
·verwijld kennis aan Onze Minister, die de 
d2,arvoor in aanmerking komende instan
·ties inlicht. 

2. Deze bepaling is ook van toepassing 
op de onderwijzer, die zich aan een ergerlijk 
levensgedrag schuldig maakt. 

3. Gelijke maatregel kunnen Wij nemen, 
voor zoveel nodig_ Gedeputeerde Staten ge
hoord. 

5. Artikel II wordt gelezen: 
r. Wij bepalen, de Onderwijsraad ge

boord, de leeftijd, welke de kinderen moeten 
bereikt hebben. voordat zij tot de school 
voor gewoon lager onderwijs worden toege
laten. 

2. Wij behouden Ons voor, mede de leef
tijd te bepalen, de Onderwijsraad gehoord, 
waarop de kinderen die school moeten ver
laten. 

2bis. Wij behouden Ons voor een rege
ling vast te se stellen betreffende de datum 
\Vaarop overschrijving van leerlingen van 

,een school voor gewoon lager onderwijs naar 
een andere kan plaats hebben. 

3. Tot een school voor voortgezet ge
woon lager onderwijs mogen slechts worden 
toegelaten leerlingen, die het zesde leerjaar 
van een school voor gewoon lager onderwijs 
hebben doorlopen. Tot een school voor uit
·gebreid lager onderwijs mogen slechts wor
den toegelaten leerlingen, die het zesde 
leerjaar van een school voor gewoon lager 
-onderwijs met goede uitslag hebben door
lopen, en wier ontwikkeling en aanleg naar 
het oordeel van het hoofd der eerstgenoem
de school zodanig zijn, dat met grond mag 
worden verwacht. dat zij het onderwijs der 
-school voor uitgebreid lager onderwijs zon
der bezwaar zullen kunnen volgen. Onze 
Minister kan in bijzondere gevallen onthef
fing verlenen van de eis, dat het zesde 
leerjaar moet zijn doorlopen. 

6. Artikel 13 wordt gelezen: 
r. Aan ouders, voogden of verzorgers 

·van leerlingen ener lagere school wordt des
verlangd uit de gemeentekas een tegemoet
_koming verleend in de aan het schoolbe-
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zoek verbonden vervoerkosten , met inacht
neming van de voorwaarden en bepalingen , 
in het volgende lid vervat. 

2. De in het voorgaande - lid bedoelde 
voorwaarden en bepalingen zijn de volgen
de: 

a. indien het betreft het verzoeken van 
een openbare school voor gewoon, voortge
zet gewoon of uitgebreid lager onderwijs, 
moet de woning van de leerlingen meer dan 
vier kilometer van een zodanige voor hen 
toegankelijke school verwijderd zijn; 

b. indien het betreft het bezoeken van 
een bijzondere school voor gewoon, voort
gezet gewoon of uitgebreid lager onderwijs, 
moet de woning van de Jeerlingen meer dan 
vier kilometer van de school, waar het voor 
hen gewenste onderwijs gegeven wordt, ver
wijderd zijn en door de ouders, voogden of 
verzorgers der leerlingen schriftelijk zijn 
verklaard, dat zij tegen de richting van het 
onderwijs van alle zodanige scholen, gele
gen binnen de afstand van vier kilometer 
van de woning der leerlingen, overwegende 
bezwaren hebben; 

c. voor de toepassing van dit artikel 
wordt de afstand van vier kilometer geme
ten langs de kortste voor kinderen voldoend 
begaanbare en veilige weg en wordt met 
een op een afstand van meer d::m vier kilo
meter van de woning gelegen school gelijk
gesteld een school, welke minder dan vier 
kilometer van de woning is verwijderd, doch 
di~ zonder gebruikmaking van een middel 
van vervoer niet, of niet dan langs een weg 
van meer dan vier kilometer voor kinderen 
bereikbaar is; 

d. de school, waar het gewenste onder
wijs wordt gegeven, kan ook zijn gelegen in 
een naburige gemeente; 

e. zo nodig worden de vervoerkosten t en 
volle vergoed; 

f. de gemeente is bevoegd om in plaats 
van een tegemoetkoming in geld te geven 
het vervoer te verzorgen of te doen verzor
gen; zij kan verlangen, dat de ouders, voog
den of verzorgers, aan wie slechts gedeelte
lijke vergoeding der vervoerkosten toekomt, 
hun kinderen van het aldus verzorgde ver
voer tegen betaling van een bijdrage doen 
gebruik maken. Weigering tot of nalatig
heid in de betaling van de in de vorige zin 
bedoelde bijdrage doet de aanspraak op te
gemoetkoming vervallen; 

g. tegemoetkoming wordt slechts ver
leend, indien en voor zover de financiële 
toestand der ouders, voogden of verzorgers 
daartoe aanleiding geeft; 

h. geen tegemoetkoming wordt verleend 
ten behoeve van leerlingen, die reeds zijn 
toegelaten tot een school, welke niet meer 
dan vier kilometer van hun woning is ver
wijderd, tenzij hun. ouders, voogden of ver
zorgers schriftelijk verklaren, dat zij, indien 
het betref,t een openbare school, tegen het 
openbaar onderwijs en, indien het betreft 
een bijzondere school, tegen de inrichting 
van het onderwijs dier school overwegende 
bezwaren hebben. 

3. · De gemeenteraad beslist binnen zestig 
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vrije dagen, te rekenen van de dag, waarop 
een daartoe strekkende aanvrage is inge
komen. Met voorkeur van ouders, voogden 
of verzorgers voor het doen bezoeken van 
de kinderen van een bepaalde school wordt 
,:laarbij zoveel mogelijk rekening gehouden. 

4. Binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van de dag, waarop het besluit van de ge
meenteraad aan de belanghebbende is toe
gezonden, kan deze daarvan bij Gedepu
teerde Staten in beroep komen. Gedepu
teerde Staten beslissen, de Onderwijsraad 
gehoord. 

5. Indien in een geval, als in het eerste 
en · tweede lid bedoeld, de ouders, voogden 
of verzorgers de voorkeur geven aan huis
onderwijs, wordt, wanneer het leerplichtige 
kinderen betreft, daarin op kosten van de 
gemeente voorzien, mits bij het daartoe 
strekkend verzoek aannemelijk wordt ge
maakt, dat op de wijze, als in die leden 
omschreven, voor de kinderen, voor wie 
huisonderwijs wordt verlangd, slechts be
zwaarlijk deugdelijk voor hen passend 
schoolonderwijs kan worden verkregen, en 
aangetoond wordt op welke wijze door een 
binnerr de gemeente of in een naburige ge
meente wonende onderwijzer in die behoef
te kan worden voorzien. Deze voorziening 
wordt geregeld door de gemeenteraad, na 
overleg met de inspecteur. De gemeente
raad beslist binnen zestig vrije dagen, te 
rekenen van de dag, waarop een verzoek, 
waarbij van die voorkeur blijkt. is ingeko
m en. Het vierde lid is te dezen van toe
passing. 

6. Met afwijking van het bepaalde in 
artikel 1, tweede lid, kan het huisonder
wijs, bedoeld in het vorige lid, gegeven 
worden aan kinderen van meer dan drie 
gezinnen, mits het aantal dezer kinderen 
niet groter is dan acht. 

7. De omschrijving van Titel II wordt 
gelezen: 

Van het openbaar gewoon lager, voortge
zet gewoon lager, uitgebreid lager onder
wijs en vervolgonderwijs. 

8, Het derde lid van artikel 19 wordt 
gelezen: 

3. Het onderwijs omvat de vakken, in 
artik;el 2 vermeld onder a tot en met k, voor 
zover het voortgezet gewoon lager onder
wijs betreft, bovendien de vakken q, r en v, 
behoudens ontheffing volgens artikel 3, lid 
2bis, en daar, waar genoegzame behoefte 
aan uitbreiding bestaat, ook een of meer 
der overige vakken, in dat artikel vermeld, 
of wel al deze vakken. 

9, Het eerste lid van artikel 21 wordt 
gelezen: 

r. Aan hen, die het gewoon, voortgezet 
gewoon of buitengewoon lager onderwijs 
hebben genoten en niet meer onder de ver
plichting vallen dit onderwijs te volgen, kan 
gelegenheid gegeven worden tot het genie
ten van vervolgonderwijs. 

10. Het tweede lid van artikel 22bis 
wordt gelezen: 

2. Het vorige lid is voor een termijn 
van drie jaren niet van toepassing, indien 
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ingevolge artikel 19 de instandhouding van 
de school wordt gevorderd. De gemeente
raad beslist v66r 1 Februari of dit geval 
zich voordoet. Dit besluit is onderworpen 
aan de goedkeuring van Gedeputeerde Sta
ten. Het besluit van Gedeputeerde Staten 
houdt in, dat naar hun oordeel de instand
houding van de school al dan niet inge
volge artikel 19 wordt gevorderd. Binnen 
dertig vrije dagen, te rekenen van de dag, 
waarop het besluit van Gedeputeerde Sta
ten is openbaar gemaakt, kan de gemeente
raad en elk zijner leden daarvan bij Ons in 
beroep komen. Artikel 17 blijft buiten toe
passing. Het in het vorige lid bedoeld be
sluit wordt genomen binnen twee maanden 
nadat door Gedeputeerde Staten, of in be
roep door Ons is beslist, dat de instandhou
ding van de school niet ingevolge artikel 19 
wordt gevorderd. 

ll. Het derde lid van artikel 23bis wordt 
gelezen: 

3. Behalve in gevallen, waarin aanzien
lijke toeneming of belangrijke verplaatsing 
van de bevolking in enig deel der gemeente 
of andere gewichtige omstandigheden tot 
schoolstichting aanleiding geven, worden 
niet medegerekend leerlingen, die de door 
hen bezochte gelijksoortige openbare school 
zouden verlaten, doch voor wie in die school 
in het voor hen bestemde lokaal plaatsruim
te beschikbaar zoude blijven, tenzij de wo
ning dier leerlingen meer dan vier kilo
meter van de door hen bezochte gelijksoor
tige openbare school verwijderd is en zij de 
door hen te verlaten school reeds gedurende 
ten minste zes maanden hebben bezocht. 

12. Het tweede en vijfde lid van artikel 
25 wordt gelezen: 

2. Het leerplan geeft de omvang van 
het onderwijs aan en de verdeling van de 
leerstof over de klassen. Het moet voorts 
het aantal uren aanwijzen, dat besteed zal 
worden aan elk vak, hetzij afzonderlijk, het
zij in vereniging met andere vakken, als
mede het aantal leerjaren voor elk vak, en 
de verdeling der leerstof over de verschil
lende leerjaren, opdat een voldoend onder
wijs in die leervakken wordt verkregen. 

5. Wij kunnen, de Onderwijsraad ge
hoord, vergunning verlenen, dat t:en be
hoeve van de bijzondere inrichting. van het 
onderwijs aan een school of aan een groep 
van scholen wordt afgeweken van het be
paalde in het tweede lid van dit artikel en 
van het bepaalde in artikel 2, eerste en 
tweede lid, en artikel 3, tweede lid, lid 
zbis, lid 2ter en vierde lid. 

13. Het vierde lid van artikel 2 7 wordt 
gelezen: 

4. Behoudens voor zover betreft scho
len, waaraan volgen~ de maatstaf van ar
tikel 28 het hoofd door negen of meer on
derwijzers wordt bijgestaan, is aan de on
derwijzer, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel, tevens het onderwijs ener klasse op
gedragen. Van deze verplichting kan Onze 
Minister, de Onderwijsraad gehoord, in bij
zondere gevallen vrijstelling verlenen. 

14. Artikel 28 wordt gelezen: 
33 
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z . Aan elke school voor gewoon lager 
onderwijs wordt het hoofd bijgestaan door 
ten minste één onderwijzer, zodra het aan
tal leerlingen 31 bedraagt. 

2. Voor elk vijf en veertigtal leerlingen 
boven de 31 wordt een onderwijzer meer 
vereist. 

3. Aan elke school voor voortgezet ge
woon en voor uîtgebreid lager onderwijs 
wordt het hoofd bijgestaan door ten min
ste één onderwijzer, zodra het aantal leer
lingen 3 1 bedraagt. 

4. Voor elk dertigtal leerlingen boven 
de 31 wordt een onderwijzer meer vereist. 

4bis. Voor de toepassing van dit artikel 
worden afzonderlijke klassen voor voortge
zet gewoon lager onderwijs, verbonden aan 
een school voor gewoon lager onderwijs, met 
een school voor voortgezet gewoon lager 
onderwijs gelijk gesteld. 

5. Onder de onderwijzers, in dit artikel 
bedoeld, worden verstaan zij, die in het 
bezit zijn van een der akten van bekwaam
heid, genoemd in de artikelen 134 en 135 
en niet uitsluitend belast zijn met het geven 
van onderwijs in een of meer der vakken, 
in artikel 2 vermeld onder h tot en met v. 

6. Bij de toepassing van dit artik!=!l 
wordt tot grondslag genomen het gemiddeld 
aantal leerlingen, die op 16 Januari, 16 Mei 
en 16 September van het onmiddellijk 
voorafgaand kalenderjaar als werkelijk 
schoolgaand bekend stonden. 

7. Voor het jaar der opening van een 
nieuw opgerichte school geldt het aantal 
leerlingen, die op de laatste dag der maand 
volgende op die, waarin de school geopend 
is. als werkelijk schoolgaande bekend staan, 
en voor het daarop volgende jaar het ge
middelde van de tellingen op de in dit lid 
bedoede datum en de daarna in het jaar 
der opening vallende tijdstippen, vermeld in 
het vorige lid. 

8. Indien een aanzienlijke daling van 
het aantal leerlingen ener school beneden 
een grensgetal, waarnaar het aantal leer
kracht.en wordt bepaald, plaats heeft, en 
een spoedig herstel niet verwacht wordt, 
kan Onze Minister, de Onderwijsraad ge
hoord, het verplicht aantal onderwijzers 
voor die school lager stellen dan in de leden 
1 tot en met 4 van dit artikel is bepaald. 
Binnen dertig vrije dagen na de dagteke
ning van de beslissing van Onze Minister 
kan de gemeenteraad daarvan bij Ons in 
beroep komen. 

9. Bij de toepassing van dit artikel ko
men voor een school voor uitgebreid lager 
onderwijs met meer dan vier achtereenvol
gende leerjaren slechts in aanmerking de 
leerlingen der eerste vier leerjaren. 

10. Het hoofd van elke lagere 3chool is 
verplicht overeenkomstig door Onze Minis
ter vast te stellen voorschriften aanteke
ning te houden of te doen houden van het 
schoolbezoek van de kinderen, die als leer
ling van zijn school zijn ingeschreven. Voor 
de leden van het Rijksschooltoezicht moet 
de ter zake gevoerde administratie steeds 
ter inzage in de school beschikbaar zijn. 
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14bis. Het eerste lid van artikel 30 
wordt als volgt gewijzigd: 

r. De hoofden van scholen en de onder
wijzers genieten een jaarwedde volgens de 
regelen, bij algemene maatregel van be
stuur vast te stellen. Die regelen bepalen 
de laagste en de hoogste bezoldiging_ de op
klimming wegens dienstjaren en de verho
ging op grond van het geven van onderwijs 
aan een klasse van schipperskinderen gedu
rende een derde schooltijd per dag, alsmede 
op grond van bijzondere bevoegdheid. 

15. Artikel 3 1 wordt gelezen: 
Voor de onderwijzers, uitsluitend belast 

met het geven van onderwijs in een of meer 
der vakken, in artikel 2 vermeld onder h 
tot en met v, gelden de bepalingen van ar
tikel 30 slechts inzover, dat hun bezoldi
ging niet minder mag bedragen dan bii de 
in het eerste lid van dat artikel bedeelde 
ilgemene maatregel van bestuur is bepaald. 

16. Het cijfer 1 voor het eerste lid en 
het tweede lid van artikel 32 vervallen. 

16bis. Artikel 33 wordt gelezen: 
r. De gemeenteraad is bevoegd, onder 

goedkeuring van Gedeputeerde Staten . aan 
de onderwijzers een beloning toe te kennen 
op grond van het bezit of van het gebruik 
maken in de school van bevoegdheden, 
waarvoor geen wettelijke akten van be
kwaamheid verkrijgbaar zijn, en op grond 
van hun aanwijzing tot plaatsvervanger van 
het hoofd der school. Eveneens kan hij on
der goedkeuring van Gedeputeerde Staten 
een regeling treffen tot het verlenen van 
een tegemoetkoming aan de onderwijzers in 
de door hen te makeq noodzakelijke kosten, 
voortvloeiende uit een verandering van 
standplaats. 

2. Maakt de gemeenteraad van die be
voegdheid gebruik, hetzij voor een school 
der gemeente, hetzij voor een gemeenschap
pelijke school, als bedoeld in het vierde lid 
van artikel 19, dan is hij gehouden tot toe
kenning van gelijke beloning of tegemoet
koming aan de onderwijzers, verbonden aan 
de in de gemeente gevestigde bijzondere 
scholen, als bedoeld in artikel 97, die in 
hetzelfde geval verkeren. 

17. Het zevende en het negende lid van 
artikel 36 worcj.en gelezen: 

7. In gemeenten, waar meer dan een 
school bestaat, kan de onderwijzer, aan het 
hoof der ene geplaatst, aan het hoofd der 
andere worden gesteld, indien de gemeen
teraad na overleg met de inspecteur en de 
belanghebbende gehoord, hiertoe besluit 

9. In gemeenten, waar meer dan een 
school bestaat, kan een benoeming tot on
derwijzer geschieden uit een voordracht, op 
te maken op de wijze, als in het achtste lid 
is omschreven, met dien verstande, dat het 
daarin bedoelde bericht wordt ingediend 
door de hoofden van scholen gezamenlijk, 
of door een uit hun midden. door burge
meester en wethouders in overeenstemming 
met de inspecteur te kiezen commissie. Bo
vendien kan in zulke gemeenten de gemeen
teraad na overleg met de inspecteur en de 
belanghebbenden gehoord, de onderwijzers 
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van de ene school naar de andere over- 1 
plaatsen. 

Het elfde lid ver-valt. 
18. Artikel 37 wordt gelezen: 
De volgende straffen kunnen burgemees

ter en wethouders aan de onderwijzer op
leggen: 

a. schriftelijke berisping; . 
b. inhouding van gehele of gedeeltelijke 

bezoldiging tot een bedrag van t en hoogste 
een maand bezoldiging; 

c. terugzetting in bezoldiging voor ten 
hoogste het bedrag van de . laatste twee 
periodieke verhogingen; 

d. niet-toekenning van periodieke ver
hoging van bezoldiging voor ten hoogste de 
duur van vier jaren; 

e. schorsing voor een bepaaide tijd met 
of zonder inhouding van gehele of gedeel
telijke bezoldiging. 

19. Het tweede, vierde en vijfde lid van 
artikel 38 worden gelezen : 

2. T enzij anders wordt overeengekomen, 
wordt in het onder a in het vorige lid be
doelde geval het ontslag niet verleend, met 
ingang van een dag eerder dan twee maan
den of later dan drie maanden na de dag, 
waarop het verzoek om ontslag is ingeko
men. In het onder b in het vorige lid be
doelde geval kan het ontslag niet-eervol 
worden verleend. 

4. E en . onderwij.i:er, die de pensioenge
rechtigde leeftijd heeft bereikt, worèt op 
die grond ontslagen. Zodanig ontslag ge
schiedt door burgemeester en wethouders 
met ingang van de eerste dag der maand, 
volgende op die, waarin de gestelde leeftijd 
is bereikt. De geme~nternad kan een zoda
nig ontslag op voordracht van burgemees
ter en wethouders voor een door hem te be
palen termijn opschorten. 

5. E en onderwijzeres, die in het huwe
lijk treedt, wordt op die grond ontslagen. 
Zodanig ontslag geschiedt door burgemees
ter en wethouders met ingang van de dag, 
volgende op die van het huwelijk. 

20. Het eerste, tweede, derde, vierde en 
vijfde lid, lid 6bis en het elfde, vijftiende, 
zestiende en zeventiende lid van artikel 51 
worden gelezen , 

1. Aan de onderwijzers, die ten gevolge 
van de opheffing van de school, waaraan zij 
als hoofd of als onderwijzer verbonden zijn, 
of ten gevolge van de opheffing van hun 
betrekking, worden ontslagen, en niet in de 
termen vallen om pensioen te genieten, 
wordt ten laste van het Rijk wachtgeld ver
leend, mit s zij binnen drie maanden nadat 
het schriftelijk te hunner kenms gebrachte 
ontslag onherroepelijk is geworden, een 
dienovereenkomstige aanvrage tot Onze 
Minister richten. Het wachtgeld wordt ech
ter niet verleend, indien een de onderwijzer 
krachtens dit artikel of artikel 12 s ver
leend wachtgeld nog niet is vervallen en 
zijn dienst in de laatste betrekking korter 
dan twee jaren heeft geduurd. 

2. Het wachtgeld is gedurende drie 
maanden gelijk aan het bedrag der laatste
lijk genoten jaarwedde; daarna voor onder-
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derwijzers, die op het tijdstip van hun ont
slag gehuwd of enig kostwinner van een 
gezin zijn, gedurende de volgende drie 
maanden 85 %, gedurende de daaroovol
gende vijf jaren 70 %, gedurende de daar
opvolgende vijf jaren 60 % en vervolgens 
50 % dier jaarwedde; voor de overigen on
derscheidenlijk 75, 60, 50 en 40 %; 

een en ander met dien verstande, dat het 
wachtgeld niet daalt beneden het b edrag 
van het uitgesteld pensioen, waarop de be
trqkkene ter zake van het hem verleende 
ontslag uitzicht zou hebben of, indien uit 
hoofde van enigerlei omstandigheid zodanig 
uitzicht niet of niet meer zou besaaan, an
ders zou hebb~n gehad, wanneer hij gepen
sionneerd werd naar de in de eerste vvlzin 
van , het elfde lid bedoelde diensttijd en 
naar de middelsom der pensioensgrondsla
gen, bedoeld in artikel 54, tweede lid, der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240), in 
de betrekking, waaruit het wachtgeld is toe
gekend. 

3. Het wachtgeld van de op wachtgeld 
gestelde, die ophoudt enig kostwinne~ te 
zijn, dan wel na zijn opwacl:tgelc!stelling 
enig kostwinner wordt, wordt herberekend 
op de voet als in het tweede lid is be
paald voor de categorie, waartoe hij is gaan 
behoren. Het gewijzigd bedrag van het 
wachtgeld gaat in met de eerste dag van de 
maand, volgende op die, waarin de op 
wachtgeld gestelde heeft opgehouden enig 
kostwinner te zijn, dan wel enig kostwinner 
is geworden. 

Indien de op wachtgeld gestelde op de 
laatstelijk genoten jaarwedde in dienst ware 
gebleven en in die jaarwedde .vijziging zou 
zijn gekomen wegens het ontstaan van aan
spraak op kindertoelage of wegens vermeer
dering of vermindering van het aantal kin
deren, waarvoor toelage werd genoten, geldt 
voor de berekening van het wachtgeld van 
de datum af, waarop die wijziging in wer
king zou zijn getreden, het bedrag der jaar
wedde, welke alsdan zou hebben gegolden. 
Het aldus gewijzigd bedrag geldt ook voor 
de verdere berekening van het wcchtgeld 
als laatstelijk genoten jaarwedde. 

Indien een op wachtgeld gestelde als on
derwijzer in vaste dienst wordt benoemè in 
een gemeente, gerangschikt in een andere 
klasse dan die, waarmede met de bepaling 
van zijn laatstelijk genoten jaarwedde reke
ning is gehouden, dan wel indien hij zkh in 
een zodanige gemeente vestigt, geldt van de 
datum van ingang zijner benoeming of ves
tiging in die gemeente als laatstelijk f(eno
ten jaarwedde het bedrag, dat hij zou heb
ben genoten, indien hij in die gemeente op 
wachtgeld zou zijn gesteld. Dit bedrag geldt 
ook voor de verdere berekening van wacht
geld als laatstelijk genoten jaarwedde, met 
dien verstande, dat in bijzondere gevallen 
002e Minister ter vermijding van onbillijk
heden deze bepaling buiten toepassing kan 
laten. 

4. Binnen de uiterste termijn, in het ne
gende lid vermeld, vervalt het wachtgeld: 

a. indien de onderwijzer in de termen 
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komt om pensioen te genieten, met de dag, 
waarop het pensioen kan ingaan; 

b. indien de onderwijzer wordt benoemd 
in dienst van een publiekrechtelijk lichaam 
tot een vaste betrekking, waarvan de bezol
diging met het bedrag van zijn laatstelijk 
genoten jaarwedde gelijk staat .of dit over
treft, dan wel een vaste betrekking, als in 
artikel 4 der P ensioenwet 1922 (Staatsblad 
no. 240) bedoeld, met een zodanige bezol
diging aanvaardt, met de dag, waarop de 
benoeming ingaat; of, indien in een derge
lijke betrekking zodanige bezoldiging later 
wordt bereikt, met de dag, waarop dit plaats 
vindt. 

s- Wanneer de op wachtgeld gestelde, in 
andere dan in het vorige lid, onder b, be
doelre gevallen, inkomsten geniet of gaat 
genieten uit of in verband met arbeid of 
bedrijf, ter hand genomen met ingang van 
of na de dag, waarop hem het ontslag is 
verleend, wordt: 

a . indien die inkomsten genoten worden 
uit de openbare kas of uit een vaste of tij
delijke betrekking, als in artikel 4 der 
P ensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) be
doeld, zodra en zolang het wachtgeld, ver
meerderd daarmede, de laatstelijk genoten 
jaarwedde zou overschrijden, het wachtgeld 
met het bedrag dier overschrijding vermin
derd; 

b. indien die inkomsten niet genoten 
worden uit de openbare kas of uit een vaste 
of tijdelijke betrekking, als in artikel 4 der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) be
doeld, het wachtgeld voor de duur van die 
inkomsten met een bedrag, gelijk aan de 
helft daarvan, verminderd m et di~n ver
stande echter, dat indien het wachtgeld min
der bedraagt dan het bedrag der laatstelijk 
genoten jaarwedde van de inkomsten bui
ten aanmerking blijft een bedrag, gelijk aan 
dertig ten honderd dier jaarwedde; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, 
als bedoeld onder a en b, het wachtgeld 
verminderd met het eventueel gedeelte der 
inkomsten onder a, waarmede de7e , ver
meerderd met het wachtgeld het bedrag der 
laatstelijk genoten jaarwedde overschri.iden, 
doch ten aanzien van de overblijvende in
komsten gehandeld, alsof zij alle onder b 
vallen, echter met dien verstande, dat bij de 
in de tweede plaats bedoelde vermindering 
nimmer méér wordt afgetrokken dan de 
helft van de inkomsten onder b. 

De vermindering blijft voor de verdere 
duur van het tijdvak, bedoeld in het negen
de lid, toegepast, indien de op wachtgeld 
gestelde verkregen inkomsten vrijwillig 
zonder voldoende reden prijsgeeft of door 
eigen schuld doet verloren gaan. 

Wanneer de op wachtgeld gestelde in
komsten genoot uit of in verband met ar
beid of bedrijf, ter hand genomen vóór de 
dag, waarop hem het ontslag is verleend, en 
deze inkomsten zijn vermeerderd, zijn ten 
aanzien van die vermeerdering de bepalin
gen van dit lid van overeenkomstige toe
passing. 

Inkomsten, genoten gedurende verlof met 
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stilstand van jaarwedde, worden voor de 
toepassing van dit lid geacht te zijn ver
kregen met ingang van de dag, waarop het 
ontslag als onderwijzer is ingegaan. 

6bis. Voor de onderwijzer van 60 jaar of 
ouder gelden n iet de bepalingen betreffende 
het vervallen of verminderen van wachtgeld 
wegens het benoemd worden in of het wei
geren van een betrekking, wegens het niet 
gebruik maken van de gelegenheid om op 
andere wijze inkomsten te verkrijgen of we
gens het prijsgeven van verkregen in
komsten. 

n . Onder diensttijd in dit a~tikel wordt 
verstaan de d iensttijd, die in aanmerking 
komt voor pensioen, voor zover nog niet · 
met pensioen vergolden, en met die::n ver
stande, dat alle diensttijd slechts eenmaal 
wordt medegeteld. Onder jaarwedde in dit 
artikel wordt verstaan de jaarwedde vol
gens de in het eerste lid van artikel 30 be
doelde algemene maatregel van bestuur, 
t-ermeerderd met de in het derde lid van 
dat artikel bedoelde toelagen. 

15. Onze Minister kent de .vachtgelden 
toe en beslist over de gehele of ~ededtelijke 
uitbetaling. Binnen dertig vrije dagen na 
de dagtekening ener beslissing volgens het 
vijfde, zesde, zevende, tiende, twaalfde of 
zeventiende lid kan de belanghebbende daar_ 
van bij Ons in beroep komen. 

16. Geen wachtgeld wordt verleend aan 
onderwijzers, die op de dag, voorafgaande 
aan de ingang van hun ontslag, nü:t beho
ren tot het personeel, waarvan de j:iarwed
den door het Rijk worden vergoed, behalve: 
. 1 °. als :"ij reeds op 30 November 1935 
tn vaste dienst aan de school waren ver
bonden, of krachtens een vóór 1 D ecember 
1935 gedane benoeming na eerstgenoemde 
datum aan de school in vaste dienst zijn 
getreden; • 

2 °. als zij bij hun benoeming in vaste 
dienst in het genot waren van wachtgeld; · 

3 °. als ten aanzien van hun benoeming 
als onderwijzer in vaste dienst het tweede 
of vijfde lid van artikel 56, of het eerste 
of derde lid van artikel 20 van Ons besluit 
van 22 October 1923 (Staatsblad No. 489) 
is toegepast. 

17. Onze Minister kent in bijzondere ge
vallen een wachtgeld toe aan onderwijzers, 
als bedoeld in het vorige lid, rlie door da
ling van het aantal leerlingen van de school, 
waaraan zij waren verbonden, hebben opge
houden tot het verplichte personeel te be
horen. 

~l. Artikel 53 wordt gelezen: 
De artikelen 44, 45 en 51 gelden niet voor 

de onderwijzers, uitsluitend belast met het 
geven van onderwijs in een of meer de::r vak
ken. vermeld in artikel 2 onder h tot en 
met k, en r tot en met v. Indien echter in 
een gemeente een regeling bestaat of wordt 
vastgesteld, krachtens welke zodanige on
derwijzers der openbare lagere sC'holen aan
spraak hebben op wachtgeld, kennen burge
meester en wethouders aan de onderwijzers 
in een of meer dier vakken, verbonden aan 
bijzondere lagere scholen in die gemeente, 
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die tengevolge van de opheffing van hun 
betrekking worden ontslagen en niet in de 
termen vallen om pen~ioen te genieten, op 
een verzoek, irigediend oinnen dûe maan-
den, nadat het schriftelijk te hunner kennis 
gebrachte ontslag onherroepelijk is gewor
den, een wachtgeld toe, berekend volgens 
dezelfde beginselen, als waarnaar het wacht
geld van de onderwijzers bij het openbaar 
lager onderwijs wordt bepaald, met dien 
verstande, dat het wachtgeld niet wordt 
vastgesteld op een hoge, bedrag dan de on
derwijzer zou hebbèn ontvangen, indien hij 
in dienst der gemeente ware geweest. Bin
nen dertig vrije dagen, te rekenf'n van de 
dag, dat de beslissing op het ven:oek om 
toekenning van wachtgeld de belangheb
bende is toegezonden, lrn n deze daarvan bij 
Ons in beroep komt'n. 

22. In artikel 55 wordt onder i in plaats 
van "steunverlening" gelezen: teger.,oetko
ming en vervalt het bepaalde onder o en 
wordt in de plaats daarvan gelezer..: 

o. die van het verzekeren der schoolge
bouwen; 

p . andere uitgaven ter verzekering van 
de goede gang van het onderwijs. 

23. Artikel 55bis wordt gelezen : 
r. In gemeenten, waar één of meer open

bare lagere scholen bestaan, bepaalt de ge
meenteraad vóór I Maart van -:!Ik jaar het 
bedrag, dat per leerling voor de scholen 
onderscheidenlijk voor gewoon, voortgezet 
gewoon en uitgebreid lager onderwijs i~ dat 
jaar wordt beschikbaar gesteld ter bestrij
ding van de kosten, bedoeld in artikel 55, 
onder e, tot en met h en p, alsmede die van 
instandhouding, met dien verstande, dat 
deze, voor zover betreft de kosten voor het 
aanschaffen van schoolboeken, leermidde
len en schoolbehoeften, bedoekt ir. artikel 
55, onder /, alleen in aanmerking komen, 
indien deze aanschaffing strekt tot vervan
ging van leer- en hulpmiddelen, die ten ge
volge van langdurig gebruik niet meer ge
bruikt kunnen worden of tot aanvulling van 
de voorraad van schoolbehoeftt:n in ver
band met de vermindering door verbruik. 

Bij de vaststelling van dit bedrag wordt 
geen rekening gehouden met de scholen, ten 
aanzien waarvan de gemeenteraad gelijk
tijdig het in artikel 55quater bedoelde ver
zoek tot Onze Minister richt. Betreft dit 
verzoek alle openbare scholen in de ge
meente, dan blijft de vaststelling achter
wege. Voor zoveel nodig heeft 'de vaststel
ling alsnog plaats of wordt zij herzien, na
dat de beslissing op het verzoek van d,;, ge
meenteraad onherroepelijk is geworden of 
daarop door Ons in beroep is beslist. 

Afschrift van dit besluit en van voren
bedoeld verzoek wordt binnen veertien da
gen toegezonden aan de besturen der ;n de 
gemeente gevestigde bijzondere lage,·e scho
len, alsmede aan de hoofdinspecteur e,1 de 
inspecteur. 

2. Indien en voor zover een besluit, ten 
aanzien waarvan in het vorige lid is be
paald, dat het vóór 1 Maart moet zijn ge
nomen, niet vóór die datum is tot stand-
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gekomen, wordt de gemeenteraad geacht op 
die datum het bedrag te hebben vastgesteld 
op het bedrag, dat gold voor het vooraf
gaanu kalenderjaar. 

3 Binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van de dag, waarop van het besluit van de 
gemeenteraad afschrift is toegezonden of 
dit geacht wordt te zijn genomen, kan het 
bestuur van elke in de gemeente gevestigde 
bijzondere lagere school, alsmede de hoofd
inspecteur bij Gedeputeerde Staten van dit 
besluit vernietiging vragen of verhoging 
van het vastgesteld bedrag per leerling. Ge
deputeerde Staten stellen alsdan, de On
derwijsraad gehoord, het bedrag per leerling 
voor de soort van openbare scholen, waar
op het beroep betrekking heeft, vast. Bij 
de beslissing in laatstbedoeld geval wordt 
als maatstaf genomen het bedrag per leer
ling, hetwelk voldoende moet worden ge
acht voor de redelijke behoeften van een in 
normale omstandigheden verkerende school 

1 in die gemeente. 
4. Voor de toepassing van dit artikel 

worden afzonderlijke klassen voor voortge
zet gewoon lager onderwijs, verbonden aan 
een school voor gewoon lager onderwijs, met 
een school voor voortgezet gewoon lager 
onderwijs gelijkgesteld. 

5. De gemeenteraad is bevoegd het over
eenkomstig het eerste of tweede lid vast
gestelde bedrag achteraf te verhogen, doch 
alleen, indien de in het derde lid bedoelde 
termijn is verstreken, zonder dat de daarin 
bedoelde vernietiging of verhoging is ge
vraagd. 

·24 • . Artikel 55ter wordt gelezen: 
1. Jaarlijks vóór 1 December stelt de 

raad ener gemeente, waar een of meer open
bare lagere scholen bestaan, voor de scho
len onderscheidenlijk voor gewoon, voort
gezet gewoon en uitgebreid lager onderwijs 
dier gemeente, waarvoor niet de beslissing 
is genomen, bedoeld in artikel 55quater, 
voorlopig vast: 

a. het bedrag, dat de gemeente in het 
voorafgaand kalenderjaar ter zake van de 
in artikel 55bis bedoelde kosten voor die 
scholen werkelijk heeft uitgegeven; 

b. het bedrag, dat overeenkomstig het 
krachtens artikel 55bis per leerling bepaal
de bedrag in verband met het aantal leer
lingen van die scholen voor dat kalender
jaar daarvoor beschikbaar was gesteld; 

c. indien het onder a bedoeld bedrag 
verschilt van dat onder b, het bedrag van 
het verschil. 

2. Om de vijf jaren stelt de gemeente
raad in dit besluit tevens voorlopig vast: 

1 °. het totaal van de uitgaven, onder a 
van het vorig lid bedoeld, over de vooraf
gaande vijf jaren; 

2 °. het totaal van de bedragen, onder b 
van het vorig lid bedoeld, over hetzelfde 
tijdvak; 

3 °. indien het onder I 
O bedoelde bedrag 

dat onder 2 °. overschrijdt, het bedrag per 
leerling der overschrijding; dit wordt be
paald door het bedrag der overschrijding 
te delen door het gemiddeld aantal leerlin-
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gen. dat in dat vijfjarig tijdvak de scholen, 
o;iderscheidenlijk voor gewoon, voortgezet 
gewoon en uitgebreid lager onderwijs, per 
jaar heeft bezocht; een gedeelte van een 
cent wordt daarbij verwaarloosd. 

3. Na de sluiting van de rekening der 
gemeente door Gedeputeerde Staen stelt de 
gemeenteraad de in het eerste en tweede lid 
bedoelde bedragen in overeenstemming met 
de in deze rekening opgenomen uitgaven 
definitief vast. indien de voorlopige vast
stelling wijziljing moet ondergaan. Is dit 
laatste niet het geval, dan wordt door het 
besluit van Gedeputeerde Staten de voor
lopige vaststelling definitief. 

4. Op de besluiten, in het eerste, tweede 
en derde lid bedoelde is de laatste volzin 
van het eerste lid van artikel 55bis van toe
passing. Binnen dertig vrije dagen, te reke
nen van de dag, waarop afschrift van het 
besluit is toegezonden, kan het bestuur van 
elke in de gemeente gevestigde bijzondere 
lagere school, alsmede de hoofdinspecteur, 
daarvan bij Gedeputeerde Staten in beroep 
komen. Gedeputeerde Staten stellen dan de 
bedragen van die soort van openbare scho
len, waarop het beroep betrekking heeft, 
vast. 

5. Het aantal leerlingen. bedoeld in dit 
artikel, wordt vastgesteld volgens de maat
staf van artikel 28. 

25. Artikel 55quater wordt gelezen: 
1. Indien een openbare lagere school in 

een gemeente ten gevolge van haar gering 
aantal leerlingen of om andere redenen in 
bijzondere omstandigheden verkeert, ten 
gevolge waarvan het bedrag der in het eer
st e lid van artikel 55bis bedoelde kosten 
aanzienlijk afwijkt van het bedrag, dat voor 
deze school redelijk is te achten, kan Onze 
Minister, de Onderwijsraad gehoord, op een 
door de gemeenteraad tegelijk met de vast
stelling van eerstgenoemd bedrag ingediend 
verzoek bepalen, dat deze school buiten 
aanmerking zal worden gelaten bij de vast
stelling van het bedrag, bedoeld in artikel 
55ter, eerste lid, onder a, en dat het aantal 
leerlingen dezer school niet zal medetellen 
bij de vaststelling van de bedragen, bedoeld 
in artikel 55ter, eerste lid, onder b, en 
tweede lid onder 3 °. 

2. Deze beschikking wordt genomen 
vóór r Juni en moet met redenen zijn om
kleed. Afschrift daarvan wordt toegezonden 
aan het bestuur der gemeente en aan de 
besturen der in de gemeente gevestigde bij 
zondere lagere scholen, welke geacht kun
nen worden bij de beschikking belang te 
hebben, zomede aan de hoofdinspecteur en 
de in3pecteur. 

.3. Binnen dertig vrije dagen, te rekenen 
van de dag, waarop het afschrift is toege
zonden, kunnen de gemeenteraad en elk der 
in het tweede lid bedoelde schoolbesturen 
van de beschikking bij Ons in beroep 
komen. 

26. Het eerste en vierde lid van artikel 
56 worden gelezen: 

r . Over elk dienstjaar vergoedt het Rijk 
aan de gemeente de jaarwedden der hoof-

518 

den en der volgens de artikelen 27 en 28 
verplichte onderwijzers. alsmede de jaarwed_ 
den of wedden van hen, die overeenkomstig 
artikel 41 zijn aangewezen voor tijdelijke 
waarneming ener betrekking van onderwij
zer of van hoofd der school. Wanneer meer 
onderwijzers aan een school zijn verbonden, 
wijzen burgemeester en wethoudera volgens 
bij algemene maatregel van bestuur te stel
len regelen aan, wie tot het wettelijk ver
plicht aantal behoren; deze aanwijzing geldt 
voor het verdere deel van het jaar. Van 
deze aanwijzing wordt aan belanghebbende 
mededeeling gedaan. 

4. Op de vergoeding volgens het eerste 
of tweede lid wordt in mindering gebracht 
de jaarwedde of wedde van de onderwijzer, 
die: 

a. bij zijn benoeming tot hoofd der 
school niet in het genot was van wachtgeld 
als gewezen hoofd ener lagere school der 
gemeente of ener door de gemeente met een 
andere gemeente of met andere gemeenten 
in stand gehouden lagere school, terwijl in 
die hoedanigheid wachtgeld genoten werd 
door een gewezen onderwijzer, die op het 
tijdstip van ingang der benoeming niet ou
der was dan zestig jaar; 

b. bij zijn benoeming tot onderwijzer 
aan de school niet in het genot was van 
wachtgeld als gewezen onderwijzer aan een 
lagere school der gemeente of aan een door 
de gemeente met een andere gemeente of 
met andere gemeenten in stand gehouden 
lagere school, terwijl in die hoedanigheid 
wachtgeld genoten werd door een gewezen 
onderwijzer, die op het tijdstip van in~ang 
der benoeming niet ouder was dan zestig 
jaar; 

c. hetz·j bij het ingaan van zijn benoe
ming de pensioengerechtigde leeftijd heeft 
bereikt, hetzij bij de aanvang van het ka
lenderjaar die leeftijd met zes maanden 
heeft overschreden, t enzij Onze Minister 
wegens gewichtige redenen beslist, dat die 
vermindering niet zal plaats vinden. 

De vermindering in het geval onder b 
wordt niet toegepast ten aanzien van de 
onderwijzer. wiens jaarwedde of wedde niet 
voor de Rijksvergoeding in aanmerking 
komt. 

De vermindering, bedoeld onder a en b, 
wordt niet meer toegepast, zodra geen ge
wezen hoofd ener school onderscheidenlijk 
gewezen onderwijzer als daar bedoeld meer 
wachtgeld geniet. 

De vermindering, bedoeld onder a en b, 
wordt ten aanzien van niet méér hoofden 
van scholen onderscheidenlijk onderwijzers 
toegepast dan het aantal bedraagt der daar 
bedoelde wachtgelders, die wachtgeld als 
gewezen hoofd der school respectievelijk als 
gewezen onderwijzer genieten, hierbij bui
ten aanmerking gelaten het hoofd der 
school onderscheide~ijk de onderwijzer, 
voor wie kra..:htens het vijfde lid van dit 
artikel de vermindering niet wordt toege-
PM~ . 

27. Het eerste lid van artikel 57 wordt 
als volgt gewijzigd: 
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De punt aan het eind van de tweede zin, 
achter "kalenderjaar'' wordt in een komma 
veranderd. terwijl aan deze zin wordt toe
gevoegd: 

met dien verstande, dat het aantal leer
lingen, dat uit het eerste leerjaar naar een 
andere. onderwijsinrichting voor voortgezet 
onderwijs is overgegaan, bij de berekening 
van het gemiddeld aantal leerlingen van het 
eerste leerjaar buiten beschouwing wordt 
gelaten. 

Het derde lid van artikel 57 wordt ge
lezen : 

3. Voor een school voor uitgebreid lager 
onderw:js, welke voor vergoeding als zoda
nig reeds in aanmerking is gekomen, kan 
Onze Minister gedurende drie achtereen
volgende jaren telkens voor ten hoogste een 
jaar ont heffing verlenen van de eis _betref
fende het getal leerlingen in het tweede en 
derde leerjaar. 

28. Het eerste Jid van artikel 59 wordt 
gelezen: 

1. Voor de vergoeding volgens artikel 56 
komen niet of slechts voor een door Ons te 
bepalen gedeelte, in aanmerking scholen, 
waar bij vacat ure in het onderwijzend per
soneel, tussen het ontstaan daarvan en de 
aanvaarding zijner betrekking door de be
noemde, een langere tijd verloopt dan zes 
maanden. 

29. Artikel 69 wordt gelezen: 
De bestekken voor de bouw, uitbreiding 

en verbouw, alsmede verandering van in
richting van scholen. de bestekken voor de 
aanschaffing of verandering van schoolmeu
belen, de bestekken voor de inrichting of 
verandering van terreinen voor het onder
wijs in lichamelijke oefening en de bestek
ken voor de inrichting of verandering van 
een speelplaats bij een school worden aan 
de goedkeuring van de inspecteur onder
worpen. Deze beslist, de door Onze Minister 
daarvoor aangewezen bouwkundige gehoord. 
In geval de inspecteur bezwaar maakt 7ijn 
goedkeuring te verlenen, kan de beslissing 
van Onze Minister worden ingeroepen. 

30. Artikel 70 wordt gelezen: 
Behoudens jhet bepaalde in artikel 4 zijn 

op het buitengewoon onderwijs van toepas
sing artikel 13, met uitzondering van het in 
het tweede lid onder a, b, c en h bepaalde, 
de artikelen 22 tot en met 2 7, 35 tot en 
met 45, 51 tot en met 53, en artikel 69, 
tweede lid, met dien verstande, dat tot on
derwijzer bij dit onderwijs, voor zover het 
gegeven wordt aan abnormale kinderen, be
halve de bezitter ener akte van bekwaam-

. heid, als bedoeld in artikel 35, eerste lid, 
onder a, mede benoembaar is de bezitter 
ener bij algemene maatregel van bestunr 
aan te wijzen bevoegdheid; en dat bij de 
toepassing van de artikelen 22, 23 en 24, 
voor zover daarbij de medewerking van de 
hoofdinspecteur gevorderd wordt, de hoofd
inspecteur van het buitengewoon onderwijs 
optreedt. 

31. De omschrijving van Titel IV en Pa
ragraaf 1 worden gelezen: 
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Van het bijzonder gewoon lager, "oorigezet 
gewoon lager, uitgebreid lager onderwi_,s en 

vervolgonderwijs. 

Paragraaf 1. Van de schoolgebouwen en 
hun inrichting. 

32. Artikel 72 wordt gelezen: 
1. Het bestuur ener rechtspersoonlijk

heid bezittende instelling of vereniging, 
welke in een gemeente ten behoeve van een 
bestaande of op te richten lagere school een 
gebouw wenst te stichten, een bestaand ge
bouw wenst uit te breiden, te verbouwen of 
te herstellen, voor zover niet gewoon onder
houd betreffende, de inrichting van een zo
danig gebouw wenst te veranderen, nieuwe 
schoolmeubelen of leer- en hulpmiddelen 
wenst aan te sch~ffen, kan tot de raad dier 
gemeente een aanvrage richten om, hetzij 
de daarvoor benodigde gelden te ontvan
gen, hetzij de gewenste voorzi:!ningen tot 
stand t e brengen. 

2. Onder stichten van schoolgebouwen 
wordt in dit artikel eri de volgende mede 
verstaan en onder uitbreiding, verbouwing 
o~. verandering van inrichting kan begrepen 
z1Jn het aankopen en het inrichten alsmede 
het uitbreiden en het veranderen' van ter
reinen voor het onderwijs in lichamelijke 
oefening. 

33. Artikel 73 wordt gelezen: 
1. Bij een aanvrage tot het ontvangen 

van de voor de stichting van een schoolge
bouw benodigde gelden of tot stichting van 
een schoolgebouw worden overgelegd: 

a. een verklaring, waaruit blijkt, dat de 
school zal worden bezocht door ten minste 
125, 100, 75 of 50 leerlingen, als zij bestemd 
is voor gewoon lager onderwijs, door ten 
minste 91" 71, 51 of 31 leerlingen, als zij 
bestemd 1s voor voortgezet gewoon lager 
onderwijs, en door ten minste 61, 48, 3ó of 
24 leerlingen, als zij bestemd is voor uitge
breid lager onderwijs, een en ander naar 
gelang het gebouw zal worden gesticht in 
een gemeente met 100,000 of meer, met 
50,000 of meer doch minder dan 100,ooo, 
met 25,00_0 of meer doch minder dan 50,000, 
of met minder dan 25,000 ingezetenen; 

b. een verklaring, waarbij de instdling 
of ver~niging zich verbindt om, voordat 
met de bouw wordt aangevangen, als w.iar
borgsom een bedrag, gelijkstaande met vijf
tien ten honderd van de stichtingskosten, 
in de gemeentekas te storten; 

c. een opgave van het aantal leerlingen, 
voor wie het gebouw ruimte moet bieden, 
het maximum aantal leerlingen dat per lo
kaal zal · worden toegelaten, het aantal lo
kalen, met dien verstande, dat eerstbedoel
de opgave niet een lager aantal leerlingen 
zal vermelden dan het minimum, volg"ns 
artikel 28 vereist voor een school met zo
veel onderwijzers, als het aantal klasseloka
len bedraagt, zomede of de school bestemd 
zal zijn voor het geven van gewoon, voort
gezet gewoon of uitgebreid lager onderwijs, 

d. een verklaring, waaruit blijkt, dat het 
bestuur der instelling of vereniging voor de 
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nieuw te stichten school is aangesloten bij 
een groep bijzondere scholen, welke een 
commissie van beroep, als bedoeld in artikel 
89, zevende lid, hebben ingesteld. 

2. Wij behouden Ons voor in bijzondere 
<sevallen, de Onderwijsraad gehoord, het in 
het vorig lid bedoeld aantal leerlingen voor 
scholen voor gewoon, voortgezet gewoon of 
uitgebreid lager onderwijs lager te stellen. 
Voor die gevallen wordt de waarborgsom, 
bedoeld in dat lid onder b, bepaald op een 
bedrag, gelijkstaande met dertig ten hon
derd van de stichtingskosten, tenzij \Vij be
palen, dat deze verhoging niet zal gelden. 

3. Bij een aanvrage tot het ontvangen 
van de voor de uitbreiding, verbouwing, het 
herstel of de verandering van inrichting 
van een bestaand schoolgebouw of de aan
schafiing van schoolmeubelen of leer- en 
hulpmiddelen benodigde gelden of tot het 
totstandbrengen van deze voorzieningen 
wordt de reden van het verzoek vermeld. 
Indien de aanvrage strekt tot uitbreiding of 
verbouwing wordt daarbij overgelegd een 
verklaring, waarbij de instelling of vereni
ging zich verbindt om, voordat met de uit
voering wordt aangevangen, • als waarborg
som een bedrag, gelijkstaande met vijftien 
ten honderd van de uitvoeringskosten, in 
de gemeentekas te storten. 

4. Behalve in gevallen, waarin aanzien
lijke toeneming of belangrijke verplaatsing 
van de bevolking in enig deel der gemeente 
of andere gewichtige omstandigheden tot ' 
schoolstichting aanleiding ·geven, worden 
onder het aantal leerlingen, bedoeld in het 
eerste lid onder a, niet medegerekend: 

a. leerlingen, die de door hen bezochte 
gelijksoortige openbare school zouden ver
laten. zonder deze op het tijdstip, waarop de 
verklaring wordt overgelegd, gedurende ten 
minste zes maanden te hebben bezocht, ter
wijl zij te voren geplaatst waren op een 
gelijksoortige bijzondere school, welke door 
hen is verlaten, ofschoon zij zijn blijven 
wonen binnen een afstand van vier kilo
meter van die school; 

b. leerlingen, die de door hen bezochte 
gelijksoortige bijzondere school zouden ver
laten, doch voor wie in die school in het 
voor hen bestemde lokaal plaatsruimte be
schikbaar zoude blijven, tenzij de woning 
dier leerlingen meer dan vier kilometer 
van de door hen bezochte gelijksoortige bij
zondere schooi verwijderd is en zij op het 
tijdstip, waarop de verklaring wordt over
gelegd, de door hen te verlaten school reeds 
gedurende ten minste zes maanden hebben 
'>ezocht. 

34. Artikel 74 wordt gelezen: 
r. De stichtingskosten, bedoeld in het 

eerste en tweede, en de kosten van uitbrei
ding en verbouwing, bedoeld in het derde 
lid van het vorige artikel, omvatten: 

a. de kosten ter verkrijging van de grond 
door de ,gemeente of, wanneer grond wordt 
gebruikt, die eigendom der gemeente of van 
de instelling of vereniging is, voordat tot de 
bouw, uitbreiding of verbouwing werd be
sloten, de geschatte waarde daarvan; 

• 
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b. de kosten van de bouw, uitbreiding of 
verbouwing, alsmede die van voorzieningen, 
die in afwachting daarvan worden getrof
fen; 

c. de kosten van eerste inrichting met 
inbegrip van de schoolmeubelen; 

d. alle andere kosten van de bouw, uit
breiding of verbouwing. 

2. Indien grondwordt gebruikt, die eigen
dom der instelling of vereniging is, voordat 
tot de bouw, uitbreiding of verbouwing 
werd besloten, wordt de waarde van die 
grond door drie deskundigen bepaald. Die 
waarde kan geheel of ten dele strekken ter 
voldoening van de waarborgsom, bedoeld in 
het vorige artikel. 

35. Artikel 75 wordt gelezen: 
r. Wanneer een aanvrage, als bedoeld in 

artikel 72 , is ingekomen, wordt hierop bin
nen drie maanden door de gemeenteraad be
slist. Binnen twee weken zenden burge
meester en wethouders afschrift van het 
besluit aan het schoolbestuur en maken 
het openbaar. 

2. De medewerking wordt slechts gewe1-
geq:i, indien niet aan de in artikel 73 om
schreven vereisten is voldaan, of indien 
door de inwilliging van een aanvrage om 
hetzij de nodige gelden te ontvangen voor 
de uitbreiding, verbouwing, het herstel of 
de verandering van inrichting van een 
schoolgebouw, of voor de aanschaffing van 
schooh:;neubelen of de leer- en hulpmidde
len, hetzij deze voorzieningen tot stand te 
brengen, de normale eisen, aan het geven 
van lager onderwijs te stellen, zouden wor
den overschreden, of indien de aanschaffing 
van leer- en hulpmiddelen strekt tot ver
vanging van leer- en hulpmiddelen, die ten 
gevolge van langdurig gebruik niet meer 
gebruikt kunnen worden, of tot aanvulling 
van de voorraad van schoolbehoeften in 
verband met de vermindering door ver
bruik. De weigering geschiedt bij een met 
redenen omkleed besluit. 

3. Wordt in een gemeente, welke niet 
een of meer openbare scholen voor uitge
breid lager onderwijs in stand houdt, een 
aanvrage tot stichting van een bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs ge
daan, dan beslist de gemeenteraad bij het in 
het eerste lid bedoelde besluit, omtrent de 
vraag, of tot oprichting van een overeen-
1<0mstige openbare school, zo nodig met toe
passing van artikel 19, vierde lid, zal wor
den overgegaan. 

4. Wordt bij een aanvrage tot stichting 
van een schoolgebouw een lager maximum
aantal leerlingen per lokaal opgegeven dan 
het aantal, dat in die gemeente per lokaal 
tot de overeenkomstige openbare scholen 
mag worden toegelaten, of wordt een aan
vrage tot uitbreiding of verbouwing van een 
bestaand schoolgebouw gedaan op grond 
van verlaging van het maximum-aantal leer_ 
lingen, dat per lokaal wordt toegelaten, be
neden het voor de overeenkomstige open
bare scholen geldende maximum, dan be
slist de gemeenteraad bij het in het eerste 
lid bedoelde besluit omtrent de vraag, of 
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tot gelijke verbetering van de overeen
komstige openbare scholen in die gemeente 
zal worden overgegaan. 

36. Artikel 76 wordt gelezen: 
1. Indien de gemeenteraad een beslis

sing, als bedoeld in artikel 7 5, eerste, derde 
en vierde lid, niet binnen drie maanden 
heeft genomen of indien daarvan niet bin
nen twee weken na het verstrijken van die 
termijn mededeling aan het schoolbeatuur 
en openbaarmaking hebben plaats gehad, 
wordt de gemeenteraad geacht met het ein
digen van de termijn van drie maanden tot 
de medewerking te hebben besloten, en de 
in het derde en vierde lid van het vorige 
artikl vermelde vragen in ontkennende zin 
te hebben beantwoord. 

2 . Binnen dertig -vrije dagen, te rekenen 
van de dag, waarop het besluit van de ge
meentera :c:.d is openbaar gemaakt, of over
eenkomstig het vorige lid geacht wordt te 
zijn genomen, kan ieder ingezetene en het 
schoolbestuur daarvan bij Gedeputeerde 
Staten in beroep komen. Gedeputeerde Sta
t en beslissen binnen drie maanden op · het 
beroep. 

3. In de gevallen, in het derde en vierde 
lid van het vorige artikel omschreven, be
slissen Gedeputeerde Staten, de Onderwijs
raad gehoord, zo nodig met toepassing van 
artikel 19, vijfde lid. Bij weigering van een 
gemeentebestuur om aan de beslissing van 
Gedeputeerde Staten te voldoen, is artikel 
247 der gemeentewet van toepassing. 

37. Het tweede en derde lid van artikel 
77 worder gelezen : 

2 . De gemeenteraad kan, de inspecteur 
gehoord, een terrein àls terrein voor het 
onderwij s in lichamelijke oefening of een 
bestaand gebouw, geheel of ten dele, al of 
niet verbouwd, als schoolgebouw beschik
baar stellen aan de instelling of verenigi.ng. 
Ook kan een bestaand of te stichten gym
n:-•tieklokaal beschikbaar worden gesteld. 
v".Jr zover ' het schoolbestuur tegen een 
zo~anig besluit bezwaar heeft en dit be
zwaar niet door overleg kan worden opge
heven, roept het gemeentebestuur of het 
schoolbestuur de beslissing in van Onze Mi
nist er. Deze beslist, de wederpartij, de 
bouwkundige, bedoeld in artikel 69, en de 
Onderwijsraad gehoord. 

3. In alle andere gevallen zal de stich
ting van het schoolgebouw alleen dan door 
de gemeente geschieden, wanneer tussen 
burgemeester en wethouders en het school
bestuur overeenstemming verkregen is om
trent de keuze van het terrein en het bestek 
voor dè bouw. 

38. Artikel 79 wordt gelezen: 
x. Het schoolbestuur stort de waarborg

som, bedoeld in het eerste of het tweede 
lid van artikel 73, of het overeenkomstig 
artikel 74, tweede lid, verminderd bedrag 
daarvan, in de gemeentekas, alvorens enige 
uitkering van gemeentewege te genieten. 
Indien en zolang de stichting geacht kan 
worden plaats te vinden door een tijdelijke 
voorziening in lokaliteit, is ter zake geen 
waarborgsom verschuldigd en blijft de uit-
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kering van gemeentewege voorshands tot 
de kosten dier tijdelijke voorziening be
perkt. Wordt het tweede lid van artikel 80, 
toegepast, dan stort het schoolbestuur · als. 
waarborgsom een bedrag, gelijkstaande met. 
vijftien ten honderd van de geschatte waar
de van het gebouw, voordat dit ter beschik
king van de instelling of vereniging wordt. 
gesteld. 

2 . Indien de school gedurende drie ach-• 
tereenvolgende jaren bezocht wordt door 
minder dan het twee-derde gedeelte van. 
het aantal leerlingen, waarover zij volgens. 
de opgave, bij de aanvrage overgelegd, be
stemd was, dan vervalt van de waarborg
som zodanig gedeelte aan de gemeente, als 
wordt uitgedrukt door een breuk, waarvan. 
de teller is het getal, dat aanwijst het ver
schil tussen het aantal leerlingen, waarvoor 
de school bestemd was, en het gemiddelde 
aantal leerlingen in die drie jaren, en de 
noemer het getal, dat aanwijst het aantal 
leerlingen, waarvoor de school bestemd was. 
Bij verdere daling van het aantal leerlin
gen vindt het vorenstaande niet andermaal 
toepassing. 

3. Wordt de school gedurende drie ach
tereenvolgende jaren bezocht door minder 
dan de helft van het aantal leerlingen, 
waarvoor zij volgens de opgave, bij de aan
vrage overgelegd, bestemd was, dan vervalt 
de waarborgsom geheel aan de gemeente. 

4. De voorschriften, vervat in het. 
tweede en derde lid, zijn niet van toepas
sing gedurende de eerste zes jaren, te re
kenen van de dag, waarop de school in ge
bruik werd genomen. Mede blijven deze 
voorschriften buiten toepassing, indien On
ze Minister , op verzoek van het schoolbe
stuur, heeft verklaard, dat er grond bestaat. 
voor de mening, dat zij ten aanzien van een 
bepaalde school niet van toepassing zouden 
zijn geworden ,zonder de invloed van de 
sinds 1939 ingetreden buitengewone tijds
omstandigheden of van andere bijzondere 
omstandigheden. 

5. J aa,rlijks keert de gemeente aan het 
schoolbestuur over de waarborgsom, of over 
het niet vervallen gedeelte daarvan rente 
uit tot zodanig percentage als de drie ten 
honderd rentegevende Nationale Schuld op, 
de eerste beursdag van het jaar, in hetwelk 
de waarborgsom is gestort, voor de verkrij
ger afwierp, vermeerderd met een half ten 
honderd. 

6. Wanneer zich gedurende twintig ja
ren, te rekenen van de dag, waarop de 
school in gebruik werd genomen, het ge
val, vo0rzien in het tweede of derde lid 
niet heeft voorgedaan, dan betaalt de ge
meente de waarborgsom met r inbegrip, in 
de daartoe leidende gevallen, van de ge
schatte waarde van de grond, bedoeld in 
artikel 74, tweede lid, aan het schoolbe
stuur terug. Is gedurende dat tijdvak het 
tweede lid toegepast, dan betaalt de ge
meente na twintig jaren, te rekenen van 
de dag, waarop de waarborgsom gedeelte
lijk verviel, het niet vervallen gedeelte aan 
het schoolbestuur terug. 
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39. Artikel 80 wordt gelezen: 
1. Nadat de waarborgsom, bedoeld bij 

artikel 73, zal zijn gestort, stellen burge
-meest e~ en wethouders de aangevraagde 
gelden beschikbaar. Indien het schoolbe
stuur zijn betalingen in termijnen doet, 
worden de aangevraagde gelden, vóór het 
verschijnen van elke termijn. telkens voor 
een eve".1redig gedeelte aan dat bestuur uit
gekeerd. 

2. I ndien krachtens het tweede of derde 
1id v an artikel 77 de gemeente een school
gebouw beschikbaar s t elt, wordt dit gebouw 
zo spoedig mogelij k na de storting, in het 
-eerste lid bedoeld, in eigendom overgedra
gen aan de vereniging of instelling. De ge
meen t e en de instelling of vereniging kun
nen echter overeenkomen, dat het gebouw, 
zolang de school daarin gevestigd blijft, aan 
de vereniging of instelling in bruikleen zal 
worden gegeven overeenkomst ig de bepa
lingen van de dertiende titel van het Derde 
Boek van het Burgerlijk Wetboek, of dat 
het onder andere voorwaarden ter beschik
king van de vereniging of instelling zal 
worden gesteld. 

3. Ten aanzien van een terrein voor he1 
onderwij s in lichamelijke oefening of eer. 
gymnastieklokaal kan de gemeenteraad vol
.staan met dit terrein of dit lokaal geduren
de bepaalde uren in gebruik te geven, ech
ter alleen, wanneer het voornemen daartoe 
blijkt uit het in artikel 77, tweede lid, be
doeld besluit en indien en voor zolang deze 
uren onder goedkeuring van de inspecteur 
zijn geregeld. In dit geval is ter zake van 
dit terrein of dit lokaal de storting van een 
waarborgsom niet vereist. 

Eveneens kunnen burgemeester en wet
houders met het bestuur ener bijzondere 
school voor gewoon, voortgezet gewoon of 
uitgebreid lager onderwijs, die een uit de 
openbare kassen bekostigd lokaal of terrein 
voor het onderwijs in lichamelijke oefening 
heeft, een overeenkomst sluiten, waarbij zij 
het recht verkrijgt, het medegebruik van 
dit lokaal of dit terrein gedurende bepaalde 
uren op de wijze, als in de tweede volzin 
van het tweede lid is aangegeven, aan te 
"bieden. Maakt het bestuur ener bijzondere 
-school bezwaar, een overeenkomst aan te 
gaan, en acht de gemeenteraad dit bezwaar 
ongegrond, dan kan hij de beslissing inroe
pen van Onze Minister. Deze beslist binnen 
twee maanden, het schoolbestuur en de 
hoofdinspecteur gehoord. Weigert het 
schoolbestuur zirh aan deze beslissing te 
onderwerpen, dan beslissen Wij, de Raad 
van State gehoord, of de weigering aanlei
ding geeft tot gehele of gedeeltelijke inhou
ding van de vergoeding, bedoeld in artikel 
IOI. 

4. De gemeente verschaft op verzoek 
der instelling of vereniging, indien mogelijk, 
de voor de stichting van de school bestemde 
grond en draagt deze aan de instelling of 
vereniging in eigendom over. De geschatte 
waarde van de grond wordt in mindering 
gebracht op de krachtens het eerste lid te 
genieten gelden. 
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5. Geschillen betreffende de toepassing 
van dit en van het vorige artikel worden, 
voor zover in deze artikelen niet anders is 
bepaald, onderwerpen aan de beslissing van 
Gedeputeerde Staten. 

-lO. Artikel 82 wordt gelezen: 
Bij uitbreiding, verbouwing, herstel, ver

andering van inrichting en aanschaffing van 
schoolmeubelen of leer- en hulpmiddelen 
vinden de bepalingen van de artikelen 77 
tot en met 81 overeenkomstige toepassing, 
m et dien verstande. dat de wegens uitbrei
ding of verbouwing gestorte waarborgsom
m en a . voor scholen, gesticht met toepas
sing van artikel 72 slechts geheel of ge
deeltelijk aan de gemeente kunnen verval
len, indien de daling van het aantal leer
lingen der school beneden het bij de aan
vrage tot stichting der school opgegeven 
aantal leerlingen, volgens artikel 73, eerste 
lid, onder c, naar de maatstaven van het 
tweede en derde lid van artikel 79 daartoe 
aanleiding geeft en b. voor alle andere 
scholen slechts aan de gemeente kunnen 
vervallen bij opheffing binnen . de in het 
zesde lid van artikel 79 gestelde termijn. 

41. Artikel 83 wordt gelezen: 
1. De instelling of vereniging is ver

plicht het gebouw binnen drie maanden na 
de oplevering in gebruik te nemen, het be
hoorlijk te onderhouden en het overeen
komstig zijn bestemming te gebruiken. 

2. Indien de inspecteur blijkt, dat de 
bepaling van het vorige lid niet wordt na
geleefd, kan de vergoeding, bedoeld bij ar
tikel 101, worden ingehouden, totdat het 
schoolbestuur ter zake de nodige voorzie
ningen zal hebben getroffen. Blijkt de in
specteur, dat aan het gebouw meer kosten 
worden besteed, dan voor behoorlijk on
derhoud nodig zijn, dan kan de bij artikel 
10, bedoelde vergoeding op die grond wor
den verminderd. 

3. Geschillen, ontstaande bij de toepas
sing der voorgaande leden, worden onder
worpen aan de beslissing van Gedeputeerde: 
Staten. 

4. Vervreemding van het schoolgebouw 
en bijbehorende grond, ten einde met de op
brengst de stichting van een ander school
gebouw geheel of gedeeltelijk te bekostigen, 
is na voorafgaande mededeling aan het ge
m eentebestuur geoorloofd, mits met goed
keuring van Gedeputeerde Staten onder de 
door deze, mede in het geldelijk belang der 
gemeente te stellen voorwaarden. Bij die 
vervreemding heeft de gemeente het recht 
van voorkeur. De overneming door de ge
meente geschiedt alsdan tegen de geschatte 
waarde. Vestiging van hypotheek op het 
schoolgebouw en de bijbehorende grond is 
niet geoorloofd. Voor de toepassing der wet 
wordt het gestichte nieuwe gebouw met 
het oude gelijkgesteld. 

5. Gedeputeerde Staten kunnen beslis
sen. dat de instelling of vereniging blijvend 
heeft opgehouden het gebouw of een voor 
een op zich zelf staande school bestemd 
gedeelte daarvan overeenkomstig zijn be
stemming te gebruiekn. Zodra deze beslis-
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sing, indien zij geldt voor het gehele ge
bouw, onherroepelijk is geworden of in ho
ger beroep is bevestigd of genomen, zal zij 
worden overgeschreven in de openbare re
gisters, bedoeld bij artikel 671 van het Bur
gerlijk Wetboek. Door die overschrijving 
gaat de eigendom van het gebouw en bij
behorende grond op de gemeente over, vrij 
van alle lasten en rechten, daarop door de 
instelling of vereniging gevestigd. Iri bij
zondere gevallen, ter beoordeling van Ge
deputeerde Staten, kan de instelling of ver
eniging de eigenáom van het gebouw met 
bijbehorende grond behouden tegen betaling 
aan de gemeente van een door Gedeputeer
de Staten vast te stellen vergoeding. 

6. Ten gevolge van de beslissing, dat de 
instelling of vereniging vóór het verstrijken 
van de in het zesde lid van artikel 79 ge
stelde termijn blijvend heeft opgehouden 
het gebouw of een voor een op zich zelf 
staande school bestemd gedeelte daarvan 
overeenkomstig zijn bestemming te gebrui
ken, vervalt de waarborgsom of een even
redig gedeelte daarvan aan de gemeente, 
tenzij Onze Minister op verzoek van het 
schoolbestuur verklaart, dat het buiten ge
bruik stellen van het schoolgebouw of een 
gedeelte daarvan het gevolg is: 

a. van de opheffing van de school in 
verband met samenvoeging met één of meer 
andere scholen; 

b. van het niet kunnen voldoen aan de 
eisen, gesteld in artikel 57; 

c. van de invloed van de sinds 1939 in
getreden buitengewone omstandigheden of 
van andere bijzondere omstandigheden; 

in welke gevallen de waarborgsom of een 
evenredig gedeelte daarvan binnen een 
maand, nadat de beslissing van Onze Mi
nister ter kennis van het gemeentebestuur 
is gebracht, aan het schoolbestuur wordt te
rugbetaald. 

Heeft Onze Minister op verzoek van het 
schoolbestuur de verklaring reeds vóór de 
beslissing, bedoeld in de vorige volzin, af
gegeven, dan wordt de waarborgsom of een 
evenredig gedeelte daarvan binnen een 
maand, nadat deze beslissing onherroepelijk 
is geworden, aan het schoolbestuur terugbe
taald. 

7. De rechtspers.o<?nlijkheid bezittende 
instelling c~ veremgmg, van welke de 
school uitgaat, kan de schoolgebouwen en 
terreinen bij notariële akte in eigendom 
overdragen aan een andere rechtspersoon
lijkheid bezittende instelling of vereniging, 
mits bij dezelfde akte het bestuur der 
school wordt overgedragen en de verkrij
gende vereniging of instelling de onderwij
zers met ingang van de dag, waarop het 
nieuwe schoolbestuur als zodanig optreedt, 
in gelijke betrekkingen aarl de school be
noemt, als door hen aan die school werden 
bekleed. De verkrijgende instelling of ver
eniging treedt alsdan tegenover het Rijk en 
de gemeente in alle uit deze wet voort
vloeiende rechten en verplichtingen van 
haar rechtsvoorgangster. De akte van over
dracht is, voor zover zij aan het evenredig 
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registratierecht is onderworpen, van dit 
recht vrijgesteld. 

42. Artikel 84 wordt gelezen: 
1. Het bestuur ener rechtspersoonlijk

heid bezittende instelling of vereniging, 
welke in een gemeente een bestaande of op 
te richten lagere school wenst te vestigen 
in een bestaand of te stichten gebouw, het
welk niet uitsluitend voor het geven van 
schoolonderwijs is bestemd, noch aan die 
gemeente in eigendom toebehoort, ten be
hoeve van een bestaande school een zodanig 
gebouw wenst uit te breiden, te verbouwen 
of van inrichting te veranderen of nieuwe 
schoolmeubelen of leer- en hulpmiddelen 
wenst aan te schaffen, kan tot de raad dier 
gemeente een aanvrage richten tot toeken
ning van een vergoeding voor de daaraan 
verbonden kosten. 

2. Op aanvragen, als bedoeld in het eer
ste lid, zijn de artikelen 75 en 76 en, voor 
zover deze betrekking hebben op het ves
tigen van een school in een bestaand of te 
stichten gebouw ook artikel 73, eerste lid, 
onder a, en tweede lid, van toepassing. Op 
deze aanvragen is eveneens van toepassing 
artikel 77, vierde, •rijfde en zesde !in. voor 
zover betreft de inzending en beoordeling 
van het bestek, de beschrijving van het ter
rein, de omschrijving van de eerste inrich
ting, de uitgewerkte raming van kosten en 
het advies van de inspecteur, daarin ge
noemd. 

3. De vergoeding per jaar wordt over 
het bedrag, waarop de waarde der voor 
schoolonderwijs bestemde lokalen en ter
reinen en der schoolmeubelen en leer- en 
hulpmiddelen is geschat, berekend naar de 
maatstaf, vervat in artikel 79, vijfde lid. 

4. Bij vermeerdering of vermindering 
van die lokalen en terreinen, bij uitbreiding, 
verbouwing, verandering van inrichting en 
b i.i aanschaffing van schoolmeubelen en 
leer- en hulpmiddelen vindt wederom schat-
ting plaats. · 

43. Artikel 86 vervalt. 
44. Artikel 87 wordt artikel 86. Dit ar

tikel wordt gelezen: 
Voorschriften omtrent de uitvoering van 

de artikelen 72 tot en met 85 worden bij 
algemene maatregel van bestuur gegeven. 

Na artikel 86 wordt een paragraaf ibis 
ingevoegd, welke als ti t el draagt: Van de 
herbouw of het herste1 van door oorlogs
schade getroffen schoolgebouwen. 

Deze paragraaf luidt als volgt: 

§ ,bis. Van de herbouw of het herstel 
van door oorlogsschade getroffen schoolge
bouwen. 

Art. 87. In gevallen van herbouw of her
stel van een door oorlogsschade getroffen 
schoolgebouw voor lager onderwijs, daar
onder begrepen wederaanschaffing en her
stel van schoolmeubelen of van leer- of 
hulpmiddelen, is, behoudens het bepaalde in 
de volgende artikelen, de procedure, aange
geven in de artikelen 72 tot en met 85 van 
overeenkomstige toepassing. Onder oor
logsschade is te verstaan alle schade aan 
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goederen, welke rechtstreeks het gevolg is 
van de sinds 1939 ingetreden buitengewone 
tijdsomstandigheden. 

Art. 87bis. 1. Indien de herbouw van 
een schoolgebouw, gesticht met toepassing 
van artikel 72, geschiedt met inachtneming 
van dat artikel, behoeft het schoolbestuur 
niet over te leggen de verklaringen en op
gaven, bedoeld in artikel 73, eerste lid. De 
opgave overeenkomstig dat lid onder c, 
overgelegd bij de oorspronkelijke aanvrage 
blijft van kracht. De loop tijd van de ge
storte waarborgsom blij ft ongewijzigd. 

2. Het bestuur ener lagere school, dat 
de herbouw wenst te doen tot stand komen 
voor een groter aantal leerlingen, dan waar
voor het oorspronkelijke schoolgebouw 
ruimte m oest bieden, verbindt zich, met 
toepassing van het eerste lid, onder b, van 
artikel 73, tot storting van een waarborg
som, gelijk aan een bedrag van vij ftien ten 
honderd van het verschil tussen de stich
tingskosten van het nieuwe gebouw en die, 
welke zouden zijn gemaakt, wanneer het ge
bouw in zijn oorspronkelijke grootte zou 
zijn herbouwd. Dit bedrag wordt beschouwd 
als een waarborgsom wegens uitbreiding. 

Art. 87ter. 1. Indien de herbouw van 
een schoolgebouw, als bedoeld in artikel 84, 
geschiedt met toeassing van de voorschrif
ten van dat artikel, vergoedt de gemeente 
aan het schoolbestuur de over het terzake 
van de herbouw van de voor het onderwijs 
bestemde lokalen opgenomen kapitaal ver
schuldigde rente, voor zover deze boven 
het normale percentage uitgaat, mits de 
voorwaarden. waaronder het kapitaal zal 
worden verstrekt, van te voren door het 
gemeentebestuur, na daartoe van Onze Mi
nister verkregen machtiging, zijn goedge
keurd en met dien verstande, dat de ver
goeding wordt verminderd of beëindigd, zo
dra het schoolbestuur kan worden geacht in 
staat te zijn gelden tegen een lager rent"
percentage te verkrijgen. 

2. Ongeacht de herbouw wordt de vergoe
ding volgens artikel 84_ ook verder uitge
keerd totdat het schoolbestuur de beschik
king heeft verkregen over de vergoeding 
van de oorlogsschade. Indien laatstbedoelde 
vergoeding niet toereikend is tot dekking 
van. de op de instelling of vereniging rus
tende geldelijke verplichtingen ter zake van 
het oorspronkelijke schoolgebouw, beslissen 
Gedeputeerde Staten op verzoek van het 
schoolbestuur, dat de vergoeding volgens 
artikel 84 geheel of gedeeltelijk voor een 
door hen te bepalen tijdvak zal worden 
doorbetaald. 

3. Bij herbouw van een schoolgebouw, 
als bedoeld in artikel 205, vijfde lid, is het 
eerste lid van dit artikel en het tweede lid 
van artikel 87quater van overeenkomstige 
toepassing. 

Art. 87quater. 1. Indien de herbouw 
van schoolgebouwen, bedoeld in artikel 205, 
eerste lid, en artikel 205ter met toepassing 
van artikel 72 geschiedt, blijft de toepas
sing van het bepaalde in artikel 73, eerste 
lid, onder b, c en d achterwege. Het be-

524 

paalde in het tweetle lid van artikel 206 
blijft van toepassing. Indien de herbouw 
met uitbreiding gepaard gaat, is van over
eenkomstige toepassing hetgeen ten aan
zien van zodanige uitbreiding in artikel 
87bis is bepaald. Was voor het oorspron
kelijke gebouw een waarborgsom gestort, 
dan blijft de looptijd daarvan ongewijzigd. 

2 . Ongeacht de herbouw wordt de ver
goeding volgens artikel 205, eerste lid, ook 
verder uitgekeerd, totdat het schoolbestuur 
de beschikking heeft verkregen over de ver
goeding van de oorlogsschade. Indien laatst
bedoelde vergoeding niet toereikend is tot 
dekking van de op de instelling of vereni
ging rustende geldelijke verplichtingen ter 
zake van het oorspronkelijk schoolgebouw, 
stellen Gedeputeerde Staten op verzoek van 
het schoolbestuur een regeling vast op de 
voet, als aangegeven in het dertiende lid 
van artikel 205. 

Art. 87quinquies. Bij herstel van school
gebouwen vinden de voorafgaande bepalin
gen voor zover mogelijk overeenkomstige 
toepa~sing. T en aanzien van dit herstel blij
ven het negende en tiende lid van artikel 
205 buiten toepassing. 

Art. 87sexies. Bij toepassing van de 
voorafgaande artikelen van deze paragraaf, 
behoudens ten aanzien van de gevallen van 
herbouw van schoolgebouwen, bedoeld in 
artikel 84 en in het eerste en vijfde lid van 
artikel 205, draagt het schoolbestuur de we
gens dezelfde oorlogsschade uit anderen 
hoofde ontvangen gelden aan d e gemeente 
af, onder aftrek van de uitgaven, welke ter
zake van een aangegane verzekering te zij
nen laste zij n gekomen en met dien ver
stande, dat een en ander beperkt blijft tot 
de werkelijk door de gemeente gemaakte 
kosten. 

Art. 87septies. Indien niet tot herbouw 
met toepassing van de artikelen 87bis, 87ter 
en 87quater wordt overgegaan of het ach
terwege laten van het herstel leidt tot bui
tengebruikstelling van het gebouw of van 
een gedeelte daarvan, worden de ter zake 
van het gebouw gestorte waarborgsommen, 
voor zover zij niet zijn vervallen, geheel of 
naar evenredigheid door de gemeente aan de 
vereniging of instelling terugbetaald. In een 
zodanig geval draagt het schoolbestuur, in
d ien het betreft een schoolgebouw, hetwelk 
met inachtneming van artikel 72 is tot 
st and gekomen, of ten aanzien waarvan ar
tikel · 205ter toepassing heeft gevonden, de 
wegens oorlogsschade ontvangen gelden aan 
de gemeente af, onder aftrek van de uitga
ven, welke ter zake van een aangegane ver
zekering te zijnen laste zijn gekomen. 

Art. 87octies. In geschillen, uit de toe
passing van de bepalingen dezer paragraaf 
voortvloeiende, beslissen Gedeputeerde Sta
ten, de hoofdinspecteur gehoord. 

45. De artikelen 88bis tot en met 106 
worden geplaatst in een paragraaf, welke als 
volgt luidt: 

§ 1ter. Van de overige kosten van het 
onderwijs. 
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46. Artikel 88bis wordt als volgt gele
zen: 

1. Ten behoeve van een bijzondere la
gere school, in een gemeente gevestigd of te 
vestigen na 30 Juni 1933 anders dan met 
gebruikmaking van de bepalingen dezer wet, 
wordt geen vergoeding toegekend dan na 
daartoe door Onze Minister verleende 
machtiging, welke slechts wordt verleend, 
indien in redelijkheid moet worden aange
nomen, dat de school bij haar opening be
zocht werd of zal worden door ten minste 
het aantal 'leerlingen, dat volgens de bepa
lingen van het eerste lid, onder a, en van 
het vierde lid van artikel 73 wordt vereist, 
of indien na de opening aan die eis wordt 
voldaan. 

2. Van de weigering der machtiging kan 
het schoolbestuur binnen dertig vrije dagen, 
te rekenen van de dag, waarop de weige
ring te zijner kennis is gebracht, bij Ons in 
beroep komen. 

47. Het vierde, vijfde, zevende en ne
gende lid van artikel 89 worden gelezen: 

4. Het aantal onderwijzers en de admi
nistratie van het schoolbezoek voldoen aan 
de eisen, voor de openbare scholen gesteld 
in de artikelen 2 7 en 28. In daartoe lei
dende gevallen is het achtste lid van artikel 
2 8 van overeenkomstige toepassing, met 
dien verstande, dat in plaats van de ge
meenteraad het schoolbestuur treedt. 

5. De vast aangestelde onderwijzers ge
nieten een jaarwedde en de tijdelijk aange, 
stelde onderwijzers genieten een wedde, ge
lijk aan die, welke in de in artikel 30, eer
ste lid, bedoelde algemene maatregel van 
bestuur is bepaald. Zij genieten boven en 
behalve die jaarwedden en wedden geen 
toelage of verhoging tenzij op grond van 
het bezit of het gebruik maken in de school 
van bevoegdheden, waarvoor geen wettelijke 
akten van bekwaamheid verkrijgbaar zijn of 
op grond van hun aanwijzing tot plaatsver
vanger van het hoofd der school, noch enige 
tegemoetkoming anders dan in de door hen 
gemaakte noodzakelijke kosten, voort
vloeiende uit een verandering van stand
p laats. 

Voor onderwijzers, uitsluitend belast met 
het geven van onderwijs in een of meer der 
vakken, in artikel 2 vermeld onder h tot en 
met v, geldt dit lid slechts in zover, dat hun 
bezoldiging niet minder mag bedragen, dan 
bij de in artikel 30, eerste lid, bedoelde al
gemene maatregel van bestuur is bepaald. 

7. De voor vast of voor een bepaald 
tijdvak benoemde onderwijzers en vakonder
wijzers, die voordat zij de leeftijd van 65 
jaar hebben bereikt of het tijdvak, waar
voor zij zijn aangesteld, is verlopen, anders 
dan op eigen verzoek worden ontslagen, 
kunnen van dat ontslag in beroep komen bij 
een commissie, aan wier uitspraak het 
schoolbestuur zich heeft te onderwerpen. 
Van dit recht van beroep zijn uitgesloten 
de onderwijzeressen, die wegens het aangaan 
van een huwelijk worden ontslagen. 

9. Het bestuur stelt zich aansprakelijk 
voor de voldoening der krachtens de ge-
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meentelijke verordening verschuldigde 
schoolgelden, indien deze niet door het ge
meentebestuur worden geïnd en voor zover 
zij niet oninvorderbaar zijn verklaard. 

48. Het eerste en het zesde lid van arti
kel 90 worden gelezen: 

r. Het leerplan, bedoeld in artikel 89, 
tweede lid, geeft de omvang van het onder
wijs aan en de verdeling van de leerstof 
over de klassen. Dit onderwijs moet gedu
rende niet minder dan veertig normale 
schoolweken per jaar worden gegeven: aan 
scholen voor gewoon en vqor voortgezet 
gewoon lager onderwijs gedurende ten min
ste twee en twintig uren per week, aan 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs ge
durende ten minste veertien uren per week 
in het eerste en gedurende ten minste tien 
uren per week in het tweede en de hogere 
leerjaren, van welke aantallen, behoudens 
voor zover betreft het zevende en de hogere 
leerjaren van de school voor gewoon lager 
onderwijs en de scholen voor voortgezet la
ger onderwijs, ten hoogste twee uren voor 
het vak, vermeld in artikel 2, onder k, mo
gen bestemd zijn. Het leerplan moet voorts 
voor elke school het aantal uren aanwijzen, 
dat besteed zal worden aan elk vak, hetzij 
afzonderlijk, hetzij in combinatie met an
dere vakken, alsmede het aantal leerjaren 
voor elk vak en de verdeling der leerstof 
over de verschillende leerjaren, opdat een 
voldoend onderwijs in die leervakken wordt 
verkregen. Bovendien kan het leerplan vak
ken omvatten verband houdende met de 
richting van het onderwijs. 

6. Wij kunnen, de Onderwijsraad ge
hoord, vergunning verlenen, dat ten be
hoeve van de bijzondere inrichting van het 
onderwijs aan een school of aan een groep 
van scholen wordt afgeweken van het be
paalde in het eerste lid van dit artikel en 
van het bepaalde in artikel 2, eerste en 
tweede lid, en artikel 3, tweede lid, lid 
2bis, lid 2ter en vierde lid. 

49. Artikel 93 vervalt. 
50. Artikel 94 wordt gelezen: 
De schoolbesturen kunnen aan de onder

wijzer de in artikel 37 genoemde straffen 
opleggen. Van elke opgelegde straf kan de 
belanghebbende in beroep komen bij de 
commissie, in artikel 92 vermeld, aan wier 
uitspraak het schoolbestuur zich heeft te 
onderwerpen. Het beroep moet schriftelijk 
worden ingediend bij de voorzitter der com
missie binnen een maand, nadat de beslis
sing ter kennis van de onderwijzer is ge
bracht. De commissie is bevoegd bij gemo
tiveerde beslissing te verklaren, dat een niet 
tijdig ingediend beroepsschrift geacht wordt 
binnen de daarvoor gestelde termijn te zijn 
ingekomen, indien naar het oordeel der 
commissie belanghebbende redelijkerwijs 
niet geacht kan worden in verzuim te zijn 
geweest. 

51. Het eerste lid en lid 3bis van artikel 
96 worden gelezen: 

1. Voor de in artikel 88 bedoelde ver
goeding komen niet, of, wat betreft de onder 
b bedoelde scholen, slechts voor een door 
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Ons te bepalen gedeelte in aanmerking; 
a. scholen voor gewoon of voortgezet ge

woon lager onderwijs, waarvan het aantal 
leerlingen berekend naar de maatstaf van 
artikel 28, minder bedraagt, dan in artikel 
73, eerste lid, onder a, is bepaald, met dien 
verstande, dat het recht op vergoeding blijft 
bestaan tot en met 31 Maart van het vol
gende jaar en tot het einde van de lopende 
cursus, indien deze langer duurt, en dat 
voor een school, welke reeds vergoeding ge
noot, doch waar het aantal leerlingen daalt 
beneden het volgens artikel 73 vereiste aan
tal, dat genot 'gedurende drie achtereenvol
gende jaren niet op die grond verloren gaat, 
mits in geen jaar het aantal daalt beneden 
het drie-vierde gedeelte daarvan; 

b. scholen, waar bij vacature in het on
derwijzend personeel tussen het ontstaan 
daarvan en de aanvaarding zijner betrek
king door de benoemde, een langere tijd ver
loopt dan zes maanden, behoudens de be
paling van het voorlaatste lid van dit arti
kel. 

3bis. Indien Wij op verzoek van het 
schoolbestuur hebben verklaard, dat de toe
passing van de vorige ·leden heeft geleid 
tot de opheffing van een school en Gedepu
teerde Staten in verband hiermede hebben 
beslist, dat de vereniging of instelling blij
vend heeft opgehouden het schoolgebouw 
overeenkomstig zijn bestemming te gebrui
ken, worden de te dier zake gestorte waar- · 
borgsommen of de niet vervallen gedeelten 
daarvan aan de vereniging of instelling te
rugbetaald, en treffen Gedeputeerde Staten 
indien dit schoolgebouwk er een is, als be
doeld in de artikelen 84 of 205, een regeling 
terzake van de aan het schoolbestuur te be
talen vergoeding voor de op de vereniging 
of instelling rustende geldelijke verplich
tingen. 

De eis, dat Gedeputeerde Staten hebben 
beslist, dat de vereniging of instelling blij
vend heeft opgehouden het schoolgebouw 
overeenkomstig zijn bestemming te gebrui
ken. geldt niet ten aanzien van een school, 
welke gevestigd is in lokalen, die deel uit
maken van het gebouw ener andere school. 

52, Het eerste, tweede en vierde lid van 
artikel 97 worden gelezen: 

r. Over elk dienstjaar vergoedt het Rijk 
aan de besturen der bijzondere scholen, die 
aan de in de artikelen 88 tot en met 96 ge
stelde voorwaarden hebben voldaan, de 
jaarwedden en wedden der hoofden en on
derwijzers volgens dezelfde maatstaf als voL 
gens de artikelen 56 en 57 ten aanzien van · 
de gemeenten wordt gevolgd. De aanwijzing, 
bedoeld in de voorlaatste volzin van het 
eerste lid van artikel 56, geschiedt door het 
schoolbestuur en wordt aan belanghebbende 
m edegedeeld. 

2. Op die vergoeding wordt in minde
ring gebracht de jaarwedde of wedde van 
de onderwijzer, die: 

a. handel of nering drijft, of enig be
roep, behalve het geven van onderwijs, uit
oefent; 

b. ambten of bedieningen bekleedt, 

voor zover deze niet zijn van kerkelijke of 
daarmede gelijk te stellen aard, of gedoogt, 
dat te zijnen huize handel of nering gedre
ven of enig beroep, behalve het geven van 
onderwijs, uitgeoefend wordt door de leden 
van het gezin, tenzij Gedeputeerde Staten, 
de inspecteur gehoord, vrijstelling hebben 
verleend; 

c. anders dan wegens ' vervanging van 
een aan de school verbonden leerkracht 
voor langer dan een jaar tijdelijk is aan
gesteld, tenzij Onze Minister, de Onder
wijsraad gehoord, hiervoor vergunning heeft 
verleend; 

d. bij zijn benoeming tot hoofd der 
school niet in het genot was van wachtgeld 
als gewezen hoofd dier school of ener an
dere onder bestuur van dezelfde instelling 
of vereniging staande lagere school , terwijl 
in die hoedanigheid wachtgeld genoten werd 
door een gewezen onderwijzer, die op het 
tijdstip van ingang der benoeming niet ou
der was dan zestig jaar; 

e. bij zijn benoeming tot onderwijzer aan 
de school niet in het genot was van wacht
geld als gewezen onderwijzer aan die school 
of aan een andere onder bestuur van de
zelf de instelling of vereniging staande la
gere school, terwijl in die hoedanigheid 
wachtgeld genoten werd door een gewezen 
onderwijzer, die op het tijdstip van ingang 
der benoeming niet ouder was dan zestig 
jaar; 

f. hetzij bij het ingaan van zijn benoe
ming de pensioengerechtigde leeftijd heeft 
bereikt, hetzij bij de aanvang van het ka
lenderjaar die leeftijd met zes maanden 
heeft overschreden, tenzij Onze Minister 
wegens gewichtige redenen beslist, dat die 
vermindering aiet zal plaats vinden. 

De vermindering, bedoeld onder c en e, 
wordt niet toegepast ten aanzien van on
derwijzers, wier jaarwedde of wedde niet 
voor de Rijksvergoeding in , aanmerking 
komt. 

De vermindering, bedoeld onder d en e, 
wordt niet meer toegepast, zodra geen ge
wezen hoofd ener school onderscheidenlijk 
gewezen onderwijzer als daar bedoeld meer 
wachtgeld geniet. 

De vermindering, bedoeld onder d en e, 
wordt ten aanzien van niet méér hoofden 
van scholen onderscheidenlijk onderwijzers 
toegepast dan het aantal bedraagt der daar 
bedoelde wachtgelders, die wachtgeld als 
gewezen hoofd der school respectievelijk als 
gewezen onderwijzer genieten, hierbij bui
ten aanmerking gelaten het hoofd der school 
onderscheidenlijk de onderwijzer, voor wie 
krachtens het derde lid van dit artikel de 
vermindering niet wordt toegepast. 

4. Op de vergoeding volgens het eerste 
lid wordt eveneens in mindering gebracht 
de jaarwedde of wedde van: 

a. de gehuwde vrouw, voor zover niet in 
het genot van wachtgeld, die voor vast be
noemd wordt tot onderwijzeres, tenzij Onze 
Minister wegens gewichtige redenen beslist, 
dat die vermindering niet zal plaats vinden; 

b . de onderwijzeres, die in het huwelijk 
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treedt en aan wie niet met ingang van de 
dag, volgende op die van het huwelijk ont
slag is verleend. 

5a. Het eerste lid van artikel 99 wordt 
gelezen : 

Jaarlijks in de maand Januari zendt het 
bestuur, dat over het afgelopen jaar aan
spraak maakt op de vergoeding, bedoeld in 
artikel 97, aan Onze Minister zijn daartoe 
st rekkende aanvrage, vergezeld van de door 
de onderwijzers voor salaris afgegeven qui
tantiën of andere bewijzen van voldaan sa
laris. Daarbij wordt tevens overgelegd een 
v erkla ring van de aan de school verbonden 
onderwijzers, dat voldaan is aan de bepa
lingen v an artikel 89, zesde en zevende lid, 
en de artikelen 91 en 92, en dat zij boven 
en behalve de jaarwedden en wedden, be
doeld in de eerste volzin van het vijfde lid 
van art ikel 89, geen toelage of verhoging 
hebben genot en, tenzij op grond van het 
bezit of het gebruik maken in de school van 
bevoegdheden, waarvoor geen wettelijke ak
t en van bekwaamheid verkrijgbaar zijn, of 
op grond v an hun aanwijzing tot plaatsver
vanger van het hoofd der school, noch enige 
t egem oetkoming anders dan in de door hen 
gemaakte noodzakelijke kosten, voortvloeien
de uit een verandering van standplaats. 

54. Het eerste lid van artikel 100 wordt 
gelezen: 

r. Indien in een gemeente aan een open
bare school m'eer onderwijzers werkzaam 
zijn dan het aantal, waarvan ingevolge ar
tikel 56 de jaarwedden door het Rijk aan 
de gemeente worden vergoed, heeft het be
st uur ener, naar de onderscheidingen van 
artikel 3, tweede lid, lid 2bis en vierde lid, 
overeenkomstige bijzondere school in die 
gemeente aanspraak op vergoeding uit de 
gemeentekas van de jaarwedden en wedden 
van een. met betrekking tot het aantal leer
lingen aan elke dier scholen, evenredig aan
tal aan die scholen verbonden onderwijzers 
boven het aantal, waarvan de jaarwedden 
en wedden ingevolge artikel 97 door het 
Rij k aan dat b estuur worden vergoed. 
Grondslag der berekening is het gemiddeld 
aantal leerlingen per onderwijzer aan de ge
zamenlijke overeenkomstige openbare scho
len. 

Tussen het derde en vierde lid van artikel 
100 wordt een nieuw lid 3bis ingevoegd, 
luidende: 

3bis. Op verzoek van het schoolbestuur 
en onder voldoende borgstelling verleent de 
gemeenteraad een voorschot ' op de in dit 
artikel bedoelde vergoeding ten bedrage van 
de som, waarop het schoolbestuur aan
spraak kan maken. Dit voorschot wordt elke 
drie maanden, telkens voor een vierde ge
deelte, aàn het schoolbestuur uitbetaald. 

Het vierde lid van artikel 100 wordt ge
lezen: 

4. Binnen dertig vrije dagen, nadat de 
beslissing van de gemeenteraad op een ver
zoek om de in dit artikel bedoelde vergoe
ding of om een op die vergoeding te ver
lenen voorschot ter kennis is gebracht van 
het schoolbestuur, kan dit bestuur daarvan 
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in beroep komen bij G"edeputeerde Staten. 
Het bedrag, waarop het bestuur aanspraak 

<l<an maken, wordt alsdan door Gedeputeer
de Staten vastgesteld. 

55. Artikel 101 wordt gelezen: 
r. Over elk dienstjaar vergoedt de ge
meente aan de besturen der in artikel 97, 
eerste lid, bedoelde scholen de kosten dier 
scholen met uitzondering · van de jaarwed
den en wedden der onderwijzers. 

2. Deze vergoeding wordt berekend over 
het gemiddeld getal leerling"n volgens de 
maatstaf van artikel 28 en bedraagt per 
leerling het bedrag, bedoeld in het vijfde 
lid of in artikel 55bis. Indien het school
gebouw in bruikleen is gegeven, komen de 
bouwkosten van instandhouding van dat ge_ 
bouw, met uitzondering van de geringe en 
dagelijkse repa raties, bedoeld in artikel 1619 

v an het Burgerlijk Wetboek, ten laste van 
de gemeente. In geval het schoolgebouw 
staat op grond, die in e rfpacht gegeven is,. 
vergoedt de gemeente de kosten wegens 
erfpacht van het schoolterrein. Indien ter 
zake van het schoolgebouw of van het ter
rein een of meer belastingen worden ge
heven, als bedoeld in artikel 277, onder b 
en 1, der gemeentewet, vergoedt de gemeen
te bovendien het bedrag daarvan. 

3 . Indien in de gemeente een of meer 
bijzondere scholen voor gewoon, voortgezet 
gewoon of uitgebreid lager onderwijs ge
vestigd zijn, waarvan het schoolgebouw 
door het schoolbestuur in bruikleen is ont
vangen , wordt in het raadsbesluit, bedoeld 
in artikel 55bis, tevens vermeld, welk be
drag per leerling beschikbaar gesteld zou 
worden, indien de kosten van instandhou
ding van de gebouwen der openbare scho
len, met uitzondering van de geringe en 
dagelijkse reparaties, als bedoeld in artikel 
1619 van het Burgerlijk Wetboek, niet ten 
last e der gemeente zouden komen, en be
draagt de vergoeding per leerling voor de 
in de aanhef van dit lid bedoelde scholen, 
voor zoveel niet krachteus artikel 80, twee
de lid, anders is overeengekomen, het aldus 
bepaalde bedrag. In dat geval wordt in de 
besluiten, bedoeld in artikel 55ter, eerste en 
tweede lid, tevens vastgesteld, hoe hoog de 
in dat artikel genoemde bedragen zijn, wan
neer de bovenaangegeven kosten van in
standhouding buiten aanmerking blijven. 

4. Indien met betrekking tot de open
bare scholen voor gewoon, voortgezet gewoon 
of uitgebreid lager onderwijs het geval, be
doeld in artikel 55ter, tweede lid, onder 3 °, 
zich heeft voorgedaan, wordt de vergoeding 
per leerling over het jaar, volgende op dat, 
waarin de definitieve vaststelling, bedoeld 
in artikel 55ter, derde lid, heeft plaats ge
had, voor de bijzondere scholen derzelfde 
soort dienovereenkomstig verhoogd. 

5. In gemeenten, waar geen openbare 
school voor gewoon, voortgezet gewoon of 
uitgebreid lager onderwijs bestaat, of indien 
met betrekking tot alle zodanige scholen in 
een gemeente de gemeenteraad het ver
zoek. bedoeld in artikel 55quater doet, be
paalt de gemeenteraad vóór 1 Maar.t van elk 
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jaar het bedrag, dat per leerling voor de bij
zondere scholen onderscheidenlijk voor ge
-woon, voortgezet gewoon of uitgebreid lage 
-0nderwijs in dat jaar als vergoeding wordt 
beschikbaar gesteld ter bestrijding van de 

·kosten, bedoeld in het eerste lid van artikel 
55bis. Hierbij wordt als maatstaf genomen 

·het bedrag per leerling, hetwelk voldoende 
moet worden geacht voor de redelijke be

·hoeften van een in normale omstandigheden 
-verkerende school. Indien het in artikel 
55quater bedoeld verzoek geheel of gedeel

-telijk wordt afgewezen, geldt in plaats van 
net ingevolge dit lid vastgestelde bedrag 
het alsnog volgens artikel 55bis vast te 
·stellen bedrag. 

Indien in een gemeente noch een open
bare noch een bijzondere school voor ge
·woon, voortgezet gewoon of uitgebreid la
ger onderwijs bestaat, blijft het in de vorige 
alinea bepaalde buiten toepassing, met dien 

·verstande, dat in dit geval bij opening van 
een bijzondere school de gemeenteraad bin

··nen een maand na de opening het in de 
·vorige alinea bedoelde bedrag vaststelt ten 
aanzien van dat soort onderwijs, waartoe de 

-school behoort. Indien het hiertoe vereiste 
·besluit niet binnen de gestelde termijn is 
•genomen, stellen Gedeputeerde Staten dit 
bedrag vast. 

Voor de toepassing van dit lid zijn de be
palingen van het derde lid, alsmede van 

-artikel 55bis, eerste lid, laatste volzin, en 
tweede tot en met vijfde lid van overeen

·komstige toepassing. 
6. Indien de instelling of vereniging 

meer dan één school voor gewoon, voort
gezet gewoon of uitgebreiä lager onderwijs 
in stand houdt, wordt de vergoeding bere

·kend naar het gemiddeld aantal leerlingen 
van elk dier soorten van scholen. 

7. De vergoeding wordt bepaald na af
trek van de volgens de gemeentelijke ver

-0rdening verschuldigde schoolgelden, indien 
deze door het schoolbestuur zijn geïnd en 
·voor zover zij niet oninvorderbaar zijn ver
klaard. Indien deze meer bedragen dan het 

·volgens het tweede tot en met zesde lid 
·berekende bedrag, wordt het verschil in de 
gemeentekas gestort. 

8. In geval met betrekking tot de over
eenkomstige openbare lagere scholen het 
bepaalde in artikel 55ter, tweede lid, onder 
3 °. toepassing heeft gevonden en de jn het 
,eerste lid bedoelde kosten hoger zijn dan 
het b.edrag der vergoedingen volgens het 
tweede of derde lid, mogen de hogere kos• 
ten van het vijfjarig tijdvak tot ten hoogste 
per leerling het bedrag der verhoging, in 
het vierde lid bedoeld, bestreden worden 
-uit de vergoedingen over het vqlgende en 
.het daarop volgende tijdvak. 

9. De vermindering, bedoeld in het vijf
de lid van artikel 100, wordt, indien of 

·voor zover zij in enig jaar niet kan worden 
'toegepast op de vergoeding volgens artikel 
100, toegepast op de vergoedingen in het

:zelfde dienstjaar krachtens dit artikel. 
56. Artikel 101bis wordt gelezen: 
1. Indien de gemeente ten behoeve van 
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een of meer openbare scholen, onderschei
denlijk voor gewoon, voortgezet gewoon of 
uitgebreid lager onderwijs, vakonderwijzers 
heeft aangesteld, bepaalt de gemeenteraad 
vóór 1 Maart van elk jaar voor elke daar
voor in aanmerking komende soort van 
scholen het getal wekelijkse lesuren, gedu
rende hetwelk vakonderwijs zal worden ge
geven. Bij indienstneming voor de eerste 
maal van vakonderwijzers in de loop van 
het jaar doet het gemeentebestuur binnen 
veertien dagen van het daartoe strekkend 
besluit mededeling aan de besturen der in 
de gemeente gevestigde gelijksoortige bij
zondere lagere scholen, met opgave van het 
getal wekelijkse lesuren, gedurende hetwelk 
in het verdere gedeelte van het jaar vak
onderwijs zal worden gegeven. Gelijke me
dedeling wordt binnen veertien dagen ge
daan, indien de gemeente in de loop van 
het jaar het aantal wekelijkse lesuren, ge
durende hetwelk vakonderwijs wordt gege
ven, wijzigt. 

2. Voor elke soort van openbare scho
len, bedoeld in het vorige lid, wordt het 
aantal wekelijkse lesuren bepaald door de
ling van het totaal getal per week te geven 
uren vakonderwijs door het getal onderwij
zers, de hoofden daaronder begrepen, het
welk volgens artikel 28 in hetzelfde jaar 
aan die scholen moet zijn verbonden. De 
openbare scholen, waaraan geen vakonder
wijzers zijn verbonden, blijven hierbij bui
ten beschouwing. 

3. Het bestuur van elke bijzondere 
school in de gemeente, als bedoeld in arti
kel 97, eerste lid, kan voor dat jaar voor 
beloning van vakonderwijzers aanspraak 
maken op een vergoeding, welke wordt be
paald met inachtneming van het in de 
vorige leden bedoeld getal wekelijkse les
uren, vermenigvuldigd met het getal van de 
onderwijzers, het hoofd daaronder begrepen, 
hetwelk volgens artikel 28 in hetzelfde jaar 
aan de bijzondere school moet zijn verbon
den en een beloning tot een bedrag, waarop 
de vakonderwijzers volgens de gemeente
lijke salarisregeling aanspraak zouden heb
ben gemaakt, indien zij in dienst van de ge
meente waren geweest. 

4. Indien de gemeente, hetzij aan geen 
enkele openbare school voor gewoon, voort
gezet gewoon of uitgebreid lager onderwijs 
vakonderwijzers heeft aangesteld, hetzij niet 
alleen · of gemeenschappelijk met een of 
meer andere gemeenten een of meer sch~
len voor gewoon voortgezet gewoon of uit
gebreid lager onderwijs in stand houdt, ver
goedt zij aan de besturen van de aldaar ge
vestigde gelijksoortige bijzondere scholen 
de beloningen van de aan die scholen ver
bonden vakonderwijzers voor de vakken j 
en k, vermeld in het eerste lid van artikel 
2. Indien de gemeenteraad van oordeel is, 
dat deze kosten zonder noodzaak zijn ge
maakt of hoger zijn dan noodzakelijk is, kan 
hij de aanvrage dezer vergoeding bij een 
met redenen omkleed besluit geheel of ge
deeltelijk afwijzen. 

5. Op verioek van het schoolbestuur 
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verleent de gemeenteraad onder voldoende 
borgstelling een voorschot op de in dit ar
tikel bedoelde vergoeding ten bedrage van 
de som, waarop• Vl)lgens het derde en vierde 
lid aanspraak ka11 worden gemaakt. 

6. Binnen drie maanden na afloop van 
elk jaar zendt het schoolbestuur de aan
vrage om vergoeding bij het gemeentebe
stuur in, onder opgave van het verplichte 
aantal onderwijzers van de school of de 
scholen in dat jaar, van het per week ge
geven aantal uren vakonderwijs en van het 
voor beloning van vakonderwijzers uitge
geven bedrag, onder overlegging van de des
betreffende betalingsbewijzen. In het geval, 
·in het eerste lid bedoeld, stelt de gemeente
raad de vergoeding voor elk schoolbestuur 
vast met inachtneming van het bepaalde 
in het derde lid. 

7. Indien een instelling of vereniging 
meer dan één school voor gewoon, voortge
zet gewoon of uitgebreid lager onderwijs in 
stand houdt, wordt de vergoeding berekend 
naar het verplicht aantal onderwijzers van 
elk dier soorten van scholen, voor zover aan 
<leze scholen in het betreffende dienstjaar 
vakonderwijs werd gegeven. 

8. Voor de toepassing van de vorige le
<len worden de beloningen berekend met 
inbegrip van de niet op de vakonderwijzers 
verhaalbare pensioensbijdragen en van de 
overige uitgaven, voortvloeiende uit de na• 
leving van de sociale wetgeving. 

g. Binnen twee weken zenden burge
meester en wethouders van een besluit, als 
:in het eerste lid bedoeld, afschrift aan de 
besturen der in de gemeente gevestigde ge
lijksoortige bijzondere lagere scholen, van 
de besluiten, als in het vierde, vijfde en 
zesde lid bedoeld, aan het bestuur, dat de 
.aanvrage deed. Binnen dertig vrije dagen, 
te rekenen van de dag, waarop het afschrift 
·is toegezonden, kan een schoolbestuur van 
het besluit in beroep komen bij Gedepu
teerde Staten. 

10. Openbare scholen voor gewoon of 
voortgezet gewoon lager onderwijs, waaraan 
naast een mannelijk hoofd als enige leer
kracht volgens de maatstaf van artikel 28 
-een of meer vakonderwijzers voor één of 
.meer der vakken onder k , u en v, vermeld 
in artikel 2, verbonden zijn, worden, wan
neer de gemeente niet aan één of meer 
andere scholen voor gewoon of voortgezet 

,gewoon lager onderwijs vakonderwijzersheeft 
aangesteld, ten aanzien van de in de ge
meente gevestigde bijzondere scholen voor 
_gewoon of voortgezet gewoon lager onder
wijs, welke niet in hetzelfde geval verkeren, 
voor de toepassing van dit artikel gelijk
_gesteld met scholen, waaraan geen vak
onderwijzers zijn aangesteld. 

1 r. Indien de gemeente, hetzij aan geen 
enkele openbare school voor gewoon of 

voortgezet gewoon lager onderwijs vakonder
wijzers heeft aangesteld, hetzij niet alleen 
,of gemeenschappelijk met één of meer an
dere gemeenten één of meer zodanige scho
len in stand houdt, vergoedt zij aan het 
bestuur der aldaar gevestigde gelijksoortige 
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bijzondere scholen, waaraan naast een man
nelijk hoofd als enige leerkracht volgens de 
maatstaf van artikel 28 één of meer vak
onderwijzers voor één of meer der vakken 
k, u en v, vermeld in artikel 2, zijn ver
bonden, de beloning voor die vakonderwij
zers. Het bepaalde in de laatste volzin van 
het vierde lid vindt hierbij overeenkomstige 
toepassing. 

12. Indien aan een bijzondere school één 
of meer vakonderwijzers in dienst treden, 
die niet krachtens artikel 53 in het genot 
zijn van wachtgeld ten laste van de ge
meente, waarin de school is gevestigd, wordt 
jaarlijks op de vergoeding volgens dit arti
kel in mindering gebracht een bedrag, gelijk 
aan het wachtgeld, hetwelk gedurende hun 
werkzaamheid aan de school in dat jaar 
krachtens artikel 53 genoten wordt door een 
gewezen vakonderwijzer der school of van 
een andere onder het bestuur van dezelfde 
instelling of vereniging staande lagere school 
voor hetzelfde vak, als waarvoor de in 
dienst getreden vakonderwijzer is aange
steld. De vermindering wordt niet toege
past. indien de wachtgelder niet werd be
noemd wegens een gewichtige reden, ter be
oordeling van Onze Minister. Vinden ten 
aanzien van meer dan een onder het bestuur 
van dezelfde instelling of vereniging staan
de lagere scholen verminderingen plaats, dan 
mag het totaal der verminderingen niet 
overschrijden het bedrag van het in de eer
ste volzin van dit lid bedoelde wachtgeld. 

57. H et vijfde, zesde en zevende lid van 
artikel 103 worden gelezen: 

5. Indien het bedrag van de uitgaven 
hoger is dan dat var de vergoedingen, stelt 
de gemeenteraad in •. ?t geval, bedoeld in 
artikel 101, achtste lid, ten aanzien van het 
schoolbestuur vast, welk bedrag van de uit
gaven volgens dat artikel bestreden mag 
worden uit de vergoedingen over het vol
gend en het daarop volgend vijfjarig tijd
vak. 

6. Elk jaar verleent de gemeenteraad op 
verzoek van het schoolbestuur en onder vol
doende borgstelling een voorschot, belo
pende per leerling de bedragen, bedoeld in 
artikel 55bis of in het vijfde lid van artikel 
101, en berekend over het aantal leerlingen 
volgens artikel 28. Dit voorschot wordt elke 
drie maanden, telkens voor een vierde ge
deelte, aan het schoolbestuur uitbetaald. 

7. Van de besluiten, bedoeld in het twee_ 
de tot en met zesde lid, wordt binnen twee 
weken afschrift gezonden aan de hoofdin
specteur en het belanghebbende schoolbe
stuur. 

58. Artikel 104 vervalt. 
59. Het eerste lid onder c en het tweede 

lid van artikel 107 vervallen. 
60. Artikel 108 vervalt. 
61. Het eerste en tweede lid, lid 3bis 

en het vijfde lid van artikel i25 worden ge
lezen : 

r. Aan de voor vast benoemde onderwij
zers aan scholen, als bedoeld in artikel 88, 
die ten gevolge van de opheffing van de 
school, waaraan zij als hoofd of als onder-

34 
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wijzer verbonden zijn, of ten gevolge van 
de opheffing van hun betrekking, worden 
ontslagen en niet in de termen vallen om 
pensioen te genieten, wordt ten laste van 
het Rijk wachtgeld verleend, mits zij bin
nen drie maanden nadat het séhriftelijk te 
hunner kennis gebrachte ontslag onherroe
pelijk is geworden een dienovereenkomstige 
aanvrage tot Onze Minister richten en het 
ontslag is gehandhaafd door de Commissie 
van beroep, bedoeld in artikel 92. Deze 
handhaving wordt door de commissie ge
weigerd, indien de opheffing der school of 
der betrekking niet in overeenstemming is 
met de statuten of reglementen der instel
ling of vereniging, onder welker bestuur de 
school staat, of niet te goeder trouw heeft 
plaats gehad. Het wachtgeld wordt echter 
niet verleend, indien een de onderwijzer 
krachtens dit artikel of artikel 51 verleend 
wachtgeld nog niet is vervallen en zijn 
dienst in de laatste betrekking korter dan 
twee jaren heeft geduurd. 

2 De bepalingen van het tweede tot en 
met het laatste lid van artikel 51 zijn op 
deze wachtgelden van overeenkomstige toe
passing, met dien verstande, dat geen 
wachtgeld wordt toegekend aan de onder
wijzer, die, in geval het bestuur der school, 
waaraan hij is verbonden, met toepassing 
van het zevende lid van artikel 83, wordt 
overgedragen, weigert de benoeming êioor l 
het nieuwe schoolbestuur te aanvaarden, 
tenzij de hem aangeboden betrekking in 
verband met zijn persoonlijkheid en omstan
digheden hem redelijkerwijze niet kan wor
den opgedragen. 

3bis. Met ingang van de dag, waarop 
een school, als bedoeld in artikel 88, niet 
langer voor Rijksvergoeding in aanmerking 
komt, wordt aan de onderwijzer, die voor 
vast aan die school was verbonden en niet 
in de termen valt om pensioen te genieten, 
eveneens ten laste van het Rijk wachtgeld 
verleend, mits hij binnen drie maanden na 
bovenbedoelde datum een dienovereenkom
stige aanvrage tot Onze Minister richt en 
tenzij een hem krachtens dit artikel of ar
tikel 51 verleend wachtgeld nog niet is ver
vallen en zijn dienst in de laatste betrek
king korter dan twee jaren heeft geduurd. 
De bepalingen van het tweede tot en met 
het laatste lid van artikel 51 zijn op dit 
wachtgeld van overeenkomstige toepassing. 
Dit wachtgeld wordt niet uitbetaald over 
de tijd, gedurende welke de onderwijzer in 
dienst is aan een school, welke voor Rijks
vergoeding niet in aanmerking komt. 

5. D ,t artikel geldt niet voor hen, die 
aan een bijzondere school uitsluitend belast 
zijn met het geven van onderwijs, hetzij in 
een niet in artikel 2 genoemd vak, hetzij in 
een of meer der in dat artikel onder h tot en 
met k en r tot en met v genoemde vakken. 

62. Artikel 126 wordt gelezen: 
1. Behoudens het bepaalde in artikel 4 

zijn op het buitengewoon onderwijs van toe
passing de artikelen 13, met uitzondering 
van het in het tweede lid, onder a, b, c en h 
bepaalde, 107 en 109, met dien verstande, 
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dat tot onderwijzer bij dit onderwijs, voor 
zover het gegeven wordt aan abnormale kin_ 
deren, behalve de bezitter ener akte van 
bekwaamheid, als bedoeld in artikel 107, 
eerste lid, onder a. mede benoembaar is de 
bezitter ener bij algemene maatregel van 
bestuur aan te wijzen bevoegdheid. 

2 . Onder gelijk voorbehoud is mede van 
toepassing artikel 125, met dien verstande, 
dat bij algemene maatregel van bestuur af
wijkingen van het daarin bepaalde kunnen 
worden vastgesteld. 

3. Onverminderd het bepaalde in de vo
rige leden blijven ten aanzien van de scho
len voor buitengewoon onderwijs, welke 
vóór haar aanwijzing als zodanig overeen
komstig artikel 4 zijn gevestigd in een ge
bouw, dat met toepassing van de bepalingen 
van deze wet is gesticht of wordt in stand 
gehouden, deze bepalingen van kracht. Zij 
gelden voor zover nodig mede ten aanzien 
van nieuw te stichten scholen van dezelfde 
soort. 

62bis. Artikel 127 wordt gelezen: 
Behoudens het bepaalde in artikel 126, 

derde lid, heeft het bestuur ener rechtsper
soonlijkheid bezittende instelling of vereni
ging, welke in een gemeente een bijzondere 
school voor buitengewoon lager onderwijs 
wenst te vestigen of een bestaande bijzon
dere school wenst uit te breiden, aanspraak' 
op vergoeding, hetzij van het Rijk, hetzij 
van de gemeente van vestiging of ook van 
andere gemeenten, hetzij van het Rijk en 
een of meer gemeenten te zamen van de 
kosten wegens stichting of vergroting van 
het gebouw voor die school, onder de voor
waarden en volgens de regelen, bij alge
mene maatregel van bestuur te stellen. 

e2ter. Artikel 128 wordt gelezen: 
D e kosten van instandhouding van bijzon

dere scholen voor buitengewoon lager on
derwijs worden hetzij door het Rijk, hetzij 
door de gemeente van vestiging of ook door 
andere gemeenten, hetzij door het Rijk en 
een of meer gemeenten tezamen aan de be
sturen dier scholen vergoed onder de voor
waarden en volgens de regelen, bij algemene 
maatregel van bestuur te stellen. Bij die Je
gelen wordt het beginsel in acht genomen, 
dat de gemeenten een vergoeding aan de 
schoolbesturen toekennen tot een gelijk be
drag, als zij ten behoeve van de door haar 
instandgehouden scholen voor buitengewoon 
lager onderwijs van dezelfde soort uitgeven. 

63. Tussen de Titels V en VI wordt een 
nieuwe Titel Va ingevoegd. Deze titel luidt 
als volgt: 

TITEL Va. 

Van de verrekening der kosten van het 
onderwijs. welke voor rekening der 

gemeente komen. 

Art. 128bis. In de bepalingen van deze 
titel worden verstaan onder: 

a. ,,scholen" : 
1. scholen voor openbaar en bijzonder 

gewoon lager ondt.•rwijs; 
2. scholen voor openbaar en bijzonder 

voortgezet gewoon lager onderwijs; 
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3. cursussen voor openbaar en bijzonder 
vervolgonderwijs; 

4. scholen voor openbaar en bijzonder 
uitgebreid lager onderwijs; 

5. scholen voor openbaar en bijzonder 
buitengewoon lager onderwijs. 

b. ,,woongemeenten" de gemeenten, 
waar de leerlingen der scholen wonen over
eenkomstig het bepaalde in art. 128sexies. 

c. ,,schoolgemeenten" de gemeenten waar 
de scholen zijn gevestigd. 

Voor de toepassing van deze titel worden 
afzonderliike klassen voor voortgezet ge
woon lager onderwijs, verbonden aan een 
school voor gewoon lager onderwijs , met 
een school voor voortgezet gewoon lager on
derwijs gelijkgesteld. 

Art. 128ter. 1. De woongemeenten zijn, 
naar d e hiernavolgende regelen en met in
achtneming van de daarbij aangegeven be
perkingen, voor de leerlingen, die woon
plaats hebben in die gemeenten en scholen 
bezoeken in andere gemeenten, aan de 
schoolgemeenten een bijdrage verschuldigd 
in de kosten dier scholen, welke voor reke
ning van de laatstgenoemde gemeenten ko
men. 

2. De in het eerste lid bedoelde bijdrage 
wordt over elk kalenderjaar voor iedere 
leerling, die op 16 Januari van dat jaar als 
zodanig is ingeschreven op een school in een 
schoolgemeente, gesteld op het bedrag der 
voor rekening der schoolgemeente komende 
gemiddelde netto-kosten per leerling. 

3. Het bedrag der gemiddelde netto
kosten per leerling in het vorig lid bedoeld, 
berekend op de bij algemene maatregel van 
bestuur te bepalen wijze, wordt in elke ge
meente voor elke soort van scholen, naar de 
onderscheiding in artikel 128bis, onder a 
sub 1 tot en met 5 genoemd, telkens voor 
een tijdvak van 3 jaren, voor de eerste maal 
voor de jaren 1949, 1950 en 1951, door Ge
deputeerde Staten vastgesteld. 

4. Indien in enige gemeente voor een of 
meer van de soorten van scholen, in het vo
rig lid bedoeld, de bij algemene maatregel 
van bestuur te bepalen maatstaf ter bere
kening der gemiddelde netto-kosten per 
leerling ontbreekt, stellen Gedeputeerde 
Staten, op verzoek van burgemeester en 
wethouders der schoolgemeente, een bedrag 
vast, hetwelk in het daarbij bepaalde drie
jarig tijdvak voor de toepassing van de be
palingen van dit artikel als zodanig wordt 
aangemerkt. 

Art. 128quat>er. 1. De in het vorig ar
tikel bedoelde bijdrage is door gemeenten, 
aangesloten bij een ingevolge het vierde lid 
van artikel 19 dezer wet, met toepassing 
van de artikelen 129 tot en met 146 der 
gemeentewet, tot stand gekomen gemeen
schappelijke regeling, niet verschuldigd voor 
leerlingen van op grond van die regeling in 
stand gehouden gemeenschappelijke scholen. 

2. Indien een woongemeente, krachtens 
een in het vierde lid van artikel 19 dezer 
wet bedoelde regeling omtrent de toelating 
van kinderen uit de ene gemeente op scho
len der andere gemeente~ aan een schoolge-
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meente een vergoeding verschuldigd is, 
wordt het bedrag der over elk kalenderjaar 
ingevolge die regeling verschuldigde ver
goeding in mindering gebracht op de krach
tens het vorig artikel over datzelfde kalen
derjaar voor die leerlingen aan die school
gemeente verschuldigde bijdrage. 

Art. 128quinquies. In afwijking van het 
bepaalde in de voorgaande artikelen is de 
bijdrage in de kosten der scholen voor leer
lingen: 

a. die een speciale school of klasse voor 
kinderen van schippers of woonwagenbewo
ners bezoeken; 

b. die niet hier te lande woonplaats heb
ben; 

c. over wie de voogdij wordt uitgeoefend 
door een vereniging, stochting of instelling 
van weldadigheid als bedoeld in artikel 42 1 
van het Burgerlijk Wetboek; 

d. voor wie met toepassing van artikel 
128sexies geen gemeente als woonplaats kan 
worden aangewezen, op grond van de om
standigheid, dat degene der ouders, die de 
ouderlijke macht of voogdij uitoefent of uit
oefende, dan wel de leerling zelf in het cen
traal bevolkingsregister is opgenomen; 

verschuldigd door het Rijk. 
Art. 128sexies. 1. Voor de toepassing 

van de bepalingen in deze titel wordt als 
woonplaats van leerlingen der scholen aan
gemerkt: 

a. voor leerlingen, die staan onder de 
ouderlijke macht of voogdij van een der 
ouders, de gemeente waar degene der ouders, 
die de ouderlijke macht of voogdij uit
oefent, in het bevolkingsregister is opgeno
men· 
• b. ' voor alle andere leerlingen de ge

meente, waar degene der ouders, die de ou
derlijke macht of voogdij uitoefende, in het 
bevolkingsregister was opgenomen op het 
tijdst'p, waarop de ouderlijke macht of 
voogdij eindigde. 

2. Indien met toepassi-ng van het in het 
eerste lid bepaalde geen gemeente hier te 
lande als woonplaats kan worden aangewe
zen, wordt als woonplaats aangemerkt de 
gemeente, waar de leerlingen zelf in het 
bevolkingsregister zijn opger.omen. 

3. Voor de toepassing van dit artikel · 
geldt de toestand op 16 Janua!'i van het 
jaar, waarover de in artikel 128ter bedoelde 
bijdrage verschuldigd is. 

Art. 128septies. x. Burgemeester en 
wethouders van de woongemeente kunnen 
binnen twee maanden, nadat zij opgaaf heb
ben ontvangen van de verschuldigde- bij
drage, in beroep komen bij Gedeputeerde 
Staten van de provincie, waarin de school
gemeente is gelegen. Op het beroepschrift 
wordt binnen drie maanden na ontvangst 
daarvan beslist. 

2. Indien de termijn, in het vorig lid be
doeld, is verstreken zonder dat beroep is 
ingesteld, of indien in beroep is beslist, dat 
de bijdrage verschuldigd is, is de gemeente 
tot betaling disr bijdrage verplicht. 

3. Het recht op beroep, als in het eerste 
lid bedoeld, gaat verloren, indien burge-
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meester en wethouders der woongemeente 
niet binnen een bij algemene maatregel van 
bestuur te bepalen termijn de bezwaren te
gen de opgaaf ter kennis hebben gebracht 
van burgemeester en wethouders der be
treffende schoolgemeente. 

Art. 128octies. De besturen en hoofden 
van scholen zijn verplicht aan burgemeester 
en wethouders der schoolgemeente de gege
vens te verstrekken, welke voor de uitvoe
ring van de bepalingen, opgenomen in deze 
titel, nodig zijn. 

Art. 128novies. Het is de gemeenten 
niet geoorloofd de op grond van het be
paalde in artikel 12/!ter verschuldigde bij
dragen op de ouders of verzorgers der leer
lingen of op deze zelf in enige vorm te ver
halen. 

Art. 128decies. Bij algemene maatregel 
van bestuur worden voorschriften gegeven 
tot uitvoering van de bepalingen in de ar
tikelen 128ter tot en met 128octies. 

64. Het eerste lid van artikel 130 wordt 
gelezen: 

1. De bepalingen van het vorige artikel 
zijn niet van toepassing op: 

a. hen, die zijn belast met het onderwijs 
in het vak, vermeld in artikel 2, onder h; 

b. hen, die uitsluitend zijn bel~st met 
het onderwijs in een der vakken of beide 
vakken, vermeld in artikel 2, onder k en v 
en van Onze Minister vergunning hebben 
verkregen tot het geven van zodanig onder
wijs; 

c. hen, die uitsluitend aan kinderen van 
één gezin lager huisonderwijs geven; 

d. hen, die van het geven van lager OI\,
derwijs geen beroep makende en zich zon
der geldelijke beloning daartoe bereid ver
klarende, van Ons vergunning hebben ver
kregen tot het geven van zodanig onderwijs. 

65. Het eerste, derde en vijfde tot en 
met achtste lid van artikel 133 worden ge
lezen: 

1. De akte van bekwaamheid als onder
wijzer of onderwijzeres, bedoeld in artikel 
134, verleent de bevoegdheid tot het geven 
van onderwijs in de vakken, in artikel 2 
vermeld onder a tot en met j, 1 tot en met 
o, q en r aan een school voor gewoon, 
voortgezet gewoon of buitengewoon lager 
onderwijs en aan een cursus voor vervolg
onderwijs, tot het geven van onderwijs in 
de vakken in artikel 2, vermeld onder a tot 
en met j, o, q en r aan een school voor uit
gebreid lager onderwijs, en tot het geven 
van huisonderwijs in de vakken in artikel 2 
vermeld onder a tot en met j, 1 tot en met 
o, q en r . 

3. Iedere der in artikel 136 bedoelde ak
ten van bekwaamheid verleent de bevoegd
heid tot het geven van onderwijs aan een 
school voor gewoon, voortgezet gewoon, uit
gebreid of buitengewoon lager onderwijs, 
aan een cursus voor vervolgonderwijs en tot 
het geven van huisonderwijs in het in die 
akte vermelde vak van artikel 2. 

5. De akten Na en Ns, uitgereikt vol-
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gens de voorschriften van de N ijverheids
onderwijswet en de daarop berust ende be
sluiten, verlenen de bevoegdheid tot het 
geven van onderwijs in nuttige handwerken 
voor meisjes en vrouwelijke handwerken 
aan scholen voor gewoon, voortgezet ge
woon en uitgebreid lager onderwijs. 

6. De akte N VII, uitgereikt volgens de 
voorschriften van de Nijverheidsonderwijs
wet en de daarop berustende besluiten, ver
leent de bevoegdheid tot het ·geven van 
onderwijs in eenvoudige huishoudkunde, 
voorzover het betreft huishoudelijk werk en 
wasbehandeling aan scholen voor voortgezet 
gewoon en uitgebreid lager onderwijs. 

7: De akte N VIII, uitgereikt volgens 
de voorschriften van de Nijverheidsonder
wijswet en de daarop berustende besluiten, 
verleent de bevoegdheid tot het geven van 
onderwijs in eenvoudige hmshoudkunde, 
voorzover het betreft koken aan scholen 
voor voortgezet gewoon en uitgebreid lager 
onderwijs. 

De akte N XIX, uitgereikt volgens de 
voorschriften van de Nijverheidsonderwijs
wet en de daarop berustende ·besluiten, ver
leent de bevoegdheid tot het geven van on
derwijs in eenvoudige huishoudkunde aan 
scholen voor voortgezet gewoon en uitge
breid lager onderwijs. 

66. Het tweede lid van a rtikel 136 wordt 
gelezen: 

2. Ter verkrijging ener akte van be
kwaamheid voor school- en p.uisonderwijs in 
een der vakken, vermeld in a rtikel 2 onder 
k, r, u en v, wordt vereist het met gunstig 
gevolg afleggen van een examen in dat vak 
voor een der daartoe door Onze Minister 
jaarlijks te benoemen comrnissiën. 

67. Titel VII wordt gelezen: 

Van het toezicht op het onderwijs. 

68. Artikel 172 wordt gelezen: 
1. Het toezicht over het voorbereidend 

lager en het lager onderwijs in het gehele 
Rijk is aan Onze Minister opgedragen. 

2. Dat toezicht wordt onder zijn bevelen 
uitgeoefend door de hoofdinspecteurs, de in
specteurs en de schoolopzieners. 

69. Het derde lid van artikel 173 wordt 
gelezen: 

3. Zij genieten een vaste jaarwedde. 
70. Artikel x74 wordt gelezen: 
1. Aan de hoofdinspecteurs, de inspec

teurs en de schoolopzieners kunnen ambte
naren worden toegevoegd. 

2. Zij worden door Onze M inister be
noemd, geschorst en ontslagen, en genieten 
een vaste jaarwedde. 

71. Artikel 175 wordt gelezen: 
Door Ons geschiedt de verdeling der werk

zaamheden tussen de hoofdinspecteurs, de 
inspecteurs en de schoolopzieners, voor zo
ver daarin niet door de wet is voorzien; de 
indeling van het Rijk in hoofdinspectiën en 
inspectiën ; de regeling der wijze van ver
vanging van hoofdinspecteurs, inspecteurs 
en schoolopzieners in geval van ziekte, af
wezigheid, schorsing of ontstentenis; en de 
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regeling van de toevoeging aan hoofdin
specteurs, inspecteurs en schoolopzieners 
van ambtenaren. 

72, Artikel 177 wordt gelezen: 
1. De hoofdinspecteurs, de inspecteurs, 

de schoolopzieners en de ambtenaren, be
doeld in artikel 174 en artikel 176, derde 
lid, leggen bij de aanvaarding hunner be
diening de eed of de belofte af, dat zij hun 
plichten getrouw en naar behoren zullen 
waarnemen. 

2. De aflegging van de eed of van de 
belofte geschiedt door de hoofdinspecteurs, 
de inspecteurs, de schoolopzieners en de in 
artikel 174 bedoelde toegevoegde ambtena
ren in handen van Onze Minister; door de 
overige ambtenaren voornoemd in handen 
van de burgemeester. 

3. Bij overplaatsing of herbenoeming 
wordt de eed of belofte niet opnieuw afge
legd. 

73, Het eerste en derde lid van artikel 
1 79 worden gelezen: 

r. Voor de hoofdinspecteurs, de inspec
teurs, de schoolopzieners, de leden van het 
college van burgemeester en wethouders, de 
voorzitters en leden der commissie, bedoeld 
in artikel I 76, tweede lid, de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 174, en artikel 176, derde 
lid. ieder binnen de grenzen van zijn ambts
opdracht, moeten alle scholen, waar voor
bereidend lager en lager onderwijs wordt 
gegeven, zo openbare als bijzondere, steeds 
toegankelijk zijn en op hun aanvrage on
verwijld worden geopend. De hoofden dier 
scholen en de overige onderwijzers zijn ge
houden aan hen of aan Onze Minister de 
verlangde inlichtingen omtrent de school en 
het onderwijs te geven. Zij zijn hiertoe ver
plicht in elke vorm, waarin die inlichtingen 
gevraagd worden, hetzij schriftelijk, hetzij 
mondeling, en zowel bij gelegenheid van 
het schoolbezoek, als op andere tijdstippen. 

3. Voor de hoofdinspecteurs, de inspec
teurs. de schoolopzieners en de ambtenaren, 
bedoeld in artikel 174, ieder binnen de 
grenzen van zijn ambtsopdracht, moeten al
le kweekscholen en opleidingsscholen, alle 
inrichtingen voor opleiding van onderwijze
ressen bij het voorbereidend onderwijs, zo 
openbare als bijzondere, steeds toeganke
lijk zijn en op hun aanvrage onverwijld wor
den geopend. De directeuren en de overige 
leraren zijn gehouden aan hen of aan Onze 
Minister de verlangde inlichtingen omtrent 
de school en het onderwijs te geven. Zij 
zijn hiertoe verplicht in elke vorm, waarin 
d ie inlichtingen gevraagd worden, hetzij 
schriftelijk, hetzij mondeling, en zowel bij 
gelegenheid van het schoolbezoek als op 
andere tijdstippen. 

74. Artikel 182 wordt gelezen: 
r. De schoolopzieners oefenen hun werk

zaamheden uit onder de hoofdinspecteurs, 
die bevoegd zijn hun de opdrachten te ver
strekken, welke zij in het belang van de 
dienst gewenst achten. 

2. Iedere schoolopziener doet jaarlijks 
vóór 1 Maart een beredeneerd verslag van 
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de toestand van het onderwijs, dat aan zijn 
toezicht is opgedragen, aan de hoofdinspec
teur toekomen en zendt daarvan afschrift 
aan Gedeputeerde Staten der provincie. 

75. Artikel 188 vervalt. 
76. Artikel 189 wordt gelezen: 

De scholen, waarin geen ander dan voorbe
reidend onderwijs gegeven wordt, zijn on
derworpen aan de bepalingen van artikel 7. 

77, Artikel 190 vervalt. 
78. Artikel 191 wordt gelezen: 
r. Tot een nader bij de wet te bepalen 

tijdstip kunnen kwekelingen tot de school 
worden toegelaten, mits zij : · 

a . hun 15de jaar ingetreden zijn en hun 
19de niet volbracht hebben, of, indien zij 
de akte, bedoeld in artikel 77, onder a, der 
wet van 1878 bezitten, hun 22ste jaar niet 
hebben overschreden, met dien verstande, 
dat het voorschrift, voor zover betreft de 
leeftij d, welke nog niet mag zijn volbracht, 
buiten toepassing blijft voor de leerlingen 
ener kweekschool, welke het recht van eind
examen heeft en voor hen, die ten einde tot 
het examen, bedoeld in artikel 2 roter, onder 
a II, te worden toegelaten, het aldaar onder 
III, 2 °. aan het slot bedoelde bewijs wensen 
t e verwerven; 

b. met uitzondering van hen, die in het 
bezit zijn van de bevoegdheid als onderwij
zer, tot geen werkzaamheden in de school 
gebezigd worden dan de zodanige, welke zij 
onder het toezicht en de leiding van een in 
hetzelfde schoolvertrek aanwezige bevoegde 
verrichten; 

c. na drie maanden als kwekelingen ge
plaatst te zijn geweest, in het bezit zijn van 
een door de inspecteur schriftelijk goedge
keurd bewijs, niet ouder dan een jaar en 
afgegeven door het hoofd der school, waarin 
zij tijdens de afgifte waren .toegelaten, dat 
hun zedelijk gedrag en hun vordering vol
doende zijn. 

In geval de inspecteur zijn goedkeuring 
weigert, kan het hoofd der school binnen 
veertien dagen na die weigering de beslis
sing van Onze Minister inroepen. Deze be
slist, binnen een maand, de hoofdinspecteur 
gehoord. 

2. Onverminderd het bepaalde in het 
eerste lid kunnen als kwekeling in de school 
worden toegelaten leerlingen van door Onze 
Minister, de Onderwijsraad gehoord, aan te 
wijzen instellingen tot opleiding voor een 
akte van bekwaamheid tot het geven van 

' lager onderwijs , als bedoeld in artikel 21oter 
onder c, en in artikel 136, derde lid, als
m ede voor een akte van bekwaamheid tot 
het geven van middelbaar onderwijs in de
zelfde of overeenkomstige vakken, als be
doeld in artikel 130, tweede lid, die ten ge
noegen van de inspecteur aannemelijk ma
ken, dat zij zich, voor het behalen van de 
akte of de akten, waarvoor zij opgeleid 
worden, onder het toezicht en de leiding 
van één of meer onderwijzers of vakonder
wijzers wensen te oefenen in de praktijk 
van het lesgeven in een of meer dezer vak
ken. 
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De toelating geldt uitsluitend voor het 
onderwijs in het vak of de vakken, waar
voor de instelling opleidt. 

De aanwijzing geschiedt onder de voor
waarden en volgens de regelen, te stellen 
bij afzonderllijke beschikking van Onze Mi
nister, de Onderwijsraad gehoord. Als éen 
der voorwaarden wordt in die beschikking 
gesteld, dat, voor zover de in het eerste 
lid bedoelde leerlingen niet in het bezit zijn 
van de akte van bekwaamheid als onder
wijzer, bedoeld in artikel 2roter, onder a, 
de instelling zorg draagt, dat zij voldoende 
onderwijs hebben ontvangen in de opvoed
kunde en de algemene didaktiek. 

Tot de scholen voor buitengewoon lager 
onderwijs kunnen als kwekeling worden toe
gelaten bezitters van de bevoegdheid als 
onderwijzer, die zich voor het verkrijgen 
van bekwaamheid in het lesgeven aan een 
school voor buitengewoon lager onderwijs, 
onder het toezicht en de leiding van één of 
meer onderwijzers of vakonderwijzers wen
sen te oefenen in de praktijk van het les
geven. Deze oefening kan alleen plaats heb
ben in scholen en klassen, welke door de 
betrokken inspecteur zijn goedgekeurd. Het 
voorschri ft van het eerste lid, onder a, voor 
zover betreft de leeftijd, die niet mag zijn 
overschreden, blijft voor hen buiten toe
passing. 

W. Het derde en zevende lid van artikel 
r 92 vervallen. 

80. Artikel 193 wordt als volgt gelezen: 
Tot een nader bij de wet te beJ)alen tijd

stip zal het bepaalde in het tweede lid van 
artikel 27 mede toepassing kunnen vinden, 
indien de beide scholen te zamen meer dan 
350, doch niet meer dan 500 leerlingen tel
len. Onze Minister is bevoegd voor bepaalde 
scholen, waarvoor het wordt gevraagd, dit 
getal telkens voor een jaar te verhogen. 

81. De artikelen 195 en 201 tot en met 
203 vervallen. 

82, Het zesde lid van artikel 205 ver
valt. Het elfde lid wordt als volgt gelezen: 

II . G eschillen over de toepassing van 
de voorafgaande leden worden onderworpen 
aan de beslissing van Gedeputeerde Staten. 

83, Artikel 205ter, vierqe lid, vervalt. 
84. Artikel 206 wordt ais volgt gelezen: 
r. De bepaling van artikel 89, achtste 

lid, is niet van toepassing ten aanzien van 
bijzondere scholen, die, hetzij over het jaar 
1919 in aanmerking zijn gekomen voor de 
gedeeltelijke vergoeding, bedoeld in artikel 
59 der wet van 1878 of over een vorig jaar 
daarvoor in aanmerking kwamen, hetzij 
over 1920 in aanmerking komen voor de 
vergoeding, bedoeld in artikel 97, zolang de 
school in hetzelfde gebouw gevestigd blijft. 

2. De bepalingen van artikel 96, eerste 
lid onder a en b, en voor de scholen, welke 
op 15 Januari 1920 minder dan 40 leerlin
gen telden, van artikel 73, eerste lid onder 
a, zijn niet van toepassing ten aanzien van 
bijzondere scholen, die over het jaar 1919 
in aanmerking zijn gekomen voor de ge
deeltelijke vergoeding, bedoeld in artikel 59 
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der wet van 1878. Voor die scholen blijft 
omtrent het minimum-getal leerlingen de 
bepaljng van artikel 59sexies, eerste lid 
onder a, dier wet van kracht. 

3. De bepalingen van artikel 97, tweede 
lid onder a en b, zijn niet van toepassing 
op onderwijzers, die op 1 Januari 1906 aan 
een school verbonden waren, zolang zij in 
dezelfde gemeente gevestigd blijven. Artikel 
7 der wet van 3 Juni 1905 (Staatsblad no. 
151) blijft voor hen van kracht. 

85, Artikel 208 vervalt. 
86, Het derde lid van artikel 209 wordt 

gelezen: 
3. De bezitters van vóór r Januari 1921 

verworven akten van bekwaamheid of aan
tekeningen, welke bevoegdheid geven voor 
het onderwijs in de gymnastiek of de vrije 
en orde-oefeningen der gymnastiek, en zij, 
die na die datum in het bezit van een der
gelijke akte of aantekening worden gesteld, 
alsmede de bezitters van de bij Onze be
sluiten van 22 Augustus 1913, n °. 51, en 25 
Juli 1916, n°. 44, ingestelde getuigschriften 
als leider of leidster van lichaamsoefeningen 
zijn bevoegd tot het geven van onderwijs in 
het vak, vermeld onder j in artikel 2, met 
dien verstande, dat de bezitters van deze 
akten van bekwaamheid, aantekeningen of 
getuigschriften - met uitzondering van de 
a~:'. voor het vak, genoemd onder s van 
het tweede lid van artikel 2 der wet van 
1878 - die vóór 1 April 1942 nog geen on
derwijs in lichamelijke oefening hebben ge
geven aan een school voor uitgebreid lager 
onderwijs, niet of niet meer bevoegd zijn 
tot het geven van onderwijs in het vak, ver
meld in artikel 2 dier wet, onder j, aan 
scholen voor uitgebreid lager onderwijs en 
scholen voor voortgezet gewoon lager on
derwijs, hetzij , voor zover het onderwijs tij
delijk wordt o~ zal worden gegeven door 
een niet volledig bevoegde, daartoe door 
Onze Minister vergunning is verleend. 

87. Artikel 210bis wordt gelezen: 
Zolang de in het vorige artikel bedoelde 

vo9rschriften nog niet in werking zijn ge
bracht zal de gelegenheid blijven bestaan, 
de akten van bekwaamheid te verkrijgen, 
bedoeld in artikel 77 der wet van 1878, met 
dien verstande, dat: 

a. het bezit van de in artikel 77, onder a, 
dier wet bedoelde akte van bekwaamheid 
bevoegdheid zal verlenen tot het geven van 
huis- en schoolonderwijs in de vakken, ver
meld in artikel 2, ander a-i, alsmede, tenzij 
op de akte het tegendeel is aangetekend, 
onder j, in dier voege, dat de bezitters van 
deze akte, die vóór 1 April 1942 nog geen 
onderwijs in de lichamelijke oefening heb
ben gegeven aan een school voor uitgebreid 
lager onderwijs niet of niet meer bevoegd 
zijn tot het geven van onderwijs in het vak, 
vermeld in artikel 2, onder_ j , aan scholen 
voor uitgebreid lager onderwijs en scholen 
voor voortgezet gewoon lager onderwijs, ten
zij op de akte het tegendeel is aangetekend, 
of, voor zover hP.t onderwijs tijdelijk wordt 
of zal worden gegeven door een niet volle-
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dig bevregde, daartoe door Onze Minister 
vergunning is verleend; 

b. het bezit van de onder a bedoelde 
akte tevens bevoegdheid zal kunnen verle
n en tot het geven van huis- en schoolonder
wijs in een der vakken of in beide vakken, 
vermeld in dat artikel, onder k, en, behou
dens het bepaalde in het vierde lid van ar
tikel 133 der wet, onder r; 

c. geen akten meer verkrijgbaar zullen 
zijn. waarvan het bezit de bevoegdheid ver
leent tot het geven van huisonderwijs in be
paalde vakken; 

d. geen akte meer verkrijgbaar zal zijn, 
waarvan het bezit de bevoegdheid verleent 
tot het geven •van huis- en schoolonderwijs 
in de fraaie handwerken voor meisjes of in 
de vrije en orde-oefeningen der gymnastiek. 

88, Artikel 21oter onder a en c sub B 
worden gelezen: 

M et betrekking tot de examens, vereist . 
ter . verkrijging van de in het vorige artikel 
bedoelde akten van bekwaamheid zullen de 
volgende bepalingen gelden : 

a. voor de akte, bedoeld in artikel 77, 
onder a, der wet van 1878: 

I. Zolang de in artikel 14 7, vijfde lid, 
en artikel 1 56, tweede lid, bedoelde alge
mene maatregelen van bestuur niet zijn 
afgekondigd, kan hetgeen in deze artikelen 
omtrent het eindexamen der Rijkskweek
scholen en der bijzondere kweekscholen is 
bepaald door Ons geheel of ten dele van 
toepassing worden verklaard op kweekscho
len, ingericht overeenkomstig de wet van 
1878. 

II. In alle andere gevallen wordt het 
examen afgelegd voor een of meer com
missiën, welke daartoe eenmaal 's jaars zit
ting houden. 

Deze commissiën worden jaarlijks be
noemd door Onze Minister, die tevens de 
tijd wanneer, de plaatsen waar en het ge
deelte van het Rijk waarvoor zij zitting 
houden aanwijst. 

De voorzitters en leden der commissiën 
ontvangen uit 's Rijks kas vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten. Hun wordt boven
dien het genot van vacatiegeld toegekend. 

III. Om tot het examen te worde1, toe
gelaten wordt vereist: 

1 °. de op een door Ons vast te stellen 
datum volbrachte leeftijd van negentien 
jaar; 

2 °. voor zover het examen wordt afge
legd voor een commissie, als bedoeld onder 
II, het bewijs, dat de voor het afleggen van 
het examen verschuldigde som is betaald, 
en het bewijs van onmiddellijk aan het exa
men voorafgaande werkzaamheid gedurende 
t en minste anderhalf jaar en ten minste 
drie uren per week onder toezicht en lei
ding van onderwijzers, aan een of meer 
daarvoor door een inspecteur aangewezen 
scholen voor gewoon lager onderwijs. 

IV. Het examen is zowel mondeling als 
schriftelijk. Het mondelinge gedeelte wordt 
in het openbaar gehouden, tenzij door Ons 
anders wordt bepaald. 
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V. De wijze van afneming van het exa
m en. de aanwijzing der vakken, waarin zal 
worden geëxamineerd, het programma en 
hetgeen verder het examen betreft wordt, 
voor zover het niet in dit artikel is geregeld, 
bij a lgemene maatregel van bestuur vastge
steld, de Onderwijsraad gehoord. 

B. voor een akte, welke de bevoegdheid 
verleent tot het geven van huis- en school
onderwijs in één of m eer der vakken, ver
meld in artikel 2, onder k, q, r en rbis, der 
wet van 1878: 

I. Het examen wordt afgelegd voor com
missiën, welke daartoe van tijd tot tijd zit
ting houden. 

II. Deze commissiën worden benoemd 
door Onze Minister, die tevens de tijd 
wanneer en de plaatsen waar zij zitting hou
den aanwijst. 

III. Om tot het examen te worden toe
gelaten wordt vereist; 
_ 1 °. voor zove~ betreft het examen in de 
vakken k en q een door Ons te bepalen 
leeft ijd; 

2 °. voor zover b etreft het examen in de 
vakken r en rbis het bezit der akte, bedoeld 
in artikel 77, onder a, der wet van 1878; 

3°. het bewijs, dat de voor het afleggen 
van het examen verschuldigde som is be
taald. 

IV. Verder is het hiervoor onder a II, 
derde lid, en V bepaalde van toepassing. 

89, Het eerste lid van artikel 214 wordt 
gelezen : 

x. De bestaande bepalingen omtrent het 
verlenen van Rijksbijdragen, .als bedoeld in 
artikel 12 , derde lid onder 1°., der wet van 
1878, blijven tot en met de in artikel 210 
bedoelde datum van kracht ten opzichte van 
de vóór het inwerking treden dezer ·wet op
gerichte gemeentelijke en bijzondere kweek
scholen, welke niet op vergoeding van 
kosten volgens artikel 162 aanspraak ver
krijgen. Hetzelfde geldt voor de na het in 
werking treden dezer wet opgerichte bijzon
dere kweekscholen te Utrecht en Leeuwar
den, uitgaande respectievelijk van de "Ver
eeniging tot stichting en instandhouding 
van kweekscholen op Gereformeerden 
grondslag t er opleiding van onderwijzers en 
onderwijzeressen" en van de "Vereeniging 
tot stichting en instandhouding van Her
vormde kweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen in F riesland", alsmede van 
1 September 1947 af voor de bijzondere 
•kweekscholen te Amsterdam en 's-Graven
hage, uitgaande onderscheidenlijk van de 
" S t. Hiëronymus-Aemalianusstichting" en 
de "Vereeniging tot bevordering van Katho
liek Bijzonder Onderwijs in . het bisdom 
Haarlem", en van 1 September 1948 af voor 
de op te richten bijzondere kweekschool te 
Drachten, uitgaande van de "Vereniging 
Christelijke Kweekschool Drachten", geves
tigd te Drachten. 

Het vijfde en zesde lid van artikel 214 
vervallen. 

90, Artikel 214ter vervalt. 
91, Artikel 216 vervalt. 
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Slot. en overgangsbepalingen. 

92. Deze wet treedt in werking met in
gang van 1 Juli 1948, voor zover niet in de 
volgende artikelen anders is bepaald. Op 
die datum vervallen de volgende besluiten: 

r. Besluit v an de waarnemend Secreta
ris-Generaal van het Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 
November 1940 (Staatscourant 1940, no. 
227), betreffende het stopzetten van scho
lenbouw, alsmede de invoering van het on
derwijs in lichamelijke oefening aan lagere 
scholen. 

2. Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoesing, 
Wetenschap en Cultuurbescherming en van 
Binnenlandse Zaken van 25 Maart 1941 
(Staatscourant 1941, no. 62), betreffende 
het treffen van enige maatregelen op het 
gebied van het lager ondt;rwijs (No. I) . 

3. Besluit van de Secretaris-Generaal 
vàn het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming van 24 
November 1941 (Staatscourant 1941, no. 
229), tot verlenging van de werkingsduur 
van enige maatregelen en bepalingen op het 
gebied van het lager onderwijs. 

4. Besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming en van 
Binnenlandse Zaken, van 18 Februari 1942 
(Saatscourant 1942, no. no) , tot wijziging 
van hun besluit (no. I) van 25 Maart 1941, 
betreffende het treffen van enige maatrege
len op het gebied van het lager onderwijs. 

5. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming van 31 
Maart 1942 (Staatscourant 1942, no. 63), 
betreffende het geven van onderwijs in de 
lichamelijke oefening aan scholen voor uit
gebreid lager onderwijs. 

6. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Cultuurbescherming, van 26 
Augustus 1942, (Verordeningenblad 96/ 
1942), houdende wijziging van de Lager
onderwijswet 1920, van de Wet van 29 De
cember 1933 (Staatsblad no. 779) en van 
enige besluiten in verband met de invoering 
van het achtste leerjaar aan de scholen voor 
gewoon lager onderwijs. 

7. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 31 
October 1942, no. 310 O.W.K. (Staatscou
rant 1942, no. 213), voor zover betreft het 
bepaalde onder II en III. 

8. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 24 
November 1942 (Staatscourant 1942, no. 
235), betreffende het vakonderwijs in de 
lichamelijke oefening aan lagere scholen. 

9. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 21 
December 1942 (Staatscourant 1942, no. 
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248) betreffende de financiering van de ex
ploitatiekosten van het voortgezet gewoon 
lager onderwijs. 

ra. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 2 r 
Januari 1943 (Staatscourant 1943, no. 14), 
betreffende tewerkstelling van volontairs 
aan lagere scholen . 

11. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het D'epartement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 22 
Januari 1943 (Staatscourant 1943, no. 15), 
houdende wijziging van de Lager-Onder
wijswet 1920. 

12. Besluit van de Secretarissen-Gene
raal van de Departementen van Opvoeding, 
Wetenschap en Kultuurbescherming en van 
Binnenlandse Zaken van 22 November/7 
December 1943 (Staatscourant 1944, no. 5), 
tot wijziging en aanvulling van hun besluit 
van 25 Maart 1941 (Nr. I) . 

13. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van 23 
D ecember 1943 (Staatscourant 1944, no. 
2 2), voor zover betreft het bepaalde onder I. 

14. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het D epartement van Opvoeding, We
t enschap en Kultuurbescherming van 29 
Maart 1944 (Staatscourant 1944, no. 64), 
houdende maatregelen ter uitbreiding van 
het aantal benoembare leerkrachten bij het 
lager onderwijs , voor zover betreft het on
der artikel 4 en 5 bepaalde. 

15. Besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Opvoeding, We
tenschap en Kult uurbescherming van 5 Mei 
1944 (Staatscourant 1944, no. 93), tot wij
ziging en aanvulling van enige bepalingen 
der Lager-onderwijswet 1920. 

93. Bij Gedeputeerde Staten krachtens 
de artikelen 3 7. tweede lid, 38, tweede -lid, 
en 108 (alle oud) aanhangige beroepen 
worden nog door hen beslist, welke beslis
sing, behoudens het beroep op Ons inge
volge artikel 17 (oud) of 108 (oud), kracht 
van eindbeslissing heeft. 

94. De artikelen 55bis, 55quater, 101 en 
rnrbis (alle nieuw) vinden voor het eerst 
toepassing voor het jaar 1949. Over de aan 
het jaar 1949 voorafgaande jaren blijv.:n de 
artike le n 55bis, 55quater, xox en xoxbis 
(alle oud), alsmede de artikelen V en VI 
van het besluit, in artikel 92 dezer wet 
onder 2 genoemd, van kracht. Besluiten, 
door Onze Minister of in beroep door Ons 
genomen betreffende verzoeken tot toepas
sing van artikel 55quater (oud) over 1949, 
worden geacht toepassing te zijn van artikel 
55quater, zoals dit luidt ingevolge de daar
in bij deze wet aangebrachte wijziging, 

95. De kosten van verzekering van 
schoolgebouwen, voortvloeiende uit op 30 
Juni 1948 geldende overeenkomsten, wor
den door de gemeente overgenomen, be
halve in de gevallen. waarin na 3 r Maart 
1948 verlenging dier overeenkomsten bui
t en noodzaak heeft plaats gehad. 
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96. Indien onder de invloed van de sinds 
1939 ingetreden buitengewone tijdsomstan
digheden of wegens andere bijzondere om
standigheden de toepassing van het tweede 
of derde lid van artikel 79 reeds heeft plaats 
gevonden, kunnen Wij, op verzoek van het 
schoolbestuur, bepalen, dat de aan de ge
meente gedeeltelijk of geheel vervallen 
waarborgsom aan het schoolbestuur wordt 
terugbetaald. 

97. Titel Va treedt in werking met in
gang van 1 Januari 1949. Op die datum 
vervallen de artikelen 86, 104, 205, zesde 
lid, en 205ter, vierde lid, der Lager-onder
wijswet 1920, met dien verstande, dat de 
bepalingen dezer artikelen van kracht blij
ven ten aanzien van de daarin bedoelde bij
dragen in de kosten van het onderwijs over 
de aan 1949 voorafgaande jaren, waarbij 
voor d e toepassing van artikel 104, vierde 
lid, onder schoolgelden zijn begrepen bij
dragen wegens gemis van schoolgeld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Den Helder, 25 Juni 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 30 Juni z948.) 
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25 Juni 1948. WET, houdende vaststel
ling van de begroting van de Staatsmij
nen in Limburg voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 600 J; 
Hand. II 47/48, bladz. 1410-1419; 
Bijl. Hand. I 47/48, 600 J; 
Hand. I 47/48, bladz. 637-655. 
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25 Juni z948. WET, houdende goedkeu
ring van een krachtens het tweede lid 
van artikel 10a van het Besluit op de 
Omzetbelasting 1940 genomen Konink
lijk Besluit tot aanvulling van de bij 
genoemd Besluit behorende tabel van 
weeldegoederen. 

Bijl .. Hand. II 47/48, 653; 
Hand. II 47/48, bladz. z722; 
Bijl. Hand. I 47/48, 653; 
Hand. I 47/48, bladz. 637. 

In naam van Hare Maj~teit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat een door Ons krachtens het tweede Üd 
van artikel 10a van het Besl.uit op de Om
zetbelasting 1940 genomen besluit tot aan
vulling van de bij genoemd Besluit beho
rende tabel van weeldegoederen goedkeuring 
bij de wet behoeft; . 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
1 
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Enig artikel. 
1. Het bepaalde in Ons besluit van 25-

Juni 1947 (Staatsblad no. H 188), aange
vuld bij Ons besluit van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 295), to't aanvulling van. 
de bij het Besluit op de Omzetbelasting. 
1940 behorende tabel van weeldegoederen 
wordt, met inachtneming van het in de vol-
gende leden bepaalde, goedgekeurd. 

2. Het vermelde in post 2a, onder letter 
b, van de bij Ons 'besluit van 25 Juni 1947 
(Staatsblad no. H 188) behorende lijstr 
wordt gelezen: 

b. onedel metaal, geen ijzer, zink of lood. 
zijnde, hetwelk hetzij galvanisch, hetzij me
chanisch, is verguld. verzilverd dan wel met. 
platina of platinametalen is geplatineerd; 

3. Post 30 van de in het vorige lid be
doelde lijst vervalt. Onmiddellijk na post 27 
van de bij het Besluit op de Omzetbelasting_ 
1940 behorende tabel van weeld~goederen 
wordt een post 2 7a ingevoegd, luidende: 

2 7a. Verse en geconserveerde truffels, al 
dan niet echt, delen en schillen van truf
fels daaronder begrepen. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Den Helder, 25 Juni 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 9 1]uli z948.) 
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25 Juni z948. WET tot wijziging van de-
gemeentewet. 

Bijl. Hand. II 47/48, 783; 
Hand. II 47/48, bladz. z8z2-z8z7; 
Bijl. Hand. I 47/48, 783; 
Hand. I 47/48, bladz. 635-637. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina" 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is, met het oog op de re
geling van de jaarwedde van de burgemees
ter, enige wijzigingen aan te brengen in de 
gemeentewet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz.: 
De gemeentewet wordt als volgt gewij

zigd: 
Art. 1. Artikel Bo der gemeentewet wordt 

gelezen: 
Hij geni.et een jaarwedde, die bij alge

mene maatregel van bestuur, Gedeputeerde 
Staten gehoord, wordt geregeld. 

Behalve zijn jaarwedde en de tegemoet
komingen in bijzondere kosten krachtens de 
in het vorige lid bedoelde regeling, geniet 
hij, onder welke benaming ook, generlei in
komen uit de gemeentekas dan de jaar
wedde van secretaris, zo hij dit ambt be
kleedt en een bezoldiging als ambtenaar 
van de buzgerlijke stand, zo hij daartoe be-
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noemd en hem als zodanig een bezoldiging 
toegekend is. 

2. Artikel 85 der gemeentewet wordt ge
lezen: 

Hij, die gedurende meer dan dertig dagen 
onafgebroken met de waarneming van het 
ambt van burgemeester is belast geweest, 
geniet voor die tijd een vergoeding uit de 
•gemeentekas naar bij algemene maatregel 
van bestuur, Gedeputeerde Staten gehoord, 
te geven voorschriften. 

3. Artikel 240, onder a, der gemeentewet 
wordt gelezen: 

a. de jaarwedde van de burgemeester en 
de hem verleende tegemoetkomingen, be
doeld in artikel 80, de vergoeding, bedoeld 
-in artikel 85, de jaarwedden van de wet
houders, de secretaris, de ontvanger en de 
,overige plaatselijke ambtenaren en bedien
den. 

4. r. Deze wet, welke in werking treedt 
met ingang van de dag, volgende op die 
harer afkondiging, werkt terug te rekenen 
van een door Ons te bepalen datum. 

2. Met ingang van die datum vervalt het 
besluit van de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandse Zaken van 
28 Mei 1943 (Nederlandse Staatscourant 
1943, no. 107) en wordt Ons besluit v3:n II 

Januari 1945 (Staatsblad no. F 3) mge
·trokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te Den Helder, 25 Juni 1948. 

JULIANA. 
D e Min. van Birm. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 6 Juli z948). 
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25 Juni 1948. WET, houdende goedkeu
ring van het op 17 Maart 1948 te Brussel 
ondertekende Verdrag tussen Neder
land, België, Frankrijk, Luxemburg, 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland. 

Bijl. Hand. Il 17/48, 774; 
Hand. Il 47/48, bladz. 1620-1637, 1641-

:r646, 1648; 
Bijl. Hand. I 47/48, 774; 
Hand. I 47/48, bladz. 655-661, 667-884. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
,enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
,saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
-dat het vanwege Ons te Brussel op 17 Maart 
1948 ondertekende Verdrag tussen België, 
Frankrijk, Luxemburg, Nederland en het 
Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland, alvorens te kunnen worden 
bekrachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft; 

Zo is het, dat W ij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal hebben goedgevonden en verstaan,. 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 
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Art . 1. Het vanwege Ons te Brussel op 
17 Maart 1948 ondertekende Verdrag tussen 
België, Frankrijk, Luxemburg, Nederland 
en het Verenigd Koninkrijk Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland, in afdruk nevens deze wet 
gevoegd, wordt goedgekeurd. 1 

2. Deze wet treedt in werking met ingang 
van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven te Den Helder, 25 Juni 1948. 

JULIANA. 
De Minister-President, Minister van Algemene 

Zaken, 
BEEL. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
W. VAN BOETZELAER. 

De Minister van Justitie, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
WITTEMAN. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschap pen, 

Jos. J. GIELEN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

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

De Minister van Marine a.i., 
A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting, 

J. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
H . Vos. 

De Minister van Economische zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, 

MANSHOLT. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. DREES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
J. 2. JONKMAN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

(Uitgeg . 2 Juli 1948.) 

Tralté entre Ja Belglque, la France, Ie 
I.uxembourg, les Pays -Bas et Ie Royaume
Un1 de Graude-Bretag·ne et d'lrlande clu 

Nord, slgné à Brnxelles, Ie 17 mars 1948 

Son Altesse Royale Ie P rince Régent de 
Belgique , Monsieur Je Président de la Répu
blique Française, Président de l 'Union Fran
caise Son Altesse Royale Madama la Grande
Duchesse de Luxembourg, Sa Majesté laReine 
des Pays-Bas et Sa Majesté Ie Roi de Grande
Bretagne , d'Irlande et des Territoires Britan
niques au-delà des Mers , 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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Etant résolus 
A affirmer leur foi dans les droits fonda

mentaux de l'homme, dans la dignité et la 
valeur de la personne humaine, ainsi que dans 
1es autres principes proclamés par la Charte 
des Nations Unies, 

A confirmer et à défendre les principes 
<lémocratiques, les libertés civiques et indi
viduelles, les traditions constitutionnelles et 
1e respect de la loi, qui forment leur patri
moine commun, 

A resserrer, dans eet esprit, les liens écono
miques, sociaux et culturels qui les unissent 
déjà, 

A coopérer loyalement et á coordonner 
leurs efforts pour constituer en Europe occi
dentale une base solide pour la réconstruc
tion de l'économie européenne, 

A se prêter mutuellement assistance, con
formément à la Charte des Nations Unies , 
pour assurer la paix et la sécurité interna
tionales et faire obstacles à toute politique 
-d 'agression, 

A prendre les mesures jugées nécessaires 
en cas de reprise d 'une politique d 'agression 
-de la part de !' Allemagne, 

A associer progressivement à leurs efforts 
-d 'autres Etats s'inspirant des mêmes prin
cipes et animés des mêmes résolutions; 

Désireux de conclure à eet effet un Traité 
rég,ant leur collaboration en matières éco
nomique, sociale et culturelle, et leur légitime 
<léfense collective ; 

Ont désigné pour leurs Plénipotentiaires: 
Son Altesse Royale Ie Prince-Régent de 
Belgique 

Son Excellence Monsieur Paul-Henri 
Si>AAK, 

Premier Ministre, Ministre des Affai
res Etrangères, et 

Son Excellence Monsieur Gaston EvsKENS, 
Ministre des Finances, 

Monsieur Ie Président de la République 
Française, Président de l'Union Fran
çaise 
Son Excellence Monsieur Georges BIDAULT, 

Ministre des Affaires Etrangères, et 
Son Excellence Monsieur Jean de HAUTE

CLOCQUE, 
Ambassadeur Extraordinaire et Pléni
potentiaire de la République Française 
à Bruxelles, 

Son Altesse Royale Madame la Grande
Duchesse de Luxembourg 
Son Excellence Monsieur Joseph BECH, 

Ministre des Affaires Etrangéres, et ' 
Son Excellence Monsieur Robert ALS, 

Envoyé Extraordinaire et Ministre 
Plénipotentiaire de Luxembourg à 
Bruxelles, 

Sa Majesté la Reine des Pays-Bas 
Son Excellence Ie Baron C. G W. H. 

VAN ' BOETZELAER VAN ÛOSTERHOUT, 
Ministre des Affaires Etrangères, et 

Son Excellence Ie Baron Binnert Philip 
VAN HARINXMA THOE SLOOTEN, 
Ambassadeur Extraordinaire et Plén

potentiaire des Pays-Bas à Bruxelles, 
Sa Majesté Ie Roi de Grande-Bretagne, d ' Ir

lande et des Territoires Britanniques au
delà des Mers 
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pour Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d ' Irlande du Nord 
Ie Très Honorable Ernest BEVIN, 

Membre du Parlement, Principal Secré
taire d'Etat pour les Affaires Etran
gères, et 

Son Excellence Sir George William RENDEL 
K. C. M.G., 
Ambassadeur Extraordinaire et Pléni
potentiaire de Sa Majesté Britannique 
à Bruxelles, 

qui, après avoir présenté leurs pleins pou
voirs trouvés en bonne et due forme, 

sont convenus des dispositions suivantes: 
Art . I Convaincues de l'étroite solidarité 

de leurs intérêts et .de la nécessité de s'unir 
pour hater Ie redressement économique de 

· l'Europe, les Hautes Parties Contractantes 
organiseront et coordonneront leurs activités 
économiques en vue d 'en porter au plus haut 
point Ie rendement, par l'élimination de toute 
divergence dans leur politique économique, 
par l'harmonisation de leur production et 
par Ie développement de leurs échanges com
merciaux. 

La coopération stipulée à l'alinéa précé
dent et qui s'exercera notamment par Ie 
Conseil Consultatif prévu à l 'article VII , ne 
fera pas double emploi avec l'activité des au
tres organisations économiques da ns lesquel
les les Hautes Parties Contractantes sont 

, ou seront représentées et n 'entravera en rien 
leurs travaux, mais apportera au contraire 
!'aide Ie plus efficace à l'activité de ces orga
nisations. 

Art . Il. Les Hautes Parties Contractantes 
associeront leurs efforts, par la voie de con
sultations directes et au sein des Institutions 
spécialisées, afin d'élever Ie niveau de vie de 
leurs peuples et de faire progresser, d'une 
manière harmonieuse, les acüvités nationales 
dans Ie domaine social. 

Les Hautus Parties Contractantes se con
serteront en vue d'appliquer Ie plus töt pos
sible les recommandations d 'ordre social, 
émanant d'Institutions spécialisées, aux
quelles Elles ont donné leur approbation au 
sein de ces Institutions et qui présentent un 
intérêt pratique immédiat. 

Elles s'efforceront de conclure entre Elles, 
aussitöt que possible, des conventions de 
sécuri té sociale. 

Art. 111. Les Hautes Parties Contractan
tes associeront leurs efforts pour amener leurs 
peuples à une compréhension plus appro
fondie des principes qui sont à la base de leur 
civilisation commune, et pour développer 
leurs échanges culturels, notamment par Ie 
moyen de conventions entre Elles. 

Art. IV Au cas ou l'une des Hautes Par
ties Contractantes serait l'objet d 'une agres
sion armée en Europe, les autres lui porte
ront, conformément aux dispositions de l'ar
ticle 51 de la Charte des Nations Unies, aide 
et assistance par tous les moyens en leur 
pouvoir, militaires ' et autres. 

Art. V Toutes les mesures prises en appli
cation de l'article précédent devront être 
immédiatement portées à la connaissance 
du Conseil de Sécurité. Elles seront levées 
aussitöt que Ie Conseil de Sécurité aura pris 
les mesures nécessaires pour maintenir ou 
rétablir la paix ou la sécurité internationales. 
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Le présent Traité ne porte pas atteinte aux 
obligations résultant pour les Hautes Parties 
Contractantes des dispositions de la Charte 
des Nations Unies. Il ne sera pas interprété 
comme affectant en rien Ie pouvoir et Ie devoir 
du Conseil de Sécurité , en vertu de la Charte, 
d'agir à tout moment de la manière qu'il juge 
nécessaire pour maintenir ou rétablir la paix 
et la sécurité internationales. 

Art. VI Les Hautes Parties Contractantes 
déclarent, chacune en ce qui la concerne, 
qu 'aucun des engagements en vigueur entre 
Elles ou envers des Etats tiers n'est en op
position avec les dispositions du présent 
Traité. 

Elles ne conclueront aucune alliance et 
ne participeront à aucune coalition dirigée 
contre l'une d'entre Elles. 

Art . VII En vue de se concerter sur tou
tes les questions faisant l'objet du présent 
Traité, les Hautes Parties Contractantes crée
ront un Conseil Consultatif qui sera organisé 
de maniére à pouvoir exercer ses fonctions 
en permanence. Le Conseil siégera chaque 
fois qu'il Ie jugera cpportun. 

A la demande de l'une d'entre Elles, Ie 
Conseil Consultatif sera immédiatement 
convoqué en vue de permettre aux Hautes 
Parties Contractantes de se concerter sur 
toute situation pouvant constituer une me
nance contre la paix, en quelqu 'endroit qu 'elle 
se produise, sur !'attitude et les mesures à 
adopter en cas de reprise d 'une politique 
d 'agression de la part de l 'Allemagne ou sur 
toute situation mettant en danger la stabilité 
économique. 

Art. VIII Fidèles à leur détermination 
de ne régler leurs différends que par des voies 
pacifiques, les Hautes Parties Contractantes 
conviennent d 'appliquer entre Elles les ' dis
positions suivantes: 

Les Hautes Parties Contractantes régle
ront, pendant ia durée de l 'application du 
présent Traité, tous les différends visés par 
l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour 
Internationale de Justice, en les portant de
vant la Cour, sous les seules réserves que 
chacune d 'entre Elles a faites en acceptant 
la clause de juridiction obligatoire, et pour 
autant qu'Elle les maintiendrait. 

Les Hautes Parties Contractantes soumet
tront d'autre part à une procédure de con
ciliation tous différends autres que ceux visés 
à l'article 36, alinéa 2, du Statut de la Cour 
Internationale de Justice. 

En cas de différends complexes dont cer
tains éléments relèvent de la conciliation et 
d'autres du règlement judiciaire, chaque 
Partie au différend aura Ie droit de demander 
que Ie règlement par la voie judiciaire des 
éléments juridiques du différend précède la 
procédure de conciliation. 

Les stipulations qui précèdent ne portent 
pas a tteinte aux dispositions ou accords ap
plicables instituant toute autre procédure de 
r èglement pacifique. 

Art . IX Les Hautes Contractantes pour
ront décider, de commun accord, d 'inviter 
tout autre Etat à adhérer au présent Traité 
aux conditions qui seront convenues entre 
·Elles et l'Etat invité. 

Tout Etat ainsi invité pourra devenir 
partie au Traité par Ie dépöt d 'un instrument 
d 'adhésion auprès du Gouvernement beige. 
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Ce Gouvernement informera les autres 
Hautes Parties Contractantes du dépöt de 
chaque instrument d'adhésion. 

Art. X Le présent Traité sera ratifié et 
les instruments de ratification seront dépo
sés que faire se pourra auprès du Gouverne
ment beige. 

Il entrera en vigueur à la date du dépöt 
du dernier instrument de ratification et reste
ra en vigueur pendant cinquante ans. 

A l 'expiration des cinquante ans, chaque 
Haute Partie Contractante aura Ie droit de 
mettre fin au Traité, en ce qui la concerne, à 
condition d 'adresser une déclaration à eet 
effet au Couvernement beige avec préavis 
d'un an . 

Le Gouvernement beige informera les 
Gouvernements des autres Hautes Parties 
Contractantes du dépöt de chaque instrument 
de ratification ainsi que de chaque déclara
tion de dénonciation. 

1 En foi de quoi, les Plénipotentiaires ci
dessus désignés ont signé Ie présent Traité 
et y ont apposé leur sceau. 

Fait à Bruxelles, Ie 17 mars 1948, en fran
çais et en anglais , les deux textes faisant 
également foi , en un exemplaire unique qui 
sera déposé aux archives du Gouvernement 
beige et dont copie certifiée conforme sera 
transmise par ce Gouvernement à chacun 
des autres signataires. 
Pour la Belgique: 

P. H . SPAAK 
G. EYSKENS 

Pour la France: 
BIDAULT 
J. DE HAUTECLOCQUE 

P our Ie Luxembourg: 
Jos. B E CH 
ROBERT ALS 

Peur les Pays-Bas: 
W. VAN BOETZELAER 
VAN HARlNXMA THOE SLOOTEN 

Pour Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'lrlande du N ord: 

ERNEST BEVlN 
GEORGE RENDEL 
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28 Juni 1948. BESLUIT, houdende her

nieuwde vaststelling van het Reglement 
betreffende het onderzoek van vaartuigen 
en vlotten, die ee Rijn bevaren. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina. 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op voordracht van de Ministers van Ver
keer en Waterstaat van 5 Mei 1948, Direc
toraat-Generaal van Scheepvaart, No. 127 .099 
Ju/183/183/6, en van Buitenlandse Zaken 
van 12 Mei 1948, Directie Verkeer en Grote 
Rivieren no. 73921; 

Gezien het door de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart in haar zitting van N ovem
ber 1947 vastgesteld reglement betreffende 
het onder,;oek van vaartuigen en vlotten, 
die de Rijn bevaren; ' 

Gelet op artikel 22 der herziene Rijnvaart
acte van 17 October 1868 (Stbl. 1869 no. 75); 
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De Raad van State gehoord (advies van 
1 Juni 1948, no. 55); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Ministers van 15/24 Juni 1948, no. 
136992/ J .183/183/6, Directie Verkeer en Grote 
Rivieren no. 67129; 

Heb ben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat: 
I. met ingang van 1 April 1948 het boven

bedoelde, hiernevens gevoegde reglement 
betreffende het onderzoek van vaartuigen 
en vlotten, die de Rijn bevaren van kracht 
zal zijn; 

II. op het sub I genoemde tijdstip ver
vallen het Reglement van Politie, bekrach
tigd bij het Koninklijk besluit van 19 Juni 
1922 (Staatsblad no. 407) en de § 33, 34, 36, 
37, 38, 39, 40 en 46 van het Rijnvaartpoli
tiereglement, bekrachtigd bij het Koninklijk 
besluit van 23 Januari 1923 (Staatsblad no. 
40), zoals bedoeld reglement is gewijzigd 
en aangevuld, laatstelijk bij het Koninklijk 
besluit van 9 Juli 1929 (Staatsblad no. 386). 

De Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwe.lk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan de 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, 28 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
H. Vos. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
W . VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 7 September 1948). 

REGLEMENT 
BETREFFENDE HET ONDERZOEK 
VAN VAARTUIGEN EN VLOTTEN, 

DIE DE RIJN BEVAREN 
Vaartuigen onderworpen aan 
het onderzoek 

Art. 1. Het onderhavige reglement be
treffende het afgeven aan vaartuigen en vlot
ten, die de Rijn bevaren, van het certificaat, 
voorzien in artikel 22 van de herziene Rijn
vaartacte van Mannheim van 17 October 
1868 en vermeld in artikel 9, lid 2, van het 
reglement van politie voor de Rijnvaart, is 
van toepassing : 

r. Op vaartuigen behorende tot de volgen
de categorieën, met uitzondering van veren: 

a. schepen en boten met een laadvermogen 
van 15 ton of meer of, in het geval van vaar
tuigen, niet bestemd voor het vervoer van 
goederen, met een waterverplaatsing van 15 
ton of meer; · 

b. alle sleepboten; 
c. alle drijvende voorwerpen, waarop of 

waarin machinale toestellen, zoals bagger
werktuigen, kranen, hefwerktuigen, heistel
lingen, zijn opgesteld (drijvende werktuigen 

2 . Op vlotten. 

EERSTE DEEL 
Vaartuigen 

HOOFDSTUKr.PROCEDURE 
Certificaat van onderzoek 

2. r. l>e vaartuigen in artikel 1, moeten 
van een certificaat van onderzoek zijn 
voorzien. 
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2. Andere vaartuigen kunnen van een 
certificaat van onderzoek worden voorzien 
op aanvrage van hun eigenaar. 
. 3. Het certificaat van onderzoek wordt 
afgegeven door een Commissie van Deskun
digen na een onderzoek van het vaartuig. 

Commissies van deskundigen 
3. 1. Commissie van Deskundigen zijn 

in bepaalde daartoe geeigende havens inge
steld. Deze commissies zijn onderworpen 
aan het toezicht van de hogere autoriteiten 
van de Staat , waartoe zij behoren. 

2. De Commissies van Deskundigen zijn 
samengesteld uit een voorzitter, die de gang 
van zaken regelt , en uit beëdigde deskundi
gen. 

Als ,deskundigen zullen van elke Commissie 
deel uitmaken: 

a. een ambtenaar van de haven of een 
ambtenaar van de Rijkswaterstaat; 

b. deskundigen op het gebied van de 
scheepsbouw en van de bouw van scheeps
machines en scheepsmotoren; 

c. een of meer schippers, die in het bezit 
zijn van een Rijnschipperspatent. 

De voorzitter en de leden van de Commissies 
worden aangewezen door de Regering van 
de Staat, waartoe deze behoren. 

Voor elke als lid der Commissie aangewezen 
deskundige wordt een beëdigd plaatsvervan
ger aangewezen. 

3. Eigênaars van vaartuigen kunnen 
zich tot een Commissie hunner keuze wenden, 
onafhankelijk van de nationaliteit van het 
vaartuig. 

Zeeschepen 
4. I. De door de bevoegde autoriteiten 

of door erkende bevoegde organen afgegeven 
certificaten van deugdelijkheid voor het uit
oefenen van zee- of kustvaart, vervangen 
het certificaat van onderzoek voor de sche
pen, die van dit laatste niet zijn voorzien, 
onder voorwaarde, dat het aantal en het 
gewicht van hun ankers voldoen aan de 
voorschriften van bijlage E. Evenwel is deze 
voorwaarde tot 31 December 1967 niet ver
plicht voor de schepen, die reeds in dienst 
waren voor het van kracht worden van dit 
reglement. 

2. Wanneer een zeegaand pleziervaartuig 
aan een lid van een erkende nautische ver
eniging toebehoort, vervangt het daarvoor 
door die vereniging of door een daartoe be
voegde autoriteit afgegeven certificaat van 
deugdelijkheid het certificaat van onderzoek, 
indien het vaartuig niet van dit laatste is 
voorzien. 

Aanvrage van het 
certificaat 

5. De eigenaar van het vaartuig, die een 
certificaat van onderzoek wenst te verkrijgen, 
of zijn vertegenwoordiger moet bij een Com
missie van Deskundigen een getekende aan• 
vrage volgens het model van bijlage A in
dienen, vergezeld gaande van de in die bij
lage vermelde stukken. 

Aanbieding van het vaartuig 
voor het eerste onderzoek 

6. I. De eigenaar of zijn vertegenwoor
diger moet het vaartuig ledig, gereinigd en 
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volledig uitgerust voor het onderzoek aan
bieden; hij is gehouden de nodige hulp te 
verlenen en een met twee roeiers bemande 
hechte boot beschikbaar te stellen, indien 
de Commissie van Deskundigen zulks ver
langt. 

2. Hij moet medewerken aan de vaar
proeven, die, wanneer bijzondere beweegre
denen zulks vereisen, door de Commissie 
van Deskundigen kunnen worden voorge
schreven. 

Afgifte van het certificaat 
7. I. Wanneer de Commissie van Des

kundigen vaststelt , dat het vaartuig deugde
lijk is bevonden om te varen en dat het vol
ledig is uitgerust , doet zij aan de aanvrager 
een certificaat van onderzoek volgens het 
model van Bijlage B toekomen; zij behoudt 
een afschrift van elk certificaat, dat zij af
geeft. 

2. In het geval, dat de Commissie van 
Deskundigen weigert een certificaat af te 
geven, moet zij de aanvrager de redenen van 
haar weigering mededelen. 

3. Voor tankvaartuigen, die dienen voor 
het vervoer . van vloeibare brandstoffen, 
voorzien in artikel r van het internationale 
reglement, dat als bijlage behoort bij de 
Haagse Conventie van de rste Februari 1939 
betreffende het vervoer van vloeibare brand
stoffen op de binnenwateren, zal het certi
ficaat van onderzoek ,• om geldig fe zijn, de 
vermelding moeten bevatten, voorzien in 
artikel r8 van bovengenoemd bijzonder re
glement . 

Geldigheidsduur 
8. I. Voor nieuwe vaartuigen bedraagt 

de geldigheidsduur der certificaten van on
derzoek, afgegeven volgens de voorschriften 
van het onderhavige reglement: 

a. voor passagiersvaartuigen: 5 jaren; 
b. voor tankvaartuigen: 4 jaren; 
c. voor andere vaartuigen, voorzien van 

mechanische middelen van voortbeweging: 
I2 jaren; 

d. voor andere vaartuigen, niet voorzien 
van mechanische middelen van voortbewe
ging: 20 jaren; 

2. Voor vaartuigen, die vóór het eerste 
onderzoek reeds in dienst waren, bepaalt de 
Commissie van Deskundigen, die dit onder
zoek verricht , in elk afzonderlijk geval, on
verminderd het bepaalde in artikel 52 van 
dit reglement , de geldigheidsduur van het 
certificaat naar de uitkomsten van het on
derzoek binnen de volgende grenzen: 

a. voor passagiersvaartuigen: van 3 tot 
5 jaren; 

b. voor t ankvaartuigen :· van 2 tot 4jaren; 
c. voor andere vaartuigen met mechani

sche beweegkracht: van 6 tot 12 jaren; 
d. voor andere vaartuigen zonder me

chanische beweegkracht: van ro tot 20 jaren. 
3. Voor toepassing van de leden r en 2 

van het onderhavige artikel worden tank
vaartuigen, bestemd voor het vervoer van 
vloeistoffen, waarvan het vlampunt boven 
roo° Celsius ligt en niet vallende onder de 
categorie gevaarlijke goederen, gelijkgesteld 
met andere vaartuigen, al dan niet voorzien 
van mechanische middelen van voortbewe
ging, al naar het geval zich voordoet. 
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Wijziging van het certificaat 

9. I. Behalve de aantekeningen, voor
zien in de artikelen IO, II, r2 , ró en 52 kan 
geen enkele wijziging in het certificaat van 
onderzoek worden aangebracht, tenzij door 
de Commissie, die het certificaat heeft afge
geven. 

2. Elke verandering van de naam van 
het vaartuig en elke wijziging in de eigendom 
er van alsmede elke herijk moeten met het 
oog op wijziging van het certificaat ter ken
nis worden gebracht van de Commissie, die 
het certificaat heeft afgegeven. 

Bijzonder onderzoek 

10. Na elke wijziging of belangrijke her
stelling, die de hechtheid van zijn bouw of 
zijn kenmerkende bijzonderheden beinvloedt, 
moet het vaartuig voor de aanvang van enige 
nieuwe reis aan een der Commissies van Des
kundigen worden aangeboden teneinde aan 
een bijzonder onderzoek te worden onder
worpen. Deze Commissie kan, naar aanleiding 
van dit onderzoek, de geldigheidsduur van 
het certificaat verlengen volgens de leden 
2 en 3 van artikel r r. Zij tekent de uitkom
sten van dit onderzoek in het certificaat aan 
en zendt een afschrift van deze aantekening _ 
aan de Commissie, die het certificaat heeft 
afgegeven. 

Aanvullend onderzoek 

ll. Vóór het verstrijken van de geldig
heidsduur van een certificaat van onderzoek 
moet het vaartuig worden onderworpen aan 
een aanvullend onderzoek door een der Com
missies van Deskundigen, zulks met het oog 
op de verlenging van het certificaat. 

2. Bij uitzondering kan door de Commissie 
van Deskundigen, die een certificaat heeft 
afgegeven, op een met redenen omklede aan
vraag de;,geldigheidsduur van het certificaat 
van onderzoek met ten hoogste zes maanden 
worden verlengd. Deze verlenging wordt 
schriftelijk verleend, de desbetreffende ver
klaring moet zich aan boord van hèt vaar
tuig bevinden. 

3. Naar gelang van de bevindingen bij 
het aanvullend onderzoek zal de geldigheids
duur, te rekenen van het tijdstip van dat 
onderzoek, opnieuw en binnen de volgende 
grenzen worden vastgesteld: 

a. voor passagiersvaartuigen: van 3 tot 
5 jaren; 

b. voor tankvaartuigen: van 2 tot 4 jaren; 
c. voor andere vaartuigen met mechani

sche beweegkracht: van 6 tot 12 jaren; 
d. voor andere vaartuigen zonder mecha

nische beweegkracht: van ro tot 20 jaren. 
4. Elke verlenging van de geldigheids

duur van een certificaat zal daarop worden 
aangetekend en zal ter kennis worden ge
bracht van de Commissie, die dit certificaat 
heeft afgegeven. 

5. Voor de toepassing van het in dit ar
tikel in lid 3 vermelde worden tankvaartui
gen, bestemd voor het vervoer van vloei
stoffen, waarvan het vlampunt boven roo 0 

Celsius ligt en niet vallende onder de categorie 
gevaarlijke goederen, gelijkgesteld met andere 
vaartuigen, met of zonder mechanische be
weegkracht, al naar het geval zich voordoet . 



Vrijwillig onderzoek 
12. r. De eigenaar van een vaartuig 

of zijn vertegenwoordiger kan, afgescheiden 
van het verplichte bijzondere (art. 10) of 
aanvullen'd (art. 11) onderzoek, aan een der 
Commissies van Deskundigen om een her
nieuwd onderzoek van zijn vaartuig verzoe
ken. 

2 . Wanneer de eigenaar bf zijn vertegen
woordiger zulks vraagt, wordt hem een 
nieuw certificaat afgegeven. In dit geval 
wordt 1-\et oude certificaat ingetrokken en 
wordt daarop aangetekend, dat het vervallen 
is. Het nieuwe certificaat moet een verwij
zing naar het oude bevatten. 

3. Wanneer geen nieuw certificaat wordt 
afgegeven, worden de bevindingen bij het 

· onderzoek door de Commissies van Deskun
digen op het bestaande certificaat aangete
kend en wordt door deze Commissie afschrift 
van die aantekening gezonden aan de Com
missie, die het certificaat heeft afgegeven. 

Aanbieding van het vaar-
tuig voor later onderzoek 

13. r. Ook in het geval van onderzoek 
als voorzien in de artikelen 10 tot en met 12, 
zullen de voorschriften van art . 6 van toepas
sing zijn. 

2 . Wanneer bijzondere beweegredenen 
zulks wenselijk maken, kan de Commissie 
een onderzoek op het droge eisen. 

Onderzoek ambtshalve 
14. r. Indien zij ernstige redenen hebben 

om te vermoeden, dat een vaartuig niet lan
ger voor de vaart geschikt is, kunnen de 
autoriteiten,. belast met het toezicht op de 
toepassing van het Reglement van Politie 
voor de Rijnvaart , een onderzoek van het 
vaartuig door een der Commissies van Des
kundigen gelasten. 

2. De eigenaar draagt slechts dan de , 
kosten van het onderzoek, wanneer de ver
moedens van die autoriteiten als juist wor
den erkend. 

3. De voorschriften van het onderhavige 
artikel wijzigen in geen enkel opzicht de 
bevoegdheden, die de autoriteiten, belast 
met het toezicht op de toepassing van het 
Reglement van Politie voor de Rijnvaart 
krachtens de artikelen 9 en 103 van dit Regle
ment bezitten. 

Vrijstelling van onderzoek 
15. De Commissie van Deskundigen kan 

er zich van onthouden het vaartuig geheel 
of gedeeltelijk te onderwerpen aan het in dit 
Reglement voorziene onderzoek, voor zover 
uit een geldig attest, 1 , afgegeven door een 
orgaan, dat is erkend door alle Staten, die 
Commissies van Deskundigen hebben inge
steld, blijkt dat het vaartuig voldoet aan de 
voorschriften van de artikelen 21 tot en met 
35-
Inhouding en intrekking 
van het cer'tificaat 

16. 1. · In de gevallen, voorzien in de ar
tikelen 10, 11 en 14, kan de Commissie van 
Deskundigen het certificaat van onderzoek 

1 De Centrale Commissie zal periodiek 
een lijst van de erkende organen publiceren. 
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inhouden totdat in de door haar vastgestelde
ge breken is voorzien. 

2. Evenwel zal, indien de eigenaar van 
het vaartuig of zijn vertegenwoordiger de 
wens daartoe te kennen geeft, de Commissie 
van Deskundigen de voorwaarden vaststellen, 
waaronder bet schip nog één reis mag maken; 
de Commissie maakt hiervan aantekening
in het certificaat en zendt afschrift van deze 
aantekening aan de Commissie, die het cer
tificaat heeft afgegeven. 

3. Behalve in het geval, voorzien in arti
kel 12 , kan het certificaat slechts worden in
getrokken door de Commissie, die het heeft 
afgegeven en slechts dan, wanneer het vaar
tuig of de uitrusting ervan zich in een toe-
stand bevindt, die de veiligheid van de 
scheepvaart in gevaar zou kunnen brengen. 

Duplicaten 
17. I. Indien het certificaat is verloren 

gegaan, moet daarvan mededeling worden ge
daan aan de Commissie, die het heeft afge
geven. 

Deze kan een duplicaat van het certificaat 
afgeven of wel eisen, dat het vaartuig aan 
een hernieuwd onderzoek wordt onderwor
pen; zij tekent op het duplicaat aan, dat het 
oorspronkelijke certificaat is verloren en 
nietig verklaard. 

2. Wanneer een certificaat onleesbaar 
of door enige andere oorzaak onbruikbaar is. 
gew..J rden, moet de eigenaar van het vaar
tuig of zijn vertegenwoordiger het certifi
caat teruggeven aan de Commissie, die het 
h~eft afgegeven; deze geeft dan een dupli
caat af. 

Vervallen certificaten 
18. Certificaten, die niet meer geldig zijn 

of die zijn ingetrokken door toepassing van 
art. 12, lid 2, moeten worden teruggezonden 
aan de Commissie ,die ze heeft afgegeven. 

Register der certificaten 
19 Elke Commissie van Deskundigen 

nummert de door haar afgegeven certifi
caten doorlopend. 

Zij houdt aantekening van de afgegeven 
certificaten in een register, dat tenminste 
de in bijlage C opgesomde gegevens vermeldt, 
en van de wijziging, de vernieuwing en het 
vervallen der certificaten. 

Inlichtingen 
20. Personen, die bewijzen er een wèlge

grond belang bij te hebben om kennis te 
nemen van de inhoud van het certificaat 
van onderzoek van een vaartuig, kunnen 
zulks doen bij de Commissie van Deskundi
gen en kunnen op hun kosten uittreksels of 
gewaarmerkte afschriften van het certificaat 
verkrijgen. 

HOOFDSTUK 2. BOUW EN UITRUSTING 

Bouw van vaartuigen 
Algemeen 

21. Alle vaartuigen moeten aan de vol
gende voorschriften voldoen: 

1. Het vaartuig moet waterdicht en 
hecht gebouwd zijn en moet een voldoende 
stabiliteit bezitten. 

De stuurinrichting moet deugdelijk zijn. 
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2. Metalen vaartuigen moeten zijn voor
.zien van voldoend waterdichte schotten. 
Iedere' door deze schotten begrensde afdeling 
moet te allen tijde afzonderlijk kunnen wor
•den leeggepompt. 

, Jn deze schotten mogen lensgaten voor
komen, waarvan het totale oppervlak niet 
·.meer mag bedragen dan roo cm2 per schot 
onper voorwaarde, dat deze gaten voorzien 
zijn van onder alle omstandigheden behoor
lijk werkende afsluiters, die van het dek af 
kunnen worden bediend . 

3. Waterinlaten en -uitlaten en de daartoe 
behorende buizenstelsels moeten zodanig in
gericht zijn, dat elke ongewilde toetreding 

' van water in het schip wordt voorkomen. 
4. De verblijven van het personeel moeten 

voldoen aan de behoeften van hygiëne en 
·veiligheid. 

5. Veiligheidsinrichtingen moeten worden 
aangebracht om het personeel te bescher
men tegen gevaren, waaraan het is blootge
steld door de nabijheid van bewegende ma
chinedelen of door de aanwezigheid van dek
-openingen. 

.Bou·w van vaartuigen met 
mechanische beweegkracht 

22. Behalve aan de voorschriften van 
art. 21 moeten alle vaartuigen met mecha
nische beweegkracht aan de volgende voor

·waarden voldoen. 
1. De voortstuwing moet vlug gestopt en 

van vooruit op achteruit gezet kunnen wor
den. 

2. Machines, ketels, gasgeneratoren en 
hulpwerktuigen, zomede bunkers of brand
stofreservoirs moeten zodanig zijn aange
bracht, dat elk gevaar van ontploffing, brand 
,of vergiftiging wordt vermeden. Machines 
en hun toebehoren moeten zodanig zijn aan
gebracht, dat hun werking geen enkele scha

,delijke invloed op het vaartuig uitoefent . 
Brandstofreservoirs, die niet één geheel 

met het vaartuig uitmaken, moeten op zo
-danige wijze worden bevestigd, dat zij zich 
niet kunnen verplaatsen en dat geen enkel 
deel er van dient tot versterking van de romp. 

3. De ruimten, die de voortstuwingsma
chines, de ketels en de gasgeneratoren be
vatten, moeten van voldoende afmetingen 
zijn om de bediening en het lopende onder
houd van de machines en alle stookwerk
zaamheden gemakkelijk en zonder gevaar 
mogelijk te maken. Deze ruimten moeten 
·vloeren van metaal , beton of tegels hebben 
-en moeten van het overige vaartuig door 
vaste metalen waterdichte schotten zijn ge
scheiden; daarenboven moet, wanneer het 
vlampunt van de gebruikte vloeibare brand
stof beneden 30° Celsius ligt, de zoldering 
-onbrandbaar zijn. De verloren ruimten onder 
-deze localiteiten mogen niet met het overige 
vaartuig in verbinding staan en moeten af
zonderlijk kunnen worden leeggepomt. 

Op houten vaartuigen mogen de vloeren 
en schotten van deze zelfde localiteiten van 
hout zijn; in dit geval moet de vloer en moe
ten, wanneer het' vlampunt van de gebruikte 
-vloeibare brandstof beneden 30° Celsius ligt, 
ook de schotten, de wegering en de zoldering 
-van een brandvrije bekleding worden voor
.zien. 

Een goede luchtverversing in deze locali-
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teiten moet verzekerd zijn; met name moet 
elke opeenhoping van ontvlambare of scha
delijke gassen worden vermeden en de dam
pen, die de machines kunnen afgeven, moe
ten onmiddellijk worden afgevoerd. 

De bedoelde localiteiten moeten worden 
verlicht door middel van bovenlichten of 
patrijspoorten, teneinde zoveel mogelijk de 
noodzakelijkheid van kunstmatige verlich
ting des daags te vermijden. De ladders en 
trappen ten dienste van deze localiteiten 
moeten van metaal vervaardigd en gemakke
lijk en veilig in gebruik zijn. 

4. Wanneer de voortstuwingsmachines 
niet van de brug af worden bediend, moeten 
betrouwbaar werkende inrichtingen voor de 
onderlinge gemeenschap tussen brug en 
machinekamer bestaan. 

5. Bovendien moeten op sleepboten de 
haken of inrichtingen voor het vastmaken 
en vieren van de sleeptrossen veilig kunnen 
worden bediend. Zij moeten zodanig zijn op
gesteld, dat de bestuurbaarheid en de sta
biliteit van het vaartuig niet in gevaar wor
den gebracht. 

,Bouw van motorvaartuigen 
23. Behalve aan de voorwaarden, voor

zien, in de artikelen 21 en 22, moeten motor
vaartuigen voldoen aan de volgende voor
waarden: 

1. De reservoirs en pijpleidingen moeten 
sterk en dicht zijn, de pijpleidingen moeten 
beschermd zijn. 

Wanneer het vlampunt van de vloeibare 
brandstof onder 30° Celsius ligt, mogen alleen 
reservoirs voor het dagelijks gebruik in de 
motorkamer worden opgesteld. De toevoer 
van brandstof moet van een plaats buiten 
de localiteit, waar de brandstof is opgesla
gen, kunnen worden afgesloten. Drukleidin
gen voor lucht, samengeperst gas of vloei
bare brandstof moeten ter plaatse van de 
aansluiting op het reservoir voorzien zijn van 
een afsluitkraan en moeten over hun volle 
lengte toegankelijk zijn. 

2. De pompen voor de vulling van de 
werktank met vloeibare brandstof uit een 
reservetank mogen uitsluitend voor dit doel 
gebruikt worden; voor het geval het vlam
punt van de gebruikte vloeistof onder 30° 
Celsius ligt, moeten deze pompen goed be
schermd en gemakkelijk buiten de motor
kamer worden opgesteld. 

3. De vull~iding en de luchtleiding van de 
brandstof,reservoirs moeten op het dek of 
buiten boord uitmonden. 

Bouw van tankvaartuigen 
24. 1. De bouw van tankvaartuigen, die 

dienen voor het vervoer van vloeibare brand
stoffen, voorzien in art. 1 van het internatio
nale reglement, dat als bijlage behoort bij de 
Haagse Conventie van de 1ste Februari 1939 
betreffende het vervoer van vloeibare brand
stoffen op de binnenwateren, moet voldoen 
aan de bepalingen, die tot dit doel zijn voor
zien in genoemd internationaal reglement. 

2. Voor tankvaartuigen, die niet zijn on
derworpen aan de bijzondere reglementering 
voor het vervoer van vloeibare brandstoffen, 
bepaalt de Commissie van Deskundigen in 
voorkomend geval, voor elk geval afzonder
lijk en rekening houdende met de aard van 
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het vervoer, waartoe deze vaartuigen zijn 
bestemd, de voorwaarden, waaraan zij moe
ten voldoen. 

Uitrusting 
25. I. De aantallen, gewichten en af

metingen van ankers, ankerkettingen en 
kabels moeten gelijk zijn aan of groter dan 
ciie, vermeld in bijlage E. 

2. Aan boord van alle vaartuigen moeten 
zich bevinden tenminste : 

a. de lantaarns, vlaggen, klokken, drij
vers, sirenes en andere toestellen, nodig voor 
de uitzending van de zicht- en geluidsseinen, 
voorzien in het Rijnvaartpolitiereglement; 

b. een scheepsroeper; 
c. een loopplank; 
d. lensmiddelen van voldoend vermogen; 

a,an boord van vaartuigen met minder dan 
50 ton draagvermogen kan de Commissie 
van Deskundigen hoosvaten als lensmiddel 
toelaten. 

Wanneer van handpompen gebruik wordt 
gemaakt , bepaalt de Commissie van Des
kundigen het aantal van deze werktuigen op 
tenminste één pomp voor elke groep van 
drie door waterdichte schotten gescheiden 
afdelingen; 

e. kurkzakken; 
f. schoorbomen; 
g. voorschrift voor de behandeling van 

drenkelingen. 

Bijzondere uitrusting 
26. r. Aan boord van vaartuigen zon

der mechanische beweegkracht en met meer 
dan 200 ton laadvermogen en van alle vaar
tuigen met zodanige beweegkracht, alsmede 
van drijvende werktuigen moeten zich, be
halve de uitrusting, voorzien in art. 25, be
vinden: 

a. een of meer reddingskleden; 
b. een kist met voldoende verbandmidde

len. 
Deze reddingskleden zijn niet verplicht 

voorgeschreven voor vaartuigen met me
chanische beweegkracht, die volgens hun 
certificaten bestemd zijn voor het bevaren 
van bepaalde korte trajecten. 

2. Aan boord van vaartuigen met me
chanische beweegkracht moeten zich één 
of meer brandblusapparaten of ander ge
ëigend brandblusmateriaal bevinden. 

3. Aan boord van vaartuigen die vloei
bare brandstof gebruiken, moet zich ten min
ste één schuimblusser of gelijkwaardig mid-
del bevinden. . 

4. Aan boord van motorvaartuigen, die 
vloeibare brandstof gebruiken, waarvan het 
vlampunt beneden 30° Celsius ligt, moeten 
zich bovendien bevinden : 

a. in de onmiddellijke nabijheid van de 
motorkamer, aanvullende geschiKte brand
blusmiddelen (dekens of andere); 

. b. in de motorkamer en in de toeganke
lijke ruimen, waar zich brandstofreservoirs 
bevinden, bordjes met het opschrift "Ver
boden te roken". 

Reddingmiddelen 
27. I. Er moeten zich bevinden : 
a. aan boord van vaartuigen zonder me

chanische beweegkracht; 
bij een lengte volgens meetbrief van ten 
L. & S. 1948 
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hoogste 40 m: één reddingboei of gordel, 
bij een lengte volgens meetbrief van meer 

dan 40 m: twee reddingboeien of gordels; 
b. aan boord van vaartuigen met me

chanische beweegkracht en van drijvende 
werktuigen: 

bij een lengte volgens meetbrief van ten 
hoogste 70 m: twee reddingboeien of -gor-
dels , , 

bij een lengte volgens meetbrief van meer 
dan 70 m: drie reddingboeien of -gordels. 

De reddingboeien of -gordels, voorgeschre
ven in het onderhavige reglement, moeten 
een drijfvermogen van tenminste 7 kg heb
ben. 

2. Vaartuigen met of zonder mechanische 
beweegkracht met meer dan 100 ton laadver
mogen, sleepboten met meer dan 50 ton 
waterverplaatsing en alle drijvende werk
tuigen moeten tenminste voorzien z ijn van 
een reddingboot met uitrusting. De aanwe
zigheid van deze reddingsboot is niet ver
plicht voor sleepboten, die volgens hun cer
tificaat bestemd zijn voor het varen op be
paalde korte trajecten, voor vaartuigen m et 
een optrekker en voor die met een opduwer, 
indien de bevestiging van de opduwer aan 
het hoofdvaartuig snel kan worden losge
gooid . 

Passagiersvaartuigen 
28. I. Het grootste t~egelaten aantal 

passagiers aan boord van passagiersvaar
tuigen wordt bepaald volgens de voorschrif
ten van bijlage D. Elk kind geldt voor een 
passagier. 

2 . Wanneer niet door berekening kan 
worden vastgesteld, of de grootste toege
laten diepgang zal worden overschreden, 
wanneer zich passagiers, t en getale van het 
grootste toegelaten aantal volgende uit de 
toepassing van de regels van bijlage D, aan 
boord bevinden (elke persoon t e rekenen op 
75 kg), dan moet het vaartuig aan ee be
lastingproef worden onderworpen. W anneer 
deze proef met dode lasten wordt uitgevoerd, 
moet elke persoon door een last van 82,5 wor
den vervang~n. 

3. De aanvrager moet het bewijs leveren 
van voldoende hert-kende st:i.biliteit op grond 
van de gegevens , verkre~~n u it een proef. 

4. De t oegan g t ot gede!lten van het va:u 
tuig , die n iet voor p .sngiers bestemd zijn, 
moet door daa r toe geëige,ld m iJdele wor
den verboden; in :1~t bijzond ,r m oetc,1 de 
toegangen t ot e 1,,-u, en <le machi ne'.-rnMer 
of m otor.camer ge,lot e 'l z ,jn en op e,:m ge
ëigende plaat s van u'e a nwiizing: ,,Verbodea 
t oegan r:" z .j,1 vo . r i !'l. 

5. De voor pass .giers bestemde d okken 
moeten rondom wor<len voorzi,,n va 1 een 
verschan sing o f reli 11g van t e n,1 l ste O, :JO 1n 
hoogte . H et onderst! ,:edeelt ,~ • 1 relingen 
moet op zodanige w;jze z ~n in ,<:ric . . t, dat 
kinderen er niet doornee.i J, 'l .n v,llen . 

6. Trappen en ,nroi.1Ji • -.ne,1 , d ie 
bestemd zijn voor ) .tS5 ~ ~i~r.:> , 1 ioet ~n een 
minste b reedt e Vd.n 0,80 m -,•ob,· .i . De trap
pen m oet en ter w '•r$Z jj ,n van l~ •J ningen 
zijn voorzien . W a ,n !r e~n loca.lite i t of een 
gedeelte van het v ·t i I s ,chts door m id
del van een gang t ,,c.,. .n ·<>lï is , moet de 
wijdte van d"ze il I P, .,i . '{ één m bedra gen. 
Op k leine I v aartui · ''l m tg dezl' afmeting 

3 
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0,80 m bedragen, doch in dat geval moeten 
de localiteiten ,die meer dan 30 personen 
kunnen bevatten, van een nooduitgang of 
noodluik zijn voorzien. 

7. Een derde deel van het grootste toe
gelaten aantal passagiers moet in tegen regen 
beschutte ruimten plaats kunnen vinden. 

8. Alle waterkranen in keukens en kan
toren, alsmede in localiteiten, bestemd voor 
passagiers, moeten zodanig zijn ingericht, 
dat het niet mogelijk is daaraan rivierwater 
of water van machines te onttrekken. Dit 
voorschrift is niet bindend voor wasgelegen
heden, die het opschrift "geen drinkwater" 
dragen. 

9. Op alle dekken moet zich een voldoen_de 
aantal reddingboeien of -gordels op onmid
dellijk toegankelijke plaatsen bevinden. Elke 
plaats, waar zich een boei of gordel moet be
vinden, moet worden aangeduid met een 
opschrift. Het aantal boeien of - eventueel 
- gordels, wordt door de Commissie van 

Deskundigen bepaald . 
Passagiersvaartuigen met meer dan 50 

ton waterverplaatsing moeten tenminste een 
reddingboot met uitrusting hebben. 

De Commissie van Deskundigen kan van 
de verplichting tot het hebben van een red
dingboot die passagiersvaartuigen vrijstellen, 
die volgens hun certificaat bestemd zijn om 
slechts bepaalde korte trajecten te bevaren. 

10. Aan boord van vaartuigen, waarop 
niet meer dan 300 passagiers vervoerd mogen 
worden moet zich ten minste één privaat 
per 15Ó personen bevinden. Op vaartuigen, 
waarop meer passagiers vervoerd mogen 
worden, moeten afzonderlijke privaten voor 
elk ·geslacht zijn . ingericht, tenminste één 
privaat per 200 passagiers; de helft van de 
voor mannen bestemde privaten kan uit 
waterplaatsen bestaan. De privaten moeten 
voorzien zijn van moderne hygiënische in
richtingen. 

Drinkwaterreservoirs 
29. 1. Elk vaartuig moet zijn voorzien 

van een of meer drinkwaterreservoirs. 
2. De reservoirs moeten zodanig zijn in

gericht, dat zij gemakkelijk te reinigen zijn 
en dat het water daaraan gemakkelijk kan 
worden ontleend. 

Vast opgestelde reservoirs moeten een ope
ning met deksel voor het schoonmaken heb
ben en voorts een beschermde ontluchtings
opening, een kraan of pompinrichting, als
mede een inrichting, waardoor het mogelijk 
is de aanwezige hoeveelheid water te meten. 

Aan boord van vaartuigen met meerdere 
logiezen moet bij elke groep van logiezen 
tenminste een drinkwaterreservoir of een 
drinkwaterkraan worden aangebracht. 

3. De drinkwaterreservoirs moeten een 
totale inhoud hebben, overeenkomende met 
tenminste 100 1 water voor de schipper, voor 
elk lid van de bemanning en voor elk der 
andere personen , voor wie een vast verblijf 
aan boord van het vaartuig aanwezig is. 

4. Aan boord van vaartuigen, die volgens 
h1.m certificaat bestemd zijn om slechts be
paalde korte trajecten te bevaren, kan worden 
volstaan met drinkwaterreservoirs van een 
totale inhoud van 50 tot 100 1 al naar de 
sterkte van de voorgeschreven minst ver
eiste bemanning. 
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I nzinkingsmerken 
30. I. De Commissie van I)eskundigen 

bepaalt de grootste toegelaten inzinking en 
geeft deze door middel van merken aan. 

2. De inzinkingsmerken moeten aan beide 
zijden van het vaartuig worden aangebracht 
op een zodanige hoogte, dat hun onderkanten 
de waterspiegel raken, wanneer de grootste 
toegelaten inzinking is bereikt. 

Deze merken moeten een lengte van 30 cm 
en een hoogte van 4 cm hebben. De omtrek 
der merken moet onuitwisbaar op de huid 
zijn aangebracht. De merken moeten aan 
beide zijden ten getale van twee bij benade
ring op het eind van het eerste en tweede 
derde van de scheepslengte worden aange
bracht of wel - en dit is verplicht voor vaar
tuigen met een lengte van meer dan 40 m -
ten getale van drie op elke zijde, waarvan 
er alsdan één moet worden aangebracht in 
het midden van de scheepslengte en de beide 
andere op ongeveer een zesde van de lengte, 
gerekend van de voor- en achtersteven. · 

3. Op de twee merken bij de voorkant 
van het vaartuig moeten de volgende aan
wij2.ingen onuitwisbaar in Latijnse letters 
en Arabische cijfers van 2 tot 2,5 cm hoog 
zijn aangebracht; binnen een cirkel de ken
letters van de Commissie van Deskundigen 
en achter deze cirkel het volgnummer van 
het certificaat van onderzoek. 

4. De onderkant der inzinkingsmerken 
moet tenminste 30 cm liggen onder het laag
ste punt, waarboven het vaartuig niet meer 
waterdicht is; de onderkant moet in geen ge
val hoger zijn geplaatst dan de bovenkant 
van het dek of gangboord op het laagste 
punt daarvan. Geen rekening wordt gehou
den met water in- en uitlaten. 

5. Wanneer het vaartuig is gemeten 
overeenkomstig de Conventie betreffende 
de meting van binnenschepen, getekend 
te Parijs de 27e November 1925, en het aan
gegeven vlak van de grootste toegelaten 
diepgang voldoet aan de voorschriften van het 
onderhavige reglement, treden de metings
platen in de plaats van de inzinkingsmerken; 
zulks wordt in het certificaat aangetekend 
en de Commissie van· Deskundigen brengt 
aan de stevenzijde •Jan de voorste metings
platen een merk aan met de kentekenen, voor
zien in lid 3. 

6. De aanduidingen, die ten gevolge 
van een nieuw onderzoek hun geldigheid 
verliezen, zullen door de zorgen van de Com
missie van Deskundigen onleesbaar worden 
gemaakt . 

7. Indien door welke redenen ook een 
inzinkingsmerk verdwijnt, kan dit slechts 
worden vervangen door tussenkomst van 
een Commissie van Deskundigen. 
D iepgangsschalen 

31. I. De diepgangsschalen moeten zich 
aan beide zijden van het achterschip bevinden. 
De Commissie van Deskundigen bepaalt hun 
plaats door middel van onuitwisbare merken. 

2. De schalen moeten in decimeters zijn 
verdeeld. Het nulpunt moet samenvallen 
met het horizontale vlak door het diepste 
punt van het vaartuig. Zij worden verdeeld 
in stroken, die afwisselend licht en donker 
zijn geschilderd. De cijfers worden terzijde 
van de schaal bij elke tweede decimeter aan-
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gebracht. De schalen moeten worden ge
schilderd tenminste tussen het punt, gelegen 
op 1 ,50 m boven het nulpunt, en het punt, 
gelegen 0,10 m boven de grootste toegelaten 
diepgang. 

3. De twee metingsschalen aan het achter
schip, aangebracht ingevolge toepassing van 
de Internationale Conventie, bedoeld in art. 
30, lid 5, kunnen in de plaats treden van 
de diepgangsschalen onder voorwaarde, dat 
zij een verdeling bezitten overeenkomstig de 
hierboven gegeven voorschriften, zo nodig 
aangevuld met de cijfers, die de diepgang 
aangeven. 

Opduwers en optrekkers 
32. I. De opduwer of optrekker moet 

tegelijk met het hoofdvaartuig voor onder
zoek worden aangeboden. 

2. · Het onderzoek strekt zich uit over de 
romp en de voortstuwingsmiddelen. 

3. De verbinding tussen de optrekker of 
de opduwer en het hoofdvaartuig moet in 
het onderzoek worden betrokken. De motor
installatie van de opduwer moet, wanneer 
zij van dit vaartuig af wordt bediend, van het 
hoofdvaartuig uit in gang kunnen worden 
gezet en gestopt. 

Gebruik van passagiers-
en vrachtvaartuigen als 
sleepboot 

33. I. Wanneer vaartuigen met mecha
nische beweegkracht, gebou d voor het ver
voer van passagiers of goederen, min of meer 
regelmatig eveneens als sleepboot moeten 
worden gebruikt, onderzoekt de Commissie 
van De;;kundigen, of zij voor dit doel ge
schikt zijn. 

2. De sleepinrichtingen moeten op zo
danige wijze zijn aangebracht, dat het ge
bruik daarvan de veiligheid van het vaar
tuig, de opvarenden of de lading niet in ge
vaar brengt. De bestuurbaarheid en de stabi
liteit van het vaartuig mogen door het sle
pen niet betekenend worden verminderd. 

3. De Commissie van Deskundigen tekent 
in het certificaat de voorwaarden aan, onder 
welke het vaartuig als sleepboot mag worden 
gebruikt; voor passagiersvaartuigen ver
meldt zij uitdrukkelijk, dat dit gebruik niet 
is toegelaten, indien zich passagiers aan 
boord bevinden. 

Vervoer van passagiers 
34. I. Vaartuigen zonder mechanische 

beweegkracht worden niet toegelaten tot 
het uitoefenen van het bedrijfsmatig perso
nenvervoer. 

2. Vaartuigen, voorzien van mechanische 
middelen van voortbeweging, die naar hun 
bouw niet zijn bestemd voor het vervoer van 
passagiers, mogen dit vervoer bewerkstelligen 
onder de volgende voorwaarden: 

a. Het vaartuig moet zich lenen tot het 
vervoer van passagiers en moet voldoen aan 
de algemene voorschriften ten aanzien van de 
veiligheid en het gerief der passagiers alsook 
ten aanzien van de voor hen bestemde in
richtingen. 

b. Het grootste geoorloofde aantal passa
giers wordt berekend volgens dezelfde regelen 
als voor passagiersvaartuigen. Dit aantal 
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moet aan boord op een in het oog vallende 
plaats en op duidelijk leesbare wijze bekend 
gemaakt worden. 

c. Er moet een voldoend aantal onmiddel
lijk bereikbare reddingboeien of reddinggor
dels aan boord zijn. 

d. De sterkte van het dekpersoneel moet 
tenminste gelijk zijn aan die van passagiers
vaartuigen met hetzelfde toegelaten aantal 
passagiers. 

• e Het vaartuig mag geen sleepdienst ver
richten, wanneer het passagiers vervoert. 
De voorwaarden, waaronder het vaartuig 
passagiers mag vervoeren, worden in het 
certificaat aangetekend. 

3. Onbetaald gelegenheidsvervoer van 
enkele personen, ook wanneer betaling ge
vraagd wordt voor hun bediening, wordt 
niet beschouwd als bedrijfsmatig passagiers
vervoer en is dus niet aan vorenstaande rege
lingen onderworpen. 

Drijvende werktuigen 
35. De voorschriften van dit hoofdstuk 

zijn van toepassing op de oouw en de uit
rusting van drijvende werktuigen, voor zo
ver niet de bijzonderheden van de bouw en 
de bestemming van het vaartuig afwijkende 
regelingen vereisen. 

HOOFD.STUK 3. MINST VEREISTE BE
MANNING. 

Minst vereiste bemanning 
Algemeen 

36. I. De minst vereiste bemanning, 
die zich krachtens art. 15 van het Reglement 
van Politie voor de Rijnvaart moet bevinden 
aan boord van vaartuigen, varende op de 
Rijn boven het Spijkse veer, wordt vastge
steld door de Commissie van Deskundigen 
overeenkomstig de art. 36 tot en met 44. 

2. De schipper telt niet mede in de minst 
vereiste bemanning. De bemanning omvat 
de matrozen, scheepsjongens, machinisten 
en stokers. 

3. De matrozen moeten tenminste 17 
jaar oud zijn en moeten tenminste gedurende 
twee jaar op zee of op de binnenwateren als 
lid van het dekpersoneel hebben gevaren. 

4. De (scheeps) jongens moeten tenminste 
14 jaar oud zijn. Wanneer het dekpersoneel 
uitsluitend uit (scheeps)jongens bestaat, 
moet één van hen tenminste 15 jaar oud zijn 
en gedurende tenminste één jaar op zee of 
op de binnenwateren als lid van het dekper
soneel hebben gevaren. 

Wanneer de scheeps)jongen de enige man
nelijke hulp van de schipper is, moet hij ten
minste 16 jaar oud zijn en gedurende ten
minste twee jaar op zee of op de binnenwate
ren als lid van het dekpersoneel hebben ge
varen. 

5. Wanneer de bemanning meerdere ma
trozen telt, kan één van hen worden vervan
gen door twee (scheeps)jongens. 

Bemanning van vaartuigen 
zonder mechanische beweegkracht 

37. I. De bemanning van vaartuigen, 
niet voorzien van mechanische beweegkracht, 
moet tenminste bestaan uit: 
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Vaartuigen met Vaartuigen zonder 

Laadvermogen 

mechanische hulpmiddelen voor het behandelen van de 
zware an kersen van de sleeptrossen, alsmede voor het 

verhalen van het vaartuig 

boven beneden boven beneden 

de brug van Duisburg-Hochfeld 

van 15 t/m 350 t 1 matroos l jongen 1 matroos 1 jongen .. 350 t/m 500 t 1 matroos l matroos of 1 matroos 1 matroos of 
2 jongens 2 jongens .. 500 t /m 750 t 1 matroos 1 matroos of 1 matroos en 1 matroos en 
2 jongens 1 jongen l jongen .. 750 t /m 1,000 t 1 matroos en 1 matroos 2 matrozen 2 matrozen 

1 jongen .. 1,000 t/m 1,500 t 2 matrozen 1 matroos en 2 matrozen en 2 matrozen en 
1 jongen 1 jongen 1 jongen 

" 
1,500 t/m 2,500 t 2 matrozen en 2 matrozen 3 matrozen 3 matrozen 

1 jongen .. 2,500 t/m 3 ,000 t 3 matrozen 2 matrozen en 3 matrozen en 3 matrozen en 
1 jonge.!)' 1 jongen 1 jongen 

Meer dan 3,oqo t matrozen en 3 matrozen 4 matrozen 4 matrozen 3 
1 jongen 

2. Versterking van de bemanning van 
een vaartuig zonder mechanische beweeg
kracht kan door de Commissie van Deskun
digen worden voorgeschreven: 

a. indien het vaartuig een plompe vorm 
heeft of voorzien is van moeilijk hanteerbare 
of weinig doelmatige uitrusting; 

b. indien op het vaartuig het grootzeil 
wordt gevoerd. 

3. Vaartuigen, die niet voorzien zijn van 
mechanische middelen voor het behandelen 
van de zware ankers en de sleeptrossen als
mede voor het verhalen van het vaartuig, 
worden voor wat betreft de minst vereiste 
bemanning gelijkgesteld met vaartuigen, 
die wel daarvan zijn voorzien, mits zij vol
gens de inhoud van hunne certificaten be
stemd zijn om slechts bepaalde korte tra
jecten te bevaren. 

4. Beneden de brug van Duisburg-Hoch
feld worden vaartuigen van meer dan 350 t 
laadvermogen gelijkgesteld m et vaartuigen 
van 15 t/m 350 t laavermogen, wanneer b ij 
een diepgang van 1,90 m hun laadvermogen 
350 t niet te boven gaat. 

5 Beneden de brug van Duisburg-Hoch
feld kan aan boord van vaartuigen met min
der dan 350 t laaJ vermogen een (scne~ps) 
jongen worden vervangen door een vroi.1w van 
t enminste 20 jaa r oud, bedreven in de scneep
vaart, van voldoende lichamelij.ce gescniict
heid en behorende tot het gezin van de scnip
per (echtgenote, zuster, dochter). E ~n certi
ficaat van de bevoegde autoriteiten van het 
land, waartoe de vrouw behoort, moet vast
stellen, dat aan de hierbovengenoemde voor
waarden wordt voldaan. Dit certificaat 
moet zich aan boord bevinden. 

6. Wanneer het vaartuig gebruik maakt 
van een optrekker, telt de bemanning van 
deze optrekker niet mee in de minst vereiste 
bemanning van het vaartuig. 

B emanning van sleepboten 
38. 1. De bemanning van motorsleep

boten moet tenminste bestaan uit: 

Vermogen: 
t /m 250 EPK l m atroos 

l machinist 
van 250 t/m 400 EPK 1 matroos 

1 jongen 
l machinist 

van 400 t /m 6oq EPK 2 matrozen 
l machinist 

van 600 t/m 900 EPK 2 matrozen 
I jongen 
l machinist 

van 900 t/m 1.200 EPK 3 matrozen 
l machinist 

van 1.200 t/m 1.500 EPK 3 matrozen 
l jongen 
2 machinisten 

meer dan 1.500 EPK 4 matrozen 
2 machinisten 

2. De minst vereiste bemanning van mo
to rsleepboten zonder mechanische hulpmid
d elen voor de behandeling van zware ankers 
e,'.l sleeptrossen moet vermeerderd worden 
met een jongen, wanneer het remvermogen 
tc1ssen 400 en 600 Pk ligt. 

Bemanning van motor
vrachtbaten 

3!1. 1. De bem an jng van motorboten, 
di best emd zijn vo r het v ervo er van goe
d eren, moet t enminste bestaan uit: 

. Laadvermogen: 
van 15 t/m 500 t 
van 500 t/m 750 t 

van 750 t/m 1.000 t 
meer dan 1.000 t 

1 matroos 
1 matroos 
1 jongen 
2 matrozen 
2 matrozen 
1 jongen 

2. Het aantal machinisten wordt zo nodig 
vastgesteld door de Commissie van Deskun
digen, rekening houd~nde met de mate, waar
in de machjnes bedienjng behoeven. 

3. Voor de vaart boven de brug van Duis
burg-Hochfeld moeten motorvaartuigen 
met een draagvermogen van meer dan 1.000 
t tenminste hetzelfde dekpersoneel hebben 
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als vaartuigen met hetzelfde draagvermogen, 
niet voorzien van mechanische middelen van 
voortbeweging. 

4. Indien het hebben van een machinist 
niet is voorgeschreven, moet de schipper 
of een mannelijk lid der bemanning bekend 
zijn met de bediening van en het toezicht op 
de motoren en moet tenminste één ander lid 
der bemanning voldoende op de hoogte zijn 
van de bediening van de motor om deze aan 
te zetten of te stoppen. 

Bemanning van stoom-
vaartuigen 

40. 1. De bemanning van stoomvaar
tuigen moet tenminste bestaan uit: 
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Voor sleepboten van 60 tot 120 m 2 ver
warmend oppervlak is de jongen eve'nwel 
niet vereist. 

2. Het aantal der stokers, voorzien in 
het vorige lid, kan door de Commissie van 
Deskundigen worden verminderd of ver
meerderd al naar de opstelling, het aantal 
de bouw en de toestand van de ketels en in 
het bijzonder in verband met de aard van de 
brandstof (olie), die wordt gebruikt. 

Zij kan toestaan, dat de dienst van ma
chinist en stoker door een en dezelfde per
soon wordt vervuld. 

3. Voor vaartuigen met een verwarmend 
oppervlak, kleiner dan 60 m 2, zal de Com
missie van Deskundigen beslissen, of de aan
wezigheid van een stoker noodzakelijk is. 

Bemanning van passa
giers-vaartuigen 

41. 1. Het dekpersoneel van passagiers
vaartuigen moet tenminste bestaan uit: 
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Aantal passagiers : 
t/m 50 jongen 
van 50 t/m 200 1 matroos 
van 200 t/m 400 matroos 

jongen 
van 400 t/m 600 2 matrozen 
van 600 t/m 800 2 matrozen 

1 jongen 
van 800 t/m 1000 3 matrozen 
van IOOO t/m 1200 3 matrozen 

1 jongen 
van 1200 t /m 2000 4 matrozen 

1 jongen 
meer dan 2000 5 matrozen 

1 jongen 
2. Op vaartuigen met een grootste toege

laten aantal passagiers van meer dan 50 o 
moet een der leden van het dekpersoneel de 
nodige geschiktheid bezitten om de schipper 
te vervangen. 

3 . Op motorboten moet het machineper
soneel tenminste één machinist tellen, be
halve op die met een grootste toegelaten 
aantal passagiers van minder dan 300, mits 
de motor van de brug af wordt bediend . 

4. Voor stoombot~n wordt het aantal 
machinisten en stokers door de Commissie 
van Deskundigen bepaald overeenkomstig 
de voorzieningen van de artikelen 39, 40 en 
43. 

Afwijkingen van het minst 
vereiste dekpersoneel, 
voorzien in de artikelen 
38 t/m 41 

42. 1. Versterking van het dekperso
neel van een vaartuig met mechanische 
beweegkracht, kan door de Commissie van 
Deskundigen worden voorgeschreven: 

a. indien het vaartuig een plompe vorm 
of weinig doelmatige inrichtingen heeft; 

b. indien er uit hoofde van de afmetingen, 
de bouw of de bestemming van het vaartuig, 
reden is om aan te nemen, dat de minst ver
eiste bemanning, overeenkomstig de voor
schriften, vervat in de artikelen 38 t/m 41, 
onvoldoende zou zijn om onder alle omstan
digheden een geregelde bediening te verze
keren, in het bijzonder aan boord van vracht
boten. 

2. Vermindering der bemanning kan door 
de Commissie van Deskundigen toegestaan 
worden aan boord van sleepboten, voorzien 
van inrichtingen, welke een betekenend ge
makkelijker bediening dan gewoonlijk moge
lijk maken. 

3. Aan boord van stoomsleepboten met 
een verwarmend oppervlak van niet meer 
dan 45 m 2 en van motorsleepboten van niet 
meer dan 125 rem-P.K. kan de Commissie 
van Deskundigen de vervanging van een 
matroos door een jongen toelaten, indien vol
gens de bewoordingen van het certificaat het 
schip bestemd is om slechts bepaalde korte 
trajecten te varen. 

4. Beneden de brug van Duisburg-Hoch
feld kan, aan boord van motorvrachtboten 
met een laadvermogen van niet meer dan 
350 ton bij een diepgang van 1 ,90 m de ma
troos vervangen worden door een jongen, 
of, onder de voorwaarden, vastgelegd in art. 
37, licL.5, door een vrouw. 
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Afwijkingen betreffende 
de machinisten 

43. r. Voor motorsleepboten, waarvan 
de motor van de brug af wordt bediend, kan 
door de Commissie van Deskundigen ont
heffing worden verleend aan de verplichting 
tot het hebben van een machinist, wanneer 
het aantal rem-P.K. Viln de motor ISO niet 
te boven gaat of, zo de sleepboot bestemd is 
om slechts bepaalde korte trajecten te varen, 
wanneer het aantal rem P.K. niet meer dan 
400 bedraagt. 

2. Evenwel moeten vaartuigen met gas
motoren in elk geval tenminste één machi
nist hebben. 

J. Wanneer de machines van een stoom
vaartuig zijn gesplitst in twee groepen, die 
niet gezamenlijk door dezelfde machinist 
kunnen worden bediend, moet er een extra 
machinist aan boord zijn. 

Bemanning van drijvende 
werktuigen 

44. De Commissie van Deskundigen be
paalt voor elk drijvend werktuig, rekening 
houdende met zijn afmetingen en bouw, de 
minst vereiste bemanning, die zich gedurende 
de vaart aan boord moet bevinden. 

TWEEDE DEEL 1 

Vlotten 
Samenstelling 

45. I . Vlotten moeten op zodanige wijze 
worden samengesteld, dat zij weerstand 
kunnen bieden aan de krachten, waaraan 
zij gedurende de vaart zijn onderworpen . 

2. Het is verboden metalen draden te ge
bruiken voor het samenbinden van de stam
men van de verschillende delen van het vlot. 

Uitrusting 
46. I. Vlotten, waarvoor de minst ver

eiste bemanning meer dan drie man bedraagt, 
moeten van de volgende uitrustingsstukken 
zijn voorzien: 

Zie tabel hiernaast. 

2. Onder grote roeiboten worden ver
staan roeiboten met 2,5 tot J t laadvermogen; 
onder kleine roeiboten worden verstaan 
roeiboten met I,5 tot I,75 t laadvermogen. 

J. Vlotten, waarvan de minst vereiste 
bemanning minder dan 7 man bedraagt, 
moge in plaats van een kleine roeiboot een 
bootje van 8 m lengte en van I tot I,40 m 
bovenbreedte hebben. 

4. De roeiboten der waarschuwers tellen 
niet mede in de uitrusting, die hierboven is 
voorzien. 

5. De grote touwen zijn henneptouwen 
met metalen ziel ter lengte van tenminste 
ISO men met een doorsnede van 25 tot 28mm. 
De kleine touwen zijn henneptouwen met 
metalen ziel ter lengte van ten minste 50 m 
en met een doorsnede van 20 tot 22 mm. 

6. De ankers moeten 40 tot 75 kg wegen. 
7. De kettingen ·of stalen trossen moeten 

een lengte van tenminste 30 m hebben. 

1 Dit deel is niet van toepassing op kleine 
vlotten, die binnen Nederland blijvende be
perkte trajecten bevaren. 

1 
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Verplichting tot onderzoek 
47. r. Vlotten waarvan de minst ver

eiste bemanning volgens de voorschriften 
van artikel SI meer bedraagt dan 4 man, moe
ten worden onderzocht, voordat zij hun reis 
aanvangen. Dit voorschrift is niet van toe
pessing op vlotten, "die van de Main komen 
en zich begeven naar de havens van Mainz, 
Schierstein, Frei-Weinheim, Rüdesheim of 
Bingen. 

Aanvrage om onderzoek 
48. De eigenaar of de schipper van het 

vlot moet het onderzoek aanvragen bij de 
Commissie van Deskundigen en daarbij alle 
fnlichtingen verschaffen, die nodig zijn voor 
het opmaken van het certificaat. 

Wanneer gedeelten van het vlot onderweg 
moeten worden achtergelaten, moeten de 
bestemming en de grootte van elk dier ge
deelten worden aangegeven. 

Onderzoek 
49. Wanneer als gevolg van het onder

zoek het vlot tot de vaart wordt toegelaten , 
bepaalt de Commissie van Deskundigen zijn 
minst vereiste bemanning en zijn uitrusting. 

De schipper ontvangt een vlot-certificaat. 

Aanvullend onderzoek 
50. Een vlot moet opnieuw onderzocht 

worden, wanneer het: 
a. op zodanige wijze vergroot wordt, dat 

de bemanning of de uitrusting moet worden 
uitgebreid; 

b. verkleind wordt, en de schipper de be
manning of de uitrusting wenst te vermin
deren en de vermindering nog niet in het 
certificaat is voorzien. 
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Bemanning van vlotten 
51. r. De minst vereiste bemanning van 

vlotten bestaat uit een man per 500 m 2 vlot
oppervlak. Voor het geval, dat de samenge
stelde oppervlakken van de lagen, die de 
bovanlast vormen, 25 pct. van het vlotopper
vlak overschrijden, wordt de voorgeschreven 
minst vereiste bemanning verhoogd met een 
man per 500 m 2 of gedeelte van 500 m 2 opper
vlakte van deze overschrijding. 

De schipper van het vlot telt mede in de 
minst vereiste bemanning, doch de waar
schuwer niet. 

2. Elk vlot moet tenminste drie man aan 
boord hebben; twee man zijn niettemin 
voldoende voor vlotten van minder dan I .ooo 
m 2 oppervlakte, die niet. meer dan 50 km 
afleggen. 

3. De bemanning van de gesleepte vlotten, 
voorgeschreven overeenkomstig het eerste 
lid, kan worden verminderd; 

met de helft tussen Mannheim en Bingen, 
met een derde tussen Bingen en Wesel en 
met twee-derden beneden Wesel: 
a. indien de sleepboot een sterkte heeft 

van ten minste 90 I.P.K. of tenminste 70 
rem-P.K. en de minst vereiste bemanning 
15 man niet te boven gaat; 

b. indien de sleepboot een sterkte heeft 
van tenminste 150 I.P.K. of tenminste 120 
rem-P.K. en de minst vereiste · bemanning 
30 niet te boven gaat ; 

c. indien de sleepboot een sterkte heeft 
van tenminste 200 I.P.K. of tenminste 160 
rem-P.K. en de minst vereiste bemanning 30 
man overschrijdt. 

4. Indien de berekening, voorzien in lid 3, 
een breukgedeelte oplevert, moet dit, wan
neer het een half of meer bedraagt, naar bo
van worden afgerond; bedraagt het minder 
dan een half, dan wordt het verwaarloosd. 

5, Voor vlotten, die voor en achter door 
een sleepboot worden bijgestaan, kan met 
acht man worden volstaan, indien de breedte 
van het vlot so m niet overschrijdt of met 
tien· man, indien de breedte meer bedraagt. 
De achterste sleepboot moet een sterkte heb
ben van tenminste roo I.P.K. of 80 rem-P.K. 

DERDE DEEL 

Overg·ang·s - en slotbepalJngen 

Geldigheid der oude 
certificaten 

52. I. Onverminderd de toepassing van 
de bepalingen van art. II betreffende ver
lenging van de geldigheidsduur der certifi
caten van onderzoek bedraagt de geldig
heidsduur van certificaten, die zijn afgege
ven volgens vroegere voorschriften: 

a. vijf jaren voor passagiersvaartuigen; 
b. vier jaren voor tankvaartuigen; 
c. twaalf jaren voor andere vaartuigen, 

voorzien van mechanische middelen van 
voortbeweging; 

d. twintig jaren voor andere vaartuigen, 
niet voorzien van mechanische voortbewe-
ging; • 

te rekenen van het tijdstip van het laatste 
onderzoek. Evenwel eindigt de geldigheids
duur in geen geval vóór 31 Maart 1949. 

2. In afwijking van de bepalingen van 
lid I van dit artikel, zijn op vaartuigen, niet 
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vallende onder de groep passagiers- en tank
vaartuigen, de volgende bepalingen van toe
passing : 

a. voor vaartuigen, met mechanische be
weegkracht, zal de geldigheidsduur der cer
tificaten: 
afgegeven vóór 1918 vervallen 31 Maart 

van 1918 t/m 1920 31 Deç. 
" 1921 " 1923 31 
" 1924 " 1926 31 
" 1927 " 1929 31 
,, 1930 " 1932 3I . 
" 1933 " 1935 31 
" 1936 " 1938 31 
" 1939 " 1941 31 
" 1942 " 1943 31 
" 1944 " 1945 31 
" 1946 " 1947 31 

1949 
1949 
1950 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1956 
1957 
1958 
1959 

b voor vaartuigen, zonder mechanische 
beweegkracht, zal de geldigheidsduur der 
certificaten: 
afgegeven vóór 1908 vervallen 31 Maart 1949 

van 1908 t/m 1910 31 Dec. 1949 
" I9II " 1913 31 1950 
" 1914 " 1915 31 1951 
" 1916 " 1917 31 1952 
" 1918 " r919 31 . 1953 
" 1920 " 1921 31 1954 
" 1922 " 1923 31 1955 
" 1924 " 1925 31 1956 
" 1926 " 1927 31 1957 
" 1928 " 1929 31 1958 
" 1930 " 1931 31 1959 
" 1932 " 1933 31 1960 
" 1934 " 1935 31 1961 
" 1936 " 1937 31 1962 
" 1938 " 1939 31 1963 
" 1940 " 1941 31 1964 
" 1942 " 1943 31 1965 
" 1944 " 1945 31 1966 
" 1946 " 1947 31 1967 

3. Voor de toepassing van de leden I en 2 
van dit artikel worden tankvaartuigen, be
stemd voor het vervoer van vloeistoffen, 
waarvan het vlampunt boven 100° Celsius 
ligt en niet vallende onder de categorie ge
vaarlijke goederen, gelijkgesteld met andere 
vaartuigen met of zonder mechanische be
weegkracht al naar het geval zich voordoet. 

4. Certificaten, afgegeven voor de inwer
kingtreding van het onderhavige reglement, 
moeten binnen één jaar na deze inwerking
treding worden aangeboden aan een der 
Commissies van Deskundigen, die daarin de 
datum van het einde van de geldigheidsduur 
zal aantekenen, alsmede zoveel nodig, de 
nieuwe minst vereiste bemanning en hiervan 
mededeling doet aan de Commissie van Des
kundigen, die het bedoelde certificaat heeft 
afgegeven. 
Afwijkingen voor reeds in 
dienst zijnde vaartuigen 

53. r. Vaartuigen, voorzien van een 
certificaat van onderzoek, afgegeven vóór de 
inwerkingtreding van het onderhavige re
glement, ingevolge toepassing van het vroe
gere reglement, blijven onderworpen aan 
alle bepalingen van dit laatste tot aan het 
eerstvolgende bijzondere onderzoek (art. 1~, 
aanvullend onderzoek (art. 1 I) of vrijwillig 
onderzoek (art. 12). Daarna zijn deze vaar
tuigen onderworpen aan de bepalingen van 
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het onderhavige reglement. Evenwel kunnen 
zij tot uiterlijk eind 1967 op aanvrage vrij
gesteld worden van de toepassing van de 
hierna volgende bepalingen; in dit geval zal 
zulks in het certificaat worden aangetekend: 

a. van de bepalingen van art . 21, lid 2 , 
dat elk der door waterdichte schotten be
grensde afdelingen te allen tijde afzonderlijk 
moet kunnen worden leeggepompt; 

b. van de bepaling van artikel 22, lid 2, 
dat de brandstofreservoirs, die geen geheel 
uitmaken met het vaartuig, op zodanige wijze 
moeten worden bevestigd dat geen enkel 
deel er van dient tot versterking van de romp; 

c. van de bepalingen van artikel 22, lid 3, 
dat op vaartuigen, die vloeibare brandstof 
gebruiken, waarvan het vlampunt onder 30° 
Celsius ligt, de zoldering van de motorkamer 
onbrandbaar moet zijn, dat de verloren 
ruimte onder de localiteiten, die de voort
stuwingsmachines de ketels od de gasgene
ratoren bevatten, niet in verbinding mogen 
staan met het overige vaartuig en afzonder
lijk leeggepompt moeten kunnen worden; 

dat op houten vaartuigen, die vloeibare 
brandstof gebruiken met een vlampunt be
neden 30° Celsius, de wegering en de zolde
ring van die localiteiten van een onbrandbare 
bekleding moeten zijn voorzien; 

dat de localiteiten, die de voortstuwings
machines, de ketels of de gasgeneratoren be
vatten, verlicht moeten worden door boven
lichten of patrijspoorten; 

d. van de bepaling van artikel 22, lid 3, 
dat de vulleiding en de luchtleiding van de 
brandstofreservoirs aan dek of buiten boord 
moeten uitmonden. 

2. In afwijking van de ·bepaling van bij
lage E kunnen de volgende proefondervinde
lijke coëfficienten worden toegepast voor 
vaartuigen, die reeds vóór de inwerkingtre
ding van het onderhavige reglement van een 
scheepspatent waren voorzien, in plaats van 
de coëfficienten 25, 30 en 33, vermeld in 
bijlage E: 

a. de coëfficient 21, voor vaartuigen zon
der mechanische beweegkracht, bestemd 
voor het vervoer van goederen en waarvan 
het laadvermogen 400 ton niet te boven gaat, 
alsmede voor vaartuigen met mechanische 
beweegkracht, bestemd voor het vervoer van 
goederen; 

b. de coëfficient 27 voor vaartuigen, zon
der mechanische beweegkracht , bestemd 
voor het vervoer van goederen waarvan het 
laadvermogen meer dan 400 ton bedraagt; 

Indien van de proefondervindelijke coëf
ficienten 21 en 27 wordt gebruik gemaakt, 
moeten de bovenvermelde vaartuigen voor
zien zijn van de aantallen ankers, kettingen 
en kabels, van het gewicht en de afmetingen 
bepaald volgens het vorige reglement. 

3. Indien de verschansing of de reling 
van passagiersvaartuigen niet de in artikel 
26, lid 5, voorgeschreven hoogte van 0,90 m 
heeft, moet zij voor het volgende onderzoek 
op deze hoogte worden gebracht; 

evenwel is deze wijziging niet verplicht 
gedurende twee jaren na de inwerkingtreding 
van het onderhavige reglement. 

4. Niettegenstaande de inschrijving, voor
zien in artikel 52, lid 4, van de nieuwe minst 
vereiste bemanning in de certificaten, afge
geven door de in krachttreding van dit regie-
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ment, treden de bepalingen van de artikelen 
36 t /m 44 voor de vaartuigen, voorzien van 
deze certificaten, niet in werking vóór 1 April 
1949. 

Rechten 
54. 1. Behalve in het geval, bedoeld in 

artikel 14, draagt de eigenaar van het vaar
tuig of het vlot de kosten van het onderzoek 
en van de daarmede samenhangende hande
lingen, voorzien in het onderhavige regle
ment, volgens een bijzonder tarief, dat door 
de belanghebbende Staten zal worden be
kend gemaakt. Geen onderscheid zal worden 
gemaakt uit hoofde van de nationaliteit 
van de vaartuigen of van hun eigenaars en de 
rechten zullen worden verminderd, wanneer 
geen onderzoek nodig is of wanneer slechts 
een gedeeltelijk onderzoek plaats vindt. 

2. Het bedrag der kosten wordt in het 
certificaat aangetekend. 

3. De Commissie van Deskundigen kan 
vóór het onderzoek een voorschot verlangen 
ter hoogte van het vermoedelijk bedrag van 
de rechten en kosten. 

BIJLAGE A. 

AANVRAGE VAN ONDERZOEK VAN 
EEN VAARTUIG. 

Het onderzoek van het hierna omschreven 
vaartuig wordt gevraagd aan de Commissie 
van Onderzoek te 

r. Naam en woonplaats van de eigenaar 

2. Naam van het vaartuig .. 
3. Plaats en Nr. van inschrijving of matri

culatie 
4. Beknopte beschrijving van het vaar-

tuig' 
5. Bouwer: 
6. Plaats en jaar van bouw: ... . 
7. Voornaamste materialen 2 : ... .......... ... ... ... ... •...•• 

8. Laadvermogen 3 of waterverplaatsing 4 

ton 5 

9. Verwarmend oppervlak 6 voor stoom
schepen: . . m 2• 

Sterkte in rem-P.K. voor motorschepen: 

10. 

II . 

........ P.K . 5 

Gedeelte van de waterweg, waarvoor 
het certificaat wordt gevraagd:. 
Het vaartuig is nooit onderzocht 

voor het laatst onderzocht 
5 de 
te 

1 Sleepboot, passagiersvaartuig, vracht
schip, tankschip, zeeschip drijvend werk
tuig (aard van het werktuig): -sleepschip. 

Stoom- of motorvaartuig (aantal motoren); 
schroef- of radert>oot (aantal schroeven). 

Op te geven of het vaartuig tot andere 
doeleinden moet worden gebruik dan waar
toe het gebouwd is. 

Voor vaartuigen, zonder mechanische be
weegkracht op te geven of zij van een dek 
zijn voorzien en of zij voorzien zijn van zeilen, 
optrekkers of opduwers. 

2 Hout, staal, gemengd, enz. 
3 Bij benadering, wanneer het vaartuig 

niet geijkt is. 
4 Voor sleepboten, passagiersvaartuigen 

en drijvende werktuigen. 
5 Doorhalen wat niet van toepassing is. 
0 Nat oppervlak. 
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12. Het vaartuig bezit een attest 1 afge
geen 

geven door het erkend oorgaan ... 
een 

de en geldig tot 2• 

13. Het vaartuig bevindt zich: 
14. Adres waarheen de oproep voor het on

derzoek moet worden ingezonden . 

De volgende bijlagen zijn bij deze aanvrage 
gevoegd ": 

a. Certificaat van inschrijving of imma-
triculatie. 

b. · IJk brief. 
c. Keteldocumenten. 
d. Documenten betreffende de installa

ties voor samengeperste lucht. 
e. Vorig certificaat van onderzoek. 
f. Attest, afgegeven door het erkende 

orgaan: 
g. {Alleen voor passagiersvaartuigen)•. 

te . . .......... , de .............. 19 ... . 
Handtekening van de eigenaar 

of zijn vertegenwoordiger, 

Commissie van Deskundigen 
te 

BIJLAGE B. 

CERTIFICAAT VAN ONDERZOEK. 
No . . 

Naam en woonplaats van de eigenaar van 
het vaartuig . 
Naam van het vaartuig ... 
Plaats en Nr. van inschrijving of immatri
culatie 
Type van het vaartuig .. 
Bouwer 
Plaats en jaar van de bouw...... . ............. . 
Laadvermogen-waterverplaatsing 2 ....... ... .ton 

Volgens de meetbrief 4 No. 
afgegeven door het Bureau van de IJk: 

de 
Maximale lengte (roer niet inbegrepen): ......... m 
Maximale breedte: 
Grootst toegelaten aantal passagiers 
Sterkte geïndiceerd der machines .. .. P.K. 1 

op de rem 
of verwarmend oppervlak • der ketels : 

........ m• 

Met 2 mechanische hulpmiddelen voor de 
Zonder 

behandeling van de zware ankers en 
sleeptrossen en voor het verhalen: 

1 Classificatiecertificaat, enz. 
• Doorhalen wat niet van toepassing is. 
3 Tekeningen (dekplattegronden, lengte

doorsnede, dwarssnede op het hoofdspant), 
die het mogelijk maken om zich rekenschap 
te geven van de afmetingen en de wijze van 
bouw van het vaartuig. 

Schets van de te berekenen oppervlakte 
op voldoende schaal om er de resultaten der 
opmetingen op aan te tekenen. 

4 Bij gebrek aan een meetbrief het laadver
mogen of de waterverplaatsing bij benade
ring op te geven. 

5 Nat oppervlak. 
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Aantal ruimen: ........ . 
Aanwijzingen aangebracht bij de voorste 
inzi~kingsmerken (bij de voorsteven van 

JJkmerken 
het vaartuig) . 

Het hier boven omschreven vaartuig is na 
onderzoek/na inzage van het attest afgegeven 
door het erkende orgaan .. 
de 1 deugdelijk bevonden 
voor het bevaren van de Rijn tussen 

.. . ........ en met de 
grootst geoorloofde inzinking, en uitrusting 
en de bemanning, die hieronder zijn aange
geven. 

Inzinkingsmerken en diepgangsschalen. 

De grootste toegelaten inzinking is ter 
weerszijden van het vaartuig aangegeven 

. . inzinkingsmerken 
door middel van twee/dne " k k 1 IJ mer en 

Twe~ diepgangsschalen zijn aangebracht. 1 

De achterste ijkmerken dienen als diep
gangsschalen. Tot dit doel zijn ze voorzien 
van cijfers, die de diepgang aangeven. 1 

UITRUSTING . 

... a 
$$ .... 

' -;; Omschrijving 
., ..c:: ... 1:: .... Ë~ (.) ., ., .... bD -~ a bD> 1:: 1:: n,-0 

"' :î a ëi'ö " bD o..s 
< c.!l...: 0~ 

Ankers: 1 

Boeganker 
Noodanker 
Hekanker 
Kettingen en ka-
beis: 1 

Boeganker ketting 
N euringketting 
N oodankerketting 
Hekankerketting 
Staalkabel: 
Grote tros 
Kleine trossen 
Lijn 
Jaaglijn 
Meertouw(en) 
Diverse voorwerpen: 
Scheepsroeper 
Seinklok 
Lenspomp(en) 

I 
Hoosvaten 
Presenning(s) 
Reddingzeilen 
Reddingboeien 
Reddinggordel 
Reddingboot met 
uitrusting 
Loopplank(en) 
Kurkzak(ken) 
Schoorboom(en) 
Verbandkist 
Voorschrift voor de 

behandeling van 
drenkelingen tota-
Ie inhoud van ......... 
liter 

1 Doorhalen wat ni!'t van toepassing is. 
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De lantaarns, vlaggen, ballen en boeien 
-tot het geven van de voorgeschreven zichtba
re seinen bevinden zich aan boord. 

Geluidsseinen worden gegeven door middel 
van: 

Brandblusmaterieel en -installaties: 

Minst vereiste bemanning 1 

Boven Beneden 
de brug van Duisburg-Hochfeld 

Matrozen 
Scheepsjongen ... 
Machinisten . 
Stokers 

Bijzondere voorwaarden. 

De geldigheid v~n dit certific~at vervalt: 
de 

.. , de 19 

De Commissie van Deskundigen, 
(hand tekening) 

Stempel . 
Kosten 

Totaal : 

Opmerkingen. 

1. Het vaartuig mag slechts dan krach
tens dit certificaat varen, wanneer het zich 
in de toestand bevindt, die in het certifi
caat is beschreven. 

2. Na elke wijziging of belangrijke her
stelling moet het vaartuig vóór de aanvang 
van enige nieuwe reis aan een bijzonder onder
zoek worden onderworpen. 

3. Elke verandering van de naam of in 
de eigendom van het vaartuig en elke herijk 
moeten ter kennis van bovenvermelde com
missie worden gebracht, onder gelijktijdige 
aanbieding van dit certificaat. 

4. Het certificaat moet aan boord van 
het vaartuig zijn. 

Verlenging van de geldigheidsduur van het 
certificaat. 

Eerste aanvullend onderzoek. 

De Commissie van Deskundigen te 
- heeft het hiervoor omschreven vaar

tuig aan een aanvullend onderzoek onder
worpen de 19 2 

- heeft het attest ontvangen, afgegeven 
door het erkende orgaan , de. 

19 2 

Uit dit onderzoek 2 

attest 
volgt, dat 

Dientengevolge wordt de geldigheidsduur 
van dit certificaat verlengd tot 

....................... , de............ 19 

De Commissie van Deskundigen, 
(hand tekening) 

1 Niet inbegrepen de schipper, houder van 
het Rijnpatent. 

2 Doorhalen wat niet van toe1>,assing is. 

Stempel 
Kosten 

Totaal: 

554 

Tweede aanvullend onderzoek, enz. 

Bijzonder onderzoek. 
De Commissie van Deskundigen te 
- heeft het hiervoor omschreven vaar

tuig aan een bijzonder onderzoek onderwor
pen, de 

d 
. . wijzigingen 1 I 

na e u1tvoermg van h Ir . n de 
erste mgen 

loop van dit onderzoek is gebleken, dat 

- heeft het attest ontvangen, afgegeven 
door het erkende orgaan, ... ,de 

, waaruit is gebleken, dat het vaar-
tuig de volgende wijzigingen 1 heeft onder

herstellingen 
·gaan 

Uit dit 0nderzoek 1 volgt, dat : 
attest 

Dientengevolge blijft de geldigheidsduur 
wordt 

d 't tT t onveranderd t t d van 1 eer 1 1caa verlengd o ............. , e 

Stempel 
Kosten 

Totaal: 

19 
De Commissie van Deskundigen, 

(handtekening) 

Zie voor Bijlage C de tabel op bladz. 555, 
eerste kolom. 

BIJLAGE D 

BEPALING VAN HET TOEGELATEN 
AANTAL PASSAGIERS. 

I. Het grootste toegelaten aantal passa
giers wordt berekend uit een oppervlakte van 
de lokalen en van die delen van het vaartuig, 
die normaal voor passagiers bestemd zijn. 
Daarbij tellen niet mede de lokalen, die niet 
geregeld door passagiers zijn bezet noch die 
moeilijk toegankelijk zijn. 

II. Deze oppervlakte moet worden op
gemeten. De trappen, gangen en ruimten. 
die somtijds of gewoonlijk voor de bedie
ning van het vaartuig dienen, doch waarvan 
de toegang aan passagiers niet is verboden, 
tellen niet mede. 

Bij voorbeeld tellen niet mee ruimten, die 
gewoonlijk worden ingenomen door de tot 
de uitrusting behorende voorwerpen, ruim
ten onder boten, wanneer deze niet zo hoog 
geplaatst zijn, dat de passagiers zich er on
der kunnen ophouden: oppervlakten, die als 
zitplaats gebruikt kunnen worden, tellen 
mede. 

II I. Het grootste toegelaten aantal pas
sagiers mag niet meer bedragen dan t wee 
en en een half per vierkante meter van de 
aldus bepaalde oppervlakte. 

1 Doorhalen wat niet van toepassing is. 



555 

s: 
!Il 
!Il 
::l 
p. 

z 
!Il 

3 
'2.::i: 
!Il 0 
!Il 0 ...-::, 
(/)' 

Opmerkingen 

tl:! ..... ..... 
î' 
:> 
c;) 
tT1 
('") 

S. 1948, I 259 

IV. In afwijking van het onder III ver
melde mag dit aantal drie personen per vier
kante meter bedragen: 

a) aan boord van passagiersboten zonder 
restaurant die slechts trajecten van minder 
dan 50 km bevaren en op voorwaarde, dat 
het grootste toegelaten aantal passagiers 
niet meer dan 250 bedraagt; 

b) aan boord van vaartuigen, die voor 
het gelijktijdig vervoer van passagiers en 
goederen bestemd zijn. 

BIJLAGE E. 
AANTAL, AFMETINGEN EN GEWICH
TEN VAN ANKERS, ANKERKETTINGEN 

EN TROSSEN. · 

I. Vaartuigen bestemd voor goederenvervoer. 

A. Ankers: 
I. Boeganker. 
Alle vaartuigen moeten een boeganker 

hebben, waarvan het gewicht (P) wordt be
rekend uit het product van het oppervlak 
van de grootste ingedompelde doorsnede in 
vierkante meters (S) met een ervaringscoëf
ficient (C), die voor een schil? met een laad
vermogen van 400 ton of minder 25, van 
meer dan 400, doch niet meer dan 650 ton 
3 0 en van meer dan 650 ton 35 bedraagt. 

P = S"x C. 1 
Het oppervlak van de grbotste ingedompel

de doorsnede wordt berekend door met el
kaar te vermenigvuldigen de grootste breedte 
in meters van het schip, gemeten over de 
buitenkant van de huidbeplating en de 
grootst toegelaten diepgang in meters. 

Voor raderboten wordt de breedte gemeten 
met inbegrip van de raderen. 

2. Noodanker. 
Alle vaartuigen moeten een reserve anker 

vóór hebben, waarvan het gewicht ten minste 
80% moet bedragen van het gewicht van 
het boeganker, berekend als aangegeven 
onder I. 

3. Hekanker(s). 
a. Vaartuigen met mechanische beweeg

kracht moeten een hekanker hebben, waar
van het gewicht gelijk moet zijn aan 50% 
van dat van het boeganker, berekend als 
aangegeven onder I ; 

b. Vaartuigen zonder mechanische be
weegkracht moeten een of twee hekankers 
hebben, waarvan het aantal en het gewicht 
van elk anker, uitgedrukt in een percentage 
van het gewicht (P) van het boeganker, be
rekend als aangegeven onder I, moeten over
eenkomen met de onderstaande tabel: 

Laadvermogen van het 
vaartuig 

400 ton of minder 
Meer dan 400 ton doch 

niet meer dan 650 ton 
Meer dan 650 ton,doch 

niet meer dan rnoo ton 
Meer dan 1000 ton 

"' ... ., 
-.>: 
"'s:: .... "' S::..e,: 
"'<I) <i:..c:: 

I 

I 
2 

50 % 

60 % 

70 % 
50 % 
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B. Ankerkettingen: 
1. De kettingen der beide voorankers 

moeten een lengte hebben van IO m meer dan 
de lengte van het schip, evenwel van ten 
minste 40 m. 

2. De ketting van een hekanker moet een 
lengte hebben van 70 procent van de lengte 
van een voorankerketting, zoals hierboven 
omschreven, doch tenminste van 40 m. 

3. Een neuringketting moet 5 m langer 
zijn dan de daarbij behorende ankerketting. 

4. Het gewicht van een ankerketting per 
m lengte moet bedragen 2,25 procent van 
het gewicht van het daarbij behorende anker, 
berekend als hierboven aangegeven in A. 

5. Het gewicht van een neuringketting 
perm lengte moet bedragen 0,75 procent vàn 
het gewicht van het daarbij behorende anker, 
berekend als hierboven aangegevens in A. 

6. In plaats van ankerkettingen :tijn ook 
trossen gegalvaniseerd staaldraad geoorloofd, 
waarvan de omtrek viermaal de diameter 
van de voorgeschreven ankerketting moet 
bedragen. 

7. De Commissie van Deskundigen be
paalt het aantal, de lengte en de omtrek der 
staaldraadkabels. 

De grote kabel moet een lengte hebben van 
150 men een omtrek van 70 mm; niettemin is 
voor vaartuigen met minder dan 300 ton 
laadvermogen een kabel ter lengte van 100 
m en een omtrek van 57 mm voldoende. 

II. Sleepboten , passagiersboten, en drij
vende werktuigen. 

Voor sleepboten, passagiersschepen en 
drijvende werktuigen blijft het aan de Com
missie van Deskundigen voorbehouden om 
voor ieder geval afzonderlijk naar de hoofd
afmetingen en de bijzonderheden van het 
schip het aantal, het gewicht en de afmetin
gen van de ankers, kettingen en trossen te 
bepalen. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 28 Juni 
1948, no. 102. 

Ons bekend, 
De Minister van Verkeer en Waterstaat , 

H. Vos. 
De Mïnister van Buitenlandse Zaken , 

W. VZN BOETZELAER. 
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28 Juni 1948. BESLUIT, houdende her
nieuwde vaststelling van Bepalingen 
omtrent de Commissie van deskundigen 
voor de Rijnvaart en omtrent Rijn
schipperspatenten en scheepscertificaten. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op voordracht van de Ministers van Ver
keer en Waterstaat van 5 Mei 1948, Directo
raat-Generaal van Scheepvaart, No. 127.009 
Ju/183/183/6, en van Buitenlandse Zaken 
van 12 Mei 1948, Directie Verkeer en Grote 
Rivieren no. 73921; 

Gezien het Koninklijk besluit van 26 Octo
ber 1906 (Staatsblad no. 273), het laatst ge
wijzigd bij het Koninklijk besluit van 26 Juli 
1932 (Staatsblad no. 407); 
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Gezien de door de Centrale Commissie voor 
de Rijnvaart in haar zitting van November 
1947 aangenomen resolutie; 

De Raad van State gehoord (advies van 
I Juni 1948 ,no. 55); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 15/24 Juni 1948, no. 
136992/J/183/183/6, Directie Verkêer en 
Grote Rivieren no. 67129; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat: 
I. met ingang van I April 1948 de hier

nevens gevoegde Bepalingen omtrent de com
missies van deskundigen voor de Rijnvaart 
en omtrent Rijnschipperspatenten en scheeps
certificaten, van kracht zullen zijn; 

II. op het sub I genoemde tijdstip ver
vallen de Bepalingen omtrent de commissiën 
van deskundigen voor de Rijnvaart en cm
trent de Rijnschippers- en scheepspatenten, 
bekrachtigd bij het Koninklijk besluit van 
26 October 1906 (Staatsblad no. 273), zoals 
deze Bepalingen zijn gewijzigd en aange
vuld, laatstelijk bij het Koninklijk besluit 
van 26 Juli 1932 (Staatsblad no. 407). 

De Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan de 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, 28 Juni 1948. 
JULIANA. 

Ee Minister van Verkeer en Waterstaat , 
H . Vos. 

De Minister van Buitenlandse Zaken , 
W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 13 Augustus 1948 

BEPALINGEN 
omtrent de Commissies van deskundigen 
voor de Rijnvaart en omtrent Rijnschlp

perspatenten en ,scheepscertificaten. 
Art . 1. 1. In elk der gemeenten Am

sterdam, Rotterdam en Dordrecht wordt 
een Commissie van Deskundigen voor de 
R ijnvaart, als bedoeld in art. 3 van het re
glement betreffende het onderzoek van vaar
tuigen en vlotten, die de Rijn bevaren -
hierna aan te duiden als Commissie(s) - in
gesteld , waarvan de leden en de plaatsver
vangende leden door Onze met de uitvoering 
van dit besluit belaste Minister worden be
noemd en ontslagen. 

2. De benoeming geschiedt telkens voor 
de tijd van 5 jaren. 

3. Voor de benoeming van ieder lid en 
iedere plaatsvervanger, uitgezonderd de 
Voorzitter, ontvangt genoemde Minister een 
aanbeveling van ten minste twee personen, 
opgemaakt door de in de standplaats van de 
Commissie gevestigde Rijnvaartcommissie 
in overleg met de Voorzitter. 

Art. 2. I. Tot de taak van de Commissies 
behoort mede het verlenen van Rijnschip
perspatenten volgens het desbetreffende 
Reglement. 

2. Bij ontstentenis van de Voorzitter 
wordt deze vervangen door het oudste lid 
in jaren. 

Art. 3. Alvorens zijne benoeming te aan
vaarden legt ieder lid en plaatsvervangend 
lid der Commissie in handen van de Burge
meester der gemeente de eed (belofte) af, dat 
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hij de werkzaamheden, verbonden aan de 
betrekking van lid van de Commissie, over
eenkomstig de te dier zake bestaande of na
der vast te stellen, wettelijke voorschriften 
met nauwgezette ijver, stipte onpartijdig
heid en eerlijkheid naar zijn beste vermogen 
zal waarnemen. 

Art. 4. De Commissie zijn gehouden de 
rechtstreeks of door tussenkomst van de in 
hunne standplaats gevestigde Rijnvaart
commissie, door Onze met de uitvoering van 
dit besluit belaste Minister te geven voor
schriften op te volgen en aan de Inspecteur 
voor de R ijnvaart de door hem verlangde 
inlichtingen en opgave te verstrekken. 

Art. 5. I . De Commissies staan voorts 
onder toezicht van de in hun standplaats 
gevestigde Rijnvaartcommissie. 

2. De Voorzitter der Rijnvaartcommissie 
heeft de bevoegdheid de Commissie, hetzij 
in haar geheel, hetzij gedeeltelijk bijeen te 
roepen en te horen, zo dikwijls hij zulks in 
het belang der R ijnvaart nodig acht. 

3. De Commissie is verplicht aan de R ijn
vaartcommissie de inlichtingen te geven, 
die door deze worden verlangd. 

Art. 6. 1. Zij, die een R ijnschipperspa
tent wensen te bekomen, wenden zich daar
toe schriftelijk tot een der hiervoren genoem
de Commissies. 

2. De aanvrage moet het riviervak ver
melden, waarvoor het patent wordt aange
vraagd. 

3. Bij het verzoek moet de aanvrager 
overleggen: 

a. zijn signalement, opgemaakt door de 
Burgemeester zijner woonplaats in Nederland, 
of, indien de belanghebbende in het buiten
land woont , door het gemeentebestuur van 
zijn woonplaats aldaar; voorts zijn portret; 

b. zijne geboorteakte; 
c. het eventueel verkregen certificaat van 

nautische bekwaamheid en geschiktheid tot 
bevelvoering, bedoeld in het Reglement be
treffende het verlenen van patenten voor 
Rijnschippers; 

d. de bewijsstukken bedoeld bij de arti
kelen 8 en 9 van dit besluit. 

Art. 7. 1. Hij, die in het bezit van een 
R ijnschipperspatent, niet geldend voor het 
besturen van vaartuigen met mechanische 
beweegkracht het recht wenst te bekomen 
tot het besturen van vaartuigen met mecha
nische beweegkracht op het in het patent 
vermelde gedeelte van de Rijn, of hij, die in 
het bezit van een Rijnschipperspatent, dit 
wenst te doen gelden voor een groter gedeelte 
dan daarin is aangeduid, kan zich daartoe 
schriftelijk wenden tot een der hiervoren ge
noemde Commissies. 

2. Bij het verzoek moet de aanvrager 
overleggen: 

a. het aan te vullen patent; 
b. c.q. zijne geboorteakte; 
c. het eventueel verkregen certificaat van 

nautische bekwaamheid en geschiktheid tot 
bevelvoering, bedoeld in het Reglement be
treffende het verlenen van patenten voor 
Rijnschip pers; 

d. de bewijsstukken, bedoeld bij de arti
kelen 8 en 9 van dit besluit. 

Art. 8. 1. Het bewijs van de practische 
uitoefening van de scheepvaart, bedoeld in 
het Reglement betreffende het verlenen van 
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patenten voor Rijnschippers, moet worden 
geleverd door getuigschriften van schippers, 
bij wie de belanghebbende gedurende de 
voorgeschreven tijd het schippersbedrijf 
practisch uitgeoefend en de leertijd doorge
bracht heeft. 

2. De getuigschriften moeten opgaven 
van de duur van de dienstbetrekking of van 
de leertijd, het begin en het einde van de daar
in gemaakte reizen, de bevaren riviervakken 
en de aard der verrichte diensten met ver
melding of daarbij het roer bediend is. 

3. De getuigschriften moeten ten over
staan van een openbaar ambtenaar opge
maakt zijn, waartoe de schippers zich bij 
voorkeur kunnen wenden tot de waterschou
ten, de commissarissen van politie, of in ge
meenten, waar deze laatste niet zijn, tot de 
burgemeesters, of degenen, die hen vervangen. 

Art. 9. I. De Commissie onderzoekt de 
bewijsstukken. 

2. Bij twijfel omtrent de deugdelijkheid 
der overgelegde getuigschriften, moet zij 
zich daaromtrent door het ondervragen der 
betrokken personen en door nadere inlich
tingen trachten te vergewissen . 

3. Bij gebreke van getuigschriften kan 
hiervoor in de plaats treden de schriftelijke 
getuigenis van ten minste twee gepatenteerde 
varende Rijnschippers. 

4. De Commissie moet zich door het on
dervragen der betrokken personen van de 
betrouwbaarheid der getuigenissen vergewis
sen en is bevoegd deze op grond van onbe
trouwbaarheid buiten beschouwing te laten. 

s. Is aan de voorgeschreven voorwaarden 
voldaan, zo wordt het patent na onderteke
ning door de aanvrager en door de Voorzitter 
en bijvoeging van het dienstzegel aan de 
aanvrager uitgereikt of c.q. de verlangde 
verklaring op het aan te vullen patent ge
steld en ondertekend. 

6. De betreffende getuigschriften of de 
schriftelijke getuigenissen worden in het ar
chief der betrokken Commissie bewaard. 
Eerstbedoelde stukken worden desverlangd , 
nà door de Voorzitter te zijn gewaarmerkt, 
weder aan de aanvrager teruggegeven, in 
welk geval afschrift er van in het archief der 
betrokken Commissie zal worden bewaard. 

Art. 10. Onze met de uitvoering van dit 
besluit belaste Minister zal de Commissie ge
regeld op de hoogte houden van de certifi
caten van nautische bekwaamheid en ge
schiktheid tot bevelvoering, verleend door de 
bevoegde autoriteiten van een van de Staten 
vertegenwoordigd in de Centrale voor de Rijn
vaart. 

Art. I 1. Wanneer het signalement of por
tret niet meer nauwkeurig zijn, worden zij 
onderscheidenlijk gewijzigd of vernieuwd 
onder toevoeging van een ambtelijke aante
kening en wel, indien belanghebbende in 
Nederland woonachtig is van de burgemeester 
van zijn woonplaats en, indien belangheb
bende in het buitenland woont, van het ge
meentebestuur zijner woonplaats aldaar. 

Art. 12. 1. Het onderzoek geschiedt op 
door de Commissie te bepalen plaats. 

2. Op voorstel van de scheepseigenaren 
of de schipper kan het onderzoek ook op een 
plaats buiten de standplaats der Commissie 
geschieden. · 

Art. 13. 1. De Commissie moet het laad-
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vermogen, overeenkomende met de grootste 
geoorloofde diepgang van een schip, bij ge
breke van een meting door schatting vast
stellen. 

Het laadvermogen van een vaartuig zon
der mechanische beweegkracht moet bere
kend worden uit het product van de grootste 
lengte van het schip, tussen voor en achter
steven (het roer niet inbegrepen) de grootste 
breedte midscheeps, de gemiddelde laad
hoogte tussen het lege vlak en het vlak van 
de grootste geoorloofde diepgang en een aan 
de volheid van het schip beantwoordend 
ervaringsgetal, dat al naar gelang van de 
bouw van het schip tussen o,88 voor volge
bouwde en 0,80 voor scherp en slank ge
bouwde schepen moet worden genomen. 

2. Als vlak van ledige inzinking is te be
schouwen het vlak, dat overeenkomt met de 
stand, die het vaartuig inneemt, wanneer 
slechts aanwezig is: 

a. het tuig, de provisie en de bemanning, 
nodig om het te kunnen doen varen; 

b. het water, dat niet door uitscheppen 
op de gewone wijze uit het ruim kan worden 
verwijderd, en 

c. indien het vaartuig een vaartuig met 
mechanische beweegkracht is, het water dat 
zich op de gewone hoogte in de ketel bevindt. 

3. Bij vaartuigen met mechanische be
weegkracht blijft het aan de beslissing der 
Commmissie overgelaten, om het laadver
mogen op andere passende wijze te schatten. 

4. Wordt een vaartuig met geschat laad
vermogen later gemeten, zo moet het scheeps
certificaat zo nodig naar de uitslag dier me
ting gewijzigd worden. 

Art. 14. r. Aangaande de uitkomst van 
het onderzoek wordt een verklaring opge
maakt, welke door alle leden der Commissie, 
die aan het onderzoek deelgenomen hebben, 
moet worden getekend. 

2 . Op grond van , die verklaring wordt 
het scheepscertificaat na ondertekening door 
de Voorzitter en bijvoeging van het dienst
zegel aan de aanvrager uitgereikt. 

Art. 15. Verandering van de eigemaar 
of van de naam van het schip mogen alleen 
op grond van rechtsgeldige stukken voor de 
Voorzitter der Commissie bij welke het schip 
onderzocht en geregistreerd, in het scheeps
certificaat, alsmede in de betreffende verkla
ring worden aangetekend. 

Art. r6. In geval van uitreiking van een 
duplicaat van een Rijnschipperspatent wordt 
de oorzaak van die uitreiking op het dupli
caat vermeld. 

Art. 17. r. De Commissie moet houden: 
a. een register van uitgereikte Rijnschip

perspatenten, waarin deze met doorlopende 
nummers zijn opgetekend; 

b. een verzameling der verklaringen door
lopend genummerd; 

c. een register à souches voor het afgeven 
van kwitantiën; 

d. een staat van inkomsten en uitgaven. 
2. Van alle bescheiden van de Commissie 

kan inzage genomen worden door de Inspec
teur voor de Rijnvaart en de Rijnvaartcom
missie. 

Art. 18. De Commissie zendt de Inspec
teur voor de Rijnvaart door tussenkomst 
van de Rijnvaartcommissie, drie-maande
lijks ter mededeling aan de Regeringen van 
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de overige Oeverstaten een uittreksel van het 
in het Reglement betreffende het onderzoek 
van vaartuigen en vlotten, die de Rijn be
varen bedoelde register, van de in het afge
lopen kwartaal uitgereikte scheepscertificaten 
en van de van een scheepscertificaat voor
ziene schepen die een bijzonder, aanvullend, 
vrijwillig of ambtshalve onderzoek hebben 
ondergaan. 

Art. 19. I. De Commissies worden voor 
hare werkzaamheden ter zake van het onder
zoek der bewijzen ter verkrijging van een 
Rijnschipperspatent door het Rijk beloond. 

2. Deze beloning bedraagt voor iedere 
Commissie jaarlijks f 500.- . 

Art. 20. De belanghebbende, te wiens 
behoeve het onderzoek der bewijzen, be
doeld bij de artikelen 8 en 9 van dit besluit 
plaats heeft, is aan de Commissie een ver
goeding schuldig ten bedrage van f 3.-. 

Art. 2r. r. De belanghebbende te wiens 
behoeve het scheepsonderzoek plaats heeft , 
draagt daarvan de kosten. 

Deze kosten bestaan uit: 
A. de onkosten vóor ae aanduiding van 

de grootst geoorloofde diepgang, n.l. voor 
het leveren, aanbrengen en bevestigen van 
diepgangsplaten (krammen) met het inslaan 
van letters en cijfers en het beschilderen van 
elke plaat (kram): 

in houten schepen . . . . . . . f 0.60; 
in ijzeren en stalen schepen . . . . f 3.-; 
het inslaan alléén van letters en 

cijfers . . . . . . . . . . . . . . fr.-; 
B. de onkosten voor het aanbrengen van 

de diepgangsschaal (arbeidsloon, enz.); 
C. de aan de Commissie toekomende ver

goeding: 
a. voor het onderzoek van: 
houten of ijzeren vaartuigen zonder me

chanische beweegkracht tot en met 200 ton 
• f IS,-; 

houten vaartuigen zonder mechanische 
beweegkracht boven de 200 ton . . f 25.-; 

ijzeren vaartuigen zonder mechanische be
weegkracht boven 200 ton .... f 25.-; 

vaartuigen met mechanische beweegkracht 
tot en met 60 m 2 verwarmingsoppervlak van 
de ketel .. ..... . . ... f 30.-; 

vaartuigen met mechanische beweegkracht 
boven 60 m 2 verwarmingsoppervlak van de 
ketel . . . . . . . . . . . . f 40.-; 

motorschepen tot en met 125 pk . f 30 .-; 
motorschepen boven 125 pk .. f 40.-; 
b. voor het aanbrengen van een diep-

gangsschaal ....... ... f 3.-; 
2. Voor het uitreiken van een scheeps

certificaat ten behoeve van Rijnzeeschepen 
en zeejachten, zomede voor de vernieuwing 
van diepgangsplaten (krammen), voor zover 
daarmede geen ander onderzoek gepaard 
gaat, worden die respectieve vergoedingen 
tot I /5 verminderd. 

3. Voor elk aanvullend onderzoek komen 
slechts 2/5 dier vergoedingen in rekening. 

4. Zowel in de verklaring als in het scheeps
certificaat moeten de kosten worden aange
tekend. 

5. In afwijking van lid I komen de kosten 
van een ambthalve onderzoek krachtens 
artikel 14 van het reglement betreffende het 
onderzoek van vaartuigen en vlotten, d ie 
de Rijn bevaren, ten laste van het Rijk, in
dien de vermoedens van de autoriteiten, die 
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het onderzoek hebben gelast, niet juist zijn 
bevonden. 

Art. z2. 1. De beloning en vergoeding, 
onderscheidenlijk vastgesteld bij de artike
len 19 en 20 van dit besluit, worden gelijke
lijk verdeeld tussen de voorzitter, het scheep
vaarkundig en het scheepsbouwkundig lid 
der Commissie. 

2. De vergoedingen, vastgesteld bij arti
kel 21, worden voor ieder onderzoek gelijke
lijk verdeeld tussen de Voorzitter en de leden 
der Commissie - eventueel de plaatsver
vangende leden, die aan het onderzoek heb
ben deelgenomen. 

Art. 23. I. In het geval van lid 2 van 
artikel 12 dragen belanghebbenden de door 
de Commissie gemaakte reis- en verblijf
kosten. 

2. De leden der Commissie, die aan het 
onderzoek deelnemen. kunnen in rekening 
brengen: 

a. voor vergoeding van reiskosten: de wer
kelijk uitgegeven vracht voor de gebezigde 
vervoermiddelen, zomede hetgeen daaren
boven betaald is voor het vervoer van reis
benodigdheden en voor veer-, tol- en brug
gelden; 

b. voor vergoeding van verblijfkosten 
per etmaal f 15.-, met dien verstande, dat 
voor een gedeelte van een etmaal 6 uren of 
minder bedragende, de· vergoeding f 5.
bedraagt, voor meer dan 6 doch niet meer 
dan 12 uren f 10.-, terwijl een gedeelte dat 
meer dan 12 uren bedraagt, als een geheel 
etmaal geldt . 

Art. 24. Voor de uitreiking van een du
plicaat of voor het wijzigen van een certi
ficaat moet een schrijfloon van f 1.- be
taald worden. De uitreiking der certificaten 
kan geweigerd worden, zolang de betaling 
der verschuldigde kosten niet geschiedt is; 
ook kan de Commissie een voorschot ten be
drage dier kosten verlangen. 

Art. 25. Voor alles, wat door de Commis
sie aan belanghebbenden wordt in rekening 
gebracht, worden door haar kwitantiën 
afgegeven uit het register à souches. Geen 
andere dan de krachtens dit besluit ver
schuldigde kosten mogen aan belanghebben
den in rekening gebracht worden. 

Art. 26. De formulieren, nodig tot uit
voering van bovenstaande bepalingen, wor
den door Onze met de uitvoering van dit 
besluit belaste Minister vastgesteld. 

Behoort bij Koninklijk Besluit van 28 
Juni 1948, no. 103. 

Ons bekend, 
De Minister uan Verkeer en Waterstaat, 

H. Vos. 
De Minister van Buitenlandse Zaken, 

W. VAN BOETZELAER. 
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28 Juni 1948. BESLUIT, houdende her

nieuwde vaststelling van het Reglement 
betreffende het verlenen van patenten 
voor Rijnschippers. 

In naam uan Hare M"ajesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Konink,ijk, 
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Op voordracht van de Ministers van Ver
keer en Waterstaat van 5 Mei 1948, Direc
toraat-Generaal van Scheepvaart, No. 127 .099 
Ju./183/183/6, en van Buitenlandse Zaken 
van 12 Mei 1948, Directie Verkeer en Grote 
Rivieren, no. 73921; 

Gezien het Koninklijk besluit van 30 De-
cember 1924 (Staatsblad no. 617), het laatst 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 8 
Januari 1948 (Staatsblad 1. no. 8); 

Gezien de door de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart in haar zitting van No
vember 1947 aangenomen resolutie; 

De Raad van State gehoord (advies van 
1 Juni 1948, no . 55); . 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Ministers van 15/24 Juni 1948, no. 
136992/J/183/183/6, Directie Verkeer en 
Grote Rivieren no. 67129; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat: 
1. met ingang van I April 1948 het hier

nevens gevoegde Reglement betreffende het 
verlenen van patenten voor Rijnschippers, 
van kracht zal zijn; 

ll. op het sub I genoemde tijdstip ver
valt het Reglement betreffende het verlenen 
van patenten voor Rijnschippers, bekrachtigd 
bij het Koninklijk besluit van 30 December 
1924 (Staatsblad no. 617), zoals dit Regle
ment is gewijzigd en aangevuld, laatstelijk 
bij het Koninklijk besluit van 8 Januari 
1948 (Staatsblad I no. 8). 

De Ministers voornoemd zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad geplaatst en in afschrift aan de 
Raad van State medegedeeld zal worden. 

Soestdijk, 28 Juni 1948. 
JULIANA. 

De Minister uan Verkeer en Waterstaat, 
H. Vos. 

De Minister uan Buitenlandse Zaken, 
W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg.13 Augustus 1948. 

REGLEl\IENT 
betreffende het verlenen van patenten voor 

Rijnsehlppers. 
Art. I 1 Elke gegadigde, die overigens 

voldoet aan de algemene eisen van lichame
lijke geschiktheid welke onmisbaar kunnen 
worden geacht, heeft recht op het verkrijgen 
van een patent, mits voldoende aan de na
volgende voorwaarden: 

1°. de leeftijd van een en twintig jaren 
bereikt hebben -voor het besturen van een 
vaartuig zonder mechanische beweegkracht, 
of van een kaan met hulpmotor, en van drie
en twintig jaren voor het besturen van een 
vaartuig, met mechanische beweegkracht, 
niet zijnde een kaan met hulpmotor; 

1 Tot nadere aankondiging zal, in afwij
king van artikel I van het verdrag van 14 
December 1922, het patent vereist zijn niet 
slechts boven Duisburg (de Hochfelder brug), 
maar ook tussen Duisburg en de Nederlandse 
grens (het Spijksche veer). Zolang deze voor
lopige toestand zal gelden, zal, in afwijking 
van artikel I van bovenstaand Reglement, 
de inhoudsspecificatie, opgesomd in dit arti
kel, geen toepa~sing vinden. 



S. 1948, I 261 

2°. practisch als Jid van de bemanning 
de scheepvaart uitgeoefend hebben: 

a. gedurende zes jaren voor het verkrijgen 
van een patent tot het besturen van een vaar
tuig zonder mechanische beweegkracht of 
van een kaan met hulpmotor; 

b. gedurende zeven jaren voor het ver
krijgen van een patent tot het besturen van 
een vaartuig met mechanische beweegkracht, 
niet zijnde een kaan met hulpmotor, waar
van ten minste één jaar op een vaartuig, met 
mechanische beweegkracht, niet zijnde een 
kaan met hulpmotor; 

of wel voorzien zijn van een certificaat 
van nautische bekwaamheid en geschiktheid 
tot bevelvoering, verleend door de bevoegde 
autoriteiten van een van de staten, vertegen
woordigd in de Centrale Commissie; 

of wel voorzien zijn van ieder ander certi
ficaat door de Centrale Commissie als gelijk
waardig erkend. 

In a lle gevallen zullen de gegadigden voor 
-een patent het bewijs moeten leveren van een 
voorbereidingstijd van twaalf maanden wer
k t!Jijke dienst in de feitelijke uitoefening der 
scheepvaart op de Rijn, waarbij als zodanig 
slechts is te rekenen de tijd gedurende welke 
het vaartuig ter volbrenging van een reis on
derweg is, daaronder begrepen de tijd nodig 
voor Jaden en lossen. De volbrachte reizen 
zullen moeten bevatten een voldoend aantal 
tochten over het rivierdeel, waarvoor het pa
tent wordt aangevraagd. 

Voor hen, die een patent wensen te ver
krijgen voor het op het riviervak Bazel
Straatsburg voeren van een vaartuig van de 
·soort die het kanaal van de Rhöne naar de 
Rijn bevaren, zal het in de Joop van de twee 
aan de aanvraag van het patent voorafgaande 
jaren volbracht hebben van de vier en twin
tig stroomafwaartse reizen op dit riviervak 
worden gelijkgesteld met de in het vorige, 
Jid bedoelde voorbereidingstijd. 

Voor de toepassing van dit Reglement 
worden als kanen m et hulpmotor beschouwd 
motorvaartuigen, welke noch gebruikt wor
den om te slepen noch gebezigd worden voor 
het vervoer v an reizigers als bedrijf, en waar
bij de bediening van de motor van de stand
plaats van de bestuurder ka geschieden, 
mits de motor slechts wordt gebrui.-ct ter 
verho 5ing van de bestuurbaarhed van het 
vaartuig of om het kleine verplaatsinge te 
doen ondergaan. 

Art. 2. In afwijking van het vori arti
kel, zal voor het besturen van een v aartuig 
zonder mechanische beweegkracht , met nde 
minder dan 50 ton, en slechts in gebrui.< voor 
zuiver plaatselijk vervoer op bep:ialde k orte 
gedeelten van de R ijn, voldoende zijn zo de 
gegadi-.de de scheepvaart pra>.<:t iscn heeft 
uitgeoefend gedurende ten minste twee jaren, 
ged ..1renje welke hij van tijd tot tijd het roer 
heeft b~jiend. 

Art. 3. Het patent, voorzien van et vol
Jedi, si-.nalement van de betrokken en van 
zijn nortret, is ingericht volgens het hierbij 
gevoeöd model. Het moet z ijn ond rtû :end 
door d~ betrokkene, alvorens het aan hem 
wordt uitgereikt. 

W ..t'lneer het signalement of het portret niet 
meer n'luwkeurig zijn, worde::i zij ond~rschei
denH gewijzigd of vernieuwd onder toe
voeging van een ambtelijke aantekening. 
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In geval van verlies of beschadiging kan 
een duplicaat van het patent aan de betrok
kene worden uitgereikt, door de autoriteit, 
welke het oorspronkelijke heeft verleend. 

Art. 4. Zij, die in het bezit zijn van pa
tenten welke zijn uitgereikt vóór het in
werking treden van dit Reglement , kunnen 
ter vervanging daarvan, een patent verzoeken 
volgens het model bedoeld in artikel 3. 

Art. 5. De schipperspatenten, uitge
reikt vóór 1 Augustus 1932 voor het besturen 
van een vaartuig zonder mechanische be
weegkracht, zijn eveneens geldig voor het 
besturen van een kaan met hulpmotor. 

BIJLAGE 
Reg. no . . 

Rijnschipperspatent 
FORMULIERB 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 
Riinschipperspatent 
Rheinschifferpatent 
Patente de Batelier du Rhin 

De schipper } wonende te } 
Der Schiffer .. wohnhaft zu ..... . 
Le batelier domicilié à 

wordt ingevolge de verordening der Centrale 
Commissie voor de Rijnvaart va,n de 14e 
December 1922 

wird hierdurch gemäss Verordnung der Zen
tral-Kommission für die Rheinschiffahrt von 

· 14 December 1922 

est autorisé par les présentes conformément 
au réglement de la Commission Centrale pour 
la Navigation du Rhin du 14 décembre 1922 

toegelaten tot het besturen van een vaartuig 
zonder mechanische beweegkracht of van 

een kaan methulpmot or 
--m- et- mecha"nische bew_e_e_g~k_r_a_c~h_t __ _ 

ermächtigt zur Fünhrung eines Fahrzeugs 
ohne mechanische Triebkraft oder eines 

Kahns mit Hilfsmotor 
mit mechanischer Triebkraft 

à conduire un ba.timent 
sans moyens mécaniques de propulsion ou 

un chaland 
--ävec moyens méc_a_n~i_q_u_e_s_ d_e ___ _ 

à moteur auxiliaire 
propulsion 

van} von 
de 

en op de } 
und auf der 
et sur Ie 

den} . ... den 
· Ie 

tot 
bïs 
à 
tot 
bis 
à 

De voorzitter der Commissie } 
van Deskundigen 

voor de Rijnvaart te 
Der Vorsitzende der Schiffsun
tersuchungs-Kommission zu 
Le Président de la Commission 
d'.Experts à 

} 
} 

19 
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Geboorteplaats en datum l 
Geburtsort und- tag f 
Lieu et date de naissance 
Vorm van het gezicht 
Gesichtsform } 

} 
} 
} 

Visage 
Kleur van de ogen 
Farbe der Augen 
Couleur des yeux 
Bijzondere kentekenen 
Besondere Kennzeichen 
Signes particuliers 
Lengte 
Grösse 
Taille 
Kleur van het haar 
Farbe der haare 
Couleur des cheveux 

l 
f 

(Photographie) 

Handtekening van de schip-
per 
Unterschrift des Schiffers 
Signature du batelier 

Ondergetekende ver-
klaart , dat het patent in 
zijn tegenwoordigheid on
dertekend is door de schip
per. 

Unterzeichneter erklärt, 
dass das Patent in seiner 
Gegenwart von dem Schiffer 
unterzeichnet worden ist. 

Le soussigné certifie que 
cette patente a été signé en 
sa présence par Ie batelier. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 28 Juni 
1948 no. 104. 

Ons bekend, 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

H . Vos. 
De Minister van Buitenlandse Zaken, 

W. VAN BOETZELAER. 

S. I 262 
30 Juni 1948. WET tot w11z1gmg van de 

Noodtoewijzingswet (Staatsblad No. H 
241). 

Bijl. Hand. II 47/48, 842; 
Hand. II 47/48 . blz. z895; 
Bijl. Hand. I 47/48, 842; 
Hand. I 47/48, blz . .. . ... . 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

.enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het onder de tegenwoordige omstandig
heden wenselijk is, dat het einde van de 
geldigheidsduur dei Noodtoewijzingswet 
(Staatsblad No. H 241) niet op 1 Juli 1948 
blijft vastgesteld; 

Zo is het. dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Het derde lid van artikel 6 der 

Noodtoewijzingswet (Staatsblad No. H 241) 
vervalt. 

L. & S. 1948 
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2, Deze wet treedt in werking op de dag, 
volgende op die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juni 

1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisvestin~, 
J, IN 'T VELD. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. v. Binnanl. Zaken, WITTEMAN." 
De Min. v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 30 Juni z948.) 

S. I 263 
30 Juni 1948. WET houdende nadere rege

ling van de rechtsgevolgen van enige 
bezettingsbeslissingen. (Wet bezettings
maatregelen Il!.) 

Bijl. Hand. II 47/48,801; 
Hand. II 47/48, bladz. 1827-1828; 
Bijl. Hand. I 47/48, 801; 
Hand. I 47/48, bladz. 686. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij, JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk , 

Allen, die deze zullen zoen of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is om de rechtsgevolgen 
van enige bezettingsbeslissingen nader te
regelen; 

Zo is het, dat Wij,..de Raad van State, enz. 
Art. 1. De bezettingsbeslissingen, ver

meld op de als bijlage aan deze wet toegevoeg
de lijst, worden, wat haar rechtsgevolgen be
treft , gelijkgesteld met bezettingsbeslissingen, 
welke zijn genomen op grond van een be
zettingsregeling, geplaatst op lijst A, beha
Jende bij het Besluit bezettingsmaatregelen. 

2. Wij behouden ons voor bij algemene 
maatregel van bestuur de als bijlage aan deze 
wet toegevoegde lijst aan te vullen. 

3. I. Deze wet kan worden aangehaald 
als Wet bezettingsmaatregelen III. 

2. Zij treedt in werking op de dag volgende 
op die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat dete in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige · uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk 30 Juni 1948 . 

JULIANA. 
De Minister-President, Minister v. Alg. Zaken 

BEEL. 
De Minister van Buitenlandse Zaken, 

W. VAN BOETZELAER. 
De Minister van Justitie, 

J. H . VAN MAARSEVEEN. 
De Minister van van Binnenlandse Zaken, 

WlTTEMAN. 
De Min. van Onderwijs, K. en Wetenschappen, 

Jos. J. G!ELEN. 
De Minister van Financiën , 

P. LIEFTINCK. 
36 
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De Minister van Oorlog, 
A. H. J. L. FrÉVEZ. 

De Minister vam Marine, 
A. H. J. L. FrEVEZ a. i. 

De Min. van Wederopbouw en Volkshuisv. 
J. IN ' T VELD. 

De Minister van Verkeer een Waterstaat, 
H. Vos. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Min. van Landb. , V. en Voedselvoorz., 
MANSHOLT. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W . DREES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
J. A. JONKMAN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

( Uitgeg. 20 Augustus 1948.) 

BIJLAGE 
1 . Het besluit van de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandse gebied van 
Juli 1940, houdende benoeming van H . 
J. Wouden berg tot Commissaris voor het N e
derlands Verbond van Vakverenigingen en 
opdracht aan voornoemde Woudenberg tot 
het uitoefenen van zekere bevoegdheden 
met betrekking tot de bij het N.V. V. aan
gesloten vakbonden. 

2. Het besluit van de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandse gebied van 
25 Juli 1941, houdende benoeming van H. J. 
Woudenberg tot Commissaris voor het Rooms
Katholieke Werkliedenverbond en de daar
bij aangesloten diocesane arbeidersbonden 
en opdracht aan voornoemde Woudenberg 
tot het uitoefenen van zekere bevoegdheden 
met betrekking tot de bij het Rooms-Katho
lieke Werkliedenverbond aangesloten vak
bonden en diocesane arbeidersbonden. 

3 . Het besluit van de Rijkscommissaris 
voor het bezette Nederlandse gebied van 
25 Juli 1941, houdende benoeming van 
H. J. Woudenberg tot Commissaris voor 
het Cristelijk Nationaal Vakverbond in 
Nederland en opdracht aan voornoemde 
Woudenberg tot het uitoefenen van zekere 
bevoegdheden met betrekking tot de bij het 
Criste'lijk Nationaal Vakverbond in Neder
land aangesloten vakbonden. 

4. Het besluit van de Rijkscommissaris 
v oor het bezette Nederlandse gebied van • 
I Mei 1942, houdende benoeming van H . J . 
Woudenberg tot leider van het Nederlandse 
Arbeidsfront. 

S. I 264 

30 J uni 1948. Wet tot bekrachtiging van 
een met toepassing van artikel 93, re lid 
der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie. (Maatregelen ter voorko
ming van benadeling van de deviezen
positie van Nederlandsch-Indië). 

Bijl. Hand. II 47/48, 794; 
Hand. II 47/48, blz. 1828; 
Bijl. Hand. I 47/48, 794; 
Hand. I 47/48, blz. 686. 
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In naam van Hare Majesteit W ilhelmina, 
enz. 

Wij, JULIANA, Prinses der Nederlanden 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat bekrachtiging wenselijk is van de met 
toepassing van artikel 93, eerste lid, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie van 21 Mei 1940 (Indisch Staatsblad 
no. 205). houdende maatregelen ter voorko
ming van benadeling van de deviezenposi
tie van Nederlandsch-Indië, benevens tot 
afwijking voor zover nodig van het bepaalde 
in de artikelen 9, 10 en II der "Javasche 
Bankwet 1922", zomede tot buitenwerking
stelling van de " Indische Comptabiliteits
wet 1925" ten aanzien van het Nederlandsch
lndisch Deviezenfonds, evenals van de se
dertdien vastgestelde wijzigingen, laatstelijk 
die, vastgesteld bij de ordonnantie van 2 

Augustus 1947 (Indisch Staatsblad no. 139); 
Zo is het , dat Wij, De Raad van State,enz 

Enig artikel. 
De met toepassing van artikel 93, eerste 

lid, der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie van 21 Mei 1940 (Indisch 
Staatsblad no. 205) , houdende maatregelen 
ter voorkoming van benadeling van de de
viezenpositie van Nederlandsch-Indië, be
nevens tot afwijking voor zover nodig van 
de artikelen 9, IO en II der "Javasche Bank
wet 1922" , zomede tot buitenwerkingstel
ling van de " Indische Comptabiliteitswet 
1925" ten aanzien van het Nederlandsch
Indisch Deviezenfonds wordt, evenals de 
sedertdien vastgestelde wijzigingen, laatste
lijk die, vastgesteld bij de ordonnantie van 
2 Augustus 1947 (Indisch Staatsblad no. 139), 
voor zover nodig bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, dat d~ze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juni 194& 
JULIANA. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
J. A. JONKMAN, 

(Uitgeg. 20 Juli 1948.) 

S. I 265 

30 Juni z948. WET, houdende goedkeuring 
van de Internationale Tarwe Overeen
komst van 6 Maart 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 84z; 
Hand. II 47/48, bladz. 2004-2ozz; 
Bijl. Hand. I 47/48, 84z; 
Hand. I 47J48, bladz. 686. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 
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Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de vanwege Ons te Washington op 6 
Maart 1948 ondertekende Internationale 
Tarwe Overeenkomst alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd, ingevolge artikel 60, 
tweede lid der Grondwet, de goedkeuring 
van de Staten-Generaal behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De vanwege Ons te Washington 

op 6 Maart 1948 ondertekende, in de En
gelse en Franse taal gestelde Internationale 
Tarwe Overeenkomst, in afdruk bij deze wet 
gevoegd, wordt goedgekeurd. 1 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lastei:i en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juni 

1948. 
JULIANA. 

De Minister van L., v. en v., MANSHOLT. 

De Min. v. Buitenl. z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

De Min. zonder Portefeuille, GÖTZEN. 

(Uitgeg. IO Augustus z948.) 

Franse tekst. 

ACCORD INTERNATIONAL SURLEBLE 
Preambule 

Les Gouvernements au nom desquels Ie 
présent Accord a été signé. 

Reconnaissant qu'il existe actuellement 
une grave pénurie de blé et qu'il peut sur
venir plus tard d'importants excédents; 

Estimant que les prix élevés résultant de 
la présente pénurie ainsi que les bas prix 
qui résulteraient d'excédents éventuels nui
sent à leurs intérêt s, qu'ils soient produc
teurs ou consommateurs de blé; et 

Concluant en conséquence que leurs in
térêts et l'intérêt général de tous les pays 
dans une économie en expansion appellent 
une coopération de leur part en vue d'ap
porter de l'ordre dans Ie marché intemà
tional du blé, 

Ont convenu ce qui suit: 

Article I 
Objet 

Le présent Accord a pour objet d'assurer 
des approvisionnements de blé aux pays 
importateurs et d'assurer des marchés aux 
pays exportateurs à des prix équitables et 
stables. 

Article II 
Droits et obligations des 

pays importateurs et des pays exportateurs 
I. La quantité de blé fixée à !'annexe I 

du présent article pour chaque pays impor
tateur sera appelée "achats garantis" de ce 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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pays, et représentera la quantité de blé que 
Ie Conseil International du Blé, institué par 
l'article XI: 

(a) pourra demander à ce même pays, 
conformément aux dispositions du para
graphe 2 de l'article IV, d'acheter aux pays 
exportateurs aux prix minima stipulés à 
l'article VI ou déterminés en vertu des 
dispositions dudit article, pour être expediée 
durant l'année agricole en cours; ou 

(b) pourra demander aux pays expor
tateurs, conformément aux dispositions du 
paragraphe 1 de l'article IV, de vendre à ce 
même pays aux prix maxima stipulés à !'ar- . 
ticle VI ou déterminés en vertu des dispo
sitions dudit article, pour être expediée 
durant l'année agricole en cours. 

2. La quantité de blé fixée à !'annexe 
II du présent article pour chaque pays ex
portateur sera appelée "ventes garanties" de 
ce pays, et représentera la quantité de blé 
que Ie Conseil: 

(a) pourra demander à ce même pays, 
conformément aux dispositions du para
graphe 1 de l'article IV, de vendre aux pays 
importateurs aux prix maxima stipulés à 
l'article VI au déterminés en vertu des dis
positions dudit article, pour être expédiée 
durant l'année agricole en cours; ou 

(b) pourra demander aux pays importa
teurs. conformément aux dispositions du 
paragraphe 2 de l'article IV, d'acheter à ce 
même pays aux prix minima stipulés à 
l'article VI ou déterminés en vertu des 
dispositions dudit article, pour être expédiée 
durant l'année agricole en cours. 

3. Si un pays inscrit à !'annexe I de 
l'article II (a) ne signe pas, (b) ne danne 
pas son acceptation formelle, (c) se retire 
ou encore, (d) est déclaré en état d'infrac
tion au présent Accord, les "achats garantis" 
de ce pays seront redistribués par Ie Conseil 
à ceux des pays importateurs qui désirent 
augmenter leurs "achats garantis". La re
distribution à de tels pays sera opéré au 
prorata de leurs "achats garantis" existants, 
à mains que Ie Conseil n'en décide autre
ment à la simple majorité des voix des pays 
exportateurs et des pays importateurs votant 
séparément. Si les augmentations que les 
pays importateurs contractants désirent 
apporter à leurs "achats garantis" sant in
férieurs aux "achats garantis" des pays 
mentionnés ci-dessus en (a), (b), (c) et 
(d), Ie Conseil-réduira au prarata les chiff
res figurant à !'annexe II de l'article II du 
montant nécessaire pour en rendre Ie total 
égal à celui des chiffres figurant à !'annexe 
I de l'article II. 

4. Le Conseil pourra, au cours de l'une 
quelconque de ses réunions, approuver l'aug
mentation d'un ou de plusieurs chiffres figu
rant à l'une ou l'autre des annexes, si une 
augmentation égale est simultanément ap
porté à un ou plusieurs chiffres de l'autre 
annexe pour la même ou pour les mêmes 
années agricoles, sous réserve de l'accord 
des répresentants des pays importateurs et 
exportateurs, <lont les chiffres seraient mo
difiés de ce fait. 
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Annexe I de l'article II 

Achats garantis 

Equivalent 
approxi-

Août-J uillet 1948/49 1949/50 1950/51 1951/52 1952/53 matif en 
milliers de 
boisseaux 

... milliers de tonnes métriques 1 ••• 

Afghanistan 
Afrique du Sud 
Autriche 
Belgique 
Brésil 
Chine 
Colombie 
Cuba 
Danemark 
Egypte 
Equateur 
Grèce 
Guatemala 
Inde 
Irlande 
!talie 
Liban 
Libéria 
Mexique 
Norvège 
N ouvelle-Zélande 
Pays-Bas 
Pérou 
Philippines 
Pologne 
Portugal 
République Dominicaine 
Royaume-Uni 
Suéde 
Suisse 
Tchécoslovaquie 
Union Francaise et Sarre 
Venezuela 

Total (33 pays) 

20 
175 
510 
650 
525 
400 

60 
225 

40 
190 
30 

510 
10 

750 
360 

1000 
75 

1 
200 
205 
150 
835 
IIO 
170 
30 

210 
20 

4897 
75 

200 
30 

975 
60 

13608 

20 
175 
510 
650 
525 
400 

60 
225 

40 
190 
30 

510 
10 

750 
360 

1000 
75 

200 
205 
150 
835 
IIO 
170 
30 

120 
20 

4897 
75 

200 
30 

975 
60 

13608 

20 
175 
510 
650 
525 
400 

60 
225 

40 
190 
30 

510 
10 

750 
360 

1000 
75 

200 
205 
150 
835 
IIO 
170 
30 

120 
20 

4897 
75 

200 
30 

975 
60 

13608 

20 
175 
510 
650 
525 
400 

60 
225 

40 
190 
30 

510 
10 

750 
360 

1000 
75 

200 
205 
150 
835 
IIO 
170 
30 

120 
20 

4897 
75 

200 
30 

975 
60 

13608 

20 
175 
510 
650 
525 
400 

60 
225 

40 
190 
30 

510 
10 

750 
360 

1000 
75 

200 
205 
150 
835 
IIO 
170 
30 

120 
20 

4897 
75 

200 
30 

975 
60 

13608 

735 
6430 

18739 
23883 
19290 
14697 

2205 
8267 
1470 
6981 
1102 

18739 
397 

27557 
13227 
36743 

2756 
37 

7349 
7532 
55II 

30680 
4042 
6246 
1102 
4409 

735 
179930 

2756 
7349 
1102 

35824 
2205 

499997 

Annexe II de l' Article II 
Ventes garanties 

Août-J uillet 1948/49 , 1949/50 1 1950/52 l 1951/52 
Millions 

1952/53 de 
boisseaux 

... milliers de tonnes métriques 2 • • • 

Australie 
Canada 

2313 2313 2313 2313 2313 85 
6260 6260 6260 6260 6260 230 

Etats-Unis d 'Amérique • 5035 5035 

Total 13608 13608 

1 Sans préjudice de la préférence que 
pourrait manifester tout pays pour un taux 
d'extraction quelconque de la farine impor
tée, toutes les importations de farine de blé 
enregistrées par Ie Conseil comme faisant 
partie des " achats garantis" seront, sauf 
décision contraire du Conseil, calculées à 
raison de 72 tonnes métriques de farine pour 
roo tonnes métriques de blé. 

2 Y compris la farine de blé expri
mée en termes de blé et calculée à raison 
de 72 tonnes métriques de farine pour roo 
tonnes métriques de blé sauf décision con
traire du Conseil. 

5035 5035 5035 185 

13608 13608 13608 500 

3 Si, en raison d'une récolte insuffisan
te, les dispositions du paragraphe r de l'ar
ticle V sant invoquées, il sera reconnu que 
ces "ventes garanties" ne comprennent pas 
les besoins minima en blé de toute zone 
occuoée de l'approvisionnement de laquelle 
les Etats-Unis d'Amérique détiennent ou 
pourraient assumer la responsabilité, et que 
la nécessité de satisfaire à ces besoins con
stituera l'un des facteurs <lont il sera tenu 
compte pour déterminer la capacité des 
Etats-Unis d'Amérique à livrer leurs "ven
tes garanties" aux termes de eet Accord. 
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Article III 

Rapports au Conseil 

I. Le Conseil enregistrera celles des 
transactions en blé qui sant imputables sur 
les quantités garanties aux arinexes I et II 
de l'article II. La différence entre la quan
tité garantie d'un pays et la somme des 
quantités ainsi enregistrées par le Conseil 
au nom de ce pays sera appelée "engage
ments non remplis" dudit pays. 

2. Le Conseil enregistrera, comme fai
sant partie de la quantité garantie du pays 
importateur et de la quantité garantie du 
.pays exportateur intêressés, toute transac
tion au partie de transaction en blé entre un 
pays exportateur contractant et un pays 
importateur contractant : 

(a) si celle-ci est effectuée à un prix au 
plus égal au prix maximum et au mains 
égal au prix minimum stipulés à l'article 
VI au déterminés en vertu des dispisitions 
dudit article; et 

(b). s'il en est résulté, au si le Conseil 
estime qui'il en résultera. l'expédition en 
provenance du pays exportateur, durant 
l'année agricole en cours, du blé sur lequel 
elle porte; et 

(c) si les "engagements non rempljs" 
du pays exportateur et du pays importateur 
intéressés ne sant oas inférieurs à cette 
transaction au partie de transaction. 

Lars de la notification au Conseil de leurs 
transactions en blé en vertu du présent ar
ticle. les pays importateurs et les pays ex
portateurs pourront être requis par le Con
seil d e spécifier les sommes incluses dans 
les prix d 'achat et de vente au titre des 
frais de détention et des frais de marché. 

3. L e Conseil enregistrera également, 
comme faisant partie ,des quantités garan
ties des pays exportateurs . et des pays im
portateurs intéressés, celles des transactions 
qui sant effectuées conformément aux dis
positions de l'article IV. 

4. Si le pays exportateur et le pays im
portateur intéressés dans une transaction 
particulière en farine de blé informent le 
Conseil qu'ils ont convenu que le prix de 
ladite farine de blé est compatible avec les 
dispositions de l'article VI, la transaction 
sera en registrée par le Conseil comme im
putable sur les quantités garanties de ces 
pays, si les autres condit ions établies par le 
présent article sant remplies. Si le pays ex
port ateur et le pays importateur intéressés 
n e peuvent convenir que le prix de ladite 
faiine de blé est compatible avec les dispo
sitions de l'article VI, ils en informeront le 
Conseil qui tranchera le différend. Si le 
Conseil décide · que le prix de ladite farine 
de blé est compatible avec les dispositions 
de l'article VI. !'equivalent en blé sera im
puté sur les "ventes garanties" et les 
"achat s garanties" du pays exportateur et 
du pays importateur intéressés. Si le Conseil 
décide que Ie prix de ladite farine de blé 
n'est pas compatible avec les dispositions 
de l'article VI, l'équivalent en blé ne fera 
pas l'objet d'une telle imputation. 
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5. Afin de sauvégarder les droits des 
pays exportateurs résultant des garanties 
d'achats. et les droits des pays importateurs 
résultant des garanties de ventes, le Conseil 
déterminera les éléments à prendre en con
sidération lors de l'établissement de ses 
livres en vue d'assurer. 

a) que les transactions sant enregistrées 
dans l'ordre chonoligique dans lequel elles 
sant notifiées au Conseil; et 

(b) qu'après l'exécution-complète des 
droits de tout pays exportateur constatée 
par l'enregistrement du total des achats qui 
lui sant garantis, et après l'exécution com
plète des droits de tout pays importateur 
constatée par l'enregistrement du total des 
ventes qui lui sant garanties, aucun achat 
au aucune vente ultérieurs desdits pays ne 
seront consignés au registre mentionné au 
paragraphe I du présent article. 

Une fois exécutés les droits mentionnés à 
l ' alinéa (b) ci-dessus, le Secrétaire du Con
seil en advisera immédiatement tous les 
pays exportateurs et importeurs contrac
tants afin qu'ils puissent être informés de la 
situation et en apprécier les effets sur les 
transactions qu'ils envisagent. 

6. Les pays imporateurs et les pays ex
portateurs fourniront au Conseil tels ren
seignements que celui-ci pourrait demander, 
au sujet des importatio.ns de blé dans leurs 
territoires et des achats de blé destiné à y 
être importé d'une part. et des exportations 
de blé hors de leurs territoires et des ventes 
de blé destiné à en être exporté d'autre part. 

7. Le Conseil fixera les modalités selon 
lesquelles seront enregistrées les transactions 
communiquées en application des dispo
sitions du paragraphe 6 du présent article. 

8. Le Conseil fixera également les mo
dalités selon lesquelles toute quantité de blé 
achetée par un pays importateur contrac
tant à un pays exportateur contractant et 
ultérieurement revendue à un autre pays 
importateur contractant pourra, par accord 
entre les pays importateurs contractants 
intéressés, être imputée sur les obligations 
et les droits du pays importateur contrac
tant auquel ce blé aura été revendu en der
nier lieu. 

9. Le Conseil déterminera la marge de 
tolérance qui sera laissée aux pays exporta
teurs et importateurs dans l'accomplissea 
ment de leurs obligations. 

IO. Le Conseil transmettra à chaque 
pays membre une situation mensuelle ex
traite des registres tenus en application des 
dispositions du présent . article, et pourra 
publier de temps à autre les informations 
qu'il estimerait opportun de faire connaître. 

II. Chaque Gouvernement contractant 
fournira, dans les délais prescri ts par le 
Conseil, toutes autres informations que ce 
dernier pourrait réclamer de temps à autre, 
en ce qui concerne l'administration du pré
sent Accord. 

Article IV. 

Exercice des droits . 

r. Tout pays importateur qui, à un ma-
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ment quelconque, éprouve des difficultés à 
acheter les quantités qui lui sont garanties 
au prix maximum stipulé à l'article VI ou 
déterminé en vertu des dispositions dudit 
article, peut demander au Conseil de l'aider 
à obtenir les approvisionnements qu'il dé
sire. Dans les trois jours qui suivront la 
réception d'une telle requête, le Secrétaire 
du Conseil notifiera à ceux des pays expor
t ateurs qui ont des "engagements non rem
plis" le montant de l',,engagement non rem
pli" du pays importateur qui a demandé 
l'uide du Conseil, et les invitera à offrir le 
blé aux prix maxima stipulés par l'article 
VI ou déterminés en vertu des dispositions 
dudit article. Si dans les quatorze jours de , 
cette notification, la quantité totale <lont la 
vente a été garantie au pays importateur in
téressé, ou telle part de celle-ci que le Conseil 
estimera raisonnable au moment ou la de
mande en aura été faite, n'a pas été offerte, 
le Conseil, tenant compte de toutes circon
stances que les pays exportateurs et Ie pays 
importateur désireraient soumettre à son 
examen, indiquera le plus tot possible, et en 
tout cas dans les sept jours , les quantités de 
blé ou de farine de blé (ou de blé et de 
farine de blé) dont il conviendra que chacun 
ou l'un quelconque des pays exportateurs 
effectue la vente, et Ie pays ou les pays 
ainsi désignés devront, dans les trente jours 
de la décision du Conseil, foumir les quan
tités ainsi indiquées à des prix en confor
mité avec les prix maxima stipulés à l 'ar
ticle VI ou déterminés en vertu des dispo
si tions dudit article. En cas de désaccord 
entre les pays· exportateurs et le pays im
portateur intéressés sur la relation entre Ie 
prix de ladite farine de blé avec les prix 
maxima du blé stipulés à l'article VI ou 
déterminés en vertu des dispositions dudit 
a r ticle, la question sera déférée au Conseil 
pour décision. 

2 . Tout pays exportateur qui, à un mo
ment quelconque. éprouve des difficultés à 
vendre les quantités qui lui sont garanties 
au prix minimum stipulé à l'article VI ou 
déterminé en vertu des dispositions dudit 
article, peut demander au Conseil de l'aider 
à effectuer les ventes désirées. Dans les 
trois jours qui suivront la réception d'une 
telle requête , Ie Secrétaire du Conseil noti
fiera à ceux des pays importateurs qui ont 
des "engagements non remplis" Ie montant 
de !'.,engagement non rempli" du pays ex
portateur qui a demandé l'aide du Conseil, 
et les invitera à acheter Ie blé aux prix mi
nima stipulés par l'article VI ou déterminés 
en vertu des dispositions dudit article. Si 
dans les quatorze jours de cette notification, 
la quantité totale dont l'achat a été garanti 
au pays exportateur intéressé, ou telle part 
de celli-ci que Ie Conseil estimera raison
nable au moment ou la demande en aura 
été faite, n'a pas été achetée, Ie Conseil, 
tenant compte de toutes circonstances que 
les pays importateurs et Ie pays exportateur 
désireraient soumettre à son examen, indi
quera Ie plus tot possible, et en tout cas 
dans les sept jours, les quantités de blé ou de 
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farine de blé (ou de blé et de farine de blé) 
dont il conviendra que chacun ou l'un 
quelconque des pays importateurs effectue 
l'achat, et Ie pays ou les pays ainsi désignés 
devront, dans les trente jours de la décision 
du Conseil, acheter pour expédition les 
quantités ainsi indiquées à des prix en con
formité avec les prix minima stipulés à 
l'article VI ou déterminés en vertu des dis
positions dudit article. En cas de désaccord 
entre les pays importateurs et Ie pays ex
portateur intéressés sur la relation entre Ie 
prix de ladite farine de blé avec les prix 
m inima du blé stipulés à l'article VI ou 
déterminés en vertu des dispositions dudit 
article, Ie question sera déférée ou Conseil 
pour d écision. 

3. A moins que les pays intéressés n'en 
conviennent autrement, les pays exporta
teurs et importateurs contractants doivent, 
dans l'exécution de leurs obligations ·résul
tant du présent Accord et concemant les 
,,ventes garanties" et les "achats garantis", 
observer, pour la détermination de la devise 
à utiliser pour Ie règlement, les conditions 
généralement en usage entre eux au moment 
ou les "achats garantis" et les "ventes ga
ranties" sont en voie de conclusion. S i un 
pays exportateur et un pays importateur 
entre lesquels aucune transaction n'a 
jusqu'alors été réalisée ne parviennent pas à 
se mettre d 'accord sur la devise à utiliser 
pour Ie règlement, Ie Conseil tranchera Ie 
différend. 

Article V. 

Ajustement des obligations 

1. Tout Gouvernement contractant qui 
craint d'être empêché d'exécuter les obli
gations et de faire face aux autres respon
sablités qui résultent du présent Accord, 
par des circonstances telles qu'une récolte 
insuffisante dans Ie cas d'un pays expor
tateur ou que la nécessité de sauvegarder 
sa balance des paiements ou ses réserves 
monétaires dans Ie cas d'un pays impor
tateur, en référera au Conseil. 

2 . Lorsque seront invoquées celles des 
dispositions susmentionnées qui ont trait à 
la balance des paiements et aux réserves 
monétai res , Ie Conseil s'enquerra et tiendra 
compte, en même temps que de tous les 
éléments de fait de Ja situation, de !'avis du 
Fonds Monétaire Int_emational quant à 
l'existence et à l'étendue de la nécessité à 
laquelle se réfère Ie paragraphe 1 du pré
sent article. 

3. Le Conseil d iscutera avec !~ pays 
intéressé les circonstances invoquees en 
vertu du paragraphe 1 ci-dessus et, s'il 
estime fondée la requête dudit pays, il la 
reconnaîtra comme telle; · s'il n'est pas pos
sible d'arriver à une autre solution accep
table de part et d'autre, Ie Conseil invitera 
d'abord, si Ie pays qui lui en a référé est un 
pays importateur, les autres pays importa
teurs, et, si Ie pays qui lui en a référé est 
un pays exportateur, les autres pays ex
portateurs, à assumer les obligations q ui ne 
peuvent être exécutées. Si la difficulté ne 
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peut être résolue de cette mamere, Ie Con
seil invitera les pays exportateurs, si Ie pays 
qui lui en a référé est un pays importateur, 
ou les pays importateurs, si Ie pays qui lui 
en a référé est un pays exportateur, à exa
miner si l'un ou plusieurs d'entre eux peu
vent a ider Ie pays qui lui en a référé à 
remplir ses obligations ou, à défaut, accepter 
telle réduction de ses ou de leurs quantités 
garanties pour l'année agricole en cours qui 
corresponde aux obligations qui ne peuvent 
pas être exécutées. 

4. Si Ie pays qui en a référé au Conseil 
ne peut être aidé selon la procédure établie 
au paragraphe 3 du présent article, et s'il 
apparaît au Conseil qu'il n 'exécutera pas 
ses obligations, Ie procédure suivante sera 
adoptée. Si ce pays est un pays exportateur, 
Ie Conseil réduira immédiatement Ie total 
des .,achats garàntis" à !'annexe I de l'ar
t icle II pour l'année agricole en cours à un 
montant égal au total des "ventes garanties" 
qui subsistera à !'annexe II de l'article II 
pour l'année agricole en cours compte tenu 
de ce que l'un des pays exportateurs ne 
pourra v raisemblablement pas exécuter ses 
obligations. Si Ie pays qui lui en a référé 
est un pays importateur, Ie Conseil réduira 
Ie total des "ventes garanties" à !'annexe 
de l'art icle II de l'article II pour l'année 
agricole en cours à un contant égal au total 
des .,achats garantis" qui subsistera à !'an
nexe I de l'article II pour l'année agricole 
en cours compte tenu de ce que l'un des 
pays importateurs ne pourra vraisemblable
ment pas exécuter ses obligations. Pour 
l'ajustement correspondant des quantités 
propes à chaque pays, chacun des chiffres 
figurant à !'annexe II de l'article II sera 
réduit d ans la m ême proportion, à moins que 
les pays export áteurs intéressés ne con
viennement d 'une solution différente. 

5. S i Ie Conseil estime fondée la requête 
du pays qui lui en a référé, ce pays ne sera 
pas considéré comme ayant enfreint Ie pré
sent Accord, soit qu'il se trouve libéré de 
ses· obligations selon la procédure établie 
au paragraphe 3 du présent article, soit 
que Ie procédure instituée au paragraphe 4 
du présent article ait été mise en jeu. Si Ie 
Conseil estime non fondée la requête du 
pays qui lui en a référé, il l'en avisera et Ie 
priera d'exécuter ses obligations. Si un 
Gouvernement contractant allègue par la 
suite que Ie pays intéressé n 'a pas exécuté 
ses obligations, Ie Conseil appliquera la 
procédure prescrite au paragraphe 3 de 
l'article XIII. 

6. Si, en vue de parer à une situation de 
crise qui s'est produite ou qui menace de se 
produire, un Gouvernement contractant fait 
appel au Conseil pour l'aider à obtenir des 
approvisionnements de blé en supplément 
de sa quantité garantie, Ie Conseil, à con-· 
dition pu'il reconnaisse qu'une telle crise 
ne peut être résolue d'autre manière. pourra, 
à la majorité des deux tiers des voix dé
tenues par les Gouvernements des pays im
portateurs et des deux tiers des voix dé

· tenues par les Gouvernements des pays ex-
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portateurs, réduire au prorata les quantités 
garanties à l'importation des autres pays 
importateurs contractants pour l'année agri_ 
cole en cours , dans une mesure suffisante 
pour fournir la quantité de blé jugée par Ie 
Conseil nécessaire pour faire face à la si
tuation née de la crise. 

Article VI 

Prix 

1. Pendant la durée du présent Accord, 
les prix de base minima et maxima seront: 

1948/49 
194g/50 
1950/51 
1951/52 
1952/ 53 

Minimum Maximum 
$ 1.50 $ 2.00 

2.00 
2.00 

.... , .. , .. .. I.20 2.00 

, . . .... , . ... I,IO 2.00 

en dollars canadiens, par boisseau, à la 
parité du dollar canadien déterminée pour 
les besoins du Fonds Monétaire Internatio
nal à la date du 1 er frévier 1948, pour Ie 
blé Manitoba Northern No. 1 en magasin 
Fort William/Port Arthur. Les prix de base 
minima et maxima, et leurs équivalents 
mentionnés ei-après, ne comprendront pas 
les frais de détention et de marché que 
l'acheteur et Ie vendeur auront convenu <l'en 
exclure . 

2 . A des sessions qu'il ne tiendra pas 
postérieurement au mois de juillet en 1950, 
1951 et 1952, Ie Conseil pourra, à la majo
rité des deux tie~s des voix détenues par les 
pays exportateurs et par les pays importa
teurs votant séparément, déterminer les 
prix minima et maxima pour les années 
agricoles~ 1950/51, 1951/52 et 1952/53 res
pectivement, Ie prix minimum ainsi déter
miné ne <levant pas être inférieur au prix 
minimum mentionné au praragraphe' 1 du 
présent article, et Ie prix maximum ainsi 
déterminé ne devant pas être supérieur au 
prix maximum m entionné au même para
graphe pour l'année agricole en question. 
Les prix minima et maxima ainsi déter
minés seront appliqués pendant l'année 
agricole en question et seront substitués aux 
prix stipulés pour la même année agricole 
au paragraphe 1 du présent article. Pour 

_ déterminer les prix minima et _ maxima 
conformément aux dispositions du présent 
paragraphe, Ie Conseil examinera tous les 
éléments et toutes les circonstances qu'il 
estime devoir, s'y rapporter. Si Ie Conseil 
ne déterminait pas de prix minima et -maxi
ma pour l'une quelconque des années agri
coles 1950/51, 1951/52 et 1952 /53, les prix 
minima et maxima prévus pour ladite année 
agricole au paragraphe 1 du présent article 
resteraient en vigueur. 

3. Les prix maxima équivalents du blé 
en vrac: 

(a) pour Ie blé Manitoba Northern No. 
1 en magasin Vancouver, seront les prix 
maxima du blé Manitoba Northern No. 1 

en magasin Fort William/Port Arthur sti
pulés au paragraphe 1 ou déterminés en 
vertu des dispositions du paragraphes 2 
du présent article; 
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(b) pour Ie blé "faq" fob Australie, 
seront les plus bas des suivant: 

(i) les prix maxima du blé Manitoba 
Northern No. 1 en magasin Fort William/ 
Port Arthur stipulés au paragraphe 1 ou 
déterminés en vertu des dispositions du pa
ragraphe 2 du présent article, convertis en 
devise australienne au cours du change en 
vigueur; ou 

(ii) les prix fob Australie 
équivalents aux prix caf pays de destina

tion des prix maxima du blé Manitoba 
Northern No. 1 en magasin Fort William 
Port Arthur stipulés au paragraphe I ou 
déterminés en vertu des dispositions du 
paragraphe 2 du présent article, et calculés 
en utilisant les frais de transport et les taux 
de change en vigueur, et en opérant, dans 
ceux des pays importateurs ou sont recon
nues des différences de qualité, les ajuste
ments de prix correspondant aux différen
ces de qualité qui pourraient être acceptés 
d'un commun accord entre Ie pays impor
tateur et Ie pays exportateur intéressés. 

· c) pour Ie blé Hard Winter No. 1 fob 
ports des Etats-Unis d'Amérique Golfe
cóte Atlantique, seront les prix 

équivalents des prix caf pays de destina
tion des prix maxima du blé Manitoba 
Northern No. 1 en magasin Fort William/ 
Port Arthur stipulés au paragraphe 1 ou 
déterminés en vertu des d ispositions du 
paragraphe 2 du présent article, 

et calculés en utilisant les frais de trans
port et les taux de change en vigueur, et en 
opérant les ajustements de prix correspon
dant au différences de qualité qui pour
raient être acceptés d'un commun accord 
entre Ie pays importateur et Ie pays expor
tateur intéressés; et 

(d) pour les blés Soft White No. 1 et 
Hard Winter No. 1 fob ports de la cóte 
Pacifique des Etats-Unis d ' Amérique, seront 
les prix maxima du blé Manitoba Northern 
No 1 en magasin Fort William/Port Arthur 
stipulés au paragraphes 1 ou déterminés en 
vertu des dispositions du paragraphe 2 du 
présent article, convertis dans la devise des 
Etats-Unis d 'Amérique au cours de change 
en vigueur, et compte tenu des ajustements 
de prix correspondant aux différences de 
qualité qui pourraient être acceptés d'un 
commun accord entre Ie pays importateur 
et Ie pays exportateur intéressés. 

4. Les prix minima équivalents du blé 
en vrac: 

(a) pour Ie blé Manitoba Northern No. 
1 en magasin Vancouver; 

(b) pour Ie blé "faq" fob Australie; 
(c) pour Ie blé Hard Winter No. 1 fob 

ports des Etats-Unis d'Amérique Golfe/cóte 
Atlantic; et 

(d) pour les blés Soft White No. 1 et 
Hard Winter No. 1 fob ports de la cóte du 
Pacifique des Etats-Unis d'Amérique 

seront: 
les prix en magasin Vancouver, fob 

Australie. fob ports des Etats-Unis d'Amé
rique Golfe/cóte Atlantique ou fob ports de 
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la cóte Pacifique des Etats-Unis d'Améri
que 

équivalents aux prix caf dans Ie Royau
me-Uni de Grande-Bretagne et d'lrlande du 
Nord des prix minima du blé Manitoba 
Northern No. 1 en magasin Fort William/ 
Port Arthur stipulés au paragraphe 1 ou 
déterminés en vertu des dispositions du pa
ragraphe 2 du présent article, 

et calculés en utilisànt les frais de trans
port et les taux de change en vigueur, et en 
opérant, dans ceux des pays importateurs. 
ou sont reconnues des différences de qualité 
les ajustements de prix correspondant aux 
différence de qualité qui pourraient être 
acceptés d'un commun accord entre Ie pays. 
importateur et Ie pays exportateur intéres
sés. 

5. Le Comité E xécutif, élu conformé
ment aux dispositions de l'article XIV peut, 
en consultation avec . Ie Comité consultatif 
technique permanent des Equivalences de 
Prix établi conformément aux dispositions 
de l '.article XV. reconnaître à toute date 
postérieure au 1 er août 1948, toute formule 
de définition de blé autre que celles men
tionnées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus, 
et en déterminer les prix minima et maxima 
équivalents, étant entendu que pour toute 
nouvelle formule de définition de blé dont 
les prix équivalents n 'ont pas encore été 
déterminés les prix minima et maxima se
ront provisoirement déterminés d'aprés les. 
prix minima et maxima de la formule de 
définition de blé spécifiée au présent ar
ticle ou reconnue ultérieurement par Ie Co
mité Exécutif en consultation avec Ie Co
moté consultatif technique permanent des. 
Equivalences de Prix, qui se rapproche Ie 
plus Ie ladte nouvelle définition, par l'ad
dition d'une prime appropriée ou par la dé
duction d 'un escompte approprié. 

6. Si à un moment quelconque, Ie Comité 
Exécutif estime, ou reçoit des réclamations 
émanant d'un membre contractant tendant à 
démontrer, que les prix établis en vertu 
des dispositions des paragraphes 3 et 4 du 
présent article, ou tous autres prix déter
minés en vertu des dispositions du para
graphe s du présent article, ne représentent 
plus à !'examen des tarifs de transport, ou 
des taux de change, ou des primes ou es
comptes en vigueur, des équivalents équi
tables des prix stipulés au paragraphe 1 ou 
déterminés en vertu des dispositions du pa
ragraphe s du présent article, il peut, en 
consultation avec Ie Comité consultatif 
technique permament des Equivalences de 
Prix, ajuster ces prix en conséquence. 

7. En cas de contestation survenant au 
sujet de toute formule de définition de blé 
spécifiée aux paragraphes 3 et 4 ou établie 
en vertu des dispositions des paragraphes 5 
et 6 du présent article, le Comité Exécutif 
en consultation avec le Comité consultatif 
technique permanent des Equivalences de 
Prix déterminera la prime ou l'escompte 
approprié. 

8. Toutes les décisions du Comité Exé-
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cutif prises en vertu des dispositions des 
paragraphes 5, 6 et 7 du présent article 
lieront tous les Gouvernements contract ants, 
étant entendu que tout Gouvernement con
tractant qui se considérera désavantagé par 
quelqu'une de ces décisions pourra deman
der qu'une session .du Conseil soit convo
quée pour en reprendre !'examen. 

9. Afin d 'encourager et d'accélérer la 
conclusion de transactions sur Ie blé entre 
pays exportateurs et importateurs à des prix 
mutuellement acceptables à la lumière des 
conditions du moment, les Gouvernements 
contractants. tout en se réservant une com
plète liberté d'action dans la fixation et 
l'application de leur politique intérieure en 
matière d'agriculture et de prix, s 'engagent 
à ne pas faire usage de cette politique á 
l'égard des transactions sur Ie blé que les 
Gouvememcnts contractants sont disposés à 
effectuer, de manière à faire obstacle au 
libre jeu des prix entre Ie prix maximum et 
Ie prix minimum. Si un Gouvernement con
tractant estime qu'il est lésé dans ses in
térêts par suite d'action contraire á eet en
gagement de la part d'un autre Gouverne
ment contractant, il peut porter Ie cas à 
l'attention du Conseil qui procédera à une 
enquête et établira un rapport sur la plainte 
dont il est saisi. 

Article VII 

Achats ou Ventes supplémentaires 

Si (a) un pays importateur contractant 
désirant effectuer des achats en supplément 
de ses "achats garantis", ou si (b) un pays 
exportateur contractant désirant effectuer 
des ventes en supplément de ses "ventes 
garanties", requérait l'assistance du Conseil, 
celui-ci pourrait, eu égard à tous les élé
ments d e la situation, user de ses bons of
fices pour aider ce pays á réaliser -de tels 
achats supplémentaires à des pays exporta
teurs contractants ou de telles ventes sup
plémentaires à des pays importateurs con
tractants. 

Article VIII 

Ventes alférentes à des programrnes 
de nutrition 

Tout pays exportateur peut exporter du 
blé á des prix spéciaux en telles quantités, 
pour te lies périodes et à teil es condi tions 
que peut approuver Ie Conseil. Toutefois Ie 
Conseil ne donnera pas son approbation s 'il 
n'a pas l'assurance que la demande commer
ciale des pays importateurs sera pleinement 
satisfaite pour toute Ie période en question 
à un prix ne dépassant pas Ie prix minimum 
courant stipulé à l'article VI ou déterminé 
en vertu des dispositions dudit article. De 
telles exportations de blé seront utilisées 
pour l'exécution de programmes de nutri
tion approuvés par l'Organisation pour l'Ali
mentation et l'Agriculture. Les droits et les 
ob!igations des Gouvernements contractants 
qui résultent des autres dispositions du pré
sent Accord ne seront pas modifiés du fait 
desdites export ations á des prix spéciaux. 

Article IX 

Stocks 
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1. Les pays exportateurs feront en sorte· 
que les stocks de blé ancien. détenus à la 
fin de leur année agricole respective (à 
l'exclusion des réserves de stabilisation des. 
prix) ne soient pas inférieurs aux quantités 
stipulées à !'annexe du présent article, étant 
entendu que lesdits stocks peuvent être lé
gitimement réduits á un niveau inférieur au 
minimum ainsi stipulé si Ie Conseil estime 
cette mesure nécessaire en vue de fournir 
du blé en quantité suffisante pour subvenir 
aux besoins intérieurs des pays importa
teurs, ou aux besoins d'importation des pays. 
importateurs. 

, 2. Les pays exportateurs contractants et 
ceux des pays importateurs contractants qui 
ne sont pas considérés par Ie Conseil comme 
étant essentiellement importateurs de farine 
devront entretenir des réserves de stabilisa
tion des prix, dans la limite de dix pour 
cent de leurs "quantité garanties" respecti
ves pour chaque année agricole, telles qu'el
les sont spécifiées aux annexes de l'article. 
II, sous réserve des conditions suivantes: 

(a) Ie total des réserves de stabilisation 
des prix entretenues par les pays exporta
teurs sera autant que possible égal au total. 
des réserves de stabilisation des prix entre
tenues par les pays importateurs, à moins 
que Ie Conseil, pour faire face à la situation 
particulière d'un pays importateur ou d'un 
pays exportateur, n'en décide autrement; 

(b) les réserves de stabilisation des prix 
seront accumulées en premier lieu par les 
pays exportateurs contractants; 

c) les pays importateurs contractants 
seront requis de constituer pleinement leurs. 
réserves de stabilisation des prix seulement 
à la demande de ceux des pays exportateurs. 
contractants qui auront pleinement consti
tué leurs réserves de stabilisation des prix~ 
tout pays importateur contractant, lorsqu'il 
en sera requis, achètera aux prix du marché 
libre, et en supplément de ses "achats ga
rantis", á ceux des pays exportateurs con
tractants qui auront pleinement constitué 
leurs réserves de stabilisation des prix, une 
quantité de blé au plus égale au dixième de 
la quantité garantie stipulée pour ce pays à 
!'annexe I de l'article II; 

(d) sous réserve des dispositions des ali
néas (b) et (c) ci-dessus, les pays exporta
teurs et importateurs contractants accum e
leront leurs réserves de stabilisation des 
prix aussitöt et aussi longtemps que Jes prix 
du marché libre seront inférieurs au prix 
minimum de base stipulé au paragraphe i: 

de l'article VI; et 
(e) les pays exportateurs et importa

teurs contractants vendront ou utiliseront 
leurs réserves de stabilisation des prix aus
sitöt et aussi longtemps que les prix du 
marché libre seront supérieurs au prix maxi_ 
mum de base stipulé au paragraphe i: de 
l'article VI. 
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Annexe à l'Article IX 
Pays Millions de boisseaux 

Australie . . . . .. . . . .. . . .. . . . .. . . .. 2 S 1 ) 
Canada .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 70 1 ) 

Etats-Unis d'Amérique qo 2) 

Article X 
Application territoriale 

Les droits et obligations résultant du pré-
1,ent Accord s'appliqueront aux territoires 
sui ,ants: 

Royaume d' Afghanistan. 
Commonwealth d'Australie, Papua, Terri

toire sous mandat de Nouvelle-Guinée, 
Nauru et lle de l'Océan. 

Républ ique d'Autriche. 
Royaume de Belgique. 
R épublique des Etats-Unis du Brésil. 
Canada, y compris son territoire douanier. 
R épublique de Chine. 
République de Colombie. 
République de Cuba. 
République Tchécoslovaque. 
Danemark. y compris 1~ Groenland. 
R épublique Dominicaine. 
République de l'Equateur. 
Royaume d'Egypte. 
France, territoires dont la France a la 

responsabilité (Afrique Equatoriale 
Française - bassin conventionnel du 
Congo et autres territoires, Afrique Oc
cidentale Française, Cameroun sous 
mandat français, Cöte Française des So
malis et Dépendances, Etablissements 
Français de l'Inde. Etablissements 
Français de l'Océanie, Etablissements 
Français du Condominium des Nouvel
les-Hébrides, Guadeloupe et Dépendan
ces, Guyane Française, Indochine, Ma
dagascar et Dépendances , Maroc - zo!J.e 
française, Martinique, Nouvelle-Cale
donie et Dépendances, Réunion, Saint
P ierre et Miquelon, Togo sous mandat 
français, Tunisie) et Sarre. 

Grèce. 
Guatemala. 
Inde. 
Irlande : territoire douanier administré par 

Ie Gouvernement de l'Irlande. 
Territoire douanier de la République Ita-

lienne. 
République du Liban. 
Libéria. 
Royaume des Pays-Bas. 
Nouvelle-Zélande, ses Territoires Insulai-

res et Samoa Occidentale. 
Royaume de Norvège. 
République du Pérou. 
Pologne. 
République des Philippines. 
Portugal continental et ses Territoires 

d'Outre-Mer. 
Suède. 
Suisse et Principauté de Lichtenstein. 
Union Sud-Africaine et Territoire sous 

mandat du Sud-Ouest Africain. 

1 ) A l'exclusion des stocks à la ferme. 
2) Y compris Jes stocks á la ferme. 
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Royaume-Uni de Grande Bretagne et 
d'Irlande du Nord. Ceylan, Rhodésie du 
Sud, Terre-Neuve, Aden, Bahamas, Bar
bades, Basutoland, Protectorat de Be
chuanaland, Bermudes, Guyane Britan
nique, Honduras Britannique, Protec
torat des lies Britanniques Salomon, 
Somalie Britannique, Brunei, lies Gay
man, Chypre. lies Falkland et Géorgie 
du Sud, Fidji, Gambie, Gibraltar, Colo
nie des lies Gilbert et Ellice, Cöte de 
l'Or, Hong-Kong, Jamaïque, Colonie 
du Kenya, Iles Sous Ie Vent, Fédéra
tion de la Malaisie, Malte, Maurice, 
Etablissements Britanniques du Conda
minium des Nouvelles-Hébrides, Nigé
ria, Bornéo du Nord, Protectorat de 
Rhodésie du Nord, Protectorat du 
Nyassaland, Sainte-Hélène, Ascension, 
Tristan-da-Cunha, Sarawak, Seychel!es, 
S ierra-Leone, Colonie de Singapour, 
Protectorat de Soma!ie, Swaziland, Ter
ritoire sous mandat de Tanganyika, 
Tonga, Trinité et Tobago, lies Turks et 
Caicos, P rotectorat de l'Ouganda, lies 
du Vent, Protectorat de Zanzibar, Ca
lifat de Bahrein, Califat de Kuwait, 
Califat de Muscat et Califat de la 
Cöte Truciale, et pour la durée de l'ad
ministration militaire britannique. Cy
réanïque, Tripolitaine et Erythrée. 

Etats-Unis d'Amérique, y compris leur 
territoire douanier. 

Venezuela. 
Article XI 

Le Conseil 

r. Il est créé par les présentes un Con
seil International du Blé. Tout Gouverne
ment contractant est membre du Conseil et 
peut désigner un délégué et un suppléant 
auxquels peuvent être adjoints tels con
seillers jugés nécessaires. L'Organisation 
pour l'Alimentation et l'Agriculture et l'Or
ganisation Internationale du Commerce 
peuvent chacune déléguer au Conseil un 
représentant n'ayant pas Ie droit de vote. 
Le Comité Intérimaire de Coordination des 
Ententes internationales sur les Produits, 
créé par Ie Conseil Economique et Social 
des Nations Unies, peut, durant son exis
tence, déléguer au Conseil un représentant 
n'ayant pas Ie droit de vote. 

2. Le Gouvernement de tout pays recon
nu par Ie Conseil comme n'étant ni expor
tateur habituel ni importateur habituel peut 
devenir membre du Conseil sans droit de 
vote pourvu qu'il accepte les obligations im
posées par Ie paragraphe 6 de l'article III et 
consente à payer la cotisation déterminée 
par Ie Conseil. Le Gouvernement dudit pays 
peut devenir membre du Conseil avec droit 
de vote en vertu des dispositions de l'ar
ticle XXI. 

3. Tout Gouvernement contractant s'en
gage à se considérer comme lié par toutes 
Jes décisions que Je Conseil prendra en vertu 
des dispositions du présent Accord. 

4. Le Conseil élit chaque année confor
mément à son règlement intérieur un Prési-
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dent et un Vice-Président. Le Président n'a 
pas Ie droit de vote. 

5. Le Conseil nommera un Secrétaire, et 
le p~rsonnel qu'il jugera nécessaire, et dé
termmera leur rémunération et leurs attri
butions. En procédant à leur choix et en 
déterminant leurs conditions générales 
d'emploi ,. I_e Conseil tiendra compte des 
usages smv1s oar les institutions spécialisées 
d es Nations Unies. 

6. L e Conseil se réunit ;u cours de 
chaque année agricole au moins une fois par 
semestre, et à toute autre date que Ie Pré
sident peut fixer. 

7- Le Président convoque une session du 
Conseil à la demande (a) du Comité Exé
cuFif : ou (b) des délégés de cinq Gouver
nements contractants; ou (c) du délégué 
ou des délégués de tout Gouvernement, o~ 
de tous Gouvernements, détenant dix pour 
cent du tot_al des voix; ou (d) du délégué 
de tout presentant une requête conformé
ment aus dispositions du paragraphe 8 de 
l'article VI. 

8. A toute réunion, la présence de 
délégués possédant la majorité simple des 
voix détenues par les pays exportateurs et la 
majorit_é simple des voix détenues par les 
pays 1mportateurs est nécessaire pour 
constituer Ie quorum. 

Q. Dans la mesure nécessaire à l'accom
plissement des ·fonctions que lui confère Ie 
présent Accord, Ie Conseil a sur Ie territoire 
de chaque Gouvernement contractant la 
capacité juridique de contracter et 
d'acquérir des biens meubles et immeubles 
et <l'en disposer. 

I<?· Le Conseil choisira, en juillet 1948, 
Je heu de son siège provisoire. Le Conseil 
choisira, dès qu'il Ie jugera opportun Ie lieu 
de son siège permanent après cons~ltation 
avec les organismes et les institµtions ap
propriés des Nations Unies. Pour Ie choix 
des sièges provisoire et permanent du Con
seil, chaque délégué aura une voix. 

11. Le Conseil établit son règlement 
intérieur. 

Article XII. 

Vote au Conseil 

1. Les délégués des pays importateurs 
détiennent 1 ooo voix qui sont réparties 
entre eux dans Ie rapport des "achats ga
rantis" de ces pays au total des "achats 
garantis". Les délégués des pays exporta
teurs détiennent également 1000 voix qui 
sont réparties 1:ntre ~ux dans Ie rapport des 
"ventes garant1es" de ces pays au total des 
" ventes garanties". Chaque délégué dispose 
d 'au moins une voix; il n'y a pas de fraction 
-de voix. 

2. Lors de l'accession d'un pays au pré
sent Accord en vertu des dispositions de 
l'article XXI, ou lors du relèvement des 
,,achats garantis" ou des "ventes garanties" 
de tout pays par application des dispisitions 
du paragraphe 4 de l'article II, Ie Conseil 
procède à une nouvelle répartition des voix, 
conformément aux dispositions du para
graphe 1 du présent article. 
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3. . En ~~s de retrait d'un pays en vertu 
des d1spos1t1ons de l'article XXII ou en cas 
de suspension du droit de vote d'~n pays en 
~ert~ des ispositions du paragraphe 5 de 
1 article XVI, Ie Conseil procède à une 
nouvelle répartition des voix conformément 
au": dispositions du paragraphe 1 du présent 
art,cle. 

4. Sauf dispositions contraires du pré
sent Accord, les décisions du Conseil sont 
prises à la majorité simple des voix expri
mées. 

Article XIII. 
Pouvoirs et fonctions du Conseil 

_1. Le C?nseil exerce les attributions qui 
lui sont devolues aux termes du présent 
Accord, et dispose, en plus des pouvoirs que 
lui confère expressément celui-ci , de tous 
autres pouvoirs qui peuvent être nécessaires 
pour assurer Ie fonctionnement efficace de 
!' Accord et pour en atteindre l'objet. 

2. Le Conseil ne peut, sauf à l'unanimité 
des voix exprimées, déléguer l'exercice 
d'aucun de ses pouvoirs, ou d'aucune de ses 
fonctions. Le Conseil peut à tout moment 
révoquer une telle d élégation à la simple 
majorité des voix. 

3. Toute contestation provoquée par 
l'in_terprétation du présent Accord, •ou ayant 
tra1t à une présomption d'infraction aux 
clauses de celui-ci, est déférée au Conseil. 
Le Conseil peut désigner un comité chargé 
de faire une enquête et d'établir un rapport 
sur les élémens de fait de ladite contesta
tic_m. Le <:onse~l , sur les justifications qui 
lm sont presentees, y compris les conclusions 
de tout comité désigné, tranche la contesta
tion. Cependant aucun Gouvernement con
t ractant ne peut être convaincu d'avoir en
freint Ie présent Accord qu'à la majorité 
simple des voix détenues par les ·pays expor
tateurs et à la majorité simple des voix dé
tenues par pays les importateurs. 

4. Le Conseil , après consultation avec 
Ie Secrétaire de la Commission Consultative 
du Blé créée en vertu de !' Acte Final de la 
Conférence des Pays exportateurs et des 
Pays importateurs de Blé tenue en août 
1933, et avec Ie Conseil International du 
Blé créé en vertu du Mémorandum d'accord · 
approuvé en juin 1942 et amendé en juin 
146, pourra reprendre l'actif et Ie passif de 
ces organismes. 

5. Le Conseil publie un rapport annuel. 
1 

Article XIV 
Le Comité Exécutii 

Le Conseil élit chaque année conformé
ment à son règlement intérieur un Comité 
Exécutif qui est responsable <levant lui et 
qui fonctionne selon ses directives générales. 
Les représen'tants des pays exportateurs et 
ceux des pays importateurs ont respective
ment Ie même nombre de voix au Comité. 

Article XV 

Le Comité consultatif technique permanent 
des Equivalences de Prix 

Le Conseil créera un Comité consultatif 
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technique permanent des Equivalences de 
Prix composé de représentants des Gouver
nements de l'Australie, du Canada, des 
Etats-Uhis d'Amérique, du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et de l'lrlande du Nord 
et de représentants d'au moins deux autres 
pays importateurs. Le Comité donnera son 
avis au Conseil ou au Comité Exécutif sur 
les matières développées aux paragraphes 
5, 6 et 7 de l'article VI et sur telles autres 
questions que Ie Conseil ou Ie Comité Exé
cutif pourront lui référer. Le Président du 
Comité sera nommé par Ie Conseil. 

Article XVI 

Dispositions financières 

1. Les dépenses des délégations au Con
seil, des membres du Comité Exécutif et 
des membres du Comité consultatif techni
que permanent des Equivalences de Prix 
sont couvertes par les Gouvernements que 
ces délégations et ces membres représen
tent. Toutes les autres dépenses entraînées 
par l'administration du présent Accord, y 
compris celles du secrétariat, sont couvertes 
par voie de cotisations annuelles des Gou
vernements contractants. La cotisation de 
chaque Gouvernement pour chaque année 
agricole sera proportionnelle au nombre 
de voix que détiendra Ie délégué de ce Gou
vernement au moment ou est arrêté Ie bud
get de ladite année agricole. 

2. Au cours de sa première session, Ie 
Conseil votera son budget pour l'année agrL 
cole se terminant Ie 31 juillet 1949 et fixera 
la cotisation mise à la charge de chaque 
Gouvernement contractant. 

3. Le Conseil, lors de la première ses
sion du second semestre de chaque année 
agricole, votera son budget pour l'année 
agricole sera proportionnelle au nombre 
chaque Gouvernement contractant pour la
dite année agricole. 

4. La cotisation initiale de tout Gouver
nement accédant au présent Accord après 
la première ·session du Conseil sera fixée 
proportionnellement au nombre de voix que 
détiendra Ie délégué de ce Gouvernement et 
au nombre de mois pleins écoulés entre la 
date de l'accession et Ie début de la pre
mière année agricole pour laquelle elle sera 
fixée en vertu des dispositions du para
graphe 3 du présent article; toutefois les 
cotisations déjà fixées pour les autres Gou
vernements ne seront pas modifiées pour 
l 'année agricole en cours. 

5. Tout Gouvernement contractant s'ac
quitte entre les mains du Secrétaire du Con
seil du total de sa cotisation dans les six 
mois qui suivent la fixation de cette der
nière. Tout Gouvernement contractant qui 
omet de régler Ie montant de sa cotisation 
dans l'année suivant la fixation de cette 
dernière, perd son droit de vote jusqu'à ce 
qu'il s'en soit acquitté, mais il n'est ni privé 
des autres droits que lui confère Ie présent 
Accord, ni relevé des obligations que celui-ci 
lui impose. Le Conseil procède en vertu des 
dispositions de l'article XII à une nouvelle 
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répartition des voix de tout pays qui a per
du son droit de vote. 

Le Conseil publie une situation certi
fiée de toutes les recettes encaissées et de 
toutes les dépenses engagées au cours de 
chaque année agricole. 

7. Tout Gouvernement contractant doit 
étudier les moyens de faire bénéficier sur 
son territoire les fonds appartenant au Con
seil et les appointements versés par ce der
nier à son personnel d'un régime au _moins. 
aussi favorable que celui qu'il réserve aux 
fonds des autres organismes intergouverne
mentaux ayant un statut comparable ainsi 
qu'aux appointements payés par ces der
niers. 

8. Si Ie présent Accord cesse d'être en 
vigueur, Ie Conseil prendra toutes disposi
tions en vue de procéder au règlement de 
son passif et à l'affectation de son actif. 

Article XVII 

Relations avec Jes autres Accords 

Pendant toute la durée du présent Ac
cord, celui-ci prévaudra sur toutes disposi
tions incompatibles avec les présentes qui 
pourraient figurer en tout autre accord préa_ 
lablement conclu entre Gouvernements con
tractants, étant entendu que si deux Gou
veFnements contractants, sont parties à un 
accord conclu avant Ie rer mars 1947 pour 
l'achat et la vente de blé, ils devront four
nir tous renseignements détaillés sur les. 
transactions conclues en vertu de eet accord, 
de telle manière que les quantités, quels que 
soient les prix en cause, soient entrées sur 
les registres des transactions tenus par Ie 
Conseil conformément à l'article 111 et 
soient ainsi imputées sur les obligations· des. 
pays importateurs et des pays expo"rtateurs. 

Article XVIII 

Coopération avec Jes organisations inter-
gouvernementales 

. 1. Le Conseil prendra toutes dispositions. 
utiles pour assurer la coopération avec les. 
organismes appropriés des Nations Unies et 
leurs institutions spécialisées. 

2. Si Ie Conseil constate que certaines 
dispositions du présent Accord sont maté
riellement incompatibles avec telles obliga
tions que les Nations Unies, par l'intermé
diaire de leurs organismes appropriés et de 
leurs institutions spécialisées, pourraient 
établir dans Ie domaine des accords inter
gouvernementaux sur les produits, cette in
compatibilité sera considérée comme une 
circonstance nuisant au fonctionnement du 
présent Accord, et la procédure presente par 
les paragraphes 3, 4 et 5 de l'article XXII 
sera appliquée. 

Article XIX 

Définitions 

Pour les besoins du présent Accord: 
1. ,,Anée agricole" désigne la période du 

1er août au 31 juillet. Toutefois, dans l'arti
cle IX, ce terme désigne pour l' Australie la 
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période du 1er décembre au 30 novembre, 
et pour les Etats-Unis d' Amérique la pé
riode du 1er juillet au 30 juin. 

2 . ,,Blé", sauf aux articles VI et IX, 
désigne également la farine de blé. Soixante 
doui:e tonnes métriques de farine de blé se
ront considérées comme équivalant à cent 
tonnes métriques de blé dans tous les cal
culs ayant trait aux ventes et aux achats 
g arantis , à mains de décision différente du 
Conseil. 

3. ,,Blé ancien" désigne le blé récolté 
plus de deux mais avant le commencement 
d e l'année agricole en cours propre au pays 
exportateur intéressé. 

4 . ,,Boisseau" équivaut à soixante livres 
avoirdupois. 

5. ,,Caf" signifie coût, assurance et frêt. 
6. ,,Faq" signifie qualité moyenne mar

chande. 
7. ,,Fob" signifie franco bord. 
8. ,,Frais de détention" désigne les frais 

de magasinage, d'entérêt et d'assurance du 
blé en a ttente d'expédition. 

9. ,,Frais de marché" désigne tous les 
frais usuels d'acquisition, de commercialisa
tion, d'affrètement ainsi que les frais de 
transi tai re. 

10. ,,Organisation Internationale du Com
m erce" désigne l'Institution spécialisée pro
jetée par la Conférence du Commerce et ?,e 
l'Emploi des Nations Unies, ou tout orgams_ 
me intérimaire que ladite Conférence pourra 
c onstituer pour agir en son nom, en atten
dant la création définitive de l'Organ'isation 
Internationale du Commerce. ,,Pays expor
tateur'' désigne, suivant le contexte, soit le 
Gouvernement qui a accepté Ie présen t Ac
cord en tant que . Gouvernement d 'un pays 
e xportateur, soit le pays lui-même. 

12. ,,Pays importateur" désigne, suivant 
Ie contexte, soit le Gouvernement qui a ac
cepté Ie présent Accord en tant que Gou
vernement d'un pays importateur, soit Ie 
pays lui-même. 

13. ,,Prix du marché libre" désigne les 
prix auxquels sant effectuées entre pays ex
portateurs contractants et pays importa
teurs contractants les transactions autres 
que celles qui ce rappor tent aux achats et 
a ux ventes garantis. 

14. ,,Stocks" désigne en Australie, au 
Canada et aux Etats-Unis d'Amérique le to
tal des stocks de blé ancien détenus, à la 
fin de l'année agricole proore à chacun 
d 'eux, dans tous les silos , magasins et mou
lins, et en cours de transport ou sur em
branchement ferroviaire; lesdits "stocks" 
c omprennent également, en ce qui concerne 
les Etats-Unis d ' Amérique les stocks dé
t enus à la ferme, et en ce qui concerne le 
Canada les stocks de blé d'origine canadien_ 
n e en entrepot de douane aux Etats-Unis 
d' Amérique. 

Article XX 

Signature, Acceptation et Entrée en vigueur 

1. Les Gouvernements des pays figurant 
aux annexes I et II de l'article II peuvent 
signer le présent Accord à Washington et 
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pourront le signer jusqu'au 1er avril 1948. 
L'original du présent Accord sera déposé 
auprès du Gouvernement des Etats-Unis 
d'Amérique, qui en transmettra des copies 
certifiées conformes à chacun des Gouver
nements signataires et des Gouvernements 
accédants . 

2. Le présent Accord devra faire l'objet 
d'une acceptation formelle des Gouverne
m ei:its signataires. Les instruments d'accep
tation devront être déposés auprès du Gou
vernement des Etats-Unis d'Amérique Ie 1er 
juillet 1948 au plus tard, étant entendu tou
tefois qu'un délai supplémentaire sera in
stitué par Ie Conseil pour le dépot des in
struments d'acceptation au bénéfice de ceux 
des pays importateurs qui se trouvent em
pêchés, en raison de vacances de leur Parle
ment respectif, d'accepter le présent Accord 
pour Ie 1er juillet 1948. Les instruments 
d'acceptation prendront effet à la date de 
leur dépöt. Le Gouvernement des Etats
Unis d'Amérique notifiera aux Gouverne
ments figurant aux annexes I et II de l'ar
ticle II les noms des Gouvernements qui 
auront signé 1' Accord et de ceux qui auront 
déposé leurs instruments d'acceptation. 

3. Les articles X à XXII inclus du pré
sent Accord entreront en vigueur Ie 1er juil
let 1948 et les articles I à IX inclus entre

. ront en vigueur Ie 1er août 1948 entre les 
Gouvernements qui auront déposé leurs in
struments d'acceptation le zer juillet 1948 
au plus tard, étant entendu que l'un quel
conque desdits Gouvernements pourra à 
!'ouverture de la première session du Con
seil International du Blé créé par l'article 
XI du présent Accord, session qui sera con
voquée à Washington au début du mais de 
juille t 1948 par Ie Gouvernement des Etats
Unis d'Amérique, se retirer par notification 
au Gouvernement des Etats-Unis d' Améri
que s 'il estime que les " achats garantis" ou 
les "ventes garanties" des pays dont les 
Gouvernements ont formellement accepté 
Ie présent Accord sant insuffisants pour as
surer le succès de son fonctionnement. En 
ce qui concerne les Gouvernements qui dé
poseront leurs instruments d'acceptation 
après Ie 1er juillet 1948, !' Accord entrera en 
vigueur à la date de ce dépöt, étant enten
du qu'en a ucun cas les articles I à IX in
dus ne pourront ê tre considérés comme 
étant entrés en vigueur avant le 1er août 
1948 à raison de ce dépot. 

Article XXI 
Accession 

S o us réserve que son a ccession recueille 
!'unanimité des voix exprimées, tout Gou
vernement pourra accéder au présent Ac
cord aux conditions que le Conseil pourra 
établir. Cette accession sera réalisée par la 
notification qui en sera faite par Ie Gouver
nement intéressé au Gouvernement des 
Etats-Unis d' Amérique, lequel Gouverne
m ent la notifiera chaque fois, ainsi que la 
date à laquelle elle aura été reçue, aux Gou
vernements signataires et aux Gouverne
ment.s accédants. 



S. 1948, I 265 

Article XXII 

Durée, Amendement, Retrait, Achèvement 

I. Le présent Accord restera en vigueur 
jusqu'au 3I juillet I953• 

2. Le Conseil adressera aux Gouverne
ments contractants, au plus tard Ie 3I juil
let I952, ses recommandations concernant Ie 
renouvellement du présent Accord. 

3. Si, à un moment quelconque, des cir
constances se produisent qui, de !'avis du 
Conseil, nuisent ou menacent de nuire au 
fonctionnement du présent Accord, Ie Con
seil pourra, à la majorité simple des voix 
détenues par les Gouvernements des pays 
exportateurs et à la majorité simple des 
voix détenues par les Gouvernements des 
pays importateurs, recommander aux Gou
vernements contractants un amendement au 
présent Accord. 

4. Le Conseil pourra fixer Ie délai dans 
lequel chaque Gouvernement contractant 
devra lui not ifier son acceptation ou son 
refus de !'amendement. L'amendement pren
dra effet dès son acceptation (a) par les 
pays importateurs détenant la majorité sim
ple des voix des pays importateurs y com
pris Ie Gouvernement du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, 
(b) par les Gouvernements de l'Australie, 
du Canada et qes Etats-Unis d'Amérique. 

5. Tout Gouvernement contractan t qui 
n'aura pas notifié au Conseil son accepta
tion de !'amendement pour la date à laquelle 
celui-ci prendra effet pourra, après avoir 
donné tel p réavis que Ie Conseil pourra im
poser dans chaque cas, se retirer du présent 
Accord à la fin de l'année agricole en cours, 
mais ne sera de ce fait relevé d'aucune des 
obligations résultant du présent Accord et 
non exécutées avant la fin de la même an
née agricole. 

6. Tout Gouvernement contractant qui 
considère sa sécurité nationale comme mise 
en <langer par !'ouverture d'hostilités peut 
se retirer du présent Accord à l'expiration 
d'un préavis de trente jours donné par écrit 
au Conseil. Dans Ie cas d 'un tel retrait, Ie 
Conseil pourra recommander un amende
ment au présent Accord conformément aux 
d ispositions du paragraphe 3 du présent ar
ticle. 

E n foi de quoi, les soussignés, représen
tants d0ment autorisés de leurs Gouverne
ments respectifs, ont signé Ie présent Ac
cord aux dates f igurant en regard de leurs 
signatures. 

Ouvert à la signature à Washington, Ie 6 
mars I948, en langue française et en langue 
anglaise, l'une et l'autre faisant foi. 
Pour l' Afghanistan: 

Abdul Hai A2iz. 
P our l'Australie: 

Norman M akin. 
Pour l' Autriche: 

L . Kleinwächter. 
P our la Belgiq ue: 

Silvercruis. 
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Pour Ie Brésil: 
Carlos Martins P erreira e Sousa. 

P our Ie Canada: 
Charles F. Wilson. 

Pour la Chine: 
V. K. Wellington K oo. 

Pour la Colombie: 
E. Gallego. 

Pour Cuba : 
G. M. 0 . Belt. 

Pour la '.fchecoslovaquie : 
Josef Hanc. 

Pour Ie Danemark: 
S. Sorensen. 

Pour la Republique Dominicaine: 
Emilio Zaller. 

Pour l'Equateur : 
A. Dillon. 

Pour !'Egypte: 
Loufty Mansour. 

Pour l'Union Française et la Sarre: 
H . Bonnet. 

Pour la Grèce: 
Constantine Caranicas. 

Pour Ie Guatemala: 
Y Gonzalez Arevalo. 

Pour !'Inde : 
Jamshed Vesugar; R . L. Gupta. 

Pour l 'Irlande: 
Timothy Oconnel. 

Pour l'Italie : 
Alberto Tarchiani. 

Pour Ie L iban: 
Emile Mattar. 

Pour Ie Liberia: 
R. S. S . Bright. 

Pour Ie Mexique : 
A. Ochoam. 

Pour les Pays-Bas: 
E. N. van Kleffens. 

Pour la Nouvelle-Zelande: 
R. W. Marshall . . 

Pour la Norvège: 
W. Munthe M orgenstierne. 

Pour Ie Perou: 
P.J. M. L arranaga. 

Pour la Republique des Philippines: 
Narciso Ramos; M. F . Occena. 

Pour la P ologne : 
J. Winiewicz. 

Pour Ie Portugal: 
Antonio Ferreira D alm eida. 

Pour la Suède: 
A. Aminoff. 

Pour la Suisse: 
W. Schilling. 

Pour l'Union Sud-Africaine: 
H. T. Andi-ews. 

P our Ie Royaûme-Uni de Grande-Bretagne 
et d ' lrlande du Nord: 

Herbert Broadley . 
Pour les Etats-Unis d'Amérique: 

Norris E. D odd; Leslie A. W heeler. 
P our Ie Venezuela: 

Gonzalo Carnevali. 
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30 Juni z948. WET tot w1Jz1gmg van het 
Derde Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1946 (Departement 
van Buitenlandse Zaken). 

Bijl. Hand. II 47/48, 780; 
Hand. II 47/48, bla:dz. r828; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 780; 
Hand. 1 47i48, bladz. 686. 

S. I 267 
30 Juni z948. WET, houdende naturalisa-

tie van Paul Afkan en 19 anderen. 

Bijl, Hand. II 47/48, 8r8; 
Hand. II 47/48, bladz. r828; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 8r8; 
Hand. 1 47/48, bladz. 686. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Paul Alkan en 19 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 

genoemde voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van 15 December 1938 (Staatsblad No. 
204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlan

der wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Paul Alka.n, geboren te Coburg 

(Duitsland) 1 Juli 1888, koopman, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

2 ° . Alexander Gustav Ste fan Arkauer, 
geboren te Wenen (Oostenrijk) 3 Februari 
1908, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

3 °. Kathari,:ia Bemelen, geboren te Hec-
zogenrath ( Duitsland) 13 Februari 1914, 
kloosterzuster-verpleegster, wonende te Te
gelen , provincie Limburg; 

4 °. Pierre Edmond Anna Marie, Bru
nyanszki, geboren te Sint-Jans-Molenbeek 
(België) 24 Februari 1907, koopman, wo
nende te Utrecht, provincie Utrecht; 

5 °. Giuseppe Antonio Cantadore, ge-
boren te Druogno (Italië) 8 Maart 1882, 
schoorsteenveger-metselaar, wonende te 's
Gravenhage, provincie Zuidholland; 

6 ° . Leopold Friedler, geboren te Maag
denburg ( Duitsland) 10 September 1909, 
juwelier, wonende te Bandoeng (Neder
landsch-lndië); 

7° . Hellmuth Hans Paul, Hamann, gebo
ren te Tallinn (Estland) 20 October/i No
vember 1892, koopman, wonende te En
schede, provincie Overijssel; 

8 °. Pawel Rudolf Hausmann, geboren te 
Mosciska (Polen) 20 Februari 1886, arts, 
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wonende te Soerabaja (Nederlandsch-ln
dië); 

9 ° . Wilhelmina Emilia Hermina Klinger, 
geboren te Amsterdam (Noordholland) a 
Juni 1908, verpleegster, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

10°·. Jean Gérard Aloys Lairanca, gebo
ren te Sint-Jans-Molenbeek (België) 13 Ja
nuari 1910, m etselaar, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland; 

11 ° . Hans Eduard Lantau, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 14 Maart 1907, 
kantoorbediende, wonende te Hilversum, 
provincie Noordholland; 

12 ° . Johann Josef Maurer, geboren te 
Laar, Duisburg-Beek (Duitsland) 27 Mei 
1884, chauffeur, wonende te Rotterdam, 
provincie .Zuidholland; 

13 ° . Helga Anna Caecilie Meyer, gebo
ren te Wladiwostock ( Rusland) 12/25 Au
gustus 1906, zonder beroep, weduwe van 
Karl Friedrich Ulrich Rehorst, wonende te 
Amersfoort, provincie Utrecht; 

14° . Jacob Pitsch, geboren te Eupen 
(België) 16 Februari 1878, kloosterbroeder
verpleger, wonende te Maarheeze, provincie 
Noordbrabant; 

15° . Arnoldus Hubertus Schulte, geboren 
te Roermond (Limburg) 13 April 1906, ker
misexploitant, wonende te Roermond, pro
vincie Limburg; 

16° . Adolf Schwartz, geboren te Di6sgyör 
(Hongarije) 5 Februari 1891, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

17°. Joseph Gerard Anna Smekens, ge
boren te Antwerpen (België) 12 November 
1923, kantoorbediende, wonende te Rotter
dam, provincie Zuidholland; 

18°. Leah Lillian de Sofa, geboren op 
Curaçao, 14 Mei 1873, zonder beroep, we
duwe van Salomon Ettedgui, wonende te 
Willemstad (Curaçao); 

19° . Boris Z6ly omij, geboren te Lenin
grad (Rusland) 6/i g Januari 1912, kantoor
bediende, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidholland. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3 ° ., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Karoline Elisabeth Rosenthal, geboren te 
Keulen (Duitsland) 15 Maart 1918, secreta
resse, wonende te Venray, provincie Lim
burg, 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juni 

1948. 
JULIANA. 

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

(Uitgeg. 9 Juli r948.) 
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.30 Juni I948. WET, houdende naturalisa-
tie van Robert Bobacher en I9 anderen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 822; 
Hand. Il 47/48, bladz. I828; 
Bijl. Hand. I 47/48, 822; 
Hand. I 47/48, bladz. 686. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina,, 

--enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Robert Bobacher en 19 anderen, die aan 

·Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemde voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad No. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van 
15 December 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1 °. Robert Bobacher, geboren te M ül

hausen (Frankrijk) 24 Januari 1893, hoofd
agent van politie, wonende te Batavia (Ne
-derlandsch-Indië); 

2 °. Gustav Friedrich M oritz Borchardt, 
geboren te Berlijn (Duitsland) 27 Novem
·ber 1910, koopman, wonende te Naarden, 
provincie Noordholland; . 

3 °. Léopold Félicien Duquet, geboren te 
Brussel (België) 1 Januari 1894, directeur 
van een taleninstituut, wonende te 's-Gra
venhage, provincie Zuidholland; 

4 °. Rudolf Folz, geboren te Kaiserslau
tern (Duitsland) 17 April 1900, chef-hof
meester, wonende te Amsterdam, provincie 
Noondholland; 

5 °. Roman Hänsch, geboren te Lodz 
,(Polen) 2 Juni 1912 , machinedrijver, wo
n ende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land; 

6 °. Oskar Kállai, geboren te Krupina 
(Tsjecho-Slowakije) 15 Februari I907, ver
koopleider, wonende te Best, provincie 
Noordbrabant; 

7° . Vally Theodore Auguste Langguth, 
geboren te Dresden (Duitsland) zo S eptem
ber 1898, onderwijzeres aan een montessori
school, gescheiden echtgenote van Carl 
Heinz Ernst Tillmanns, wonende te Bloe
men/aal, provincie Noordholland; 

8°. Margaretha josefina Klara Lenzer, 
·geboren te Lindenthal, Keulen (Duitsland) 
5 Januari 1897, kloosterzuster, wonende te 
Terneuzen, provincie Zeeland; 

9 ° . Bruno Löwenberg, geboren te Aken 
(Duitsland) 16 Juli 1898, technisch advi
.seur, wonende te Enschede, provincie Over
ijssel; 

10°. Martin Julius Israe/ Mannheim, ge_ 
·boren te Zielenzig (Duitsland) 5 Januari 
1902, technicus, wonende te An>titerdam, 
_provincie Noordho/land; 
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n ° . Hans Nathan, geboren te Berlijn 
(Duitsland) 15 Maart 190.5, koopman, wo
nende te Amsterdam, provincie Noordhol
land; 

12 ° , Erwin Herbert Man/red Pollatz, ge
boren te Dresden (Duitsland) 21 October 
1886, sociaal werker, wonende te Haarlem, 
provincie Noof'dho/land; 

13 °. Inge Pollatz, geboren te Klotzsche 
(Duitsland) 21 April 1918, breister, wonen
de te Haarlem, provincie Noordholland; 

14 °. Marianne Pol/atz, geboren te Dres
den (Duitsland) 17 December 1916, naai
ster, wonende te Haarlem, provincie Noord
hol/and; 

15 °, Rosmarie Pollatz, geboren te Klotz
sche (Duitsland) 28 April 1922, naaister, 
wonende te Haarlem, provincie Noordhol
Jand · 

1é, Bernard Friedrich Hermann Alfred 
Russell, geboren te Bentheim (Duitsland) 
24 Januari 1908, koopman, wonende te 
Haarlem, provincie Noordholland; 

17°. Erich Emanuel Schwarz, geboren te 
Wenen (Oostenrijk) 29 October 1919, tech
nisch employé, wonende te Bandoeng (Ne
derlandsch-I ndië); 

18° . Berend Jan Wolf, geboren te Tuh
bergen (Overijssel) I9 Februari 1915, spin
ner-scheerder. wonende te Almelo, provin
cie Overijssel; 

19°. Johan Wolf, geboren te Tubbergen 
(Overijssel) 8 Januari 1917, spinner-afzet
ter; wonende te Almelo, provincie Overijssel. 

2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de 
hoedanigheid van Nederlander verleend aan 
Joannes Cornelis Deswart, geboren te Baarle
Hertog (België) 9 Maart 1907, militair, wo
nende te Alphen en Riel, provincie Noord
brabant. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven t en Paleize Soestdijk, 30 Juni 

1948. 
JULIANA. 

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

(Uitgeg. 9 Juli I948.) 

S. I 269 

30 juni I948. WET tot w1Jz1gmg van het 
Vijfde Hoofdstuk der R ij ksbegroting 
voor het dienstjaar 1946. 

Bïjl. Hand. Il 47/48, 79I; 
Hand. Il 47/48, bladz. I9II; 
Bijl. Hand. I 47/48, 79I ; 
Hand. I 47/48, bladz. 686. 
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S. I 105 
16 Maart 1948. BESLUIT, houdende ge

deeltelijke wijziging van het Koninklijk 
besluit van 28 Augustus 1935 (Staats
blad No. 518) tot uitvoering van artikel 
16, tweede lid, van de Nijverheids
onderwijswet. (Voorlopig Salarisbesluit 
L .N.O. 1947). 

WIJ WILHELMINA, ENZ.: 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, van 
Binnenlandse Zaken, van Financiën en van 
Sociale Zaken van 24 December 1947, nr. 
28696m, afdeling Nijverheidsonderwijs; • 

Gelet op artikel 16, tweede lid, van de Nij
verheidsonderwijswet; 

Overwegende dat het wenselijk is geble
ken de bepalingen betreffende de bezoldiging 
van leraren en beambten van de Rijks- en 
van Rijkswege gesubsidieerde scholen voor 

· lager nijverheidsonderwijs in afwachting van 
- een algehele wijziging van het Salarisbesluit 

N.O. 1935 te herzien en nader vast te stellen; 
Gehoord de Salariscommissie ad hoc, in

gesteld bij de beschikking van Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken van 13 October 
1945, nr. 5336/R, afdeling Ambtenarenzaken; 

De Raad van State gehoord, advies van 10 
Februari 1948, nr . 16; 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 26 Februari 1948, 
nr. 128671 , afdeling N.O., van Binnenlandse 
Zaken van 5 Maart 1948, nr. 14085/R, Afde
ling Ambtenarenzaken, Bureau Il, van Fi
nanciën van 9 Maart 1948, nr. 288, Generale 
Thesaurie, Dienst ' der Rijksbegroting, afd. 
Begrotingszaken, en van Sociale Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I 
Algemene bepalingen 

Art. 1. . Waar in dit besluit en de bijlagen 
daarvan gesproken wordt van " Onze Minis
ter" en "de Minister" is daaronder te ver
staan Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen. 

2. I. Voor de in de bijlagen van dit be
sluit aangeduide groepen van personeel aan 
lagere nijverheidsscholen bepaalt het be
voegd gezag de bezoldiging met inachtneming 
van de in de artikelen van dit besluit gestelde 
!egelen _<;>vereenkomstig de voor iedere gr.oep 
m de b1Jlagen vervatte vóorschriften. 

2. Voor dit personeel treden te rekenen van 
de datum van inwerkingtreding van dit be
sluit de artikelen 2, eerste lid, 10, II eerste 
lid, 16, eerste lid, 17, 20, eerste en tw;ede lid, 
21, 24, 25, 26, 28, 29 en 32 van het Salaris
besluit N.O. 1935 buiten werking. Overigens 
blijven de in het Salarisbesluit N .O. 1935 
gestelde regelen op dit personeel van toe
passing. 

3. De bepalingen van Ons besluit van 15 
Januari 1946, Staatsblad nr . G 13, zoals dit 
laatstelijk is gewijzigd, blijven voor dit per
soneel van toepassing, met uitzondering van 
de artikelen 3, 4, 5, 6, 7 en 9. 

3. I. Het afgeronde bedrag van de wedde 
per maand wordt voor de in de bijlage A 
aangeduide groepen vastgesteld : 

a. voor de leraren, die bezoldigd worden 
L. & S. 1948 
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volgens de schalen I en 2, aan de hand van 
de bij die bijlage behorende tabellen I en 2 
en, voor zover nodig, van de hulptabel; 

b. voor de overigen, met gebruikmaking 
voor zover nodig, van de hulptabel. ' 

2. Behoudens het bepaalde in het volgen
de lid wordt voor alle in dit besluit aange
duide groepen van personeel de wedde per 
jaar vastgesteld door vermenigvuldiging 
met 12 van het bedrag der wedde per maand. 

. 3. Voor betrekkingen aan. scholen, die 
met het gehele jaar geopend zijn, wordt de 
wedde per jaar vastgesteld door vermenig
vuldiging van het bedrag der wedde per 
maand met het getal der maanden, dat de 
school geopend is. 

4. I. Degene, die een dagbetrekking ver
vult, welke naar het oordeel van Onze Minis
ter als hoofdbetrekking is aan te merken, en 
wiens wedde per maand volgens dit besluit 
minder bedraagt dan het voor hem krach
tens het volgende lid geldende garantiebe
drag, ontvangt boven zijn wedde per maand 
een vaste toelage, waarvan het bedrag gelijk 
is aan het verschil tussen het voor hem gel
de"nde garantiebedrag en zijn wedde per 
maand volgens dit besluit. 

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

Standplaats 

Gehuwd of onge
huwd- enig kost-

1• klasse 2• klasse klasse 
1 1 1

3• en 4• 

winner . . . . . f 150.- f 140.- f 130.
Ongehuwd-niet enig 
kostw!n~er- . . . f II7,- f III.- f 105.-

Te rekenen van de datum, waarop deze 
bedragen voor het burgerlijk Rijkspersoneel 
nader zullen worden geregeld, ondergaan 
bovenstaande bedragen dezelfde wijziging. 

3. Hij, die een betrekking bekleedt, welke 
als een nevenbetrekking behoort te worden 
beschouwd, heeft uit dien hoofde geen aan
spraak op het garantiebedrag bedoeld in 
het eerste lid, tenzij hij meer dan één neven
betrekking in dienst van de Overheid of van 
een van Rijkswege gesubsidieerde inrich
ting van onderwijs bekleedt en hij in de ge
zamenlijke vervulling daarvan bij voortdu
ring een volledige dagtaak vindt. 

4. Een gehuwde vrouw, wier echtgenoot 
een hoofdbetrekking of meer dan één neven~ 
betrekking in dienst van de Overheid of van 
een van Rijkswege gesubsidieerde inrichting 
van onderwijs bekleedt, in de gezamenlijke 
vervulling waarvan hij bij voortduring een 
volledige dagtaak vindt, heeft geen aanspraak 
op h et garantiebedrag, bedoeld in hei eerste 
lid. · 

5. Het in het eerste lid bedoelde garantie
bedrag wordt , voor de toepassing van arti
kel 65, derde lid, van het Rechtspositiebe
sluit N.O. 1935, geacht wijziging te brengen 
in de laatstelijk genoten wedde. 

HOOFDSTUK Il 
Bepalingen voor het personeel, genoemd in 

·de bijlage A 
5. De bepalingen in .de artikelen 6 tot en 

met 13 gelden uitsluitend voor de leraren en. 
37 
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voor de beambten, aangeduid in de bij lage A. 
6. Voor de berekening van het salaris 

over een gedeelte van een maand wordt de 
maand gerekend op 30 dagen. 

7. Voor de toepassing van de garantie
bepalingen volgens artikel 13 van het Sala- · 
risbesluit N.O . 1935 komen voor leraren in 
dagbetrekking aan een nijverheidsschool 
voor meisjes zowel dag- als avondlessen in 
aanmerking. 

8. I. De mannen, die gehuwd zijn of 
gehuwd zijn geweest en d ie ten minste 23 
jaar oud zijn, genieten in hun dagbetrekking, 
welke naar het oordeel van Onze Minister 
als hoofdbetrekking is aan te merken, een 
t oelage van f 22,- per maand, voor zover 
n iet aldus het gezamenlijke bedrag van wedde 
en toelagen, met uitzondering van de kin
dertoelage, zou stijgen boven f 220,- per 
maand of het gezamenlijke bedrag aan wedde 
en toelage volgens dit artikel zou stijgen bo
ven het maximum · van de desbetreffende 
schaal van bezoldiging, indien dat maxi
mum minder dan f 220,- per maand bedraagt. 

Het bepaalde in de vorige volzin 1s mede 
van toepassing op de vrouwen, die gehuwd 
zijn geweest en die ten minste 23 jaar oud zijn, 
zolang zij niet zijn hertrouwd. 

2. De bedragen, in het eerste lid genoemd, 
worden evéntueel verminderd met de stand
plaatsaftrek, bedoeld in artikel 3 van het 
Salarisbesluit N .0. 1935. 

3. Voor hen, die na 31 December 1946 in 
de termen vallen om huwelijkstoelage te ge
nieten, gaat de:i.e in op de eerste dag van de 
maand volgende op die, waarin de 23-jarige 
leeftijd wordt bereikt, en overigens op de 
eerste dag van de maand volgende op die, 
waarin het huwelijk wordt gesloten, en voor 
zoveel de vrouwen betreft, op de eerste dag 
van de maand volgende op die, waarin het 
huwelijk is ontbonden. 

9. 1. Voor zover in de bijlage A niet an
ders is bepaald, wordt een korting van 15 
t en honderd toegepast op de wedde voor 
die leervakken, waarvoor de leraar de ver
eiste wettelijke bevoegdheid niet bezit. 

2. Een korting van 10 ten honderd wordt 
toegepast op de wedde van een leraar, die 
niet in het bezit is van het · getuigschrift of 
van de verklaring volgens a rtikel 38 van de 
Nijverheidsonderwijswet, behorende bij de 
desbetreffende nijverheidsonderwijsakte. 

3. Op de wedde van een leraàr, aan wie 
lessen zijn opgedragen, waarvoor hij wette
lijk bevoegd is, alsmede lessen, waarvoor hij 
de wettelijke bevoegdheid niet bezit, wordt 
voor de niet bevoegd gegeven lessen de in 
het eerste en tweede lid voorgeschreven 
korting slechts toegepast voor zoveel het 
aantal daarvan meer bedraagt dan de helft 
van het aantal bevoegd gegeven lessen . 

10. Voor leraren, die belast zijn met het 
onderwijs in leervakken, waarvoor geen wet
t elijke bevoegdheid bestaat, stelt Onze Mi-
nister de wedderegeling vast. , 

11 De wedde van äegene, die volgens 
het Salarisbesluit N .O. 1935 als ongehuwd 
wordt aangemerkt, bedraagt 5 ten honderd 
minder dan de wedde van een gehuwde zon
der eventuele huwelijkstoelage, en met in
acht nemin g van het bepaalde in artikel 4, 
tweede lid, van dit besluit. 

12. I. Voor de leraar, die verbonden is 
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aan twee of meer in verschillende gemeenten 
gelegen scholen, waarvoor de salarisrege
ling voor het dagonderwijs geldt, wordt als 
vergoeding voor tijdverlies het getal lesuren 
per week in elke gemeente buiten zijn stand
plaats verhoogd in dier voege, dat tot en met 
5 lesuren per week één lesuur, tot en met 
10 lesuren per week twee lesuren en zo ver
volgens per 5 lesuren of gedeelte daarvan 
één lesuur per week meer voor de berekening 
.van zijn wedde in aanmerking komt/ komen . 

Het totale aantal bezoldigde lesuren mag 
daardoor niet stijgen boven het voor hem 
geldende maximum vclgens artikel 37, 
"derde lid, van het Rechtspositiebesluit N.O. 
1935. 

2. Een gelijke regeling geldt voor de leraar, 
die verbonden is aan ambulante cursussen 
in landbouwhuishouden en daarmede t e de
zen door Onze Minister gelijk te stellen cur
sussen. 

13. Aan de leraar, die verbonden is aan 
twee of meer in verschillende gemeenten 
gelegen dag- en/of avondscholen of cursussen, 
worden de voor het vervullen van zijn be
trekking(en) buiten zijn standplaats ge
maakte werkelijke reiskosten volgens de 3e 
klasse van het Reisbesluit 1916 vergoed. 

lHOOFDSTUK III 
Diensttijdbepalingen 

ALGEMEEN 

14. I. Voor zover de tijd, doorgebracht 
in vorige betrekkingen, geheel of gedeeltelijk 
medetelt bij de vaststelling van de diensttijd, 
waarnaar de wedde in de nieuwe betrekking 
wordt berekend, kan deze tijd slechts enkel
voudig worden medegerekend. 

2. Bij het vaststellen van de -d iensttijd 
wordt niet medegerekend diensttijd, welke 
reeds met pensioen wordt vergolden of dienst
tijd in betrekkingen, voor welke verlofs- of 
nonactiviteitstraktement wordt genoten. 

LERAREN 

15. 1. Aan de leraar, d ie in het bezit is 
van de akte NXIII of van de akte NXV, 
worden deswege 6 dienstjaren toegekend. 

2. Een gelijk aantal dienstjaren wordt 
toegekend aan de leraar, die in het bezit is 
van de akte NXVI, indien hij kan overleggen 
het bewijs van voldoend afgelegd examen 
als eerste stuurman voor de grote handels
vaart of het bewijs van t e zijn geslaagd voor 
het eerste gedeelte van het examen voor 
luitenant t er zee der eerste klasse. 

3. Aan de leraar , die voldoet aan het be• 
paalde onder I zowel als aan dat onder 2, 
worden deswege in total).! .6 dienstjaren toe
gekend. 

16. Voor de berekening van de voor 
periodieke verhogingen geldige diensttijd 
van de leraren telt voor 2/1 gedeelte tot een 
maximum van 6 jaren mede de tijd, welke 
in het bedrijfsleven is doorgebracht, voor 
zoveel: 

a. die tijd boven de leeftijd van 23 jaar 
valt; 

b. die tijd niet samenvalt met de studie
tijd; 

c. gedurende die t ijd werkzaamheden 
zijn verricht , welke naar het oordeel van Onze 
Minist er van nut zijn voor de uitoefening van 
de leraarsfunctie. 
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17. Voor de berekening van de voor perio
dieke verhogingen geldige diensttijd van de 
leraren telt : 

a. ten volle mede diensttijd aan dagscho
len voor ager onderwijs, indien en voor zo
ver de belanghebbende gedurende die tijd 
daaraan ten minste IO uren per week onder
wijs heeft gegeven; 

b. ten volle mede diensttijd, gedurende 
welke de bezitter van de akte van bekwaam
heid als onderwijzer na 31 December 1933 als 
zelfstandig kwekeling met akte werkzaam 
is geweest, , mits uit een door de inspecteur 
van het L.O. gewaarmerkte verklaring van 
het hoofd blijkt, dat hij die tijd zelfstandig 
werkzaam is geweest gedurende alle lesuren, 
aangegeven op de rooster van lesuren, be
stemd voor de leerlingen der school, waaraan 
door hem onderwijs is gegeven; 

c. voor de helft mede diensttijd als direc
teur van of als leraar aan avondnijverheids
scholen of daarmede door Onze Minister te 
dezen gelijk te stellen inrichtingen van avond
onderwijs. 

18. Onze Minister beslist of en in hoe
verre de tijd doorgebracht in enigerlei andere 
betrekking, waarin onderwijs is gegeven, 
als diensttijd kan medetellen. 

Beambten 
19. 1. Voor huishoudsters telt ten volle 

mede de tijd als huishoudster of lerares aan 
dagnijverheidsscholen doorgebracht . 

2. Eveneens telt ten volle mede diensttijd 
vóór het inwerkingtreden van dit besluit 
als assistent-huishoudster aan dagnijver- , 
heidsscholen doorgebracht. 

20. Voor concierges en beambten op 
wèekloon telt ten: volle mede diensttijd als 
zodanig aan dagnijverheidsscholen doorge-
bracht. . 

21. Voor administratief personeel telt 
ten volle mede diensttijd in dezelfde rang 
aan · dagnijverheidsscholen doorgebracht. 

22. · Onze Minister beslist · op een çiesbe
treffend voorstel van het bevoegd gezag, of 
voor het personeel, bedoeld in de artikelen 
19, 20 en 21 , de tijd in overeenkomstige be
trekKÎngen doorgebracht geheel of gedeelte
lijk als diensttijd kan medetellen. 

HOOFDSTUK IV 
Overgangsbepalingen . 

23. Voor degenen, die op I Ja11uari 1947 
in dienst waren of sindsdien vóór de datum 
van afkondiging van dit besluit zijn aange
steld, bedraagt de voor de berekening van de 
wedde geldende diensttijd niet minder dan 
die, waarop zij ingevolge het Sala risbesluit 
N.O. 1935 aanspraak hebben verkregen. 

24. 1. Voor degenen, die op I Januari 
1947 in dienst waren of sindsdien vóór de 
datum van afkondiging van dit besluit in 
vaste of in tijdelijke dienst zijn aangesteld , 
daalt de wedde niet beneden het bedrag van 
110 ten honderd van de voor gehuwden 
geldende som van de bruto-wedde en toela
gen ingevolge de artikelen 3 en 4 van- Ons 
besluit van 15 Janua,ri 1946, Staatsblad ur. 
G 13, zonder de toelage, bedoeld onder III 
IA van artikel I van Ons besluit van 14 De
cember 1946, Staatsblad nr. G 362. 

2. Voor degenen, die volgens het Sala
risbesluit N.O. 1935 als ongehuwd worden 
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aangemerkt, wordt het in het vorige lid be
doelde bedrag met 5 % verminderd, met dien 
verstande, dat voor het bepalen van genoemd 
bedrag de eventuele weddeverhoging volgens 
artikel 17 van het Salarisbesluit N.O. 1935 
niet in aanmerking wordt genomen. 

3. Indien het in het eerste c.q. tweede lid 
bedoelde bedrag, berekend over een maand , 
het bedrag van de wedde per maand inge
volge dit besluit met niet meer dan f 1,
overschrijdt, wordt dit verschil verwaarloosd. 

4. Indien op I Januari 1947 voor een 
leraar of beambte in vaste dienst het in het 
c.q. tweede lid bedoelde bedrag, berekend 
over ·een maand, hoger is dan het bedrag van 
de wedde per maand ingevolge dit besluit, 
wordt voor dit verschil zoveel fictieve dienst
tijd toegekend als ten minste nodig is om het 
bedrag van de wedde per maand volgens dit 
besluit te bereiken, dat aan het eerst bedoelde 
bedrag gelijk is of dat bedrag het meest nabij 
komt, met dien verstande, dat daarbij · ver
schillen van f 1,- per maand of minder wor
den verwaarloosd. 

HOOFDSTUK V 
Slotbepaling 

25. Dit besluit wordt geacht in werking
te zijn getreden met ingang van I J anilari 
1947. Het kan worden aangehaald onder de 
titel "Voorlopig Salarisbesluit L.N.O. 1947". 

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

's-Gravenhage, 16 Maart 1948. 

WILHELMINA. 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten -en . Wetenschappen, 

Jos. J. GIELEN. 
De Minister van Binnenlandse 
Zaken, , 

WITTEMAN. 
De Minister van Financiën, 

P. LIEFTINCK. 
De Minister van Sociale Zaken, 

W. DREES. 
( Uitgeg. 20 ,\pril 1948. 

BIJLAGE A 
VOORSCHRIFTEN VOOR DE BEZOI,,DIGING 

~AN LERAREN EN BEAMBTEN 

Leraren aan dagscholen voor lager nijver
heidsonderwijs. 

Aanduiding in het Sala_risbesluit N.O. 1935; 

Bijlage A, onder: 
A II ra, tabel 5, onder I en 2; 
A II rb, tabel 6, onder 2; 
A II Ie, tabel 9; 
B Il, tabel 13. onder a I; 
B Il, tabel 14, onder b I; 
B Il, tabel IS, onder c, dagonderwijs; 
E Îila, tabel 25; onder 2, 3 en 4; 

' E Ilib, tabel 26, onder I en 2; 
E IIle, .tabel 29, onder 2. 
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SCHAAL 1 

1 

Aan vang per weke-

1 

Tweejaarlijkse 
lij kse les van 60 verhogingen: 

min uten per jaar: 

1 Eers te 28 lesuren per week vol, de overige 
vo or o,6 

1 f f 

1 1 

106 zes van 7, daarna 
vier van 4 

1 

l02 

1 

vijf van 7, daarna 

1 vijf van 3 

Bijzondere bepalingen bij schaal 1 

A. Maximum aantal bezoldigde lessen. 
Het voor de berekening van de wedde in 

aanmerking komende getal wekelijkse lessen 
van 60 minuten bedraagt ten hoogste het 
getal onder subsidieverband vallende uren 
van de schooltijd volgens de lesrqoster met 
een maximum van 38½. 

B. Bevoegdheden. 
Voor de toepassing van de navolgende 

bepalingen wordt slechts rekening gehouden · 
met bewijzen van bekwaamheid: 

1°. die bevoegdheid geven voor het on
derwijs in een of meer leervakken, die in het 
leerplan van de school voorkomen, en 

2°. die ingevolge de algemene maatregel 
van bestuur tot uitvoering van de artikelen 
30, tweede lid, 32, 35 en 38, derde lid, van de 
Nijverheidslmderwijswet voor het geven van 
onderwijs aan de school vereist zijn. 

C. Indeling. 
1. Tot groep I behoren leraren, die in het 

bezit zijn van een der volgende bewijzen van 
bekwaamheid: 

a. akte als hoofdonderwijzer; 
b. een bewijs van bekwaamheid, dat be

voegdheid geeft voor middelbaar nijverheids
onderwijs in theoretische vakken, tekenvak
ken of lichamelijke oefening; 

c. een aantekening op een nijverheidson
derwijsakte, welke aantekening bevoegdheid 
geeft voor nijverheidsonderwijs, voortbou
wend op dat, waarvoor die akte bevoegdheid 
geeft; 

d. een door de Minister te dezen gelijk te 
stellen bevoegdheid tot het geven van mid
delbaar nijverheidsonderwijs. 

2. Tot groep 2 behoren leraren, die in het 
bezit zijn van een nijverheidsonderwijsakte 
of een bewijs van bekwaamheid, welke be
voegdheid geven voor lager nijverheidsonder
wijs. 

3. Tot groep I worden gerekend te beho
ren leraren, in het bezit van een bewijs van 
bekwaamheid als bedoeld onder C 2, voor 
zoveel zij belast zijn met lessen, welke naar 
het oordeel van de Minister als uitgebreid 
lager nijverheidsonderwijs worden aange
merkt. 

4. Tot groep 2 worden gerekend te be
horen leerkrachten, die in het bezit zijn van 
de akte als onderwijzer. 1 

D. Akte beloning. 
I. Een leraar, die naar 20 of meer lessen 

van 60 minuten per week wordt bezoldigd 
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volgens schaal 1, geniet een toelage van f 20 
- per maand mits hij, behalve het voor d~ 
indeling in de desbetreffende groep geldende 
bewijs van bekwaamheid tot het geven van 
o~~erwijs in een of meer leervakken, een be
WIJS van bekwaamheid bezit tot het geven 
van onderwijs in een of meer andere leervak-

. ken. 
2. Met de bezitter van twee verschillende 

bewijzen van bekwaamheid als bedoeld on
dei;: D I worden te dezen gelijkgesteld: 

a. de leraar, die het doctoraal examen 
aan een Nederlandse Universiteit of Hoge
school heeft verkregen; 

b. de leraar, die in het bezit is van de akte 
M.O.P.; 

c. de leraar, die in het bezit is van de akte 
van bekwaamheid tot het geven van Jager 
nijverheidsonderwijs en tevens van de akte 
als onderwijzer. 

3. Indien een leraar behalve een bewijs 
v~n bek_waamheid __ tot het geven van lager 
ntJverhe1dsonderw1Js, een bewijs van be
kwaamheid bezit tot het geven van onder
wijs, voortbouwend op dat, waarvoor eerst
bedoeld bewijs geldt, worden die bewijzen 
als één bewijs aangemerkt. . 

4. Indien een leraar in het bezit is van 
meer dan 2 bewijzen, op grond waarvan hij 
aanspraak kan maken op de toelage van f 20, 
- per maand, wordt deze toelage slechts 
éénmaal toegekend. · 

E. Combinatie t an betrekkingen. 
I. Indien één persoon meer dan één leraars-

• betrekking vervult, waarvoor een weddere
geling volgens schaal I geldt worden die 
betrekkingen voor het vastst~llen van het 
totaal d«:r wedden als één betrekking be
schouwd. De verdeling geschiedt naar ver
houding van de in die betrekkingen gegeven 
aantallen wekelijkse lessen. 

2. Een leraar, behorende tot groep I of 
groep 2, die tevens een volledige betr;ekking 
als hoofd of als onderwijzer bij het gewoon 
L.O., het V.G.L.O., het U.L.O . of B .L.O. 
vervult en daar een wedde geniet onafhan
kelijk van het aantal lesuren, w'ordt voor 
zijn lessen bij het N.O. bezoldigd naar de 
maatstaf, welke geldt voor de lessen boven . 
de 24 per week, t.w. de eerste 4 lessen per 
week vol, de overige voor o,6. 

3. ·Een leraar, bezoldigd volgens schaal 
1, met n wekelijkse lesuren, waarvan lesuren 
volge~s g!oep I en n 2 lesuren volgens groep 
2, geruet m totaal 
n, 
0 X de wedde voor n lesuren volgens groep 

1, vermeerderd met 
n2 
11 X de wedde voorn lesuren volgens groep 2. 

F. Leraresopleiding. 
De leraar, die les geeft /ian de opleiding 

voor leerkrachten bij het nijverheidsonder
wijs voor meisjes en een bezoldiging geniet 
volgens schaal 1, ontvangt voor de lessen 
aan die opleiding een toelage van: 

a. f 6,- per wekelijkse les van 60 minuten 
per maand, indien hij in het bezit is van een 
bevoegdheid voor middelbaar nijverheids
onderwijs ; 

b. f 4,- per wekelijkse tes van 60 minu
ten per maand, indien hij in het bezit is van 
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een bevoegdheid voor lager nijverheidsonder
wijs, 
met dien verstande, dat de toelagen onder 
a of b voor niet meer dan 20 lessen van 60 
minuten per week mogen worden toegekend. 

Leraren aan avondscholen voor lager nijver-
heidsonderwijs voor jongens. 

Aanduiding in het Salarisbesluit N.O. 1935: 
Bijlage A, onder: 
A II 2, tabel II, onder 1, 2 en 3; 
B II, tabel 13, onder a 2; 
B II, tabel 15, onder c, avondonderwijs. 

SCHAAL 2 

foep: Avondscholen voor Bedrag per 
jongens: lesmaand 

per wekelijkse 
1 les van 

50 1 60 

1 
minuten: minuten: 

f f 

i l avondnijverheidsscho- 13 15 
1 !en en scholen, welke 

1 
door de Minister 

daarmede te dezen 

1 
zijn gelijk gesteld 1 

1 1 
f 
! 2 avondsoholen ter voor- 15 18 

bereiding voor het 
1 toelatingsexamen van 

middelbare teehnische 
scholen, voor uitge-

breid lager nijver-
heidsonderwijs, ter 
opleiding voor het 

voorlopig diploma als 
machinist; scholen, 

welke door de Minis-
ter daarmede te 
dezen zijn gelijk 

gesteld 
--

Leraren in schilderen, tekenen en ontwerpen 
. aan de Nationale Schildersschool te Utrecht. 

Aanduiding in het Salarisbesluit N.O. 1935: 

Bijlage A, onder: 
A II 1 c, tabel 7, onder 2. 

SCHAAL 3 ! ___:_ 

drag per wekelijkse 1 
les van 60 mi- Periodieke verhogingen: 

uten per maand: 

nvang: 
1 maxi~um: I 

aantal twee- 1 bedrag per 
jaarlijkse : maand: 

f f f 

12 1 16 1 10 
1 

0,40 

De wedde per maand is het product van 
het bedrag per wekelijkse les per maand en 
het getal van de wekelijkse lessen, naar bo-
van afgerond tot een volle gulden. 

S. 1948, I 105 

Praktijkleraren voor de praktijk schoenmaken 
aan de Rijksvakschool voor de leder- en 
schoenindustrie te Waajwijk, dagonderwijs. 

A anduiding in het Salarisbesluit nr, 1935. 
Bijlage A, onder: 
B II, tabel 14, onder b 2. 

SCHAAL 4 

de volle werktijd 
Wedde per maand, voor 1 

Periodieke verhogingen: 
volgens de lesrooster: 

1 

1 aantal twee-1 bedrag per 
aanvang: maxim.: jaarlijkse: maand: 

f f f 

210 
1 

310 
1 

10 
1 

10 

Huishoudsters. 

Aanduiding in het Salarisbesluit N .O. 1935: 
Bijlage B, onder: 
I, tabel 30, onder c en d. 

. SCHAAL 5 

Wedde per maand: j Periodieke verhogingen : 

Groep: aan:ang : 1 m=:~-: 1 aant . twee- 1 bedrag per 
jaarlijkse : maand: 

f 

A 
1 175 1 

250 
1 5 1 15 j 

B 1 160 
1 

210 
1 5 

1 
10 r 

1 
i 

Bijzondere. bepalingen bij schaal 5 _j 
1. Deze regeling geldt voor huishoudsters, 

die ten minste het getuigschrift van huis-
houdkundige of dat van huishoudkundige 
ten plattelande bezitten. 

In bijzondere gevallen kan de Minister op 
een desbetreffend verzoek van het bevoegd 
gezag van deze eis ontheffing verlenen. 

2. De Minister beslist in elk voorkomend 
geval bij aanstelling volgens welke groep de 
huishoudster wordt bezoldigd . 

Hoofden van leerlingen-internaten. 

Aanduiding in het Salarisbesluit N.O. 1935: 
Bijlage A, onder: 
E II, tabel 24. 

SCHAAL 6 

Bedrag per maand voor 

Getal der inwonende 
de leiding van een van 
Rijkswege gesubsidieerd 

leerlingen op 1 Januari: leerlingen internaat: 
f 

4 1 
16 

voor iedere leerling meer 

1 

tot een maximum van 
18 3 

-

; 
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Assisten~Rijksvisserijleraar. 
Aanduiding in het Salarisbesluit N.O. 1935: 
Bijlage B, onder: 
I, tabel 30, onder e. 

SCHAAL 7 

f 142 per maand voor de op r Januari 1947 in 
dienst zijnde functionaris 

Administratief personeel met volledige be-
trekking, 

Aanduiding in het Salarisbesluit N.O. 1935: 
Bijlage B, onder : 
II, tabel 3r. 

SCHAAL 8 

Getal leerl.lessen 
,:;') van 60 minuten 

Volledige r• Hulp- 2• Hulp-ê3 per week 
kracht kracht kracht 

•• jongens- meisjes-~ 1 scholen scholen 

1 j tot 4000 j tot 3000 j incidenteel 

2 

3 

4 

4000 
tot 

I0,000 

I0,000 
tot 

20,000 

20,000 
en 

groter 

Betrekking 

3000 
tot 

8000 

- admini
stratief 

beambte 
2• klasse 

8000 admini-
tot stratief 

14,000 beambte 
r• klasse 

/ 

14,000 
en 

groter 

admini
stratief 

beambte 
r• klasse 

machine
schrijver 

schrijver I machine~ 
/ schrijver 

admini
stratief 

beambte 
2• klasse 

machine
schrijver 

Wedde I Periodieke 
per mnd verhogingen 

Volgens Bezol- -~~-+---~---,---1 
digingsbesluit 

Burgerlijke t 
Rij ksam btena- ::s 

ren 1934, ~ 
schaal n" . · _Jil 

administra- 1 142 1280 1365 1 ~r 1 1
2
2~0 tief beambte 

1• klasse 

administra- 1 90 1140 1300 1 8 1 1 20 tief beambte 
2" klasse 

schrijver l 47 1140 1240 :- : 1 5 1 ;~ 

H- - -----i------ -~--,---

machine- I I I05 I 145 1 1 4 1 IO 
schrijver 

hulpkracht 1 
(groep r) 

eventueel naar plaatselijke regeling tot 
het aangegeven maximum, mits 21 jaar 

of ouder, anders jeugdregeling 

maximum f 150 per maand 
1 
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Bijzondere bepalingen bij schaal 8 

r. Bij gedeeltelijke weektaak worden de 
bedragen evenredig verminderd, naar het 
aantal uren van 42 per week. 

2. De aangegeven bezoidiglng voor de ad
ministratief beambte re klasse en de admini
stratief beambte 2e klasse geldt voor hen, 
die in het bezit zijn van ten minste een 
M.U.L.O.-diploma zomede een praktijkdi
ploma boekhouden. 

3. Op de wedde van de administratief be
ambte re klasse of van de administratief 
beambte 2e klasse , die deze diploma's niet 
bezit, wordt 15 % gekort. 

4 . In verband met de omvang of de hoe
danigheid van de administratieve werk
zaamheden aan de school kan de Minister, 
al of niet op voorstel van het bevoegd gezag, 
bepalen, dat met minder personeel of met 
(een) beambte(n) in een lagere bezoldigings
schaal volgens het Bezoldigingsbesluit B\lr
gerlijke Rijksambtenaren 1934 moet worden 
volstaan. 

5. Indien de aard van de werkzaamheden 
aan scholen met meer dan 25.000 leerling
lessen dit motiveert, kan de Minister, op 
voorstel van het bevoegd gezag, toestaan, 
dat de administratief beambte re klasse 
wordt bezoldigd volgens schaal 152 van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1934, te weten: 

1 

Wedde per maand 
1 

Periodieke verhoging◄ 

1 maxi~um: 1 
aantal 1 bedrag 

1 
aanvang : per twee jaar-

lijkse: 
1 

maand 
f 

280 400 I 
I 
3 
I 
I 

6. Bij een gecombineerde dag- en avond
school wordt het aantal leerlinglessen per 
week bepaald door de som van de aantallen 
leerlinglessen per week van de dagschool 
en van de avondschool. 

7. Leerlingen van de opleiding voor leer
krachten aan meisjesscholen worden dubbel 
geteld. 

Administratief personeel aan avondscholen 
voor jongens. 

Administratieve beambten aan avond
scholen voor jongens, die deze functie hetzij 
geheel hetzij gedeeltelijk regelmatig in de 
avonduren moeten vervullen, genieten op 
voorstel van het bevoegd gezag voor de 
werkzaamheden gedurende deze avonduren 
en voor de duur van de avondschool een wed
de per maand volgens onderstaande schaal. 

SCHAAL 9 

f 

20 
5 

20 
I5 
20 

1 

Per wekelijks !Maximum ~8p Rang: uur pèr màand: bezoldigde u 
f per week: 

- ädmin. beambte 
1 r • klasse I0 

adm. beambte 
1 

I0 
2• klasse 8 
schrijver 1 6 
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Concierges. 

a. Dagscholen 
Aanduiding in het Salarisbesluit N.O.1935: 
Bijlage B, onder: 
III 1, tabel 32; 
III 2, tabel 33. 

SCHAAL 10 

Wedde 1 Periodieke 
Volgens Be- p. maand verhog. 

Getal zoldigingsbe- a ~-t rlinglessen sluit Burger- Il> er 
van 60 lijke Rijks7 

Il> ~ Il>::, a 8. ::, .., ,.. 
jnuten per ambtenaren < §" ë:~ 

Il>.., 
Il> Il> Il> ::,11'l week 1934 ::, ic: :,;"rl-

aq a 1G ~ i:l.'O 
Schaal. n°. • • (1) .. .. ~ .., 

f f f 

00-10000 1 22 1 160 
1 

210 1 5 
1 

10 

0,000 en 

1 1 1 1 1 
n groter 28 160 220 6 10 

b. Avondscholen 
Aanduiding in het Salarisbesluit N.O. 1935; 
Bijlage B, onder: 
III 3, tabel 34. 

SCHAAL Il 

~vondscholen met ten minste 1000 leerlinglessen 
van 60 minuten per week 

vondschool 

1 

'bedrag per wekelijks 
werktijd uur per maand : voor f 

jongens 1 
!volgens regeling! 6 

meisjes 2 van de school 

1 Voor bezoldiging komt in aanmerking 
ten hoogste het getal onder subsidieverband 
vallende uren van de schooltijd volgens de 
lesroost;ir, 

bezoldiging komt fn aanmerking 2 Voor 
ten hoogste het getal onder subsidieverband 
vallende uren van de schooltijd, na 6 uur 
's avonds, volgens de losrooster. 

Behoort bij l{oninklijk besluit van 16 
Maa:rt 1948, nr. 22 (Staatsblad nr. I 105). 

Ons bekend, 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten ·en Wetenschappen, 

Jos. ]. GIELEN. 
De Minister van Binnenlandse 
Zaken, 

WITTEMAN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 
De Minister van Sociale Zaken, 

W. DREES. 

S. 1948, I 105 

BIJLAGE B 
VOORSCHRIFTEN VOOR DE BE
ZOLDIGING VAN BEAMBTEN OP 

. WEEKLOON 

Aanduiding in het Salarisbesluit N.O. 1935; 
Bijlage C, onder: 
I, tabel 35. 
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SOfAAL 

,cs.Jien tvol~ns lkzo1di1ingsbe1lui, 9urgerHJk• Rlfk,sambtenl\ren• 

Ic kluse 2c klaue 

achuwd onaehuwd gehuwd onschuwd 

2lJ11rcrf ... pe, peï pe, pe, pe, .,., .. , 
maand ... , m:.:and ~ck maand weck m:iand w~k 

ouder r r r r r r r ( 

bft a11nvan1 182 4 1.76 '" )9.)6 '" )9.36 16) )7,44 

na 1 Jaar '" 42 ,24 l7l )9,84 17) )9,84 165 37,92 

- 2 •• 186 42,72 "' 40,]2 "' 40,)2 161 )8,40 

• J - 188 4),20 ,,, 40,80 I l' 40,80 169 38,88 
.. 4 .. 190 4) .68 119 41 .28 119 4 1,28 171 )9,)6 

- ' - 19l 44,16 181 41,76 181 41,76 11) )9,84 

•. 6 .. 194 44.64 18) 42,24 18) 42.24 "' 40,ll 

Jeuad~aelina 

14jaar ,. 7.68 ,. 1,68 )2 1.lO ll 7,20 

" - .. 10.!i6 46 IO.S6 « 10,0I .. 10,01 

16 • 6) 14,40 6) 14.40 ,. 1),4' ,. ll.44 ., . 80 18.24 80 18.24 16 17,28 16 17.21 

11 - .. 22,S6 98 22.S6 94 21,60 94 21,60 
19 . 111 26,88 111 26,88 111 2S,44 111 l!i,◄4 

lO • 1)6 ll.lO 1)6 ll,20 "' 29,28 "' 29,28 

" . "' l!i.U I" l4,08 146 ll,60 140 32,16 

SCHAAL 

Hulpcondcraes, Btdleodcn en Knechts fvol.gcns Bezoldigingsbesluit 

bijlage IL 

te klasse leklaue 

gehuwd 
1 ongehuwd 1chuwd onaehuwd 

22 jur en '" pe, per j per .. 'I .. , pe, pe, 

°""" 
maand tk mund ""'ffk ~and weck muod -· r r r r r r ( 

bij aanvan1 167 38,40 IS9 36,48 159 16.48 150 34,56 
oa 1 ,aar 169 JB.88 161 36,96 161 36,96 "' JS,04 
• l , 171 ]9,]6 16) 37.44 16) 37,+4 1'4 lS,S2 . ) . 11) ]9,84 165 17,92 165 ]7,92 ll6 )6,-.. . 175 40,)2 161 18,40 161 ]8,40 "' 36,48 

. ' . 171 40,80 169 38,88 169 ]8,88 160 36,96 
• 6 • 119 41,28 171 J9,J6 111 ]9.36 16l 37.44 

jc:uadre,ellna 

14 jaar ,. 7,68 )4 7,68 )2 1.20 ll 7,20 

" - 46 10,S6 46 10,56 44 10,08 44 I0,88 
16 • 6) 14,40 ., 14,40 " 13,44 " 13,44 
17 ., .. 18,24 80 18,24 " 17,28 " 17,28 
18. 96 22,08 96 22,08 92 21,12 9l 21, 12 .. . "' 26,40 "' 26,40 109 24,96 109 24,96 
2D • 1)4 30,72 1)4 30.72 "' 28,80 "' 28.80 
11. 150 ]4,S:6 144 ]3.12 14l ,,. .. 1l6 31.20 

Il 

1934. tMJage B 1. aroep la. en bijlage B Il , a rocp 2): 

lcklaue 4e klasse 

aehuwd ongehuwd achuwd on,cbuwd 

"" pe, pe, '" per I pct P<' . pe, 
maand ... , maand _, maand "'-Ctk maand ..... 

r · r ( ( r r r r 
161 )6,96 "' U,04 '" U.04 , .. )). 12 
I jl 37,44 '" U,Sl ,,. 1.S,Sl 146 )),60 

165 17,92 156 16.- ,,. 16,- 148 )4,08 
161 18,40 158 16,48 158 16,48 150 )4,56 
169 )8,88 160 )6,96 160 16,96 '" lS,04 

"' 39,)6 162 )7,4-1 162 )7,44 ,,. lS.52 

'" 19.84 , .. )7.92 164 )7,92 "6 ,~-
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ll l 27,84 121 27.14 115 26,40 115 26,40 
140 32.16 1)4 l0,72 lll 10.24 "' ..... 

14 

Ourgcrhjkc Rijksambtenaren 1934, bijlage B t. arocp 1. 

groep J): 

Je klasse 4e kl&SN 

ll!ChUWd ooaehuwd aehuwd OOi'thU Wd 

per I per pe, pe, "" .. , .. 'I pe, 
maand week ...... -· maand week maand week 

r r ( r r ' ( ( 

150 34,S6 142 32,64 ,., )2,64 1)J 30,72 

'" 35,04 144 J),12 144 ll,U "' 31,20 

'" l5,S2 146 ]],60 146 ll.60 ll7 3 1,68 
ll6 ]6.- 148 '4.08 , .. 34,08 1)9 32,16 
158 )6,48 150 34,56 1'0 ,..,6 141 32,64 
160 36,96 "' 35,04 152 35,04 ,., 33,12 
162 37.44 154 l5,S2 '" 3S.'1 ,., 33,60 

)0 6.72 )0 6,72 )0 6,7] )0 6,7] ., 9,60 4l 9,60 40 9, 12 40 9, 12 
,6 12,96 56 12,96 54 12,48 ,. 12,48 

" 16,32 71 16.)2 69 15,84 69 IS,84 
18 20,16 88 20, 16 .. 19,20 84 19,20 

105 24,- 10, 24,- 98 22,56 " 22,56 
119 27,36 119 27,36 IJ ] , 2$,92 lil 25,91 
1)6 ll.lO ll9 29,76 "' 29,28 ll1 27,84 

!"" ttl :i,. 
... 9 "" fll 
Q> Q> ;:i • 

g" ~ ~ ..... 
- -. co 
~ !"' ~ i 

0 .. "' 
::, - . 1-4 li" ;:i ..... 
., ;,< 0 

a en 
~ 
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i: 
~ 
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~ 
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Bijzondere bepalingen bij de schalen 12, 
13 en 14 

1. De weeklonen gelden voor een gemid
delde werktijd van 48 uren per week. 

2. Werkuren boven 48 uren per week wor
den met 1/48 gedeelte van het weekloon ver
goed met dien verstande, dat de werkure_n 
na 6 uur 's avonds en de uren op Zaterdag
middag en op Zon- en feestdagen met 1,3 
worden vermenigvuldigd voor de bereke
ning van het totale aantal uren, waarover 
het weekloon wordt vastgesteld. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 
Maart 1948, nr. 22 (Staatsblad no. I 105). 

Ons bekend, 
De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Jos.J. GlELEN. 

De Minister van Binnenlandse 
Zaken, 

WlTTEMAN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTlNCK. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. DREES . 

Tabel 1 voor de vaststelling van h e 
'--Wedde.bedrag per maand voor leraren: 

volgens SCHAAL 1 ,GROEP 1 en 2 
volgens SCHAAL 2, GROEP 1 en GROEP ~ 

Afronding van het getal lesuren 
Indien het getal wekelijkse lessen een gebro
ken getal is, wordt dit naar boven afgerond 
tot het naasthogere veelvoud van .½. 

SCHAAL 1, GROEP 1 SCHAAL 2 

Gelal D"'5Chokn voor b&cr AYOndscholcn voor 
wekel1Jl.sc nijverheidsonderwijs jon1,.-eos 
lessen Yan 

Aantal dienstjaren; GROEP GROEP 

0 1 2 416181 10 ! 12[ 14 1161 18 20 1 1 

60 min. 

,,I" ~nJ !n. -:!J !?~. ~ 
1 1 1 11 12 Il 13 { IJ IS 18 
I Y, 14 IS 16 17 18 19 19 1 21 " " 27 
2 19 20 22 23 24 25 16 2 28 26 JO )6 

"' 24 2j 27 28 30 )1 l2 )2 " l2 l8 " 1 3 " 39 ., ,.. 
JY, ◄S 47 .. " " 63 
4 S2 S4 SS " 60 72 
4½ " 60 

62 " .. 81 
1 65 67 69 6S " .. . ,,. 71 83 99 
6 78 .. , .. .,. 84 •• 11 7 

' 91 JOS 126 ,,. 9S 97 100 103 97 JI J IJS • 02 104 107 11 0 '°' 120 '" '¼ os 110111J 11 6 11 0 128 '" • 14 11 ! 120,12J 
11 7 IJS 162 

•¼ 20 Il) 127.1)0 "' 143 171 
10 271301)41')7 130 ISO 160 

101', 33 13 140144 IJ6 "' 189 
Il 9 40143 147 151 143 '" ,., 
Il "' 102 108 115122 1281JSl42 146149 15) 157 149 173 207 
12 41148 152156 160164 156 180 216 
12½ 47 154 158162 167171 162 11!8 22S 
Il 1151 2) 130138 146153 161165 169174 178 169 '" "' "" 1191 27 IJS 143 151159 1671J.I 1751 185 175 203 243 
14 1241)214 1491S7 16S173 178182 187192 182 110 2S2 
14½ 128 137 145 154 162 171 179 1114 188 193 198 188 118 261 
IS 133 142 150 159 168 177 185 190 195 200!20S 19S l2S ·l 270 
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Gml 
welr:ell)lr:se 
lessc.nYan 

SCHAAL J, GROEP 1 
Dagscholen voor laaer 

nuYCrheidsondef'W\is 

Aa.mal dienstjaren: 
0t 214 6181 10 1121 14fl61!8J20 

SCHAAL 2 

A voodscbokn YOOr 
.ionacot 

GROEP 
1 

G ROEP 
l 

60 min. so 60 ,0 60 

~ 1= "1·,== min. min. 

15½ 13714 155164173 182191 196 
16 142 151 l 17 179188198 203 
16¼ 146156 1651751841942042 
17 
171/r 

·! :½: 
19 
19½ 17 
20 1771 

20½ 181 193 20 
21 18619821 
21¼ 1 20321 
22 195 208 
ll¼ 19921222 
tl • 204 217 2J 
23½ 208221 2) 
24 212 22624 
24 ½: 21 6231 
2j 

25!; 
26 
26¼ 

" 271', 
28 

"" 29 
291; 
30 

JOi; 
lJ 

"" 32 
J2½: 
ll 
ll~ ,. 
341', 
lS 

2ll 
240 
2◄8 
2SS 
263 
270 
278 
28' 
293 
300 

min. 

279 

"' 297 
306 
JIS 
32A 
lJJ 
l◄2 
lSI 
360 

SC HAAL 1, GROEP 1 SC HAAL 1 

Get;i l O:igscholcn YOOr lager AYondscholcn voor 
wekelijkse n1JYCrhtidsonderWIJS jongens 
(('SSCnYan 

Aani:il diens1,:iren GROEP I GROEP 
0 214 \ 6 l 8 IJ0 l l2 1141'61 1B l20 1 2 

60 min. 

287 3061325 ,.. J3"1..,~,,1.,3 .,.L ~?n.l .!.I :n.1 
!?n. (;ifgerond) 

"" 36 290309328 w.,,~l, . ., ..... 
l6Y, 292)12331 lSI 3701'89408 420[rn 442145] 
J7 295315334 3S4 373 393 41 2 424 43.54464S7 

"" 298) 18)37 
lS7 376 396 416 "1""'°1461 J8 301 32 1 34C J{,() 380 400 420431 442 454 46S 

"" 303323343 36) 383,403 42) 4)5 446158 469 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 
Maart 1948, nr. 22 (Staatsblad nr. I 105). 

Ons bekend, 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Jos. J. GlELEN. 

De Minister van Binnenlands·e 
Zaken, 

WITTEMAN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTlNCK • 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. DREES. 
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Tabel 2 voor de vaststelling van het 
weddebedrag peJ maand voor leraren: 

volgens SCHAAL 1, GROEP 2 

Afronding van het getal lesuren 
Indien het getal wekelijkse lessen een gebro
ken getal is, wordt dit naar boven afgerond 
tot het naasthogere veelvoud van ½. 

Getal SCHAAL 1. GROEP 2 
""d.ChJkSC Dagscholen voor later nijverhcidsondcrwiJs 
lcsscuvan 

60 min 
fofscrond) Aonul dicnstjattn · 

O I 2 4 1 6 1 8 / 10 / 12 I 14 1 16 18 1 20 

1 .9 10 10 Il Il 12 . 12 12 IJ IJ Il 
I½ Il 14 " 16 16 17 " 18 " " 19 
2 17 " 20 21 22 2l " 24 " 25 26 
2 1, 21 2) 24 26· 27 29 29 )0 31 31 l2 
J 26 28 29 31 " )S " )6 )7 )8 )8 

3½ )0 " )4 )6 )8 •o " 42 4) 44 44 
4 )4 J7 J9 41 44 • 6 ., .. 49 lO " 4 )1 )8 41 44 46 .. S2 SJ '4 " 

,. S7 
5 4) 46 49 " " " " 60 61 6) .. 
511 47 50 53 S7 60 6) 64 66 67 69 70 
6 " " " 62 6l. 69 70 72 7J " 76 
61\ " " 63 67 70 74 76 78 79 " 82 
7 60 .. 68 72 76 80 82 .. 86 87 .. 
1 y, 64 68 7J 77 81 86 88 90 92 9J " 8 68 7) 78 82 87 92 .. 96 98 100 102 
8Y, 72 77 82 87 92 97 " I02 104 106 108 

' 77 82 87 93 98 IOJ 105 108 110 112 114 
9Y, 81 86 92 98 IOJ 109 11 1 114 116 118 120 

10 " " 97 IOJ 109 115 117 120 122 "' 127 

101; 89 " 102 108 114 120 12) 126 128 1)1 IJl 
Il • 94 100 107 lll 120 "' 129 ll2 ll4 IJ7 140 
11 1.; 98 104 111 11 8 "' 1)1 1)4 137 140 14) 146 

" 102 109 116 123 1)0 1)7 140 14) 146 149 152 
12 !': 106 114 121 128 "' 143 146 149 152 155 158 
Il 111 119 126 134 141 149 152 "' 159 162 165 
13½ 115 12) 131 1)9 1•6 1'4 "' 161 165 168 171 
14 119 128 136 144 "' 160 164 167 1-71 174 178 
141, 12] IJ2 140 149 157 166 169 1731171 180 184 

" 128 IJ7 145 1'4 16) 172 175 179 183 187 190 
1 

Getal SCHAAL 1, GROEP 1 
v.ckclylsc Dagscholen voor l.aacr n11verhc1dsonde1w1Ji 
l~nv1n 
60 m,n 

(afscrond) Aantaldicml.Jarcn 

0 2 • 6 8 10 12 14116 

:.i-: 
I> ¼ 132 141 l lO 159 168 177 181 18' 189 

" 136 146 ISS 164 174 18) 187 191 195 199 20J 
16¼ 140 150 160 169 179 189 19) 197 201 205 209 
17 14' 1'5 16' 175 "' 19' 199 20) 207 212 216 
17 ½ 149 "' 169 180 190 200 204 209 21) 218 222 

" IS) 164 174 '" 195 206 2IO "' 219 224 '"2211 

"½ 157 168 179 190 200 211 "' 221 22S 230 234 

" 16.2 17) 184 195 206 217 222 227 2J2 236 241 
1,i, 166 177 189 200 2 11 223 228 m 238 242 247 
20 170 182 194 20, 217 229 "' 2)9 2" 249 254 

201, 174 186 198 210 222 '" 2l9 24S 250 m 260 
21 179 191 203 216 228 2.0 24S "' 2J6 261 266 
211, 18) 195 208 221 2ll 246 "' 2S7 262 267 272 
22 187 200 2ll 226 2)9 m "' 26l 268 274 "' "" 191 204 218 2JI 24◄ "' 26) 269 274 280 "' 2l 196 209 m 2l6 250 26l 269 m 280 2"6 292 

"" 200 21) 227 241 m , .. 274 280 286 292 "' " 204 218 2)2 246 260 "' 280. 286 292 "' 304 

"" 208 22) 2l7 "' "' 280 286 292 298 )04 310 
lS 2ll 128 242 "' 271 286 292 298 JOS lil '" 
"" 217 232 "' 262 276 291 "' )04 lll )17 m 
26 221 m m 267 m "' '°' llO m l2J J)O .,.., 22S 241 256 2i1 211 30} J09 316 l2J )29 JJ6 
27 2)0 246 261 m 29) J09 )IS ]22 3'9 ))6 )42 
m, 234 2l0 266 282 298 ll4 )21 ,,. 3lS J42 148 
28 2l8 m 271 287 l0-1 )20 127 ))4 141 "' "' "' 2•1 257 2i4 290 )07 m )JO m l44 m '" 29 "' 260 271 294 llO m "' )41 )48 JS6 )6) 

l9" 246 26) 28() 297 JIJ )30 m "' m "' )66 
JO 249 266 28) )00 m ))4 !41 ,., ,,. J6l )70 

JOS 251 268 286 )OJ )20 m )44 m )S9 )67 )74 

" "' 271 219 )06 m 341 ,., ,,. 16) l7I m 
111,, 256 274 291 )09 326 l44 JSI JS9 )66 J7◄ )82 _,, 

2S9 277 294 )12 llO '" "' )61 )70 )78 )86 
l2¼ 261 279 297 )IS m '" '" )66 J74 J81 , .. 
JJ 264 282 JOO "' lJ6 )14 )62 )70 )78 "' )9) 

ll' : 266 "' 30) )21 ll9 )S1 ,., l7l )81 )89 J97 
)4 269 288 )06 l24 ,., J61 ,., m ,., )9) ,01 

"" 271 290 309 m 346 ,.. m 380 )88 )96 ... 
JS 274 29) 312 lll )49 "' m '" J92 400 .... 

586 

Getal SCHAAL 1, GROEP 2 
wckclukse Dapcholcn voor lager nijverheidsonderwijs 
lessen van 

60 min. 
(afgerond) Aantal dicnslJarcn ; 

0 2 1 . 1· 6 l 8 1 10 1 12 1 14 16 [ 18 1 20 

"" 276 29S '" ll4 m l7I )79 "' )96 ... 412 
)6 279 "' lll m ,,. m m )91 400 408 416 , . ., 281 JOi }20 )40 JS9 )78 !86 "' 40) "' 420 
)7 284 ,.. m )4) )62 382 )90 , .. 407 "' 424 

"" 286 .,. l26 )46 "' J8S )9) 402 410 419 427 
)8 289 309 )29 )49 )69 )89 )97 406 414 '" 431 

"" 292 312 JJ2 JS2 )11 )92 ... ... "' 426 43S 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 
Maart 1948, nr. 22 (Staatsblad nr. I 105). 

Ons bekend, 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Jos. ]. GIELEN. 

De Minister van Bin.nenlandse 
Zaken, 

WITTEMAN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

De Minister van Sociale Zaken 
W. DREES. 

Hulptabel 
voor de vaststelling van de weddebedragen 
per ·maand met inachtneming van eventuele: 
korting wegens onbevoegdheid (kolom 7 of 
kolom 8); 
standplaats- en/of ongehuwdenaftrek (ko
ommen 2 t/m 6). 

STAN DPLAATS 
1 Il 111 eri TV 1 

G 0 G 0 0 0 
Onbcvoc;d 
{kolom 1) 

10% 15% 

1 2 J 4 s 6 7 8 

7 6 7 6 7 6 7 6 
8 7 • 7 1 7 • 7 
9 1 9 8 9 8 9 • 

10 9 10 9 10 9 9 9 
Il 10 Il 10 Il 10 10 10 
12 Il 12 Il 12 Il Il Il 
Il 12 Il 12 12 Il 12 12 
14 Il 14 Il Il 12 Il 12 

" " " 14 14 Il 14 Il 
16 " 16 " " 14 " " 17 16 17 16 16 " 16 " Il 17 18 17 17 16 17 16 
19 " 19 18 " 17 Il 17 

20 19 20 " " 18 Il 17 
21 " 21 " 20· " 19 18 
22 20 22 20 21 19 20 " 2J 21 2J " 22 20 " 20 
24 22 24 2L 2J 21 22 " -
2S 2J " 22 ll 21 2l 22 

, 26 24 " ll " 22 24 2) 

" " 26 24 " 23 25 2) 

" 26 27 25 26 24 " 24 
29 27 28 26 27 " 27 " G - gehuwd O • ongehuwd 

T oelichting. 
Bedrag per maand volgens tabel 2 is bijv. 
f 29,-/ 
f 29 (kolom 1) wordt, indien onbevoegd(1S%) 
-+f 25 (kolom 8) 
f 25 (kolom 1) wordt, indien ongehuwd en 
standplaats 2e kl. -+ 
f 22 (kolom 4) 



587 S. 1948, I 105 

STANDPLAATS STANDPLAATS 

1 Il 111 en IV 1 1 Il 111 en IV 1 

0 0 0 0 0 0 
Onbevoegd 
(kolom \) 

10 '¾, 1 IS %, 

1 2 J • ' 6 7 1 • 
0 ! 0 G 0 G 

1 

0 
Onbcvoc-ad 
(kolom 1) 

10% 1 IS% 

1 1 2 J 1 4 ' 1 6 7 1 ' 
30 28 29 27 28 26 27 26 
)1 " JO 28 29 27 28 27 
32 30 31 29 JO " " 28 
)3 31 32 • 30 31 29 30 29 ,.. 32 )3 ., 32 30 31 29 

100 ., 96 91 92 " .. " 101 95 97 92 91 88 9 1 .. 
102 .. 98 93 .. 89 92 87 
103 97 .. 94 9, .. 93 .. , .. 98 100 ., 96 91 .. 89 

" )3 ,.. 32 33 31 32 30 
36 ,.. 

" )3 ,.. 32 )3 31 
]7 " 36 ,.. 

" )3 ,.. 32 

" 36 ]7 " " )3 " 33 
39 ]7 " 36 36 34 l6 ,.. 

10, 99 · 101 9, 97 92 " 90 
106 100 102 96 98 91 .. 9 1 
107 101 103 97 99 94 97 91 
108 102 , .. 98 100 9, 98 92 
109 103 ,., 99 101 " 99 93 

40 " " ]7 ]7 " 36 ,. 
" " "' 38 " 36 ]7 " ., 39 " " 39 ]7 " 36 
4J "' 42 39 "' 38 39 ]7 

« " 43 40 " " 40 31 

110 , .. 106 100 10! 96 99 .. 
111 \OS 107 101 103 97 100 95 
112 106 108 102 , .. 98 101 96 
lll . 107 109 103 , .. 98 102 97 
11' 108 110 , .. 10s · 99 101 97 

., ., 44 " 
., 

" " 39 ... 4J " 
., 4J "' " 40 

47 44 46 " 44 " 43 40 .. ., 47 .. " " 44 " 49 <6 .. " <6 43 " " 
"' 109, 111 ,., 106 100 , .. 98 
116 110 112 106 107 101 ,., 99 
117 lil l il 107 , .. 102 106 100 
118 112 114 108 109 103 107 101 

11.9 113 "' 109 110 '!" 108 102 

,. ., .. " 46 43 " 43 

" .. 49 46 47 « 46 ... 
" 49 ,. 47 .. ., ., 

" " 
,. 

" .. 49 46 .. 46 

" " " 49 30 47 49 46 

120 114 11 6 110 111 ,., 108 102 
121 114 117 111 112 106 109 103 
122 '" 11 8 112 lil 107 11 0 104 
123 116 119 lil 114 108 111 ,., 
124 117 120 114 \IS 109 112 106 

" " " ,. " .. ,. 47 

" " " " " 49 " .. 
" " " " " "' " 49 

" " 
,. 

" 
,. 

" " "' ,. , 6 " " " " " " 

l2S 118 120 114 \IS 109 lil 107 
126 119 121 114 11 6 110 114 108 

l2l 120 122 \IS 117 111 "' 108 

'" 121 123 11 6 118 112 116 109 

129 1:?2 124 117 119 lil 117 110 .. " " " 
,. 

" " " 61 " ,9 ,. 
" " " " 62 " 60 " " " ,6 " 63 ,. 61 " " " " " .. 60 62 " " ,6 " 1• 

130 lll 12, 118 120 114 117 lil 
IJl 124 126 119 121 114 118 112 
132 125 121 120 122 "' "' lil 
IJl 126 128 121 123 116 120 114 
134 127 129 121 124 11 7 121 114 

G " schuwJ O • ongehuwd G • achu\\d. O - onachu-.·d 

STANDPLAATS STANDPLAATS 

1 Il 111 en IV 1 

0 0 0 0 0 

1 

0 
Onbevocad 
(kolom 1) 

10% 1 15 % 

1 2 J 1 • ' 6 7 1 8 

6, 61 63 " 60 " 59 " .. 62 " 60 6 1 " 60 " 67 63 ., 61 62 " 61 " 48 .. .. 62 63 ,9 62 " 69 6, 67 63 .. 60 63 ,9 

70 .. .. .. 6, 61 63 60 
71 67 " 

., .. 62 64 61 
72 .. 70 .. 67 63 6, 62 
73 69 71 67 68 .. 66 63 
74 70 72 .. " 

., 67 63 

1 Il 111 .en IV 1 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 
Onbe\'otCd 
(ltolom 1) 

10'¾, 1 U% 
1 2 J 4 s 1 6 7 • 
'" 128 130 123 

"'1 
118 122 "' ll6 129 IJl 124 126 11 9 123 11 6 

137 1l0 IJl 12S 127 120 124 11 7 
138 IJl IJl 126 127 120 l2S 11 8 
139 132 134 127 128 121 126 119 

'"' \]J '" 128 129 122 126 119 
141 \]J ll6 129 \JO 12] 127 120 
142 134 137 \JO IJl "' 128 121 
143 \3S IJl IJl 1l2 l2S 129 121 
144 136 ll9 1l2 IJl 126 130 123 

" 71 72 .. 69 ., .. " 76 n 73 69 70 .. 69 " .,., 73 " 70 71 67 70 .. 
711 74 " 71 72 .. 71 67 
79 " 76 72 73 69 72 .. 

'" \]7 140 \]J 134 127 IJl '" 146 138 141 \]J '" 128 132 12, 
147 139 142 "' 136 129 \]J 12, 
141 140 14] "' \]7 130 134 126 
149 141 I« ll6 "' IJl u, )27 

80 76 77 73 74 70 " .. 
" 76 71 74 " 71 73 69 
12 77 79 " 76 72 " 70 ., 78 80 76 n 73 " 71 .. 79 81 76 78 74 76 72 

ISO 142 , .. 136 \)8 UI "' 121 

'" 141 14S \]7 139 132 ll6 129 

"' , .. 146 138 140 IJl 1l7 \JO 

"' 14S 1' 47 139 '" IJl "' IJl 

'" 146 '" 140 142 '" 139 IJl 

" .. 12 77 79 " 77 7) .. Il 83 78 .. 76 71 " ., 12 84 79 Il 76 79 " .. " " 80 81 76 80 " .. .. .. 81 82 77 81 76 

"' 147 '" 141 143 IJS 140 ll2 
156 , .. ISO 142 144 136 141 \]J 

"' '" "' \4] 14S \]7 142 134 
158 ISO ll2 I« 146 138 143 IJS 
ll9 "' lll 14S 147 ll9 144 136 

90 " 87 81 83 78 81 77 
91 86 .. 83 .. 79 82 78 
92 87 .. .. " •• 83 79 
93 .. 90 " .. 81 .. 80 .. 89 9 1 .. " 

., 
" 80 

160 IS2 "' 146 148 ... , .. 136 
161 ll2 "' 147 '" 141 "' . 1)7 
162 "' IS6 148 ISO ' 142 '" 138 
163 IS4 "' 149 ISO 142 147 139 
164 "' IS8 ISO '" 143 148 140 

., 90 92 87 ... 83 86 " 96 91 93 " .. 14 " " " 92 .. 89 90 ., 88 Il 
98 93 95 90 9 1 .. 89 .. .. .. 96 91 92 87 .. " 

16, 156 IS9 151 

::: 1 
, .. 149 141 

166 "' 160 1 152 14' ISO 142 
167 "' 161 1 IS, "' 146 '" IC? 
168 159 162 '" "' 

,., 
"' 14.\ 

169 160 163 154 '" , .. "' IU 

G - achuwd O - OOMChuwd. G • cchu\\d O • 0Dlf.ljuwd 
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STANDPLAATS STANDPLAATS 
1 - ll UI e..a IV 1 1 ll Wen lV 1 

0 0 

1 
0 0 0 

Onbevoegd 
0 (kolom 1) 

10 % I "% 

0 0 0 0 0 
Onbevocad 

0 (kolom 1) 

10 % IS% 
1 2 3 • ' 6 7 8 1 1 2 3 4 ' • 7 8 -

170 161 16< "' 157 149 1'3 14> 
171 162 16> 1'6 "8 150 "' 146 
m 163 166 "' ll9 lll "' :8 t7J 16< 167 ll8 160 "' 1'6 
17' 16> 168 i,9 161 "' "' 148 

240 221 231 219 lll 209 216 204 
241 221 2J2 220 222 210 "' 

,., 
242 229 2J3 221 22J 211 218 206 
24) 2JO 234 222 224 21l 219 207 
244 2J I 2lS 22J lli 213 220 208 

17> 166 168 i,9 161 ll2 ll8 149 
176 167 169 160 162 1'3 · U9 150 
177 168 170 161 16) ,,. 160 lll 
178 169 171 162 164 "' 161 "' 179 170 172 16) 16' ll6 162 IS) 

245 232 236 224 226 214 221 209 
246 233 237 2.!5 227 215 222 210 
247 234 238 226 228 216 223 210 
248 2lS "' 227 229 "' 224 211 
249 "' 240 228 230 218 "' 212 

180 171 17) 164 166 1'7 162 "' 181 171 17' 16' 167 ll8 163 "' 182 172 175 166 168 ll9 16' I" 18) 17) 176 167 169 160 165 "6 
184 174 m 168 170 161 166 157 

250 m 240 228 230 218 225 "' 251 238 241 228 "' 219 226 214 

"' "' 242 229 23i 220 227 m 
253 240 24) 2JO 23) 221 "' 21• 
254 241 244 "' 2)4 222 229 216 

185 175 178 169 171 162 167 i,9 
186 176 .,. 170 172 16) 168 ll9 
187 177 180 171 173 16' 169 ll9 
188 178 181 171 t7J 16' 170 160 
189 179 182 172 "' 165 171 161 

"' 242 "' 232 2lS 223 230 217 
2'6 24) 246 23) "' 224 231 218 

"' 244 247 "' 237 "' 232 219 

"' "' 241 2JS 238 226 233 220 
2'9 246 249 236 2)9 227 234 221 

190 180 183 17) "' 166 171 16' 
191 181 184 174 176 167 172 16) 
192 182 185 "' 177 168 t7J 164 

"' 18) 186 176 178 169 174 16' 
19' 184 187 177 179 170 175 165 

260 247 250 237 240 ,,. 234 m 
261 247 251 2l8 241 228 2lS 222 
262 248 252 2l9 242 229 236 m 
263 240 m 240 242 229 237 224 
264 250 25< 241 24) 230 2)8 "' 195 "' 188 178 180 171 176 166 

196 186 189 179 181 171 177 167 
197 187 190 180 182 172 178 168 
198 188 191 181 183 173 179 169 
199 189 192 182 184 174 180 170 

"' 251 "' 242 ,., 231 239 ,,. 
266 252 256 243 245 m 240 227 
267 m "' 

,., 246 ..,, 241 227 
268 ,,. 

"' 245 247 234 "' 
,,. 

269 "' "' "' 248 2lS 243 229 

wo 190 192 182 18' 174 180 170 
201 190 19) 18) IBS "' 181 171 
202 191 19' 184 186 176 182 172 
203 192 195 "' 187 m 18) 17) 

204 "' 196 186 188 178 184 174 

270 256 260 247 249 236 243 2l0 
271 "' 261 "' 250 237 244 231 
272 2S, 262 248 251 2l8 245 232 
27) 259 26) 249 252 2)9 246 233 
274 260 264 250 2Sl 240 247 233 

0 - gehuwd. 0 - ongebuwd. G - gehuwd O - ongehuwd, 

STANDPLAATS STANDPLAATS 
1 Il 111 en IV 1 

0 

1 

0 0 

1 

0 
Onbcvoe1d 

0 0 (kolom I} 

10% ~ 
1 2 ' 1 • ' 6 1 1 8 

1 Il 111 en IV 1 

0 

1 
0 " 1 

0 G 

1 
0 

Onbcvocf(J 
(kolom 1) 

10 % 1 "% 
1 1 2 ' i 4 ' 1 6 7 1 8 

105 194 197 187 189 179 185 "' 206 195 198 188 190 180 186 176 
207 196 199 189 19 1 181 187 176 
208 197 200 190 192 182 188 177 
209 198 20 1 190 "' 18] 189 178 

m 261 264 250 m 240 248 234 
276 262 265 251 254 24 1 249 m 
277 263 266 252 "' 242 250 ,,. 
278 264 267 2Sl 256 • 24) 251 2J7 
279 265 268 254 257 244 252 ,,. 

110 199 102 191 194 184 189 179 
211 200 20) 192 "' 185 190 180 
212 201 . 204 "' 196 186 191 111 
21) 202 205 194 196 116 192 112 
214 20} 206 "' 197 187 "' 182 

280 266 269 "' 258 245 2S2 2JI 
281 2" 270 256 259 246 m 239 
282 267 271 257 260 247 "' 240 m 261 272 "' 261 247 "' 241 
2" 269 27) "' 262 "' 256 242 

"' 204 .,, 196 198 188 1" lll 
216 205 l08 197 199 119 195 184 
Zl7 206 209 "' 200 190 196 "' 218 207 210 199 201 190 197 186 
119 208 211 200 202 191 198 187 

m 270 274 260 26) 249 "' 24] 
286 271 m 261 264 250 258 244 
287 272 276 262 265 251 2S9 244 
288 27) 277 2'3 265 iS I 260 "' 2'9 274 278 26' 266 "' 261 24. 

l20 209 112 lO I 10) 192 "' 187 
221 209 21) 202 104 19) 199 188 
222 210 214 20] 205 194 200 189 
m 11, "' ... 106 "' 

,., 190 
224 212 216 205 207 196 202 191 

290 m 219 26' 267 m ,., 247 
291 276 280 266 "' 254 262 248 
292 277 281 266 269 "' 26J 249 ,., m 282 267 270 256 264 250 
294 "' 28) 268 271 "' 265 250 

m lil 116 205 207 196 ,., '92 
126 114 217 206 201 "' 

,... 19) 
227 "' 218 101 209 198 105 19] 
128 116 219 108 110 199 106 194 
129 Zl7 '20 209 111 100 101 195 

"' 210 214 269 272 2"8 , .. 251 
296 211 285 270 27) 259 267 252 
297 m ,.. 271 274 260 "' m 
291 283 287 272 m 261 269 254 
299 2" 

,.. 273 276 262 270 "' 1JO "' 121 "" 112 201 207 ,.,. 
UI. 219 m 210 1IJ 102 201 IY7 
131 220 m 211 214 20) 109 198 
lll 121 22◄ 212 115 l(M 110 ,,. 
1l4 222 m 21) 216 105 111 199 

.,. 
"' 218 m l76 262 l70 2SS 

301 285 "' 21◄ "' 263 271 2'6 
302 ,.. 290 m 278 264 272 257 
303 "' 291 276 279 26S m 2'8 
304 2a, 192 271 280 266 274 2S9 

m m 226 214 217 106 !12 100 
236 224 227 215 218 207 1IJ 20 1 
2J7 m 228 216 219 ,., 214 102 
238 226 229 217 ,,. 208 !15 20) 
2J9 227 230 211 220 109 216 ,.. 

JOS "' 29) "' 281 , .. m 160 
506 290 294 279 282 267 276 26 1 
307 29 1 295 280 283 268 277 261 
308 292 "' "' 284 269 278 262 
309 29) 291 2B2 m 210 279 16). 

G - ichuw(I. 0 - ongehuwd. U - a&ehUWd, 0 - on,c:buwd. 
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STAND PLAATS STANDPLAATS 

1 u m en IV 1 1 Il til en IV 1 

G 

1 

0 0 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10% 1 " % 

0 0 0 0 G 0 
Onbc't'ocgd 
(kolom 1) 

10% IS% 

1 1 2 ' 1 4 5 1 6 7 1 • 1 2 l 4 s 6 7 ' 
1. 

ll O 294 , 298 "' 286 271 279 264 
111 "' 299 284 287 272 280 "' ll2 296 100 "' ·2ss m 28 1 266 
lil 291 JOi "' 

,.. m 282 "' 

380 361 "' ]46 lS-0 ll2 ) 42 l2l 
381 361 )66 347 )SI lll 34) 324 
382 362 )67 348 "' "' 344 "' l8l 363 ,., 349 m m ,., 326 

31 4 298 )02 286 289 274 283 267 384 )64 )69 3'0 354 336 346 l27 

"' 299 JO) 287 290 "' l84 268 
)16 )00 )04 288 291 "' m 269 
317 JOi 105 289 292 277 , 286 270 
31 8 ) 02 )06 290 293 271 281 271 

"' '" 370 '" ·JSS ll7 347 "' 386 366 371 m JS6 ll8 348 )29 
387 361 m m "' ll9 349 "' 388 368 m '" "' ll9 llO B O 

319 JO) 307 29 1 294 ,,. 288 272 389 369 174 "' 358 340 35 1 l ll 

J20 304 ,08 292 "' 280 l88 m 
)2 ) )04 ,., 29) 296 281 289 27J 
m - 305 )10 294 297 m 290 "' l2J 306 l il 295 298 283 291 m 
!24 )07 lil 296 299 284 292 276 

390 370 m 356 359. )41 '" ll2 
391 371 376 l57 )60 "' "' lll 
392 m 377 J58 361 342 lSl ,,. 
39) l7l 378 "' 362 )4) ,,. m 
194 ) 74 379 360 363 )44 lSS "' 

"' )08 ll2 296 Z99 284 Z9l m 
126 )09 lil 297 JO() "' 294 278 
327 llO )1 4 298 JO i "' 295 278 
l2I lil llS 299 302 ""' 296 279 

"' ll2 316 lil() 103 287 297 280 

"' m 380 '" )64 ,., )56 "' 396 376 381 '" 365 346 lS7 ll7 
397 377 lll1 362 366 347 lS8 m 
)98 378 l8l 363 367 348 "' ll9 
399 379 384 364 "' 349 360 340 

1- IJO "' ll7 JO i JO< 288 ,., 
'" "' ll 4 ll8 302 ,., 289 298 "' 132 "' 319 JO) 306 290 299 283 

m 316 320 304 )07 29 1 )00 284 

'" 317 321 304 )08 292 301 284 

400 380 384 364 368 349 360 340 
40! )80 l8S '" 369 350 '" ) 41 
402 381 386 366 370 '" )62 '" 40) 382 387 ]67 371 "' )6) )4) 

404 l8l 388 '" 372 J5l )64 )44 

"' JU m 305 JO, ,., 302 m ,,. 319 l2l 306 l!O 294 JOJ 286 
m )20 324 307 • lil 295 304 287 

"' 32) l2S 308 lil "' 
,o, 288 

"' 322 326 309 ll2 296 106 289 

40S 384 389 l69 l7l 354 l65 l45 
406 "' • 390 370 m "' 366 "' 407 386 391 371 m ,,. 367 , .. 
408 l87 392 m )16 '" 368 )47 
409 l88 m J7l m 3'8 .-369 )48 

140 m 327 l!O lil 291 )06 289 
341 l2l 328 l il )1 4 298 )07 290 
342 324 329 312 llS 299 l08 29) 
34) ,,, 330 lil ·316 100 )09 292 

"' 326 lll ll4 '" 101 l!O 29) 

41 0 389 394 174 378 "' 369 349 
4 11 390 )9S m 379 360 no ]S-0 
412 391 396 376 )80 '" 371 l5I 

"' 392 397 377 380 161 m "' 414 m "' l78 381 "' m "' 
ü - gehuwd. 0 - ongehuwd. G - gehuwd O - ongehuwd 

STAND PLAATS STANDPLAATS 

1 Il 111 en IV 1 1 Il 111 en IV 1 

0 0 G 0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom Il 

. 10 % 1 "% 
1 2 l 1 4 s 6 7 • 

G 

1 

0 0 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

- 10% 1 I S % 
1 2 l 1 4 5 1 6 7 1 8 

,., 327 ll2 "' )18 302 lil 294 41 5 394 399 379 382 362 374 "' 346 128 m )16 319 301 312 295 41. "' 400 380 l8l l6l m 354 
]47 ·329 ) 34 - 317 320 ] 04 ] 13, ,., 
)48 BO JH ' 318 321 304 ll 4 296 

417 196 40! 380 384 364 376 "' 41 8 "' 402 38 1 l8S l65 377 lS6 
149 lll 336 '" m JOS ll5 297 419 398 403 l82 386 366 378 "' 
350 ll2 336 319 m JOS JIS 298 
)51 m ll7 )20 l2l 306 )16 299 
]52 B4 138 l2I ]24 )07 ll7 )00 

420 199 404 J8J 387 367 J78 "' 42 1 399 405 384 388 368 )79 ,,. 
422 400 406 "' )89 369 380 JS9 

m m ll9 322 l2S 308 118 JOi 42l 401 407 '" )90 370 381 360 
ll4 ))6 , .. l2l 326 109 )19 JOi '24 402 408 387 391 !71 382 l61 

"' m )41 m 327 l!O )20 J02 42S 40) 408 J87 391 371 l8l J62 

'" ll8 m 324 "' ]11 l2I JO) 426 404 409 388 '" 372 384 363 
l57 ll9 )4) l2S 329 )12 lll 304 427 ''" 410 389 l9l l7l "' l6l 

"' 340 344 326 )JO lil l2l JOS 428 406 4 11 390 394 374 "' 364 
)l9 ,., ,., l27 l ll )1 4 l24 106 "' 407 "' 391 395 m 387 ,., 
)60 342 146 328 ll2 "' 324 106 430 408 41l 392 396 376 )87 366 
361 l42 347 329 m )1 6 "' ) 07 "' 409 414 393 397 m )88 367 
l62 l4l , .. )JO ll4 317 ) 26 108 432 410 415 , .. 398 378 389 368 

"' 144 )49 lll "' ]17 l27 l09 "' 411 416 l 9S 399 379 390 )69 , .. '" JSO ll2 m )1 8 328 JIO .,. 412 417 396 100 380 391 369 

,., 346 "' m ll6 '" )29 l il 4lS 41) 418 )97 40 1 380 392 370 
'66 ,., m ,,. ll7 120 BO li l 436 41 4 419 ) 98 402 381 "' 371 
167 348 m m '" 321 lll )12 4l7 41S 420 )99 40) l82 394 372 
168 349 ,,. lJ6 339 l22 ll2 l il 4)8 41 6 421 399 40) ,..,-

'" l7l 
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Behoort bij Koninklijk besluit van 16 
Maart 1948, nr. 22 (Staatsblad nr. I 105), 

Ons bekend, 

De Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, 

Jos. J. GIELEN. 

De Minister van Binnenlandse 
Zaken, 

WITTEMAN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. D REES. 
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S. I 270 

30 Juni r948. WET, houdende nadere wij-
ziging van de Geldschieterswet. 

B ijl. Hand. Il 47148, 830; 
Hand. Il 47/48, bladz. r895; 
Bijl. Hand. I 47/48, 830; 
Hand. I 47/48. bladz. 686. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, P rinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen. die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het, mede in verband met de waarde
daling van het geld, wenselijk is wijziging 
aan te brengen in de Geldschieterswet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In de artikelen 2 en 43a der 

Geldschieterswet wordt het woord "zeven
honderdvijftig" telkens wanneer het voor
komt vervangen door "vijftienhonderd". 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van een door Ons te bepalen dag. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juni 

I948. 
JULIANA. 

De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

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

(Uitgeg. ro Aug. r948). 

S. I 271 

30 Juni r948. WET, • houdende financiële 
regeling voor de nabestaanden van Dr. 
J. Ridder, in leven Thesaurier-Generaal 

Bijl. Hand. Il 47/48, 734; 
Hand. Il 47/48, bladz. r938 en r939; 
Bijl. Hand. I 47/48. 734; 
Hand. I 47/48, bladz. 686. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. . . 

Wij JULIANA, Prinses der ·Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is om, in afwachting van 
het tot stand komen van een algemene re
geling, houdende voorzieningen inzake de 
financiële gevolgen van vliegtuigongevallen 
voor ambtenaren in 's Rijks dienst en daar
mede gelijk te stellen personen, die in het 
belang van de Staat van een vliegtuig ge
bruik maken, of voor hun nabestaanden, een 
financiële regeling te treffen voor de nabe
staanden van Dr. J. Ridder, in leven The-
saurier-Generaal; · 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. : 
Art. 1. Aan Mevrouw C. P. Ridder-Ver_ 

meulen, weduwe van Dr. J. Ridder, in leven 
Thesaurier-Generaal, wordt ten laste van 
's Rijks Schatkist een uitkering ineens toe
gekènd van f xoo,ooo (een honderd duizend 
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gulden), met dien verstande, dat de daar
over ·verschuldigde loon- e.tt inkomstenbe
lasting door het Rijk wordt gedragen. 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden op 30 April x947. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juni 

x948. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 30 Juli r948.) 

S. I 272 

30 Juni r948. WET, houdende regeling met 
betrekking tot de financiële verant
woo(ding van regeringsaankopen in het 
buitenland gedurende de jaren 1942 tot 
en met 1947. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 78.z; 
Hand. Il 47/48, blz. r937; 
Bijl. Hand. I 47/48, 78.z; 
Hand. I 47/48, blz. 686. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is wettelijke maatregelen 
te treffen met betrekking tot de financiële 
verantwoording van door de Regering ge
durende de jaren 1942 tot en met 1947 ten 
behoeve van derden verrichte aankopen in 
het buitenland; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. : 

Enig artikel. 

r. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 31 van de Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, no. 259) zullen de uitgaven ter
zake van door de Regering gedurende de 
jaren 1942 tot en met 1947 in het buiten
land verrichte aankopen van goederen, an
dere dan die, welke voor de Rijksdienst be
nodigd waren, niet onder de Rijksuitgaven 
worden opgenomen. 

..,. ::i. In afwijking van het bepaalde in arti
kel 27 van de Comptabiliteitswet (Staats• , 
blad 1927, no. 259) zullen de ontvangsten 
terzake van de verkoop van de in het eerste 
lid bedoelde goederen, niet onder de Rijks
middelen worden opgenomen. 

3. Het •verschil tussen de in het eerste 
lid bedoelde uitgaven en de in het tweede 
lid bedoelde · ontvangsten, voor zover dit 
niet· om redenen van prijspolitiek t en laste 
of ten bate van een daarvoor in het bijzon
der bestemd onderdeel van de Rijksbegro
ting of van het Landbouwcrisisfonds c.q. 
Landbouwegalisatiefonds dient te worden 
gebracht, zal op een afzonderlijk artikel on
der de Rijksuitgaven c.q. de Rijksmiddelen 
van het dienstjaar 1948 worden verantwoord. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juni 

1948. JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Minister van L., V, en V ., MANSHOLT. 

(Uitgeg. 23 Juli z948.) 

S. I 273 

30 Juni z948. WET tot goedkeuring van 
het Koninklijk besluit van 17 Decem
ber 1947, Staatsblad No. H 429, hou
dende opschorting van de heffing van 
enige invoerrechten. 

Bijl. Hand. II 47/48, 788; 
Hand. II 47/48, blz. z937; 
Bijl. Hand. I 47/48, 788; 
Hand. I 47/48, blz. 686. 
In .naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat na het in werking stellen van een door 
Ons ll:rac,htens artikel 2, tweede Jid, van de 
wet van 1 Augustus 1947, Staatsblad No. H 
282 genomen besluit, ingevolge het derde Jid 
van genoemd artikel onverwijld een voor
stel van wet tot goedkeuring aan de Twee
de Kamer der Staten- Generaal moet worden 
gezonden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Enig artikel. 

Ons besluit van 17 December 1947, 
Staatsblad No. H 429, houdende opschor
ting van de heffing van enige invoerrechten, 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juni 

1948. JULIANA. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Min. v. Buit. Z., W . VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Minister van L., V, en V., MANSHOLT. 

(Uitgeg. 20 Juli z948). 

S. I 274 

30 Juni z948. WET tot goedkeuring van 
het Koninklijk besluit van 15 December 
147, Staatsblad No. H 426, houdende 
voorlopige inwerkingstelling van enige 
wijzigingen in het tarief, hetwelk deel 
uitmaakt van de Nederlands-Belgisch
Luxemburgse douane-overeenkomst, 
goedgekeurd bij de wet van I Augustus 

• 1947, Staatsblad No. H 282 . 
Bijl. Hand. II 47/48, 789; 
Hand. II 47/48, bladz. z938; 
Bijl. Hand. I 47/48, 789; 
Hand. I 47/48, bladz. 686. 
L. & S . 1948 

s. 1948, S 272-277 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat na het inwerking stellen van een door 
Ons krachtens artikel 2, eerste lid. van de 
wet van 1 Augustus 1947, Staatsblad No. H 
282 , genomen besluit, ingevolge het derde 
lid van genoe.md artikel onverwijld een 
voorstel van wet tot goedkeuring aan de 
Tweedè Kamer der Staten-Generaal moet 
worden gezonden ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Enig artikel. 
Ons besluit van 15 December 1947, 

Staatsblad No. H 426, houdende voorlopige 
inwerkingstelling van enige wijzigingen in 
het tarief, hetwelk deel uitmaakt van de 
Nederlands-Belgisch-Luxemburgse douane
overeenkomst, goedgekeurd bij de wet van 
1 Augustus 1947, · Staatsblad No. H 282, 
wordt goedgekeurd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 30 Juni 

1948. JULIANA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Buit. Z., W . VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK, 

De Minister van L., V, en V., MANSHOLT. 

(Uitgeg. 20 Juli z948). 

S. I 275 

30 Juni z948. WET, houdende WlJZtgmg 
van het Achtste Hoofdstuk A der Rijks_ 
begroting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 47/48, 779; 
Hand. II 47/48, bladz. z828; 
Bijl. Hand. I 47/48, 779; 
Hand. I 47/48, bladz. 686. 

S. I 276 

30 Juni z948. WET, houdende W1Jz1gmg 
van de hegroting van het Staatsvissers
havenbedrijf te IJmuiden voor het 
dienstjaar 1946. 

Bijl . Hand. II 47/48, 8z3; 
Hand. II 47/48, bladz. z828; 
Bijl. Hand. I 47/48, 8z3; 
Hand. I 47/48, bladz. 686. 
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30 Juni z948. WET, houdende nadere wij
ziging van het Negende Hoofdstuk B 
der Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1946. 

Bijl. Hand. II 471/48, 784; 
Hand. II 47/48, bladz. z86z ; 
Bijl. Hand. I 47/48, 784; 
Hand. I 47/48, bladz. 686. 
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z Juli z948. BESLUIT tot aanwijzing over
eenkomstig artikel 170 der hoger-onder
wijswet van de Stichting tot oprichting 
en instandhouding van bïjzondere leer
stoelen voor Calvinistische Wijsbegeer
te, gevestigd te Amsterdam, als bevm:~d 
om bij de faculteit der letteren en WtJS
bege'erte aan de Rijksuniversiteit te 
Groningen een bijzondere leerstoel te 
vestigen in de Calvinistische Wijsbe
geerte. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Mei 1948, No. 67.166 III, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170--172 der hoger
onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
8 Juni 1948, No. 18) ; 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 26 Juni 1948, No. 
72516, afdeling Hoger Onderwijs en Weten-
schappen; , 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Stichting tot oprichting en instand

houding van bijzondere leerstoelen voor CaL 
vinistische Wijsbegeerte, gevestigd te Am
sterdam, aan te wijzen als bevoegd om bij 
de faculteit der letteren en wijsbegeerte aan 
de Rijksuniversiteit te Groningen een bij 
zondere leerstoel te vestigen, opdat door de · 
daarvoor te benoemt;,n hoogleeraàr ~mde!Wijs 
zal worden gegeven in de Calv1msbsche 
Wijsbegeerte. . . 

De Minister van Onderw1Js, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit hetwelk in het Staatsblad 
zal worden ge~laatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 1 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. 0 ., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 23 Juli z948.) 

S. I 279 
z Juli z948. BESLUIT tot hernieuwde 

vaststelling van artikel 203 van het 
Koninklijk besluit van 6 December 
1_928, Staatsblad No. __ 454, h'?udende Re_ 
geling van het R1Jkstoez1cht op de 
Luchtvaart. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van .2 April 1948" 
No. 75:r, Rijksluchtvaartdienst; 

Gelet op de Luchtvaartwet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

?.7 April 19·48, No. 20); 
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Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van a4 Juni 1948, No. 743, 
Rijksluchtvaartdienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 203 van het Koninklijk 

besluit van 6 December 1928 (Staatsblad 
No. 454, zoals dit sedertdien is gewijzigd), 
tot vaststelling van een Regeling van het 
Rijkstoezicht op de Luchtvaart wordt ver
vangen door een nieuw artikel,' luidende als 
volgt: 

Art. ·203. 1. Artikel 6; lid 2 der Lucht
vaartwet (ontheffing inschrijving en ken
merken luchtvaartuigen) f 7.50; 

2. Artikel 15 , lid 3 onder b, I der Lucht
vaartwet, j 0

• lid 2 van dat artikel (onthef
fing bewijs van luchtwaardigheid luchtvaar
tuigen) f 7.50; 

3. Artikel 17, lid 1 der Luchtvaartwet 
(voor zover gelijkstelling van bewijzen van 
geschiktheid betreft) f 30; (of zoveel min
der als door of vanwege rle Minister be-
paald); • 

4. Artikelen 18 tot en met 26 der Lucht
vaartwet (aanwijzing luchtvaartterrein) 
f 450; (of zoveel minder als door of van
wege de Minister bepaald); 

5. - Artikel 2 7. lid 2 der Luchtvaartwet 
(ontheffing verbod bouwen op luchtvaart
terreinen) f 7.50; 

6. Artikelen 28 tot en met 35 der Lucht
vaartwet ( verbod bouwen op en boven be
lendende terreinen) f 750; (of zoveel m in
der als door of vanwege de Minister be
paald); 

7. Artikel 42, lid 3 der Luchtvaartwet 
(ontheffing verbod dienstbaar maken en 
gebruiken luchtvaartterreinen) f 15; 

8. Artikel 53 der Luchtvaartwet (ver
gunning oplaten kabelballons of kabelvlie
gers) f 7.50; 

9. Artikel 144 der Regeling Toezicht 
Luchtvaart (toestemming gebruik val
schermen) f 7.50; 

10. Artikel 196, lid 5 der Regeling Toe
zicht Luchtvaart , (ontheffing verbod mede
voeren ontplofbare stoffen, vergiftige gassen 
en zieke of gevaarlijke dieren) f 7.50; 

n. Artikel 197 der Regeling Toezicht 
Luchtvaart (toestemming luchtvaartverto
ning of luchtvaartwedstrijd): 

a. indien de vertoning of de wedstrijd 
op een luchtvaartterrein wordt gehouden 

• f 50; .. 
b. indien de vertoning of de wedstr1Jd 

op een terrein, niet zijnde een luchtvaart
terrein, wordt gehouden f Bo; 

c. voor elke dag, dat op verzoek van be
langhebbende vliegtechnisch toezicht_ van 
Rijkswege zal worden uitgeoefend f 37.50; 

12. Artikel 63, lid 3 van het Luchtver
keersreglement (ontheffing verboé! hinderlijk 
geluid en slepen van voorwerpen in de 
lucht) f 7.50; · 

13. Artikel 64, lid 2 van het Luchtver
keersreglement (ontheffing verbod uitwer
pen) f 7.50; 

14. Hoofdstuk II der Regeling Toezi~ht 
Luchtvaart (inschrijving en overschrijvmg 
van luchtvaartuigen): 



bewijs van inschrijving of overschrij-
ving van een vliegtuig f 

verlenging van dat bewijs . ,, 
vernieuwing viln dat bewijs . . . ,, 
bewijs van inschrijving of overschrij -

15.-
7.50 
r.50 

ving van een vrije ballon 15.-
verlenging van dat bewijs 7.50 
vernieuwing van dat bewijs . . . ,, r.50 

15. Hoofdstuk IV der Regeling Toezicht 
Luchtvaart (bewijzen van geschiktheid) 

A. Eerste keuring Vliegbewijs A, Ag, Ah, 
B, Bg, Bw en C, bewijs van geschiktheid als 
navigator, werktuigkundige_ radiotelefonist, 
radiotelegrafist en ballonvoerder f 20.-
Idem periodieke keuring_ . m .-
Idem herkeuring . . . ,, 35.-

B . Vliegbewijs A, Ah, en Ag (Exa-
m en voor eerste uitreiking van het 
bewijs) . ,, 15.-

Idem (examen voor verlenein~ van 
de termijn van geldigheid of voor 
wederuitreiking van het bewijs) ,, rn

Idem (eerste uitreiking of wederuit-
reiking van het bewijs zonder exa-
men .. 

Idem (vernieuwing van het bewijs " 
V!iegbewijs B, Bw en Bg (examen 

voor eerste uitreiking van het 
bewijs): 

Volledig examen ( theoretisch- en 

3.50 
r.50 

practisch) ,, 25.-
Alleen theoretisch gedeelte . 15.-
Alleen practisch gedeelte 15.-
ldem (examen voor verlenging van 

de termijn van geldigheid of voor 
wederuitreiking van het bewijs) ,, 

Idem aanvullingsexamen ter verkrij
ging der bevoegdheid voor andere 
typen dan waarvoor het bewijs 
geldt) . . ,, 

Idem (eerste uitreiking of weder
uitreiking van het bewijs zonder 
examen) . . . . . .. ,, 

Idem (vernieuwing van het bewijs) ,, 
Vliegbewijs C ( examen voor eerste 

uitreiking van het bewijs) . ,, 
Idem (examen voor verlenging van 

de termijn van geldigheid of voor 
wederuitreiking van het bewijs) ,, 

Idem (aanvullingsexamen ter verkrij
ging der bevoegdheid voor andere 
tY,pen dan waarvoor het bewijs 
geldt) . ,, 

Idem (eerste uitreiking of wederuit
reiking van het bewijs zonder exa-
men) ........ . . ,, 

Idem (vernieuwing van het bewijs) ,, 
B .v .g. als navigator der eerste klasse 

(examen voor eerste uitreiking van 
het bewijs): 

Volledig examen . 
Gedeeltelijk examen 
Idem (examen voor verlenging van 

· de termijn van geldigheid of voor 
wederuitreiking van het . bewijs) ,, 

Idem (eerste uitreiking of wederuit
reiking van het bewijs zonder exa
men) . . ,, 

Idem (vernieuwing van het bewijs) ,, 

15.-

15.-

IO.-

IO,-

3.50 
r.50 

35.-
17.50 

3-5° 
r.50 
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Bv.g. als navigator der tweede klasse, 
werk uigkundige, radiotelefonist, 
radiotelegrafist en ballonvoerder 
examen voor eerste uitreiking van 
het bewijs) . . . . . ,, 15.-

ldem ( examen voor verlenging van 
de termijn van geldigheid of voor 
wederuitreiking van het bewijs) ,, 10.

Idem (eerste ·uitreiking of wederuit-
reiking van het bewijs zonder exa-
men) . ,, 3.50 

Idem (vernieuwing van het bewijs) ,, · x.50 
Indien de candidaat bij herkeuring wordt 

goedgekeurd, zal hem het bedrag, voor de 
herkeuring gestort, worden terugbetaald. 

Voor de keuring, onderscheidenlijk het 
examen, àls bedoeld in het eerste lid van 
artikel 28 en voor de keuring, bedoeld in 
het tweede lid van artikel 28, zijn geen 
kosten vérschuldigd. · 

Bij het verzoek om verlenging van het 
bewijs zal enkel het bedrag worden gestort 
voor de periodieke keuring vereist. 

Indien het nodig wordt geacht, dat het 
examen ge_heel of gedeeltelijk wordt afge
legd, wordt de candidaat daarvan mede
deling gedaan, onder uitnodiging voor de 
aanvulling van het ontbrekende bedrag zorg 
te dragen. 

16. Hoofdstuk V, Afdeling I, paragrafen 
2, 3, 4, 6 en 7, alsmede Afdeling III, I, der 
Regeling Toezicht Luchtvaart (b.v.!. van 
luchtvaartuigen en bewijzen van deugdelijk
heid van onderdelen) 

I. Luchtvaartuigen: 
r. B.v.!. of gelijkstelling van een b.v.!. 

voor een type-luchtvaartuig (1e uitreiking) 
f rnoo , vermeerderd met telkens f 150 voor 
elke 1000 kg of gedeelte daarvan, waarmede 
het maximaal toelaatbaar totaal gewicht 
van het luchtvaartuig een gewicht van 1000 
kg overschrijdt. 

2 . B .v.!: of gelijkstelling van een b.v.l. 
voor een serie-luchtvaartuig en voor we
deruitreiking van een b.v.!. of gelijkstelling 
van een b.v.!. f 100, vermeerderd met tel
kens f 10 voor elke 1000 kg of gedeelte 
daarvan, waarmede het maximaal toelaat
baar totaal gewicht van het luchtvaartuig 
een gewicht van rno.o kg overschrijdt. 

3. Verlenging van het b,v.l. of de gelijk
stelling van een b .v.!. f 50, vermeerderd met 
telkens f s voor elke rnoo kg of gedeelte 
daarvan . . waarmede het maximaal toelaat
baar totaal gewicht van het luchtvaartuig 
een gewicht van ·rnoo kg overschrijdt. 

4. Vernieuwing van het b .v.l. of de gelijk
stelling van een b.v.1. f xo. (Indien hiertoe 
in verband met de grootte van de door het 
Rijk gemaakte kosten voor de uitreiking 
vari een b.v.!. of de gelijkstelling van een 
b.v.!. voor een type-luchtvaartuig aanlei
ding bestaat, kan door de Directeur-Gene
raal van de Rijksluchtvaartdienst na de uit
reiking een deel van de onder I bedoelde 
bedragen worden terugbetaald). 

II. Bewijzen van deugdelijkheid voor 
vliegtuigonderdelen: 

D e kosten voor de uitreiking van een_ 
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bewijs vart deugdelijkheid voor een type
onderdeel van, of van type materiaal voor 
een luchtvaartuig zullen in elk geval afzon
derlijk door of vanwege de Directeur-Gene
raal van de Rijksluchtvaartdienst worden 
vastgesteld, doch bedragen ten hoog!!te 
f 500. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 Juli 1948. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

Soestdijk, 1 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Minister van V. en W ., H . Vos. 
(Uitgeg. 23 Juli , z948.) 
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'z Juli z948. WET, houdende bepalingen 
ter voorziening in de dekking der las
ten, voortvloeiende uit de herziene pen
sioenregeling der mijnwerkers. 

Bijl. Hand. Il 46/47, 5z9; 
Bijl. Hand. Il 47/48, 5z9; 
Hand. Il 47/48, blz. z47z- z473; 
Bijl. Hand. I 47/48, 5z9; 
Hand. I 47/48, blz. 687-695. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het nodig is te voorzien in de dekking 
der lasten, voortvloeiende uit de herziene 
pensioenregeling der mijnwerkers, voor zo
ver deze niet uit de aanwezige reserves en 
uit de te verhogen premie-bijdragen kunnen 
worden bestreden; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. : 
Art. 1, In deze wet wordt verstaan onder: 
a . Fonds: de Stichting "Algemeen Mijn-

werkersfonds van de Steenkolenmijnen . in 
Limburg", gevestigd te Heerlen; 

b. Onze Minister: Onze Minister, onder 
wie het mijnwezen ressorteert. 

2. x. Het Rijk doet telken jare ten be
hoeve van de pensioenkas van het Fonds 
aan dit laatste een uitkering van 8 % van 
het totaal der over het laatst verlopen ka
lenderjaar door werkgevers en werknemers. 
aan de pensioenkas betaalde bijdragen, zo
lang dit totaal op 15 % van het loon wordt 
gehandhaafd. 

2. Bovendien doet het Rijk tot dekking 
van het tekort, dat als gevolg van de met 
ingang van 1 Mei 1945 gewijzigde pensioen
regeling der mijnwerkers in de pensioenkas 
vari het Fonds is ontstaan, voor zover in 
deze dekking niet op andere wijze is of 
wordt voorzien, aan het Fonds gedurende 
zestig jaren een uitkering van zes millioen 
gulden per jaar. 
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3. Onze Minister kan de in het vorige 
lid genoemde uitkeringen verminderen, wan
neer de mogelijkheid daartoe hem blijkt uit 
de uitkomst van een wiskundige berekening 
der baten en lasten van het li'onds. 

4. De storting van de in het eerste en 
het tweede lid bedoelde uitkeringen heeft 
voor de eerste maal plaats in de maand, voL 
gende op die, waarin deze wet in werking 
treedt en geschiedt verder telken jare in de 
maand Juli. 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 1 Juli 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

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

De Minister van Financiën, P. LIEFTINèK. 

(Uitgeg. z7 Augustus z948.) 
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3 .Jul~ z948. BESLUIT, houdende aanwij
zing van de gemeente Tholen als 
plaats, waar in het kanton Zierikzee, 
ook buiten de hoofdplaats van dit kan
ton terechtzittingen zullen worden ge
houden. 

1-n naam van Hare Majesteit Wilhelmirv1, 
enz. 

Wij JULIANA, P rinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Justitie van 19 April 1948, Be Afdeling Bu
reau B, Kabinet No. 4273 A 5; 

Gelet op artikel 34, derde lid, der wet op 
de rechterlijke organisatie en het beleid der 
justitie; 

De Raad van State gehoord (advies .van 
25 Mei 1948, No. 31); 

Gezien het nader rapport van voornoem
de Minister van 28 Juni 1948, Be Afdeling 
Bureau B, Kabinet No. 4273 A 9; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In het kanton Zierikzee zullen 

naast de terechtzittingen in de hoofdplaats 
tenminste eenmaal in de maand terechtzit
tingen gehouden worden in de gemeente 
Tholen. 

2. Op de terechtzittingen te Tholen zul
len worden aangebracht, behandeld en afge
daan alle zaken, welke, indien de gemeen
ten St. Annaland, St. Maartensdijk, Oud 
Vossemeer, St. Philipsland, Poortvliet, 
Scherpenisse, Stavenisse en Tholen een zelf
standig kanton vormden, zouden behoren 
tot de bevoegdheid van de rechter in dat 
kanton. 

Niettemin blijft de Kantonrechter te Zie
rikzee bevoegd ten aanzien van bepaalde 
zaken om bijzondere redenen, hetzij geheel, 
hetzij voor zoveel betreft bepaalde verrich
tingen, te bevelen dat deze in afwijking van 
het eerste lid zullen worden behandeld ter 
terechtzitting te Zierikzee. 

3. Het bepaalde bij de artikelen 1 en 2 
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vindt overeenkomstige toepassing ten aan
zien van de werkzaamheden, welke buiten 
een eigenlijk rechtsgeding worden verricht. 

4. Een nader door de Minister van Justi
tie aan te wijzen gebouw te T_holen geldt, 
voor wat betreft de zaken en werkzaamhe
den, bedoeld in de artikelen 2, eerste lid, 
en 3 als griffie van het Kantongerecht. 

5. Aan de kantonrechter en de griffier, 
die zich ter uitvoering van dit besluit be
geven van hun woonplaats naar Tholen 
worden uit 's Rijks kas de reis- en verblijf
kosten vergoed naar de bepalingen, welke 
ter regeling van de vergoeding van reis- en 
verblijfkosten wegens reizen voor 's Rijks
dienst zijn , of nader zullen worden vastge
steld (Reisbesluit 1916) . 

6, Dit besluit treedt in werking op de 
eerste dag der maand, volgende op die, 
waarin het is afgekondigd. 

Artikel 2 is niet van toepassing op zaken, 
aanhangig gemaakt voor de inwerkingtre
ding van dit besluit. 

De Minister van Justitie .is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 3 Juli 1948. 
' JULIANA. 

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

(Uitgeg. I6 Juli I948). 
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5 Juli 1948. BESLUIT tot opheffing van 
de schorsing van het besluit van de 
raad der gemeente Anloo d.d. 29 Sep
tember 1947, houdende benoeming van 
I. F. Westrup tot secretaris dier ge
meente. 

S. I 283 

6 juli 1948. BESLUIT, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van de 
Akte van wijziging van het Statuut van 
de Internationale Arbeidsorganisatie, 
1946, alsmede van het Verdrag betref
fende de gedeeltelijke herziening van de 
door de Internationale Arbeidsconfere11-
tie in haar eerste 28 zittingen aangeno
men verdragen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
en2. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gezien de wet van 22 November 1947 
(Staatsblad no. H 387) , houdende goedkeu
ring van de Akte van wijziging van het Sta
tuut van de Internationale Arbeidsorganisa
tie, 1946, alsmede van het Verdrag betref
fende de gedeeltelijke herziening van de 
door de Internationale Arbeidsconferentie 
in haar eerste 28 zittingen aangenomen ver
dragen, van welke stukken een afdruk en 
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een vertaling bij dit besluit zijn gevoegd; 1 

Overwegende, dat de Nederlandse akte 
van bekrachtiging van genoemde Akte en 
van genoemd Verdrag op 15 Januari 1948 
bij het Internationaal Arbeidsbureau te Ge
nève is ingGschreven; 

Overwegende mede, dat bedoelde Akte op 
20 April 1948, en bedoeld Verdrag op 15 
Januari 1948 voor Nederland zijn in wer
king getreden, terwijl deze Akte en dit Ver
drag mede in de Overzeese Gebiedsdelen 
zullen worden toegepast; 

Overwegende wijders, 
I. dat partij zijn bij vermelde Akte, 

welke op 20 April 1948 is in werking getre
den, de navolgende Staten: 

a. door bekrachtiging: 
Afghanistan op 4 Juni 1947, België op 15 

Januari 1948, Bolivia op 22 Mei 1947, Bra
zilië op 13 April 1948, Canada op 31 . Juli 
1947, China op 4 Augustus 1947, Denemar
ken op 28 Juni 1947, de Dominicaanse Re
publiek op 29 Augustus 1947, Ethiopië op 
31 Juli 1947, Finland op 28 Juni 1947, 
Frankrijk op 20 Januari 1948, Groot-Brit
tannië en Noord-Ierland op 28 Mei 1947, 
Griekenland op II D ecember 1947, Guate
mala op I October 1947, India op 17 No
vember 1947, Ierland op 14 Juni 1947, IJs- . 
land op 17 April 1948, Italië op II Decem
ber 1947, Mexico ·op 20 April 1948, Noor
wegen op 27 November 1947, Nieuw-Zee
land op 8 Juli 1947, Polen op II December 
1947, Portugal op II December 1947, Siam 
op 25 Februari 1947, Zweden op 29 Mei 
1947, Zwitserland op 22 Augustus 1947, Tur
kije op 23 Februari 1948, de Unie van Zuid
Afrika op 19 Juni 1947 en Venezuela op 13 
Juni 1947; 

b. door aanvaarding: 
Oostenrijk op 24 Juni 1947, Columbia op 

7 Mei 1947, Ecuador op 15 Mei 1947, Irak 
op 9 September 1947, Iran op 30 April 1947, 
Pakistan op 31 December 1947, en Syrië op 
4 December 1947; 

II. dat partij zijn bij vermeld Verdrag, 
hetwelk op 28 Mei 1947 is in werking ge
treden, de navolgende Staten en wel door 
bekrachtiging: 

Brazilië op 13 April 1948, Canada op 31 
Juli 1947, China op 4 Augustus 1947, Co
lumbia op 10 Juni 1947, Denemarken op 28 
Juni 1947, de Dominicaanse Republiek op 
29 Augustus 1947, Ethiopië op 23 Juli 1947, 
Finland op 28 Juni 1947, Frankrijk op 20 
Januari 1948, Guatemala op I October 1947, 
India op 17 November 1947, Irak op 9 Sep
tember 1947, Ierland op 14 Juni x947, Italië 
op II December 1947, Mexico op 20 April 
1948, Nieuw-Zeeland op 8 Juli 1947, Paki
stan op 25 Maart 1948, P olen op II De
cember 194 7, Groot-Brittannië en Noord
Ierland op 28 Mei 1947, Zweden op 29 Mei 
1947, Siam op 5 December 1947, Zwitser
land op 22 April 1947 en de Unie van Zuid
Afrika op 19 Juni 1947; 

Op de voordracht van de Minister van 

1 De Engelse en Franse tekst zijn niet 
opgenomen. 
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B uitenlandse Zaken van 29 Juni 1948, Ka
binet en Protocol No. 67937; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van meergenoemde Akte en van 

meergenoemd Verdrag, alsmede de vertaling 
daarvan, te doen bekendmaken door plaat
sing vax:i dit Besluit in het Staatsblad. 

De Ministers , Hoofden van Departemen
t en van Algemeen B estuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen . te dezen wordt vereist. 

Soestdij~, 6 Juli 1948. . 
JULIANA. 

De Min. V. Buit. z., W. VAN BOETZELAER. 

(Uitgeg. 30 Juli z948. 

Ver t a 1 ing. 

AKTE VAN WIJZIGING VAN HET STA
TUUT VAN DE INTERNATIONALE 

ARBEIDSORGANISATIE. 

De Algemene Conferentie van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie ; 

Door de Raad van Beheer van het Inter
nationaal Arbeidsbureau te Montreal bij
eengeroepen, en aldaar bijeengekomen op 
19 September 1946 in haar negen en twin
tigste zitting; 

Besloten hebbende enige wijzigingen in 
het Statuut van de Internationale Arbeids
organisatie aan te brengen, welke aangele
genheid begrepen is in punt 2 van de agen
da der zitting; 

Neemt heden de negende dag van Octo
ber negentienhonderd zes en veertig de vol
gende Akte van wijziging van het Statuut 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
aan, welke Akte genoemd zal worden "Ak
te van wijziging van het Statuut van de In
ternationale Arbeidsorganisatie, 1946": 

Art. x. Vanaf de datum, waarop deze 
Akte van wijziging van kracht wordt, zal 
het Statuut van de Internationale Arbeids
organisatie, waarvan de tegenwoordige tekst 
in de eerste kolom van de Bijlage van deze 
Akte afgedrukt is, van kracht worden, zoals 
deze in de tweede kolom van genoemde Bij
lage is gewijzigd. 

Art. 2. Twee authentieke exemplaren van 
deze Akte van wijziging worden onderte
kend door de Voorzitter van de Conferen
tie en door de D irecteur-Generaal van het 
Internationaal Arbeidsbureau. Een dezer 
exemplaren wordt nedergelegd in het archief 
van het Internationaal Arbeidsbureau, het 
andere aan de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde J:i,aties gezonden om, overeen
komstig het bepaalde in artikel I02 van het 
Handvest der Verenigde Naties, te worden 
geregistreerd. De Directeur-Generaal doet 
een gewaarmerkt afschrift van deze Akte 
aan alle Leden van de Internationale Ar
beidsorganisatie toekomen. 

Art. 3. De officiële bekrachtigingen of 
aanvaardingen van deze Akte van wijziging 
worden medegedeeld aan de Directeur-Ge
neraal van het Internationaal Arbeidsbu
reau, die de Leden van de Organisatie daar
van kennis geeft. 
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2. Deze Akte van w1Jz1gmg wordt van 
kracht overeenkomstig het bepaalde in ar
tikel 3.6 van het Statuut van de Organisatie. 

3. Zodra deze Akte van kracht wordt, 
geeft de Directeur-Generaal van het Inter
nationaal Arbeidsbureau daarvan kennis aan 
alle Leden van de Internationale Arbeids
organisatie, aan de Secretaris-Generaal van 
de Verenigde Nat_ies en aan alle Staten, die 
het Handvest der Verenigde Naties onderte
kend hebben. 

BIJLAGE VA DE AKTE VAN 
WIJZIGING. 

STATUUT VAN DE INTERNATIONALE 
ARBEIDSORGANISATIE 

Tekst na aanneming der wijzigingen. 

INLEIDING. 

Aangezien een algemene en blijvende. vre
de slechts gevestigd kan worden op de 
grondslag van sociale rechtvaardigheid ; 

Aangezien er arbeidsvoorwaarden bestaan, 
welke voor velen onrecht, ellende en ontbe
ringen medebrengen, hetgeen een zodanige 
ontevredenheid baart, dat daardoor de alge
mene vrede en eensgezindheid in gevaar ge_ 
bracht wordt, en aangezien een verbetering · 
van deze arbeidsvoorwaarden dringend nood
zakelijk is; b.v. ten aànzien van de regeling 
van de arbeidstijd, de vaststelling van een 
maximum arbeidsdag en arbeidsweek, de ar
beidsbemiddeling, het bestrijden van werk
loosheid, het waarborgen van een loon, dat 
redelijke bestaansvoorwaa rden verzekert, de 
bescherming der werknemers tegen ziekten 
en beroeps-ziekten en ongevallen, voortko
mende uit de arbeid, de bescherming van 
kinderen, jeugdige personen en vrouwen, de 
ouderdoms- en invaliditeitsvoorziening, de 
bescherming van d e belangen der werkne
mers werkzaam in het buitenland, de er
kenning van het b eginsel van gelijk loon 
voor gelijke arbeid, de erkenning v an het 
beginsel van vakverenigingsvrijheid, de or
ganisatie van het vak- en technisch onder
wijs, en andere soortgelijke maatregelen; 

Aangezien het niet-aannemen door een 
volk van een werkelijk menswaar-dige ar
beidsregeling het streven in de weg staat 
van andere volken. die het lot der werkne
mers in hun eigen landen wensen te ver
beteren; 

Hechten de HOGE: VERDRAGSLU I 
TENDE PARTIJEN, evenzeer gedreven 
door gevoelens van gerechtigheid en mens
lievendheid als door de wens een duurzame 
wereldvrede te verzekeren, en met het oog 
op het bereiken van de doeleinden, u iteen
gezet in deze Inleiding, hun goedkeuring 
aan het navolgend e Sta1;uut van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie; 

HOOFDSTUK I. 

Organisatie. 

Art. x. r. Een permanente Organisatie 
wordt ingesteld, die tot taak heeft te stre
ven naar d e verwezenlijking van het pro-
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gramma, zoals dat uiteengezet is in de In
leiding· van dit Statµut en in de Verklaring 
nopens de doelstellingen van de Internatio
nale Arbeidsorganisatie, welke Verklaring 
op IO Mei 1944 te Philadelphia is aange
nomen en waarvan de tekst als Aanhangsel 
aan dit Statuut is toegevoegd. 

2. Leden van de Internationale Arbeids
organisatie zijn de Staten, die op 1 Novem
ber 1945 Lid van de Organisatie waren, en 
alle andere Staten, die overeenkomstig het 
bepaalde in de leden 3 en 4 van dit artikel 
Lid worden. · 

3. Elk oorspronkelijk Lid van de . Ver
enigde Naties en elke Staat, die bij beslis
sing van de Algemene Vergadering in over
eenstemming met de bepalingen van het 
Handvest tot het Lidmaatschap van de Ver
enigde. Naties wordt toegelaten, kan Lid 
van de Internationale Arbeidsorganisatie 
worden door de Directeur-Generaal van het 
Internationaal Arbeidsbureau zijn officiële 
aanvaarding mede te delen van de verplich
tingen, die voortvloeien uit het Statuut van 
de Internationale Arbeidsorganisatie. 

4. De Algemene Conferentie van de II!, 
ternationale Arbeidsorganisatie kan even
eens Leden tot de Organisatie toelaten, in
dien een meerderheid van tweederden der 
ter zitting aanwezige afgevaardigden, waar
onder tweederden van het aantal aanwezige 
Regeringsafgevaardigden, dat aan de stem
ming deelneemt, daarvóór stemt. Deze toe
lating wordt van kracht, wanneer de Re
gering van het nieuwe Lid de Directeur
Generaal van het Internationaal .i\rbeids
bureau haar officiële aanvaarding van de 
verplichtingen, die voortvloeien uit het Sta
tuut van de Organisatie, heeft medegedeeld. 

5. Geen Lid van de Internationale Ar
beidsorganisatie kan zich uit de Organisatie 
terugtrekken zonder van zijn voornemen 
daartoe kennis te hebben gegeven aan de 
Directeur-Generaal van het Internationaal 
ArbeidsbMreau. Deze opzegging wordt twee 
jaar na de datum van haar ontvangst door 
de Directeur-Generaal van kracht, onder 
voorbehoud, dat het Lid te dien tijde alle 
financiële verplichtingen, die · voortvloeien 
uit zijn Lidmaatschap, heeft vervuld. Indien 
een Lid een internationaal arbeidsverdrag 
heeft bekrachtigd, is dit terugtrekken niet 
van invloed op het van kracht blijven, ge
durende den in het verdrag bepaalden ter
mijn, van alle verplichtingen, die voort
vloeien uit of betrekking hebben op het 
verdrag. 

6. Ingeval een Staat heeft opgehouden 
Lid te zijn van de Organisatie, wordt zijn 
wedertoelating als Lid geregeld door het 
bepaalde in de leden 3 of 4 van dit artik~. 

Art. 2. De permanente Organisatie om
vat: 

a. een Algemene Conferentie van de ver_ 
tegenwoordigers der Leden; 

b. een Raad van Beheer, samengesteld 
als bepaald in artikel 7; · 

c. een Internationaal Arbeidsbureau on
der toezicht-van de Raad van Beheer. 

Ari. 3. I. De Algemene Conferentie van 
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de vertegenwoordigers der Leden komt bij-
t een telkens wanneer het nodig is en ten 
minste eens per jaar. Zij is samengesteld 
uit vier vertegenwoordigers van elk Lid, 
waarvan er twee Regeringsafgevaardigden 
zijn en de twee anderen afgevaardigden 
zijn, die onderscheidenlijk de werkgevers en 
de werknemers van elk Lid vertegenwoor
digen. 

2. Elke afgevaardigde kan vergezeld wor
den door technische raadslieden, wier aantal 
ten hoogste twee mag bedragen voor elke 
aangelegenheid, die op de agenda der zit
ting voorkomt. Wanneer aangelegenheden, 
welke in het bijzonder vrouwen betreffen, 
ter Conferentie in behandeling komen, moet 
ten minste één der technische raadslieden 
een vrouw zijn. 

3. Elk Lid, dat verantwoordelijk is voor 
de buitenlandse betrekkingen van gebieden, 
buiten het moederland gelegen, kan voor 
eiken afgevaardigde bovendien als techni
sche raadslieden aanwijzen: 

a. personen, door dat Lid aangewezen 
als vertegenwoordigers van dat gebied, voor 
aangelegenheden, die binnen de eigen be
voegdheden van de a1.1toriteiten van dat ge
bied vallen; 

b. personen, door dat Lid aangewezen 
om zijn afgevaardigden bij te staan voor 
aangelegenheden betreffende niet-zelfbestu
rende gebieden. 

4. Indien het betreft een gebied, dat on
der het gemeenschappelijk gezag van twee 
of meer Leden is geplaatst, kunnen perso
nen worden aangewezen om de afgevaar
digden van deze Leden bij te staan. 

5. De Leden verbinden zich de afge
vaardigden en technische raadslieden, welke 
niet de Regeringen vertegenwoordigen, aan 
te wijzen in overeenstemming met de voor
naamste vakorganisaties van werkgevers en 
werknemers, indien zodanige organisaties 
bestaan. 

6. De technische raadslieden mogen niet 
het woord voeren dan op verzoek van de af
gevaardigde, aan wie zij zijn toegevoegd, en 
met de bijzondere machtiging van de Voor
zitter der Conferentie; zij mogen niet aan 
de stemmingen deelnemen. 

7. Een afgevaardigde kan, bij een tot de 
Voorzitter gerichte schriftelijke mededeling, 
een zijner technische raadslieden als zijn 
plaatsvervanger aanwijzen en deze plaats
vervanger kan, in die hoedanigheid, aan de. 
beraadslagingen en stemmingen deèlnemen. 

8. De namen van de afgevaardigden en 
van hun technische raadslieden worden door 
de Regering van elk Lid aan het Internatio
naal Arbeidsbureau medegedeeld. 

9. De geloofsbrieven van de afgevaar
digden en van hun technische raadslieden 
worden onderzocht door de Conferentie, 
welke bij meerderheid van tweederden der 
door de aanwezige afgevaardigden uitge
brachte stemmen de toelating kan wêigeren 
van een afgevaardigde of technische raads
man, die naar haar mening niet aangewezen 
is in overeenstemming met de bepalingen 
van dit artikel. 
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Art. 4. 1. Elke afgevaardigde heeft het 
recht hoofdelijk te stemmen over alle aan
gelegenheden, die door de Conferentie be
handeld worden. 

2. Ingeval een der Leden niet een der 
niet-Regeringsafgevaardigden zou hebben 
aangewezen, waartoe dat Lid het recht 
heeft, is de andere niet-Regeringsafgevaar
digde bevoegd aan de beraadslagingen der 
Conferentie deel te nemen, doch niet aan 
de stemmingen. 

3. Ingeval de Conferentie, krachtens de 
bevoegdheid haar toegekend bij artikel 3, 
de toelating van een afgevaardigde van een 
der Leden weigert, worden de bepalingen 
van dit artikel toegepast, alsof die afgevaar_ 
digde niet was aangewezen. 
' Art. 5. D e bijeenkomsten der Conferen

tie wor den, behoudens een door de Confe
rentie zelf in een voorafgaande zitting ge- · 
nomen beslissing, gehouden in een door de 
Raad van Beheer aan te wijzen plaats. 

Art. 6. Over verplaatsing van den zetel 
van het Internationaal Arbeidsbureau wordt 
door de Conferentie beslist bij meerderheid 
van tweederden der door de aanwezige af
gevaardigden -uitgebrachte stemmen. 

Art. 7. r. De Raad van Beheer is sa
mengesteld uit twee en dertig personen, 
waarvan: 

zestien vertegenwoordigende de Regerin
gen, 

acht vertegenwoordigende de werkgevers, 
en 

acht vertegenwoordigende de werknemers. 
2. Van de zestien personen vertegen

woordigende de Regeringen· worden acht be
noemd door de Leden, die op het gebied 
van de nijverheid de belangrijkste plaats 
innemen, en acht door de Leden, die daar
toe worden aangewezen door de Regerings
afgevaardigden ter Conferentie, met uitzon
dering van de afgevaardigden der acht eerst 
genoemde Leden. Van de zestien in de Raad 
vertegenwoordigde L eden moeten zes niet
Europese Staten zijn. 

3 . De Raad van Beheer bepaalt, telkens 
wanneer het nodig is, welke Leden op het 
gebied van de nijverheid de belangrijkste 
plaats innemen, en stelt regelen vast ten 
einde te verzekeren, dat alle aangelegenhe
den betreffende de aanwijzing van de Le
den, die op het gebied van de nijverheid 
de belangrijkste plaats innemen, door een 
onpartijdige commissie onderzocht worden, 
alvorens de Raad van Beheer hieromtrent 
een beslissing neemt. Over elk beroep van 
een Lid tegen het besluit van de Raad van 
Beheer, waarbij deze heeft vastgesteld welke 
Leden op het gebied van de nijverheid de 
belangrijkste plaats innemen, wordt door de 
Conferentie beslist, doch een beroep op de 
Conferentie schort de uitvoering van het 
besluit niet op, zolang de Conferentie over 
dit beroep geen uitspraak heeft gedaan. 

4. De personen vertegenwoordigende de 
werkgevers en de personen vertegenwoordi
gende de werknemers worden gekozen door 
de afgevaardigden ter Conferentie, die on-
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derscheidenlijk de werkgevers en de werk
nemers vertegenwoordigen. Twee der· perso
nen vertegenwoordigende de werkgevers en 
twee der personen vertegenwoordigende de 
werknemers moeten behoren tot niet-Euro
pese Staten. 

5. D e duur van het mandaat der leden 
van de Raad van Beheer is drie jaar. In
dien om enige reden de verkiezingen voor 
de R aad van Beheer niet voor het verlopen 
van deze termijn plaats hebben gehad, blij
ven de leden van de Raad van B ehee r aan, 
totdat deze verkiezingen zijn gehouden. 

6. D e wijze van voorzieningen in de 
opengevallen plaatsen, de aanwijzing van 
plaatsvervangers en andere soortgelijke aan
gelegenheden, kunnen door de Raad van 
B eheer geregeld worden o,nder nadere goed
keuring van de Conferentie. 

7. De Raad van Beheer kiest uit zijn 
midden een Voorzitter en twee Onder-Voor
zitters. Een dezer personen is een Rege
ringsvertegenwoordiger, een vertegenwoor_ 
digt de werkgevers en een de werknemers. 

8. D e Raad van Beheer stelt een regle
m ent van orde vast en komt op door de 
Raad zelf te bepalen tijdstippen bijeen. E én 
b"uitengewone zitting moet worden gehou
den telkens wanneer ten minste twaalf leden 
van de Raad een schriftelijke aanvraag daar
toe hebben gedaan. 

Art. 8. 1. Aan het hoofd van het Inter
nationaal Arbeidsbureau staat een Direc
teur-Generaal; hij wordt aangewezen door 
de Raad van Beheer, van welke hij zijn in
structies ontvangt en tegenover welke hij 
verantwoordelijk is voor de goede gang van 
het Bureau alsmede voor de uitvoering van 
alle werkzaamheden, welke hem opgedra
gen mochten worden. 

2. De Directeur-Generaal of zijn plaats
vervanger woont alle bijeenkomsten van de 
Raad van Beheer bij. 

Art~ 9. 1. Het personeel van het Inter
nationaal Arbeidsbureau wordt benoemd 
door de Directeur-Generaal krachtens rege
len, die door d e Raad van Beheer zijn goed
gekeurd. 

2. Voorzover zulks met een goede be
zetting der posten verenigbaar is, vestigt de 
Directeur-Generaal zijn keuze op personen 
van verschillende nationaliteit. 

3. E en zeker aantal dezer personen moet 
vrouwen zijn. 

4. De verantwoordelijkheid van de Di
recteur-Generaal en het personeel zijn uit
sluitend van intern~tionale aard. Bij de ver
vulling van hun taak moeten de Directeur
Generaal ·en het personeel geen instructies 
van enige Regering of van enige andere 
autoriteit buiten de Organisatie vragen of 
ontvangen. Zij moeten zich onhouden van 
enig optreden, dat een nadelige invloed zou 
kunnen hebben op hun positie als interna
tionale ambtenaren, alleen verantwoordelijk 
aan de Organisatie. 

5. Ieder Lid van de Organisatie verbindt 
zich, het uitsluitend internationale karakter 
van de verantwoordelijkheden van de D i-
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recteur-Generaal en het personeel te eerbie
digen en niet te trachten invloed op hen uit 
te oefenen bij de vervulling van hun ver
antwoordelijkheden. 

Art. ro. r. De werkzaamheden van het 
Internationaal Arbeidsbureau omvatten het 
verzamelen en verspreiden van inlichtingen 
over a;le onderwerpen, die betrekking heb
ben op de internationale regeling van de 
toestand der werknemers en van de ar
beidsverhoudingen, en , in het bijzonder, de 
bestudering der vraagstukken, waarvan men 
zich voorstelt, dat zij aan de Conferentie 
zullen worden voorgelegd met het oog op 
het sluiten van internationale verdragen, 
alsmede het instellen van alle door de Con
ferentie of den Raad van Beheer opgedra
gen speciale onderzoekingen. 

2 . Met inachtneming van de door de 
Raad van Beheer te geven richtlijnen, zal 
het Bureau: 

a. documentatiemateriaal betreffende de 
verschillende punten van de agenda der zit
tingen van de Conferentie samenstellen; 

b. voor zover het binnen zijn bereik ligt, 
alle gewenste hulp verschaffen aan de 
Regeringen op haar verzoek, bij het opstel
len van de wetgeving op grond van de be
slissingen van de- Conferentie, alsmede bij 
de verbetering van de toepassing ervan en 
van de inspectiesystemen; 

c. zich, overeenkomstig de bepalingen 
van dit Statuut, kwijten van de verplich
tingen, die op het Bureau rusten met b~
trekking tot de naleving der verdragen m 
de praktijk; . . 

d. publicaties opstellen en uitgeven, die 
nijverheids- en arbeidsvraagstukken :-,an in
ternationaal belang behandelen, m die talen 
als de Raad van Beheer wenselijk oordeelt. 

3. Overigens bezit ' het Bureau die an
dere bevoegdheden en functies, welke de 
Conferentie of de Raad van Beheer wense
lijk oordeelt het toe te kennen. 

Art. 11. De Ministeriële Departementen 
der Leden, welke zich met de arbeidsvraag
stukken _ bezig houden, kunnen rechtstreeks 
in verbinding treden met de Directeur-Ge
neraal, door tussenkomst van de vertegen
woordiger hunner Regering in de Raad van 
Beheer van het Internationaal Arbeidsbu
reau, o f, bij ontstentenis van zodanige ve~
tegenwoordiger, door tussenkomst van emg 
ander bevoegd persoon, die tot dat doel door 
de betrokken Regering wordt aangewezen. 

Art. 12. r. De Internationale Arbeids
organisatie werkt, binnen het kader van dit 
Statuut, samen met iedere algemene inter
nationale organisatie, welke belast is met 
het coördineren van de werkzaamheden van 
officiële internationale organisaties, die een 
gespecialiseerde taak hebben, alsmede met 
officiële internationale organisaties, die een 
gespecialiseerde taak op aanverwant gebied 
hebben. 

2. De Internationale Arbeidsorganisatie 
kan de nodige maatregelen treffen, om de 
vertegenwoordigers van officiële internatio
nale org~isaties zonder stemrecht aan haar 
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beraadslagingen te doen deelnemen. 
3. De Internationale Arbeidsorganisatie 

kan de nodige maatregelen treffen , om, in
dien zij dit wenselijk oordeelt, erkende, niet
officiële internationale organisaties te raad
plegen, met inbegrip van internationale 
werkgevers-, werknemers-, landbouwers- en 
coöperatieve organisaties. 

Art. 13. r. De Internationale Arbeids
organisatie kan met de Verenigde Naties zo
danige financiële en budgetaire regelingen 
treffen als wenselijk worden geacht. 

2 . In afwachting van het treffen van zo
danige regelingen, of indien te eniger tijd 
geen zodanige regelingen van kracht zijn: 

a. betaalt ieder Lid de reis- en verblijf
kosten van zijn afgevaardigden en hun tech
nische raadslieden, alsmede van zijn verte
genwoordigers, die deelnemen aan de zit
tingen van de Conferentie en van de Raad 
van Beheer, al naar het geval zich voor
doet; 

b . worden alle andere kosten van het In
ternationaal Arbeidsbure,au en van de zit
tingen van de Conferentie of van de Raad 
van Beheer betaald door de Directeur-Gene
raal van het Internationaal Arbeidsbureau 
uit de middelen van de Internationale Ar
beidsorganisatie; 

c. worden de regelingen betreffende de 
goedkeuring van de begroting van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie, het vaststellen 
van de bijdragen der Leden en het innen 
dier bijdragen door de Conferentie vastge
steld bij een meerderheid van tweederden 
der door de aanwezige afgevaardigden uit
gebrachte stemmen en houden zij in, dat de 
begroting ende regelingen betreffende de 
verdeling van de kosten .onder de Leden van 
de Organisatie moeten worden goedgekeurd 
door een commissie bestaande uit Rege
ringsafgevaardigden. 

3. De kosten van de Internatiimale Ar
beidsorganisatie worden door de Leden ge
dragen overeenkomstig de krachtens lid x 
of lid 2, sub c, van dit artikel geldende 
regeling_en. 

4. Een Lid van de Organisatie, dat ach
terstallig is in de betaling van _zijn finan
ciële bijdrage aan de Organisatie, heeft geen 
stem in de Conferentie, 1n de Raad van 
Beheer, in enige éommissie, of bij de ver
kiezing van de leden van de Raad van Be
heer, indien het achterstallige bedrag gelijk 
is aan of meer bedraagt dan het bedrag van 
de bijdragen, die over de twee volle voor
afgaande jaren verschuldigd waren. De Con
ferentie kan desniettemin met een meerder
heid van tweederden der door de aanwezige 
afgevaardigden uitgebrachte stemmen een 
zodanig Lid toestaan te stemmen, indien zij 
overtuigd is, dat de nalatigheid in de beta
ling te wijten is aan omstandigheden buiten 
de macht van het Lid gelegen. 

5., .De Directeur-Generaal van het Inter
nationaal Arbeidsbureau is · tegenover de 
Raad van Beheer verantwoordelijk voor de 
besteding van de middelen van de Interna
tionale Arbeidsorganisatie. 
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HOOFDSTUK II. 

Werkwijze. 

Art. I4· 1. De Raad van Beheer stelt de 
-agenda voor de zittingen der Conferentie 
vast, na alle voorstellen te hebben onder-

- zocht, welke door de Regering van een der 
Leden, door een representatieve organisatie 
als bedoeld in artikel 3 of door een officiële 
internationale organisatie betreffende de te 
behandelen punten zijn gedaan. 

2. De Raad van Beheer stelt regelen 
vast t en einde een nauwkeurige -technische 
voorbereiding · en een behoorlijke raadple
ging van de meest belanghebbende Leden, 
door een voorbereidende technische confe
rentie of anderzins, te verzekeren, alvorens 
een verdrag of een aanbeveling dooi: de 
Conferentie aangenomen wordt. 

Art. 15. 1. De Directeur-Generaal treedt 
,op als Secretaris-Generaal der Conferentie 
en doet de agenda van elke zitting vier 
maanden te voren toekomen aan de Leden 
en, door tussenkomst van deze, aan de niet
Regeringsafgevaardigden, indien deze laat-
-sten zijn aangewezen. . 

2. De verslagen nopens elk punt van de 
agenda moeten de Leden tijdig worden toe
gezonden ten einde deze gelegenheid te ge

v en deze rapporten behoorlijk te bestuderen, 
voordat de Confexentie bijeenkomt. De Raad 
van Beheer stelt voor de uitvoering van 
deze bepaling regelen vast. 

Art. 16. 1. Elke Regering der Leden 
heeft het recht zich te verzetten tegen · de 
plaatsing van een of meer der voorgestelde 
onderwerpen op de agenda der zitting. De 
redenen voor dit verzet moeten uiteengezet 
worden in een memorie, gericht tot de Di
recteur-Generaal, die deze ter kennis brengt 
van de Leden der Organisatie. 

2. De onderwerpen, waartegen verzet is 
-gedaan, blijven op de agenda geplaatst, in
dien de Conferentie daartoe besluit bij meer_ 
derheid van tweederden der door de aan
wezige afgevaardigden uitgebrachte stem
m en. 

3. Elke aangelegenheid, ten opzichte 
waarvan de Conferentie - buiten hetgeen 
in het vorige lid bepaald ~ - met dezelfde 
meerderheid van tweederden beslist, dat zij 

:in behandeling moet worden genomen, wordt 
op de agenda van de volgende zitting ge
plaatst. 

Art. 17. x. De Conferentie kiest een 
Voorzitter en drie Onder-Voorzitters. De 
drie Onder-Voorzitters zijn onderscheiden
lijk een Regeringsafgevaardigde, een afge
vaardig(:!e van de werkgevers en een afge

vaardigde van de werknemers. De Conferen
tie stelt haar eigen reglement val) orde vast; 

.zij kan commissies benoemen, die belast zijn 
met het -uitbrengen van ver~lagen nopens 
alle vraagstukken, welke zij meent dat in 
.studie genomen moet worden. 

2. De eenvoudige meerderheid der door 
de aanwezige afgevaardigden uitgebrachte 
·stemmen is beslissend in alle gevallen, waar
in een grotè re meerderheid niet uitdrukke
]ijk geëist wordt door andere artikelen van 

602 

dit Statuut, door bepalingen van een ver
drag of een akte, krachtens welke bevoegd
heden op de Conferentie worden overge
dragen of van de krachtens artikel 13 aan
vaarde financiële of l:mdgetaire regelingen. 

3. Geen stemming is van waarde, indien 
het aantal der uitgebrachte stemmen minder 
bedraagt dan de helft van het aantal der 
aan de zitting deelnemende afgevaardigden. 

Art. 18. De Conferentie kan aan de Com
missies, welke zij instelt, technische raads~ 
lieden toevoegen, die niet stemgerechtigd 
zijn. 

Art. 19. 1. · Indien de Conferentie zich 
uitspreekt voor de aanneming van voor
stellen, die een onderwerp betreffen, dat op 
de agenda is geplaatst, moet zij bepalen of 
deze voorstellen de vorm moeten aannemen: 

a . van een internationaal verdrag; 
b. van een "aanbeveling", wanneer het 

onderhavige onderwerp, of een kant daar
van, zich niet leent voor de onmiddellijke 
aanneming van een verdrag. -

2. Bij de eindstemming ter Conferentie 
is een meerderheid van tweederden der door 
de aanwezige afgevaardigden uitgebrachte 
stemmen vereist voor de aanneming zowel 
van een verdrag als van een aanbeveling. 

3 . Bij het opstellen van een verdrag of 
van een aanbeveling van algemene strek
king moet ·de Conferentie rekening houden 
met de landen, waarin door het klimaat de 
onvolledige ontwikkeling der nijverheids
organisatie, of andere bijzondere omstan
digheden de toestanden in de nijverheid 
sterk afwijken van die in andere landen en 
zij moet zodanige wijzigingen voorsteilen 
als zij nodig oordeelt met het oog op de toe~ 
standen in eerstgenoemde landen. 

4. Twee exemplaren van het verdrag of 
de aanbeveling worden door de Voorzitter 
der Conferentie en de Directeur-Generaal 
ondertekend. Een ~zer exemplaren wordt 
nedergelegd in het archief van het Interna
tionaal Arbeidsbureau, het andere wordt ge, 
zonden aan de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties. De Directeur-Generaal 
doet een gewaarmerkt afschrift van het ver
drag of de aanbeveling aan elk Lid toe
komen. 

5. Wanneer het een verdrag betreft, geL 
den d e volgende regelen: 

a. het verdrag wordt aan alle L eden ter 
bekrachtiging gezonden; 

b. elk Lid verbindt zich, binnen één jaar 
na de sluiting van de zitting der Conferen
tie - of indien, ten gevolge van buitenge
wone omstandigheden, het onmogelijk is 
zulks binnen het jaar te doen, zodra het 
mogelijk is, maar in geen geval later dan 
achttien maanden na de sluiting van de zit
ting der Conferentie - het verdrag voor· te 
leggen aan de bevoegde autoriteit of autori_ 
teiten, ten einde de aangelegenheid in een 
wet te belichamen of andere maatregelen 
ter zake te nemen; 

c. de Leden stellen de Directeur-Gene
raal van het Internationaal Arbeidsbureau 
in kennis van de maatregelen, welke zij 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 
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gimomen hebben ten einde het verdrag aan 
de bevoegde autoriteit of autoriteiten voor 
te leggen, terwijl zij hem alle inlichtingen 
moeten verschaffen o-i?er de autoriteit of 
autoriteiten, die bevoegd geacht worden, 
alsmede over de beslissingen van deze auto
riteit of autoriteiten; 

d. het Lid, dat de toestemming van de 
bevoegde autoriteit of autoriteiten lieeft 
verkregen, deelt de officiële bekrachtiging 
van het verdrag aan de Directeur-Generaal 
mede en neemt de nodige maatregelen om 
de bepalingen van dat verdrag rechtskracht 
te verschaffen; 

·e. wanneer een verdrag niet de toestem
ming van de bevoegde autoriteit of autori
teiten v,erkrijgt, rust op het Lid geen andere 
verplichting, dan dat het op zodanige tijd
stippen, als de Raad van Beheer zal bepa
len, aan de Directeur-Generaal van het In
ternationaal Arbeidsbureau verslag moet 
uitbrengen omtrent de stand van zijn wet
geving en de toepassing ervan met betrek
king tot de in het .desbetreffende verdrag 
behandelde aangelegenheden, terwijl het 
nauwkeurig moet aangeven in hoeverre het 
gevolg heeft gegeven of zich voorstelt te 
geven aan alle bepalingen van het verdrag 
door middel van wetgeving, administratieve 
maatregelen, collectieve overeenkomsten of 
anderszins, alsmede welke moeilijkheden de 
bekrachtiging van dat verdrag verhinderen 
of vertragen. 

6. Wanneer het een aanbeveling betreft, 
gelden de volgende regelen: 

a. de aanbeveling wordt aan alle Leden 
ter onderzoek gezonden, ten einde er door 
nationale wetgeving of anderszins uitvoering 
aan te geven; 

b. elk Lid, verbindt zich, binnen één 
jaar na de sluiting van de zitting der Con
ferentie - of indien, ten gevolge van bui
tengewone omstandigheden, het onmogelijk 
is zulks binnen het jaar te doen, zodra het 
mogelijk is, maar in geen geval later dan 
achttien maanden na de sluiting van de zit
ting der Conferentie - de aanbeveling voor 
te leggen aan de bevoegde autoriteit of 
autoriteiten, ten einde haar in een wet te 
belichamen of andere maatregelen ter zake 
te nemen; 

c. de Leden stellen de Directeur-Gene- . 
raai van het Internationaal Arbeidsbureau 
in kennis van de maatregelen, welke zij 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 
genomen hebben, ten einde de aanbeveling 
aan de bevoegde autoriteit of autoriteiten 
voor te leggen, terwijl zij hem alle inlich
tingen moeten verschaffen over de autori
teit of autoriteiten, die bevoegd geacht wor
den, alsmede over de beslissingen van deze 
autoriteit of autoriteiten ; 

d. afgezien van de verplichting. om de 
· aanbeveling aan de bevoegde autoriteit of 

autoriteiten voor te leggen, rust op de Le
den geen andere verplichting, dan dat zij 
op zodanige tijdstippen, als de Raad van 
Beheer zal bepalen, aan de Directeur-Gene
raal van het Internationaal Arbeidsbureau 
verslag moeten uitbrengen omtrent de stand 
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van hun wetgeving en de toepassing ervan 
met betrekking tot de in de desbetreffende 
aanbeveling behandelde aangelegenheden, 
terwijl zij nauwkeurig moeten aangeven in 
hoeverre zij gevolg hebben gegeven of zich 
voorstellen te - geven aan alle bepalingen 
van de aanbeveling, alsmede welke wijzigin
gen dezer bepalingen hun noodzakelijk voor
komen of kunnen voorkomen met het oog 
op de aanneming of toepassing ervan. 

7. Wanneer het een bondsstaat betreft, 
gelden de volgende regelen: 

a. met betrekking tot de verdragen en 
aanbevelingen, betreffende welke de Rege
ring van de bondsstaat krachtens diens 
grondwettelijk stelsel een handeling van
wege de bondsstaat zelf gewenst acht, zijn 
de verplichtingen van de bondsstaat dezelf
de als die van de Leden, die geetl bonds
staten zijn; 

b. met betrekking tot de verdragen en 
aanbevelingen, betreffende welke de Rege
ring van de bondsstaat krachtens diens 
grondwettelijk stelsel geheel of ten dele een 
handeling vanwege de staten, provincies of 
kantons, die de bondsstaat vormen, wense
lijker acht dan een handeling van de bonds
staat zelf, moet deze Regering: 

L effectieve maatregelen nemen over
eenkomstig haar grondwet en de grondwet
ten van' de betrokken staten, provincies o1 
kantons, die de bondsstaat vormen, opdat 
deze verdràgen of aanbevelingen niet Iatèr 
dan !l-Chttien maanden na de sluiting van de 
zitting der Conferentie voorgelegd worden 
aan de aangewezen autoriteiten van de 
bondsstaat en van de staten, provincies of 
kantons, .die de bondsstaat vormen, met het 
oog op het tot stand komen van een wet of 
een andere handeling. 

Il. onder voorbehoud van de goedkeu
ring door de betrokken Regeringen der sta
ten, provincies of kantons, die de bonds
staat vormen, maatregelen nemen voor pe
riodiek overleg tussen de autoriteiten van 
de bondsstaat enerzijds en de autoriteiten 
van de staten, provincies of kantons, die de 
bondsstaat vormen, anderzijds, ten einde 
binnen de bondsstaat een gecoördineerde 
handeling te bevorderen .om aan de bepa
lingen van deze verdragen, en aanbevelin
gen rechtskracht te verschaffen; 

III. de Directeur-Generaal van het In
ternationaal Arbeidsbureau mededeling doen 
van de overeenkomstig dit artikel genomen 
maatregelen, ten einde deze verdragen en 
aanbevelingen voor te leggen aan de be
trokken autoriteiten van de bondsstaat en 
van de staten, provincies of kantons, die de 
bondsstaat vormen, terwijl zij hem alle in
lichtingen moet verschaffen over de auto
riteiten, die bevoegd geacht worden, als
mede over de beslissingen van deze laat
sten; 

IV. met betrekking tot elk dezer ver
dragen, hetwelk zij niet bekrachtigd heeft, 
op zodanige tijdstippen als de . Raad van 
Beheer zal bepalen, de Directeur-Generaal 
van het Internationaal Arbeidsbureau ver
slag uitbrengen omtrent de stand van haar 
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wetgeving en de toepassing ervan door de 
bondsstaat en de staten, provincies en kan
tons, die de bondsstaat vormen, betreffen
de de in het desbetreffende verdrag behan
delde aangelegenheden, terwijl zij nauwkeu
rig moet aangeven in hoeverre zij gevolg 
heeft gegeven of zich voorstelt te geven 
aan de bepalingen van het verdrag door 
middel van wetgeving, administratieve 
maatregelen, collectieve overeenkomsten of 
anderszins; 

V. met betrekking tot elke dezer aan
bevelingen op zodanige tijdstippen, als de 
Raad van Beheer zal bepalen, aan de Di
recteur-Generaal van het Internationaal Ar
beidsbureau verslag uitbrengen omtrent de 
stand van haar wetgeving en de toepassing 
ervan door de bondsstaat en de staten, pro
vincies of kantons, die de bondsstaat vor
men, betreffende de in de desbetreffende 
aanbeveling behandelde aangelegenheden, 
terwijl zij nauwkeurig moet aangeven, in 
hoeverre zij gevolg heeft gegeven of zich 
voorstelt te geven aan de bepalingen van 
de aanbeveling, alsmede welke wijzigingen 
van deze bepalingen haar noodzakelijk voor_ 
komen of kunnen voorkomen met het oog 
op de aanneming of toe passing ervan. 

8. In geen geval mag de aanneming van 
een verdrag of een aanbeveling door de Con
ferentie, of de bekrachtiging van een ver
drag door een Lid beschouwd worden in
breuk te maken op een wet, uitspraak, ge
woonte of overeenkomst, welke voordeliger 
voorwaarden aan de betrokken werknemers 
verzekert, dan die waarin het verdrag of de 
aanbeveling voorziet. 

Art. 20. Elk aldus bekrachtigd verdrag 
wordt door de Direàeur-Generaal van het 
Internationaal Arbeidsbureau ter kennis ge
bracht van de Secretaris-Generaal van de 
Verenigde Naties ten einde overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 102 van het Hand
vest der Verenigde Naties te worden gere
gistreerd, doch het verbindt slechts die Le
den, die het bekrachtigd hebben. 

Art. 21 . 1. Verenigt een verdrag bij de 
eindstemming niet de meerderheid van 
tweederden der door de aanwezige afge
vaardigden uitgebrachte stemmen op zich, 
dan staat het de Leden der Organisatie, die 
dat wensen, vrij, onderling zodanig verdrag 
te sluiten. 

2. Een zodanig gesloten verdrag wordt 
door de betrokken Regeringen ter kennis 
gebracht van de Directeur-Generaal van het 
Internationaal Arbeidsbureau en van de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Na
ties ten einde overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 102 van het Handvest der Ver
enigde Naties te worden geregistreerd. 

Art. 22. Elk L id verbinät zich aan het 
Internationaal Arbeidsbureau een jaarver
slag uit te brengen nopens de door dat Lid 
genomen maatregelen ter uitvoering van de 
verdragen, waartoe het is toegetreden. Deze 
verslagen worden in de door de Raad van 
Beheer aangegeven vorm opgesteld en hou
den de bijzonderheden in, welke door de 
Raad zijn gevraagd. 
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Art. 23. 1. De Directeur-Generaal legt 
aan de Conferentie op haar eerstvolgende 
zitting een overzicht over van de inlichtin
gen en verslagen, die hem krachtens de ar
tikelen 19 en 22 door de Leden zijn uitge
bracht. 

2. Elk Lid zendt aan de voornaamste or
ganisaties, die voor de in artikel 3 omschre
ven 'doeleinden als zodanig erkend zijn, af
schriften van de inlichtingen en verslagen, 
die de Directeur- G eneraal krachtens de ar
tikelen ~9 en 22 zij n uitgebracht. 

Art. 24. Elk bezwaarschrift, dat tot het 
Internationaal Arbeidsbureau door een vak
vereniging van werkgevers of werknemers 
gericht wordt, en volgens hetwelk een Lid 
niet op een bevredigende wijze de uitvoe
ring heeft verzekerd van een verdrag, waar
toe dat Lid is toegetreden, kan door de 
Raad van Beheer ter kennis worden ge
bracht van de betrokken Regering, welke 
uitgenodigd kan worden ter zake zodanige 
verklaring af te leggen als zij dienstig acht. 

Art. 25. Indien binnen een redelijke ter
mijn van de betrokken Regering niet een 
verklaring is ontvangen, of indien de ont
vangen verklaring de Raad van Beheer on
bevredigend voorkomt, heeft deze laatste 
het recht, het ontvangen bezwaarschrift en, 
eventueel, het daarop gegeven antwoord 
openbaar te maken. 

, Art. 26. 1. Elk Lid heeft het recht bij 
het Internationaal Arbeidsbureau een klacht 
in te dienen tegen een ander Lid, dat, naar 
zijn mening, niet op een bevredigende wijze 
de uitvoering verzekert van een verdrag, dat 
beiden overeenkomstig de voorgaande ar
tikelen bekrachtigd hebben. 

2. De Raad van Beheer kan, indien hij 
zulks dienstig acht, voordat de klacht wordt 
verwezen naar een Commissie van Onder
zoek als hieronder aangegeven, zich met de 
betrokken Regering op de in artikel 24 aan
gegeven wijze in verbinding stellen. 

3. Indien de Raad van Beheer het niet 
noodzakelijk acht, de klacht aan de betrok
ken Regering mede te delen, of indien, na
dat zodanige mededeling gedaan is, binnen 
een redelijke termijn geen antwoord is ont
vangen, dat de Raad bevredigt, kan deze 
laatste een Commissie van Onderzoek in
stellen, die tot taak heeft de klacht te on
derzoeken en rapport daarover uit te bren
gen. 

4. Dezelfde gedragslijn kan door de Raad 
worden gevolgd zowel ambtshalve als op 
klacht van een afgevaardigde ter Conferen
tie. 

5. Wanneer een aangelegenheid, voort
vloeiende uit de toepassing van de artikelen 
25 of 26, door de Raad van Beheer behan
deld wordt, heeft de betrokken Regering, 
indien zij niet reeds in de Raad van Beheer 
is vertegenwoordigd, het recht een afge
vaardigde aan te wijzen om deel te nemen 
aan de beraadslagingen van de Raad be
treffende deze aangelegenheid. Het tijdstip, 
waarop deze besprekingen plaats zullen 
hebben, moet tijdig ter kennis van de be
trokken Regering worden gebracht. 
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Art. 27. Ingeval een klacht, krachtens 
artikel 26 naar een Commissie van Onder
zoek woedt verwezen, verbindt elk Lid zich, 
onverschillig of het al of niet rechtstreeks 
bij de klacht is betrokken, alle inlichtingen, 
waarover het beschikt met betrekking tot 
het onderwerp van de klacht, ter beschik
king van de Commissie te stellen. 

Art. 28. De Commissie van Onderzoek 
stelt na een grondig onderzoek van de 
klacht een rapport op, waarin zij haar be
vindingen neerlegt nop-:ns alle feiten, die 
voor de beoordeling van het geschil van be
lang zijn; zij geeft daarin tevens aan, welke 
maatregelen zij meent te moeten aanbeve
len om aan- de Regering, die de klacht heeft 
ingediend, voldoening te verschaffen, als
mede binnen welke termijn deze maatrege
len moeten worden genomen. 

Art. 29. r. De D irecteur-Generaal van 
het Internationaal Arbeidsbureau brengt het 
-rapport van de Commissie van Onderzoek 
ter kennis van de Raad van Beheer en van 
-elke bij het geschil betrokken Regering en 
draagt zorg voor de openbaarmaking ervan. 

2. Elke betrokken Regering-geeft de Di
:recteur-Generaal van het Internationaal 
Arbeidsbureau binnen de termijn van drie 
maanden kennis, of zij de aanbevelingen, 
nedergelegd in het rapport van de Com
missie, al of niet aanvaardt, en in geval zij 
deze niet aanvaardt, of zij het geschil aan 
het Internationale Gerechtshof wenst voor 
te leggen. 

Art. 3 0. Ingeval een Lid ten aanzien van 
een verdrag of een aanbeveling niet. de in 
de leden 5 sub b, 6'sub b of 7 sub b I van 
art. 19 voorgeschreven maatregelen neemt, 
heeft ,elk ander Lid het recht deze aangele
genheid de Raad van Beheer voor te leggen. 
Ingeval de Raad van Beheer van mening is, 
dat het Lid niet de voorgeschreven maat
regelen 'heeft genomen, brengt hij daarover 
verslag uit aan de Conferentie. 

Art. 31. D e beslissing van het Interna
tionale Gerechtshof betreffende een klacht 
of een aangelegenheid, die ingevolge artikel 
29 aan het Gerechtshof is voorgelegd, is 
niet vatbaar voor hoger beroep. 

Art. 32. De conclusies of aanbevelingen 
van de Commissie van Onderzoek kunnen 
door het Internationale Gerechtshof worden 
bevestigd, gewijzigd of vernietigd, indien 
daartoe aanleiding bestaat. 

Art. 33. Indien een Lid zich niet binnen 
de voorg.eschreven termijn gedraagt naar de 
aanbevelingen, welke het rapport van de 
Commissie van Onderzoek of d e beslissing 
van het Internationale Gerechtshof mocht 
inhouden, kan de Raad van Beheer aan de 
Conferentie die maatregel voorstellen, welke 
hem dienstig voorkomt om de uitvoering 
van deze aanbevelingen te verzekeren. 

Art. 34. De Regering, die in gebreke is, 
kan te allen tijde de Raad van Beheer ver
wittigen, dat zij de nodige maatregelen heeft 
genomen ten einde zich te gedragen over
eenkomstig de aanbevelingen, vervat in het 
rapport van de Commissie van Onderzoek 
of in de beslissing van het Internationale 
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Gerechtshof, en zij kan de Raad verzoeken 
een Commissie van Onderzoek in te stellen, 
die belast is met de taak, de waarheid van 
haar verklaringen te onderzoeken. In dat 
geval zijn de bepalingen der artikelen 26, 
27, 28, 29. 3i en 32 van toepassing en, in
dien het rapport der Commissie van Ons 
derzoek of de beslissing van het Interna
tionale Gerechtshof gunstig is voor de Re
gering, die in gebreke was, stelt de Raad 
van Beheer terstond voor de ingevolge ar
tikel 3 genomen maatregelen op te ·heffen. 

HOOFDSTUK 111. 

Algemene Voorschriften. 

Art. 35. x. D e Leden verbinden zich de 
verdragen, welke zij overeenkomstig de be
palingen van dit Statuut bekrachtigd heb
ben, toe te passen ten aanzien van de bui
ten h et moederland gelegen gebieden, waar_ 
van zij de buitenlandse betrekkingen behar
tigen, met inbegrip van alle trustgebieden, 
waarvoor zij het beherend gezag zijn, be
halve wanneer de in het verdrag behandel
de aangelegenheden vallen binnen de eigen 
bevoegdheden van de autoriteiten van het 
gebied of wanneer het verdrag niet uitvoer
baar is, ten gevolge van plaatselijke om
standigheden of behoudens de wijzigingen, 
die noodzakelijk mochten zijn om de ver
dragen aan de plaatselijke omstandigheden 
te doen aanpassen. 

2 . Elk Lid, dat een verdrag bekrachtigt, 
moet zo spoedig mogelijk na de bekrachti
ging de Directeur-Generaal van het Inter
nationaal Arbeidsbureau een verklaring doen 
toekomen, waarin het mededeelt, in hoe
verre het zich met betrekking tot de ge
bieden, buiten die genoemd in de leden 4 
en s van dit artikel, verbindt de bepalingen 
van het verdrag toe te passen en waarin het 
die inlichtingen verstrekt, welke het verdrag 
mocht voorschrijven. 

3. Elk lid, dat de Directeur-Generaal een 
verklaring krachtens het voorgaande lid 
heeft doen toekomen, kan op gezette tijden, 
overeenkomstig de bepalingen van het ver
drag, hem een nadere verklaring doen toe
komen, waarbij de inhoud van een vorige 
verklaring gewijzigd wordt en de huidige 
toestand in dergelijke gebieden uiteengezet 
wordt. 

4. Wanneer de in het verdrag behandel
de aangelegenheden vallen binnen de eigeri 
bevoegdheden van de autoriteiten van een 

· buiten het moederland gelegen gebied, moet 
het Lid, dat verantwoordelijk is voor de bui
t enlandse betrekkingen van dat gebied, het 
verdrag zo spoedig mogelijk ter kennis bren
gen van de Regering van dat gebied, opdat 
deze Regering de aangelegenheid in een wet 
belichaamt of andere maatregelen neemt. 
Vervolgens kan het Lid in overeenstemming 
met de Regering van dit gebied de Direc
teur- G eneraal van het Internationaal Ar
beidsbureau een verklaring doen toekomen, 
waarbij het de verolichtingen van het ver
drag namens dit gebied aanvaardt. 

5. Een verklaring, waarbij de verplich-
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tingen van het verdrag aanvaard worden, 
kan de Directeur-Generaal van het Inter
nationaal Arbeidsbureau worden medege
deeld door: 

a. twee of meer Leden van de Organisa
tie voor een gebied, dat onder hun gemeen
schappelijk gezag geplaatst is; 

b. elke internationale autoriteit, die voor 
het beheer van een gebied verantwoordelijk 
is krachtens de bepalingen van het Hand
vest der Verenigde Naties of anderszins met 
betrekking tot dat gebied. · 

6. De aanvaarding van de verplichtin
gen van een verdrag krachtens de bepalin
gen van lid 4 of lid s houdt tevens in de 
aanvaarding namens het betrokken gebied 
van de verplichtingen, die uit de bepalingen 
van het verdrag voortvloeien, alsmede van 
de verplichtingen, die, overeenkomstig de 
bepalingen van het Statuut van de Organi
satie, betrekking hebben op bekrachtigde 
verdragen. Een zodanige verklaring kan de 
wijzigingen van de bepalingen van het _ver
drag, die nodig mochten zijn om het verdrag 
aan de plaatselijke omstandigheden aan te 
passen, nauwkeurig aangeven. 

7. Elk Lid, dat - of elke internationale 
autoriteit, die - een verklaring overeen
komstig lid 4 of lid s van dit artikel heeft 
afgelegd, kan op gezetté tijden, overeen
komstig de bepalingen van het verdrag, een 
nadere verklaring afleggen, waarbij de in
houd van een vorige verklaring gewijzigd 
wordt of de aanvaarding van ·de verplich
tingen van het verdrag namens het betrok
ken gebied wordt ingetrokken. 

8. Indien de verplichtingen van een ver
drag niet aanvaard worden namens een ge
bied, waarop lid 4 of lid s van dit artikel 
betrekking heeft, wordt door het Lid of door 
de Leden of door de internationale autori
teit aan de Directeur-Generaal van het In
ternationaal Arbeidsbureau verslag uitge
bracht over de stand van de wetgeving en 
de toepassing ervan in- dat gebied betref
fende de in het verdrag behandelde aangele
genheden en het verslag moet aangeven, in 
hoeverre gevolg is gegeven of gegeven zal 
worden aan alle bepalingen van h ~t verdrag 
door middel van wetgeving, administratieve 
maatregelen, collectieve overeenkomsten of 
anderszins, en het verslag moet tevens uit
eenzetten, welke moeilijkheden de aanvaar
ding van een zodanig verdrag verhinderen 
of vertragen. 

Art. 36. De wijzigingen in dit S tatuut, 
die door de Conferentie met een meerder
heid van tweederden der door de aanwezige 
afgevaardigden uitgebrachte stemmen wor
den aangenomen, worden van kracht, zodra 
zij zijn bekrachtigd of aanvaard door twee
derden der Leden van de Organisatie, waar
Ónder vijf van de acht Leden, welke in de 
Raad van Beheer vertegenwoordigd zijn als 
op het gebied van de nijverheid de belang
rijkste plaats innemende overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 7, lid 3 van dit Statuut. 

Art. 37. 1. Alle vragen of geschillen be
treffende de uitlegging van dit Statuut en 
van de hiefJla krachtens de bepalingen van 
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dit Statuut door de Leden gesloten verdra
g.en worden aan het Internationale Ge
rechtshof ter beslissing voorgelegd. 

2 . Ondanks de bepalingen van lid r van 
dit artikel, kan de Raad van Beheer rege
len voor de instelling van een scheidsge
recht vaststellen en aan de Conferentie ter 
goedkeuring voorleggen, een en ander met 
het oog op de snelle beslissing van een ge
schil of een vraag betreffende de ~itlegging 
van een verdrag, welk geschil of welke vraag 
het scheidsgerecht kan worden voorgelegd 
door de Raad van Beheer, krachtens de be
palingen van dat verdrag. Alle . vonnissen 
en adviezen van het Internationale Ge
rechtshof binden een krachtens dit lid in
gesteld scheidsgerecht. Elke uitspraak van 
een zodanig scheidsgerecht wordt de Leden 
van de Organisatie medegedeeld en hun 
eventuele opmerkingen worden aan de Con
ferentie voorgelegd. 

Art. 38. 1. De Internationale Arbeids
organisatie kan die regionale conferenties 
bijeenroepen en die regionale organisaties 
oprichten als haar wenselijk voorkomen om 
de do.elstellingen van de Organisatie te be
vorderen. 

2. De bevoegdheden, de werkzaamheden 
en de werkwijze van de regionale conferen
ties zijn onderworpen aan regelen, die door 
de Raad van Beheer worden opgesteld en 
aan de Algemene Conferentie door deze ter 
goedkeuring worden voorgelegd. 

HOOFDSTUK IV. 

Diverse Bepalingen. 

Art. 39. De Internationale Arbeidsorga
nisatie bezit rechtspersoonlijkheid; zij heeft 
met name de bevoegdheid om: 

a . overeenkomsten aan te gaan : 
b. roerend en onroerend goed te verwer

ven en daarover te beschikken; 
c. in rechte te verschijnen. 
Art. 40. r. De Internationale Arbeids

orga.rtisatie geniet op het gebied van elk Lid 
zodanige voorrechten en immuniteiten als 
nodig zijn voor het verwezenlijken .van haar 
doeleinden. 

2. D e afgevaardigden ter Conferentie, de 
Leden van de Raad van Beheer en de Di
recteur-Generaal en de functionarissen van 
het Bureau genieten eveneens zodanige voor
rechten en immuniteiten als nodig zijn voor 
de onafhankelijke uitoefening van hun func_ 
ties in verband met de Organisatie. 

3 . · Deze voorrechten en immuniteiten 
worden omschreven in een afzonderlijke 
overeenkomst, die door de Organisatie met 
het oog op haar aanvaarding door de Leden 
wordt opgesteld. 

AANHANGSEL. 

Verklaring nopens de doelstelllngen van de 
Internationale Arbeidsorganisatie. 

De Algemene Conferentie van de Inter
nationale Arbeidsorganisatie, in haar zes en 
twintigste zitting te Philadelphia bijeen, 
aanvaardt hiermede op de tiende Mei van 
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het jaar negentienhonderd vier en veertig 
de ·navolgende verklaring nopens de doel
stellingen van de Internationale Arbeids
organisatie, alsmede nopens de beginselen, 
naar welke haar Leden zich dienen te rich
ten. 

I. 
De Conferentie bevestigt de grondbegin

selen, waarop de Organisatie berust en in 
het bijzonder: 

a. dat arbeid geen koopwaar is; 
b. dat vrijheid van meningsuiting en van 

vereniging onontbeerlijk is voor een gesta-
digen vooruitgang; • 

c. dat armoede, waar dan ook, gevaar 
oplevert voor de welvaart van allen; 

d. dat de strijd tegen gebrek in elk land 
gevoerd dient te worden met nimmer ver
slappende kracht, alsmede door een voort
durende en gezamenlijke internationale 
krachtsinspanning, waarbij de vertegen
woordigers van werknemers en werkgevers, 
die op voet van gelijkheid met de regerings
vertegenwoordigers samenwerken, met deze 
in ' vrij overleg treden en in democratische 
geest besluiten nemen met het doel de alge
mene welvaart te bevorderen. 

II. 
In de overtuiging dat de verklaring in het 

Statuut van de Internationale Arbeidsorga
nisatie, dat een duurzame vrède slechts kan 
worden gevestigd, indien deze berust op so
ciale rechtvaardigheid, door de ervaring ten 
volle bewaarheid is, verklaart de Conferen
tie: · 

a. dat alle mensen, ongeacht hun ras, 
geloof of kunne, het recht hebbert zowel 
naar hun stoffelijk welzijn als naar hun 
geestelijke ontwikkeling te streven in vrij
heid en waardigheid en in het genot van 
economische zekerheid en gelijkheid van 
kansen; 

b. dat de verwezenlijking van de om
standigheden, welke dit mogelijk maken, het 
voornaamste doel moet vormen van de na
tionaal en internatioiiaal te volgen gedrags
lijn; 

ç. dat alle nationale en internationale 
programma's en maatregelen en in het bij
zonder die van economische en financiële 
aard, vanuit dit standpunt moeten worden 
beoordeeld en slechts kunnen worden aan
vaard in zoverre zij geacht mogen worden 
het bereiken van deze fundamentele doel
stelling te J;>evorderen en niet te belemme
ren; 

d. dat het tot de taak van de Interna
tionale Arbeidsorganisatie behoort alle in
ternationale economische en financiële pro-. 
gramma's . en maatregelen met deze funda-. 
mentele doelstelling voor ogen te onderzoe
ken en te beoordelen; 

e. dat bij de tenuitvo.erlegging van de 
haar toevertrouwde taak de Internationale 
Arbeidsorganisatie, na rekening gehouden te 
hebben met alle ter zake dienende economi
sche en financiële factoren, in haar beslis
singen en aanbevelingen alle voorschriften 
kan opnemen, die zij dienstig acht. 
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D e Conferentie beschouwt het als de ver
heven plicht van de Internationale Arbeids
organisatie, onder de volken der wereld 
plannen te bevorderen; waardoor het vol
gende bereikt wordt: 

a. arbeid voor allen en verhoging van de 
levensstandaard; 

b. de tewerkstelling van werknemers in 
die beroepen, waarin zij de voldoening kun
nen vinden hun bekwaamheden en kennis 
zo volledig mogelijk aan te wenden en in 
de ruimste mate tot het algemeen welzijn 
bij te dragen; 

c. het verschaffen, als een middel om 
dit doel te bereiken en onder behoorlijke 
waarborgen voor alle betrokkenen, van ge
legenheid tot scholing en tot verplaatsing 
van arbeidskrachten, met inbegrip van land
verhuizing voor het openen van werkgele
genheid en vestigingsmogelijkheden; 

d. de mogelijkheid voor allen tot het 
verkrijgen van een rechtvaardig aandeel in 
de vruchten van de vooruitgang inzake loon 
en verdiensten, arbeidsduur en andere ar
beidsvoorwaarden, alsmede een minimum 
loon voor allen, die in loondienst werkzaam 
zijn en een dergelijke bescherming behoe
ven; 

e. de doeltreffende erkenning van het 
recht op collectieve, regeling der arbeids
voorwaarden, de samenwerking tussen be
drijfsleiding en werknemers niet het doel te 
komen tot een gestadige verbetering van de 
productiemethoden, en de medewerking van 
werknemers en werkgevers bij de voorbe
reiding en toepassing van sociale en econo
mische maatregelen; 

/. de uitbreiding van maatregelen voor 
sociale ·zekerheid ten einde te voorzien in 
een minimuminkomen voor allen, die een 
zodanig-e bescherming behoeven, alsmede 
een omvangrijke geneeskundige verzorging; 

g. afdoende bescherming van het leven 
en de gezondheid van de werknemers in alle 
beroepen; 

h. voorzieningen voor kinderzorg en be
scherming bij zwangerschap en bevalling; 

i. het voorzien in behoorlijke voeding, 
huisvesting en gelegenheid tot ontspanning 
en ontwikkeling; 

j. het waarborgen van gelijke kans.en ten 
aanzien van het algemene onderwijs en het 
vakonc;lerwijs. 

IV. 

In de vaste overtuiging, dat vollediger en 
uitgebreider gebruikmaking van het pro
ductievermogen alom ter wereld, nodig voor 
het bereiken van de in deze Verklaring-ver
vatte doelstellingen, · kan worden verkregen 
door doeltreffende internationale en natio
nale actie, zoals maatregelen tot verhoging 
van productie en consumptie, tot voorko
ming van hevige conjunctuurschommelin
gen, tot bevordering van economische en so
ciale vooruitgang in de minder ontwikkelde 
streken der aarde, tot verzekering van gro
tere stabiliteit in de wereldmarktprijzen van 
grondstoffen en goederen, alsmede tot be-
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vordering van een hoog en constant peil van 
de internationale handel, zegt de Conferen
tie de volledige medewerking d er Interna
tionale Arbeidsorganisatie toe met die in
ternationale organen, welke zullen worden 
belast met een deel van de verantwoorde
lijkheid voor deze grootse taak en voor de 
bevordering van de gezondheid, de opvoe
ding en het welzijn van alle volken. 

v. 
De Conferentie verklaart, dat de in deze 

Verklaring neergelegde beginselen ten volle 
toepasselijk zijn op alle volken der aarde 
en dat, hoewel de wijze van hun toepassing 
moet worden bepaald met inachtneming van 
de door elk volk bereikte graad van sociale 
en economische ontwikkeling, hun steeds 
verder gaande toepassing op nog niet on
afhankelijke volken, alsmede op die volken, 
welke het reeds tot zelfbestuur hebben ge
bracht, een zaak is, welke de gehele be
schaafde wereld raakt. 

De voorafgaande tekst is de authentieke 
tekst ·van de "Akte van wijziging van het 
Statuut van de Internationale Arbeidsorga
nisatie 1946", behoorlijk aangenomen door 
de Algemene Conferentie van de Internatio
nale Arbeidsorganisatie op de negende dag 
van October negentienhonderd zes en veer
tig in haar_ negen en twintigste zitting, 
welke te Montreal gehouden is. 

De Franse en Engelse tekst van deze 
Akte van wijziging zijn gelijkelijk authen
tiek. 

Ten blijke waarvan wij- onze onderteke
ningen hebben geplaatst op de eerste dag 
van November 1946. 

De Voorzitter van de Conferentie, 
HUMPHREY MITCHELL. 

De Directeur-Generaal van het Inter
nationaal Arbeidsbureau, 

EDWARD PHELAN. 

VERDRAG betreffende de gedeeltelijke her
ziening van de door de Algemene Con
ferentie van de Internationale Arbeids
organisatie in haat eerste acht en twin
tig zittingen aangenomen verdragen, 
welk verdrag ten doel heelt te voorzien 
in de toekomstige uitoeferµn g van be
paalde administratieve functies, die de 
Secretaris-Generaal van de Volkenbond 
bij die verdragen waren opgedragen en 
in bedoelde verdragen bepaalde aa,n
vullende wijzigingen aan te brengen , die 
door de opheffing valn de Volkenbond 
en door de wijziging van het Statuut 
van de Internationale Arbeidsorganisa
tie noodzake!ijlf. zijn geworden. 

De Algemene Conferentie van de Interna
tionale Arbeidsorganisatie; 

Door de Raad van Behee~ van het Inter
nationaal Arbeidsbureau te Montreal bij
eengeroepen en aldaar ·bijeengekomen op 19 
September 1946 in haar negen en twintigste 
zitting; 

6(J8 

Besloten hebbende bepaalde voorstellen 
te aanvaarden betreffende de gedeeltelijke 
herziening van de door de Conferentie in 
haar eerste acht en twintig zittingen aan
genomen verdragen, welke voorstellen ten 
doel hebben te voorzien in de toekomstige 
uitoefening van bepaalde administratieve 
functies, die de Secretaris-Generaal van de 
Volkenbond bij die verdragen waren opge
dragen en daarin bepaalde aanvullende wij
zigingen aan te brengen, die door de ophef
fing van de Volkenbond en door de wijzi
ging van het Statuut van de Internationale 
ArbeidsorganitSatie noodzakelijk zijn gewor- · 
den, welke aangelegenheid begrepen is in 
punt 2 van de agenda der zitting; 

Overwegende, dat dir: voorstellen de_ vorm 
moeten aannemen van een internationaal 
Verdrag; 

Neemt heden de negende dag van Octo
ber negentienhonderd zes en veertig het 
volgende Verdrag aan, hetwelk genoemd zal 
worden "Verdrag tot herziening der slot
artikelen 1946"; 

Art. r. r. In de teksten van de door de 
Internationale Arbeidsconferentie in de loop 
van haar ~erste vijf en twintig zittingen 
aangenomen verdragen, worden de woorden : 
,,Secretaris-Generaal van de Volkenbond" 
vervangen door de woorden: ,,Directeur
Generaal van het Internationaal Arbeidsbu
reau", de woorden: ,,Secretaris-Generaal" 
door de woorden: ,,Directeur-Generaal" en 
de woorden: ,,Secretariaat" door de woor
den: ,,Internationaal Arbeidsbureau" in alle 
zinsneden, waarin deze verschillende uit
drukkingen onders<;heidenlijk voorkomen. 

2. De registratie door de Directeur-Ge
neraal van het Internationaal Arbeidsbureau 
van de bekrachtigingen van verdragen en 
wijzigingen, van akten van opzegging en 
van verklaringen, waarin door de verdragen, 
welke door de Conferentie in de loop van 
haar eerste vijf en twintig zittingen zijn 
aangenomen, voorzien is, heeft voor alle 
doeleinden dezelfde kracht en hetzelfde ge
volg als de registratie van dergelijke be
krachtigingen, akten van opzegging en ver
klaringen, welke door de Secretaris-Gene
raal van de Volkenbond is gedaan overeen
komstig de bewoordingen van de oorspron
keli_ike teksten van bedoelde verdragen. 

3. De Directeur-Generaal van het Inter
nationaal Arbeidsbureau doet de Secretaris
Generaal van de Verenigde Naties, - ter 
registratie overeenkomstig het bepaalde in 
artikel I02 van het Handvest der Verenigde 
Naties - mededeling van de volledige bij
zonderheden van alle bekrachtigingen, ak
ten van opzegging en verklaringen, welke 
door hem zijn ingeschreven overeenkomstig 
de bepalingen van de door de Conferentie in 
haar eerste vijf en twintig zittingen aange
nomen verdragen, zoals die gewijzigd zijn 
bij de voorgaande bepalingen van dit artikel. 

Art. 2. r. De woorden: ,,van de Volken
bond" vervallen uit het eerste lid van de 
Inleiding van elk door de Conferentie in de 
loop van haar eerste achttien zittingen aan~ 
genomen verdrag. 
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2. De woorden: ,,in overeenstemming 
met de bepalingen van het Statuut van de 
Internationale Arbeidsorganisatie" vervan
gen de woorden: · ,,in overeenstemming met 
de bepalingen van deel XIII van het Ver
drag van Versailles en van de overeen
komstige delen van de andere Vredesverdra
gen" en dergelijke uitdrukkingen vervat in 
de Inleidingen van de door de Conferentie 
in de loop van haar eerste zeventien zittin
gen aangenomen verdragen. 

3. De woorden: ,.onder de voorwaarden, 
neergelegd in het Statuut van de Interna
tionale Arbeidsorganisatie" ~ervangen de 
woorden: ,,onder de voorwaarden neerge-

... legd in deel XIII van het Verdrag van Ver
sailles en de overeenkomstige delen van de 
andere Vredesverdragen" of dergelijke uit
drukkingen in alle artikelen van de door de 
Conferentie in de loop van haar eerste vijf 
en twintig zittingen aangenomen verdragen, 
waarin die woorden of dergelijke woorden 
voorkomen. 

4. De woorden: ,,Artikel 22 van het 
Statuut van de Internationale Arbeidsorga
nisatie" vervangep de woorden: ,,Artikel 
408 van het Verdrag v. Versailles en de over
eenkomstige artikelen van de andere Vre
desverdragen" of dergelijke uitdrukkingen 
in alle artikelen van. de door de Conferentie 
in de loop van haar eerste vijf en twintig 
zittingen aangenomen verdragen, waarin de 
woorden of dergelijke woorden voorkomen. 

5. De woorden: ,,Artikel 35 van het Sta
tuut van de Internationale Arbeidsorgani
satie" vervangen de woorden: ,,Artikel 421 
van het Verdra van Versailles en de over
eenkomstige artikelen in de andere Vredes
verdragen" in alle artikelen van de door de 
Conferentie in. de loop van haar eerste vijf 
en twintig zittingen aangenomen verdragen, 
waarin die woorden of dergelijke woorden 
voorkomen. 

6. Het woord "ontwerp" vervalt uit de 
uitdrukking "ontwerp-verdrag" in de In
leidingen van de door de Conferentie in de 
loop van haar eerste vijf en twintig zittin
gen ·aangenomen verdragen, en in alle arti
kelen van bedoelde verdragen, waarin die 
uitdrukking voorkomt. 

7. De titel "Directeur-Generaal" ver
vangt den titel "Directeur" in alle artikelen 
van de door de Conferentie in de loop van 
haar acht en twintigste zitting aangenomen 
verdragen, waarin melding van de Directeur 
van het Internationaal Arbeidsbureau ge
maakt wordt. 

8 . l.n elk door de Conferentie in de loop 
van haar eerste zeventien zittingen aange
nomen verdrag, worden aan de Inleiding 
toegevoegd de woorden: ,,dat genoemd zal 
worden" gevolgd door den korten titel, wel
ke door het .Internationaal Arbeidsbureau 
voor het betrokken verdrag gewoonlijk ge
bruikt wordt. 

g. In elk door de Conferentie in de loop 
van haar eerste veertien zittingen aange
nomen verdrag, worden alle ongenummerde 
leden van de artikelen, welke meer dan een 
lid bevatten, opeenvolgend genummerd. 
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Art. 3. Elk Lid van de Organisatie, dat, 
na de datum, waarop dit Verdrag in werking 
treedt, de Directeur-Generaal van het In
ternationaal Arbeidsbureau mededeling doet 
van zijn officiële bekrachtiging van een door 
de Conferentie in de loop van haar eerste 
acht en twintig zittingen aangenomen ver
drag, wordt geacht dat verdrag bekrachtigd 
te hebben, zoals het door het onderhavige 
Verdrag gewijzigd is . 

Art. 4. Twee authentieke exemplaren 
van dit Verdrag worden ondertekend door 
de Voorzitter van de Conferentie en de Di
recteur-Generaal van het Internationaal 
Arbeidsbureau. Een dezer exemplaren wordt 
nedergelegd in het archief van het Inter
nationaal Arbeidsbureau, het andere· aan de 
Secretaris-Generaal van de Verenigde Na
ties gezonden om, overeenkomstig het be
paalde in artikel 102 van het Handvest der 
Verenigde Naties, te worden geregistreerd. 
De Directeur-Generaal doet een gewaar
merkt- afschrift van dit Verdrag aan alle 
Leden van de Internationale Arbeidsorgani
satie toekomen. 

· Art. 5. I. De officiële bekrachtigingen 
van dit Verdrag worden de Directeur-Gene
raal van het Internationaal Arbeidsbureau 
medegedeeld. 

2. Het Verdrag treedt in werking op de 
datum, waarop de bekrachtigingen van twee 
Leden van de Internationale Arbeidsorgani
satie door de Directeur-Generaal ontvangen 
zijn. · 

3. Zodra dit Verdrag in werking treedt 
en zodra verdere bekrachtigingen van dit 
Verdrag ontvangen zijn, geeft de Directeur
Generaal van het Internationaal Arbeidsbu
reau daarvan kennis aan alle Leden van de 
Internationale Arbeidsorganisatie en aan de 
Secfutaris- Generaal van de Verenigde Na-
ties. 

4. Elk Lid van de Organisatie, dat dit 
Verdrag bekrachtigt, erkent daarbij de gel
digheid van elke actie krachtens dit Ver
drag ondernomen gedurende de tijd tussen 
de inwerkingtreding van het Verdrag en de 
datum van eigen bekrachtiging. 

Art. 6. Bij het in werking treden van 
dit Verdrag draagt de Directeur-Generaal 
van het Internationaal Arbec;lsbureau zorg, 
dat van de officiële teksten van de door de 
Conferentie in de loop van haar eerste acht 
en twintig zittingen aangenomen verdragen, 
z9als die door de bepalingen van dit Ver
drag gewijzigd zijn, twee authentieke exem
plaren gemaakt worden, die behoorlijk van 
zijn handtekening zijn voorzien; een van die 
exemplaren wordt in het archief van het In
ternationaal Arbeidsbureau nedergelegd en 
een aan de Secretaris-Generaal van de Ver
enigde Naties gezonden om overeenkomstig 
het bepaalde in artikel 102 van het Hand
.vest der Verenigde Naties te worden gere
gistreerd; de Directeur-Generaal doet ge
waarmerkte afschriften van deze teksten 
aan alle Leden van de Organisatie toe
komen. 

Art. 7. Ondanks hetgeen in een door de 
Conferentie in de loop van haar eerste acht 
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en twintig zittingen aangenomen verdrag 
bepaald moge zijn, brengt de bekrachtiging 
van dit Verdrag door een Lid niet van zelf 
de opzegging van een zodanig verdrag met 
zich mede, noch belet het in werking treden 
van dit Verdrag de verdere bekrachtiging 
van een zodanig verdrag. 

Art. 8. - 1. Indien de Conferentie een 
nieuw verdrag aanneemt, hetwelk het on
derhavige Verdrag geheel of ged~eltelijk 
wijzigt, zal, tenzij het nieuwe verdrag anders 
bepaalt: · 

a. de bekrachtiging door een Lid van 
het nieuwe verdrag vanzelf medebrengen, 
de opzegging van dit Verdrag, onder. voor
behoud evenwel, dat het nieuwe verdrag, 
houdende herziening, in werking is getre
den; 

b. vanaf de datum, waarop het nieuwe 
'verdrag, houdende herziening, in werking 
is getreden, het onderhavige Verdrag niet 
meer door de Leden bekrachtigd kunnen 
worden. . 

2. Het onderhavige Verdrag blijft in elk 
geval naar vorm en inhoud van kracht voor 
die Leden, die "het bekrachtigd hebben en 
die het nieuwe verdrag, houdende herzie
ning, niet bekrachtigd hebben. 

Art. 9. De Engelse en Franse tekst van 
dit Verdrag zijn gelijkelijk authentiek. 

De voorafgaande tekst is de authentieke 
tekst van het Verdrag, behoorlijk aangeno
men door -de Algemene Conferentie van de 
Internationale Arbeidsorganisatie in haar 
negen en twintigste zitting, welke te Mon
treal gehouden is én op de negende dag van 
October 1946 gesloten is verklaard. 

TEN BLIJKE WAARVAN wij onze 

~t~n~;e;~~~g~;:!t:~ ~~~~~atst op de~eer-

. De Voorzitter van de Conferentie, 

HUMPHREY MITCHELL. 

De Directeur-Generaal van het lnJ 
ternationale Arbeidsbureau, 

EDWARD PHELAN. 

S. I 284 
7 Juli r948. BESLUIT tot bekendmaking 

van de gewijzigde tekst van de Dienst
plichtwet en van enige artikelen van de 
wijzigingswet van 27 Mei 1948 (Staats
blad I 221). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes · van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Ministers van 
Oorlog en Marine van 1 Juli 1948, afde-. 
ling A 3, nr. 16r8; 

Gezien artikel VI _ van de wet van 2 7 Mei 
1948 (Staatsblad I 221); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
'oe tekst van de Dienstpliclitwet, laatste

lijk gewijzigd bij de wet van 2 7 Mei 1948 
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(Staatsblad I 221), luidt zoals in de bijlage 
van dit besluit is aangegeven. 

De Ministers van Oorlog en Marine zijn, 
ieder voor zoveel hem aangaat, belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat met de 
bijlage in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Soestdijk, 7 Juli 1948. 
JULIANA. 

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

De Min. v . Marine a.i., A. H. J. L. FIEVEZ. 

(Uitgeg. 23 Juli 1948.) 

BIJLAGE 
van het besluit van 7 Juli 1948 

(Staatsblad I 284). 

TEKST VAN DE DIENSTPLICHTWET 

Wet van .4 Februari 1922 (Staatsblad 43), 
gewijzigd bij: 

wet van 2 Juli 1923 
29 Juni 'r925 
21 Juli ~ 1928 
12 Dec. 1929 
29 Nov. 1935 
22 April 1937 
21 Febr. ·1938 

" K. B . 
12 Aug. 1939 
18 Mei 1944 

wet van 4 Aug. 1947 
27 Mei 1948 

(Staatsblad 310), 
( 308), 
( 255), 
( 530) , 
( 685), 
( 500) , 
( 500), 
( 503), 
( E 32), 
( H 293), 
( I 221). 

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

dat een algemene herzienihg van de rege
ling omtrent de verplichte krijgsdienst no
dig is; 

Zo is het, _dat Wij, de Raad van State, enz. 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen 

Verklaring uitdrukkingen 
· Art. 1, 1. In deze wet wordt verstaan: 
a. onder "minister" Onze minister van 

oorlog of, indien het de zeemacht betreft, 
Onze minister van marine; 

b. onder "landmacht" de landmacht van 
het rijk met inbegrip van het reserveperso-
neel van deze landmacht; · 

c. onder ,,zeemacht" de Koninklijke ma
rine met inbegrip van het korps mariniers 
en van de Koninklijke marine-reserve; 

d. onder "overzeese krijgsmacht" het 
Koninklijk Nederlandsch-Indisch leger en 
het reservepersoneel van dat leger, de troe
pen in Suriname en Curaçao, de inlandse 
schepelingen bij de Koninklijke marine, het 
reservepersoneel van de zeemacht in Ne
derlandsch-Indië, en de groep van hen, die 
dienstplichtig zijn krachtens voor Neder
landsch-Indië geldende bepalingen; 

e. onder "wettelijke vertegenwoordiger" 
degeen, die de ouderlijke macht, de voogdij 
of de curatele uitoefent; 

/. onder ,,broeder" de wettige broeder 
of wettige halfbroeder; 

g. onder "dienstplichtige" - voor zover 
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het tegendeel niet blijkt - hij, die krach
tens deze wet tot de land- of de zeemacht 
behoort. 

2, Onder de ingevolge deze wet voor de 
dienstplicht in te schrijven personen worden 
uitsluitend mannelijke personen begrepen. 

3. Waar in deze wet wordt gesproken 
over personen, die ongeschikt verklaard, 
van dienst als gewoon dienstplichtige vrij
gesteld of van de dienst uitgesloten zijn of 
te wier aanzien een rechterlijke uitspraak 
heeft plaats gehad, worden hieronder -
voor zover het tegendeel niet blijkt -
uitsluitend begrepen diegenen, omtrent wie 
de desbetreffende uitspraak onherroepelijk 
is geworden. 

4. Waar in deze wet wordt gesproken 
van het roepen of het komen in werkelijke 
dienst, wordt daaronder ten aanzien van 
hen die zich reeds in werkelijke dienst be
vinden, verstaan het houden of blijven in 
werkelijke dienst. 

5. Waar in - deze wet wordt gesproken 
van de rang van onderofficier, wordt die 
van korporaal daaronder begrepen. 

Verplichtingen autoriteiten, enz. 
2. r. De autoriteiten, colleges èn ambte

naren, daartoe door Ons of door de minister 
aangewezen, zijn verplicht tot het vers~rek
ken van opgaven, inlichtingen en adviezen 
en '"het verlenen van medewerking in ver
band met de uitvoering van deze wet. 

2 . De vertrekken, meubelen en schrijf
behoeften, nodig voor de vergaderingen van 
de indelingsraad en van de herkeurings
raad, voor het bij deze raden te verrichten 
onderzoek, voor de inlijving, het onderzoek 
van verlofgangers en de uitreiking en in
levering van militaire goederen van verlof
gangers, worden beschikbaar gesteld van
wege de gemeente, waar deze verrichtingen 
plaats hebben, tenzij daarin op andere wijze 
wordt voorzien. Voor de indelingsraad en 
de herkeuringsraad wordt bovendien een 
plaats voor het bewaren . van bescheiden 
en van bij de raad benodigde voorwerpen 
beschikbaar gesteld vanwege de door het 
hoofd van de raad aan te wijzen gexpeente. 

Bevoegdheden autoriteiten 
3. Het hoofd van de indelingsraad, het 

hoofd van de herkeuringsraad en de autori
teiten, belast met de inlijving

1 
het onder

zoek van verlofgangers of het m ontvangst 
nemen van in te leveren goederen van ver
lofgangers, zijn bevoegd om, naar door de 
minister te stellen regelen, tot handhaving 
van de orde bij de door hen of onder hun 
leiding plaats hebbende verrichtingen de 

· hulp van de politie of van de militaire 
macht in te roepen. 

Vrijdom leges enz. 
4. Alle stukken, die in verband met de 

bepalingen van deze wet of van de te harer 
uitvoering gegeven voorschriften worden ge_ 
vorderd, ingediend, overgelegd of uitgereikt, 
zijn vrij van legesheffing, van kosten van 
legalisatie en van griffiekosten. 
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Vrijwillige _verbintenissen 
3. r. Hij , die voor de dienstplicht is in

geschreven. kan niettemin, ook al is hij als 
dienstplichtige ingelijfd, overeenkomstig de 
daaromtrent bestaande voorschriften wor
den toegelaten tot een vrijwillige verbinte
nis bij de landmacht, bij de zeemacht of 
bij de overzeese krijgsmacht. 

2. Hij, die zodanige verbintenis heeft 
aangegaan, wordt geacht, zodra zijn ver
plichte diensttijd een aanvang neemt, of, 
indien hij reeds ingelijfd was, zodra de ver
bintenis is ingegaan, de verplichte dienst 
te gelijk met de vrijwillige dienst te ver
vullen 'tot de tijd, waarop een van beide 
eindigt. 

3. Overigens zijn de bepalingen van deze 
wet gedurende de tijd der vrijwillige ver
bintenis slechts van toepassing, indien en 
voor zover de minister dit bepaalt. 

4. Hij, wiens uit een verbintenis voort
spruitende verplichtingen in hoofdzaak over
eenkomen met die, welke op een gewoon 
dienstplichtige rusten - te beoordeJen door 
de minister - , wordt, voor zover het tegen
deel niet blijkt, voor de toepassing van deze 
wet en van andere wetten niet als vrijwil
liger, maar als dienstplichtige beschouwd. 

Dienstplichtigheid in Indië 
4. r. Zolang een dienstplichtige ook in 

Nederlandsch-Indië aan de dienstplicht on
derworpen is , zijn de bepalingen van de 
hoofdstukken VII en VIII, voor zover het 
tegendeel niet blijkt of de minister niet 
anders bepaalt, niet op hem van toepassing. 

Vertrek naar Indië 
2. Hij, die tot gewoon dienstplichtige 

bestemd of als zodanig reeds ingelijfd is, 
geeft, als hij zich als burger naar Neder
landsch-Indië begeeft, hiervan vóór zijn 
vertrek daarheen kennis aan de burgemees
ter der gemeente, waar hij voor de dienst
plicht staat ingeschreven of, zo hij groot 
verlof geniet, waar hij in het bevolkings
register is opgenomen. Hij geeft daarbij op 
naar welke plaats en voor welk doel hij zich 
daarheen begeeft. 

Verlaten van Indië 
3. De in het vorig lid bedoelde persoon, 

die Nederlandsch-Indië als burger verlaat, 
zendt -hiervan vóór zijn vertrek, met vol
ledige opgaaf van zijn nieuw adres, bericht 
aan de burgemeester der in het vorig lid 
bedoelde gemeente. Vertrekt hij naar Ne
derland, dan zendt hij dit bericht binnen 
veertien dagen na aankomst in Nederland. 

.Uitvoering der wet 
5. De bepalingen, nodig ter uitvoering 

van deze wet, worden door Ons vastge
steld. 

HOOFDSTUK II. 
Inschrijving 

Wie moeten worden ingeschreven 
6. Voor de dienstplicht wordt ingeschre

ven de Nededander, die op het door Ons 
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te bepalen tijdstip van het jaar, waarin hij 
I8 jaar oud wordt, in een der Nederlandse 
bevolkingsregisters is opgenomen of had be
horen te zijn opgenomen. 

Inschrijving na de gewone tijd 
7. Voor de dienstplicht wordt ook inge

schreven, voor zover hij niet reeds inge
volge art. 6 is ingeschreven: 

a. de Nederlander, die na het in art. 
6 bedoeld tijdstip en v6ór I Januari van 
het jaar, waarin hij 35 jaar oud wordt, in 
èen der Nederlandse bevolkingsregisters 
wordt opgenomen of behoort te worden op
genomen; 

b. hij , die in bedoeld tijdvak Nederlan
der of opnieuw Nederlander is geworden, in
dien hij in een van die bevolkingsregisters 
is opgenomen of had behoren te zijn opge
nomen. 

Aangifte ter inschrijving 
8. 1. De inschrijving voor de dienst

plicht geschiedt in de door de minister te 
bepalen gemeente. Voor zover de minister 
het nodig oordeelt, geschiedt de inschrij
ving op aangifte. Deze heeft plaats bij de 
burgemeester van de gemeente, waar de in
schrijving moet geschieden. 

2. De aangifte geschiedt door de in te 
schrijven persoon zelf, bij zijn verhindering 
door zijn wettelijke vertegenwoordiger. Is 
een rechtspersoonlijkheid bezittende ver
eniging, een stichting of een instelling van 
weldadigheid wettelijk vertegenwoordiger, 
dan rust de verplichting tot aangifte bij 
verhindering op de bestuurders. 

3. De aangifte kan geschieden door tus
senkomst van een daartoe schriftelijk ge
machtigde. 

4. De aangifte geschiedt binnen de door 
de minister te bepalen tijd. 

Inschrijvingsregister 
9. z. Voor elke lichting wordt een af

zonderlijk inschrijvingsregister gehouden. 
2. Behoudeens de door Ons vast te stel~ 

len uitzonderingen geschiedt de inschrijving 
voor de lichting van het jaar, waarin de in 
te schrijven persoon 20 jaar oud wordt. 

HOOFDSTUK III. 
K e uring 

Redenen van ongeschiktheid 
10. z. De geschiktheid of ongeschikt

heid voor de dienst in verband met li
chaamslengte of met ziekten en gebreken 
wordt beoordeeld naar door Ons te stellen 
regelen. 

2. De uitspraak omtrent geschiktheid· of. 
ongeschiktheid geschiedt in het algemeen 
door indelingsraden en een of meer keu
ringsraden. 

3. De uitspraken van deze raden wor
den in het openbaar mdegedeeld. 

Herkeuring 
11. z. Een nieuw geneeskundig onder

zoek van een ingschrevene, omtrent wie 
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door de indelingsraad uitspraak is ~<laan, 
kan - uiterlijk de tiende dag na de dag, 
waarop de uitspraak in het openbaar is me
degedeeld - worden aangevraagd door de 
ingeschrevene, wie de uitspraak geldt, door 
elk der overige voor dezelfde gemeente en 
voor dezelfde gemeente en voor dezelfde 
lichting ingeschreven personen of door de 
wettelijke vertegenwoordiger. 

2. De aanvraag moet op aannemelijke 
in het verzoekschrift omschreven gronden 
berusten. 

3. De aanvrager dient het verzoekschrift 
in bij de burgemeester der gemeente, waar 
de persoon, wie de uitspraak geldt, voor de 
dienstplicht ingeschreven is. De burgemees
ter zendt het verzoekschrift aan de minister, 
die bevordert, dat de herkeuringsraad om
trent de aanvraag beslist. 

4. Verschijnt de ingeschrevene niet voor 
de herkeuringsraad, dan wordt de aanvraag, 
indien zij is gedaan door de ingeschrevene, 
wie de uitspraak geldt, of door zijn wette
lijke vertegenwoordiger, als vervallen be
beschouwd, behoudens de door Ons vast te 
stellen uitzönderingen. . 

5. Indien het vanwege de herkeurings
raad te houden onderzoek niet' mocht kun
nen plaats hebben, wordt de ingeschrevene 
voor geschikt gehouden. 

Keuringsplicht 
12. 1. Voor zover de minister het n~dig 

acht, is ieder ingeschrevene verplicht zich te 
onderwerpen aan een onderzoek tot het be
oordelen van zijn geschiktheid voor de 
dienst in het algemeen en tot het verkrijgen 
van gegevens voor zijn nadere bestemming 
en daartoe te verschijnen op plaats en tijd, 
welke hem worden aangewezen. Ter plaatse, 
waar de ingeschrevene zich ter gelegenheid 
van een dergelijk onderzoek bevindt, is hij 
verplicht zich te gedragen naar de aanwij
zingen van het hoofd van de raad en van. 
degenen, die vanwege het hoofd met het toe_ 
zicht belast zijn. 

2. Op de ingeschrevene, die tijdelijk on
geschikt is verklaard, rusten de in het vorig 
lid omschreven verplichtingen nogmaals in 
het jaar, volgende op dat, waarin deze uit
spraak geschiedde, tenzij hij inmiddels ge
schikt of voorgoed ongeschikt is verklaard 
of van d e dienst is uitgesloten. 

Verplichtingen geneeskundigen 
13. Elke voor het onderzoek van inge

schrevenen opgeroepen geneeskundige is 
verplicht de hem door het hoofd van de in
delingsraad of van de herkeuringsraad op
gedragen werkzaamheden te verrichten. 

Afkeuring enz. door bedrog 
14. 1 . Bestaat er naar het oordeel van 

de minister gegrond vermoeden, dat iemand 
voorgoed ongeschikt is verklijard als gevolg 
van bedrog, dan wordt de desbetreffende 
uitspraak door de minister vervallen ver
klaard en wordt de persoon, wie het geldt, 
geplaatst in de verhouding tot de dienst
plicht, waarin hij zou hebben verkeerd, in-
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dien \lij niet ongeschikt verklaard was. 
2. Tegen elke beslissing, krachtens het 

eerste lid genomen, kan - uiterlijk de tien
de dag na de dag, waarop zij ter kennis 
van de ingeschrevene is gebracht - deze of 
zijn wettelijke vertegenwoordiger in beroep 
komen. Art. 20 is, met uitzondering van de 
eerste volzin van het eerste lid, hierbij van 
toepassing. 

HOOFDSTUK IV. 

. Vrijstelling. 

Redenen van vrijstelling 
15. 1. Vrijstelling van dienst als ge

woon dienstplichtige wordt verleend we
gens: 

a. kostwinnerschap; 
b. persoonlijke onmisbaarheid; 
c. het bekleden van een geestelijk of een 

godsdienstig-menslievend ambt of opleiding 
tot zodanig ambt; 

d. broederdienst ; 
e. aanwezigheid van een bijzonder geval. 

Wie vrijstelling verleent 
2. Omtrent !,let ve rlenen van vrijstelling 

beslist de minister. 

Duur der vrijstelling 
3. De vrijstelling om een der redenen, 

genoemd onder a, b en c, wordt aanvanke
lijk voor een jaar verleend; blijkt ook bij 
de daarna te nemen beslissing nog grond 
voor vrijstelling aanwezig, dan wordt de 
vrijstelling voorgoed verleend, behoudens 
het geval, voorzien in de tweede volzin van 
het vierde lid. De vrijstelling om de reden, 
genoemd onder e, wordt hetzij voorgoed, 

, hetzij voor een bepaalde duur verleend. De 
vrijstelling om de reden, genoemd onder d, 
wordt uitsluitend voorgoed verleend. 

4. De tijdelijke vrijstelling om een der 
redenen, genoemd onder a en b, kan door 
degeen, die haar verleende, worden inge-. 
trokken, indien blijkt, dat de grond voor de 
vrijstelling niet meer bestaat. De vrijstel
ling om de reden, genoemd onder c, houdt 
op te gelden, zodra de vrijgestelde ophoudt 
te verkeren in een geval, als onder c is be
doeld. 

Kostwinners 
16. x. Vrijstelling wegens kostwinner

schap wordt verleend aan hem, door wiens 
verblijf in werkelijke dienst' voor eerste oefe
n ing voldoende middelen tot levensonder
houd aan andere personen ontbreken of zou-
den komen te ontbreken. ... 

2. Onder de personen, in het vorig lid 
bedoeld, .worden uitsluitend begrepen : 

a. de echtgenote van de ingschrevene ; 
b. zijn bloed- en aanverwanten in de 

rechte linie; 
c. zijn andere bloed- en aanverwanten 

in de tweede graad; 
d. zijn pleegouders; 
e. degenen, in wier onderhoud de inge

schrevene ingevolge rechterlijk vonnis moet 
voorzien. 

3. De vrijstelling blijft achterwege, in-
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dien de minister bepaalt, dat vergoeding zal 
worden toegekend als in art. 34 bedoeld. 

Persoonlijke onmisbaarheiá 
17. Vrijstelling wegens persoonlijke on

misbaarheid wordt verleend aan hem, door 
wiens verblijf in werkelijke dienst voor eer
ste oefening onoverkomelijke bezwaren zou
den ontstaan voor de instandhouding der 
middelen van bestaan van personen, als in 
art. x6, tweede lid, bedoeld . 

Geestelijken enz. 
18. Vrijstelling om de reden, genoemd in 

art. x5, eerste lid, onder c, wordt met in
achtneming van door Ons vast te stellen 
bepalingen verleend: 

a. aan de geestelijke, de bedienaar van 
de godsdienst, de zendeling, de broeder
diakoon van een godsdienstige vereniging 
en de rooms-katholieke ordebroeder; 

b. aan de student in de godgeleerdheid 
en de zendeling-kwekeling, die tot geeste
lijke. tot bedienaar van de godsdienst of tot 
zendeling wordt opgeleid, en aan de proef
broeder, die tot broeder-diakoon van een 
godsdienstige vereniging wordt opgeleid. 

Broederdienst 
19. x. Vrijstelling wegens broederdienst 

wordt verleend aan de ingeschrevene, die 
ten min'ste drie broeders heeft of gehad 
heeft, die dienen of gediend hebben bij de 
landmacht, bij de zeemacht of bij de over
zeese krijgsmacht. 

2. In een van deze gevallen wordt ge
acht te verkeren de broeder, die vóór het 
door Ons te bepalen tijdstip: 

a. ten minste 30 dagen in werkelijke 
dienst is geweest of 

b. ten gevolge van verleend uitstel van 
eerste oefening nog niet of nog geen 30 
dagen in werkelijke dienst is geweest of 

c. in het genot van militair pensioen is 
gesteld of 

d. gedurende zijn verblijf in werkelijke 
dienst is overleden. 

3. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het tweede lid onder a en onder d wordt 
door Ons bepaald, welke dienst in verband 
met zijn bijzondere aard als broederdienst 
buiten aanmerking blijft. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het tweede lid onder a en onder d wordt 
als werkelijke dienst ook beschouwd de 
dienst van hem, die op grond van gewetens
bezwaren is te werk gesteld bij een burger
lijke tak van S taatsdienst. 

5. Het bepaalde in het tweede lid onder 
b is slechts van toepassing, als het uitstel 
van eerste oefening is verleend na x945. 

Beroep 
20. 1. Tegen elke omtrent vrijstelling 

gedane uitspraak kan iedere belanghebben
de uiterlijk de tiende dag na de dag, waar
op de uitspraak ter algemene kennis is ge
bracht, in beroep komen. Indien de inge
schrevene. wie de uitspraak geldt, buiten 
Nederland verblijft, kan, voor zover het 
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door deze in te stellen beroep betreft, met 
overschrij ding van de termijn van tien da
gen genoegen worden genomen. Zolang om
trent zodanige overschrijding geen beslis
sing is genomen, wordt de, uitspraak na het 
verloop van de termijn van tien dagen als 
onherroepelijk beschouwd. 

2. Het verzoekschrift, dat met redenen 
omkleed moet zijn, wordt ingediend bij de 
burgemeester der gemeente, waar de per
soon, wie de uitspraak geldt, voor de dienst
plicht ingeschreven is . De burgemeester 
zendt het verzoekschrift aan Ons door. 

3. Nadat de Raad van State, afdeling 
voor de geschillen van bestuur, is gehoord, 
wordt door Ons bp het beroep beslist bij 
een met redenen omkleed besluit. 

-Vrijstelling door valsheid enz. 
21, r. Blijkt, dat iemand ten onrechte 

van dienst als gewoon dienstplichtige is 
vrijgesteld doordat het bewijsstuk of een 
der bewijsstukken, waarop de vrijstelling is 
verleend, vals of vervalst is, een onvolledige 
of met de waarheid strijdige verklaring, ge
tuigenis of opgaaf bevat, of een ander geldt 
dan hem, op wie het beschouwd werd be
trekking te hebben, dan wordt de desbe
treffende uitspraak door de minister ver
vallen verklaard en wordt de persoon, wie 
het geldt, geplaatst in de verhouding tot de 
dienstplicht. waarin hij zou hebben ver
keerd, indien hij niet vrijgesteld was. 

2. Tegen elke beslis~ing, krachtens· het 
eerste lid genomen, kan - uiterlijk de tien
de dag na de dag, waarop zij ter kennis van 
de ingeschrevene is gebracht - deze of zijn 
wettelijke vertegenwoordiger in beroep ko
men. Art. 20 is, met uitzondering van de 
eerste volzin van het eerste lid, hierbij van 
toepassing. 

HOOFDSTUK V 

Uit~luiti-ng 

Redenen van uitsluiting 
22, r. Van de dienst wordt uitgesloten 

hij, die: 
a . bij rechterlijke uitspraak in Neder

land, in Nederlandsch-Indië, Suriname of 
Curaçao of in het buitenland is veroordeeld 
tot een of meer straffen, zwaarder of te 
zamen zwaarder dan Nederlandse gevange
nisstraf van zes maanden; 

b. vóór zijn inlijving als dienstplichtige 
bij rechterlijke· uitspraak. hetzij ontslagen 
is uit de militaire dienst met of zonder 
ontzetting van de bevoegdheid om bij P" · 
gewapende macht te dienen, hetzij in Ne
derland of in Nederlandsch-Indië, Suriname 
of Curaçao van het recht om ooit weder bij 
de gewapende ma ·ht te dienen, ontzet, of 
van de militaire stand of van de betrekking 
van militair geëmployeerde vervallen ver
klaard is; 

c. vóór zijn inlijving als dienstplichtige 
bij wijze van krijgstuchtelijke maatregel uit
de dienst bij de land- of de zeemacht of bij 
de overzeese krijgsmacht is weggejaagd. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt hij, die gratie heeft verkregen, geacht 
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slechts te zijn veroordeeld tot de straf, welke 
krachtens de gratie op hem blijft rusten of 
komt te rusten. 

3. In bijzondere gevallen kan de uitslui
ting achterwege worden gelaten. 

B eslissing 
4. De uitsluiting geschiedt door de mi

nister. 
5. Tegen elke omtrent uitsluiting ge

dane uitspraak kan - uiterlijk de tiende 
dag na de dag, waarop de uitspraak ter 
kennis van de ingeschrevene is gebracht -
deze of zijn wettelijke vertegenwoordiger in 
beroep komen. Art. 20 is, met uitzondering 
van de eerste volzin van het eerste lid, 
hierbij van toepassing. 

HOOFDSTUK VI 

Inlijving 

Wie worden ingelijfd 
23. r. Behou<;lens de bepaling van het 

tweede lid worden alle voor de dienstplicht 
ingeschreven personen bij de land- of de · 
zeemacht ingelijfd . 

2. Niet wordt ingelijfd hij: 
a. die voor de dienst voorgoed onge

schikt is verlçlaard; 
b. die van de dienst is uitgesloten; 
c. die blijkt ingevolge een verdrag met 

een vreemde Staat niet tot krijgsdienst ver
plicht te zijn; 

d. van wie bekend is, dat hij is overle
den. 

3. Blijkt, dat iemand voor meer dan één 
gemeente zou moeten worden ingelijfd, dan 
bepaalt de minister voor welke gemeente 
of gemeenten de inlijving achterwege blijft. 

Bestemming tot gewoon en tot 
buitengewoon dienstplichtige 

24. r. Zij, die moeten worden ingelijfd, 
worden tot gewoon dienstplichtige bestemd, 
met uitzondering van hen, die: 

a. van dienst als gewoon dienstplichtige 
zijn vrijgesteld; 

b. behoren tot groepen, die naar door 
Ons vast te stellen regelen slechts bij drin
gende behoefte in werkelijke dienst behoren 
te komen of te wier aanzien geen behoefte 
bestaat aan het vervullen van werkelijke 
dienst buiten de gevallen van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone omstan
digheden. 

2. Onder de in het eerste lid onder b 
bedoelde · groepen worden ook begrepen zij, 
van wie een broeder in Nederlandse krijgs
dienst is gesneuveld of naar door Ons te 
stellen regelen met een gesneuvelde wordt 
gelijkgesteld. 

' 3. Ieder, die moet worden ingelijfd en 
niet tot . gewoon dienstplichtige wordt be
stemd, wordt bestemd tot buitengewoon 
dieristplichtige. . 

4. Indien aan iemand, die tot gewoon . 
dienstplichtige bestemd werd, vrijstelling 
van dienst als gewoon dienstplichtige wordt 
verleend, wordt hij buitengewoon dienst
plichtige. De minister kan ook anderen, die 
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tot gewoon dienstplichtige werden bestemd, 
nader tot buitengewoon dienstplichtige be
stemmen. 

5 . . Hij, die ten gevolge van verleende 
vrijstelling buitengewoon dienstplichtige is 
geworden, wordt gewoon dienstplichtige, zo
dra de vrijstellvig een einde neemt. 

Tijd van inlijving 
25. De inlijving geschiedt in de regel in 

het jaar der lichting. Zij kan echter ook in 
het jaar te voren of in een later jaar plaats 
hebben. 

Niet-opkomst ter inlijving 
26. r. Hij, die ter inlijving heeft moe

ten opkomen en op tijd en plaats, voor zijn 
verschijning bepaald, niet . is verschenen, 
meldt zich zodra mogelijk aan bij dç door 
Ons aan te wijzen autoriteit. 

2. De in art. 47 bedoelde personen en 
ambtenaren kunnen de in het eerste lid be
doelde persoon voor de daar bedoelde auto
riteit brengen · en hem daartoe aanhouden 
en, voor zoveel nodig, in verzekerde bewa
ring houden. Zij hebben toegang tot elke 
plaats, ten aanzien waarvan zij vermoeden, 
dat hij zich daar kan bevinden, en kunnen, 
indien de toegang hun wordt geweigerd, zich 
deze verschaffen, zo nodig met inroeping 
van de sterke arm. Is de plaats een woning 
of alleen door een woning toegankelijk, dan 
treden zij deze niet tegen de wil van de 
bewoner binnen dan op bijzondere schrif
telijke last van het hoofd van plaatselijke 
politie of in tegenwoordigheid van deze. 
Van dit binnentreden maken zij een proces
verbaal op, dat binnen tweemaal vier en 
twintig uren aan de bewoner in afschrift 
wordt medegedeeld. 

3. De minister kan gevallen aanwijzen, 
waarin toepassing van het eerste lid achter
wege blijft. 

HOOFDSTUK VII 

Werkelijke dienst 

Verplichting tot werkelijke dienst 
27. r. De gewone dienstplichtigen zijn 

- behalve in andere bij de wet voorziene 
gevallen - verplicht tot . het vervullen van 
werkelijke dienst: -

a. voor eerste oefening; · 
b. voor herhalingsoefeningen; 
c. in geval van oorlog, oorlogsgevaar of 

andere buitengewone omstandigheden. 
2. De buitengewone di nstplichtigen zijn 

- behalve in andere bij de wet · voorziene 
gevallen - alleen verplicht tot het ver
vullen van werkelijke dienst in geval van 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden. 

3. Voor hem, die gebleken is te verke
ren in een geval, als bedoeld in art. 15, 
eerste lid, onder c, geldt de in het tweede 
lid bedoelde verplichting slechts, indien hij 
ophoudt in zodanig geval te verkeren. 

Duur eerste oefening 
28. 1. De duur van de eerste oefening 

bedraagt: 
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Landmacht 

a . ten hoogste I2 maanden, behoudens 
het bepaalde onder b, c en d; 

b. ten hoogste IS maanden voor hen, die 
in opleiding zijn genomen tot onderofficier, 
alsmede voor de dienstplichtigen van de 
cavalerie en van de door Ons _aan te wijzen 
onderdelen· der artillerie, een en ander be
houdens het bepaalde onder c en d; 

c. ten hoogste .I8 maanden voor hen, die 
in opleiding zijn genomen tot officier, voor 
de dienstplichtigen van de verbindings
dienst, die in opleiding zijn genon,en tot on
derofficier en voor de dienstplichtigen van 
dé door Ons aan te wijzen onderdelen der 
aan- en afvoertroepen ; 

d. ten . hoogste 24 maanden voor de 
dienstplichtigen van de door Ons aan te wij
zen onderdelen der technisçhe troepen en 
voor de dienstplichtigen van de luchtstrijd
krachten, voor zoveel zij een technische 
vakopleiding ontvangen; 

Zeemacht 
e . ten hoogste 2I maanden. 
2. Voor de dienstplichtigen, voor wie de 

duur der eerste oefening minder dan 24 
maanden bedraagt, kan deze duur zo nodig 
door Ons tot ten hoogste 24 maanden wor
den verlengd, onverminderd het bepaalde 
in het derde lid. De dienstplichtigen, voor 
wie de duur der eerste oefening niet tot 24 
maanden is verlengd, kunnen, onverminderd 
de uit andere bepalingen voortvloeiende 
verplichtingen, worden verplicht, alsnog 
werkelijke dienst te vervullen uiterlijk tot 
het tijdstip, tot petwelk de eerste oefening 
had kunnen worden verlengd. 

3. Voor de dienstplichtigen, die met in
achtneming van door Ons vast te stellen 
regelen worden aangewezen om de eerste 
oefening voor een deel buiten Nederland te 
volbrengen, kan de duur, vermeld in het 
eerste lid onder a, b en c, met ten hoogste 
12 en die, vermeld onder d en e, met ten 
hoogste 6 maanden worden verlengd. 

4. Behoudens de uitzonderingen, uit deze 
wet of uit door Ons vast te stellen bepalin
gen voortvloeiende, wordt de eerste oefe
ning terstond na de inlijving aangevangen. 

5. Wie ter vervulling van de eerste oe
fening in werkelijke dienst komt buiten een 
tijdvak van inlijving voor de groep, waar
toe hij behoort, wordt geacht deze oefening 
aan te vangen in het eerstvolgend zodanig 
tijdvak, tenzij de minister anders bepaalt. 

6. Naar door Ons te stellen -regelen kan 
de dienstplichtige worden verplicht de eer
ste oefening bij gedeelten in twee of meer 
niet aansluitende tijdvakken te vervullen. 

7. Naar door Ons te stellen regelen kan 
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de 
eerste oefening worden verleend. 

Herhalingsoefeningen 
29. r. De duur der herhalingsoefenin

gen bedraagt ten hoo~ste 85 dagen. Deze 
oefeningen kunnen over twee of meer tijd
vakken worden verdeeld. 

2. Voor zoveel nodig, duurt voor de on-
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derofficieren elke herhalingsoefening zeven 
dagen langer dan voor de nndere dienst
plichtigen. 

3. Naar door Ons te stellen regelen kan 
gehele of gedeeltelijke vrijstelling van de 
herhalingsoefeningen worden verleend. 

Buitengewone opkomst 
30. 1. In g.eval van oorlog, oorlogsge

vaar of andere buitgewone omstandigheden 
heeft buitengewone oproeping in werkelijke 
dienst van dienstplichtigen plaats, voor zo
ver Wij dit nodig achten. 

2. Wordt een bevel tot oproeping, als in 
het eerste lid bedoeld, gegeven ter hand
having of tot herstel van d e openbare rust 
of orde, tot uitvoering van wettelijke voor
schriften of om andere overwegende rede
nen, dan geschiedt dit in het algemeen zo
danig, d at, voor zover een groep van dienst
plichtigen niet in haar geheel wordt opge
roepen. de oproeping van dienstplichtigen 
ener jongere lichting aan de oproeping van 
die der daarop volgende oudere lichting 
vooraf of daarmede gepaard gaat. 

3 . Door Ons kunnen groepen van dienst
plichtigen worden aangewezen, die in geval 
van een buitengewone oproeping, als in het 
eerste lid bedoeld, niet of voorlopig niet in 
werkelijke dienst komen. 

Vrijwillige opkomst 
31. Aan dienstplichtigen, die in werke

lijke dienst wensen te komen buiten de tijd, 
welke zij in werkelijke dienst moeten door
brengen, kan dit naar door de minister te 
stellen regelen worden vergund. 

Verlenging werkelijke dienst 
32. r. D e dienstplichtige kan, als hij 

voor groot verlof in aanmerking komt, in 
werkelijke dienst worden gehouden: 

a. zolang hij de graad van geoefendheid, 
die hij bij het einde van de oefeningstijd 
had moeten bezitten, niet heeft bereikt; 

b . gedurende evenveel dagen als hij door 
het ondergaan van straf, door ongeoorloofde 
afwezigheid of door desertie niet aan de 
dagelijkse dienst heeft deelgenomen; 

c. zolang dit nodig is tot het ondergaan 
van straf of voor het onderzoek omtrent een 
strafbaar feit of een krijgstuchtelijk ver
grijp, waarvan hij verdacht of beklaagd 
wordt; 

d . zolang hij de geldelijke schuld, die in
gevolge administratieve bepalingen op hem 
rust ter zake van zijn aansprakelijkheid 
voor militaire goederen, niet heeft aange-
zuiverd; ~ 

e. zolang hij ziek is, voor zover hij zelf 
verlangt in werkelijke dienst te blijven en 
zijn toestand dit wenselijk maakt; 

f . zolang het vertrek . met groot verlof 
gevaar zou opleveren voor verspreiding van 
in de kazerne of aan boord heersende of 
geheerst hebbende besmettelijke ziekte. 

2. De dienstplichtige, die niet in wer
kelijke dienst is, kan ter zake van de in het 
eerste lid onder c omschreven reden in wer
kelijke dienst worden geroepen. 
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Dienst buitenslands 
33. 1. De dienstplichtigen van de land

macht worden zonder hun toestemming niet 
dan krachtens een afzonderlijke wet naar 
Nederlandsch-Indië, Suriname of Curaçao 
gezonden. 

2. De dienstplichtigen van de zeemacht 
kunnen worden bestemd voor diensten bui
ten Europa: 

a. ingeval zij daartoe hun toestemming 
hebben gegeven; 

b. in geval van oorlog of oorlogsgevaar; 
c. in geval van !\fldere buitengewone 

omstandigheden op door Ons te verlenen 
machtiging; 

d. in gewone tijden, indien het te ver
wachten is, dat de voor hen bepaalde oefe
ningstijd daardoor niet zal worden over
schreden. 

3 . Ingeval onvoorziene omstandigheden 
- niet inbegrepen de gevallen, bedoeld in 
het tweede lid onder b en c - verhinderen, 
dat dienstplichtigen van de zeemacht, die 
in gewone tijden voor diensten buitenslands 
in Europa of krachtens het bepaalde in het 
tweede lid onder d voor diensten buiten 
Europa zijn bestemd, vóór het einde van de 
voor hen bepaalde oefeningstijd in Neder
land terugkeren, kan hun verblijf in werke
lijke dienst, zonder hun toestemming, met 
niet meer dan vier maanden worden ver
lengd. 

4. Zolang de dienstplichtigen tussen de 
keerkringen dienen, genieten zij verhoogde 
militaire inkomsten. 

Kostwinnersvergoeding 
34. i. Heeft het verplicht verblijf in 

werkelijke dienst van een diensJplichtige · ten 
gevolge, dat voldoende middelen tot levens
onderhoud ontbreken of zouden komen te 
ontbreken aan personen, als in art. 16, twee
de lid, bedoeld, en wordt hem geen vrij
stelling van dienst als gewoon dienstplich
tige of van de werkelijke dienst verleend, 
dan wordt naar door Ons te stellen regelen 
aan bedoelde personen op hun verzoek een 
vergoeding uit 's rijks kas toegekend. Ook in 
andere gevallen kan ter zake van verblijf in 
werkelijke dienst zodanige vergoeding wor
den toegekend. 

2 . W aneer in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandig
heden de dienstplichtigen - hetzij allen, 
hetzij voor een deel - buitengewoon in 
werkelijke dienst zijn geroepen, worden de 
gelden, benodigd voor de uitbetaling van 
de in dit artikel bedoefde vergoeding, voor
geschoten uit de gemeentekas, tenzij de 
minister dit niet nodig acht. Bij de regelen, 
omtrent het verlenen van het voorschot te 
stellen, kan van de bepalingen der Ge
meentewet in zake het doen van betalingen 
_yi t de gemeentekas worden afgeweken. 

HOOFDSTUK VIII 

Groot verlof 

Verlenen groot verlof 
35. r. Zodra voor een dienstplichtige 
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een tijdvak aanbreekt, waarin hij niet in 
werkelijke dienst 1s, noch in werkelijke 
dienst behoeft te zijn, treedt hij in het genot 
van groot verlof. 

2. Voor de toepassing van de volgende 
artikelen wordt onder groot-verlofganger 
verstaan de gewone dienstplichtige, van het 
tijdstip, waarop het groot verlof ingaat, tot 
het tijdstip, waarop hij daarna in werkelijke 
dienst komt. 

Opgaaf van adres 
36. Voor zover de minister het nodig 

acht, verricht de groot-verlofganger op de 
wijze, door de minister te bepalen, de vol
gend handelingen: 

a. opgeven van zijn adres; 
b. opgeven van vertrek naar en terug

keer uit het buitenland ter zake van de uit
oefening van de zeevaart of de zeevisserij ; 

c. verlenen van inzage van de hem uit-
gereikte militaire bescheiden; 

d. in ontvangst nemen en beantwoorden 
van aan hem g,erichte brieven. 

Uitrusting 
37. r. De groot-verlofganger is verplicht 

de tot zijn uitrusting behorende goederen, 
voor zover deze hem zijn uitgereikt of door 
hem zelf zijn aangeschaft, naar behoren te 
bewaren en te onder,houden, zomede te zor
gen, dat zij niet worden gebruikt bu~ten de 
gevallen, door de minister aangewezen. 

2 . De groot-verlofganger is verplicht om 
in de gevallen en naar de voorschriften, 
door ,de minister vast te stellen, goederen 
in ontvangst te nemen of in te leveren.' 

3. Voor zover de"minister het nodig acht, 
is de groot-verlofganger verplicht zich elk 
jaar eenmaal te onderwerpen aan een on
derzoek. Hij verschijnt daarbij in uniform 
gekleed en bovendien voorzien van de ove
rige in het eerste lid bedoelde goederen. 

4. De groot-verlofganger, die een der 
in het tweede en het derde lid omschreve11 
verplichtingen niet naleeft of wiens goede
ren bij de inlevering of bij het onderzoek 
blijken niet in de vereiste staat te verkeren, 
kan nogmaals worden verplicht tot gelijke 
handelingen, als in genoemde bepalingen 
omschreven. 

5. De groot-verlofganger staat bij het 
onderzoek, in het derde lid bedoeld, en zo
lang hij ter gelegenheid van het onderzoek 
in uniform gekleed is, alsmede zolang hij 
aanwezig is bij de inlevering van goederen, 
onder de bevelen van de autoriteit, die het 
onderzoek houdt of met het in ontvangst 
nemen van goederen belast is. 

Straffen 
38, · r. Hij, die niet voldoet aan een in~ 

gevolge art. 36 of art. 37 op hem rustende 
verplichting, kan voor de tijd van ten hoog
ste twee maanden in werkelijke dienst wor
den geroepen. De minister bepaalt de duur 
van deze werkelijke dienst. Hij, die in Ne
derlandsch-Indië verblijft, kan worden ver
plicht deze werkelijke dienst aldaar te ver
vullen. 
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2. De dienstplichtige, die zich niet on
derwerpt aan een hem opgelegde straf of 
niet voldoet aan een oproeping voor de 
werkelijke dienst, kan door de in art. 47 
bedoelde personen en ambtenaren worden 
aangehouden en naar de plaats van bestem
ming worden overgebracht. Art. 26, tweede 
lid, tweede, derde en vierde volzin, is hier
bij van toepassing. 

Schadevergoeding rijksgoed_eren 
39. r. In geval van beschadiging, zoek

raken of verloren gaan van aan een dienst
plichtige toevertrouwde rijksgoederen is 
deze, onverminderd de overige daaraan ver
bonden gevolgen, verplicht de deswege ont
stane schade aan het rijk te vergoeden, ten
zij hij aantoont of althans aannemelijk 
maakt, dat de .schade niet aan zijn schuld 
is te wijten. · 

2. De verplichting tot het vergoeden 
van de schade en het bedrag der vergoe
ding worden vastgesteld en de betaling ge
schiedt naar regelen, door Ons te stellen. 

3. Heeft de betaling, i n het vorig lid be
doeld, ni.et bii.nen ,de daarvoor bepaalde tijd 
plaats gehad, dan maant de door de minis
ter aan te wijzen autoriteit de nalatige 

• dienstplichtige schriftelijk aan om alsnog 
binnen tien dagen na de dagtekening van 
de aanmaning het vastgestelde bedrag te 
betalen. Volgt op deze aanmaning de beta
ling binnen de gestelde termijn niet, dan 
vaardigt bedoelde autoriteit een dwangbe
vel uit, medebrengende het recht om de 
roerende en onroerende goederen van de 
dienstplichtige zonder vonnis aan te tasten. 

4. Het dwangbevel wordt door de zorg 
van de daarbij aangewezen ontvanger der 
directe belastingen betekend en voorts ten 
uitvoer gelegd op de wijze, bij het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering ten aanzien 
van vonnissen en authentieke akten voor
geschreven, behoudens dat, met afwijking 
van art. 440, derde lid, en art. 450, tweede 
lid, van dat wetboek, bij inbeslagneming 
van roerende goederen de daarmede be
laste ambtenaar zich desverkiezende niet 
door getuigen of door slechts één r:etuige 
behoeft te doen bijstaan en die ambtenaar 
bevoegd is de persoon, tegen wie het beslag 
is gedaan, ook zonder diens bewilliging tot 
bewaarder aan te stellen. Het dwangbevel 
kan in het gehele rijk worden' ten uitvoer 
gelegd. De betekening en de tenuitvoerleg
ging van dwangbevelen, als in dit lid be
doéld, geschieden door de deurwaarders der 
dire cte belastingen. 

5. Na de betekening kan uitsluitend 
worden betaald ten kantore van de in• het 
dwangbevel aangewezen ontvanger of, bij, 
inbeslagneming, in handen van de deur
waarder. 

6. De kosten van vervolging worden be
rekend volgens de bepalingen betreffende 
de kosten van vervolging ter zake van di
recte belastingen. Het recht, om de goede
ren van de dienstplichtige zonder vonnis 
aan te tasten, strekt zich uit tot deze kos
ten. 
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7. Verzet tegen de tenuitvoerlegging van 
het dwangbevel · kan niet gericht zijn tegen 
de rechtmatigheid van de beslissing, hou
d ende vaststelling van de verplichting tot 
het vergoeden van de schade of van het 
bedrag der schadevergoeding, noch gegrond 
zijn op de bewering, dat de aanmaning tot 
betaling de dienstplichtige niet heeft be
reikt. 

8. De toerekening en afschrijving van de 
·betalingen van de dienstplichtige geschie
den in de volgende orde: 

a. op de kosten van vervolging, zo die 
verschuldigd zijn; 

b. op het bedrag der schadevergoeding. 
9. Indien het vergoeden van schade, als 

in het eerste lid bedoeld, niet heeft plaats 
-gehad vóór het tijdstip, waarop de dienst
plichtige uit de dienst wordt ontslagen, zijn 
de bepalingen van de vorige leden ook ten 
aanzien van de ontslagene van toepassing. 

Verhaal op loon, enz. 
40. 1. Alle personen of lichamen, die 

.aan een dienstplichtige arbeidsloon dan wel 
bezoldiging, pensioen, wachtgeld of andere 
periodieke uitkeringen wegens ambten of 
bedieningen verschuldigd zijn, zijn verplicht, 
,op daartoe gedane vordering van de over
eenkomstig art. 39, vierde lid, aangewezen 
-ontvanger, voor zover de door hen verschul
digde gelden strekken, de ten laste van de 
dienstplichtige vastgestelde schadevergoe
ding voor diens rekening aan de bedoelde 
ontvanger te betalen, tenzij onder hen be
slag gelegd, verzet gedaan of op andere 
wijze verhaal genomen is ter zake van 
inschulden, waaraan voorrang is verbonden. 
De kwitantiën der betaalde schadevergoe
ding moeten hun in rekening worden ge-
1eden. 

2. Zolang het in de vordering genoemde 
bedrag niet t en volle is voldaan, gaan de in 
het eerste lid bedoelde schuldenaren met de 
betaling voort, naar gelang zij arbeidsloon 
-0f wel bezoldiging, pensioen, wachtgeld of 
andere periodieke uitkeringen wegens amb
ten of bedieningen verschuldigd worden. 

3. Indien de in dit artikel bedoelde 
schuldenaren in gebreke blijven aan de vor
dering van de ontvanger te voldoen, worden 
.zij bij executoriaal beslag vervolgd op de 
wijze, bij het 2de boek, 2de titel , 2de af
,deling, van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering bepaald. De kosten van 
·vervolging komen in dat geval voor hun 
r.ekening, zonder dat zij te dier zake enig 
verhaal op de dienstplichtige kunnen uit
oefenen. 

4. De bepalingen van de vorige leden 
.zijn slechts van toepassing, voor zover het 
arbeidsloon, de bezoldiging, het pensioen, 
het wachtgeld of de andere periodieke uit
keringen vatbaar zijn voor beslag. Gage 
wordt te dezen als gewoon arbeidsloon be
handeld. 

5. Art. 39, negende lid, geldt ook met be
trekking tot de vorige leden van dit artikel. 

HOOFDSTUK IX. 

Ontslag 

Algemene diensteindiging 
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41. 1 . De dienstplichtigen worden 
behoudens het bepaalde in het tweede lid 
- uit de dienst ontslagen: 

a. voor zover zij de rang van onderoffi
cièr of die van officier niet bekleden, met 
ingang van 1 October van het jaar, waarin 
zij 3 5 jaar oud worden; 

b. voor zover zij de rang van onderoffi
cier bekleden, met ingang van 1 October 
van het jaar, waarin zij 40 jaar oud worden; 

c . voor zover zij de rang van officier 
bekleden, met ingang van 1 October van 
het jaar, waarin zij 45 jaar oud worden. 

2. De dienstplichtigen van de .zeemacht, 
die als vrijwilliger bij de zeemacht worden 
gepensionneerd en als ",Odanig krach.teris 
andere wettelijke bepalingen in geval v:an 
oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden kunnen worden op
geroepen, worden op de datum van hun 
pensionnering tevens als dienstplichtige uit 
de dienst ontslagen. 

3. Behoudens de door Ons v11,st te stel
len uitzonderingen behoren zij, die als 
dienstplichtige in opleiding zijn genomen 
tot officier, met ingang van de dag, vol
gende op de laatste dag der eerste oefening, 
en voor de tijd, die zij als dienstplichtige 
nog hebben te dienen, tot het reserveperso
neel der landmacht, indien het dienstplich
tigen der landmacht, en tot de Koninklijke 
marine-reserve, indien het dienstplichtigen 
van de zeemacht betreft. Worden zij vóór 
het einde van die tijd llit de dienst bij het 
reservepersoneel ontslagen om een reden, 
niet behorende tot de redenen, in art. 42, 
eerste lid, onder a-g bedoeld, dan worden 
de bepalingen van de hoofdstukken VII, 
VIII, IX en X van deze wet te hunnen 
aanzien weäer volledig van toepassing. 

4. De dienstplichtigen, die vóór de ein
diging van hun dienstplicst zijn of worden 
·ontslagen als vrijwilliger bij de zeemacht 
diging van hun dienstplicht zijn of worden 
doeld in het tweede lid, behoren van dat 
ontslag af tot aan het tijdstip, waarop hun 
dienstplicht eindigt, tot de Koninklijke ma
rinereserve, indien en voor zolang zij te be
grijpen zijn onder een van de door Ons aan 
te wijzen categorieën. 

5. Het ontslag, bedoeld in het eerste 
lid, kan worden opgeschort zolang de dienst
plichtige krachtens art. 32 in werkelijke 
dienst behoort te blijven en zolang hij d e 
ingevolge een andere wettelijke bepaling te 
vervullen werkelijke dienst nog niet heeft 
volbracht. 

Tussentijds ontslag 
42. 1. Met afwijking van de bepalingen 

van het vorig artikel wordt, behoudens de 
gevallen van ontslag, in andere wetten voor
zien, zo spoedig mogelijk uit de dienst ont
slagen de dienstplichtige: 

a. die wegens te geringe lichaamslengte 
of wegens ziekte of gebreken blijkt voor-
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goed ongeschikt te zijn voor de dienst; 
b. die van de dienst wordt uitgesloten; 
c. die bij wijze van krijgstuchtelijke 

maatregel uit de dienst moet worden weg
gejaagd; 

d. wie tijdelijk het recht is ontzegd om 
bij de gewapende macht of als militair ge
employeerde te dienen, of die tijdelijk van 
dat rec.ht is of wordt ontzet, met dien ver
stande, dat hij alleen in bijzondere geval
len, ter beoordeling van de ' minister, op
nieuw wordt ingelijfd, mits de ontzegging 
of de ontzetting, hetzij door het verstrijken 
van_ àe daarvoor bepaalde termijn, hetzij 
ten gevolge van verleende gratie een einde 
heeft genomen; 

e. die bij rechterlijke uitspraak in Ne
derland ' of in Nederlandsch-Indië, Surina
me of Curaçao van het recht oin ooit weder 
bij de gewapende macht te dienen, ontzet, 
of van de militaire stand of van de betrek
king van militair geëmployeerde vervallen 
verklaard is ; 

f . die blijkt ingevolge een - verdrag met 
een vreemde Staat niet tot krijgsdienst ver
plicht te zijn; 

g. die op grond van gewetensbezwaren 
wordt te , werk gesteld bij een burgerlijke 
tak van Staatsdienst. 

2 . Ten aap.zien van de onder d bedoelde 
persoon ·blijft toepassing van het eerste lid 
achterwege, indien de ontzegging of de ont
zetting voorwaardelijk is uitgesproken en 
geen last tot tenuitvoerlegging is gegeven, 
en kan zij achterwege worden gelaten, in
dien de ontzegging of de ontzetting, hetzij 
door het verstrijken van de daarvoor be
paalde termijn, hetzij ten gevolge van ver
leende gratie reeds een einde heeft geno
m en. 

Schorsing ontslag 
43. x. In geval van oorlog, oorlogsge

vaar of andere · buitengewone omstandighe
den kunnen Wij dienstplichtigen langer in 
dienst doen houden dan is bepaald in art. 
41. 

2 • . N adat van deze bevoegdheid is ge
bruik gemaakt, wordt onverwijld een voor
stel van w_et aan de Staten- Gene aal ge
daan, om het langer in dienst houden zoveel 
nodig te bepalen. 

HOOFDSTUK X 

Strafbepalingen 

Nalatigheid inschrijving, 
opgav en en keuring 

44. x. Met hechtenis van ten hoogste 
veertien dagen of geldboete van ten hoogste 
honderd vijftig gulden wordt gestraft: 

a . hij, die niet voldoet aan een inge
volge art. 4, tweede of derde lid, art. 8, 
tweede lid, of art. 12 op hem rustende ver
plichting; 

b . degene, die de in verband met deze 
wet van hem gevraàgde opgaven niet of 
niet naar waarheid verstrekt. 

2. Met g~vangenisstraf van ten hoogste 
twee maanden of geldboete van ten ~oogste 
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zeshonderd gulden wordt gestraft hij, die 
opzettelijk: een der in het eerste lid bedoel
de feiten pleegt. 

Nalatigheid inlijving 
45. x. Met hechtenis van ten hoogste 

een maand of geldboete van t en hoogste 
driehonderd. gulden wordt gestraft: 

a. hij, die ingevolge dèze wet ter inlij
ving moet opkomen en niet verschijnt op 
tijd en plaats, voor zijn verschijning be
paald, tenzij blijkt, dat voor zijn niet-ver
schijning een geldige reden bestond; 

b. hij , die niet voldoet aan de ingevolge 
art, .26, eerste Jid, op hem rustende ver
plichting. 

2. M et gevangenisstraf van ten hoogste 
tien m aax:iden of geldboete van ten hoogste 
drie duizend gulden wordt gestraft hij, die 
opzettelijk een der in het eerste Jid be
doelde fe iten pleegt. 

Overtredingen en misdrijven 
46. De feiten, bij deze wet strafbaar ge

steld, worden als overtredingen beschouwd, 
met uitzondering van die, strafbaar gesteld 
bij art. 44, tweede lid, en bij art. 45, tweede 
lid, welke als misdrijven worden beschouwd. 

Opsporing strafbare feiten 
47. M et de opsporing van de feiten, bij 

deze wet strafbaar gesteld, zijn , behalve de 
in de art . 141 van het Wetboek van Straf
vordering aangewezen personen, belast de 
marechaussee, de militairen der politietroe
pen en de ambtenaren van rijks- en ge
meentepolitie. 

HOOFDSTUK XI 

Overgangs- en slotbepalingen 

Ingeschrevenen lichting 1923 

48. x._ Zij, die voor de lichting der mi
litie van 1923 zijn ingeschreven, worden 
geacht voor de dienstplicht te zijn . inge
schreven ç,vereenkomstig de bepalingen van 
deze wet. 

Verzuimde inschrijving 
2 . Zij, die vóór het in werking treden 

van deze wet voor de militie hadden moe
ten worden ingeschreven, doch wier in
schrijving niet heeft · plaat_s gehad, worden 
voor de dienstplicht ingeschreven, zodra 
het verzuim blijkt. 

Toepassing bepalingen op 
lichting 192 2 en vroegere 
lichtingen 

.3. Door Ons wordt bepaald in hoever 
de wettelijke bepalingen, die laatstelijk vóór 
het in ·werking treden van deze wet golden, 
na dat in werking treden nog worden toe
gepast ten aanzien van de lichtingen van 
1922 en vroegere jaren en in hoever de be
palingen van deze wet niet voor die lich
tingen gelden. 

Tijdelijk-vrijgestelden 
4. Zij, die bij het in werking treden van 

deze wet in het genot zijn van tijdelijke 
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vrijstelling van de dienst bij de militie of 
van ontheffing van de werkelijke· dienst bij 
de landweer, worden, totdat de duur van 
deze vrijstelling of ontheffing zal zijn ge
eindigd, geacht vrijstelling van de dienst
plicht te genieten overeenkomstig de be
palingen van deze wet. 

Ter inlijving bestemden 
5. Zij , die bij het in werking treden van 

deze wet ter inlijving bij de militie bestemd 
zijn, worden geacht overeenkomstig de be
palingen van deze wet tot gewoon dienst
plichtige bestemd te zijn, met dien ver
stande, dat een deel van hen, die voor de 
lichting v,an I922 ter inlijving zijn bestemd, 
alsnog tot buiteng.ewoon dienstplichtige kan 
worden bestemd. 

Ter inlijving opgeroepenen 
6. Zij, die vóór het in werking treden 

van deze wet ter inlijving bij de militie zijn 
opgeroepen, maar nog niet zijn ingelijfd, 
worden geacht overeenkomstig de bepalin
gen van deze wet ter inlijving te zijn opge
roepen. 

Ingelijfden militie en landweer 
49. I. Zij, die bij het in werking treden 

van deze wet bij de militie of als dienst
plichtige bij de landweer dienen, worden 
geacht overeenkomstig de bepalingen van 
deze wet tot gewoon dienstplichtige be
stemd te zijn. 

Landweervrijwilligers 
2. Zij, die bij het in werking treden van 

deze wet tot de landweer behoren krachtens 
een bij het reservepersoneel der landmacht 
aangegane verbintenis, volbrengen de uit 
deze verbintenis voortspruitende, bij de 
landweer te vervullen, verplichtingen na het 
in w.erking treden van deze wet bij de land
macht. 

Landstormplichtigen 
3 . Zij, die bij het in wer,!<ing treden van 

deze wet als dienstplichtige behoren tot de 
landstorm, worden beschouwd als buiten
gewone dienstplichtigen in de zin van deze 
wet. Voor zoveel zij, hetzij vóór, hetzij na 
de aanvang van de landstormplicht, in wer
kelijke dienst zijn geweest, zijn de artikelen 
35- 38, met uitzondering van het derde lid 
van art. 37, op hen van toepassing. Echter 
geldt voor hen, die bij de zeemacht hebben 
gediend, het bepaalde in art. 37, eerste lid, 
slechts ten aanzien van uitrustingsgoederen, 
die zijn uitgereikt of aangeschaft na het 
in werking treden van deze wet. De minis
ter kan groepen van dienstplichtigen aan
wijzen, voor wie het bepaalde in de tweede 
volzin niet geldt. 

Vrijgestelden eigen vrijwil-
lige dienst, enz. 

4. Zij , die vóór het in werking treden 
van deze wet een vrijwillige verbintenis 
hebben aangegaan, niet bij de militie zijn 
ingelijfd en niet tot de landstorm behoren, 
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worden eveneens beschouwd als buitenge
wone dienstplichtigen in de zin van deze 
wet, voor zover het in art. 4I bedoelde tijd
stip te hunnen aanzien nog niet is verstre
ken en de vrijwillige dienst niet is geëin
digd om een reden, als bedoeld in art. 42. 
Ten aanzien van diegenen hunner, wier vrij
willige dienst bij het in werking treden van ~ 
deze wet nog niet is geëindigd, wordt de 
bepaling van de vorige volzin eerst toege
past van het tijdstip af, waarop zij de vrij
willige dienst verlaten. 

Landstormvrijwilligers 
5. Zij, die bij het in werking treden van 

deze wet tot de landstorm behoren krach
tens een daarbij aangegane verbintenis, vol
brengen de uit deze verbintenis voortsprui
tende verplichtingen na het in werking tre
den van deze wet bij een onderdeel van de 
landmacht of bij de zeemacht. 

Dienstplichtige res .-officieren 
6. Zij , die bij het in werking treden van 

deze wet krachtens art. 79, .vijfde lid, der 
Militiewet of krachtens art. I6, vierde lid, 
der Landweerwet tot het reservepersoneel 
der landmacht behoren, blijven daartoe be
horen tot het tijdstip, waarop hun dienst
plicht volgens art. 4I zou eindigen, tenzij 
hun volgens de. geldende wettelijke bepa
lingen eerder ontslag wordt verleend. Ge
durende de tijd, die zij krachtens deze be
paling dienen na het tijdstip, waarop zij 
volgens de Militiewet of de Landweerwet 
zouden zijn ontslagen, zijn zij nret verplicht 
voor oefeningen in werkelijke dienst te ko
men. 

Militie-officieren 
7. De wet van 6 Juni I905 (Staatsblad 

no. I 78) is niet van toepassing op hen, die 
na I Maart I9I2 uit de militie tot officier 
zijn benoemd. . · 

Gewezen vrijwilligers zeemacht 
8. De dienstplichtigen van de zeemacht, 

die als vrijwilliger bij de zeemacht zijn ont
slagen of die als zodanig worden ontslagen 
voordat•de wettelijke voorzieningen ter uit
voering van het bepaalde in art. 4x, vierde 
lid, in werking zullen zijn getreden, komen 
eerst met ingang van d e datum van die in
werkingtreding tot de Konin klijke marine
reserve te behoren. 

W rkelij ke dienst 
9. Zij, die bij het in werking treden van 

deze wet de werkelijke dienst, die zij inge
volge een vroegere wet te vervullen had-· 
den, nog niet hebben volbracht, zijn ver
plicht die dienst nog te volbrengen, tenzij 
de minjster anders bepaalt. 

m. Voor hen , die vóór het in werking 
treden van deze wet ter inlijc,iilg bij de mi
litie bes temd zijn en hun eerste oefening 
nog niet hebben volbracht, duurt deze oefe
ning niet langer dan zij volgens de Militie
wet zou hebben geduurd. Hierbij wordt het 
in art. 79, zesde lid, der Militiewet bedoeld 



621 

verlengd bedrijf in werkelijke dienst van 
dienstplichtigen, die tot onderofficier wor
den opgeleid, gerekend tot de eerste oefe
ning te behoren. 

_Lichtingssterkte 1923 en 1924 
50. Voor zoveel de lichtingen van 1923 

en 1924 betreft, kan ten aanzien van het 
getal tot gewoon dienstplichtige te bestem
men personen worden afgeweken van art. 
.25 1, eerste lid, met dien verstande, dat op 
het einde van het lichtingsjaar het getal van 
deze tot de land- of de zeemacht behorende 
personen voor elk der genoemde lichtingen 
niet meer dan 19.500 mag bedragen. 

Titel 
51. Deze wet kan worden aangehaald 

onder de titel van "Dienstplichtwet". 

Inwerkingtreding 
52. I. Deze wet treedt in werking met 

ingang van 1 Maart 1922 . . 
2. Alsdan vervallen de Militiewet (Staats

blad 1912, no. 21), de Landweerwet (Staats
blad 1901, no. 160) en de Landstormwet 
(Staatsblad 1913, no. 149) met de in die 
wetten gebrachte wijzigingen, zomede de 
wet van 16 Februari 1921 (Staatsblad no. 
6I). 

Lasten en beveleri, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, de 4de Fe-

bruari 1948. WILHELMINA. 

De Minister van Oorlog, 
van Dijk. 

De Minister van Marine a.i., 
van Dijk. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
·Ch. Ruys de Beerenbrouck. 

TEKST 
van de artikelen II en volgende van de 

wijzigingswet van 27 Mei 1948 
(Staatsblad I 221). 

Art. II. Zij, die vóór het inwerking tre
den van deze wet voor de dienstplicht had
den moeten worden ingeschreven, doch wier 
inschrijving niet heeft plaats gehad, worden 
voor de dienstplicht ingeschreven, zodra het 
verzuim blijkt. 

Art. III. Waar in de Dienstplichtwet 
worde gesproken van vrijstelling van dienst 
als gewoon dienstplichtige, wordt daarmede 
gelijkgesteld de vrijstelling van de dienst
plicht, verleend vóór het in werking treden 
van deze wet. 

Art. IV. Hij, die vóór het in werking 
treden van deze wet ten gevolge van een 
vrijwillige verbintenis buitengewoon dienst
plichtige is geworden, wordt gewoon dienst
plichtige, zodra de verbintenis een einde 
neemt. 

Art. V. Voor hen, voor wie de eerste 
oefening in 1946 of later gedurende de be
staande buitengewone omstandigheden is 

1 Dit is het oorspronkelijke artikel 25, 
dat bij de wet van 27 Mei 1948 (Staatsblad 
I 221) is vervallen. 
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aangevangen of vervolgd, wordt deze oefe
ning geacht te eindigen of te zijn geëindigd, 
wanneer zij na het volbrengen van de voor 
hen geldende, in art. 28, eerste lid, der 
Dienstplichtwet beäoelde oefeningstijd voor 
het eerst op wettige wijze de werkelijke 
dienst verlaten. 

Art. VI. De tekst van de Dienstplicht
wet, zoals deze met inachtneming van de 
aangebrachte wijzigingen luidt, wordt met 
de tekst van de artikelen II-VI van deze 
wet in het Staatsblad bekendgemaakt, met 
dien verstande: 

a . dat daarbij wordt gevolgd de schrijf
wijze, vastgesteld bij de wet van 14 Fe
bruari 1947 (Staatsblad H 52); 

b. dat de artikelen van de D ienstplicht
wet in een onafgebroken reeks worden ge- · 
nummerd en ook de aanhaling van nieuw 
genummerde artikelen met de nieuwe num
mering in overeenstemming wordt gebracht. 

Art. VII. I. Deze wet treedt in wer
king met ingang van de dag na die van af
kondiging. 

2. Op hetzelfde tijdstip vervalt de wet 
van xo Januari 1947 (Staatsblad H 14), ge
wijzigd bij de wetten van 26 Juni 1947 
(Staatsblad H 190) en 24 December 1947 
(Staatsblad H 451). 

INHOUD . 
Hoofdstuk Artikelen 

I. Algemene bepalingen . 1- 5 
II. Inschrijving 6-9 

III. Keuring xo- 14 
IV. Vrijstelling 15- 21 

V. Uitsluiting 22-
VI. Inlijving 23- 26 

VII. Werkelijke dienst 27-34 
VIII. Groot verlof 35- 40 

IX. Ontslag . . . 41- 43 
X. Strafbepalingen . . . . 44- 47 

XI. Overgangs- en slotbepalingen 48-52 

Artikelen II-VII van de wijzigingswet 
van 27 Mei 1948· (Staatsblad I 221). 
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9 Juli z948. BESLUIT tot herziening van 
de salarissen van het personeel der 
Rijksinrichtingen voor land- en tuin
bouwonderwijs. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prjnses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Ministers van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
en van Binnenlandse Zaken van 30 April 
1948, Afdeling Algemeen Beheer, D. v. d. L., 
No. 1386 en van 14 Mei 1948, Afd. A.Z. 
Bur. II. No. 14.394-'R, daartoe gemachtigd 
door de Raad van Ministers; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet, op 
· art. 125, ie lid van de Ambtenarenwet 1929 
en op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934, laatstelijk gewijzigd 
bij Ons ·besluit van 3 Maart 1948 (Staats
blad No. I 84); 
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Overwegende, dat het noodzakelijk is de 
salarissen van het personeel der Rijksinrich
tingen voor land- en tuinbouwonderwijs, zo
als geregeld in Bijlage C , Hoofdstuk VI van 
het Bozoldigingsbesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren 1934, te herzien; 

De Raad van State gehoord (advies van 
8 Juni 1948, No. 25); • 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Ministers van 21 Juni 1948, No. 
2168, Afdeling Alg. Beheer, Directie· van de 
Landbouw ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Te rekenen van 1 Januari 1947 

wordt § 4a van Hoofdstuk VI van Bijlage 
C van het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934, zoals sedert is ge
wijzigd, gelezen: 

§ 4a. Hoofden Rijks lagere Land- en 
Tuinbouwscholen 

Art. 32a. De maandwedde van de Hoof
den der Rijks Lagere Land- en Tuinbouw
scholen bedraagt: 

Aantal 
dienstjaren 

0 
l 

- 2 

3 
4 
6 
8 

10 
i2 
14 
16 
18 
20 

1• klasse 

300 
315 
330 
345 
360 
380 
400 
420 
440 
455 
470 
485 
500 

2 • klasse 

288 
303 
317 
·332 
346 
365 
384 
404 
423 
437 
452 
466 
480 

3• en 4• 
klasse 

f 276 
290 
304 
318 
332 
350 
368 
387 
405 
419 
433 
447 
460 

Art. II. Te rekenen van 1 September 
1947 wordt in Bijlage C van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren· 
1934_ zoals dat sedert is gewijzigd, Hoofd
stuk VI gelezen: 

Rijksinrichtingen voor land- en tuinbouw_ 
onderwijs. 

§ 1. Middelbáre Landbouwscholen en 
Rijk:nuivelschool 

Art. 1. De maandwedde van de leraren 
met middelbare bevoegdheid voor de land
bouwkundige vakken of met bevoegdheid, 
bedoeld in artikel 2 7 van de Middelbaar 
Onderwijswet, voor ·ten minste één vak, 
waarin zij les geven, die een volle betrek
king bekleden, bedraa·gt: 

Aantal 1 1• klasse 2• klasse 3• en 4• . 
dienstjaren 1 klasse 

0 325 312 299 
2 360 346 332 
4 395 380 364 
6 430 413 396 
8 465 447 428 

10 490 471 451 
12 515 495 474 
14 540 519 497 
16 565 543 520 
18 590 567 543 
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Deze maandwedde geldt voor ten hoogste 
26 lessen per week, berekend voor een vol
ledige jaarcursus. 

L essen boven 26, op dezelfde wijze bere
kend. worden extra betaald met f 5 per 
maand per wekelijkse les bij een aantal 
dienstjaren, kleiner dan 10 en met f 10 per 
maand per wekelijkse les bij 10 of meer 
dienstjaren. 

Art. 2. Leraren van de in het vorige ar
tikel bedoelde categorie, die de graad van 
doctor bezitten, ontvangen, indien zij zijn 
gepromoveerd aan een Nederlandse univer
siteit of hogeschool, na 20 dienstjaren nog 
een verhoging van f 2 5 per maand. 

Ant. 3. Aan leraren van de in artikel x 
bedoelde categorie, die minder dan 26 lessen 
per week geven, worden tevens andere 
werkzaamheden opgedragen op het gebied 
van onderwijs _ of (en) voorlichting en ver
dere zaken welke de Directie van de Land
bouw heeft te behartigen, waarbij met het 
aantal aan de school te geven lessen reke
ning wordt gehouden. 

Art. 4. Wanneer tengevolge van het op
dragen van andere werkzaamheden, als in 
artikel 3 bedoeld, de taak van een leraar 
van zodanige omvang wordt, dat de norm 
van 2 wekelijkse lessen geacht moet worden 
te zijn overschreden, kan di..e overschrijding 
in lessen worden geschat, waardoor dan 
extra betaling plaats heeft op de wijze als 
in artikel 1 aangegeven. 

Art. 5. De jaarwedde van de. leraren in 
lichamelijke oefening bedraagt: 

voor de eerste I 7 lessen per week: 
f 165 tot f 275 per wekelijkse les (4 

tweejaarlijkse verhogingen van f 15 per 
wekelijkse les en 5 tweejaarlijkse verhogin
gen van f 10 per wekelijkse les); 

voor de volgende 14 lessen per week: 
f 84 tot f 177 per wekelijkse les (4 twee

jaarlijkse verhogingen van f 12 per weke
lijkse les en 5 tweejaarlijkse verhogingen 
van f 9 per wekeFjkse les); 

voor de overige lessen per week: 
f 60 per wekelijkse les bij een aantal 

dienstjaren, kleiner dan 10; 
f 90 per wekelijkse les bij 10 of meer 

dienstjaren. 
Art. 6. De jaarwedde van de leraren met 

bevoegdheid, bedoeld in art. 27 van de Mid
delbaar Onderwijswet, voor ten minste één 
vak, waarin zij les geven en niet behorende 
tot een der categorieën van leraren, bedoeld 
in de artikelen I en 5, bedraagt: 

voor de eerste 14 lessen per week: 
f 190 tot f 343 per wekelijkse les (g, 

tweejaarlijkse verhogingen van f 17 per we-
kelijkse les); . 

voor de volgende x1 lessen per week: 
f 120 tot f 216 per wekelijkse les (4 twee
jaarlijkse verhogingen van f 16.50 per we
kelijkse les en s tweejaarlijkse verhogingen 
van f 6 per wekelijkse les); 

voor de overige lessen per week: 
f 60 per wekelijkse les bij een aantal 

dienstjaren, kleiner dan 10 en f 90 per we
kelijkse les bij 10 of meer dienstjaren. 

Art. 7. Voor leraren. van de in artikel 6 
bedoelde categorie. die de graad van doctor 
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bezitten, worden, indien zij zijn gepromo
veerd aan een Nederlandse universiteit of 
hogeschool, de in het vorige artikel aan
gegeven eerste twee maximumbedragen na 
20 dienstjaren verhoogd tot resp. f 360 en 
f 222 per wekelijkse les. 

Art. 8. De jaarwedde van de 1eraren, die 
in geen der door hen onderwezen vakken 
volledige bevoegdheid, bedoeld in artikel 
27 der Midqelb:i,ar Onderwijswet, bezitten, 
bedraagt 15 ten honderd minder dan in 
artikel 6 aangegeven. met dien verstande, 
dat de jaarwedde niet daalt beneden die van 
een leraar aan een school, als bedoeld on
der § 2 van dit Hoofdstuk, met gelijke be
voegdheid. 

Art. 9. x. Een leraar, die langer dan 
een maand achtereen wordt belast met de 
waarneming van het directoraat van _ de 
school, ontvangt deswege boven zijn wedde 
een vergoeding. Deze vergoeding bedr~agt, 
indien hij al zijn lessen behoudt, f 130 per 
maand, met dien verstande, dat zijn totale 
wedde niet zal stijgen boven de maximum
wedde van de directeur en f 65 per maand, 
indien zijn getal lessen moet worden ver
minderd, mits dat aantal niet daalt bene
den dat, door de directeur gegeven: 

2. In geval van vermindering van het 
aantal lessen wordt het juiste bedrag van 
de vergoeding vastgesteld met inachtneming 
van het aantal lessen, dat de betrokkene als 
leraar behoudt. 

Art. xo. Indien deze leraar reeds in het 
genot is van een jaarlijkse toelage, als be
doeld in artikel 29, komt die toelage in min
dering op het _bedrag, waarnaar' de vergoe
ding voor die waarneming van het directo
raat, ingevolge het bepaalde in artikel g, 
wordt berekend. 

§ 2. Rijkslandbouwwinterscholen, Rijks-
• tuinbouwwinterscholen en daarmede in 

karakter overeenkomende Rijkstuinbouw
scholen. 

Ar,t. II. De maandwedde van de leraren 
met middelbare bevoegdheid voor de land
bouwkundige vakken of met bevoegdheid, 
bedoeld in artikel 27 van de Middelbare 
Onderwijswet, voor ten minste één vak, 
waarin zij les geven, die een volle betrek
king bekleden ( volledig bevoegden), be
draagt: 

Aantal 1• klasse 2• klasse 3• en 4• 
dienstjaren klasse 

0 325 312 299 
2 360 346 332 
4 395 380 364 
6 430 413 396 
8 465 447 428 

10 - 490 471 451 
12 515 495 474 
14 540 519 497 
16 565 543 520 
18 590 567 , 543 
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Deze maandwedde geldt voor ten hoog
ste 26 lessen per week, berekend voor een 
volledige jaarcursus. . 

Lessen boven 26, op dezelfde wijze be
rekend, worden extra betaald met f 5 per 
maand per · wekelijkse les bij een aantal 
dienstjaren, kleiner dan 10 en met f 10 per 
maand per wekelijkse les bij xo of mee. 
dienstjaren. 

Árt. 12. Leraren van de in artikel II be
doelde categorie, die de graad van doctor 
bezitten, ontvangen, indien zij zijn gepro
moveerd aan een Nederlandse universiteit 
of hogeschool. na 20 dienstjaren nog een 
verhoging van f 2 5 per maand. 

Art. 13. Aan leraren van de in artikel II 
bedoelde categorie, die minder dan 26 les
sen per week geven, worden tevens andere 
werkzaamheden opgedragen op het gebied 
van onderwijs of (en) voorlichting en ver
dere zaken, welke de Directie van de Land
bouw heeft te behartigen, waarbij met het 
aantal aan de school te geven lessen reke
ning wordt gehouden. 

Art. 14. Wanneer ten gevolge van het 
opdragen van andere werkzaamheden, als 
in artikel 13 bedoeld, de taak van een 
leraar van zodanige omvang wordt, dat de 
norm van 26 wekelijkse lessen geacht moet 
worden te zijn overschreden, kan die over
schrijding ,n lessen worden geschat, waar
voor dan extra-betaling plaats heeft op de 
wijze als in artikel II aangegeven. · 

Art. 15. 1. Met volledig bevoegden, als 
in artikel II bedoeld, worden gelijkgesteld: 

a_. leraren met volle betrekking, die in 
het bezit zijn van twee bevoegdheden, be
doeld in artikel 2 7ter van de Middelbaar 
Onderwijswet, zomede van de akte(n) land
of (en) tuinbouwkunde lager on erwijs of 
van ten minste twee akten van bekwaam
heid tot het geven van lager onderwijs in de 
'vakken Frans. Duits, Engels, wiskunde of 
handelskennis; 

b. leraren met volle betrekking, die in 
het bezit zijn van één bevoegdheid, bedoeld 
in artikel 2 7ter van de Middelbaar Onder
wijswet, zomede van de hoofdakte en van 

. lagere akten als onder a aangegeven. 
2. Bedoelde gelijkstelling geldt intussen 

alleen, indien het bezit van de genoemde 
akten naar het oordeel van de Minister voor 
het onderwijs aan de desbetreffende school 
van belang wordt geacht. 

Art. 16. x. De maandwedde van de 
leraren met hoofdakte en akte(n) land- of 
(en) tuinbouwkunde lager onderwijs of met 
hoofdakte en ten minste twee akten van 
bekwaamheid tot het geven van lager on~ 
derwijs in de vakken Frans, Duits, Engels, 
wiskunde of handelskennis. die een volle 
betrekking bekleden en die tevens werk
zaam zijn bij de Rijksvoorlichtingsdienst ten 
behoeve van de landbouw en het Rijkstoe
zicht op het lager landbouwonderwijs, be
draagt: 
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Aantal 1• klasse 2• klasse 3• en 4• 
dienstjaren klasse 

0 280 269 f 258 
2 310 298 286 
4 340 327 313 
6 370 356 341 
8 400 384 368 

10 430 413 396 
12 450 432 414 
14 470 452 433 
16 490 

1 

471 451 
18 510 490 470 

2. Op deze leraren zijn mede van toepas
sing de bepalingen van de artikelen 13 en 
14. 

Art. 17. De maandwedde van leraren, 
als in artikel 16 bedoeld, die ,niet tevens 
werkzaam zijn bij de Rijksvoorlichtings
dienst t en behoeve van de landbouw en het 
Rijkstoezicht op het lager landbouwonder
wijs, bedraagt: 

Aantal 1• klasse 2• klasse 3• en 4• 
dienstjaren klasse 

0 f 270 260 f 249 
2 300 288 276 
4 330 317 304 
6 360 346 332 
8 390 375 359 

10 420 404 387 
12 440 423 405 
14 460 442 424 
16 480 461 442 
18 500 - 480 460 

Art. 18. I. De jaarwedde van de leraren 
met bevoegdheid, bedoeld in de artt. 2 7 of 
2 7ter van de Middelbaar Onderwijswet, voor 
ten minste één vak, waarin zij les geven -
en niet behorende tot een der categorieën 
van leraren. bedoeld in de artt. II en 15 -
bedraagt: voor de eerste 14 lessen per week: 

f 160 tot f 295 per wekelijkse les (g twee
jaarlijkse verhogingen van f 15 per weke
lijkse les); 

voor de volgende II lessen per week: 
f 106.50 tot f 189 per wekelijkse les (5 

tweejaarlijkse verhogingen van f 14.50 per 
wekelijkse les en 4 tweejaarlijkse verhogin
gen van f 2.50 per wekelijkse les); 

voor de overige lessen per week: 
f 60 per wekelijkse les bij een aantal 

dienstjaren, kleiner dan 10 en f go per we
kelijkse les bij 10 of meer dienstjaren. -

2. De hiervermelde bedragen gelden 
voor een schooljaar van 40 weken. 

Art. 19. D e jaarwedde van de leraren, 
niet behorende tot een der categorieën van 
leraren, bedoeld in de artikelen 11, 15 en 
18, bedraagt 15 ten honderd minder dan 
die van de in artikel 18 bedoelde categorie 
van leraren. 

Art. 20. 1. Een leraar, die langer dan 
een maand achtereen wordt belast met de 
waarneming van het directoraat van de 
school, ontvangt deswege boven zijn wedde 
een vergoeding. Deze vergoeding bedraagt, 
indien hij al zijn lessen behoudt, f 100- per 
maand, met dien verstande, dat zijn totale 
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wedde niet zal stijgen boven de maximum
wedde van de directeur en f 50 per maand, 
indien zijn getal lessen moet worden ver
minderd, mits dat aantal niet daalt bene
den dat door de directeur gegeven. 

2 . In geval van vermindering van het 
aantal lessen wordt het juiste bedrag van 
de vergoeding vastgesteld met inachtne
ming van het aantal lessen, dat de betrok
kene als leraar behoudt. 

Art. 21. Indien deze leraar reeds in het 
bezit is van een jaarlijkse toelage, als be
doeld in artikel 29. dan komt die toelage 
in mindering op het bedrag, waarnaar de 
vergoeding voor de waarneming van het 
directoraat ingevolge het bepaalde in arti
kel 20, wordt berekend. 

§ 3. Bepalingen, geldende zowel voor de 
leerkrachten aan de in § z als voor die aan 

de in § 2 bedoelde scholen 
Art. 22. Onder lessen worden verstaan 

lessen yan een duur van 55 minuten. 
Art. 23. 1. Voor iedere leraar, die de

finitief aan een school wordt benoemd, 
wordt bij de benoeming, voor zoveel daar
toe naar de mening van de Minister aan
leiding bestaat, een getal lessen vastgesteld, 
hetwelk voor de berekening van zijn maand
wedde aan die school als minimum zal gel
den, behoudens latere vermindering van dat 
getal lessen op zijn eigen verzoek. 

2. De bepalingen van artikel 15, § 3, 
van Hoofdstuk Il -vinden, indien en voor

. zover: daartoe naar de mening van de Mi
nister aanleiding bestaat. overeenkomstige 
toepassing. 

Art. 24. Voor directeuren tellen als 
diensttij d ten volle mede de jaren van werk
zaamheid als Rijksconsulent voor de land
bouw, zomede de tijd als directeur doorge
bracht aan een of meer der in artikel 25 
vermelde onderwijsinrichtingen. 

Art. 25. Voor leraren telt als diensttijd • 
mede de tijd, als leraar in N ederland en 
Overzeese Gebiedsdelen doorgebracht aan 
hogere burgerscholen, middelbare scholen 
voor meisjes, gymnasia, lycea, middelbare 
of hogere handelsscholen, zeevaartscholen, 
middelbare nijverheids- en landbouwscho
len (onder laatstgénoemde scholen worden 
tevens begrepen: de Rijkszuivelschool en de 
Rijkslandbouwwinterscholen, zomede de 
Rijkstuinbouwwinterscholen en de daarmede 
in karakter overeenkomende Rijkstuinbouw_ 
scholen en voorts de overeenkomstige door 
het Rijk gesubsidieerde land- en tuinbouw
scholen), kweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen, zomede de naar de mening 
van de Minister met bovengenoemde scho
len overeenkomende onderwijsinric tingen. 

Art. 26. I. Voor leraren telt diensttijd 
aan lagere scholen en aan dagscholen voor 
lager nijverheids- en landbouwonderwijs 
voor de helft van ten hoogste 20 jaren mede. 

2. Diensttijd, doorgebracht aan erkende 
scholen voor landbouw- en handelsavond
onderwijs en aan avondscholen voor middel
baar nijverheidsonderwijs, telt voor één 
vierde gedeelte mede. 
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Art. 27. De verhoging, bedoeld in artikel 
III. eerste lid, van de algemene bepalingen 
van bijlage C van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, zoals dat 
sedert is gewijzigd, wordt o_ok toegekend aan 
leraren, die in het bezit zijn van een Ne
derlands diploma van veearts of die, inge
volge het bepaalde in het tweede of derde 
lid van artikel 64 van de wet van 15 De
·cember 1917 tot regeling van het hoger 
landbouw- en hoger veeartsenijkundig onder
wijs (Staatsblad No. 700), zoals deze se
dertdien is gewijzigd, gerechtigd zijn tot het 
voeren van de titel van landbouwkundig 
ingenieur. • 

Art. 28. Voor leraren, die Ies geven in 
vakken. welke aan de scholen, genoemd in 
de artt. 27 en 27ter van de Middelbaar 
Onderwijswet niet worden onderwezen, kun
nen de in hun bezit zijnde diploma's of 
akten voor de toepassing van de hiervoor 
vermelde wedderegelingen met bevoegdhe
den voor die scholen worden gelijkgesteld, 
indien daartoe naar het oordeel van de Mi
nister aanleiding bestaat. 

Art. 29. Indien een leraar wordt aange
wezen om de directeur bij zijn taak terzijde 
te staan, kan hem deswege een toelage vaq 
ten hoogste f 30 per maand worden ver
leend, indien daartoe naar de mening van 
de Minister aanleiding bestaat. 

Art. 30. x. De berekening van de wed
de van een lerarar, die aan twee of meer 
scholen is verbonden, gesçhiedt met inacht
neming van het bepaalde in de volgende 
leden. 

2. Indien een leraar is verbonden aan 
twee of meer in verschillende_ gemeenten 
gelegen scholen, wordt voor de berekening 
van de jaarwedde het getal der wekelijkse 
lesuren vermeerderd met: 

a. één fictief wekelijks lesuur, wanneer 
hij aan twee scholen in verschillende ge
meenten werkzaam is en niet aan elk der 
beide scholen meer dan 5 lesuren geeft; 

b. twee fictieve wekelijkse lesuren, wan
neer hij aan twee scholen in verschillende 
gemeenten werkzaam is, niet behoort tot de 
categorie van leraren, bedoeld onder a en 
niet aan elk van beide scholen meer dan 9 
lesuren geeft; 

c. drie fictieve lesuren per week in alle 
overige gevallen. 

3. De fictieve· uren worden, beschouwd 
als werkelijk gegeven lesuren en worden, in
dien de wedde naar verschillende van Rijks
wege vastgestelde salarisbepalingen wordt 
berekend, naar de hoogste van die van 
Rijkswege vastgestelde regelingen in de 
wedde opgenomen. 

4. Indien een leraar is verbonden aan 
twee of meer in dezelfde gemeente gelegen 
scholen, heeft geen verhoging van wedde 
plaats. 

5. Onder de scholen, in dit artikel be
doeld. zijn te verstaan de scholen, waarop 
dit hoofdstuk betrekking heeft, zomede 
overeenkomstig onderwijsinrichtingen, wel
ke door het Rijk worden gesubsidieerd; on
der de leraren, in dit artikel bedoeld, zijn te 
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verstaan de leraren, behorende tot de ca
tegorieën, bedoeld in de artt. 6, 8, 18 en 19. 

· § 4 . Leraren bij de dienst der land- en 
tuinbouw( winter )scholen 

Art. 3x. Voor de hierbedoelde leraren 
gelden, zowel ten aanzien van de maand
weddeberekening als met betrekking tot de 
opdracht vari andere werkzaamheden; de
zelfde bepalingen als voor de leraren aan 
de onder § 2 van dit hoofdstuk bedoelde 
scholen. 

§ 5. Hoofden van Rijks lagere land
en tuinbouwscholen. 

x. De maandw,edde van de hierbedoelde 
hoofden bedraagt: 

Aantal 1 1• klasse 2• klasse 3• en 4• 
dienstjaren klasse 

0 f 300 288 f 276 
l 315 303 290 
2 330 317 304 
3 345 332 318 
4 360 346 332 
6 380 365 350 
8 400 384 368 

10 420 404 387 
12 440 423 405 
14 455 437 419 
16 470 452 433 
18 485 466 447 
20 500 480 460 

2. Aan hoofden kunnen tevens andere 
werkzaamheden worden opgedragen op het 
gebied van onderwijs of (en) voorlichting 
en verdere zaken, welke de Directie van de 
Landbouw heeft te behartigen. 

§ 6. Overgangsbepalingen. 

Art. 33. Voor de reeds op I Juli 1924 in 
dienst zijnde leraar in lichamelijke oefening 
aan de Middelbare School voor Tropische 
Landbouw te Deventer, die vóór I Januari 
1925 op gelijke voet werd bezoldigd als de 
andere leraren aan die school en voor wie 
op die grond van laatstgemelde datum af 
van toepassing werd verklaard de salaris
reg~ing' voor de in artikel 6 bedoelde ca
tegorie van leraren aan de Middelbare 
Landbouwscholen en de Rijkszuivelschool, 
blijft die salarisregeling ook verder gelden. 

§ 7. Slotbepalingen. 

Art. 34. Waar in de voorgaande artike
len van dit hoofdstuk wordt gesproken van 
de Minister, wordt bedoeld de Minister, 
Hoofd van het Departement van Algemeen 
Bestuur, waaronder de in dit hoofdstuk 
vermelde land- en tuinbouwscholen, ressor
teren. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
op de tweede dag, vohrende op die van de 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

De Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe-

1 40 
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ring van dit besluit. waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 9 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Minister-President, BEEL. 

De Minister van L., V. en V., MANSHOLT. 

De !Vfin. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. ~- Buit. z., W. VAN BOETZELAER, 

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

De Min. v. 0., K . en W ., Jos. J. GIELEN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v . Oorlog, A. H . J. L. FIEVEZ-

De Min. v. Marine a.i. , A. H. J. L. FIEVEZ. 

De Min. v. Wederopb. en Volkshuisvesting, 
J. IN 'T VELD. 

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Eéon. Zalcen, VAN DEN BRINK. 

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

De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. IJ Aug. z948). 
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9 Juli z948. BESLUIT tot herziening van 
de salarissen van de directeuren van en 
de leraren aan de Rijks hogere burger
scholen. 

In naam vwi Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van . de Ministers van 
Onderwijs. Kunsten en Wetenschappen, van 
Binnenlandse Zaken en van Financiën van 
4 Juni 1948, No. 6514, afdeling Voorberei
dend Hoger en Middelbaar Onderwijs, van 
7 Juni 1948, No. 14487/R, afdeling Ambte
narl!nzaken, bureau II, en van 10 Juni 1948, 
No. 296, Gen. Thes., afdeling Begrotings
zaken, daartoe gemachtigd door de Raad 
van Ministers; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de 
salarissen van de directeuren van en de 
learen aan de Riji<;s hogere burgerscholen, 
zoals geregeld in bijlage C, hoofdstvkken I 
en II, van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, te herzien ; 

De Salariscommissie ad hoc, ingesteld bij 
Beschikking van de Minister van Binnen
landse Zaken van 13 October 1945, No. 
5336/R, afdeling Ambtenarenzaken, gehoord; 

De Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1948, No. u); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Ministers van · 7 Juli 1948, No. 
12000, afdeling Voorbereidend Hoger en 
Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. .I. In bijlage C van het Bezoldi

gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 (laatstelijk gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 3 Maart 1948, Staats
blad No. I 84) worden de hoofdstukken I 
en II als volgt gelezen: 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen 
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Art. 1. Waar in deze bijlage wordt ge
sproken van lessen en lesuren, worden, ten
zij anders is of wordt bepaald, daaronder 
verstaan lessen van vijftig minuten. 

Art. 2. 1. Aan de leraar, die met gunstig 
gevolg een of meer doctorale examens aan 
een Nederlandse unive~siteit of hogeschool" 
heeft afgelegd. of een of meer diploma's van 
ingenieur aan een Nederlandse hogeschool 
heeft verkregen, woeden deswege voor de 
berekening van zijn voor periodieke ver
hogingen geldige diensttijd twee dienstjaren 
toegekend. De leraar, die zowel een of meer 
doctorale als een of meer ingenieursexamens 
met gunstig gevolg heeft afgelegd, krijgt 

'deswege slechts twee dienstjaren vergolden. 
2. Aan de leraar. die eenmaal of meer

malen aan een Nederlandse universiteit of 
hogeschool is gepromoveerd, worden des
wege bovendien vier dienstjaren toegekend. 

3. Aan de directeur, die aan een Ne
derlandse universiteit of hogeschool is ge
promoveerd, wordt deswege een dienstjaar 
toegekend. 
, Art. 3. De verhoging van de wedde van 
een directeur, een leraar of een onderwijzer 
wegens het verkrijgen van een bevoegdheid 
gaat in met de eerste dag van de maand, 
volgende op die, waarin hij die bevoegdheid 
heeft verkregen. Het zelfde geldt voor de 
verhoging van de wedde van een directeur 
of een leraar, die een academische graad 
behaalt. 

Art. 4. Voor zovee"i de tijd, doorgebracht 
in vorige betrekkingen. geheel of gedeefte
lijk medetelt bij de vaststelling van de 
diensttijd, waarnaar de wedde in de nieuwe 
betrekking wordt berekend, kan deze tijd 
slechts enkelvoudig worden medegerekend. 

Art. 5. Diensttijd, die reeds met pen
sioen is vergolden, alsmede diensttijd in be
trekkingen, waarvoor verlofs- of non-activi
teitstraktement wordt genoten, blijft voor de , 
berekening van de voor periodieke verho
gingen geldige diensttijd buiten aanmerking. 

HOOFDSTUK II 

§ 1. Rijks hogere burgerscholen 

Art. 1. Waar in de artikelen van dit 
Hoofdstuk wordt gesproken van "de Mi
nister", wordt daaronder verstaan de Mi
nister van Onderwijs, Kuo.sten en Weten
schappen. 

Art. 2. De wedde van de directeuren 
wordt , met inachtneming van de bepalingen, 
vervat in de hoofdstukken I en II van deze 
bijlage, vastgesteld · oo een bedrag per 
maand volgens de bij deze bijlage behoren
de tabel C I, met dien verstande, dat een 
directeur die gedurende vier achtereenvol
gende schooljaren is bezoldigd volgens tabel 
C I onder b,j;,ij vermindering van het aan
tal klassen der school tot minder dan tien, 
zonder zijn toestemming niet mag worden 
bezoldigd volgens tabel C I onder a. 

Art. 3. Het aantal wekelijkse lessen van 
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de directeuren bedraagt tenminste het ver
schil tussen et getal 1 7 en het getal der 
stamklassen en parallelafdelingen, dat de 
school op 15 September van het schooljaar 
telt, met een minimum van twee lessen per 
week. 

Art. 4. Directeuren, belast met meer dan 
het ingevolge artikel 3 voor hen geldende 
minimunT'aantal wekelijkse lessen, genieten 
deswege een wedde van f 10 per maand 
voor elke der wekelijkse lessen boven dat 
aantal. tot een maximum van f 30 per 
maand. 

Art. 5. De wedde van de als onderdirec
teur aangewezen leraren wordt deswege ver
.hoogd met· een bedrag van f 30 per maand. 

Art. 6. 1. Het aantal wekelijkse lessen 
van de onderdirecteuren bedraagt ten min
ste het verschil tussen het getal 35 en het 
getal der stamklassen en parallelafdelingen, 
dat de school op 15 September van het 
schooljaar telt, met een minimum van 15 
lessen per week, met dien verstande dat hun 
zonder hun toestemming niet meer dan 26 
wekelijkse lessen mogen worden opgedragen. 

2. Indien een onderdirecteur langer dan 
een maand achtereen is belast geweest met 
de waarneming van het directoraat, wordt 
met ingang van de daarop volgende maand 
zijn aantal wekelijkse lessen vastgesteld 
overeenkomstig artikel 3. 

Art. 7. De als onderdirecteur aangewe
zen leraren, belast met meer dan het inge
volge het eerste lid van artikel 6 voor hen 
geldende minimumaantal wekelijkse lessen , 
genieten deswege bij een diensttijd van min
der dan tien jaren .een wedde van f 5 per 
maand voor elke der wekelijkse lessen bo
ven het aantal, tot een maximum van f 15 
per maand. en bij een dtensttijd van tien of 
meer járen een wedde van f 10 per maand 
voor elke der wekelijkse lessen boven dat 
aantal, tot een maximum van f 30 per 
maand. 

Art. 8. 1. De betrekkingen van leraar 
worden onderscheiden in volledige en riiet
volledige betrekkingen. 

2. In geval van vermindering op eigen 
verzoek van het aantal wekelijkse lessen 
van een leraar, aangesteld in een volledige 
betrekking aan een of meer scholen, wordt 
deze , tenzij de Minister anders bepaalt, be
schouwd niet langer in een zodanige betrek
king werkzaam te zijn en .treden voor hem 
de bepalingen, geldend voor leraren, in een 
niet-volledige betrekking aangesteld, in 
werking. 

3. Indien een leraar, aan twee of meer . 
scholen tezamen in een volledige betrekking 
aangesteld, om redenen buiten zijn wil zijn 
lessen aan een of meer dier scholen ver
liest, wordt hij, tenzij de Minister anders 
bepaalt, ten aanzien van elke der scholen, 
waaraan hij werkzaam blijft, beschouwd niet 
langer in een zodanige betrekking werkzaam 
te zijn en treden voor hem de bepalingeu, 
geldend voor leraren, in een niet-volledige 
betrekking aangesteld, in werking. 

Art. q. · De wedde van de leraren, aange
steld in een volledige betrekking, met uit-
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zondering van de leraressen in het hand~ 
werken, wordt met• inachtneming van de 
bepalingen, vervat in de hoofdstukken I en 
II van deze bijlage, va:stgesteld op een be
o.rag per maand volgens de bij deze bijlage 
behorende tabel C II. 

Art. 10. De wedde van de leraren, aan
gesteld in een niet-volledige betrekking, met 
uitzondering van de ieraren in de lichame
lijke oefening en de leraressen in het hand
werken, wordt met inachtneming van de 
be<>alingen, vervat in de hoofdstukken I en 
II van deze bijlage, vastgesteld op een be
drag per maand volgens de bij deze bijlage 
behorende tabel C 111. 

Art. 11. De wedde van de leraren in de 
lichamelijke oefening, aangesteld in een 
niet-volledige betrekking, wordt met inacht
neming van de bepalingen, vervat in de 
hoofdstukken I en II van deze bijlage, vast
gesteld op een bedrag per maand volgens de 
bij deze bijlage behorende tabel C IV. 

Art. 12. De wedde van de leraressen in. 
het handwerken, aangesteld in een volledige 
betrekking, wordt met inachtneming van de. 
bepalingen, vervat in de hoofdstukken I en 
II van deze bijlage, vastgesteld Of een be
drag per maand volgens de bij deze . bijlage: 
behorende -tabel C V. 

Art. 13. De wedde van de leraressen in. 
het handwerken, aangesteld in een niet
volledige betrekking, wordt met inachtne
ming van de bepalingen, vervat in de hoofd
stukken I en Il van deze bijlage, vastge
steld OJ? een bedrag per maand volgens de 
bij deze bijlage behorende tabef C VI. 

Art. 14. De leraar, bevoegd tot het ge
vén van onderwijs in enige taal aan de 
school, waaraan hij werkzaam is, die met 
gunstig gevolg een aanvullend examen in de 
handelsbriefwisseling in die taal heeft af
gelegd, ontvangt deswege, voor zolang hij in 
die taal aan die school onderwijs geeft, bo
ven zijn wedde een beloning van f 20 per 
maand, met dien verstande dat de som van 
wedde en beloning de voor hem geldende 
maximumwedde niet mag overschrijden. 

Art. 15. De jaarwedde wordt vastgesteld 
door het bedrag der wedde per maand met 
twaalf te vermenigvuldigen. 

Art. 16. Aan leraren in de lichamelijke 
oefening wordt voor wekelijkse lessen boven 
een aantal van 38, aan leraren in andere 
vakken voor wekelijkse lessen bóven een 
aantal van 32 geen wedde toegekend. 

Art. 17. Voor de directeuren telt, onver
minderd het bepaalde in hoofdstuk I van 
deze bijlage, voor de berekening van de 
voor periodieke verhogingen geldige dienst
tijd ten volle mede de tijd, doorgebrácht als. 
directeur of rector van openbare of inge-• 
volge artikel 157 der hoger-onderwijswet. 
aangewezen bijzondere gymnasia, aan open
bare hogere burgerscholen of bijzondere ho
gere burgerscholen (lycea), die voldoen aan, 
de eisen, gesteld bij artikel 45ter, leden 2 . 
tot en met 9, der middelbaar-onderwijswet,. 
aan openbare middelbare scholen voor meis-. 
jes of bijzondere middelbare scholen voor: 
meisjes, aan welke door de Minister rechtem 
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zijn toegekend, aan openbare of gesubsi
dieerde bijzondere handelsdagscholen, aan 
Rijks- of ingevolge artikel 30 van het Ko
ninklijk besluit van 23 Augustus 1933 
(Staatsblad 456) aangewezen gemeentelijke 
of bijzondere kweekschQlen voor onderwij
zers en onderwijzeressen, aan Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidiet,rde openbare of bij
zondere dagscholen voor middelbaar nijver
heidsonderwijs aan scholen, als bedoeld in 
de hoofdstukken VI en VIII van deze bij
lage, of daarmede gelijk te stellen bijzon
dere scholen, alsmede aan binnen of buiten 
het Rijk gevestigde Nederlandse scholen, die 
naar het oordeel van de Minister met de in 
dit artikel genoemde scholen kunnen wor
den gelijkgesteld. 

Art. 18. 1. Voor de leraren telt, onver
minderd het bepaalde in hoofdstuk I van 
deze bijlage, voor de berekening van de 
voor periodieke verhogingen geldige dienst
tijd ten volle mede de tijd, doorgebracht 
als directeur of rector van of als leraar aan 
openbare of ingevolge artikel 1 5 7 der hoger_ 
onderwijswet aangewezen bijzondere gym
nasia. aan openbare hogere burgerscholen of 
bijzondere hogere burgerscholen (lycea), die 
voldoen aan de eisen, gesteld bij artikel 
45ter, leden 2 tot en met 9, der middelbaar 
onderwijswet, aan openbare middelbare 
scholen voor meisjes of bijzondere middel
bare scholen voor meisjes, aan welke door 
de Minister rechten zijn toegekend, aan 
openbare of gesubsidieerde bijzondere han
delsdagscholen, aan Rijks- of ingev;olge ar
tikel 30 van het Koninklijk besluit van 23 
Augustus 1933 (Staatsblad 456) aangewe
zen gemeentelijke of bijzondere kweekscho
len voor onderwijzers en onderwijzeressen, 
aan Rijks- of van Rijkswege gesubsidieerde 
openbare of bijzondere dagscholen voor mid_ 
delbaar nijverheidsonderwijs, aan scholen, 
als bedoeld in de hoofdstukken VI en VIII 
van deze bijlage, of daarmee gelijk te stel
len bijzondere scholen, alsmede aan binnen 
of buiten het Rijk gevestigde Nederlandse 
scholen, die naar het oordeel van de Mi
nister met de in dit artikel genoemde scho
len kunnen worden gelijkgesteld. 

2. Voor leraren in de lichamelijke oefe
ning telt bovendien als diensttijd ten volle 
mede de tijd, doorgebracht als directeur van 
of als leraar aan de Academie voor Licha
melijke Opvoeding te Amsterdam, aan de 
Kweekschool, Instituut voor Lichamelijke 
Opvoeding, te 's-Gravenhage, aan het Insti
tuut voor Lichamelijke Opvoeding te Gro
ningen en aan het Instituut voor Lichame
lijke Opvoeding van de R.K. Leergangen te 
'.(ilburg. 

3. Diensttijd, doorgebracht aan scholen 
voor lager onderwijs en aan Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidieerde openbare of bij
zondere dagscholen voor lager nijverheids
onderwijs en landbouwonderwijs, binnen of 
buiten het Rijk gevestigd, telt voor de helft 
van ten hoogste twi,ntig dienstjaren mede, 
met dien verstande dat diensttijd, doorge
bracht aan zodanige scholen voor 1 Septem-
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her 1939, slechts voor de helft van ten 
hoogste twaalf jaren medetelt. 

4. Diensttijd, doorgebracht aan erken
de scholen voor handelsavondonderwijs en 
aan Rijks- of van Rijkswege gesubsidieerde 
openbare of bijzondere avondscholen voor 
middelbaar nijverheidsonderwijs, telt voor 
een vierde gedeelte van ten hoogste twin-
tig dienstjaren mede. -

5. Als diensttijd telt bovendien ten volle 
mede de tijd, na 10 April 1939 doch vóór 
15 Juli 1940 in militaire dienst doorge
bracht. voor zoveel de belanghebbende voor 
die datum reeds als bevoegd leraar werk
zaam was geweest aan een der scholen, ge7 
noemd in het eerste lid, of, voor zoveel het 
betreft leraren in de lichamelijke oefening, 
aan een der scholen, genoemd in het eerste 
en het tweede lid van dit artikel. 

Art. 19. De Minister beslist, of en in 
hoeverre de tijd, doorgebracht in enige an
dere betrekking dan bedoeld in de artikelen 
1 7 en 18, als diensttijd kan medetellen. 

Art. 20. 1. Indien een leraar voor geen 
der door hem aan een school onderwezen 
vakken de vereiste bevoegdheid bezit, wordt 
op zijn wedde aan die school een korting 
van vijftien ten honderd toegepast. 

2. Indien een leraar niet voor alle door 
hem aan ·een school onderwezen vakken de 
:vereiste bevoegdheid bezit, wordt op zijn 
wedde aan die school een korting van vijf
tien ten honderd toegepast voor de lessen, 
waarvoor hij de· vereiste bevoegdheid mist, 
met dien verstande, dat deze korting slechts 
wordt toegepast, voor zoveel het aantal les
sen, waarvoor hij de vereiste bevoegdheid 
mist, meer bedraagt dan de helft - zo no
dig tot het naastliggende gehele getal naar 
beneden afgerond - van het aantal lessen, 
waarvoor hij de vereiste bevoegdheid bezit. 

3. De in het vorige lid bedoelde korting 
wordt toegepast op het verschil tussen het 
bedrag der wedde, welke de leraar zou ge
nieten, indien hij voor alle lessen de ver
eiste bevoegdheid bezat, en het bedrag der 
wedde, welke hij zou genieten voor het aan
tal lessen, waarvoor hij ingevolge het be
paalde in het vorige lid a ls bevoegd wordt 
bezoldigd. 

Art. 21. t. Indien een leraar, aange
steld in een volledige betrekking. gedurende 
een tijdvak van vier achtereenvolgende 
schooljaren anders dan op eigen verzoek 
met minder dan 18 - en waar het een 
leraar in de lichamelijke oefening betreft 
met minder dan 22 - lessen per week is be
last geweest. wordt zijn wedde met ingang 
van het daarop volgende schooljaar bere
kend volgens d·e bij deze bijlage behorende 
tabel C III - en waar het een leraar in de 
lichamelijke oefening betreft volgens de ta
bel C IV - en naar een aantal lessen, ge
lijk aan anderhalf maal het werkelijk gege
ven aantal lessen per week - zo nodig tot 
het naastliggende gehele getal naar boven 
afgerond, met dien verstande, dat de wedde 
niet op een hoger bedrag mag worden vast
gesteld dan dat, waarop de leraar op grond 



van de aanstelling in een volledige betrek
king en van zijn diensttijd aanspraak zou 
kunnen maken. 

;,.. Is een leraar, aangesteld in een vol
ledige betrekking, ten aanzien van wie het 
bepaalde in het eerste lid is toegepast, ge
durende een tijdvak van vier achtereenvol
gende schooljaren wederom belast geweest 
met ten minste het aantal werkelijke lessen, 
dat hem bij zijn aanstelling in de volledige 
betrekking werd opgedragen, met een 
maximum van 26 werkelijke lessen, dan 
wordt de in dat lid bedoelde berekening 
eerst dan opnieuw toegepast, wanneer hij 
andermaal gedurende vier áchtereenvolgen
de schooljaren met minder dan 18 -
en waar het een leraar in de lichamelijke 
oefening betreft met minder dan 22 - les
sen per week is belast gewees·t. 

Art. 22. Het bepaalde in artikel 21 is 
niet van toepassing ten aanzien van leraren, 
die als onderdirecteur zijn aangewezen. 

Art. 23. Voor de leraar, die in vaste 
dienst in een niet-volledi~ betrekking aan 
een school wordt aangesteld, wordt bij de 
aanstelling een aantal lessen vastgesteld, dat 
voor de berekening van zijn wedde als mi
nimum zal gelden. voor zolang en voor zo
veel hij een garantie, als bedoeld in artikel 
24, nog niet heeft verkregen, en behoudens 
latere vermindering van ,dat aantal lessen 
op eigen verzoek. 

Art. 24. 1. Het aantal lessen, dat voor 
de berekening van de wedde van een in 
vaste dienst doch in een niet-volledige be
trekking aangesteld leraar in aanmerking 
komt, daalt - tenzij met zijn toestemming 
- niet beneden het hoogste minimumaan
tal lessen, door hem gegeven in enig vier 
achtereenvolgende, na 1 Sept. 1921 val
lende, schoofjaren omvattend tijdvak van 
zijn diensttijd aan de school. waarvoor de 
wedde wordt berekend, met dien verstande 
dat, indien hij gedurende enig volgend tijd
vak van vier achtereenvolgende schooljaren 
minder dan drie-vierde gedeelte van dit 
aantal lessen heeft gegeven, zijn wedde met 
ingang van het daarop volgende school
jaar wordt berekend naar een aantal lessen, 
gelijk aan vier-derde maal het werkelijk 
gegeven aantal lessen per week - zo nodig 
tot het naastliggende gehele getal naar bo
ven afgerond - doch naar ten hoogste zijn 
aanvankelijk verworven hoogste minimum
aantal lessen. Een garantie, als in de vorige 
volzin bedoeld, kan voor niet meer dan 24 
- en waar het een leraar in lichamelijke 
oefening betreft voor niet meer dan 30 -
lessen per week worden verkregen. 

2. Indien een leraar aan een school in 
vaste dienst doch in een niet-volledige be
trekking wordt aangesteld, nadat hij in een 
daaraan onmiddellijk voorafgaande betrek
king aan een der scholen. genoemd in het 
eerste lid van artikel 18, reeds een garantie, 
als bedoeld in het eerste lid, had verkregen 
dan wel aan die andere school een volledige 
betrekking bekleedde, verkrijgt hij in de 
nieuwe betrekking reeds na twee jaren een 
garantie, gelijk aan het laagste aantal les-

S. 1948, I 286 

sen, voor hem in deze jaren vastgesteld, ter
wijl de voor de berekening van zijn wedde 
in het eerste lid gestelde bepalingen eerst 
in werking treden. nadat hij gedurende vier 
jaren in de nieuwe betrekking is werkzaam 
geweest. 

3. Indien een leraar, als bedoeld in het 
eerste lid, twee of meer betrekkingen aan 
dagscholen bekleedt en in een dezer betrek
kingen een garantie, als bedoeld in dit arti-
kel, heeft verkregen, wordt, indien het ge
garandeerd aantal lessen, vermeerderd met • 
het aantal lessen in de andere betrekking of 
betrekkingen. en met de lessen, bedoeld in 
artikel 29, het ingevolge de laatste volzin 
van het eerste lid voor hem geldende getal 
·overschrijdt, voor de berekening van zijn 
wedde het gegarandeerde aantal lessen ver
minderd in dier voege, dat het aantal dezer 
lessen en dat in de andere betrekking of be
trekkingen te zamen de lessen, bedoeld in 
artikel 29 inbegrepen, het in het eerste lid 
genoemde getal niet overschrijden, met dien 
verstande, dat zijn wedde naar niet minder 
dan het totale werkelijk gegeven lessen mag 
worden berekend. 

Indien aan een leraar in meer dan één be
trekking een aantal lessen wordt gegaran
deerd op de voet van het bepaalde in het 
eerste lid en het totaal van de gegaran
deerde lessen, eventueel vermeerderd met 
het aantal lessen in elke betrekking, waarin 
hij geen garantie bezit en met de lessen, 
bedoeld in art. 29, het ingevolge de laatste 
volzin van het eerste lid voor hem geldende 
getal overschrijdt, wordt voor de bereke
ning van zijn wedde het getal der gegaran
deerde lessen in iedere betrekking vermin
derd in evenredigheid met het werkelijk 
gegeven getal lessen in elke dier betrekkin
gen in dier voege dat de aldus teruggebrach
te garanties, eventueel vermeerdèrd met het 
aantal lessen in elke betrekking, waarin de 
leraar geen garantie bezit en met de lessen, 
bedoeld in artikel 29, te zamen het inge
volge Ie laatste volzin van het eerste lid 
voor hem geldende getal niet overschrijden, 
met dien verstande, dat zijn wedde naar 
niet minder dan het totale aantal werkelijk 
gegeven lessen mag worden berekend. 

Art. 25. Indien het aantal wekelijkse les
sen van een leraar, aangesteld in vaste 
dienst in een niet-volledige betrekking, 
waarin hij een garantie ingevolge artikel 23 
of artikel 24 heeft verkregen, op eigen ver
zoek wordt verminderd, wordt, tenzij de 
Minister anders bepaalt, voor zoveel zijn 
aldus verminderde aantal werkelijk gegeven 
wekelijkse lessen minder bedraagt dan zijn 
laatstelijk geldende garantie. voor hem ter
stond een nieuwe garantie vastgesteld ten . 
bedrage van .het aldus verminderde aantal 
werkelijk gegeven wekelijkse lessen. 

Art. 26. Indien een leraar op grond van 
het bepaalde in het tweede lid van artikel 
8 wordt beschouwd niet langer in een vol
ledige betrekking werkzaam te zijn, wordt 
voor henf terstond een garantie, als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 24, vastgesteld 
ten bedrage van het aldus verminderde aan-
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tal werkelijk gegeven wekelijkse lessen, ten
zij hij een zodanige garantie nog niet had 
kunnen verkrijgen. 

Art. 27. Indien een leraar op grond van 
het bepaalde in het derde lid van artikel 8 
wordt beschouwd niet langer in een volle
dige betrekking werkzaam te zijn wordt
voor hem terstond een garantie, als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 24, vastgesteld 
alsof hij aan elke der scholen steeds in een 
niet-volledige betrekking was aangesteld ge_ · 
weest, tenzij hij een zodanige garantie nog 
niet had kunnen verkrijgen, in welk geval 
voor hem terstond een garantie wordt vast
gesteld ten bedrage van hetaantal werkelijk 
gegeven wekelijkse lessen. 

Art. 28. Een garantie, als bedoeld in ar
tikel 23 en in artikel 24, kan, tenzij de Mi
nister anders bepaalt, niet worden verkre
gen voor de lessen, waarvoor de leraar de 
vereiste bevoegdheid niet bezit. 

Art. 29. r. Indien een leraar is verbon
<len aan twee of meer scholen, gelegen in 
"twee of meer verschillende gemeenten, wordt 
voor de berekening van zijn totale wedde 
het totale getal van zijn wekelijkse lessen 
vermeerderd met ' 

a. één lesuur voor die der buiten zijn 
-standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met niet meer dan 5 lessen per week is 
belast; 

b. twee lesuren voor die der buiten zijn 
:standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met meer dan 5 doch niet meer dan 10 les
sen per week is belast; 

c. drie lesuren voor die der buiten zijn 
standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met meer dan 10 lessen per week is belast, 
behoudens het bepaalde onder d; 

d.. vier lesuren, indien hij in één puiten 
.:zijn standplaats gelegen gemeente aan een 
:school met meer dan 12 - en waar het een 
leraar in de lichamelijke oefening betreft 
met meer dan 15 - lessen per week is be-
last; • · 

met dien verstande dat, ~indien de leraar 
aan alle scholen tezamen met niet meer dan 
:ro lessen per week is belast, slechts één 
extra lesuur wordt toegekend en dat in geen 
geval meer dan vier extra lesuren worden 
toegekend. 

2. Wanneer door wijziging van de getal
len der wekelijkse lessen in een of m eer der 
gemeenten het getal der wekelijkse lessen 
:in de standplaats komt te liggen beneden 
dat in en,ge andere gemeente, kan een an
dere gemeente als standplaats worden aan
gewezen. met dien verstande, dat dit in elk 
geval geschiedt, indien het getal der weke
lijkse lessen in de standplaats nog slechts 
drievierde gedeelte van dat in enige andere 
gemeente bedra,igt. 

3. De in het eerste lid onder a, b, c en d 
bedoelde extra lesuren worden beschouwd 
.als werkelijk gegeven lessen. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het tweede lid van artikel 20 worden ze 
beschouwd als lessen, waarvoor de leraar de 
vei-eiste bevoegdheid bezit. 
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5. Voor de berekening van de wedde aan 
elke der in het eerste lid bedoelde scholen 
afzonderlijk wordt het aantal extra lesuren, 
vastgesteld overeenkomstig het bepaalde in 
dat lid, over de scholen in de buiten de 
stnadplaats gelegen gemeente of gemeenten 
verdeeld op nader door de Minister vast te 
stellen wijze. 

Art. 30. r. Aan een leraar, verbonden 
aan twee of meer in verschillende gemeen
t en gelegen scholen, worden de voor het ver
vullen van de betrekking of betrekkingen 
buiten zijn standplaats gemaakte werkelijke 
reiskosten vergoed volgens de derde klasse 
van het Reisbesluit 1916. 

2. In bijzondere gevallen kan de Mi
nister aan een leraar, als bedoeld in het 
eerste lid, een vergoeding voor verblijf-· 
kosten toekennen overeenkomstig de bepa
lingen van het Reisbesluit 1916. 

Art. 31. r. De totale wedde van een 
leraar, verbonden aan twee of meer in ver
schillende gemeenten gelegen scholen, aan 
welke zijn wedd naar dezelfde van Rijks
wege vastgestelde bepalingen wordt bere
kend, mag niet stijgen boven het bedrag, 
dat- hij zou genieten, indien alle lessen, 
waarnaar zijn wedde moet worden berekend, 
voor hem waren vastgesteld aan de school, 
gelegen in de gemeente, die voor de toe
passing van standplaatsaftrek in de hoogste 
klasse is gerangscl'likt. 

2. De totale wedde van een leraar, ver
bonden aan twee of meer in verschillende 
gemeenten gelegen scholen, aan welke zijn 
wedde naar verschillende van Rijkswege 
vastgestelde bepalingen wordt berekend, 
mag niet stijgen boven het bedrag, dat hij 
zou genieten, indien alle lessen, waarnaar 
zijn wedde moet worden berekend, voor 
hem waren vastgesteld aan de· school, aan 
welke zijn wedde naar de hoogste van Rijks
wege vastgestelde regeling wordt berekend. 

Art. 32. r. De totale wedde van een 
leraar, verbonden aan twee of meer in de
zelfde gemeente gelegen scholen, aan welke 
zijn wedde naar dezelfde van Rijkswege 
vastgestelde bepalingen wordt berekend, 
mag niet stijgen boven_ het bedrag, dat hij 
zou genieten, indien alle lessen, waarnaar 
zijn wedde moet worden bereke1'd, voor hem 
waren vastgesteld aan een dezer scholen. 

2. D e totale wedde van een leraar.- ver
bonden aan twee of meer in dezelfde ge
meente gelegen scholen, aan welke zijn wed
de naar verschillende van Rijkswege vastge
stelde bepalingen wordt berekend, mag niet 
stijgen boven het bedrag, dat hij zou genie
ten. indien alle lessen, waarnaar zijn wedde 
moet worden berekend, voor hem waren 
vastgesteld aan de school, aan welke zijn 
wedde naar de hoogste van Rijkswege vast
gestelde regeling wordt berekend. 

Art. 33. Voor de berekening van de to
tale wedde, bedoeld in de artikelen 3 1 en 
32, van een leraar, als bedoeld in artikel 
20, wordt de korting toegepast voor de som 
van de wekelijkse lesse_n, waarvoor hij als 
onbevoegd wordt bezoldigd, welke lessen 
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tevoren voor iedere school afzonderlijk wor
den vastgesteld overeenkomstig het bepaal
de in het tweede lid van artikel 20. 

Art. 34. 1. De wedde van een leraar, als 
bedoeld in de artikelen 31 en 32, wordt voor 
elke der schoien afzonderlijk vastgesteld 
door het bedrag van de ingevolge die arti-' 
kelen vastgestelde totale wedde te verdelen 
naar evenredigheid van het aantal weke- · 
lijkse lessen , dat met inachtneming van het 
bepaalde in_ of kfachtens artikel 29 voor 
hem aan elke school is vastgesteld. 

2. De wedde van een leraar, waarop het 
bepaalde in artikel 33 van toepassing is, 
wordt voor elk der scholen afzonderlijk 
vastgesteld door het gedeelte van de totale 
wedde, waarop geen korting is toegepast, te 
verdelen in evenredigheid met de aantallen 
lessen, waarvoor de leraar als bevoegd wordt 
bezoldigd, en het gedeelte der totale wedde, 
waarop cle korting is toegepast,. te verdelen 
naar evenredigheid van de aantallen lessèn, 
waarvoor hij als onbevoegd wordt bezoldigd. 

Art. 35. Indien een leraar is verbonden 
. aan twee of meer scholen, aan een of meer 
waarvan de wedderegeling niet naar van 
Rijkswege vastgestelde bepalingen is vast
gesteld, wordt voor de berekening van de 
wedde of wedden aan de school of scholen, 
waarvoor de van Rijkswege vastgestelde 
bepalingen gelden, de totale wedde voor 
alle scholen te zamen bepaald, als golden 
deze bepalingen voor elke der scholen. 

Het bepaalde in de artt. 31, 32, 33 en 34 
vindt daarbij overeenkomstige toepassing. 

Art. 36. Onder de scholen bedoeld in de 
artikelen 29 tot en met 35, zijn te verstaan 
gymnasia, hogere burgerscholen ' (lycea), 
_middelbare scholen voor meisjes , handels
dagscholen, kweekscholen voor onderwijzers 
en onderwijzeressen en scholen voor mid
delbaar nijverheidsonderwijs, met uitzonde
ring van niet van Rijkswege gesubsidieerde 
bijzondere scholen. Op de overige scholen, 
genoemd in het eerste en het tweede lid van 
artikel 18, kan het bepaalde in de artikelen 
29 tot en met 35 van toepassing worden 
verklaard, indien daartoe naar de mening 
vari de Minister aanleiding bestaat. 

Art. ::17. 1. De Minister kan volgens 
nader door hem te stellen regelen, indien en 
voor zoveel daartoe naar zijn mening aan
leiding bestaat, een beloning toekennen voor 
het waarnemen van lessen bij afwezigheid 
van die leraar of leraren, aan wie die lessen 
waren opgedragen. 

2. De Minister kan volgens nader door 
hem te stellen regelen aan een als onder
directeur aangewezen leraar, die• langer dan 
een maand achtereen is belast geweest met 
de waarneming van het directoraat, deswege 
een beloning toekennen, met dien verstande, 
dat de som van de wedde, de verhoging, be
doeld in artikel 5, en de beloning de maxi
mumwedde, die hij als directeur zou genie-
ten, niet mag overschrijden. · 

Art. 38. De Minister kan aan een leraar, 
die ingevolge de bepalingen, vervat in de 
hoofdstukken I en II van deze bijlage, een 
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wedde geniet van minder dan f 250 per 
maand, een persoonlijke toelage toekennen. 

§ 2. Overgangsbepalingen. 

Art. 39. x. Indien hetzij op 1 Septem
ber x948, hetzij op enig later tijdstip, voor 
een OJ? 31 Augustus 1947 in dienst zijnd 
directeur of leraar de toepassing van de op 
laatstgenoemd tijdstip geldende bepalingen 
met inachtneming van na dat tijdstip inge
voerde algemeen geldende bepalingen be
treffende verhoging of vermindering der 
bezoldiging, voordeliger is dan de toepas
sing van de bepalingen, geldende na 31 
Augustus 1948, worden, zolang zulks het ge
val is, op de directeur of leraar de eerst
genoemde bepalingen toegepast. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het eerstè lid wordt de wedde, vastge
s teld overeenkomstig de op 31 Augustus 
1947 geldende bepalingen, berekend naar ten 
hoogste 32 - en waar het geldt leraren in 
de lichamelijke oefening 38 - lessen per 
week. 

3. Het bepaalde in het eerste en tweede 
lid vindt geen toepassing ten aanzien. van 
èen leraar, die na 31 Augustus 1947 tot di
recteur is benoemd. 

4. Een directeur of leraar, op wie de na 
31 Augustus 1948 geldende bepalingen een
maal zijn toegepast, kan geen aanspraak 
meer maken op bezoldiging overeenkomstig 
de vóór 1 September x947 geldende regeling. 

5. Bij toepassing van de na 31 Augustus 
1948 geldende bepalingen vervalt een voor 
een leraar vóór 1 September 1948 vastge
stelde aanstellingsgarantie en wordt voor 
hem zoveel nodig terstond een garantie als 
bedoeld in het eerste lid van artikel 24, 
vastgesteld. 

Art. 40. Een lera::ir. aan wie op grond 
van een met gunstig gevolg afgelegd aan
vullend examen in de handelsbriefwisseling 
twee dienstjaren zijn vergolden, kan geen 
aanspraak maken op een beloning, als be
doeld in artikel x4 van dit hoofdstuk. 

Art. 41. Voor zoveel betreft het school
jaar van 1 September 1948 tot 1 September 
149, kan de Minister, indien door toepassing 
van het bepaalde in het eerste of het derde 
lid van artikel 29 het voor een leraar inge
volge artikel 16 vastgestelde maximumaan
tal van 32 wekelijkse lessen wordt over
schreden, goedkeuren, dat voor elke dier 
lessen boven het maximumaantal een bezol
diging wordt toegekend, gelijk aan het in-· 
gevolge tabel C II of C III voor die leraar 
geldende bedrag voor ·het 32ste lesuur. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking 
op 1 September 1948, met dien verstande 
dat: 

a. voor het schooljaar van 1 September 
1947 tot 1 September 1948 de wedden wor
den berekend met inachtneming van fiet be
paalde in artikel II , eerste en derde lid, 
van hoofdstuk I en de artikelen 1, 2, 3, 4, 
10, 11, 13, 15, 18 tweede derde en vierde 
lid, 19, 29, eerste, tweede, derde en vijfde 
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lid, 30, 3I, 32 en 34, eerste lid, van hoofd
stuk II van deze bijlage; 

b. voor het schooljaar van I Septembei: 
I947 tot I September I948 de leraren wor
den geacht allen te zijn aangesteld in een 
niet-volledige betrekking; 

c. indien, hetzij op I September I947, 
hetzij op enig later tijdstip, vallende vóór 
I September I948, voor een op 3I Augustus 
1947 in dienst zijnd directeur of leraar de 
toepassing van de op laatstgenoemd tijdstip 
geldende bepalingen met inachtneming van 
na dat tijdstip ingevoerde algemeen gelden
de bepalingen, betreffende verhoging of ver
mindering der bezoldiging, voordeliger is 
dan de toepassing van het bepaalde in dit 
artikel, op de directeur of leraar, zolang 
zulks het geval is, de eerstgenoemde bepa
lingen worden toegepast; 

d. voor de toepassing van het bepaalde 
onder c bij de berekening van de wedde van 
een leraar volgens de bepalingen, bedoeld 
onder a ten aanzien van de garantie reke
ning moet worden gehouden met het voor 
hem geldende getal, genoemd in het een,te 
of berekend ingevolge het bepaalde in het 
derde lid van artikel 24 van hoofdstuk II 
van deze bijlage. 

De Ministers van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen en van Binnenlandse Zaken 
zijn, ieder voor zoveel hem betreft, belast 
met de uitvoering v an dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State en de Algemene Reken
kamer. 

Soestdijk, g Juli 1948. 
JULIANA. 

D e Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min. van Binn. Zaken, W!TTEMAN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. xo Aug. 1948). 

TABELLEN 
behorende bij Bijlage C 

L Scholen mei minder dan IO kluse11 

Klasse der p:mctnfe 

D îcn51jucn 1 l 

0 1 0 0 1 0 0 

Aanvana m 

1 

"' 
"' 1 

"' "' 1 '" l6l l7l "' l48 
2 6ll , .. l9I '" l66 

' '" 603 610 l79 "' 
b. Scholen met 10 or nur kluscn 

K lasse der acmecntc 

Oicns1jaren 

0 1 0 G 0 G 
---,-- . 

1 1 1 1 

Ao.nv:ma .. , S74 '" lli m 
1 6ll "' 600 l70 m 
2 "' 612 620 , .. '" J 66S 631 639 607 612 

0 - ~huwd ~ O - onachuwd 

J 

0 

l02 
l20 

"' m 
--

1 0 

1 

529 

'" "' "' 
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C ll. 

0 - ,ehuwd. O - onachuwd. vb - " olledi,c betràkin&' 

Getal lessen Aanvanpwedde Getal lessen Na 2 jaar dienst 

.. 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 

.. 
27 
28 ,. 
JO 
31 
32 

Klaueduacmcentc 

g 1 1 2 1 J 

~ ofoofoofo 
vbl21308312I~ 299284 ]) JJ JIJ 317101 304288 
J4JJSJ 18 l22JOSJ0929J 
3534032) 32731( ]1]297 
36 345 327 332 315 318 302 
J7J50332J3631932 JOS 
J8JSSJJ73413233273 JC 

Na 4 jaar dienst 

Na 8 jaar dienst 

... ,t ~,! .. , 144,., 428"" 
21 Jl ◄M.446f4s~•~ ◄Jl41 1 
28 l4 ~s ◄511,456433 ◄l7l4 1 s 
29 3.5 4.561461 ◄) 44~ 41 9 
30 36 4851460 466 442 447 424 
31 l7 ·~~51471 44; 451 428 

32 '"''r""'~"" "'4JJ 

0ff Klas.se der 1cmccntc 

!8 8 
1 2 J 

j~ ! ofo'ofo ofo .. 
27 
28 
29 
JO 
31 
32 

;"1~:~~~~~~~~~ : i 
34 37C3S I JS633834 1 323 
JS 375 JS6 360 342 34S 327 
J 38C)61365346J50332 
37 385 365 370351 JSS 337 
18390110 11s rn 1s9 341 

Na 6 Jaar dienst 

~ ~~~.~;::g;~~1~: 
28 l4 41814234014053'84 
29 35445422 4284()1! 41 389 
30 J61,iSOl4427 432 41C 414193 
31 374.55 32437415419398 
32 )8460437442419424402 

_Na 10 jaar dienst 

;~ ;;~~~471':1l45!1:~ 
28 J IB)!434 :;gl46S iffl446 
29 )55~494~47547 455 JO 36 .530 SOJ 509 483 488 463 
31 37.540.5 13.519493 97472 
32 38 S 522 518 SOl,1480 

C ll. Ic nnola 

Gcta11csscn Na 12 jaar dienst Gc1al lcssen Na 14 jaar dienst 

] fr] ~ Klu5ot der gemeente :; ~ Klux d« '""""'" 
~ .~ 0 ~ !8 ;i~i ~ 1 1 2 1 J 1 1 2 J 

ofoofo G~ i~ ofoofoofo ,. ,,,,T, . ..,i .. ,. vbS◄olsu 5191493 497472 
21 lJ 5251498 5051479 453\455 27 33 550522 

mJl'i: 
506480 

28 34535·.SOS 514488 493468 " ,.,T, 516490 
29 

"l"''m '"l"'I'•'["' 
29 

'll70l4 1 
S48S2C 525498 

JO 36555 527 SJ3S-06511 485 30 365801~1 
557 52~ 534507 

31 371¾515 36543 515 520494 31 37 5905 567 S38 5435 15 
32 3si575546H2524S291.so2 32 ]8600.S7 576547 552 524 

j ... .,., .. ~ Na 18 jaar diens, 

... v .S65 5!: 54] .S 15 520,494 ... :l'J'" .. r .. 27 3 575 54 552 524 529
1
502 27 ll rn 576547 552524 

28 

, ,.,,,,,., lJJ '"I"' 28 "1~'" 
586SS 562533 

29 3 595 565 572 543 548 5~ 29 3562 589 5%566571542 
JO ~1i~;;~:;;: ;~: ;~;~7 

JO 366 598 60551 58055 1 
31 31 371640608 615 5845895.59 
32 ]816255931600 .S7( 575 546 32 3816501617 ~24 592 598568 ... ,.,,.,, j (voor doctores) .. 6 1515841591 561 5611511 
27 ~,tw~ 28 
29 
JO 
31 665 631 63 607 6 12 581 
32 675 641 648615 621 589 
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cm. 
G - gehuwd . 0 - ongehuwd. Cm. Ze venolg 

Aanvangswcdde Na 4 jaar dienst 

Klasse der gemeente Klasse der acmcclllC 

Getal 1 2 ' lessen 

Bevocgd 1 ~~;d Bevoegd Niet- Bevoegd Niet• 
bevoegd bevoegd 

Getal 1 2 3 
lessen 

Bevoegd Niet• Bevoegd Niel• Bevocad Niet-
bevoegd bevoegd bevoegd 

oio oio oio _o I o oio 0 0 o i o 0 0 G ·o o j o o i o G 1 0 

1 16 " 14 " 16 Il 14 " "I 14 Il 12 
2 32 30 28 26 ll 29 27 25 ,0 28 26 24 
3 48 4S ... , 38 47 44 40 38 4S 42 38 " 

1 " 18 17 16 19 18 17 " 18 17 " 15 
2 38 36 3l ll 37 35 32 30 35 33 ll 29 
3 56 53 48 45 S4 51 47 44 52 49 45 42 

4 64 60 " 52 62 58 53 50 59 56 ,, 48 4 75 71 64 60 72 68 62 " 69 65 " 
,. 

5 80 76 68 64 77 73 66 62 74 70 63 59 5 94 89 80 76 9 1 86 77 73 87 82 74 70 
6 95 90 81 76 92 87 78 74 88 8l 75 71 6 11 2 106 .. " 108 102 93 88 104 98 " 84 
7 li l 105 95 90 107 101 92 87 103 97 88 83 7 131 124 112 106 126 119 108 102 121 11 4 104 98 
8 127 120 108 102 122 115 104 98 117 lil 100 95 8 150 142 "' 121 144 136 12.l 116 ll8 13 1 118 112 
9 143 ll5 122 115 138 IJ l 118 112 ll2 125 113 J07 9 168 159 143 135 162 153 138 Il ! 155 147 132 125 

JO 159 "' IJ6 129 "' 145 1)1 124 147 ll9 126 11 9 10 187 177 159 151 180 171 153 145 173 164 147 Il? 
Il 175 166 149 141 168 159 144 ll6 161 ll2 IJ8 IJl Il 206 '" 176 167 '" 188 169 160 190 180 162 153 
12 190 180 162 153 183 173 156 148 175 166 150 142 12 224 212 '" 181 216 205 184 174 207 196 176 167 
Il 206 '" 176 167 198 188 169 160 190 180 162 153 
14 222 210 189 179 214 203 182 172 205 194 174 i65 

13 243 220 207 196 2l4 222 199 189 224 212 "' 181 
14 262 248 223 211 252 2)1i 215 204 242 229 206 '" Il 232 220 198 188 223 211 191 181 214 203 183 173 15 275 ' 261 23' 222 264 250 225 213 253 240 21 6 205 

J6 242 229 206 195 2lJ 221 198 188 223 211 190 ''° 16 287 272 244 2ll 276 262 235 223 265 251 225 lil 
17 m 239 215 204 242 229 207 196 232 220 198 188 . 
l8 262 248 223 211 2l2 239 215 204 242 229 206 195 

17 300 285 255 242 288 273 245 232 276 262 235 223 
18 313 297 267 253 301 285 257 244 288 273 246 2l3 

19 272 258 232 220 262 248 223 211 251 238 214 203 " 326 309 278 264 313 297 267 253 300 285 256 243 
20 282 267 240 228 271 257 2ll 219 260 247 221 209 20 338 321 288 273 325 308 277 263 311 295 265 251 
21 292 277 249 236 28 1 266 240 228 l?. 255 230 218 
22 302 '286 257 244 290 275 247 234 264 2l7 225 

21 351 333 299 284 337 320 288 273 323 306 276 26l 
22 364 )45 JIO 294 350 332 298 283 335 318 286 l7I 

23 ll2 296 266 252 300 285 256 243 288 273 245 232 23 377 358 321 304 362 343 309 "' 347 329 296 281 
24 322 305 274 260 3IO 294 264 250 297 282 253 240 24 389 369 331 314 374 "' 318 302 358 340 305 289 
25 332 ll5 283 268 ll9 303 -272 258 306 290 261 247 25 402 381 342 324 386 366 329 312 370 351 315 29? 

1 
26 337 320 287 272 324 307 276 262 311 295 265 251 
27 342 324 291 276 329 312 280 266 315 299 268 254 

26 407 386 346 328 391 371 333 ll 6 375 356 ll 9 303 
27 412 391 351 333 396 376 337 320 380 361 323 306 

28 347 329 295 280 334 ll7 284 269 320 304 272 258 28 417 396 355 337 401 380 341 323 184 364 327 JIO 
29 352 334 l00 285 338 321 288 273 324 307 276 261 29 422 400 '" 341 406 385 345 327 389 369 3ll 314 
20 m 339 304 288 343 "' 292 277 329 ll2 280 266 20 427 405 363 344 4 10 389 349 331 393 373 334 317 
ll 362 343 308 292 348 330 296 281 334 317 284 269 31 432 4 10 368 349 415 394 354 3)6 398 378 339 322 
12 367 348 312 296 353 335 300 285 338 321 288 l7) 32 437 415 372 353 420 399 358 340 403 382 343 m 

C UI. Ie n r,olg C IJl. Je 1·ttvolg 

' Na]. jaar diens1 Na 6 jaar dienst 

Klasse der gemeente Klasse der gemeente 

Getal 1 2 3 lessen 
Gelal 1 2 3 lessen 

Bevocad Niet- Bevoegd Niet-
Bevoegd Niet• 

bcvoead bcvocad bevoegd 
Bevoegd Niet- Bevoegd Niet- Bevoegd Niet-

bevoegd bcvoca;d bcvoe1d 

oio o io .o 1 0 oio o j o o j o oio o j o ojo oio oio 0 0 

1 18 17 16 IS 18 17 16 IS 17 16 IS 14 
2 35 33 30 28 34 32 29 27 33 ll 28 26 

' 52 49 45 42 50 47 44 41 48 45 42 39 
4 69 " " S6 67 63 57 5.4 64 60 " 52 
5 87 82 74 70 84 79 72 68 81 76 69 6S 
6 "'' 98 89 84 ,oo 95 86 81 96 " 82 77 
7 121 114 103 97 11 7 li l " 94 112 106 " 90 
8 ll8 131 118 11 2 133 126 114 108 127 120 109 101 
9 156 148 ll3 126 150 142 128 12 1 144 136 123 IJ 6 

10 171 164 148 140 167 ll8 143 "' 160 152 ll7 130 
Il 190 180 162 153 181 173 156 148 175 166 150 141 
12 207 196 176 167 199 189 169 160 '" 18 1 162 IS) 
Il 225 213 192 182 216 205 '" 175 207 196 177 168 
14 242 229 206 195 2J3 221 198 188 223 211 190 180 

1 21 ,,. 18 17 21 19 18 17 20 19 17 16 
2 41 " 35 33 40 38 34 32 38 36 33 ll 
3 61 57 52 49 " 56 50 47 57 54 48 45 
4 81 76 69 6S 78 74 67 63 75 71 64 60 
5 JO i 95 86 81 97 92 83 78 93 88 80 76 
6 121 114 !Ol 97 117 lil 99 94 112 106 " 90 
7 141 133 120 114 136 129 11 6 110 130 123 lil 105 
8 161 152 137 130 155 147 132 125 '" 141 127 120 
9 18 1 171 154 146 174 '" 148 140 167 '" 142 134 

10 201 190 171 162 193 183 165 156 185 175 '" 150 
Il 221 209 188 178 213 202 18 1 171 204 '" 173 164 
12 241 228 205 194 232 220 197 187 222 210 189 179 
13 262 248 223 211 m 239 215 204 242 229 206 195 
14 282 267 240 228 271 257 231 219 260 247 221 209 

15 253 240 216 20, 243 2lP 208 197 2J3 221 199 189 
16 265 251 226 21 4 255 242 217 206 244 231 208 197 
17 276 262 235 223 265 251 226 21 4 254 241 217 206 
18 287 272 244 2JI 276 262 235 m 265 251 225 213 
19 299 284 2SS 242 288 m 245 232 276 262 "' 223 
20 JIO 294 264 250 298 28] 254 241 286 271 243 2lO 
21 322 305 274 260 310 294 264 250 297 282 253 240 
22 333 316 284 269 320 304 273 259 307 291 262 248 
23 344 326 293 278 331 314 282 267 317 301 270 256 
24 356 338 303 287 342 324 291 276 328 311 279 265 
2S 367 348 312 296 353 335 300 285 338 321 288 273 

15 296 281 252 239 285 270 242 229 273 259 232 220 
16 JIO 294 26' 250 298 283 254 241 286 271 243 230 
17 324 307 276 262 312 296 265 251 299 284 254 241 
18 338 321 288 273 325 308 277 263 311 295 265 251 
19 352 334 300 285 338 321 288 273 324 307 276 262 
20 366 347 312 296 352 334 300 285 337 320 288 273 
21 381 361 "' 307 366 347 312 296 351 m 299 284 
22 "' 375 3l6 319 380 361 323 306 364 345 JIO 294 
23 409 388 348 330 393 373 335 318 377 358 321 304 
24 423 40 1 360 342 407 386 346 328 ~ 370 332 315 

" 437 415 372 353 420 399 358 340 382 343 325 

26 372 353 317 301 358 340 205 289 343 325 292 277 
27 377 358 321 304 362 343 309 293 347 329 296 281 
28 m 362 m 308 "' 348 312 296 m "' 299 284 
29 387 367 329 312 372 "' 316 300 357 339 303 287 
30 392 372 334 317 377 358 321 304 361 342 308 292 
JJ ' )97 377 338 321 382 362 325 308 366 347 311 295 
32 402 381 342 324 386 366 329 312 370 351 3IS 299 

26 442 419 376 357 425 403 361 342 407 386 346 328 
27 447 424 380 361 430 408 365 346 412 391 350 332 
28 "' "' "' 365 434 "2 no "' 416 "' "' m 
29 457 434 "' 369 439 417 374 355 421 399 358 340 
30 462 438 393 373 444 421 378 359 426 404 362 343 
ll 467 443 397 377 449 426 382 362 430 408 366 347 
l2 472 448 402 381 454 4ll 386 366 435 41 3 370 351 
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C 1lL 4e •tn'OII 

Na 8 jaar dicns1 

Klasse der ,emcente 

Oeod 1 2 ' ...... 
Niet- NJCI• 

Bcvocl(I 

""'"'"' """'"' ""°'"' ""'"'"' 
0 0 o i o oio 0 0 0 0 

1 22 20 " Il 22 20 19 Il 21 19 
2 ., 40 37 " 42 " 

,. ,. 40 )8 

' " 6 1 ,. 
" 63 " l4 51 60 51 

4 .. 81 74 70 83 78 72 .. 80 76 

' 108 l02 91 87 104 98 " 84 100 9S 
6 129 122 110 104 124 11 7 106• 100 119 lil 
7 151 143 129 121 14' 137 124 117 139 "' 8 172 163 147 139 166 1'7 142 134 "~ 151 
9 194 184 165 156 187 177 "' 151 179 170 

10 "' 204 183 173 207 196 176 "' 198 188 
· 11 237 m 202 191 221 216 194 184 219 208 

12 · 2'8 "' 220 "" 241 m 212 201 2)8 226 
Il 280 266 238 226 269 "' ~ 217 2'8 245 
14 301 "' "' 24) 289 274 246 23) 277 263 

" )17 301 270 256 30l 289 260 "' 292 277 
16 3J2 '" 28) 268 '" 303 i~i l~ 306 290 
17 "' 330 296 281 "' '" 321 304 
18 "' J.44 ,.. 293 ,., 

"' 297 282 334 317 

" 379 360 m 306 364 "' lil "' 349 "' 20 394 374 "' 318 379 360 322 ,o, 363 344 
21 410 '" 349 "' 394 374 ,,. 319 378 "' 2l 425 403 362 "' 

..,. 387 ,.. 330 391 371 
2l 441 418 "' 

,,. 424 402 360 ,., 406 "' 24 456 433 "' , .. 438 416 m ,,. 420 , .. 
25 472 ... 401 381 4'4 431 386 366 .,, 413 

26 477 "' 406 "' 458 .,, 390 370 439 417 
27 482 4l7 410 389 463 439 '" 374 444 421 
28 487 462 414 39) 468 ... )91 378 449 426 
29 492 467 419 398 .,, 449 403 lil "' 430 
30 497 472 423 401 478 ,,. 407 , .. "' "' 31 502 476 427 40l 482 4l7 410 '" 462 "' 32 ,., 

"' 431 409 487~2 <14 "' 467 443 

C W. 5e ffl"l'°'I 

Na IOjaar dkmt 

KluK der ,emeco1c 

Getal 1 2 
lessen 

Niet- Niet• 
Bcvoc1d 

"'"""' 
Bcvocad bevocad -· o jo ojo 0 0 ojo ojo 

1 2J 21 20 19 23 21 20 19 22 20 
2 46 4) "' J8 " 42 " 37 4) 40 

' 69 " " " " 63 " 
,. .. 60 

4 92 87 79 " " .. 76 72 " .. 
' "' 109 98 9) 111 IOS 9S 90 106 100 
6 138 131 118 112 "' 126 - 114 JOi 127 120 
7 161 152 137 130 "' 147 "' "' 149 141 
8 114 174 IS7 149 "' , .. 151 14) 170 161 
9 207 196 176 167 199 189 169 160 191 181 

10 2)0 218 196 186 221 109 189 179 212 201 
ll 2SJ 240 216 20, 24) 230 208 197 2)) 221 
12 m 261 234 2.:2 264 2SO m 21) 2SJ 240 
Il 298 283 2'4 241 287 272 244 231 m 261 
14 "' ]04 27) 2S9 JO, 29) 263 249 296 281 

IJ lJ7 320 281 272 324 307 "' 262 lil ,., 
J6 JS) "' 301 "' ))9 )22 289 "' "' )08 
17 369 lSO )14 298 "' m )02 286 ]40 m 

" "' 
,., ]28 lil )70 JSI )IS 299 "' 337 

" 401 ]80 )41 )2) m "' )28 311 369 JSO 
.20 417 396 "' m 401 )80 ,., )2) ,.. 

'" 11 • 4]) 411 369 ,., 416 "' "' m '" 379 
22 "9 

.,. m )62 m ... ,., , .. ... J9l 
23 46' 441 396 316 «7 424 )8 1 )61 428 406 
24 481 .,. 409 , .. .. , 431 "' l7J 44) 420 
2, 497 m 423 401 478 "' 407 386 458 4)S 

" so, '" 430 408 48' 460 41) 392 "' 44 1 
21 "' 486 436 414 492 467 419 )98 472 448 
28 S20 494 442 419 ,00 "' "' ,4().), 479 "' 29 m 500 448 "' 506 480 4ll 409 "' ... 
30 "' S08 "' 432 '" 488 437 41S 49) ... 
31 l42 Sl4 461 437 '21 494 443 420 499 474 
)2 ,,. m 468 "4 "' 501· 450 ◄ 27 506 480 

'Niet• 
bcvocad 

0 

" " " " " 102 
11 9 
136 

"' 169 
166 
20) 
219 
236 

,., 
261 
273 

"' 298 
309 
322 
334 ,., 
"' 370 

m 
378 
381 

'" 390 

"' "' 

' 

0 

17 
33 
49 

" 80 
96 

11 3 
129 
144 
160 
176 
192 
208 
224 

236 
247 
2'9 
2 70 
283 
293 
30 
31 

" 33 
351 

" " 361 

' ' 
66 
70 

) 

7 
37 
37 

Nice; 
bevoead 

ojo 
19 Il 
37 " ,, 

" 73 69 
91 86 

109 103 
ll7 120 

"' ll7 

:r. IS3 
171 

199 189 
216 20, 
234 222 

"' 239 

265 "' 277 26) 

289 274 
)02 286 
)14 298 
m )10 
J40 m ,,. "' "' 

,.. 
J77 m 
)90 370 

396 )76 

402 )81 
407 386 
41) 392 
419 398 .,, 40) 
431 409 

Na Il jaar dienst 

Klasse der aemeentc 

Getal 

"""' 
1 ' Niet-Be-ad Nlct- Bevoegd .. ,.,... 

"""'"' 0 0 ojo 0 0 0 0 

1 " 2J 22 ,. 24 22 22 ,. 
2 49 46 42 " .. " 41 38 

' 7J 69 " " 71 ,, 61 " • 98 9) 84 " 9S 90 81 76 

' 122 "' 104 98 118 112 100 9S • 146 "' "' 118 14 1 Il] 120 114 
7 171 162 146 138 "' 156 141 Il] 
8 l9S "' 166 "' 181 178 160 IS2 
9 219 208 187 177 211 200 180 171 

10 244 2)1 208 197 2JS m 200 190 
Il 26' 2l4 221 216 2'8 "' '" 208 
12 292 m 249 "' 281 266 240 228 
Il 317 301 270 2l6 30S 289 260 ,., 
14 341 "' 290 "' 328 lil 279 26S 

IS "' J40 30S 289 344 ,,. 293 278 

" m "' "' 302 360 342 306 290 
17 391 371 m )16 "' "' 320 304 
18 407 , .. ]46 328 )91 )71 m '" 19 424 402 361 342 408 387 347 329 
20 440 418 374 llS 423 401 360 342 
21 "' 434 )89 ]69 439 417 J74 "' 22 473 449 40) 382 .,, 432 387 367 
2J 490 .. , 417 396 471 447 401 J80 
24 506 480 "' 409 ... 461 414 "' " m 496 44S 422 503 477 428 406 

26 ,,. 50) .,, .,, 509 48) 433 411 
r, m "' "' 4JS "' 491 440 418 
28 ,., 

"' 464 ... '" 497 446 42) 
29 m "' 471 447 SJI 504 .,, 430 
30 ,.. 

"' 
.,. 

◄SZ. SJB "' "' 4J4 

" '" ,,. .. , 
"' "' "' 464 440 

32 m "' 489 464 "' S24 470 446 

C IU . 7c ,cn-olg 

Na 14 jaar dienst 

Klusc der aeinec:nte 

Getal 
I=• 

1 2 

""""" 
Niet- Bcvocad Niel• 

bcV()('ld bcvocad 

ojo ojo oio o io 
1 26 24 2) 21 " 2l 2l 21 
2 " 49 ., 42 50 47 44 41 

' 78 74 " 6J " 71 " 61 
4 10) " 88 8J 99 94 " 80 

' 129 122 110 104 124 117 106 100 
6 lll "' 132 m: 149 141 127 120 

• 7 181 171 1'4 146 "' 165 148 140 
8 206 195 176 "' 198 188 169 160 
9 m 220 198 188 22) 211 191 181 

10 2'8 "' 220 209 248 m 212 201 
Il 284 269 242 "' 27) 2S9 2)) 221 
12 ,.. 29) 26) 249 297 282 "' 240 

" lll '" 28S 270 322 JOS 274 260 
14 '" )42 307 291 347 )29 29S 280 

" J78 3l9 m JOl 36) )44 310 294 
" "' m ]36 '" )80 "' 32) 306 
17 412 )91 JSI ))) )96 ]76 m "" 18 429 407 '" )46 412 391 )SI ))) 

" 446 42) )80 )61 429 407 '" 
,.. 

20 46) 4)9 )94 374 .. , 422 379 360 
21 ... ... ... m ... .., ,., m 
22 '" ◄n 42) 401 478 "' 407 386 
2l ll4 ... 4)7 41S "' 469 420 )99 
24 Sll S04 452 429 510 484 '" 412 

" S48 S10 466 442 m 500 448 42S ,. 
"' m 472 448 SJJ 506 4'4 '" 27 "' '" 479 "' l41 513, 460 "' 28 ,,. 

'" "' ... S48 ,20 466 '" 29 "' l49 492 467 "' m 473 449 
JO "' "' 498 47) ,., SJJ 479 .,, 
)1 "' "' 50S 479 ,10 '41 48' •60 
)2 600 ,,. 510 "' S76 m 490 46> 

' 
Bevoead 

0 0 

2J 21 
46 43 .. 64 
91 " li l 107 

"' 128 
158 150 
180 171 
202 '191 
22, 21) 

"' 234 
269 "' 292 277 

'" 298 

330 )IJ 

"' 327 
360 342 
m JS6 
39 1 371 
40S '" 421 '" 436 414 
4'1 428 
466 442 
482 "' 
488 463 .,, 470 

Niet• 
bevoegd 

0 

21 

" " 78 

" "' "' ISJ 
173 
192 
210 
2)0 
249 
267 

281 
293 
307 
)19 
llJ ,., 
JS8 
371 , .. 
)97 
410 

"' 422 

0 

19 
J7 

" 74 
91 

109 
128 
14' 
164 
182 
1 .. 
218 
23 

"' 
266 
278 
291 
30] 
ll 
32 

6 
7 

" ' 37 

" 

340 
2 .. 
7 
9 

' 94 
400 

502 .,. - 427 40 ' 2 509 483 

'" 490 
m 496 

'" 502 

' 
Devocad 

ojo 
24 22 
48 " 72 .. 
9S 90 

119 113 ,., IJS 
167 1'8 
190 180 
214 20) 
238 226 
262 248 
28S 270 
309 29) 
))) '" 
348 330 
)64 ,., 
380 361 

"' "' 411 390 
426 404 .. , ... 
"' "' 47) 449 
489 464 
505 479 

"' 48' 

"' 4'2 
m 498 
m 50S 

"' "' , .. "' 552 ,,. 

434 
438 
44' 
4SO 

41 
41 6 

22 
7 

4 
42 

Niet• 
bevocad 

ojo 
22 20 
42 " 62 " 81 76 

102 96 
122 IIS 
142 134 

"' "' 18) 17] 
20) 192 
m 211 
242 "' 26) 249 
283 26! 

297 282 
310 294 
m 306 
336 Jl9 
)50 3J2 

"' 344 
m "' 390 ]70 
40) "' 416 )9S 
429 407 

"' 413 
441 418 
447 424 

"' 430 
4'9 4l6 
465 441 
470 446 

634 
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c m. Se vervolg C UL IOe t'erTolg 

Na 16jail'f dienst Na 20 jaar dienst (alleen voor Ooçtorcs) 

Klasse dcrgcrtKCotc Klasse der gemeente 

Getal 

""'" 
1 2 ) Getal 

""'" 
1 2 3 

Devocad Niet• Bevoegd Niet- Bevocad Niet-
bcvocgd bc,·ocad bevoegd """"' 

Niet- Bcvocfd Niet- Bevoe1d Niei-
bcvocad bevoead bevoead 

alo a i o G i O alo alo a / o oio G•I 0 G / o Glo G I O oio 

1 28 26 24 22 27 " 24 22 26 24 23 21 
2 " " 47 44 " ,0 46 4] 51 48 44 41 
) 82 11 70 66 19 " " 64 76 72 65 61 
4 109 103 93 88 10, 99 90 " 101 " 86 81 

' 136 129 11 6 110 IJl 124 11 2 106 126 11 9 107 101 
6 16] 154 IJ9 ll2 157 149 ll4 127 ,,. 142 128 121 
7 191 181 16] '" 184 174 '" '" 176 167 ,,. 142 
8 218 207 186 176 210 199 179 170 20 1 190 172 163 
9 "' 232 209 198 236 214 201 190 226 214 19J 183 

JO 272 258 232 220 262 248 22] 211 251 2l8 214 20] 
11 299 284 m 242 288 273 245 232 276 262 "' 22J 
12 326 309 278 264 313 297 267 2ll JOO "' 2'6 243 
J3 354 336 301 28l 340 m 289 214 326 J-09 m 263 
14 381 361 324 307 366 347 ]12 2% "' 3JJ 299 284 

1 30 28 26 ,.. 29 27 2S 23 28 26 24 22 
2 60 " SI 48 " " 49 .. " " 47 44 
3 90 8S 11 73 87 82 ,. 70 8J ·" 71 67 
4 .1 20 11 4 102 ,. 116 110 98 93 l il IOS. 94 89 

' IlO 142 128 12 1 144 136 123 11 6 138 131 118 112 
6 180 171 ISJ 14' 173 164 147 139 166 1'7 l<I 133 
7 210 199 179 170 202 191 172 163 194 184 ! OS ll6 
8 240 228 204 193 231 219 1% 286 221 209 188 178 
9 270 2S6 230 218 260 247 221 209 249 236 212 201 

10 300 "' m 242 288 273 "' 232 276 262 2JS 22l 
Il 330 313 281 266 317 301 270 "' 304 288 2S9 2<6 
12 360 342 306 290 346 328 294 279 J32 )IS 282 267 
13 390 370 J32 )IS m "' 3 19 303 3'9 341 306 290 .. ◄20 399 "' 339 404 J8J 343 32S 387 367 329 312 

" 398 378 ]]9 m 38] 363 ]26 3!)9 )61 ]48 ]12 2% 
16 416 39l 3l4 JJ6 400 380 ]40 32J ]8] 363 ]26 309 
IJ 4]J 411 369 ,,. 416 "' "' m )99 J79 ]40 32J 
18 "' 428 384 364 4]] 411 '" "' "' 394 Jl4 336 
19 468 444 ] 98 378 4'0 427 J8J 363 431 409 J67 348 
20 ~~ 46 1 414 393 467 44) 398 378 448 42' ]81 )61 
2 1 417 428 406 483 4'8 411 )9() 463 439 394 374 22 . ,21 494 44] 420 SOi "' 426 404 480 4'6 408 387 
2J "' lll 4'8 "' m 491 440 418 '" 470 422 400 
24 '" l28 413 "9 '" ,07 "' 432 "' 486 436 414 
2, m S44 488 463 l51 l2J 469 445 "' ,., 449 426 

" "' 417 374 "' 422 400 360 342 404 38] J4l 327 
16 457 434 389 369 439 417 "' "' 421 399 "' J40 
17 476 4S2 40S ]84 4'7 434 389 369 438 416 373 '" " 494 469 420 399 47' 4SI 404 383 4SS 432 387 367 
19 Sl3 487 A37 41S 493 468 420 399 472 448 403 382 
20 S3I S04 "' 429 510 484 434 412 489 ◄64 4 16 '" 21 "° "' 468 444 S28 l-0 1 4,0 427 ,.. 480 4JJ 409 
22 S68 '" 483 4S8 S46 Sl8 464 440 m 496 44S 422 
23 m SS7 499 47' l64 "' 480 456 '4 1 m 460 437 
24 60S S74 SIS 489 "' l51 49' 470 "' S29 47◄ 4,0 
2S 624 "' S3I ,.. 600 ,,. 510 484 m "' 489 ... 

26 S81 S51 494 469 "' SJO "' 451 "' , 08 4SS 4]2 
27 '88 '" ,00 47S '" "' 480 "' "' lil 460 437 
28 595 '"'565 , .. 480 m "' 486 46 1 '48 S20 •66 442 
29 603 m lil 487 S79 ,,. 493 468 ,,, m 472 448 
JO 611 '" S20 494 "' "' soo "' "' '" 479 4SS 
31· 618 "' S26 499 '" l64 so, 479 '69 '" 484 4'9 
J2 626 l94 m , .. 601 '70 Sll 486 "' '47 491 466 

26 631 ,99 "' 510 606 m Sl6 490 '" SSI "' .,. 
27 "' 607 ,.. '16 61< S83 m 496 S88 "' 

,., .,, 
28 646 613 Sl-0 S22 621 "' S28 SOi S9S SOS ,.. 

◄80 
29 tiS4 62 1 S,6 S28 628 , .. ')4 ,07 602 l7I "' '86 
30 661 627 S62 S33 63S 60) S40 lil 609 S78 Sl8 ,92 
3 1 669 63l '69 S40 · 043 61Ó '" m 616 S8S S24 .., 
J2 676 642 m S46 049· 61_6 m '" 622 S90 . '29 ,0: 

C Ill . ~ vervolg 

Na 18 jaar dienst C I V. 

Klas.se der eemecn1c A anvangswcddc Na 2 jaar dienst 

Getal 1 2 ) 

''''" Bevocad Niet• Bevoegd Niet• Bevoegd Niet-
bevoegd bc\'OC&d bevoegd 

alo a 0 a / o G 0 G 0 G / o 

R -. 
Klam der gemeente 1 Klasse der ~mecntc 

.!! 

~ 
I 2 3 "§ 1 2 1 

G 1 0 G 0 G 0 ö G _o G ! o G 0 

1 " 27 2S 23 28 26 24 22 27 " 23 21 
2 " ss l-0 47 " " 48 " " 51 46 4] 
3 86 81 74 70 83 78 72 68 80 76 69 " 4 '" 109 98 93 11 1 JOS 9S 90 106 100 91 86 , 143 13S 122 lil 138 131 118 11 2 132 12, lil !07 
6 172 16) 147 139 166 IS7 142 134 "' "' 136 129 
7 201 190 171 162 193 183 16S IS6 18l "' IS8 ISO 
8 229 217 19S 18l 220 209 188 178 211 200 180 17 1 
9 "' "' 220 209 248 "' 212 20! 238 226 203 192 

10 286 271 244 2ll 27S 261 "' m 264 2l0 m 213 
JI )IS 299 268 2'4 303 287 "' "' 290 m 247 234 
12 34) 32S 292 277 330 313 281 266 316 300 269 2SS 
13 372 3S3 317 301 JS8 ]40 JO, 289 343 32S 292 277 .. 401 380 341 323 38S 36S 328 311 369 3,0 JJ4 "' 

I 14 13 14 13 13 12 1 " 14 IS 14 14 13 
2 28 26 27 " 26 24 2 30 28 29 27 28 26 
) 42 39 41 J8 39 37 3 " 42 44 41 42 39 
4 " " il ,. ll 48 4 60 " " " " " s 69 6S 67 63 64 60 s 1S 71 72 68 69 " 6 8J 78 80 76 11 73 6 90 " 87 82 83 78 
7 97 92 94 89 90 8S 7 JOS 99 101 " 97 92 
8 110 104 106 100 !02 96 ' 120 114 116 110 lil !OS 
9 '" 117 120 114 l il 109 9 '" 128 130 123 12S 118 

10 138 131 13) 126 127 120 10 ,,. 142 144 136 :~l 131 
Il "' 144 146 IJS 140 IJl Il '" ,,. ll9 151 144 
12 '" '" IS9 !SI IS2 144 12 180 171 173 164 166 IS7 
13 179 170 172 163 16S '" 13 19S '" 188 178 180 171 
14 193 183 186 176 178 '" 14 210 199 202 19 1 194 184 

" 207 196 199 189 191 181 Il m 213 216 20S 207 196 ., 419 "' 3S7 339 403 382 343 m 386 366 329 ]12 

16 437 411 372 m 420 399 '" ]40 403 382 343 32S 

16 220 209 212 20! 20) 192 16 240 228 2ll 219 22 1 209 
IJ 234 222 m 213 21 6 20, IJ m 242 24S m m 22J 

J7 "' '32 387 367 437 4 ,S 372 m 419 398 3S7 339 
18 473 449 403 382 "' 4l2 387 367 436 414 371 m 
19 491 466 418 397 472 448 402 J8I 4S2 429 38S "' 20 S09 '83 433 411 489 464 416 J9S 469 44S 399 379 

·" "' ,00 448 42' ,.. 480 4JJ 409 48S 460 413 392 
22 l4S SJ7 464 440 S24 497 446 423 S82 476 427 · 40S 
2J "' S34 479 "' "' SI) 460 437 Sl8 492 441 418 
2 4 S81 sst 494 469 "' ,,. 47' 451 "' , .. 4SS 432 

" '99 569 S IO 484 '76 '47 490 46S SS2 S24 470 446 

18 241 228 232 222 210 
~ 

220 18 263 249 "' 240 "' 229 
19 248 "' 239 127 229 217 19 271 "' 261 247 "' 237 
20 m 242 24l 132 m 223 20 279 26S 268 2S4 m 244 
21 262 248 "' 239 242 229 21 287 272 276 262 26S 2' 1 
22 269 m 2l9 146 248 23S 22 "' 280 284 2h9 272 2'8 
23 276 262 '" 251 2l4 241 23 )03 287 291 276 279 26' 
24 283 268 272 "' 261 247 24 3 11 29S 299 284 287 272 
2S 290 27S 279 "' 267 2'3 2S 319 303 307 291 294 279 

" 297 282 286 271 274 260 26 327 310 314 298 301 28S 

26 606 m 516 490 "' SS2 4% 471 '" j)O 47S_ 4SI 
27 614 S83 S22 49' S90 S60 l-02 476 S6' S36 481 4S6 
28 621 S89 "' 

,., 
"' S67 ,07 481 m S4) 486 46 1 .,. 

"' 
.., 

"' 508 604 m '" 488 "' '"' 49] ... 
30 636 604 S4I Sl3 611 ''° ,20 494 '86 sso 498 473 

27 304 288 292 277 280 266 27 m 318 322 30l 309 293 
28 311 29S 299 284 287 272 28 343 m 330 313 316 300 
29 318 302 306 290 293 278 29 "' 333 337 l20 323 306 
J-0 m J08 312 296 299 28~ 30 "' 341 J4l 327 331 ]1 4 
JJ JJ2 "' JIO JO] J06 290 )1 367 348 JlJ "' JJ8 ]21 

J I 644 6 11 '48 ,20 619 S88 m ,oo "' "' so, 479 
32 6'1 61 8 S,4 '" "' 

,., m ,os 599 S69 51 0 484 32 )J7 ]20 324 ,07 311 29S 32 372 m "' 340 34] "' 33 342 ]24 ]29 ll2 )IS 299 33 377 )S8 362 ]4) J47 l29 
]4 347 329 334 ll7 320 304 34 382 362 367 348 "' 334 
JS m 334 338 321 324 307 JS 387 367 372 m 3S7 339 

" )S7 339 ]4) J2S ]29 312 36 392 372 377 "' 361 342 
37 362 343 348 330 334 317 37 J97 377 382 362 366 374 

" 367 348 m m 338 321 J8 402 381 ]86 366 370 "' 
G - &chuwd. O - onachuwd. 
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~ 
11 
;; 1 

~ 0 

1 17 
2 33 

' •9 • 6> 

' " 6 98 
1 '" 8 130 
9 '" IO 16.1 
Il 179 
IJ 195 
IJ 212 
14 228 

" 
, .. 

16 2(,() 

17 277 

18 286 
19 295 
20 3(>l 

21 313 
22 322 
23 331 

" 3'0 

" '" 26 ,,. 
27 367 
28 376 

" "' 30 394 
31 403 

J2 408 
33 "' ,. 418 

" 423 
36 08 
37 433 

" 438 

j 
-. 1 

~ 10 

1 " l J8 
3 " 4 " ' 94 

• 113 
7 132 
8 150 
9 169 

10 188 
Il ,07 

" "' 13 24' 
14 263 

" 282 
16 300 
17 319 

18 330 
19 ,., 
20 "' 21 36] 
22 37' 
2J "' 24 396 

" 407 
26 41 8 

" 429 
28 440 
29 .,, 
30 462 

" 
.,, 

32 478 
33 "' 34 488 

" 493 
36 498 
)7 503 
)8 >08 

C IV. l t ,,uolg 

Na 4 jaar dienst ! Na 6.,aar dienst 

Klasse <kr gemeente ·i Klasse der gemeente 

2 3 -. 1 ' 3 

0 0 1 0 0 10 ~ 010 0 j 0 0 1 0 
1 

16 17 16 16 " 1 ,, 
JI 32 30 JI 29 2 " .. 48 " .. •3 3 " 61 63 ,. 60 " . 70 
77 79 " 76 72 ' 88 
93 " 90 91 86 ' ,o, 

108 11 0 '"' 
,o, 99 7 123 

"' 12S 11 8 120 11 4 8 "o 
139 142 134 136 129 9 "' 1S4 '" '" 150 142 10 175 
170 172 163 165 "' Il 193 
185 188 178 180 171 " 210 
201 204 193 196 186 IJ 228 
2 16 219 208 210 , .. 14 "' 231 m 223 m lil " 16) 

"' 250 m 2-IO 228 16 280 
263 266 :m "' 242 17 298 

271 m 261 264 250 18 308 
280 "" 269 272 "' 19 318 
288 292 m 280 266 20 328 
297 301 "' 288 27] 21 338 
305 ) 10 294 297 282 22 '" 314 118 ]02 30> 289 2) "' 323 327 310 313 297 24 368 
331 336 319 )22 305 25 378 
3'0 )44 326 330 JI J 26 "' "' "' m 338 )21 27 398 

"' 361 342 )46 128 28 ... 
l6' 370 '" m ll7 29 418 

"' 319 360 363 }44 30 428 
382 387 361 371 352 3 1 '38 

m 392 m l76 '357 32 '" 392 391 m 380 361 3J ... 
397 402 381 m 36> ,. .,, 
401 407 386 390 370 35 "' 406 4 11 390 394 374 36 <63 

'" '" 
,., 399 )79 J7 •68 

416 421 )99 .. , 382 38 "' 
C IV. 2e~oJg 

Na 8 jaar dicmt 

Klasse der gemeente j 
2 3 " 1 

" 18 17 17 
33 }4 J2 33 
50 " 48 .. 
66 68 .. 6> 
8] " 80 81 
99 10 1 " 91 

116 11 9 11 3 "' 1H '" "' 129 
150 "' 144 146 
166 168 '" 161 
18] 186 176 178 
199 202 191 194 
216 219 208 210 
m 236 22-i 226 
2'9 2SJ 240 m 
266 269 "' 2'8 ,., 

"' 272 "' ,., 296 281 "' 302 306 290 293 
]Il "' 299 302 
]21 m 308 311 
330 m 318 321 ,.. ,., ]26 330 
349 "' )36 339 
3'9 363 344 348 
368 m '" "' 378 J83 363 367 
m 392 372 376 
397 .. , 381 "' 406 411 390 )94 

416 "' 399 403 

,,o 426 404 ... .,, •31 409 413 
<30 .,, 413 411 .,, 400 4 18 422 .,. 

'" 422 426 ... <50 427 "' 449 "' 4]2 436 

Na 10 jaar dienst 

KIHK der ,emcente 

" " ., 
" 16 
92 

108 

"' IJS 

"' 169 
184 
199 
214 
129 ,., 
261 

269 
278 

" "' 304 
lil 
J2 
)) 

339 
3'8 

"' ,., 
'" 38 

38 
39 
3 

7 
2 

96 
400 
404 ... 
41 4 

0 0 0 0 1 0 ;goT"ö' o; o lo1o 
18 19 18 18 17 1 20 19 20 19 19 t8 
36 )7 " " 33 2 40 38 39 )7 37 " ,. 

" " " ,. 3 " 
,. 

" 
,. 

" " 71 72 68 69 " 4 79 " " 72 7J •• 89 91 86 87 82 ' 98 93 9S 90 91 86 
107 109 l03 , .. 98 6 11 8 11 2 114 108 109 103 

'" 127 120 122 "' 7 138 IJl 133 126 127 120 
142 , .. 136 138 131 8 '" 149 '" 

,., 14> 131 
160 163 ,,. ,,. , .. 9 171 168 110 161 163 ,,. 
"' 111 171 "' 164 10 196 186 189 ·179 181 171 
196 199 189 191 '" Il 21 6 20, 208 197 199 189 
213 216 ,os 207 196 " "' m 226 214 217 20'.I 
231 m m "' 213 IJ "' 242 ,., ?32 "' m 
2'9 "' 240 242 229 14 m 261 264 250 253 l40 
261 211 "' 260 247 " 294 279 283 268 271 2.n ,., 288 213 216 262 " 314 298 302 286 289 '274 
303 307 291 294 279 17 333 316 320 30, 307 291 

313 317 301 304 288 18 ,., m m "' 318 302 
m 328 )Il ll4 298 19 3S7 ))9 34) m 329 lil 
334 338 321 324 307 20 369 350 "' m 340 321 
34' 349 331 334 31 7 21 380 361 "' 346 350 lJl 

"' 360 342 "' 121 22 l9l 312 377 3'8 ,., 
"' 36> 370 3,i "' lJ7 23 -m )88 363 m m 

316 38 1 361 ,., ,.. 24 <1 6 39S 400 380 383 363 
386 391 371 m 356 25 427 405 110 389 393 J7J 
397 402 381 m 365 26 439 417 422 400 40, 383 
<07 41 2 391 395 375 27 "' 428 03 4 11 4IS 394 
418 423 401 40> 384 28 463 439 .. , "' 426 ... 
428 433 411 41S 394 29 .,. 450 ,,. 43J 437 4IS 
08 ... 421 426 40, 30 486 461 461 443 ... 42> 
449 .,, 4]2 436 414 3 1 498 .,, 479 .,, 459 4)6 

45' "' 436 440 4 18 32 50S 479 48' 460 "' 441 
4S8 ... 440 .. , 422 33 m 487 49) 468 472 448 
463 469 "' 449 426 34 ,20 494 ,00 "' 479 .,, 
468 474 .,. 

"' 431 " 
,,. SOi S07 '" 486 461 

47) 479 "' "' 436 36 m S08 "' <88 493 468 
477 483 4'8 463 439 37 >43 "' m 49> ,oo .,, 
482 488 463 468 ... " ,,. m "' 501 506 480 

636 

C IV. Je ,·ffYolg 

Na 12 jaar dienst Na 14 jaar dienst 

Klauc der aemoentc ~ Klasse der aemccntc 
t 

1 2 3 g 1 2 3 

0 0 0 0 o j o 0 0 01 0 0 0 

r 21 19 21 19 20 19 1 22 20 22 20 21 19 

' 
., 

" .. 38 38 36 2 43 40 " 39 40 38 

' 62 " 60 " " " 3 .. 60 62 " S9 56 

' 82 n 79 " 76 n 4 " 80 82 77 79 " ' 103 9) .. 94 9> 90 ' 107 101 103 91 99 .. 
6 123 "' 11 9 I IJ 11 4 108 6 128 121 123 "' 11 8 112 

' 143 "' 138 131 132 12, 7 , .. 14 1 144 136 138 131 
8 164 "' 1>8 ISO '" 143 8 170 '" 164 "' '" 149 

' 184 174 111 168 110 '" 9 192 182 18S 175 171 168 
10 ,os 194 '" 187 18. 179 10 213 202 20S 194 196 186 
Il 22S 213 216 ,o, 207 196 Il 234 m m 213 216 20, 
12 ,., m '" 22' 226 214 12 "' 242 245 m 2lS m 
13 266 "' "' 243 ,., 232 IJ 277 263 266 "' "' 242 
14 286 211 "' 261 , .. 250 14 298 283 m 272 "' 261 

" 307 291 29S 280 28J 268 IS 319 303 307 ,., 294 279 
16 m 310 314 298 301 m 16 3-IO 323 m JI O 313 297 

" 348 330 m 318 )21 JOi 17 362 30 348 ]JO 334 317 

" )60 342 3'6 328 m "' 18 m ,,. J60 ,.., 345 321 
19 m "' 

,,. 34 1 , .. 326 19 388 368 m ,,. 
"' JJ9 

20 ,., 
"' 370 '" "' 3) 7 20 401 , .. ,., 36' )69 350 

21 398 J7! m 363 367 348 21 41S )94 )99 )79 382 361 
22 41 0 "' 394 374 378 JS9 22 428 406 411 390 394 374 

" 423 401 407 )86 390 370 23 441 418 424 402 406 385 
!4 "' 413 4 18 )91 .. , 380 24 454 431 436 414 418 397 

" 448 42S 431 409 413 )92 25 468 444 4SO 421 431 409 
26 460 437 442 41 9 424 402 26 " ' 4S6 462 438 443 '20 
27 473 449 "' 

.. ,, 436 4 14 27 4<.)J 469 47S 45 1 4SS 432 
28 48S 460 466 .., 447 424 28 ,01 481 487 462 467 443 
29 498 .,, 479 .,, .,. 

◄36 29 "' 494 SOi "' 480 <S6 
30 ,,. ... 490 '6S 410 446 30 S34 507 SI] 487 492 467 
JI m 496 SOJ 477 482 4H 31 541 ,,. '26 499 504 478 

32 S30 SOJ S09 '" 488 46] J2 m 527 m 506 "' 
.., 

]3 "' '" "' •91 '95 470 33 562 m 540 m SIR 492 
34 ,., 

"' '" 491 502 476 l4 510 ,., 
"' 120 "' ... 

" "' "' "' "" S09 4&J 35 m '" "' '26 '" '°' 36 ,.. 
"' S38 '" "6 490 36 "' m 562 S.\ J 539 . 5 12 

J1 ,.. >39 S46 ,i3 m 
496 "I,,, 562 569 540 S4S "' ,. m '46 "' 524 "' S02 )8 600 510 516 S41 SS1 524. 

C IV. 4e nnolg 

NA 16 jaar d1~ns1 N:a 18 Jaar diens, 

j Klauc der ,cm«nte 1 Klasse der 8(:mttntc 

1 2 3 ~ 1 2 1 3 8 0 1 0 01 0 010 ö oTö' 'cooTö" 
1 23 " 23 21 22 20 1 2J 21 2J 21 22 20 
2 ., ., 44 41 42 39 2 46 43 ., 

" 43 40 
3 67 " 6> 61 " " 3 69 65 67 6) " 60 
4 89 84 " " 82 77 4 92 81 89 " " 80 
s 111 IOS 107 101 103 97 5 '" 109 111 10, 106 100 
~ 133 "' "' "' l2J 11 6 6 138 IJ l IJl 126 127 120 
1 '" 141 149 "' 143 '" 1 161 '" IS5 ,., 149 '~' • 111 168 170 '" '" 154 ' 184 174 111 168 170 161 
9 , .. 119 192 182 184 ,,. 

' 201 196 199 189 '" 181 
10 221 m 213 202 204 193 10 230 218 221 209 212 201 
Il 243 230 2)4 222 224 ".2 12 Il 2S3 240 243 230 2)] 221 
12 "' "' "' 242 244 231 " m 261 , .. 2SO 253 240 
IJ 288 lil "' 263 265 2,i 1) 298 28) 281 272 215 261 
14 3IO 29' 298 28J 286 211 14 321 10, 309 29) 296 281 
1, 332 '" 319 303 306 290 " '" 326 331 314 Jl7 301 

" 354 336 340 32] 326 309 " 361 ]48 JSJ "' 338 )21 

17 376 3S1 361 342 346 328 17 390 370 m 3S6 "' 341 

18 390 370 m '" 
,,. 341 " "' 384 389 369 31J 3'4 

19 ... 31.1 "' 368 m JSJ 19 420 399 ... 383 387 367 
20 418 397 402 381 m )6'.5 20 434 412 417 396 400 380 
21 432 .,. "' ,., 

"' 378 21 4'9 426 432 .,. 414 39) 

" 446 <l3 . ,. 407 411 390 22 ... 4'0 446 .,, "' .. , 
23 ... 437 442 "' 424 402 23 479 "' <60 437 44 1 "' 24 474 4,0 <S6 03 437 4 15 24 493 468 "' 450 .,, .,, 
2' 488 463 469 "' "' 426 25 S08 482 ... ,., 468 444 
26 S02 416 482 .,, 462 4J8 26 "' 496 SOJ .,, 482 <S7 
27 '" ... 496 "' "' " ' 27 "' "' "' 491 495 410 
28 >JO 503 509 46' <88 463 28 "' "' 530 503 ,.. 482 
29 544 Sl6 m 4% 501 415 29 >61 "' 

,., 
"' "' "' 30 "' "° 3J6 S09 '" 488 JO "' "' 

,,. 
"' >36 >09 

" "' S4l 550 S22 "' ,00 JI "' S61 "' "' ,so ,,, 
32 >79 >50 "6 "' m ,.. J2 ... m >80 " ' "' "' J3 "' '" S64 "' 

,., 51 3 JJ 612 S81 "' "' 
,.. m 

34 '" 564 "' 
,., ,., 5 19 J4 619 "' "' >6> '10 ,., 

" 602 "' 
,,. ,.. 5S4 526 35 .,, ,., 602 "' m '" 36 609 ,,. 
"' '" '" 532 36 6)• 602 609 "' '84 554 

)7 611 586 ,., 
"' , .. 539 J7 642 609 617 '86 S91 561 

38 62' '92 600 5i0 m 546 38 649 616 624 "' "' >60 
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Cv. CVI. 
G • ic huwd. 0 - on,chuwd. vb - volkd1ac bctrckkina 

0 - sehuwd. 0 - o ngehuwd. 

A:mvani;swcddc Na 2 ,aar d1cns1 Aanvanaswedde 
C • 

! Klasse der gemeente ! 1 1 KT .,~"î" 3 ~ 1 1 2 
3 

,3 oT'o. G I O o i o '3 1Gfê, G 1 0 • G 1 0 ,. 260 2-17 2l0 2J7 HO 228 

'"12"1'" 
U,J 2'9 "' 239 

27 267 25] 2S7 2'4 246 233 27 280 266 269 "' "' 24S 
28 213 "' 263 249 H2 23<J 211 286 271 "' 261 264 2>0 
29 279 26S 268 "' 2572-1-1 "!"' 277 

"' 266 269 "' JO 28S 270 274 260 26) 2-IY 

f.' m1m "' 272 "' 261 
ll 292 277 281 266 269 2!5 2',1) 218 281 266 
32 "' 283 2117 272 27'.51261 32 ) Il 295 299 284 287 27l 

Kl1sse derac~nte 

Getal 1 2 J 

""'" --
Bevoegd Niet• Bcvocid 

Niel- Bevoc1d Niel• 
bcvocid bcvocid bevoc&d 

o i o G 0 o i o o j o G 0 o j o 

1 12 Il Il 10 12 Il Il 10 12 Il Il JO 

• 24 22 21 19 24 22 21 " 23 21 20 19 

' 3S 33 30 " 34 J2 " 27 33 31 " 26 

• 47 44 40 38 46 . ., 39 37 44 41 37 " ' " " " 48 " 
,.. 49 46 " S2 47 .. 

6 70 66 60 S7 68 64 S8 " " 61 56 " Na 4 jaa r dicn.i N,1 6 jaar dK'OSl 

,., 287 272 276 262 265 25 1 ... r 288 27) 276 262 
27 ,.. rn, :?s; 26' 271 251 27 295 280 283 268 
28 300 "' 28!:I 213 276 "' " JIJ ~7 301 "' 288 27) 

29 306 "'° 29-1 27Y 2112 267 29 319 303 307 29 1 294 279 
JO 312 296 300 2S5 211!1 :m JO 325 JOS )12 296 "' 284 

" 319 303 307 291 294 279 ) 1 332 ..J IS "' JO] ]06 290 
32 J2S 308 312 296 299 2t4 32 Jld"32 1 325 30'j ]Il "' 

7 " 77 70 66 79 " 68 64 76 11 " 61 
8 94 89 80 76 91 86 77 73 87 82 ,. 70 
9 10, 99 90 " 101 95 87 82 91 92 83 78 

JO 117 111 100 " IJl 107 96 91 108 102 92 87 
Il 129 122 11 0 , .. '" 117 106 100 11 9 113 102 96 
12 140 133 '" Il ) "' 128 IJ S '"' 129 122 11 0 104 
Il IS2 144 130 123 146 IJS l2S 118 140 J3J 120 114 
u 164 "' 140 J3J ISS ,,. IJS 128 ISI 143 129 122 
IS "' 166 149 141 168 IS9 144 136 161 JS2 Jl8 IJ l 
16 187 11i IS9 ISI 180 171 ISJ '" 173 164 147 Jl9 
17 199 189 170 161 "' 182 164 "' 184 174 '" 149 

N .1 Il J,l.:lf d1cns1 Na 10 jaar d1cns1 18 21 0 199 179 170 202 191 172 163 194 184 '" '" 19 222 210 189 179 21 4 20] 182 172 20S , .. 174 165 ,. 
"' 297 JO i m 288 273 "b 326 309 JIJ 297 300 28S "' 234 222 199 189 m 213 192 182 21 6 20, 184 174 

27 "" JO, ]08 292 29S 280 2.7 m 316 320 30-l ]07 291 
28 326 309 31] ,., 300 285 28 339 322: 126 ]09 312 296 

29 m "' 319 JO] 306 290 29 m 327 332 "' 318 ]02 
JO 3J8 321 m JOS ]Il 29S JO ]SI m 337 120 32J 306 
31 "' 327 Jl? "' ]18 302 )1 JSS 3.;o "]41 ]26 330 "' 32 JS2 ]]4 338 321 ]24 307 32 ]64 34S HO m m 318 

21 240 228 204 193 231 219 196 186 221 209 188 178 
22 246 233 210 199 237 m 202 191 227 "' 194 184 
2J "' 239 2JS 204 242 229 207 196 m 220 ,,a 188 
24 258 "' 220 209 248 "' 212 201 2J8 226 203 192 

" '" "' "' 214 m 242 217 206 244 2JI 208 197 
26 270 '" 230 218 260 247 221 209 249 236 212 201 
27 m 261 234 222 264 "° m 213 m 240 216 20S 
28 280 266 238 226 269 m 229 217 2S8 24S 219 208 

" m 270 243 230 274 260 234 222 263 249 224 212 
30 290 m 247 2J4 279 26S 2l8 226 267 m 228 216 

N:i 12J.:aar dienst N3 14 par diens, 

j Klas~ der gemcenle ~ Klasse der 1emcen1e 
-" 

-;; 1 2 3 ;; 1 ' 3 

ö 01 0 G 0 ofo.3 0 1 0 0 1 0 01 0 

Il 29S 2'0 2SI 2l8 284 269 241 228 272 2S8 231 21 9 
J2 300 ,.,, 

"' 242 228 27) 245 m 276 262 m ll) 

C Vl. Ie , trJola 

-- 1339l321 )26 309 31 2 1296 vb jS3 ")Jj 339 322 m 308 
21 346 rn1 m ]16 319 303 27 360 "' 346 328 m "' i: ~{i ! ~!i 338 32 1 324 307 28 366 '" 3S2 334 m 320 

344 326 JJo l 1u 29 372 "' "' )40 ]4) m 

JOi ~I"' 350 332 ,,, 

1

,18 30 378 )S9 36] )44 348 )JO 
3 1 ] 71 H2 3S7 339 342 324 31 J8j "' 370 )SI ~" m 
32 317 Jj8 362 343 )47 329 32 391 371 376 3S7 360 "' 

Na 16 jaar dienst Na IS jaar <1 1cns1 

Na 2 dienstjaren 

Klasse der icmecntc: 

Getal 1 2 J 

""'" Bevoegd bcvoc:ad Bcvoc1d bevoegd Bevoegd bt'voeid 
Niet• Niet- N iet• 

G 0 o i o o j 0 G 0 ·o j o o i o 
1 Il 12 12 Il 13 12 12 Il 12 Il 12 Il .. )66 347 3S2 334 m 320 ,b 379 360 364 34S 3'9 331 

27 ]73 "" "' 341 344 326 27 386 366 371 H2 3'6 338 
28 379 360 364 341 349 331 28 392 m 377 "' 361 342 
29 "' 36S 370 )SI "' 337 _:9 398 378 m 363 367 348 
JO 391 371 376 3S7 360 342 JO '°' m 388 36, 372 '" 31 "' 378 m 363 367 348 31 411 390 "' m 379 360 
J2 ... "' 388 368 m 3j] 32 417 396 401 380 384 364 

2 2.5 2J 22 20 24 22 22 lO 2J 21 21 19 
3 37 3S 32 JO 36 J4 31 29 3S 33 JO 28 
4 49 46 42 39 48 " " 38 46 43 39 37 

' 62 " SJ so 60 S7 " 48 " " 49 46 
6 74 70 63 " 72 68 61 S7 69 " " " 7 86 81 74 70 83 78 72 68 80 76 69 6S 
8 98 93 84 79 95 90 81 76 91 86 78 74 
9 li l 105 95 90 107 10 1 92 87 103 97 88 83 

JO Il) 116 ,., 99 11 9 113 101 9S 114 ,o, 97 92 
Il "' 128 "' 109 JJO 123 111 ,os 12j 118 106 100 
Il 147 139 IU 11 8 '" 134 120 114 136 129 "' '"' 13 160 "' 136 129 ,,. 146 131 124 148 140 126 11 9 
14 172 163 147 Jl9 166 "' 142 134 IS9 "' '" 129 
IS 184 174 IS7 149 177 168 IS) 143 170 161 '" ll7 
16 196 186 167 ISS 189 179 161 IS2 181 171 '" 146 
17 209 198 178 169 201 190 171 162 193 183 164 '" 18 221 ,.. 188 178 213 202 181 171 204 193 173 '" 19 233 221 199 189 224 212 192 1112 "' '°' '" "' 20 "' 2Jl 209 198 236 224 201 190 226 214 193 183 

21 "' 239 2IS 204 "' 229 207 196 m 220 198 188 
22 "' 24S 220 209 24' m 212 201 238 226 203 192 
2J 26S 2SJ 226 21 4 "' 242 217 206 244 231 208 197 
24 271 "' 23 1 219 261 247 222 210 2SO m 213 202 
2S 278 264 m "' 267 2S3 228 216 2S6 243 219 208 
26 283 268 24 1 228 272 "' m 220 261 247 222 21 0 
27 -288 273 l4S 2J2 277 263 236 224 26S "' 226 21 4 
28 293 278 llO 237 282 267 240 228 270 2S6 230 218 ,. ,., 283 "' 24 1 287 272 244 231 m 261 '" 222 
30 303 287 2.58 24S 291 276 248 2JS 279 26S 238 226 

" 308 292 262 248 296 28 1 m 239 284 269 242 229 

" 3J3 297 267 m JO i '" "' 244 28i 273 246 m 

• 
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C VI, 2e fer?Ola: . C Vl. 4e TerTOII 

Na 4 dienstjaren Na 8 dienstjaren 

Klasse der SCmtt~IC Klasse ~r ,cmcente 

Getal 1 1 ) ,.,.,. Oetal 1 2 3 
leuon 

Bevoegd 
Niet• B<=gd 

Niet- -·· Niet-
b<v~gd bcvoead bevoqd Be,ocgd Niel- Bevoegd Niet- Bc:voctd Niet• 

bevoegd bcvocad bcvoc1d 

0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 o i o 0 0 o i o 0 0 0 0 

1 Il 12 12 Il Il 12 12 Il 12 Il 12 Il 1 14 13 12 Il 14 Il 12 Il Il 12 12 Il 
1 26 24 2l 21 2S 2l 1l 21 24 12 11 10 2 28 26 24 22 27 " 24 12 26 24 23 21 
) " 37 34 32 38 36 3) · 31 )6 34 31 30 ' 42 39 36 34 41 l8 " 33 39 37 34 l 
4 " 49 " 42 50 47 44 41 48 " 42 39 4 56 " 48 4S " " 47 44 " 49 " 

., 
' 

., 61 S6 " 63 " " " 60 " " 49 ' 70 66 60 " 68 64 " " 6S 6 1 " " 6 n 7) 66 62 74 70 64 60 71 67 61 S1 6 84 79 72 68 81 76 70 66 78 74 67 63 
7 90 " 77 7) 87 12 74 70 8l 78 71 67 7 .. 93 84 79 " 90 81 76 " 86 78 74-
8 103 97 .. 8l 99 94 " 80 9S 90 81 76 8 112 106 96 91 108 102 93 88 104 .. .. 84 
9 11 6 110 99 94 112 106 96 91 107 101 92 87 9 126 11 9 108 102 121 11 4 104 98 11 6 11 0 100 " 10 129 122 110 104 124 117 106 100 119 113 102 96 10 140 1l3 119 11) IJS 128 "' 109 129 122 110 104 

11 142 134 121 114 1l7 130 117 111 131 124 112 106 Il '" 146 IJl ·124 148 140 126 11 9 142 134 121 11 4-
12 '" 146 lll 124 148 140 126 119 :~ i!: 121 114 
Il 167 IS8 142 134 161 IS2 1l7 130 IJl 124 

12 168 159 14) IJS 162 153 138 IJ l "' 147 132 12S-
· 13 182 ,n "' 147 175 166 149 141 168 "' 143 Il~ 

14 )80 171 "' '" 173 164 147 139 166 IS7 141 133 
IS 193 183 16S '" , .. 176 IS9 '" 178 169 IS2 144 

14 196 186 167 IS8 189 179 161 IS2 181 171 '" 146-
IS 210 199 -179 170 202 "' 172 163 194 184 "' 1'6-

16 206 '" 176 167 198 , .. 169 160 190 180 162 IS3 16 124 212 "' 181 216 20, 184 174 207 196 176 167 
17 219 208 187 177 211 201) 180 171 202 191 173 164 
18 ll l 219 191 "' 

,,, 210 190 180 21l 201 f82 171 
17 238 226 20) 192 229 217 195 '" )19 208 187 177 .. 252._ 239 215 204 242 229 207 196 2l2 120 198 18. 

" 244 131 208 197 13S 22l 201) 190 "' 113 192 181 19 266 "' 227 215 256 243 218 207 24S 2l2 209 198 
, 20 2S7 244 219 208 247 234 211 JOO m m 202 191 20 280 266 238 126 269 "' 229 217 "' 24S 219 20,. 

21 -264 250 m 113 234 241 216 20, 243 llO 207 196 21 288 27) 245 m 277 26) 236 124 26S "' 126 214-
11 271 2S7 231 219 261 247 222 210 250 237 m 202 22 "' 280 2Sl 238 284 269 24 1 128 272 2'8 231 · 2 19' 
1l 278 264 237 "' 267 2Sl 228 216 2'6 243 219 208 23 303 287 2'8 "' 291 276 248 235 279 265 238 226-
24 284 269 242 229 273 2S9 m 111 262 248 223 211 24 310 294 264 250 298 283 25' 241 286 271 243 231> 
2S 291 276 248 23S 280 266 239 127 268 2S4 229 217 2S )18 302 271 "' 306 290 261 247 293 278 -,,. 237 
26 296 281 "' 239 "' 270 "' 129 273 2S9 m 120 26 323 306 "' 261 311 .,., 264 2,0 298 283 25) 24(), 
27 JOi "' 2S6 243 289 274 246 m 277 263 236 224 ,. 306 290 261 247 294 279 2>1 238 282 267 241 228 

27 321 lil 279 265 315 299 268 254 302 286 m 244-. 
28 333 316 284 269 320 304 27) 2S9 307 291 26l ,.. ,. 311 295 26S "' 299 284 "' 242 287 272 244 231 29 338 l2I 288 27) m 308 277 263 311 29S 26S "' JO . 316 300 269 2SS 304 288 2S9 2◄6 291 276 248 13S 

ll 321 304 273 2S9 309 293 26) 249 296 181 "' 239 "' l43 l2S 292 277 llO 313 281 266 316 300 269 255,-

" 348 330 296 281 llS )18 285 270 321 304 27) ,, .. 
)2 126 309 278 264 lil 297 267 23) 300 28S ,,. 24) " m )lS 301 "' ll9 m 289 274 "' 308 277 26> 

C VL Je renola C Vl. Se 'fffTOlg 

Na 6 dienstjaren Na JO dienstj:lren 

Klas,e der gemeente Klas.se der gemeente 

Getal 1 2 ) 

""'" 
Gc>AI 1 2 ) 

"'"" Bevoegd Niet- Bevoegd Niet- Bevoegd Niet• 
beYoerd bevoegd bcvoe1d 

Be,,oogd Niet- Bevoegd Niet- Bevoegd Niet• 
bevoegd bevoegd bcvocad 

o io oio oio 0 ·o 0 0 0 0 0 0 oio 0 0 o i o ololo 0 

1 14 13 12 Il 14 Il 12 Il 13 12 12 Il 
2 27 " 23 21 26 24 23 21 2S 23 11 20 
3 4( 38 JS l3 40 l8 34 32 l8 36 l3 ll 

• S4 SI 46 43 " .. " 42 50 47 43 40 

' 68 64 " " 66 62 S6 " 63 " 
,. 

" 6 81 76 69 6S 78 74 67 6) " 71 64 60 
7 94 .. 80 76 91 .. n 7) 87 12 74 70 
8 108 102 " 87 104 98 .. 84 100 9S " 80 
9 121 114 103 97 117 li l .. 94 11 2 106 " 90 

10 IJS 128 '" 109 130 123 lil IOS "' · 118 106 100 
Il 148 140 126 119 14) IJS 121 114 137 130 116 110 
12 161 --tS2 1l7 130 "' 147 132 '" 149 141 127 120 
13 "' 166 149 141 168 '" 144 136 '" "' 138 131 
14 188 178 160 '" 181 171 '" 146 17) 164 148 140 

" 202 191 171 163 194 184 16. IS7 186 176 IS9 fS I 
16 "' 204 183 17) 207 196 176 167 198 188 169 160 
17 129 217 '" 185 120 209 188 178 lil 200 180 171 
18 242 129 206 "' 233 221 198 188 m lil 190 180 
19 "' "' 217 206 24' 232 209 198 235 12) 200 190 
20 269 "' 229 217 2'9 246 220 209 248 "' 211 200 

1 " 14 Il 12 IS 14 Il 12 14 Il 12 Il 
2 30 28 26 24 29 27 " 23 28 26 24 ,. 
l 44 41 38 36 4l 40 37 " 41 l8 JS B • " 56 " .. " S4 49 46 " " 47 44-
5 73 69 63 59 71 67 61 " 68 64 58 " 6 88 83 " 7J 8S 80 72 " 81 76 69 

.,_ 
7 103 " 88 8l .. 94 8S 80 95 90 81 7~ 
8 ,., li l 100 " 113 103 96 91 108 102 92 87 
9 132 "' 11 3 107 127 121/ 109 103 122 IIS 104 98" 

10 146 138 l2S 118 141 l3l 120 114 IJS 128 IIS ,,,. 
Il 161 '" ll7 130 ISS 147 132 '" 149 141 127 120-
12 "' 166 149 141 168 '" 144 136 161 "' 138 131 

·13 190 180 162 IS3 183 17) ,,. 148 '" 166 150 142 
14 205 194 "' 166 197 187 168 IS9 189 179 161 152· 

" 219 208 187 177 211 200 180 171 202 191 17) 164 
16 1l4 122 , .. 189 125 113 192 182 216 ,os 184 174-
17 248 "' 211 200 239 227 203 192 229 217 '" "' 18 263 249 124 212 2Sl 240 216 20S 242 229 207 196-
19 278 264 237 22' 267 "' 228 216 2S6 24) 219 208 
20 292 277 249 236 281 266 240 228 269 255 130 218-

21 276 262 "' 223 265 "' 22& 214 ,,. 241 217 206 
22 283 268 "' 228 272 25' 232 ,,. 

'" 247 222 210 
23 290 m 247 234 219 265 238 116 267 "' 228 216 
24 291 282 2S) 240 286 271 243 230 274 260 2)) 121 

" JOS 289 260 247 29) 278 2SO 237 281 266 240 128 
26 310 294 264 250 298 283 254 241 286 271 243 1lO 
27 "' 299 268 2S4 30) 287 2'8 24' 290 "' 247 234 
28 320 304 272 2S8 308 292 262 248 295 280 "' 238 
29 325 308 277 263 312 296 266 "' 299 284 255 242 
30 llO 313 281 266 317 301 270 2S6 304 288 •2S9 246 
31 llS )18 285 270 l12 305 274 260 l09 293 263 249 
32 340 )2) 289 274 327 310 278 264 lil 297 266 "' 

• 
21 300 285 25S 242 288 273 "' 232 276 262 235 223 
22 ,.. 292 262 248 , .. 281 m 239 284 269 242 11~ 
2) 316 300 269 "' 304 288 2S9 246 291 276 248 "' 24 l23 306 m 261 )Il "' 264 2S0 298 2U 2Sl 240 

" 331 314 282 267 318 302 271 257 30S 289 260 247 
26 336 319 286 271 323 306 "' 261 310 294 264 250• 
27 341 )23 290 "' 328 311 279 265 314 298 267 2Sl 
28 346 328 "' 280 3ll 316 284 269 319 303 27' 2S8 
29 lSI 3ll 299 284 ))7 320 "' 273 )23 306 276 262 
JO JS6 338 30) 287 342 324 291 276 328 lil 279 "' 31 361 342 307 291 347 329 295 280 333 316 283 268 
32 366 347 312 296 m 334 300 28S ))7 320 288 m 

• 
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Na 12 dicrmju1:n 

Klasse der ~riicentc 

Gelal 1 2 3 
'""" 

Bevoeld Niel• Bevoqd Nic1-

""""' 
Niet-

bevoc1d """'"' ....... 
oio oio oi o oio 0 0 0 0 

1 16 " 14 13 " " 14 13 " 14 Il 12 
2 " . 29 27 2.S 30 28 26 24 29 27 " 2J 
3 46 43 40 38 ., 42 " 37 43 40 37 " 4 " " " 49 " " 50 47 " 54 48 .. 
' 76 72 65 61 7J 69 " " 70 66 60 " 6 91 86 78 14 88 83 " 71 84 79 72 .. 
1 107 101 91 " 103 97 88 83 99 " .. 19 
8 122 '" 104 ,. 11 8 11 2 100 " 11 3 107 96 9J 
9 137 130· 117 111 132 12, 113 107 127 120 , .. 102 

10 "' 144 130 123 146 138 "' 11 8 140 133 120 114 
Il 167 i,5 142 134 161 '" 137 llO 154 146 '" 124 
12 182 ,n "' 147 "' 166 149 141 , .. '" 143 "' 13 198 188 169 160 191 181 16Y 154 ,., 17) ,,. , .. 
14 21) 202 182 172 20, 194 "' 166 196 '" , .. 159 

" 228 216 194 184 219 ""' ,., 177 210 199 "' 170 
16 "' 2JO 207 196 234 222 199 189 224 212 191 181 
17 258 245 220 209 2◄8 m 212 201 238 226 203 ,., 
18 273 259 233 221 263 249 224 212 m 239 215 204 

" 289 274 246 23) 278 264 237 "' 266 m 227 2IS ,. 304 288 2'9 246 292 277 249 236 280 266 2l9 227 

21 312 296 266 m 300 285 2.S6 243 288 m "' 232 
22 320 304 272 "' 308 

~;; 1 ~:: 
248 ,., 280 2SI 238 

23 328 311 279 265 3i, 254 302 286 257 244 
24 336 319 286 271 m 3061 27S 261 )10 294 264 250 

" 34' m 294 279 332 315 283 261 318 302 271 m 
26 350 m 298 283 336 319 281 272 322 305 "' 261 
27 "' m 302 286 341 m 290 "' 327 )10 271 264 
28 l60 342 306 290 346 328 294 279 m "' 282 267 
29 3" 346 JIJ .295 "' m 299 284 336 319 217 272 
30 370 "' 315 299 356 338 303 287 34 1 323 290 "' " m 356 319 303 360 342 307 291 345 m 294 279 
32 "" 361 323 306 ,., 346 311 "' 350 332 291 m 

C VJ. "Ic nnol1 

Na 14' dienstjaren 

Klauo der i,emeente 

G<tal 1 2 l lw<o ........ Niel• 
Bevoeld 1 ~=;d ........ Niet-

bevocpt ..,.., .. 
oi o 0 0 0 0 o io 0 0 o io 

1 16 " 14 Il 16 " 14 Il " 14 , 13 12 
2 32 30 28 26 31 29 27 " 30 28 26 24 
3 .. ., 41 38 " 44 40 38 45 42 38 36 
4 63 " 54 " " " " 49 " " 50 47 

' " " 68 64 16 72 66 62 7J 69 63 " 6 " .. 81 76 " 
., 78 74 .. " " 71 

1 lil JO, " .. 107 101 " 17 103 91 .. 83 
8 126 '" 108 102 121 114 104 .. 116 110 100 " 9 142 134 121 11 4 137 130 117 lil lll 124 112 106 

10 l58 150 "' 128 152 144 130 123 146 138 "' 111 
Il 174 ,., , .. 140 168 159 143 "' "' 152 137 130 
12 119 179 '" "' 182 172 "' 147 174 ,., , .. 141 
Il 20, 194 "' 166 197 187 , .. 159 189 179 "' "' 14 221 209 188 178 213 202 181 171 204 "' 17) , .. 
" 237 22, 202 191 228 216 ,,. 114 219 ""' 186 176 
J6 m 239 215 204 242 229 2(11 196 232 220 198 188 
17 268 "4 228 21 6 258 "' 219 201 247 234 210 199 
18 284 269 242 229 273 259 23) 221 262 248 223 211 

" 300 ,., 
"' 242 288 273 "' 232 276 262 "' 223 

20 '" 299 -268 2'4 303 287 "' 
,., 290 "' 247 234 

21 l24 307 276 262 312 296 ,., 
"' 299 284 254 241 

22 ll2 "' 28l 268 319 303 272 "' 306 290 261 247 
23 34 1 l2l 290 "' 328 lil 279 ,., 31 4 298 267 2'3 
24 349 331 297 282 336 319 2B6 271 322 305 274 260 

" "' l40 ,., 289 344 326 293 278 330 )IJ 281 266 
26 l6l 344 30'! 293 349 lll 297 282 334 317 "' 270 
27 368 349 ll3 297 354 ll6 301 "' ll9 322 281 27l 
28 )7J 354 318 302 '" 341 306 290 344 326 "' 278 
29 371 3'9 l22 305 363 344 310 294 348 llO 297 282 
JO 383 l6l 326 309 368 349 ll3 297 "' "' 300 "' " 388 , .. 330 313 m ,,. 

"' '°' m 339 "" 211 
l2 393 l7l "' 318 l78 359 l22 '°' 362 l4l 309 29] 
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C Vl . 8t Yffl'o4& 

Na 16 dienstjaren 

Klasse der 1emeente 

Getal 

'""" 
1 2 l 

Bcvocsd l be~~ 
Niel-....... N~- Bcvoe1d 

"""'"' """'"' oi o 0 0 0 0 oio 0 0 oi o 
1 17 16 " 14 17 16 " 14 " " 14 Il 
2 ll 31 29 27 l2 lO 28 26 ll 29 27 " ) 49 46 42 " .. ., 41 l8 46 4l " 37 
4 66 62 " 54 64 60 " " 6 1 " " ,. 
' 82 77 70 66 79 " 61 64 16 72 " 61 
6 98 9l 84 19 " 90 81 76 91 86 78 ,. 
1 IJ S 109 98 9l 111 ,., " 90 106 100 91 86 
8 131 124 11 2 106 126 119 108 102 121 114 104 98 
9 147 139 12.S 11 8 142 134 120 114 ll6 129 "' 109 

JO 164 "' 140 lll '" 150 "' 128 '" 143 129 122 
Il 180 171 "' 

,., 173 164 147 139 166 '" 141 lll 
12 196 186 167 "8 189 179 161 '" 181 171 ,,. 146 
Il 213 202 182 172 20, 194 "' 166 196 186 , .. ,,. 
14 229 217 '" 185 220 209 188 178 211 200 180 171 
IS 245 232 209 198 236 224 201 190 226 21\ 193 183 
16 262 248 22l 211 m 239 "' '°' 242 229 206 "' 17 278 264 2l7 "' 267 "' 228 216 256 243 219 208 
18 294 279 250 2l7 28l 268 240 228 271 257 230 21 , 

" lll "' 265 251 299 214 "' 242 287 272 244 231 
20 l27 310 278 264 314 298 267 "' 3-0 1 "' 256 243 

21 ll6 319 286 271 l2l 306 m 261 310 294 264 2'0 
22 ,., l27 294 279 ll2 '" 28.\ 268 311 302 271 "' 23 3'4 ll6 301 "' l40 :m 289 274 326 309 277 263 
24 362 343 308 292 348 llO 296 281 334 317 214 269 

" l7I "' 316 300 m 339 304 288 342 324 291 27 .. 
26 376 lS7 320 l04 '" 342 308 292 346 l2I 295 280 
21 l8I '" 324 307 366 347 312 296 "' lll 299 284 
28 386 366 329 ll2 371 "' 316 300 3'6 338 303 287 
29 391 371 lll 316 376 "' 320 304 360 342 307 29 1 
lO 396 376 337 320 381 361 324 307 •36S 346 lll "' 31 401 380 341 l2l "' 365 328 lll 369 ,,. 314 298 
l2 406 "' 346 l28 390 370 Jll 316 374 m ll9 303 

Na 18 dicns11arcn 

Klauc tkr p:mcemc 

Getal 1 2 l lw<n .. ...,. . Niet• Bnoc&d Niel- Bevoc1d ""'· bc'IIOCld bevoegd bevocad 

oio 0 0 o io 0 0 o io oi o 
1 17 16 " 14 17 06 IS " 16 " " Il 
2 l4 l2 29 27 ll 31 28 26 l2 JO 27 " J " 48 44 41 49 46 4l 40 47 44 41 .. 
4 .. 64 " " 66 62 56 " 63 " 

,. 
" ' " 80 73 .. 82 77 71 67 79 " 68 .. 

6 102 96 87 82 98 9l .. " .. 89 81 16 
7 119 113 102 96 "' 109 98 9l 110 , .. .. ~ • ,,. 129 116 110 IJl 124 112 106 126 119 107 101 
9 "' "' Il! 124 147 '" 126 119 141 lll 121 114 

10 170 161 ,., ll7 164 "' 140 lll '" 149 ll4 127 
Il 187 177 159 "' 180 171 '" 

,., 173 164 147 ll9 
12 203 192 l7l 164 195 "' '" "' 187 177 160 "' .Jl 220 209 187 177 212 201 180 171 203 192 l7l 164 
14 2l7 m 202 191 221 216 ,,. 184 219 208 186 17& 

" 
,,. 241 216 20, 244 2ll 208 197 234 222 199 ,,. 

16 271 m 2)1 219 261 247 222 210 250 2l7 2ll 202 
17 288 m "' 2J2 277 263 236 224 265 251 226 214 
18 ,., 289 260 m 29l 278 250 2J7 281 266 240 228 
19 322 305 274 "" JIO 29' 264 2SO 297 282 "' 240 
20 ll9 l22 289 274 l26 309 278 264 ll2 296 266 2S2 

21 348 330 296 "' "' 318 m 2i0 321 , .. m ,,. 
22 "' ll9 JOi 288 l4l l2S 292 277 329 ll2 280 266 
2l 366 347 ll2 ?96 "' "' 300 28l ll7 320 "' 273 
24 m ,,. 319 lOl 360 342 307 291 l45 l27 294 279 

" m 365 l28 311 370 '" "' 299 "' ll7 302 286 
26 390 370 }l2 "' m 356 '" 303 3'9 341 306 290 
27 '" m ll6 "' 380 361 l2J l06 364 "' 310 294 
28 400 380 340 l2l 384 364 m 310 368 349 lil 297 
29 405 384 l45 l27 389 369 ll2 '" l7l 3'4 318 302 
JO 410 389 349 lll 394 374 336 '" 378 "' 322 ,., 
H 415 394 m "' 399 379 "' 322 l82 l6l "' l08 

'20 ,., 
"' 3l9 .... 383 ,., m "' "' 329 "' 

Behoort bij Koninklijk besluit van g Juli 
x948 no. 34 (Staatsblad No. I 286). 

Ons bekend, 
De Min. v. 0 ., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 
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HULPTABELLEN 
behorende bij Bij lage C 

H ULPTAUEL 1 

voor de vasu1cllint van de 11;eddcbedra1en per ni•.1nd mc:1 1nachtncmia1 
no eventuele: 
lr.ortina wcscns onbevocadhcid (kolom 7 of kolom 8); 
stan<lplaats• en/of ongchuwdcnaftrck (kolommen 2 t/m 6) 

STANDPLAATS 
1 Il 111 CD IV 1 

0 

1 

0 G 

1 

0 G l 0 
Onbevocad 
{kolom 1) 

10% 1 IS% 
1 1 2 ' 4 ' 1 6 7 1 8 

7 6 7 6 7 6 7 6 
8 7 8 7 • 7 • ' • 8 • 8 9 • • ' 

10 9 10 ' 10 • • 9 
Il 10 Il 10 Il 10 10 10 
12 Il 12 Il " Il Il Il 

" 12 " 12 12 Il 12 12 
14 " 14 " " 12 " 12 

" 14 IS 14 14 Il 14 " 16 " 16 IS IS 14 " 14 
17 16 17 16 16 IS 16 " 18 17 18 17 17 16 17 16 

" 18 " 18 18 17 18 17 

20 " 20 " 19 Il 18 17 
21 19 21 19 20 19 " 18 
22 20 22 20 21 19 20 19 

" 21 " 21 22 20 21 20 
24 22 24 22 " 21 22 21 

" " 24 22 " 21 " 22 
26 24 " " 24 22 24 " 27 " 26 24 " " " " 28 26 27 " 26 24 26 24 
29 27 28 26 27 " 27 " 0 - ,ebuwd O - ongehuwd 

Toclid1tf111 
Bedraa per maand volaens tabel 2 is bijv. fl9,-
f 29 (kolom 1) wordt. indien oobc'loc&d (15 %) -,.. 1 15 (kolom 8) 
f 25 (kolom 1) wordt. indien oo&ebuwd en standplaats 2c kJ ->
f 22 {kolom 4) 

STANDPLAATS 

1 Il UI en IV 1 

0 0 G 0 0 

1 

0 
Onbevocad 
(kolom 1) 

10% IS% 

1 1 2 ' 1 4 ' 1 6 1 8 

JO 28 29 27 28 26 27 26 

" 29 ,o 28 29 27 28 27 
)2 ,0 " 29 ,0 28 29 28 

" " " 30 " 29 ,0 29 
!4 )2 " " )2 ,. " 29 

" " 
,. 

" " " " ,0 

" 
,. 

" " 
,. 

" " " " " " 34 " " 
,. 

" J8 ,. " " " " " " " " )8 " " 
,. 

" 
,. 

40 " " " " " " 34 

" " 
40 • J8 J8 " " " 42 " 4 1 J8 " " " " ., 40 42 " 40 J8 " " 44 " 
., 40 41 l8 40 J8 

45 42 44 " 42 " " " 46 43 ., 42 43 40 42 40 
47 44 46 43 44 " 4) 40 
48 ., 47 44 45 42 « 41 
49 46 48 ., 46 43 45 42 

,0 47 48 ., . 46 43 ., 43 

" 48 49 46 47 44 46 44 

" 49 ,0 47 " " 47 ., 
" ,0 " 48 49 46 .. 46 ,.. 

" " 
., ,0 47 49 46 

" " " ,. SI .. ,0 47 

" " 
,. 

" " .. " 48 

" S4 " " " 
,. 

" .. 
" " 

,. 
" " " " ,. ,. ,. 

" 
,. ss " S4 SI 

60 " " " " " S4 SI 
61 " " " " S4 " " 62 " 60 " " " " " 63 ,. 61 " " " " S4 
64 60 " " " " SI " 0 - ~huwd. 0 - onge uwd. 

640 

STANDPLAATS 

1 ll 111 CD IV 1 

G 

1 
0 0 0 0 

1 

0 
Onbcvoead 
(kolom 1) 

10% IS % 
1 1 2 3 1 4 ' 1 6 7 8 

" 61 63 " 60 " 
,. 

" 66 62 64 60 61 " 60 " 61 63 " 61 62 " 61 " .. .. 66 62 6) ,. 62 " 69 " 61 6) .. 60 6) " 
70 66 .. 64 65 61 63 60 
71 61 69 " 66 62 64 61 
72 .. 70 66 61 63 ., 62 
73 .. 71 61 .. .. 66 63 
74 70 n 68 69 " 61 6) 

" 71 n 68 69 " 68 64 
76 n 73 .. 70 66 69 " " 73 74 70 71 61 70 66 
78 74 " 71 72 68 71 61 

" " 76 72 73 69 72 61 

80 76 77 " 74 70 n 68 
81 76 78 ,. 

" 71 73 69 
82 77 -79 " 76 n 74 70 
8) " 80 16 77 73 " 71 .. " 81 76 78 74 16 " 
" 80 82 77 79 7l 77 73 
86 81 8) 78 80 76 78 74 
87 82 84 79 81 76 79 ,. 
88 8) " ·~ 81 76 80 " 89 84 86 82 11 81 ,. 
90 " 87 82 8l 18 81 n 
91 .. 88 8l 84 19 82 78 ., 87 89 84 " 80 8) 79 

" " 90 " 86 81 84 80 
94 89 91 86 87 82 " 80 

" 90 " 87 88 " 86 81 
96 91 " .. 89 .84 87 82 
91 92 94 89 90 " 88 83 .. 93 " 90 91 86 . 89 84 .. 94 96 ., lll 81 90 " O • ,c.bu111"d. O • onac:buwd 

STANDPLAATS 

1 Il 111 rn IV 1 

0 

1 
0 0 0 0 

1 

0 
Onbcv0tad 
(kolom I} 

10 % 1 1.5 % 

1 1 2 l 1 4 ' 6 1 1 8 

100 " , .. 91 " 81 90 " 101 " 97 92 " 88 91 86 
102 96 98 93 .. 89 92 81 
10) 97 99 94 " 90 93 88 
104 98 100 " " 91 94 89 

IOS 99 101 " 97 92 " 90 
106 100 102 " 98 93 96 91 
107 101 101 97 99 94 97 91 
108 102 104 98 100 " 98 92 
109 103 10, 99 101 " .. 93 

110 104 106 1()0 102 96 99 " 111 JOS 107 101 103 97 100 " 112 106 108 102 104 98 101 96 
11 3 107 109 103 104 98 I02 97 
114 108 110 104 10, 99 IOJ 97 

"' 109 lil IOS 106 100 104 ,. 
116 110 lil 106 107 JOi IOS 99 
11 7 111 113 107 108 102 106 100 
111 112 114 108 109 10) 107 101 
119 IJl IIS 109 110 104 108 102 

120 114 11 6 110 111 10, 108 102 
121 11 4 117 111 11 2 106 109 103 
122 "' 118 112 11 3 107 110 104 
12) 11 6 119 113 11 4 ,., 111 ,., 
124 117 120 lllJ "' 109 112 106 

"' 118 120 114 "' 109 113 I07 
126 119 121 114 11 6 ... 110 114 108 
127 120 122 "' 117 111 "' 108 
128 121 123 ' 11 6 118 112 ---116 109 
129 122 124 117 119 113 117 110 

130 12) '" 11 8 120 11 4 117 lil 
IJl 124 126 119 121 114 118 112 
132 "' 127 120 122 "' 11 9 '" "' 126 128 121 123 116 120 114 
134 127 129 122 U4 117 121 114 

0 - ,ebuwd. O - on,eh uWd. 
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STAN D PLAATS ST AN OPLAA T'S 

1 n lII en IV 1 1 Il 111 en IV 1 

0 0 0 

1 

0 G 0 
Onbevoesd 
(kolom 1) 

10% 1 I S% 

1 2 l 4 ' 6 7 1 8 

0 

1 
0 0 0 0 0 

Onbevoe&d 
(kolom 1) 

10 % ~ 
1 2 J 4 ' 6 7 ~ 8 

' IJS 128 !JO 12) "' 118 122 '" 20, 194 197 187 189 179 185 l7S 
136 129 IJ l 124 126 119 123 116 206 "' 198 188 190 180 186 176 
ll7 130 IJl m 127 120 124 11 7 207 196 199 189 191 181 187 176 
ll8 Il! llJ 126 127 120 m 118 208 197 200 190 192 182 188 177 
139 ll2 134 127 121 121 126 119 209 198 201 190 19] 18J 189 171 

140 IJl IJS 128 129 122 126 119 21 0 199 202 191 194 184 189 179 
141 IJl 136 129 !JO 12) 127 120 211 200 20J 192 19' l8S 190 180 
142 ll4 ll7 130 IJ l 124 128 12 1 212 20 1 204 19] 196 186 191 181 
l4l Il/ 138 IJ l ll2 m 129 122 
144 136 139 ll2 IJl 126 ll0 12) 

m 202 20, 194 ... 186 192 182 
214 20] 206 195 197 187 "' 182 

14' ll7 140 I Jl Ï34 m IJl 124 m 204 "" 196 198 188 194 l8J 
146 138 141 IJl IJS 128 IJl m 2 16 20, 208 197 199 189 "' 184 
147 ll9 142 134 136 129 llJ m 217 206 "" 198 200 190 196 "' 148 '" 14) IJS 1)7 130 134 126 218 207 210 199 -,01 190 197 "' 1~9 141 144 136 138 IJl IJS 127 2l9 208 211 200 202 191 198 187 

,,. 142 144 136 ll8 Il ! IJS 128 
!S I 14] '" ll7 139 ll2 136 129 

. 220 209 lil 201 20] 192 198 181 
' 221 209 lil 202 204 19) 199 , .. 

"' 144 146 ll8 140 IJl ll7 !JO 222 21 0 21 4 lDJ 20, 194 200 189 
IS) 145 147 139 14 1 IJl ll8 Il! l2l 211 "' 204 206 ,., 201 190 
IS4 146 148 140 142 134 '" Il! 224 lil 216 20, 207 196 202 191 

"' 147 149 14 1 14] IJS 140 ll2 "' 21] 216 20, 207 196 20] 192 
156 148 1,0 142 144 1)6 141 llJ 226 21 4 217 206 1D8 197 204 19) 

"' 149 "' 14) 145 ll7 142 134 
IS8 ,,. 

"' 144 146 1)8 14) IJS 
227 2IS 218 207 209 198 ,., 19) 
221 216 219 208 210 199 206 194 

IS9 !SI !Sl 145 147 . 139 144 1)6 129 217 220 209 21 1 2DO 207 19> 

160 IS2 ,,. 146 148 - 140 144 ll6 llO 218 221 209 lil 201 207 ... 
161 IS2 "' 147 149 141 145 ll7 
162 ISJ IS6 148 ,,. 142 146 ll8 
16J ,,. 

"' 149 ,,. 142 147 ll9 
164 '" U8 · ,,. !SI 143 148 140 

ll l 219 222 210 lil 202 208 197 
2l2 220 22] lil 214 20) 209 198 
lll 221 224 212 "' 204 210 199 
234 222 22S lil 216 20, 211 199 

'" IS6 IS9 !S I "' 144 149 141 
166 IS7 160 "' IS) '" ,,. 142 
167 IS8 161 "' "' 146 '" 142 

llS 22) 226 214 217 206 212 200 
236 224 227 "' 218 207 lil 20 1 
m 22S 228 216 219 208 214 2D2 

168 IS9 162 !Sl "' 147 u: 14) 
169 160 '" IS4 ,,. 148 '" 144 

238 226 229 217 219 208 "' 20) 

"' 227 llO 218 220 209 216 204 

o - aehuwd. o • oo.aehuwd. G - iehuwd. 0 - onaehuwd. 

STAN DPLAATS STANDPLAATS 

1 n 111 en lV 1 

G 

1 

0 0 

1 

0 0 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 ~0 1 IS % 

1 1 2 J 4 ' 1 6 7 1 8 

1 u 111 en IV 1 

0 

1 

0 0 0 0 

1 
0 

Onbevoc1d 
(koiom 1) 

10 % 1 IS% 
1 1 2 J 1 4 ' 1 6 7 1 8 

170 161 164 ISS IS7 149 ISl 14S 
171 162 16S ,,. ISS ,,. IS4 146 
172 163 166 IS7 IS9 ISI "' 147 
173 164 167 "' 160 1'2 IS6 148 
174 165 168 IS9 161 IS2 1'7 148 

240 228 231 219 221 209 216 204 
24 1 228 232 220 222 21 0 217 20, 
242 229 2ll 221 22) 211 218 206 
24) 230 2]4 222 224 lil "' 207 
244 231 m m m lil 220 208 

l7S 166 168 IS9 161 152 IS8 149 
176 167 169 160 162 IS] '" 1,0 
177 168 170 161 163 1S4 160 ISI 
178 169 171 162 164 "' 161 IS2 
179 170 172 16J 165 IS6 162 ISl 

245 232 236 224 226 2 14 221 209 
2•6 2ll 2J7 22S 227 2IS 222 210 
247 "' 2]8 226 "' 216 22] 210 
248 2lS "' 227 229 217 224 211 
2'9 236 240 " 228 llO 218 22S 212 

180 17 1 173 164 166 1'7 162 ISJ 
181 171 174 16' 167 15' 16] 1'4 
182 172 175 166 168 IS9 164 ISS 
183 173 176 167 169 160 165 IS6 
184 174 177 168 170 161 166 IS7 

2,0 2J7 240 228 230 218 22S lil 
2SI 2]8 241 228 231 219 226 21 4 

"' 2l9 242 229 232 220 227 "' "' 240 24) 23-0 23) 221 228 216 
2'4 24 1 2'4 2ll 234 222 229 216 

IBS 17S 178 169 171 162 167 '" 186 176 179 170 172 16J 168 IS9 
187 177 180 171 rn 164 169 "' 188 178 181 171 173 164 170 160 
189 179 182 172 174 16' 171 161 

2SS 242 "' 2l2 llS 22] 230 217 
2S6 24) 246 lll 236 224 231 211 
2S7 244 247 2]4 2J7 22S 232 "' "' "' 2'8 23' 238 226 2ll 220 
159 246 2'9 236 2]9 227 2l4 22 1 

190 180 18] 173 l7S 166 171 162 
191 181 184 174 176 167 172 163 
192 '" 182 IBS l7S 177 168 173 164 
l9J 183 186 176 178 169 114 '" 194 184 187 177 179 170 175 16S 

260 247 2,0 2J7 240 228 2]4 221 
261 247 " ' 238 24 1 228 2lS 222 
262 2'8 "' 239 2'2 229 236 22] 
26] 249 2SJ ' 240 "' 229 2J7 224 
264 lSO 2S4 24 1 243 llO 2]8 22S 

"' "' "' 171 ISO 171 176 166 , .. 186 189 179 181 171 177 167 
197 187 190 180 182 172 178 168 
198 188 19 1 181 l&J 173 179 169 
199 189 192 182 184 174 180 170 

2., "' 2SS "' 244 231 "' 226 
266 "' '" 24) "' 2l2 ,.. ll7 
267 2SJ 2S7 244 246 2ll 241 227 
268 2S4 "' 2'5 247 "' 242 228 
269 m "' 246 248 m "' 229 

200 190 192 182 184 174 180 170 
201 190 19J 183 "' J 7S 181 171 
102 191 194 184 186 176 182 172 
20J 192 195 IBS 187 171 18J l7J 
204 19) 196 186 188 178 184 174 

270 2S6 260 247 249 236 24) 230 
271 "' 261 247 2'0 2J7 244 231 
272 2S8 262 248 2SI 238 "' 2l2 
27] ,,. 263 ,.. 

"' 2)9 246 2ll 
274 260 264 lSO 2SJ 240 247 lll 

<J - l(:huwd. 0 - ongehuwd , 
G - aehuwd. 0 - ongehuwd. 

L. & S. 1948 4 I 
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STANDPLAATS STANDPLAATS 

1 Il 111 co IV 1 1 Il 11T en IV 1 

G 0 G l 0 G 

1 
0 

Onbc:voc1d 
(kolom 1) 

/ 10 % 1 IS% 

G 0 G 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % IS% 

1 2 3 1 • s 6 7 8 1 ' 3 t 4 s 1 6 7 8 

"' 261 264 "° "' 240 248 23' J4S m m ]IS J l lC 302 J II "' 276 262 26S "' 2'4 241 24' "' 217 263 266 2S2 "' 242 2,0 "' 278 264 267 "' "' 243 "' 237 

346 "' m 316 319 ]OJ 312 29S 
347 329 334 317 320 ]04 313 "' 348 no m 318 321 ]04 "' "' ' 279 26S 268 2S4 "' 244 "' "' '" 331 336 319 m JOS "' 297 

280 266 269 "' 2S! 24S "' 231 ,,. m JJ6 "' m ]OS JIS ,,. 
28 1 266 270 2'6 2'9 246 "' lJ9 "' m m 320 m 306 '" 

,,. 
"' 267 271 "' 260 247 2S4 240 "' 334 338 321 324 307 317 JOO 
283 268 272 2'8 261 247 "' 24 1 "' m "' m "' 308 318 301 
284 269 273 2'9 262 248 2'6 242 "' "' 340 m 326 309 319 301 

"' 270 274 260 263 249 2'7 243 
286 271 "' 261 264 2,0 "' 24<1 "' m 341 m m 310 320 JOl 

3S6 m 342 324 "' )Il 321 ~ 303 

287 272 276 262 26S 2,i 2'9 244 "' "' '" m ]29 312 322 304 
288 273 277 "' 26' "' 260 24' ,,. 340 ,.. 326 ]JO "' 323 JOS 
289 274 "' 264 266 252 261 246 "' 341 34' l27 "' "' ]24 ]06 

290 "' 279 "' 267 "' 261 247 , .. J42 J46 ]28 m JIS '" 306-

"' 276 280 266 268 "' 262 248 361 m 347 "' m 316 "' ]07 
292 277 281 266 269 2s, · 263 249 l62 343 348 ]JO 334 317 326 308 
29] 278 282 267 270 2S. 264 2,0 363 ,.. 

"' ]31 "' 317 m 309 
294 279 28) 268 271 m 26S 2,0 "' 34S J,O m m 318 "' 310 

,., ::-J 284 269 272 "' 266 2SI 36S 346 "' m Jl6 "' 
,,. Jlt 

296 281 28' 270 273 2'9 267 "' 366 ,.., )S2 334 m 320 BO "' 297 282 286 271 274 260 268 "' , )67 '" 3Sl m 338 !21 331 312 
298 28) 287 272 "' 261 269 2'4 !68 349 "' "' "' m m "' "' 21'◄ 288 273 276 262 270 "' 369 ,,. 

"' m 340 m m "' 
300 28S 288 273 276 262 270 "' !70 3SI ]S6 338 J4 1 J2l m JIS 
301 28S 289 27' 277 26) 271 "' 371 "' JS7 m m 324 334 '" 302 286 290 "' 278 264 272 "' m m JSI ,.. 343 "' "' 317 
30] 287 29 1 276 279 26S 27] "' 304 288 "' 277 280 266 274 ,,. m "' "' 341 344 '" ll6 310 

J7' "' 360 342 "' l27 "' 
,,. 

30S ~ 289 293 278 281 266 "' 260 m "' 360 J42 J4S m "' 
,,. 

306 290 294 279 m 267 216 26 1 376 JS7 361 342 346 "' "' 320 
307 291 29S 280 283 268 277 261 m '" 362 343 347 "' 

,.. 321 
308 292 296 281 284 269 278 262 371 "' 363 344 ,., 330 341 322 
309 "' 297 282 "' 270 279 263 379 360 '" "' 

,., 
"' 342 m 

G • 1chuwd . 0 - on1ehuv,1d. 0 - puwd, 0 - ongehuwd, 

STANDPLAATS STANDPLAATS 
1 u 111 eo IV 1 1 Il 111 en IV 1 

G 0 G 0 G 0 
Onbcvoead 
(kolom 1) 0 0 G 0 0 0 

Onbcvoe1d 
(kolom 1) 

IO % 1 IS% 
1 1 2 3 1 • s 1 6 7 1 8 

10 % 1 i$% 
1 2 3 1 4 s 6 7 8 

310 "' 298 283 286 271 279 264 
)Il "' 299 284 287 272 280 "' 312 296 300 "' 288 273 281 266 
313 297 301 "' 288 273 m 267 
314 298 302 286 289 274 28) 267 

380 '" 36S "' 
,,. m 342 m 

"' 361 '" 347 3SI "' "' 324 
382 "' 367 348 m '" 344 l2S 
m "' 368 "'· "' "' 34S 326 
384 '" 

,., ,,. 3'4 ll6 346 327 

"' 299 303 - ~~ 290 "' 214 268 

'" 300 304 29 1 276 "' 269 
317 301 JOS 289 292 277 286 270 
318 302 306 290 29] 278 217 271 
3i, ,o, 307 291 294 279 288 272 

"' 
,., 370 '" "' 337 ,., ,,. 

386 366 371 m "' 338 348 '" 317 367 m 3Sl "' "' 349 ,,. 
"' 168 l7l ,,. JS7 . "' 3,0 330 

"' '" 374 "' "' 
,.. 

"' 331 

320 304 308 "' "' 280 288 272 

'" 304 309 "' 296 281 "' m 
322 JOS 310 294 297 282 290 27◄ m 306 3 11 "' 291 28] 291 "' ,,. 307 312 2% 299 214 292 216 

390 370 l7S 3S6 "' 341 3SI m 
l9l 371 376 JS7 360 342 m m 

"' m 377 "' 361 342 3Sl 334 

'" l7l 371 "' 362 343 "' llS 
394 374 379 360 363 "' "' "' "' J08 312 296 "' 214 "' 277 

326 309 313 297 300 "' "' 278 
327 310 314 "' 301 "' 29S 278 
328 '" "' 299 302 286 296 279 
329 "' '" 300 303 ll1 297 280 

'" '" "" '" '" "' 3S6 "' 396 376 381 "' 36S 346 JS7 m 

'" 377 !82 362 '" 347 "' "' '" 371 383 '" "' '" "' "' "' 
,,. 

"' 364 , ... ... 160 -330 313 317 " 301 304 288 297 21 1 
331 314 318 302 30S 289 291 "' m "' "' 303 306 290 299 283 
m 316 320 l04 307 291 300 284 

"' 317 321 304 308 292 301 284 

... 380 , .. 
'" 

,., 
"' 360 -.. , 380 "' 36S '" 3,0 361 341 

402 "' 386 366 370 lSI 362 34' .. , 382 387 "' J7I "' '" 34' ... m 388 368 m "' 364 "' m 318 322 JOS 309 ,., 302 28' 

'" 319 m 306 310 294 303 286 
337 320 324 307 )Il 29S 304 287 

"' "' m JOS 311 29S JOS "' m m 326 309 "' 296 " 306 289 

◄OS 384 '" 369 l7l '" J6S "' ... "' 390 370 "' "' '" 
,., 

407 '" "' "' l7S 3S6 367 346 
408 m 392 m 376 JS7 368 347 .., 

"' "' m m 3'8 369 348 ,.. m 327 310 "' 297 306 "' '" m 328 3 11 ]14 "' 307 290 
3<2 324 "' "' "' 299 J08 291 

'" m 330 "' '" 300 309 "' 34< 326 Hl 31• 317 JOi 310 293 

G • &ebuwd O - ona;chuwd 

410 "' 394 "' 378 359 "' 
,., 

411 !90 "' 31S ]79 ]60 370 3,0 

"' 391 , .. 376 380 361 J7I "' 413 '" 397 m ]80 '" m )S2 

'" "' 398 378 381 161 m _lS2 
G - schuwd. O - ongehuwd. 
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STANDPLAATS STANDPL<'i,ATS 

1 Il 111 en IV 1 1 Il lll en IV 1 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

IO %j IS % 

G 0 0 

1 

0 G 0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 IS% 

1 
1 2 3 1 • ' 1 6 7 1 8 1 1 2 3 1 4 - ' 6 7 1 8 

"' 394 399 )79 382 362 374 m 
416 "' 400 380 J8J 363 m 3S4 
4 17 396 40 1 380 384 364 376 "' 

48S 460 466 442 447 424 437 4 ll 
\1 86 461 467 443 448 "' 4J8 41 4 
487 462 468 444 449 426 439 41 4 

418 397 402 381 "' 36' 377 "' 488 463 469 44> 449 426 440 41> 
41 9 398 403 382 386 366 378 "' '89 464 470 446 4,0 "' 441 416 

420 399 40I l8l 381 367 378 "' 490 "' 471 447 451 428 441 417 
421 399 40> 384 388 368 379 358 491 466 472 448 "' 429 442 418 
422 400 406 "' 389 369 380 ,,. 492 467 473 449 "' 430 44) 419 
423 40 1 407 386 390 370 381 360 493 468 474 4'0 "' 431 444 420 
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Behoort bij Koninklijk besluit van g Juli 
r948 no. 34 (Staatsblad No. I 286). 

Ons bekend, 
- De Min. v. 0., K. en W., Jos. J . GIELEN. 

De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 
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S. I 287 

zo Juli z948. BESCHIKKING van de 
Minister van Financiën, houdende wij
ziging van de Beschikking Afwikkeling 
Geldzuivering 1947 (Staatsblad No. H. 
377). 

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

nadere voorzieningen te treffen terzake van 
de afwikkeling van de geldzuivering; 

Gelet op de wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad N°. H 287) houdende verlenging 
van de machtiging als bedoeld in artikel I, 
eerste lid, van het Machtigingsbesluit geld
zuivering (Staatsblad N°. F 133) ; 

H eeft goedgevonden te bepalen: 
Art. I. Artikel 9, tweede lid van de Be

schikking Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(Staatsblad N°. H 377) wordt gewijzigd vast
gesteld als volgt : 

(2) De rechthebbende op een inschrijving 
in het Grootboek 1946, waarvan het saldo 
d uizend gulden of minder bedraagt is, indien 
h ij ingezetene is, bevoegd de te zijnen name 
st aande inschrijving zonder machtiging van 
d e in artikel 2, derde lid, bedoelde ontvanger 
der directe belastingen over te dragen, zulks 
met inachtneming van het bepaalde in de 
art ikelen 10 en 11. De directeur van het 
G rootboek 1946 is bevoegd aan die over
dracht zonder machtiging van de in artikel 2,. 
derde lid , bedoelde ontvanger der directe be
lastingen zijn medewerking te verlenen. 

Art. 2 . Deze beschikking, die in het Staats
blad zal worden geplaatst, treedt in werking 
op d e dag volgende op die harer afkondiging. 

's-Gravenhage, 10 Juli 1948. 

S. I 288 

De Minister uan Financiën, 
P. LIEFTINCK: 

( Uitge ÇJ. 13 Jul i 1948. 

zo Juli z948. BESLUIT, houdende rege
ling tot het toekennen van een uitke
ring aan Ministers aan wie om gezond
heidsredenen ontslag is verleend. 

In naam van Hare Ma jesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister-Presi
dent, Minister van Algemene Zaken, na
mens de Raad.van Ministers, van 10 Juni 
1948, no. 19259; 

Overwegende, dat het wenselijk is een 
voorziening te treffen voor het geval, dat 
aan een der Ministers · op zijn verzoek om 
gezondheidsredenen ontslag wordt verleend 
en hij om die zelfde redenen n iet in staat i·s 
aanstonds een andere werkkring te aanvaar
den; 

Gelet op de artikelen 57 en 65 der 
Grondwet; 

De Raad van State gehoord (advies V?n 
22 Juni 1948, no. 21); ✓ 

Gezien het nader rapport van de Minis
ter-President, Minister van Algemene Za
ken, van 5 Juli 1948, no. 19625; 

64 6 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. Te rekenen van 1 Januari 

1948. wordt door Ons, op voordracht van 
· de Minister-President, aan een Minister , 
aan wie op zijn verzoek om gezondheids
redenen ontslag wordt verleend en die om 
die zelfde redenen niet in staat is aan
stonds een andere werkkring te aanvaarden , 
een uitkering wegens ziekte toegekend. 

2. Deze uitkering bedraagt ten hoogste 
f 500 per maand. Hierop, wordt in minde
ring gebracht hetgeen wordt genpten krach
tens artikel 53, sub a, juncto artikel 68 van 
de P ensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240). 

3. Deze uitkering wordt door Ons, op 
voordracht van de Minister-President -
behoudens het maximum van f 500 per 
maand - gewijzigd of beëindigd, indien 
daartoe paar Ons oordeel aanleiding be
staat; zij eindigt in ieder geval na verloop 
van één jaar. 

4. De uitkering komt ten laste van de 
begroting van het M inisterie, met de leidin g 
waarvan de ontslagen Minister laatstelijk 
was belast, of indien deze Minister zonder 
Portefeuille was, ten laste van de begro
ting van het Ministerie, ten laste waarvan 

laatstelijk zijn bezoldiging als zodanig kwam. 
2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van de tweede dag na die van de dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

De Minister-President en de Ministers, 
Hoofden· van de Departementen van Alge
meen Bestuur, zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van S tate 
en aan de Algemene R ekenkam'er. 

's-Gravenhage, IO Juli 1948. 

JULIANA. 
De Minister-President, 

Minister van Algemene Zaken, BEEL. 

(Uitgeg . IJ Aug. z948) . 

S. I 289 
z2 Juli z948. BESLUIT, houdende inwer

kingtreding van de Landbouwuitvoer
wet 1938 met betrekking tot kaas. (Uit
voercontrêlebesluit 1948 (Kaas) ) . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister v an 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziéning 
van 17 Juni 1948, no. 367/77K., ' Afdeling 
Juridische Zaken/L.; 

De Raad van S t a_te gehoord (advies van 
29 Juni x948, no. 17) ; 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning van 6 Juli 1948, no. 554'-77k, Afdeling 
Juridische Zaken/L.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der : 
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1. ,,Minister": de met de zaken van de 
Landbouw belaste Minister, 

2. ,,Z.K.B.": het Zuivel-Kwaliteitscon
trole-Bureau (Z.K.B.) onder Rijkstoezicht, 
gevestigd te Amsterdam. 

2. De Landbouwuitvoerwet 1938 treedt 
in werking ten aanzien van kaas. 

3. Het is verboden kaas uit te voeren, 
te pogen uit te voeren of ten uitvoer aan te 
bieden, tenzij die kaas en haar verpakking, 
vorm of afwerking voldoen aan door de Mi
nister te stellen eisen van herkomst, hoe
danigheid en verzorging. 

4. z. Kaas en haar verpakking, vorm 
of afwerking worden slechts dan geacht te 
voldoen aan de krachtens artikel 3 gestelde 
eisen, indien zij dal!rtoe aan een keuring 
zijn onderworpen en daarbij zijn goedge
keurd. 

2 .Het bepaalde in het eerste lid geldt 
niet voor zendingen of partijen kaas, ten 
aanzien van welke de bepalingen van 9et 
,,Keuringsreglement Z .K .B. voor kaas", zo
als dit door de Minister overeenkomstig het 
bepaalde bij artikel 2, sub 7, van het Land
bouwuitvoerbesluit 1946 (Algemene Voor
waarden) is of nader zal worden goedge
keurd, in acht zijn genomen. 

5. Het Z.K.B.: 
a. is belast met hét toezicht op de nale

ving der bij of krachtens dit besluit ge
stelde eisen, alsmede met de keuring, be
doeld in het vorige artikel; 

b. is bevoegd tot het uitreiken van mer
ken, tekenen en bewijsstukken door de Mi
nister ter uitvoering v.an dit besluit vastge
steld of erkend krachtens artikel 6 van de 
Landbouwuitvoerwet 1938; 

c. mag de merken, tekenen en bewijs
stukken, bedoeld onder b, slechts uitreiken 
aan of t en behoeve van bij dat bureau aan
geslotenen. 

G. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor de opdracht en de bevoegdverklaring, 
bedoeld in het vorige artikel te allen tijde 
in te trekken, indien het Z.K.B. aan een 
of meer der in het Landbouwuitvoerbesluit 
1946 gestelde eisen niet of niet meer blijkt 
te voldoen of overigens op enigerlei wijze 
handelt in strijd met de belangen van de 
Uitvoercontröleregeling voor kaas. 

7. · I. Dit besuit kan worden aangehaald 
onder de titel: Uitvoercontrölebesluit 1948 • 
(Kaas). 

2. Het treedt in werking met ingang van 
1 Augustus 1948. 

De Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, 12 Juli 1948. 

JULIANA. 
De Minister van L., V. en V., MANSHOLT, 

(Uitgeg. 27 Juli I948). 
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I2 Juli I948. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van 
de artikelen 2 tot en met 7 van de Wet 
van 23 April 1948, Staatsblad No. I 
165, nopens de naasting der aandelen 
in De Nederlandsche Bank N .V. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gelet op artikel 8, lid 2, van de Wet no
p ens de naasting der aandelen in De Ne
derlandsche B ank N.V.; 

Op de voordracht van de Minister van 
Financiën dd. 6 Juli 1948, Generale The
saurie, afdeling Binnenlands Geldwezen, no. 
204; 

Hebben goedgevonden ·en verstaan: 
te bepalen, dat de artikelen 2 tot en met 

7 van de Wet nopens de naasting der aan
delen in De Nederlandsche Bank N.V. zul
len in werking treden op 1 Augustus 1948. 

De Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en in de Nederlandse Staatscou
rant zal worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 12 Juli 1948. 

JULIANA. 
D e Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z6 Juli I948.) 

S. I 291 

I2 Juli I948. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Bankwet 1948 (Wet van 23 April 
1948, Staatsblad No. I 166). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gelet op artikel 43, lid 2, van de Bank
wet 1948; 

Op de voordracht van de Minister van 
Financiën dd. 6 Juli 1948, Generale The
saurie, afdeling Binnenlands Geldwezen, no. 
203; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat de Bankwet 1948 zal in 

werking treden op 1 Augustus 1948. 
De Minister van Financiën is belast met 

de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad· en in de Nederlandse Staatscou
rant zal worden geplaatst. 

's-Gravennage, 12 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z6 Juli 1948.) 

S. I 292 

13 Juli I948. BESLUIT tot bepaling van 
het tijdstip van inwerkingtreding van 
de Muntwet 1948 (Wet van 15 April 
1948, Staatsblad No. I 156). 
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In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gelet op artikel 13 lid 2 van de Muntwet 
1948; 

Op de voordracht van de Minister v1m 
Financiën van 6 Juli 1948, Generale The
saurie, Afdeling Binnenlands Geldwezen, 
no. 223; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Muntwet 1948 zal in werking treden 

op 1 Augustus 1948. 
De Minister voornoemd is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat m net Staats
blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 13 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z6 Juli 1948.) 

S. I 293 

13 Juli 1948. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 4 lid 1 der Muntwet 1948, 
Staatsblad No. I 156. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

\.Vij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gelet op artikel 4, lid 1, van de Muntwet 
1948; 

Op de voordracht van de Minister van Fi
nanciën van 6 Juli 1948, Generale Thesau
rie, afdeling Binnenlands Geldwezen, no. 
222· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. D e beeldenaar der kwartjes en 

dubbeltjes is op de keerzijde de Konink
lijke Kroon boven de waardeaanduiding 25 

cent en 10 cent, benevens het jaartal, het 
muntteken en het muntmeestersteken. 

De stukken hebben een kartelrand. 
2. De beeldenaar der stuivers en centen 

is op de keerzijde de waardeaanduiding 5 
cent en 1 cent - voor zover de stuiver be
treft, versierd met een oranjetak -, bene
vens het jaartal, het muntteken en het 
muntrneestersteken. 

Deze stukken hebben een gladde rand. 
3. Dit besluit treedt in werking met in

gang van de dag, waarop de Muntwet 1948 
in werking treedt. 

De Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad en in de Nederlandse Staatscou
rant zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Alge
mene Rekenkamer. 
• Soestdijk, 13 Juli 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z6 Juli 1948.) 
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13 Juli 1948. BESLUIT, houdende vast
stelling van de bedragen tot welke 
's Rijks munten, bedoeld in artikel ' 2, 
onder 1 b en c van de Muntwet 1948, 
mogen worden geslagen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Financiën van 6 Juli 1948, Generale The
saurie, Afdeling Binnenlands Geldwezen, 
no. 224; 

Gelet op artikel 5 lid 1 van de Muntwet 
1948; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De bedragen, tot welke de vol

.gende. in artikel 2 onder I van de Muntwet 
1948, genoemde munten mogen worden ge
slagen, worden onderscheidenlijk vastgesteld 
op: 

twintig millioen gulden (f 20.000.000) aan 
kwartjes; 

twintig millioen gulden (f 20.000.000) aan 
dubbeltjes; 

vijf millioen gulden (f 5 .000.000) aan 
stuivers; 

vijf millioen gulden (f 5.000.000) aan 
centen. 

2. De Minister van Financiën stelt bin
nen de in bet voorgaande artikel bepaalde 
grenzen onderscheidenlijk de bedragen vast, 
voor welke de· in het voorgaande artikel ge
noemde munten worden geslagen. 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de dag, waarop de Muntwet 1948 
in werking treedt. 

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

Soestdijk, 13 Juli 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK, 

(Uitgeg . z6 Juli 1948). 

S. I 295 

15 Juli 1948. WET, houdende uitdrukke
lijke vaststelling van de bevoegdheid 
der Grondkamers çn der Centrale 
Grondkamer. 

Bijl. Hand: Il 47/48, 836; 
Hand. Il 47/48, bladz. 2036; 
Bijl_ Hand. I 47/48, 836; 
Hand. I 47/48, bladz. 699. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA. Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het noodzakelijk is, dat ten aanzien van 
het bij of krachtens het Pachtbesluit om, 
trent de Grondkamers en de Centrale 
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Grondkamer bepaalde wordt afgeweken van 
de regeling, welke is neergelegd in artikel 
6, eerste lid, van het :aesluit bezettings
maatregelen, Staatsblad 1fo. E 93; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In afwijking van het bepaalde in 

artikel 6, eerste lid, van het Besluit bezet
tingsmaatregelen wordt, waar in het Pacht
besluit en in de in artikel 2, onder a, der 
Pachtregeling 1945 genoemde besluiten 
wordt gesproken van of bevoegdheden wor
den toegekend aan de Grondkamer of de 
Centrale Grondkamer, bij" voortduring ver
wezen naar. onderscheidenlijk worden de 
bevoegdheden bij voortduring uitgeoefend 
door de Grondkamer of de Centrale Grond
kamer. 

2. 1. Deze wet treedt in werking op de 
dag harer afkondiging. 

2. Zij werkt terug tot 1 Maart 1945. 
Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 

1948. 
JULIANA. 

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

De Minister van L., V. en V., MANSHOLT. 

(Uitgeg. z3 juli 1948.) 

S. I 296 
IS Juli 1948. WET, houdende naturalisatie 

van Heinrich Jakob Driessen en 19 
anderen. 

Bijl. Hand. II, 47/48 851; 
Hand. II 47/48,. blz. 2036; 
Bijl. Hand I 47/48, 851; 
Hand I 47/48 blz. 699. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk , 
Allen, die zullen zien of horen lezen, saluut 1 

doen te weten : 
Alzo Wij ï n overweging genomen hebben, 

' dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
H einrich Jakob Driessen en 19 anderen, die 
aan Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging - wat betreft de in artikel 
2 genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad N°. 204); 

Zo is het , dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten 
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan: 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. Heinrich Jakob Driessen, geboren te 
Kaldenkirchen (Duitsland) 18 Augustus 1909, 
typograaf, wonende te Venlo, provincie Lim
ëurg; 

2°. Lili Erös, geboren te Boedapest 
(Hongarije) 3 September 1891 , zonder be
roep, gescheiden ecl-)tgenote van Dezsö 
Kuffler, wonende te Oegstgeest, provincie 
Zuidhol/and; 
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3°. Samuel Farkas , geboren te Répce/ak 
(Hongarije) 20 October 1915, machine-bank
werker, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

4°. Werner Fritz Fütstenberg, geboren te 
Berlijn (Duitsland) 1 Augustus 1903, koop
man, wonende te Nieuwer-Amstel, provincie 
N oordhol/and; 

5°. Georg Hol/änder geboren te Samter 
(Duitsland) 11 Juli 1894, huidenexpert, wo
nende te Rotterdam provincie Zuidholland; 

6°. Leo Jampol/er, geboren te Brody 
(Polen) 17 Februari 1885, telefoon-monteur, 
wonende te Heemstede, provincie Noord-
holland; -
0 7°. Maria Evelyn Kuffler , geboren te 
Boedapest (Hongarije) 21 Juni 1923, zonder 
beroep, wonende te Oegstgeest, provincie 
Zuidhol/and; 

8°. Yvonne Marie Thérèse Pujols, ge
boren te Dieppe (Frp.nkrijk) 2 Februari 1884, 
huishoudster, wonende te Brummen, provin
cie Gelderland; 

9°. Otwin Josef Rader, geboren te Wenen 
(Oostenrijk) 29 Maart 1901 , boekhouder, 
wonende te Batavia (Nederlandsch-Indië); 

10°. Maria H elena van Roshum, geboren te 
Elten (Duit~land) 14 December 1894, dienst
bode, wonende te Utrecht , provincie Utrecht; 

11°. Leopold Schatzinger, geboren te 
Niedersulz (Oostenrijk) 12 Juli 1883, handels
bediende, wonende te Bandoeng (Neder
landsch-Indië); 

12°. Paul Richard Winter, geboren te Keu
en (Duitsland) 9 Juni 1886, koopman, wonen
de te Heemstede, provincie Noordholland. 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
N°. 204) wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Hugo Brinkman, geboren te Geleen 
(L imburg) 24 Maart 1917, smid-bankwerker, 
wonende te Oss, provincie Noordbrabant; 

2°. Johan Eduard Hünicke, geboren te 
's -Gravenhage (Zuidholland) 25 Augustus 
1895, bontwerker, wonende te 's -Gravenhage, 
provincie Zuidholland; 

3°. Frans René Rafaël Jensen, geboren te 
Antwerpen (België) 3 Mei 1911, varensgezel, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

4°. Leo van de Kelft, geboren te Echt (Lim
burg) 30 Augustus 1896, boekhouder, wonen
de te Amsterdam, provincie Noordhol/and; 

50. Karl Max Johann Klatt, geboren te Oss • 
(Noordbrabant) 14 September 1896, melkbe
zorger, wonende te Oss, prcvincie Noord
brabant; 

60. Konrad Richter, geboren te Harpen, 
thans Bochum-Harpen (Duitsland) 30 Janu
ari 1912, machinist, wonende te Kerkrade , 
provincie Limburg; 

7°. Wadiem Michae/owitch Sitnyakowsky, 
geboren te Tachkent (Rusland) 17/30 Septem
ber 1916, reclame-adviseur, wonende te 
Amsterdam, provincie Noordhol/and; 

8°. Klaas Zaremba, geboren te Amsterdam 
(Noordhol/and) 31 Januari 1925, militair, ver
blijvende in Nederlandsch-Indië. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
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ingang van de dag na die van haar àfkondi
ging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden· geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven ten-Paleize Soestdijk, IS Juli 1948. 
JULIANA . . 

De Minister van Justitie, 
J. H. VÁN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 23 Juli 1948.) 

S. I 297 

:z5 Juli 1948. WET, houdende wijziging 
van de vijfde titel ,van het Tarief van 
Justitiekosten en Salarissen in burger-
lijke Zaken. · 

Bijl, Hand. Il 47/48, 721 ; 
Hand. Il 47/48, bladz. 2036; 
Bijl. Hand. I 47/48, 721; 
Hand. I 47/48, bladz. 699. . 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

-enz . 
. Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen. die deze zullen zien of horen lezen, 

-saluut! 'doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen 11ebben, 

dat het wenselijk is de vijfde titel van het 
Tarief van Justitiekosten en Salarissen in 
burgërlijke zaken, vastgesteld bij de wet van 
28 Augustus 1843 (Staatsblad no. 39) en 
sindsdien herhaaldelijk gewijzigd, wederom 
te wijzigen; 

Zo is het. dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De bedragen, vermeld in de vijf

de titel van het Tarief van Justitiekosten 
en Salarissen in burgerlijke zaken, vast
gesteld bij de wet van 28 Augustus 1843 
(Staatsblad No. 39), gewijzigd bij de wetten 
van s Mei 1922 (Staatsblad No. 245) en 1 

Augustus 1936 (Staatsblad No. 204), zoals 
deze wet ingevolge het bepaalde in artikel 
2 der Wet van 28 Augustus 1843 (Staats
blad No. 41) in een doorlopende reeks van 
artikelen in dat tarief is vervat, worden met 
25 % verhoogd, zulks afgerond naar boven 
.op een veelvoud van vijf cent. 

2. Van de verhoging, bedoeld in artikel 
1. zijn uitgezonderd de bedragen. genoemd 
in artikel 55, sub a, lid 3, sub b, lid 3 en 
-sub f, lid 2 van het Tarief van Justitiekos
ten en Salarissen in burgerlijke zaken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 

"1948. 
JULIANA. 

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

(Uitgeg. 23 Juli 1948). 
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15 Juli 1948. WET, houdende wijziging van 

de begroting an inkomsten en uitgaven 
van het Zuiderzeefonds voor het dienst
jaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 845; 
Hand. II 47/48, bladz. 2036; 
Bijl. Hand. I 47/48, 845; 
Hand. I 47/48, bladz. 699. 

S. I 299 

15 Juli 1948. WET tot wijziging van arti-
kel 55 van de Wegenwet. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 859; 
Hand. Il 47/48, bladz. 2036; 
Bijl. Hand. I 47/48, 859; 
Hand. I 47148. bladz .. 699. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina., 

enz.; 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes . van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen leze_n, 

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

dat wijziging van artikel 55 van de Wegen
wet nodig is; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van S tate, enz. 
Art. I. De Wegenwet wordt als volgt 

gewijzigd: 
Het eerste lid van artikel 55 der wet 

wordt gelezen als volgt: 
"r. Binnen 20 jaar en 3 maanden, te 

rekenen van af de dag van inwerkingtre
ding van deze wet. moeten de in artikel 27 
bedoelde leggers zijn vastgesteld". 

Art. II. Het bepaalde in artikel I wordt 
geacht in werking te zijn getreden met in
gang van 1 Januari 1948. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 

1948. 

De Minister van V. en W., H. Vos. 
(Uitgeg. 17 Aug. 1948). 

S. I 300 
IS Juli 1948. WET, houdende bekracht i

ging van een met toepassing van het 
tweede lid van art. 183 van de Indische 
Staatsregeling vastgestelde ·ordonnantie. 
(Heffing van opcenten op de invoer
rechten in 1948.) _ 

Bijl. Hand. II 47/48, 853; 
Hand. II 47/48, bladz. 2022; 
Bijl. Hand. I 47/48, 853; 
Hand. I 47/48, bladz. 699. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Princes der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, • 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat bekrachtiging wenselijk i's van de met 
toepassing van artikel 183, tweede lid, der 
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Indische Staatsregeling, juncto artikel 2 van 
Ons besluit van 23 December 1943 (Staats
blad no. D 65), vastgestelde ordonnantie van 
30 December 1947 (Indisch Staatsblad 1948 
no. 5) inzake de heffing van opcenten op de 
1nvoerrechten in 1948 volgens li.et tarief van 
de Indische Tariefwet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk W ij goedvinden en verstaan bij deze : 

Enig artikel. 
De met toepassing van artikel 183, tweede 

lid, der Indische Staatsregeling vastgestelde 
-Ordonnantie van 30 December 1947 (Indisch 
Staatsblad 1948 no. 5) inzake de heffing van 
-Opcenten op de invoerrechten in 1948 volgens 
het Tarief van de Indische Tariefwet, wordt 
bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departem~nten, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeudge uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli I ç48. 

JULIANA. 
De Minister zonder Portefeuille, 

GöTZEN. • 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
J A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 17 Aug. 1948.) 

S. I 301 

IS Juli I948. WET tot aanvulling van de 
provinciale wet en de gemeentewet. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 796; 
Hand. Il 47/48, bladz. I86I-I887, z89I 

' -I895; 
Bijl. Hand. 1 47/48, 796; 
Hand. 1 47/48, bladz. 704-7z5. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of h_oren lezen, 
saluut! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat de noodzaak zich doet gevoelen de pro
vinciale wet en de gemeentewet aan te vul
len met bepalingen nopens de mogelijkheid 
aan leden der Gedeputeerde Staten en wet
houders tussentijds ontslag te verlenen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Artikel I. 
A. In het eerste lid van artikel 59 der 

provinciale wet wordt · tussen de woorden 
,,worden" en "benoemd" ingevoegd: ,,be
houdens het bepaalde · in het . volgende ar
tikel". 

B. Na artikel 59 der provinciale wet 
wordt ingevoegd een artikel 60, luidende: 

"Art. 60. De Staten zijn bevoegd aan 
een lid van Gedeputeerde Staten tussentijds 
ontslag te verlenen, ingeval deze heeft op
gehouden het vertrouwen van de Staten te 
bezitten. 
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Over een voorstel tot ontslag van een lid 
der Gedeputeerde Staten, als bedoeld in het 
eerste lid, kan niet worden beraadslaagd of 
besloten, dan nadat in éen vergadering, ten
minste veertien dagen tevoren gehouden, is 
besloten te verklaren, dat het betrokken 
lid het vertrouwen niet meer bezit. 

Het voorstel tot het verlenen van ontslag 
moet met redenen zijn omkleed, schriftelijk 
worden ingediend en tenminste acht dagen 
vóór de vergadering aan de leden van de 
Staten worden toegezonden. 

E en besluit tot het verlenen van tussen
tijds ontslag aan een lid van Gedeputeerde 
Staten kan niet meer dan één lid betreffen. 
Het besluit vermeldt de verklaring, waarbij 
het vertrouwen aan dat lid is opgezegd en 
de datum ervan; het is met redenen om
kleed. 

Het ontslag gaat onmiddellijk in." 
C . In de aanhef van artikel 62a der 

provinciale wet wordt tussen de woorden: 
"kan" en "met ingang'' ingevoegd: ,, , ook 
bij tussentijds ontslag,". 

Artikel II. 
A. In het eerste lid van artikel 87 der 

gemeentewet wordt tussen de woorden 
,,worden" en "gekozen" ingevoegd : ,,behou
dens het bepaalde in het volgende artikel". 

B. Na artikel 87 der gemeentewet wordt 
ingevoegd een artikel 87a, luidende: 

"Art. 87a. D e raad is bevoegd aan een 
wethouder tussentijds· ontslag te verlenen, 
ingeval deze heeft opgehouden het vertrou
wen van de raad te bezitten. 

Over een voorstel tot ontslag van een 
wethouder, als bedoeld in het eerste lid, kan 
niet worden beraadslaagd of besloten, dan 
nadat in een vergadering, tenminste veer
tien dagen tevoren gehouden, is besloten te 
verklaren, dat de betrokken wethouder het 
vertrouwen niet meer bezit. 

Het voorstel tot het verlenen van ontslag 
moet met redenen zijn omkleed, schriftelijk 

· worden ingediend en tenminste acht dagen 
vóór de vergadering aan de raad worden 
bezorgd. 

Het oproepingsbriefje voor die vergade
ring vermeldt het voorstel; het wordt ten
minste twee maal vier en twintig uren vóór 
het houden van de vergadering aan de le
den van de raad bezorgd. 

Artikel 48 is in deze niet toepasselijk. 
Een besluit tot het verlenen van tussen

tijds ontslag aan een wethouder kan niet 
meer dan één wethouder betreffen. Het be

. sluit vermeldt de verklaring, waarbij het 
vertrouwen aan die wethouder is opgezegd 
en de datum ervan; het is met redenen om
kleed. 

Het ontslag gaat onmiddellijk in." 
C. In de aanhef van artikel 101 der- ge

meentewet wordt tussen de woorden: ,,kan" 
en "met ingang" ingevoegd: ,, , ook bij tus
sentijds ontslag,". 

Artikel III. 
Deze wet treedt in werking met ingang 

van de dag na die harer afkondiging. 
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Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 

1948. 
JULIANA. 

De Min . v. Binnen!. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg . 23 Juli z948) . 

s. I · 3 0 2 

zs Juli z948. WET, houdende nadere vast
stelling van de regelingen op het ge
bied van· pensioenen, welke gedurende 
de vijandelijke bezetting zijn uitgevaar
digd, zomede wijziging en aanvulling 
van enkele artikelen van de P ensioen
wet 1922 (Staatsblad No. 240), van de 
W et van 28 Mei 1925 (Staatsblad No. 
216), laatstelijk gewijzigd bij de Wet 
van 19 Juni 1936 (Staatsblad No. 304), 
van artikel 101 der Gemeentewet en 
van artikel 62a der Provinciale wet. 

Bijl. Hand. II 47/48, 675; 
Hand. II 47/48, bladz. z828-z847, z85z 

-186z, z887-1890, z895-z9zo; 
Bijl. Hand. I 47/48, 675; 
Hand. I 47/48, bladz. 700--704. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk , 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is de regelingen op het 
gebied van pensioenen, welke gedurende de 
vijandelijke bezetting zijn uitgevaardigd, 
nader vast te stellen, zomede in de P en
sioenwet 1922 (Staatsblad No. 240), in de 
Wet van 28 Mei 1925 (Staatsblad No. 216), 
laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 19 Juni 
1936 (Staatsblad No. 304), in artikel 101 
der Gemeentewet en in artikel 62a der Pro
vinciale wet enige wijzigingen en aanvul
lingen aan te brengen; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. Waar in deze wet gesproken 

wordt van de P ensioenwet, wordt bedoeld 
de P ensioenwet 1922 (Staatsblad No. 240). 

2. Waar in de tweede Afdeling van deze 
wet achter een artikel gesproken wordt van 
(nieuw) , wordt bedoeld het artikel, zoals 
het in de eerste Afdeling van deze wet is 
aangevuld of gewijzigd. 

Eerste Afdeling. 
2. Artikel 3, tweede . lid, der P ensioen

wet wordt gelezen als volgt: 
In vaste dienst worden voor de toepas

sing van deze wet mede geacht te zijn per
sonen, die in een betrekking of achtereen
volgens in twee of meer betrekkingen zon
der wezenlijke onderbreking een tijdelijke 
dienst van ten minste twee jaren hebben 
vervuld, tenzij zij belast zijn met werk
zaamheden, die een tijdelijk karakter dra
gen. Wezenlijke onderbreking wordt geacht 
niet aanwezig te zijn, indien de onderbre-
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king ten hoogste een maand, en, voor zover 
het betreft onderwijzend personeel bij in
richtingen van onderwijs, ten hoogste twee 
maanden heeft geduurd. 

3. Artikel 4, eerste lid, der Pensioenwet 
wordt gewijzigd als volgt: 

a. Aan het slot van het bepaalde on<ler 
a wordt de puntkomma vervangen door een 
komma en wordt voorts de volgende zin
snede toegevoegd : 

zomede zij, die als rector, directeur, 
leraar of in enige andere betrekking in 
vaste dienst zij n verbonden aan een binnen 
Europa buiten het Rijk, gevestigde Neder
landse sch_ool, als onder deze bepaling be
doeld; 

b. De puntkomma aan het slot van het 
bepaalde onder i wordt vervangen door een 
komma. Aan deze bepaling wordt toege
voegd: alsmede de ambtenaren en beamb
ten in vaste dienst werkzaam onder het 
Bestuur en de Secretaris Van het Kinder
bijslagvereveningsfonds, ingesteld bij de 
Kinderbijslagwet. 

4. Artikel 1 7 der P ensioenwet wordt ge
lezen als volgt: 

1. Het geldelijk beheer van het fonds 
voert de P ensioenraad. De Voorzitter van 
de P ensioenraad vertegenwoordigt het fonds 
in en buiten rechte. 

2. D e Minister van Binnenlandse Zaken 
heeft het oppertoezicht, volgens nader door 
Ons te stellen regelen. 

5. Artikel 18 der Pensioenwet wordt ge
lezen als volgt: 

1 . De Minister van Binnenlandse Zaken 
kan een Commissie aanwijzen van drie le
den voor de sam enstelling van de balans, 
bedoeld in artikel 24. 

2. Aan de leden wordt een door de in 
het eerste lid genoemde Minister vast te 
stellen vergoeding toegekend. 

6. Artikel 19 der P ensioenwet vervalt. 
7. Artikel 20 der Pensioenwet wordt ge

lezen als volgt: 
De Pensioenraad brengt jaarlijks van zijn 

werkzaamheden aan de Minister van Bin
nenlandse Zaken een verslag uit, dat de 
P ensioenraad terstond, nadat het is uitge
bracht, algemeen verkrijgbaar stelt. 

8. Na artikel 23 der Pensioenwet wordt 
ingevoegd een nieuw artikel, luidende: 

Art. 23a. De P ensioenraad is bevoegd, 
krachtens machtiging van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, geheel of gedeeltelijk 
van invordering af te zien van aan het Al
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds toekomen 
de vorderingen, uit de toepassing dezer 
wet voortvloeiende, dan wel deze vorderin
gen bij gemotiveerde beschikking· geheel of 
gedeeltelijk kwijt te schelden. 

9. Artikel 2 7 der ·P ensioenwet wordt ge
lezen als volgt: 

Hij, die in rechtstreekse of zijdelingse 
dienst, vast of tijdelijk, een bezoldigde of 
onbezoldigde betrekking bekleedt in dienst 
van een der lichamen, genoemd in de artt. 
3 en 4, ontvangt een schriftelijke aanstelling. 
Ingeval de tewerkstelling op arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht heeft p laats 



653 

gehad, geldt als zodanig een afschrift van 
die overeenkomst. 

10. Artikel 30, tweede lid, der Pensioen
wet wordt gelezen als volgt: 

2. Hij, die is benoemd of tewerkgesteld 
op enigerlei wijze als in artikel 27 bedoeld, 
en te wiens opzichte dat artikel niet binnen 
6 maanden na de dag van ingang van zijn 
benoeming of tewerkstelling toepassing 
heeft gevonden, kan, tenzij hij binnen g 
maanden na evengenoemde dag hierop de 
aandacht van de Pensioenraad heeft ge
vestigd, de diensttijd in de betrekking, ten 
aanzien waarvan artikel 27 buiten toepas
·sing is gebleven, niet voor pensioen in
kopen. 

Artikel 30 luidt derhalve: 
1. De ambtenaar, die niet binnen 6 

maanden na de dag van ingang van zijn 
benoeming, een schriftelijke aanstelling 
heeft ontvangen en niet binnen g maanden 
na evep):,edoelde dag, onder de aandacht 
van de Pensioenraad heeft gebracht, dat 
naar zijn oordeel artikel 2 7 niet behoorlijk 
-is nageleefd, wordt - tenzij de Pensioen
raad om bijzondere redenen anders bepaalt 
- vóór de dag, waarop het gewaarmerkt 
afschrift van de aanstelling of van de be
slissing van de Centrale Raad van Beroep 
aan de Pensioenraad is toegezonden, slechts 
ten ·aanzien van de bepalingen omtrent de 
bijdrage als ambtenaar beschouwd. 

2. H ij, die is benoemd of tewerkgesteld 
op enigerlei wijze, als in artikel 27 bedoeld 
en te wiens opzichte dat artikel niet binnen 
6 maanden na d e dag van ingang van zijn 
benoeming of tewerkstelling toepassing 
heeft gevonden, kan, tenzij hij binnen g 
maanden na evengenoemde dag hierop de 
.aandacht van de P ensioenraad heeft ge
vestigd, de diensttijd in de betrekking ten 
aanzien waarvan artikel 2 7 buiten toepas-

. sing is gebleven, niet voor pensioen in
kopen. 

3. D e P ensioenraad kan echter in een 
geval, als bedoeld in het vorige lid, om 
bijzondere reden inkoop toestaan. 

11, Artikel 40 der P ensioenwet wordt 
gewijzigd als volgt: 

In de aanhef van het eerste lid wordt in 
plaats van "onder a, b en e" en "onder c en 
d" onderscheidenlijk gelezen: ,onder a, b 
en d" en "onder c''. 

In het bepaalde onder b van het eerste 
lid wordt in plaats van de woorden "al dan 
niet in vereeniging met diensttijd in zijde
lingschen dienst vóór het tijdstip van het 
in werking treden dezer wet" .gelezen: al 
dan niet in vereniging met diensttijd in zij
delingse dienst vóór het tijdstip van het in 
werking treden dezer wet, in tijdelijke 
dienst, als bedoeld onder c, met diensttijd 
op arbeidsovereenkomst naar · burgerlijk 
recht, als bedoeld onder d, met diensttijd in 
één of meer betrekkingen zonder wedde of 
met een wedde of totaal aan wedden van 
niet meer dan f 400 of met tijd op wacht
geld doorgebracht. 

Het bepaalde onder c van het eerste lid 
wordt gelezen als volgt: 
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c. in tijdelijke dienst in een betrekking 
of achtereenvolgens in twee of meer betrek
kingen, waarin hij in vaste dienst ambte
naar zou zijn geweest, wanneer die tijd -
al dan niet in vereniging met diensttijd in 
zijdelingse dienst, met diensttijd op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht, als be
doeld onder d, met diensttijd in een of 
meer betrekkingen zonder wedde of met 
een wedde of totaal aan wedden van niet 
meer dan f 400 of met tijd, op wachtgeld 
doorgebracht, - zonder wezenlijke onder
breking ten minste twee jaren heeft ge
duurd of onmiddellijk, althans zonder we
zenlijke onderbreking, door diensttijd als 
ambtenaar is gevolgd; 

Het bepaalde onder d van het eerste lid 
vervalt. 

Het bepaalde onder e van het eerste lid 
wordt gelezen als volgt: 

d. op arbeidsovereenkomst naar burger
lijk recht in een betrekking of achtereen
volgens in twee of meer betrekkingen, zon
der wezenlijke onderbreking vervuld met 
een wedde van meer dan f 400 in dienst 
van het Rijk, een provincie, een gemeente, 
een waterschap, een veenschap of een veen
polder, wanneer die tijd onmiddellijk, al
thans zonder wezenlijke onderbreking, is 
gevolgd door diensttijd als ambtenaar, dan 
wel door zijdelingse of tijdelijke diensttijd, 
als bedoeld onder b en c, of door diensttijd 
in één of meer betrekkingen zonder wedde 
of met een wedde of totaal aan wedden van 
niet meer dan f 400 en volgt deze diensttijd 
niet onmiddellijk, indien die tijd, al dan 
niet in vereniging met andere diensttijd als 
vorenbedoeld of met tijd, op wachtgeld 
doorgebracht, ten minste twee jaren zonder 
wezenlijke onderbreking heeft geduurd, een 
en ander voor zover de tijd op arbeidsover
eenkomst is doorgebracht in dienst van het 
openbaar lichaam, in welks dienst de hoe
danigheid van ambtenaar verkregen wordt 
en, •voor zover mogelijk, de bedoelde andere 
diensttijd op de voet van het bepaalde on
der b en c of in het derde lid of van artikel 
42a voor pensioen is of wordt ingekocht. 

Voor de toeoassing van deze bepaling 
worden zij, die op arbeidsovereenkomst 
naar burgerlijk recht en zij, die hetzij als 
ambtenaar, hetzij in tijdelijke dienst als be
doeld onder c, werkzaam zijn of geweest 
zijn bij een der instellingen, bedoeld in ar
tikel 4, eerste li-d·, onder h, i, j en n en in 
artikel 13, da wel in artikel 4, eerste lid, 
onder /, geacht in dienst te zijn van het 
Rijk, respectievelijk van de betrokken ge
meente. 

De tegenwoordige leden ibis, 2 en 3 wor
den genummerd 2, 5 en 6. 

In het tweede lid wordt in plaats van 
,,onder e" gelezen "onder d". 

Na het nieuwe tweede lid worden twee 
nieuwe leden ingelast, luidende: 

3. Op de voet van het bepaalde in het 
eerste lid kan tijd in vaste dienst en tijd, als 
in dat lid bedoeld, in één of meer betrek
kingen zonder wedde of met een wedde of 
met een gezamenlijk bedrag aan wedden 

/ 
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van niet meer dan f 400 mede voor pen
s10en worden ingekocht, indien die tijd on
middellijk, althans zonder wezenlijke onder
breking, is gevolgd door diensttijd in één 
of meer betrekkingen met een wedde of 
met een gezamenlijk bedrag aan wedden 
van meer dan f 400 en deze diensttijd, voor 
zover mogelijk, op de voet van het bepaalde 
onder b of c voor pensioen is of wordt · 
ingekocht. · 

4. H et bepaalde in de laatste zin van 
het tweede lid van artikel 3 is mede van 
toepassing in de gs:vallen, in dit artikel 
bedoeld. 

In het nieuwe vijfde lid wordt in plaats 
van "onder a, b, c, d en e" gelezen: ,,on
der a, b, c en d en het derde lid". 

12. Het derde lid van artikel 42 der 
Pensioenwet wordt gewijzigd als volgt: 

De eerste zin wordt gelezen: 
Het lichaam, dat de belanghebbende tij

delijk . onbezoldigd, tegen een bezoldiging 
van met meer dan f 400, zijdelings of op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
heeft gediend, kan de bijdrage, bedoeld in 
het voorgaand artikel, op deze verhalen of 
doen verhalen. 

I n de tweede zin wordt in plaats van "het 
te verhalen deel" gelezen: ,,het te verhalen 
bedrag". 

13. Artikel -42a der P ensioenwet wordt 
gewijzigd als volgt: 

Het vierde lid wordt gelezen: 
Artikel 41 en artikel 42, eerste en tweede 

lid, vinden in dit geval overeenkomstige 
toepassing. 

Aan dit artikel wordt een nieuw lid toe
gevoegd, luidende a ls volgt: 

5. Van de bijdrage, bedoeld in het derde 
Jid, kan het lichaam , uit welks dienst de 
belanghebbende met wachtgeld is ontsla
gen, ten hoogste de helft op deze verhalen 
of doen verhalen, met dien verstande dat 
dit verhaal op de ambtenaren, bedoeid in 
de artilèelen 157 en 158, kan worden toege
past ter zake van de bijdrage, die het be
trokken lichaam zonder de werking van de 
artikelen 1 •7 en 158 voor hem verschul
digd zou zijn. Op verzoek en ten bate van 
dat lichaam houdt hij, die de wedde van de 
belanghebbende als ambtenaar of diens 
pensioen of wachtgeld als oud-ambtenaar 
uitbetaalt, het te verhalen deel op die wed
de of op dat pensioen of wachtgeld in. De 
inheuding gaat in _met het kwartaal, vol
gend op dat, waann het in de vorige zin 
!:>ed<;>eld verzoek is ontvangen en geschiedt 
m tien ac~tereenvolgende jaren, telkenmale 
voor een/tiende. 

14. Aan artikel 48 der P ensioenwet wordt 
een nieuw lid toegevoegd, luidende: 
. 5. Voor de toepassing van het bepaalde 
1n het tweede ltd wordt de ambtenaar, die 
het in artikel 3, eerste lid, onder b, be
doeld verla~gen heeft te kennen gegeven, 
geacht op eigen verzoek te zijn ontslagen. 

15. Artikel 62 der Pensioenwet wordt 
gewijzigd als volgt: 

Voor het enig lid van dit artikel wordt 
een 1 geplaatst. 

Aan het artikel wordt een lid toegevoegd 
van deze inhoud: 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing bij ontslag uit betrekkingen 
welke ingevolge enig wetelijk voorschrift 
door dezelfde persoon moeten worden be
kleed. 

. 16_- Artikel 88 der P ensioenwet wordt ge
w1Jz1gd als volgt: 

Na het bepaalde onder b wordt ingelast 
,sle volgende bepaling: 
. b bis._ de rechten, welke aan de bijzon

dere middelbare schoo1 voor meisjes zijn 
toegekend, worden ingetrokken; 

Het bepaalde onder d wordt gelezen als. 
volgt: 

d. zij overgaan naar een bijzondere 
school, als bedoeld onder a, b, b bis of c, 
w:aarvan op het tijdstip van de overgang 
met vaststaat, dat zij niet voldoet aan de 
respectievelijk onder a, b, b bi~ of c be
doelde eisen. 

Artikel 88 luidt derhalve: 
Bijzondere leraren en beam bten hebben 

n_a althans 10 volgens deze wet voor pen
sioen medet~llende dienstjaren, mede 
rech~ op pensioen - echter eerst bij het 
bere1~en van de leèftijd van 65 jaar of 
als ZIJ ongeschikt zijn verklaard voor de 
vervulling van de betrekking van rector 
directeur, leraar of beambte - als : • 

a. d_e aanwijzing van het bijzonder 
gymnasium, waaraan zij zijn verbon den 
wordt ingetrokken; • 

b. de ~~jzo~dere hogere burgerschool, 
waaraan z1J z1Jn verbonden, ophoudt te 
voldoen aan de eisen, gesteld bij artikel 
45ter, 2 tot en met g .van de middelbaar • 
~mder"."ijswet, of de vergunning, bedoeld 
m artikel 45quaterdecies dier wet wordt 
ingetrokken; ' 

b bis. ~e rechten, welke aan de bij
zondere middelbare school voor m eisjes · 
zijn toegekend, worden ingetrokken; 

c. de vereniging of instelling, die 
scholen of cursussen voor nijverheids
o~derwijs in stand houdt, waarbij zij in 
dienst zijn, of de bijzondere school of 
cursus voor handelsonderwijs of de bij
zondere school voor land- of , tuinbouw
onderwijs, waaraan zij . zijn verbonden, op
h~udt dooi: het Rijk te worden gesubsi- · 
d1eerd; 

d. zij overgaan naar een b ijzondere 
school, als bedoeld onder a, b, b bis of c 
w_aarvan op het tijdstip van de overgang 
met vaststaat, dat zij niet voldoet aan de 
respectievelijk onder a, b, b bis of c be
doelde eisen; 

e . zij binnen een jaar na het verlies 
van de betrekking, in artikel 4, eerste Jid 
onder a, e, e bis of f omschreven, als ree~ 
tor of als directeur aan het · hoofd komen 
te staan van een voor hun eigen rekening 
beheerd gymnasium of van een voor hun 
eigen rekening beheerde school als be
doeld in artikel 4, eerste lid, onder a e 
e bis of /. · ' ' 

17. In artikel 89 der Pensioenwet word t 
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na het bepaalde onder a ingelast de vol
gende bepaling: 

a. bis. de aanwijzing van de bijzondere 
lagere school, waaraan zij zijn verbonden,. 
wordt ingetrokken; 

18. Artikel 94 der Pensioenwet wordt 
gelezen als volgt': 

Recht op tijdelijk pensioen hebben de 
vrouw· en de minderjarige wettige of gewet
tigde kinderen van: 

a. een ambtenaar, die in de uitoefening 
van zijn dienst is vermist geraakt; 

b. een ,ambtenaar of een gewezen amb
tenaar, voor zover voor zijn na te laten be
trekkingen uitzicht op gezinspensioen be
staat, te wiens aanzien bij rechterlijk vonnis 
is verklaard, dat er rechtsvermoeden van 
ove.rlijden bestaat. 

19. Artikel 105 der Pensioenwet wordt 
gelezen als volgt: 

Het tijdelijk pensioen voor de vrouw en 
de kinderen van: 

a. een ambtenaar, die in de uitoefening 
van zijn dienst is vermist geraakt; 

b. een ambtenaar of gewezen ambte
naar, te wiens aanzien bij rechterlijk von
nis is verklaard, dat er rechtsvermoeden 
van overlijden bestaat, 

is gelijk aan het pensioen, dat aan de be
langhebbenden zou zijn toegekend, wanneer 
de echtgenoot of vader bij de dienstver
richting, onderscheidenlijk oo de dag, vol
gende op die, waarover laatstelijk de wedde 
is uitbetaald, ware overleden. 

20. Aan het eerste lid van artikel 108 
der Pensioenwet wordt een alin ea toege
voegd, luidende: 

Het tijdelijk pensioen, verleend op grond 
van artikel 94, gaat in met de dag, volgen
de op die der vermissing, onderscheidenlijk 
volgende op die, waarop het rechtsvermoe 0 

den van overlijden bij rechterlijk vonnis is 
uitgesproken. 

Artikel 108 luidt derhalve: 
1. Behoudens afwijkende bepalingen gaat 

het ambtenaarspensioen in met de dag 
waarop het recht op pensioen is ontstaan 
en het weduwen en wezenpensioen met de 
dag volgende op die van het overlijden van 
hem, aan wie het werd ontleend. 

Het tijdelijk pensioen; verleend op grond 
van artikel 94, gaat in met de dag, volgen
de op die der vermissing, onderscheidenlijk 
volgende op die, waarop het rechtsvermoe
den van overlijden bij rechterlijk vonnis is 
uitgesproken. 

2. Wordt het pensioen toegekend op 
grond van een aanvraag, gedaan meer dan 
twee dagen na de dag waarop het volgens 
het vorige lid zou ingaan, dan gaat het 
echter eerst in met de dag waarop de aan
vrage bij de Pensioenraad is ingekomen. 

21, In artikel n3 der Pensioenwet. wor
den na het woord "vermiste" ingelast de 
woorden ,,of hij, te wiens aanzien bij rech
terlijk vonnis is verklaard, dat -er rechts
vermoeden v.an overlijden bestaat". 

22, In artikel 133, derde lid, der Pen
sioenwet wordt na de woorden "artikel 40, 
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eerste lid, onder d'' ingelast: ,,zoals dit tot 
1 Maart 1942 luidde". 

Artikel 133 luidt derhalve: 
1. Aan de op het tijdstip van het in 

werking treden van deze wet in dienst zijn
de ambtenaren. die een schriftelijke aan
stelling van de tot benoemen bevoegde au
toriteit in de betrekking, die zij op dat 
tijdstip vervullen, missen, wordt alsnog zulk 
een aanstelling, ingaande op dat tijdstip, 
uitgereikt. 

2. Binnen vier maanden na dat tijdstip 
ontvangt de Pensioenraad gewaarmerkte af
schriften van de op grond van het eerste 
lid uitgereikte aanstellingen. Na die termijn 
vinden de artikelen 29 en 30 overeenkomsti-
ge toepassing. · 

3. Voor hem, die vóór dat tijdstip een 
betrekking van ambtenaar, in tijdelijke 
dienst een betrekking, bedoeld in artikel 
40, eerste lid, onder c, in vaste dienst een 
betrekking, als bedoeld in artikel 40, eerste 
lid, onder d, zoals dit tot 1 Maart 1942 
luidde, of een onbezoldigde öetrekking, be
doeld in artikel 40, eerste lid, onder a, heeft 
vervuld zonder een schriftelijke aanstelling 
van de tot benoemen bevoegde autoriteit, 
geldt als zodanig in die betrekking een 
schriftelijke verklaring van die autoriteit, 
dat het de bedoeling is geweest hem als 
ambtenaar, respectievelijk in tijdelijke, in 
vaste of in onbezoldigde dienst werkzaam 
te doen zijn. 

23. In artikel 134, eerste lid, der P en
sioenwet wordt · achter de letter "d" inge
voegd : ,,zoals dit tot 1 Maart 1942 luidde". 

Artikel 134 luidt derhalve: 
r. Met de in het tweede lid genoemde 

beperking en onder de in het vijfde lid ge
stelde voorwaarde kan voor pensioen wor
den ingekocht de tijd, die een ambtenaar 
vóór het tijdstip van het in werking treden 
van deze wet, boven de leeftijd van 18 ja
ren als ambtenaar, in tijdelijke dienst, be
doeld in artikel 40, eerste lid, onder c, in 
zijdelingse dienst, bedoeld in artikel 40, 
eerste lid onder b, in een onbezoldigde be
trekking, bedoeld in artikel 40, eerste lid, 
onder a, of in een met niet meer dan f 400 
bezoldigde betrekking, bedoeld in artikel 
40, eerste lid, onder d, zoals dit tot 1 Maart 
1942 luidde, heeft doorgebracht; v,oorts de 
tijd, die een ambtenaar vóór 1901 als rector 
van, als leraar aan of - boven de leeftijd 
van 18 jaren - als beambte bij een bijzon
dere school ván hoger onderwijs, bedoeld in 
artikel 56, eerste lid B, h~ft doorgebracht 
na het jaar waarin het geregeld deelnémen 
van leerlingen dier school aan een der in 
dat artikel bedoelde examens een aanvang 
heeft genomen en hoogstens zes jaren daar
voor. 

2. Om voor pensioen te kunnen worden 
ingekocht moet diensttijd in tijdelijke of 
zijdelingse dienst, bedoeld in het eerste lid, 
hetzij onmiddellijk, althans zonder wezen
lijke onderbreking, zijn gevolgd door dienst
tijd als ambtenaar of onmiddellijk, althans. 
zonder wezenlijke onderbreking, aansluiten 
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aan diensttijd in tijdelijke, respectievelijk 
in zijdelingse dienst na het tijdstip van in 
werking treden van deze wet, die :voor pen
sioen wordt ingekocht, hetzij, al dan niet 
in vereniging met diensttijd in tijdelijke, 
respectievelijk in zijdelingse dienst na dat 
tijdstip, ten minste jaren zonder onderbre
king hebben geduurd. 

3. Diensttij d , bedoeld in het eerste ·lid , 
kan slechts in zijn geheel voor pensioen 
worden ingekocht. 

4. Niet voor pensioen kan worden in
geko,cht: 

a. de tijd, welke voor de belanghebben
de onder de werking van de laatstelijk vóór 
het tijdstip van het in werking treden de
zer wet of, in geval van ontslag vóór de 
tijdstip, laatstelijk vóór de dag van ingang 
van het ontslag voor hem gegolden hebben
de wettelijke pensioenregeling, reeds voor 
pensioen geldig was ; 
' b. de tijd,. welke op grond van een vroe

gere wet voor pensioen reeds is of nog 
wordt ingekocht; 

c. de tijd, waarover reeds pensioen is 
verleend. 
1 5. Hij, die op het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet ambtenaar is, 
e n hij, die na dat tijdstip, doch uiterlijk op 
1 Juli 1925 als ambtenaar wordt aangesteld, 
moet vóór 1 Januari 1926, hij die nà 1 Juli 
1925 als ambtenaar wordt aangesteld, moet 
binnen 6 maanden na de dag van ingang 
zijner benoeming, de volgende stukken aan 
de P ensioenraad zenden : 

a . zijn gezamenlijke aanstellingen als 
ambtenaar of in onbezoldigde betrekkingen 
met ingang van een tijdstip voorafgaande 
aan .dat van het in werking treden van deze 
wet of indien het de inkoop van diensttijd 
in zijdelingse dienst betreft - met uitzon
dering van die na 1 Juli 1912 in zijdelingse 
Staatsdienst - een stuk uit de tijd der 
dienstvervulling,' waaruit van de indienst
neming rechtstreeks of zijdelings blijkt, of 
indien aannemelijk wordt gemaakt, dat zulk 
een stuk niet kan worden overgelegd, an
dere gegevens die de indienstneming sta
v en· 

b'. gegevens, waaruit blijkt van de duur 
van de in elke der onder a bedoelde betrek
kingen doorgebrachte tijd; 

c. een stuk, waarbij hij verklaart er ge
noegen mede te nemen, dat het in het eer
ste lid van artikel 137 genoemde deel der 
daar bedoelde bijdrage op hem wordt ver
haald. 

6. De P ensioenraad stelt het voor pen
sioen in te kopen tijdvak en het bedrag der 
verschuldigde bijdrage vast en geeft dat be
drag op aan het lichaam dat het verschul
digd is. 

7. Onverminderd het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 135 is het tijdstip 
van ingang van de inkoop en dus van de 
geldigheid voor pensioen van de betrokken 
diensttijd het tijdstip waarop de bereid
verklaring, bedoeld in het vijfde lid, onder 
c, van dit artikel, bij de Pensioenraad in
kwam. 
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24. 1. Voor de toepassing van artikel 
48, eerste lid. onder b, der P ensioenwet 
wordt tijd, vóór 1 Maart 1943 in een niet 
administratieve betrekking als ambtenaar 
in de zin dier wet bij de Rijks- of gemeen
tepolitie, met inbegrip van de brandweer
politie, dan wel tijd, vóór S Juli. 1940 in 
een betrekking beneden de rang van offi
cier bij de Marechaussee doorgebracht, ten 
aanzien van de vervulling der in genoemde 
wetsbepaling nopens de diensttijd gestelde 
voorwaarde gelijk gesteld met diensttijd in 
een betrekking, als bedoeld in artikel 49 
dier Wet. 

2. Voor de toepassing van artikel 48, 
vierde lid, der Pensioenwet wordt de in de 
aanhef van het vorig lid genoemde tijd 
aangemerkt als te zijn doorgebracht in een 
betrekking, als bedoeld in artikel 49 dier 
wet. 

25. 1. Indien de weduwe en wezen van 
een ambtenaar of gewezen ambtenaar in de 
zin der Pensioenwet zowel als zodanig ten 
laste van het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds als uit hoofde van de militaire dienst 
van haar echtgenoot of van hun vader ten 
laste van het Rijk recht hebben op pen
sioen, wordt het pensioen ten laste van dat 
Fonds slechts verleend, ingeval het gelijk is 
aan of hoger is dan het pensioen t en laste 
van het Rijk. 

• 2. Met de in het eerste lid bedoelde 
wezen worden gelijkg.esteld pleegkinderen 
in de zin der Pensioenwet. 

26. Het bepaalde in artikel 94 der Pen
sioenwet is mede van toepassing op de 
vrouw en de kinderen van een ambtenaar, 
die niet in de uitoefening van zijn dienst 
is vermist geraakt en op de vrouw en de 
kinderen van een gewezen ambtenaar, die is 
vermist geraakt, indien de vermissing qn
middellijk dan wel middellijk het gevolg is 
van de op 10 Mei 1940 ingetreden oorlogs
toestand en er, ter beoordeling van de P en
sioenraad, bedoeld in artikel 10 van ge
noemde wet, gegronde redenen bestaan om 
aan te nemen, dat de vermiste vóór het 
eindigen van die oorlogstoestand is over
leden. 

Overgangsbepalingen. 
27. P ensioenen, in strijd met het bepaal

de in artikel 25 toegekend tussen 10 Mei 
-i:940 en x:r Januari i:94:1, worden door de 
P ensioenraad ingetrokken met ingang van 
de eerste dag van het kwartaal, volgende 
op laatstgenoemde datum. 

28. De artikelen 18, 19, 20 en 21 gelden 
mede in de gevallen, waarin tussen 1 Juli 
1922 en 13 Mei 1941 ten aanzien van een 
ambtenaar of gewezen ambtenaar is ver
klaard, dat er rechtsvermoeden van over
lijden bestaat, met dien verstande, dat in 
dat geval het· pensioen eerst ingaat met de 
dag, volgende op laatstgenoemde datum. 
Artikel 108, tweede lid, der- Pensioenwet 
vindt dan overeenkomstige toepassin~. 

29. 1. Met afwijking van het bepaalde 
in de aanhef van artikel 40 der Pensioen
wet kan zowel tijd in tijdelijke dienst, als 
bedoeld in het eerste lid, onder c, als tijd, 
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op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht, als bedoeld in het eerste lid, onder d, 
en tijd, als bedoeld in het derde lid van dat 
artikel, doorgebracht, voor zover die tijd 
niet reeds ingevolge dat artikel, zoals het 
tot 1 Maart ~942 luidde, voor pensioen in
koopbaar was, vóór 1 Januari 1946 mede 
op de voet van dat artikel worden inge
kocht door hen, die vóór eerstgenoemde da
tum de hoedanigheid van · ambtenaar ver
kregen. 

2. Voor de beoordeling van de aan het 
verzoek om inkoop te verbinden rechtsge
volgen wordt dat verzoek geacht bij de 
Pensioenraad te zijn ingekomen binr.en drie 
maanden na de datum, waarop hetzij na be
eindiging van de in te kopen tijdelijke 
dienst, hetzij na het verbreken van de ar
beidsovereenkomst voor ieder in te kopen 
tijdvak, voor het eerst door het verkrijgen 
van de hoedanigheid van ambtenaar in de 
zin der Pensioenwet inkoop mogelijk zou 
zijn ·geworden. 

3. Wanneer uit hoofde van een inkoop 
ingevolge de voorgaande bepalingen op 1 
Maart 1942 geacht wordt recht op pensioen 
of· op een hoger pensioen te bestaan, geldt, 
wanneer het een aanvankelijk geweigerd of 
tot een te laag bedrag toegekend pensioen 
betreft, het verzoek tot inkoop van dienst
tijd als aanvrage om herziening van de ge- . 
nomen beslissing en gaat het aanvankelijk 
geweigerd pensioen of de verhoging van 
het pensioen in met ingang van 1 Maart 
1942 . 

4. Indien een verzoek om toekenning 
van pensioen destijds niet was gedaan, 
wordt het -pensioen verleend op een daartoe 
strekkende aanvrage met ingang van 1 
Maart 1942. 

5. In de daartoe leidende gevallen is ar
tikel 108, tweede lid, der Pensioenwet van 
overeenkomstige toepassing. 

30. Artikel 42, derde lid, der Pensioen
wet: zoals dit vóór 1 Maart 1942 luidde, 
blijft van kracht ten aanzien van hen, op 
wie op het tijdstip van inkoop de bepalin
gen van artikel 40 dier wet, zoals deze vóór 
bedoelde datum waren vastgesteld, van toe- . 
passing waren. 
• 31. Hij, die in verband met het bepaal
de in artikel 3, eerste lid, onder b, der Pen
sioenwet, zoals dat luidde vóór de ,wijzi
ging bij de wet van 19 Juni ' 1936 (Staats
blad No. 304), de hoedanigheid van amb
tenaar in de zin der Pensioenwet heeft ver
loren, wordt voor de toepassing van het be
paalde in het tweede lid van artikel 48 dier 
wet, geacht niet op eigen verzoek te zijn 
pntslagen. 

32. Een pensioen, waarop in verband 
met het bepaalde in de artikelen 14 en 31, 
alsnog op 23 Januari 1943 recht ontstaat, 
gaat met die dag in. Wordt het pensioen 
toegekend op g,rond van een aanvraag, ge
daan meer dan twee jaren na die dag, dan 
gaat het eerst in met de dag, waarop de 
aanvrage bij de Pensioenraad, bedoeld in 
artikel 10 der Pensioenwet, is ingekomen. 

33. r. De beschikkingen van de Secre
L. & S . 1948 
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taris-Generaal van het Departement van 
Binnenlandse Zaken van: 

18 November 1940, P en W, Nf>. 1461 I 
(Nedèrlandse Staatscourant 1940, No. 227), 
voor zoveel betreft de Pensioenwet. 

13 December 1940 (Nederlandse Staats
courant 1940, No. 245), 

8 Januari 1941 (Nederlandse Staatscou
rant 1941, No. 7), 

1 Maart 1941 (Nederlandse Staatscou
rant 1941, No. 43), 

10 Mei 1941 (Nederlandse Staatsoourant 
1941, No. 91), 

31 Januari'2 Februari 1942 (Nederlandse 
Staatscourant 1942, ·No. 23), met haar wij
ziging van 9 Maaort_ 1942 (Nederlandse 
Staatscourant 1942, No. 49); 
· 20 Januari 1943 (Nederlandse Staatscou
rant 1943, No. 15), 

24 Juli 1944 (Nederlandse Staatscourant 
1944, No. 146), voor zoveel niet reeds ver
vallen krachtens Ons besluit van 19 Decem
ber 1946 (Staatsblad No. G 369); 

en de beschikkingen van de Secretarissen
Generaal van Binnenlandse Zaken en van 

. Opvoeding, Wetenschappen en Kul1;uurbe
scherming van 4 December 1940 (Neder
landse Staatscourant 1941, No. 3) en 21'28 
Juni 1943 (Nederlandse Staatscouranl 1943, 
No. 127), worden geacht nimmer van kracht 

· te zijn geweest. 
2. Ingetrokken worden artikel 6 van Ons 

besluit van 16 September 1944 (Staatsblad 
No. E 88) en Ons besluit van 2.8 September 
1945 (Staatsblad No. F 201). 

Tweede Afdeling. 
34, Het tweede lid van artikel 3 (nieuw) 

der Pensioenwet wordt gewijzigd als volgt: 
De tweede zin wordt gelezen: 
Wezenlijke onderbreking wordt geacht 

niet aanwezig_ te zijn, indien de onderbre
king ten hoogste twee maanden heeft ge
duurd. 

Aan dat lid wordt de volgende zin toe
gevoegd: 

Ambtenaren in vaste dienst, die over
gaan in tijdelijke dienst zonder wezenlijke 
onderbreking, als bedoeld in de vorige zin, 
behouden de hoedanigheid van ambtenaar, 
tenzij zij binnen zes maanden na bedoelde 
overgang aan de Pensioenraad schriftelijk 
te kennen geven dit niet te verlangen. 

Artikel 3 luidt nu: 
r. Deze wet verstaat onder ambtenaar 

allen, die, benoemd door het daartoe be
voegd gezag van Rijk, provincie, gemeente, 
waterschap, veenschap of veenpolder, in 
vaste dienst een betrekking bekleden, waar
aan een wedde is verbonden uit de in
komsten van één of meer dier lichamen. 

Echter worden niet als ambtenaar be
schouwd: , 

a. personen, . met wie een arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht is gesloten; 

b. personen, die een betrekking of ge
lijktijdig twee of meer betrekkingen bekle
den, waaraan een wedde of een gezamenlijk 
bedrag aan wedden van niet meer dan 
f 400 is verbonden, uitgezonderd in de ge-

- 42 
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vallen, waarin de wedde of de som der wed
den op of beneden dat bedrag is gedaald, 
tenzij belanghebbenden binnen zes maanden 
na het tijdstip van die daling schriftelijk 
aan de Pensioenraad het verlangen te ken
nen geven niet ambtenaar t e willen blijven; 

c. Landsdienaren in Curaçao of Suri
name werkzaam, wier wedden krachtens ar
tikel 9 of artikel 107 van het Reglement 
op het Beleid der Regering in Curaçao, 
respectievelijk in Suriname ten laste ko
men van de Nederlandse Staatsbegroting; 

d. personen in kerkelijke of militaire 
betrekkingen; 

e. Gedeputeerde Staten ener provincie, 
wethouders ener gemeente en leden van be
sturen -van waterschappen, veenschappen en 
veenpolders; 

/. personen buiten die, onder e genoemd, 
aan wier ambt een wedde is verbonden uit 
de inkomsten van een waterschap, veen
schap of veenpolde r, indien dat lichaam 
met Onze goedkeuring heeft bepaald, dat 
zij voor de toepassing van deze wet niet 
als ambtenaar zullen worden beschouwd. 

2. tn vaste dienst worden voor de toe
passing van deze wet mede geacht te zijn 
personen, die in een betrekking of achter
eenvolgens in twee of meer betrekkingen 
zonder wezenlijke onderbreking een tijde
lijke dienst van t en minste twee jaren heb
ben vervuld, tenzij zij belast zijn met werk
zaamheden, die een tijdelijk karakter dra
gen. Wezenlijke onderbreking wordt geacht 
niet aanwezig te zijn, indien de onderbre
king ten hoogste twee maanden heeft ge
duurd. Ambtenaren in vaste dienst, die 
overgaan in tijdelijke dienst zonder wezen
lijke onderbreking, als bedoeld in de vorige 
zin, behouden · de hoedanigheid van ambte
naar, tenzij zij binnen zes maanden na be
doelde overgang aan de Pensioenraad schriL 
telijk te kennen geven dit niet te verlan
gen. 

3. Voorts kunnen Wij bij met redenen 
omkleed besluit, de Raad van State ge
hoord, ten aanzien van bepaalde personen 
of groepen van personen verklaren, dat zij, 
ofschoon in dienst krachtens een arbeids
overeenkomst naar burgerlij k recht, des
niettemin, in afwijking in 2over van het 
bepaalde in het eerste lid onder a, uit hoof
de van de aard van hun betrekking als 
ambtenaar zullen worden beschouwd. 

1!5. Het eerste lid van artikel 4 der Pen-
sioenwet wordt gewijzigd als volgt: · 

a. Na littera a wordt ingevoegd een 
nieuwe littera, luidende: · 

a bis. personen, die als hoogleraar, lec
tor of in enige andere betrekking in vaste 
dienst verbonden zijn aan een b ijzondere 
universiteit of een bijzondere economische 
hogeschool , opgericht en in stand gehouden 
door een op grond van a rtikel I84 of 2oobis 
van de hoger-onderwijswet aangewezen in
stelling, stichting of vereniging, die als zo
danig tenminste gedurende ID jaren onaf
gebroken een bijzondere universiteit of eco
nomische hogeschool heeft gehad; 

b. Aan het slot van het bepaalde onder 
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e bis wordt de puntkomma vervangen door 
een komma. Aan deze bepaling wordt toe
gevoegd: alsmede personen, die als contro
leur of in enige andere betrekking ten be
hoeve van ingevolge de Nijverheidsonder
wijswet gesubsidieerde leerlingstelsels in 
vaste dienst verbonden zijn aan krachtens 
artikel 39 dier wet aangewezen instellingen 
of verenigingen, voor zover zij als zodanig 
niet reeds op grond van artikel 3 de hoe
danigheid van ambtenaar bezitten; 

Artikel 4 luidt derhalve : 
I. Onder gelijk voorbehoud als in arti

kel 3, eerste lid, onder b, en, voor zoveel 
betreft de personen in dienst van publiek
rechtelijke lichamen, ook onder a ten aan
zien van de daar bedoelde ambtenaren is 
gemaakt, worden voor de toepassing van 
deze wet mede als ambtenaren beschouwd; 
· a. personen, die als rector, directeur, 
leraar of in enige andere betrekking in 
vaste dienst zijn verbonden aan een op 
grond van artikel I57 der hoger-onderwijs
wet aangewezen bijzonder gymnasium of 
aan een bijzondere hogere burgerschool, die 
voldoet aan de eisen, gesteld bij artikel 
45ter, 2 tot en met 9, van de middelbaar 
onderwijswet, of aan welke de vergunning 
is verleend, bedoeld in artikel 45quaterde
cies van die wet, of aan een bijzondere 
middelbare school voor meisjes, aan welke 
door Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen rechten zijn toege
kend, zomede zij, die als rector, directeur, 
leraar of in enige andere betrekking in 
vaste dienst zijn verbonden aan een binnen 
Europa buiten het Rijk gevestigde Neder
landse school, als onder deze bepaling be
doeld; 

a bis. personen, die als hoogleraar, lec
tor of in enig.e andere betrekking in vaste 
dienst verbonden zijn aan een bijzondere 
universiteit of een bijzondere economische 
hogeschool, opgericht en in stand gehou
den door een op grond van artikel 184 of 
2oobis van de hoger-onderwijswet aange
wezen instelling, stichting of vereniging, die 
als zodanig tenminste gedurende 10 jaren 
onafgebroken een bijzondere universiteit of 
economiséhe hogeschool heeft gehad; 

b. personen, die als hoofd, onderwijzer 
of in enige andere betrekking in vaste 
dienst zijn verbonden aan een bijzondere 
lagere school, waarvan het leerplan, wat de 
vakken en het aantal lesuren betreft, vol
doet aan hetgeen daaromtrent in de artike
len 3 en 90 der Lager-onderwijswet 1920 is 
bepaald of waarvan de inrichting steunt op 
artikel 193 dier wet, zomede zij die als 
hoofd, onderwijzer of in enige andere be
trekking in vaste dienst zijn verbonden 
aan een door Ons aangewezen binnen 
Europa, buiten het Rijk gevestigde Ne
derlandse school; 

c. personen, die als directeur, leraar of 
in enige andere bet~ekking in vaste dienst 
zijn verbonden aan een bijzondere kweek
school voor onderwijzers of een bijzondere 
opleidingsschool ter opleiding van onder
wijzeressen ; 



d. personen, die als hoofd, onderwijzer 
of in enige andere betrekking in vaste 
dienst verbonden zijn aan bijzondere scho
len voor buitengewoon lager onderwijs, 
welker leerplan wat betreft de vakken en 
het aantal lesuren, voldoet aan de in artikel 
go, eerste lid, der Lager-onderwijswet 1 _920 

gestelde eisen, -al dan niet, krachtens artikel 
4 dier wei:, gewijzigd bij algemene maat
regel van bestuur; 

e. personen, die als directeur, als leraar 
of in enige andere betrekking in vaste 
dienst verbonden. zijn aan door het R ijk 
gesubsidieerde bijzondere scholen of cur
sussen voor handelsonderwijs; 

e bis. personen, die als directeur, als 
leraar of in enige andere betrekking t en 
dienste van het nijverheidsonderwijs in 
vaste dienst verbonden zijn aan instellingen 
of verenigingen, welke ten behoeve van 
scholen of cursussen voor nijverheidsonder
wijs Rijkssubsidie genieten, alsmede per
sonen, die als controleur of in enige andere 
'betrekking ten behoeve van ingevolge 
de Nijverheidsonderwijswet gesubsidieerde 
leerlingstelsels in vaste dienst verbonden 
zijn aan krachtens artikel 39 dier wet aan
gewezen instellingen of verenigingen, voor 
zover zij als zodanig niet reeds op grond 
van artikel 3 de hoedanigheid van ambte
naar bezitten; 

f. personen, die als directeur, als leraar, 
als onderwijzer of in enige andere betrek
king in vaste dienst verbonden zijn aan 
door het Rijk gesubsidieerde bijzondere 
scholen of cursussen voor lands of tuin
bouwonderwijs; 

g. personen, die als wandelleraar, con
sulent of assistent, in dienst van door het 
Rijk gesubsidieerde maatschappijen, bon
den of verenigingen in vaste dienst ver
bonden zi.in aan de voorlichtingsdienst voor 
de land- of tuinbouw, de veeteelt, de pluim
veeteelt, de bijenteelt of de zuivelberei
ding; 

h. de bezoldigde leden van het bestuur '. 
der Rijksverzekeringsbank, ingesteld bij de 
Ongevallenwet 1921, de wiskundig advi
seur dier bank en de aan het bestuur on
dergeschikte ambtenaren in vaste dienst; 

i. de voorzitters en de secretarissen van' 
d-e Raden van Arbeid, de aan die Raden 
verbonden ondergeschikte ambtenaren en 
beambten fn vaste dienst, de bezoldigde 
leden en de secretarissen der Verzekerings
raden en de onder de secretarissen der 
Verzekeringsraden werkzame ambtenaren 
en beambten in vaste dienst, a lsmede de 
ambtenaren en beambten, in vaste dienst 
werkzaam onder het bestuur en de secre
taris van het Kinderbijslagverevenings
fonds, ingesteld bij de Kinderbijslagwet; 

j. de secretarissen en het verdere bezol
digde personeel in vaste dienst der Kamers 
van Koophandel; 

k. de opzichters en lichtwachters bij de 
verlichting op de Westerschelde en in haar 
mondingen, wier wedde of beloning inge
volge de tussen België en Nederland be
staande overeenkom~t van 31 Maart 1866 
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(Staatsblad no. 80) ten laste van België 
komt; 

1. de bestuursleden van en de ambtena
ren in vaste dienst bij gemeentelijke instel
lingen, benoemd door of vanwege het daar
toe bevoegd gezag der gemeente en in het 
genot v.an een wedde in de zin dezer wet 
die uit ander.e dan gemeentelijke inkom
sten wordt betaald; 

m. personen in vaste dienst van een 
naamloze vennootschap of van e.0 ,1 rechts
persoonlijkheid bezittende vereniging tot 
het dienen van gemeentelijke of provinciale 

- belangen, die uitsluitend openbare licha
m en tot vennoten of leden heeft, of ten 
aanzien waarvan door Ons bij met redenen 
omkleed besluit, de R aad van State ge
hoord, is bepaald, dat zij, ofschoon niet uit
sluitend openbare lichamen tot vennoten 
of leden hebbend, voor de toepassing van 
deze wet met een vennootschap of vereni
ging als eerstbedoeld zal worden gelijkge
steld: 

n. de ambtenaren in vaste dienst ver
bonden aan de voogdijraden. 

2. Echter worden niet als ambtenaren 
beschouwd onderwijzers of leraren die aan 
het hoofd van hun voor eigen rekening be
heerde school, staan. 

3. Bij twijfel, of een school voldoet aan 
de eisen, bedoeld in het eerste lid van dit 
artikel , wordt daaromtrent door Ons beslist, 
de Raad van State gehoord. 

4. Voorts kunnen Wij bij met redenen 
omkleed besluit, de Raad. van State ge
hoord, ten aanzien van bepaalde personen 
of groepen van personen, als bedoeld in het 
eerste lid, in dienst van andere dan pu
bliekrechtelijke lichamen, verklaren, dat zij 
uit hoofde van de aard van hun betrekking 
niet als ambtenaar zullen worden be
schouwd. 

36. Aan artikel IO der Pensioenwet 
wordt een nieuw lid toegevoegd, luidende: 

. 4. Door Onze Minister van Binnenland
se Zaken aan te wijzen centrale organisaties 
van overheidspersoneel kunnen bij vacatu
res van het lidmaatschap van de P ensioen
raad een aanbeveling van drie personen 
bij genoemde bewindsman indienen. 

waardoor artikel 10 luidt: 
1. De toepassing van deze wet, . met in

begrip van het geldelijk beheer van het 
fonds, en het toezicht op de richtige nale
ving van haar bepalingen, voor zover de 
uitvoering daarvan aan andere is opgedra 
gen, berusten bij de P ensioenraad. Deze 
bestaat uit drie leden, die VVij benoemen, 
schorsen en ontslaan. 

2 . Wij wijzen uit de leden een Voorzit
ter aan. Hij wordt vervangen door de oudst
benoemde der overige leden en, indien deze 
bij hetzelfde besluit benoemd zijn, door de
~ene die in het besluit het eerst genoemd 

3. Wij wijzen plaatsvervangende leden 
aan, die door Ons worden geschorst en ont
slágen. Hun kan door Ons voor hun werk
zaamheden een vergoeding worden toege
kend. 
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4 . Door Onze Minister van Binnenland
se Zaken aan te wijzen centrale organisaties 
van overheidspersoneel kunnen bij vacatu
res van het lidmaatschap van de Pen:,ioen
raad een aanbeveling van drie personen bij 
genoemde bewindsman indienen. 

37. Artikel 36 der P ensioenwet wordt 
gewijzigd als volgt: 

a. onder b van het eerste lid wordt in 
plaats van "s½" gelezen "6,1". 

b. In het vierde lid wordt: 
1. het zinsdeel "beperkt op den voet 

van artikel "98" gelezen "beperkt tot 
f 3000.-"; 

2. voor "3 percent'' gelezen "2 percent" 
en worden de woorden "vermeerderd met 
1½ percent van de naar boven in guldens 
afgeronde wedde" geschrapt. 

38, Artikel 40 (nieuw) der Pensioenwet 
wordt gewijzigd als volgt: 

a. In het eerste lid wordt voor "drie 
maanden' ' gelezen "zes maanden" en wordt 
de datum " 1 Juli 1925" gewijzigd in " 30 
Juni 1925". . 

b . In het bepaalde onder_ b van het eer
ste lid worden de woorden "diensttijd in 
zijdelingschen dienst vóór het tijdstip van 
het in werking treden dezer wet, in tijde
lijken dienst, als ,bedoeld onder c, met 
diensttijd op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht, als bedoeld onder d, met 
diensttijd in een of meer betri:kkingen zon
der wedde of met een wedde of totaal aan 
wedden van niet meer dan f 400 of met tijd 
op wachtgeld doorgebracht" vervangen door 
de woorden "andere tijd genoemd in arti
kel 5, eerste lid," 

c. In het bepaalde onder c van het eer
ste lid worden de woorden "diensttijd in 
zijdelingschen dienst, met diensttijd op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht, 
als bedoeld onder d, met diensttijd in één 
of meer betrekkingen zonder wedde of met 
een wedde of' totaal aan wedden van niet 
meer d an f 400, of met tijd op wachtgeld 
doorgebracht" vervangen door de woorden 
"andere tijd genoemd in artikel 56, eerste 
lid,". 

d. Het bepaalde onder d van het eerste 
lid wordt gelezen als volgt: 

d. op arbeidsovereenkomst naar burger
lijk recht in een betrekking of achtereen
volgens in twee of meer betrekkingen, zon
der wezenlijke onderbreking vervuld met 
een wedde van meer dan f 400 in dienst 
van het Rijk, een provincie, een gemeente, 
een waterschap, een veenschap, een veen-. 
polder of van een der instellingen, bedoeld 
in artikel 4, eerste lid, onder h, i, j en n 
en in artikel 13, dan wel in artikel 4, eer
ste lid, onder 1, wannee~ die tijd - al dan 
niet in vereniging met andere tijd genoemd 
in artikel 56, eerste lid, - zonder wezen
lijke onderbreking ten minste twee jaren 
heeft geduurd of onmiddellijk, althans ion
der wezenlijke onderbreking, door diensttijd 
als ambtenaar is gevolgd, en, voor zover 
mogelijk, de bedoelde andere tijd op de 
voet van het bepaalde onder b en c of in 

660 

het derde lid of van artikel 42a voor pen
sioen is of wordt ingekocht. 

e. In het derde lid wordt voor het woord 
"onmiddellijk" ingevoegd ,.- al dan niet 
in vereniging met andere tijd genoemd in 
artikel 56, eerste lid, -", terwijl aan het 
slot van dat lid in plaats van "b of c" 
wordt gelezen " b , c of d". 

f. In het vierde lid wordt in plaats van 
,.laatste zin'' gelezen "voorlaatste zin". 

Artikel 40 luidt derhalve: 
1. Voor pensioen wordt, indien de be

trokkene daartoe binnen zes maanden nadat 
hij de hoedanigheid van ambtenaar heeft 
verkregen, schriftelijk aan de P ensioenraad 
het verlangen heeft te kennen gegeven, op 
de voet van .de volgende bepalingen inge
kocht de tijd, die een ambtenaar, voor zo
veel betreft de betrekkingen als bedoeld 
onder a, b en d na het tijdstip van het in 
werking treden van deze wet, en voor zo
veel betreft betrekkingen als bedoeld onder 
c na 30 Juni 1925, boven de leeftijd van 
18 jaar heeft doorgebracht; 

a. in een onbezoldigde betrekking waar
aan, ware zij bezoldigd, uitzicht op pensioen 
zou zijn verbonden en waarvan de vervul
ling recht geeft op en onmiddellijk gevolgd 
wordt door hetzij tijdelijke--- dienst als be
doeld onder c, hetzij dienst als ambtenaar. 

b. in -zijdelingse dienst van de Staat, een 
provincie, een gemeente, een waterschap, 
een veenschap of een veenpolder in één of 
m_eer der bij algemen_e maatregel van be
stuur aan te wijzen betrekkingen, wanneer 
die tijd _:_ al dan niet in vereniging met 
andere tijd genoemd in artikel 56, eerste 
lid, - ten minste twee jaren zonder wezen
lijke onderbreking heeft geduurd, of wan
neer hij onmiddellijk, althans zonder we
zenlijke onderbreking, hetzij door tijdelijke 
dienst als bedoeld onder c, hetzij door 
dienst als ambtenaar is gevolgd; 

c . in tijdelijke dienst in een betrekking 
of achtereenvolgens in twee of meer betrek
kingen, waarin h ij in vaste dienst ambte
naar zou zijn geweest, wanneer d ie tijd -
al dan niet in vereniging met andere tijd 
genoemd in artikel 56, eerste lid, - zorider 
wezenlijke onderbreking ten minste twee 
jaren heeft geduurd of onmiddellijk, althans 
zonder wezenlijke onderbreking, door dienst
tijd als ambtenaar is gevolgd;-

d. op arbeidsovereenkomst naar burger
lijk recht in een betrekking of achtereenvol
gens in twee of meer betrekkingen, zonder 
wezenlijke onderbreking vervuld met een 
wedde van meer dan f 400 in dienst van 
het Rijk, een provincie, -een gemeente, een 
waterschap, een veenschap, een veenpolder 
of van een der instellingen, bedoeld in ar
tikel 4, eerste lid , onder h, i, j en n en in 
artikel 13, dan wel in artikel 4, eerste lid, 
onder 1, wanneer die tijd - al dan niet in 
vereniging met andere tijd genoemd in ar
tikel 56, eerste lid, - zonder wezenlijke 
onderbreking ten minste twee jaren heeft 
geduurd of onmiddellijk, althans zonder 
wezenlijke onderbreking, door diensttijd als 
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ambtenaar is gevolgd, en, voor zover mo
gelijk, de bedoelde andere tijd op de voet 
van het bepaalde einder b en ç of in het 
derde lid of van artikel 42a voor pensioen 
is of wordt ingekocht. 

2 . Met tijd op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht in dienst van het Rijk, be
doeld in het vorig lid onder d, wordt gelijk
gesteld tijd in zijdelingse Staatsdienst door
gebracht. 

3. Op de voet van het bepaalde in het 
eerste lid kan tijd in vaste dienst en tijd 
als in dat lid bedoeld, in één of meer be
trekkingen zonder wedde of met een wedde 
of met een gezamenlijk bedrag aan wedden 
van niet meer dan f 400 mede voor pen
sioen worden irtgekocht, indien die tijd -
al dan niet in vereniging met andere tijd 
genoemd in artikel 56, eerste lid, - on
middellijk, althans zonder wezenlijke on
derbreking, is gevolgd door diensttijd in 
één of meer betrekkingen met een wedde of 
met een gezamenlijk bedrag aan wedden 
van meer dan f 400 en deze diensttijd, voor 
zover mogelijk, op de voet van het be
paalde onder b, c of d voor pensioen is of 
wordt ingekocht. 

4. Het bepaalde in de voorlaatste zin 
van het tweede lid van artikel 3 is mede 
van toepassing in de gevallen, in dit artikel 
bedoeld. 

5. De als inkoopsom te betalen bijdrage 
beloopt voor elk jaar van de tijd, bedoeld 
in het .eerste lid onder a, b, c en d en het 
derde lid een bedrag overeenkomstig een 
tarief, dat wordt vastgesteld bij algemene 
maatregel van bestuur. 

6. De bijdrage is verschuldigd door het 
lichaam, dat de belanghebbende onbezol
digd, tegen een bezoldiging van niet meer 
dan f 400, zijdelings, tijdelijk of op arbeids
overeerlkomst naar burgerlijk recht heeft 
gediend. 

39. Artikel 42 (nieuw) der Pensioenwet 
wordt gewijzigd als volgt: 

a. Het eerste lid wordt gelezen: 
D e in artikel 40 bedoelde bijdrage is ver

schuldigd uiterlijk op 3 1 December van het 
jaar, waarin de beschikking van de P en
sioenraad is genomen. In geval van beta
ling na deze datum is van deze datum tot 
de dag der betaling een door Ons te bepa
len rente verschuldigd. 

b. In de eerste volzin van het derde lid 
worden de woorden "op dezen verhalén of 
doen verhalen". gewijzigd in "tot een be
drag van 7 5 t en honderd op deze verhalen 
of doen verhalen, en in . geval het bedrag, 
dat ingevolge artikel 247, vijfde lid, der In
validiteitswet wordt gerestitueerd, meer be
draagt dan 2 5 ten honderd der bijdrage, tot 
een bedrag gelijk aan het verschil tussen 
het bedrag der bijdrage en bedoeld geresti
tueerd" bedrag". 

c. In de tweede volzin van het derde lid 
worden na het woord "ambtenaar" ingelast 
de woorden " of als tijdelijk ambtenaar of 
het loon als arbeidscontractant in dienst 
van een der lichamen, als bedoeld bij de 
artikelen 3 en 4" en · worden aan het slot 
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achter het woord "wedde" ingevoegd de 
woorden "of op dat loon". 

Artikel 42 luidt derhalve: 
1. De in artikel 40 bedoelde bijdrage is 

verschuldigd uiterlijk op 31 December van 
het jaar, waarin de beschikking van de 
Pensioenraad is genomen. In geval van be
taling na deze datum is van deze datum tot 
de dag der betaling een door Ons te bepalen 
rente verschuldigd. 

2. D e verplichting tot betalen vervalt 
niet door het ontslag of het ·overlijden van 
de ambtenaar. · 

3. Het lichaam, dat de belanghebbende 
tijdelijk, onbezoldigd, tegen een bezoldiging 
van niet meer dan f 400, zijdelings of op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
heeft gediend, kan de bijdrage, bedoeld in 
het voorgaand artikel, tot een bedrag van 
7 5 ten honderd op deze verhalen of doen 
verhalen, en in geval het bedrag, dat inge
volge artikel 247, vijfde lid, der ·invalidi
teitswet wordt gerestitueerd, meer bedraagt 
dan 25 ten honderd der bijdrage, tot een 
bedrag gelijk aan het verschil tussen het 
bedrag der bijdrage en bedoeld gerestitueerd 
bedrag. Op verzoek en ten ,pate van dat 
lichaam, houdt hij, die de wedde van de 
belanghebbende als ambtenaar of als tijde
lijk ambtenaar of het loon als arbeidscon
tractant in dienst van een der lichamen, als 
bedoeld bij de artikelen 3 of 4 of diens pen
sioen of wachtgeld als oud-ambtenaar uit
betaalt, het te verhalen bedrag op die wed
de of op dat loon of op dat pensioen of 
wachtgeld in. De inhouding gaat in met 
het kwartaal volgende op dat, waarin het in 
de vorige zin bedoelde verzoek is ontvangen 
en geschiedt in tien achtereenvolgende ja
ren, telkenmale voor een/tiende gedeelte. 

40. Artikel 42a (nieuw) der Pensioen- · 
wet wordt gewijzigd als volgt: 

a. In het eerste lid wordt voor "drie 
maanden" gelezen "zes maanden". 

b. In de tweede volzin van het vijfde 
lid worden na het woord "ambtenaar" in
gelast de woorden "of als tijdelijk ambte
naar of het loon als arbeidscontractant in 
dienst van een der lichamen, als bedoeld bij 
de artikelen 3 of 4" en worden aan het slot 
achter het woord "wedde" ingevoegd de 
woorden "of op dat loon". 

Artikel 42a luidt derhalve: 
r. Voor pensioen wordt, indien de be

trokkene daartoe binnen :zes maanden na
dat hij na op wachtgeld gesteld te zijn de 
hoedanigheid van ambtenaar heeft verkre
gen, schriftelijk aan de Pensioenraad het 
verlangen heeft te kennen gegeven, op de 
voet van de volgende bepalingen eveneens 
ingekocht de tijd, die een ambtenaar ria 30 
Juni 1925 op wachtgeld heeft doorgebracht. 

2 . De als inkoopsom te betalen bijdrage 
beloopt voor elk jaar van de tijd, bedoeld in 
het eerste lid, een bedrag overeenkomstig 
een tarief, dat wordt vastgesteld bij alge
mene maatregel van bestuur. 

3. De bijdrage is verschuldigd door het 
lichaam, uit welks dienst de belangheb
bende met wachtgeld is ontslagen. 
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4. Artikel 41 en artikel 42, eerste en 
tweede lid, vinden in dit geval overeen
komstige toepassing. 

5. Van de bijdrage, bedoeld in het derde 
lid, kan het lichaam, uit welks dienst de 
belanghebbende met wachtgeld is ontslagen, 
t en hoogste de helft op deze verhalen of 
doen verhalen , met dien verstande, dat dit 
verhaal op de ambtenaren, bedoeld in de 
artikelen 157 en 158, kan worden toegepast 
ter zake van de bijdrage, die het betrokken 
lichaam zonder de werking van de artike
len 157 en 158 voor hem verschuldigd zou 
zijn. Op verzoek en t en bate van dat li
chaam houdt hij, die de wedde van de be
langhebbende als ambtenaar of als tijdelijk 
ambtenaar of het loon als arbeidscontrac
tant in dienst van een der lichamen, als 
bedoeld bij de artikelen 3 of 4 of diens p en
sioen of wachtgeld als oud-ambtenaar 
uitbetaalt, het te verhalen deel op die wed
de of op dat loon of op dat pensioen of 
wachtgeld in. De inhouding gaat in met het 
kwartaal, volgende op dat, waarin het in 
de vorige zin bedoeld verzoek is ontvangen 
en geschiedt in tien achtereenvolgende ja
ren, telkenmale voor een/tiende. 

41. Na artikel 42b der Pensioenwet 
wordt ingelast een artikel 42c luid~nde : 

,,De Pensioenraad is bevoegd bij gemoti
veerde beslissing te verklaren, dat een niet 
tijdig ingediend verzoek om inkoop voor 
pensioen van diensttijd of van tijd op 
wachtgeld doorgebracht geacht wordt bin
nen de daarvoor gestelde termijn te zijn in
gekomen, indien naar het oordeel van die 
Raad belanghebbende redelijkerwijs niet 
gelicht kan worden in verzuim te zijn ge
weest''. 

!lla. De aanhef van artikel 48, lid 2, der 
P ensioenwet wordt gelezen als volgt: 

2. Behoudens het bepaalde in het vierde 
lid verkrijgt een niet op eigen verzoek ont
slagen ambtenaar, wie eervol ontslag is of 
wordt verleend, of een ambtenaar, die na 
een diensttijd van ten minste vijftien jaren, 
hetzij op eigen verzoek is of wordt ontsla
gen, enz. 

42. In artikel 53, onder b , der P ensioen
wet wordt voor "de consulaire ambtenaren" 
gelezen "de ambtenaren van de Buiten
landse Dienst, bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, onder a, van het Reglement van de 
Buitenlandse Dienst". 

waardoor artikel 53 luidt: 
Onafhankelijk van de voon.vaarden bij de 

vorige artikelen vermeld, hebben na hun 
ontslag recht op pensioen: 

a . de Ministers, in geval van aftreding 
als zodanig; 

b. de ambtenaren van de Buitenlandse 
Dienst, bedoeld in artikel 2, eerste lid, on
der a:, van he t Reglement van de Buiten
landse Dienst, die als zodanig 35 jaren kun
n en doen medetellen. 

43. In artikel 55 der Pensioenwet wordt 
in plaats van "f 4000" gelezen "f 4800". 

44. Aan artikel 56, eerste lid onder C, 
der Pensioenwet wordt een nieuwe littera 
toegevoegd, luidende: 

662 

e. in betrekkingen, bedoeld in de P en
sioenwet voor de Spoorwegambtenaren 
1925 (Staatsblad No. 294); 

45. Artikel 58, eerste lid, der Pensioen
wet wordt gewijzigd als volgt: 

De punt aan het slot van het bepaalde 
onder b wordt vervangen door een punt
komma. 

Aan dit lid wordt een nieuwe bepaling 
toegevoegd! luidende: 

c. doorgebracht als militair behoord 
h ebbende tot dat personeel der zeemacht 
of tot die troepen der landmacht, waarvoor 
door Ons, op grond van artikel 13 der P en
sioenwetten voor de Zeemacht en voor de 
Landmacht (Staatsblad 1922, Nos. 65 en 
66), dan wel artikel 12 der P ensioenwetten 
voor het personeel der Koninklijke Marine 
Reserve en voor het Reserve-personeel der 
Landmacht (Staatsblad 1923, Nos. 355 en 
356) is bepaald, dat de tijd van deelneming 
aan krijgsverrichtingen zal worden dubbel 
geteld. 

46. In het tweede lid .van artikel 62 
(nieuw) der P ensioenwet wordt na de woor
den "wettelijk voorschrift' ' ingelast "of an
der algemeen voorschrift". 

Artikel 62 luidt derhalve: · 
1. Wanneer een ambtenaar met ingang 

van dezelfde dag uit meer dan één betrek
king ontslagen wordt, tellen voor de be
paling van he t recht op en het bedrag van 
p ensioen niet m ede de diensttijd en de 
grondslagen in diegene der betrekkingen, 
waaruit hij wordt ontslagen, terzake waar
van geen recht op pensioen zou ontstaan, 
als hij slechts uit die betrekking wa ont
slagen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is niet 
van toepassing bij ontslag uit betrekkingen, 
welke ingevolge enig wettelijk voorschrift 
o f ander algemeen voorschrift door dezelf
de persoon moeten worden bekleed. 

47. In het tweede lid van artikel 67 der 
P ensiQenwet wordt: . 

a. tussen de woorden "vermeerderd met' ' 
en "die inkomsten" ingevoegd "zeventig 
ten honderd van"; 

b. achter het slotwoord toegevoegd 
"noch bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen inkomsten". 

Artikel 67 luidt derhalve: 
1. Voor hem , die recht heeft op 1:'en

sioen en op wachtgeld, wordt het pensioen 
tijdens de duur van het wachtgeld vermin
derd met het bedrag daarvan. 

2. Wanneer een gepensionneerd ambte
naar inkomsten geniet of gaat geniete1: uit 
of in verband met een ambt of een be
trekking, in dienst van een der lichamen, 
genoemd in artikel 3 en artikel 4 der Pen
sioenwet, uit het beldeden van een wethou
derschap of van een lidmaatschap van Ge
deputeerde Staten of van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal, ter hand geno
men of aanvaard met ingang van of na de 
dag, waarop het ontslag, ter zake waarvan , 
he t p ensioen is verleend, is ingegaan, wordt, 
indien over enig kalenderjaar het pensioen, 
vermeerderd met zeventig ten honderd van 
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die inkomsten zou overschrijden het be
drag der laatstelijk genoten wedde, liet pen
sioen met het bedrag dier overschtijding 
verminderd. Deze vermindering geschiedt 
voorlopig kwartaalsgewijs, definitief na af
loop van het kalenderjaar. Voor de toepas
sing van dit artikel wordt onder wedde niet 
begrepen de vaste kindertoelage, onder in
komsten noch de vaste noch de tijdelijke 
kindertoelage, noch bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen inkomsten. 

3. Indien de laatstelijk genoten wedde 
lager is dan de middelsom der gezamenlijke 
pensioensgrondslagen, waarover het pen
sioen is berekend, dan treedt deze middel
som voor haar in de plaats. 

4. Bij algemene maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzeke
ring van de controle op inkomsten, als be
doeld in het tweede lid. 

5. Een vermindering, bedoeld in het 
tweede lid, wordt niet of niet langer toege
past ten aanzien van het pensioen van 
hem, die de leeftijd van 65 jaren heeft be
reikt. 

48. Artikel 69 der Pensioenwet wordt 
gewijzigd als volgt: 

a . In het eerste, tweede en derde lid 
wordt voor "f 4000" gelezen "f 5000". 

b. In het tweede lid wordt na het woord: 
,,pensioenen" ingelast ,, , zonder medereke
ning van de pensioensverhoging, gegrond 
op de artikelen 18, 19 en 20 der Pensioen
wetten voor de Zeemacht en voor de Land
macht (Staatsblad 1922 Nos. 65 en 66) en 
op de artikelen 17, 18 en 19 van de Pen
sioenwetten voor het personeel der Konink
lijke Marine Reserve en voor het Reserve
personeel der Landmacht (Staatsblad 1923, 
Nos. 355 en 356) en daarmede overeenko
mende bepalingen in vroegere wetten,". 

c. Aan het derde lid wordt de volgende 
zin toegevoegd: Bij de toepassing van deze 
bepaling blijven de in het vorig lid bedoel
de pensioensverhogingen buiten aanmer
king. 

Artikel 69 zal dus luiden: 
I. Een zelfde persoon geniet te zamen 

niet meer dan f 5000 per jaar aan pensioen 
volgens deze wet en vroegere niet-militaire 
pensioenwetten, of, komt hem een pensioen 
als gewezen Minister toe, niet meer dan 
f 6000 p er jaar. 

2. Het ingevolge deze wet toe te kennen 
pensioen V'ln hem, die tevens een pensioen 
op grond van een andere regeling geniet ten 
laste van het Rijk, ten laste van Neder
lands-Indië, van Suriname of van Cura
çao, ten laste van een publiekrechtelijk li
chaam in een dezer gebieden, of . ten laste 
van een door het openbaar gezag ingesteld 
fonds, wordt, indien het totaal zijner pen
sioenen, zonder mederekening van de pen
sioensverhoging, gegrond op de artikelen 
18, 19 en 20 der Pensioenwetten voor de 
Zeemacht en voor de Landmacht (Staats
blad 1922, Nos. 65 en 66) en op de artike
len 17, 18 en 19 van de Pensioenwetten 
voor het personeel der Koninklijke Marine 
Reserve en voor het Reserve-personeel der 
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Landmacht (Staatsblad 1923, Nos. 355 en 
356) en daarmede overeenkomende bepa
lingen in. vroegere wetten, meer zou be
dragen dan f 5000 of komt hem een pen
sioen als gewezen Minister toe, dan f 6000, 
op de voet van het bepaalde in het volgen
de lid beperkt. 

3 . Deze beperking geschiedt aldus, dat 
het ingevolge deze wet toe te kennen pen
sioen wordt gesteld op een zodanig gedeel
te van f 5000, onderscheidenlijk f 6000, als 
evenredig is aan de verhouding, waarin dat 
pensioen, indien het niet beperkt werd, zou 
staan tot het totaal der pensioenen, hetwelk 
hem, afgescheiden van eventuele beperken
de bepalingen, doch met inachtneming van 
ti.idelijke algemene kortingen, zou toeko
men. Bij de toepassing van deze bepaling 
blijven de in het vorig lid bedoelde pen
sioensverhogingen buiten aanmerking. 

4. Het bepaalde in het tweede en het 
derde lid vindt overeenkomstige toepassing 
indien hij, wie ingevolge deze wet een pen
sioen op grond van een andere regeling, zo
als bedoeld in het tweede lid, gaat genieten. 

5. Bij algemene maatregel van bestuur 
worden bepalingen vastgesteld ter verzeke
ring van de controle op pensioenen, inge
volge een regeling, als bedoeld in het twee
de lid. 

48a. Het opschrift van Hoofdstuk IV 
der Pensioenwet wordt gewijzigd in: Bij
zondere bepalingen voor hoogleraren, lecto

,ren, directeuren, leraren, onderwijzers en 
beambten aan bijzondere scholen en cur
sussen. 

48b. In artikel 82 der Pensioenwet 
wordt: 

a. de eerste . alinea gelezen als volgt: 
Voor de toepasisng van dit hoofdstuk 

worden verstaan onder: 
"bijzondere hoogleraren": hoogleraren en 

lectoren, bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
onder a bis; 

,,bijzondere leraren": rectoren, directeu
ren en leraren, bedoeld in artikel 4, eerste 
lid, onder a, e, e bis en /; 

b . in de derde alinea tussen de woorden 
,,van'' en "rector" ingelast "hoogleraar, lec
tor". 

Artikel 82 luidt derhalve: 
Voor de toepassing van dit hoofdstuk 

worden verstaan onder: 
"bijzondere hoogleraren": hoogleraren en 

lectoren, bedoeld in artikel 4, eerste lid, 
onder a bis; 

,,bijzondere leraren": rectoren, directeu
ren en leraren, bedoeld in artikel 4, ef!rste 
lid, onder a, e, e bis en /,· 

"bijzondere onderwijzers": hoofden en 
onderwijzers, bedoeld in artikel 4, eerst e lid, 
onder b, d en f en directeuren en leraren, 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder c; 

,,beambten": zij, die in een andere be
trekking dan die van hoogleraar, lector, rec
tor, directeur, hoofd of onderwijzer verbon
den zijn aan bijzondere scholen of cursus
sen, bedoeld in artikel· 4, eerste lid, onder 
a tot en met /. 
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48c. Artikel 88 (nieuw) der Pensioen
wet wordt gewijzigd als volgt: 

a . In de aanhef wordt voor de woorden 
"Bijzondere leraren en beambten,.'..' gelezen 
,.Bijzondere hoogleraren, leraren en beamb
ten" en wordt tussen de woorden "van" en 
,,rector" ingevoegd "hoogleraar, lector''. 

b. . Het bepaalde onder a wordt gelezen 
als volgt: 

a. de op grond van artikel I84 of 2oobis 
van de hoger-onderwijswet gedane aanwij
zing van de instelling, stichting of vereni
ging, die de bijzondere universiteit of bij
zondere economische hogeschobl, waaraan 
zij zijn verbonden, in stand houdt, of de 
aanwijzing van · het bijzonder gymnasium, 
waaraan zij zijn verbonden, wordt ingetrok
ken; 

49. In artikel 98 der Pensioenwet wordt 
in plaats van "f 3000" gelezen "f 5000". 

49a. Het derde lid van artikel I23 der 
Pensioenwet wordt gelezen als volgt: 

3. In bijzondere gevallen kan een op 
grond van dit artikel vervallen pensioen 
door Ons ten laste van het • Algemeen Bur
gerlijk P ensioenfonds opnieuw worden toe
gekend. 

50. In artikel I44 der Pensioenwet wordt 
voor de woorden "meer dan f 4000, respec
tievelijk meer dan f I400" gelezen "meer 
dan het pensioen, waarop zij ingevolge deze 
wèt recht hebben". 

51, Artikel 150 der Pensioenwet vervalt. 
Na de datum van inwerkingtreding van . 

dit artikel kan een verklaring, als bedoeld 
in artikel 150 der Pensioe12wet, zoals dat 
vóór die datum luidde, niet meer worden 
afgelegd. P ensioensgrondslagen, welke met 
toepassing van dat artikel zijn vastgesteld, 
word~n met ingang van die datum bepaald 
op het bedrag der wedde. 

52. In het vierde lid van artikel 157 der 
Pensioenwet wordt in plaats van "tot en 
met 138" gelezen "en 136". 

52a. Het derde lid van artikel 158 der 
Pensioenwet wordt gewijzigd als volgt: 

In afwijking van het bepaalde in het eer
ste en tweede lid dragen de gemeenten voor 
de hierbedoelde ambtenaren, die op 1 Ja
nuari 1948 nog in actieve dienst zijn, van 
die datum af voor eigen pensioen bij , ter
wijl het Rijk de kosten van de op die da
tum lopende pensioenen en van de wiskun
dige reserve, welke op meergenoemde da
tum aanwezig moet zijn voor de toekom
stige pensioenen van hen, die op die da
tl.!m in actieve diei:ist zijn, en van hen, die 
met uitzicht op uitgesteld pensioen zijn 
ontslagen, aan het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds vergoedt in de vorm van een 
twintig-jarige annuïteit. · 

Artikel 158 luidt derhalve: 
1. De gemeenten, die op grond van arti

kel 68 der Pensioenwet voor de gemeente
ambtenaren 1913 vrijgesteld zijn van het 
betalen van pensioensbijdragen voor haar 
in dat artikel bedoelde ambtenaren, behoe
ven niet voor het eigen pensioen dier amb
tenaren aan het fonds bij te dragen. 

2. Zij keren de in dat artik_et bedoelde 
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pensioensgedeelten jaarlijks voor 1 Juli uit 
aan het fonds. Deze pensioensgedeelten 
worden berekend, voor zover zij hun grond 
vinden in· vóór 1 Juni 1922 doorgebrachte 
diensttij d - met uitzondering van tijdelijke 
diensttijd in gemeentelijke betrekkingen 
vóór 1 October 1913 - naar de bepalingen 
der in het eerste lid, vermelde wet en, v oor 
zover zij hun grond vinden in latere 
diensttijd, naar de bepalingen dezer wet. 
Over de pensioensgedeelten, waarvan de be
taling na 1 Juli plaats heeft, is van deze 
datum tot de dag der betaling een door 
Ons te bepalen rente verschuldigd. 
· 3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste en tweede lid dragen de gemeenten 
voor de hierbedoelde ambtenaren, die op r 
Januari 1948 nog in actieve dienst zijn, van 
die datum af voor eigen pensioen bij, ter
wijl het Rijk de kosten van de op die da
tum lopende pensioenen en van de wiskun
dige reserve, welke op meergenoemde da
tum aanwezig moet zijn voor de toekom
stige pensioenen van hen, die op die datum 
in actieve dienst zijn, en van hen, die met 
uitzicht op uitgesteld pensioen zijn ontsla
gen, aan het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonc,is vergoedt in de vorm van een twintig
jarige annuïteit. 

53, De Wet Vlln 28 Mei 1925 (Staats
blad No. 216), laatstelijk gewijzigd bij de 
Wet van 19 Juni 1936 (Staatsblad No. 
304), wordt gewijzigd als volgt: 

a. Artikel LXXIX vervalt. 
b. In het eerste lid van artikel 

LXXXIV wordt: 
1. tussen de woorden "vermeerderd 

met'' en "die inkomsten" ingevoegd "ze
ventig ten honderd van''; 

2. achter het slotwoord toegevoegd 
"noch bij algemene .maatregel van bestuur 
aangewezen inkomsten". 

Artikel LXXXIV luidt derhalve: 
1. Wanneer een ingevolge het tweede 

lid van artikel 484 der Pensioenwet, zoals 
dit vóór 1 Juli 1925 luidde, gepensionneerd 
ambtenaar inkomsten geniet of gaat genie
ten uit of in verband met arbeid of bedrijf, 
ter hand genomen met ingang van of na de 
dag, waarop het ontslag, terzake waarvan 
het pensioen is verleend, is in gegaan, wordt, 
indien over enig kalenderjaar ,het pensioen 
vermeerderd met zeventig ten honderd van 
die inkomsten zou overnchrijden het bedrag 
der laatstelijk genoten wedde, het pensioen 
met het bedrag dier overschrijding vermin
derd. Deze vermindering geschièdt voorlo
pig kwartaalsgewijs, definitief na afloop 
van het kalenderjaar. Voor de toepassing 
van dit artikel wordt onder wedde niet be
grepen de vaste kindertoelage, onder in
komsten noch de vaste noch de tijdelijke 
kindertoelage, noch bij algemene maatregel 
van bestuur aangewezen inkomsten . 

2. Indien de laatstelijk genoten wedde 
lager is dan de middelsom der gezamen
lijke pensioensgrondslagen, waarover het 
pensioen is berekend, dan treedt deze mid
delsom voor haar in de plaats. 

3. Bij algem ene maatregel van bestuur 
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worden bepalingen vastgelegd ter verzeke
ring van de controle op de inkomsten, als 
bedoeld in het eerste lid. 

4. Hij die, nadat hem een ontslag als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 48 
der Pensioenwet, zoals dat vóór 1 Juli 1925 
luidde, is verleend, een hem aangeboden 
betrekking, die hem in verband met zijn 
persoonlijkheid en omstandigheden redelij
kerwijs kan worden opgedragen en die uit
zicht geeft op pensioen volgens de Pen
sioenwet, weigert te aanvaarden, wordt 
voor de toepassing van het eerste lid geacht 
de aan die betrekking verbonden inkom
sten te genieten. 

5. De op grond van artikel 48, tweede 
lid, der Pensioenwet, zoals dat vóór 1 Juli 
1925 luidde, verleende pensioenen van hen, 
die op het ogenblik van het ontslag de 
45-jarige leeftijd nog niet hadden bereikt, 
eindigen na verloop van een termijn gelijk 
aan de diensttijd, die de betrokkene op het 
tijdstip, waarop het recht op .pensioen ont
stond, had. Ten aanzien van de diensttijd, 
ter zake waarvan een pensioen, als hier 
bedoeld, is genoten geweest, blijft artikel 
59, eerste lid, der Pensioenwet buiten toe
passing. Betrokkenen kunnen zich het be
houd :van uitzicht van pensioen voor hun 
na te laten betrekkingen, als bedoeld in 
artikel 95, na verloop van de in de eerste 
zin van dit lid bedoelde termijn verzeke
ren; de artikelen 43 tot en met 46 zijn van 
overeenkomstige toepassing met dien ver
stande, dat voor zover in die artikelen een 
termijn aanvangt met het ontslag, voor het 
ontslag in dit geval in de plaats treedt het 
verloop van de in de eerste zin van dit lid 
bedoelde termijn. 

6. Een vermindering, als bedoeld in het 
eerste lid, wordt niet of niet langer toege
past ten aanzien van het pensioen van 
hem, die de leeftijd van 65 jaar heeft be
reikt. 

54. De artikelen 101 der gemeentewet 
en 62a der provinciale wet worden gewij
zigd als volgt; 

a. In het vierde lid wordt achter het 
woord "wedde" ingelast "tot een maximum 
van f 4800" en wordt voor "wordt ge
schorst" gelezen "vervalt". 

b. In het vijfde en zesde lid wordt voor 
,,f 4000" gele;,en "f 4800". 

c. In het vijfde lid wordt na de woorden 
"totaal dezer pensioenen" ingelast,, , zonder 
mederekening van de pensioensverhoging, 
gegrond op de artikelen 18, 19 en 20 der 
Pensioenwetten voor de Zeemacht en voor 
de Landmacht (Staatsblad 1922, Nos. 65 
en 66) en op de artikelen 17, 18 en 19 van 
de Pensioenwetten voor het personeel der 
Koninklijke Marine Reserve en voor het 
Reserve-personeel -der Landmacht (Staats
blad 1923, Nos. 355 en 356) en daarmede 
overeenkomende bepalingen in vroegere 
wetten,". 

d. Aan het zesde lid wordt de volgende 
zin toegevoegd: Bij de toepassing van deze 
bepaling blijven de in het vorig lid be-
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doelde pensioensverhogingen buiten aan-· 
merking. 

e. In het achtste lid wordt voor 
"f 1400·;, en "f 2400",,gelezen respectievelijk 
,,f 2200 en "f 4000 . 

Artikel 101 der Gemeentewet luidt der
halve: 

Aan hem, die ophoudt wethouder te zijn, 
kan met ingang van de datum van aftre
ding ais zodanig, voorzover hij alsdan niet 
de 65-jarige leeftijd heeft bereikt, wacht
geld en, voorzover hij op die datum die 
leeftijd heeft bereikt, zomede bij het berei
ken van die leeftijd na genoemde datum, 
ouderdomspensioen worden verleend ten 
laste van de gemeente. 

Het wachtgeld wordt genoten gedurende 
een tijdvak ten hoogste gelijk aan de dienst
tijd tot een maximum van drie jaar. Het 
bedraagt ten hoogste gedurende het eerste 
jaar 75 pct., gedurende het tweede jaar 50 
pct. en gedurende het derde jaar 25 pct. 
van de laatstelijk genoten wedde. Het 
wachtgeld vervalt, indien de gewezen wet
houder in de termen valt om ouderdoms
pensioen te genieten. 

Indien de gewezen wethouder, die wacht
geld geniet, toegekend met ingang van of 
na 1 April 1936, inkomsten gaat genieten 
uit of in verband met een ambt of betrek
king, in dienst van een der lichamen ge
noemd in artikel 3 en artikel 4 der Pen
sioenwet, uit het bekleden van een wethou
derschap of van een lidmaatschap van Ge
deputeerde Staten of van de Tweede Ka
mer der Staten-Generaal, met ingang van 
of na de dag van aftreding als wethouder 
ter hand genomen of aanvaard, dan wordt, 
indien over enig kalenderjaar het wacht
geld, vermeerderd met die inkomsten de 
laatstelijk genoten wedde zou overschrijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier over
schrijding verminderd. 

Het ouderdomspensioen bedraagt niet 
meer dan de helft van de laatstelijk geno
ten wedde tot een maximum van f 4800. 
Het vervalt wanneer de rechthebbende we
der als wethouder optreedt in de gemeente, 
ten laste waarvan hij als zodanig pensioen 
geniet. 

Wordt naast het wethouderspensioen, 
toegekend met ingang van of na 1 April 
1936, op grond van een andere regeling een 
eigen pensioen genoten ten laste van het 
Rijk, ten laste van Nederlands-Indië, van 
Suriname of Curaçao, ten laste van een 
publiekrechtelijk lichaam in een dezer ge
bieden, of ten laste van een door het open
baar geu1g ingesteld fonds, dan wordf, in
dien het tot:aal dezer pensioenen, zonder 
mederekening van de pensioensverhoging, 
gegrond op de artikelen 18, 19 en 20 der 
Pensioenwetten voor de Zeemacht en voor 
de Landmacht (Staatsblad 1922, Nos. 65 
en 66) en op de artikelen 17, 18 en 19 van 
de Pensioenwetten voor het personeel der 
Koninklijke Marine Reserve en voor het 
Reservepersoneel der Landmacht (Staat&
blad 1923, Nos. 355 en 356) en daarmede 
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overeenkomende bepalingen in vroegere 
wetten, meer zou bedragen dan f 4800, of 
is een dezer pensioenen een Ministerspen
sioen, dan f 6000, het wethouderspensioen 
op de voet van het volgende lid beper)<t. 

Deze beperking geschiedt aldus, dat het 
ingevolge de betreffende verordening toe 
te kennen pensioen wordt gesteld op een 
zodanig gedeelte van f 4800, onderschei
denlijk f 6000, als evenredig is aan de ver
houding, waarin dat pensioen, indien het 
niet beperkt werd, zou staan tot het totaal 
der pensioenen, hetwelk de gewezen wet
houder, afgescheiden van eventuele beper
kende bepalingen, zou toekomen. Bij de 
toepassing van deze bepaling blijven de in 
het vorig lid bedoelde pensioensverhogin
ven buiten aanmerking. 

Aan de weduwe en wezen van een wet
houder of van een gewezen wethouder kan 
p ensioen worden verleend, ten laste vai_i de 
gemeente, tenzij de wethouder in het hu
welijk is getreden na het bekleden van het 
wethouderschap of na het bereiken van de 
65-iarige leeftijd. 

H et weduwenpensioen bedraagt niet meer 
dan de helft van het pensioen, dat de wet
houder of gewezen wethouder na pension
nering, zonder toeoassing van het vijfde lid 
van dit artikel, zou hebben genoten of ge
noot tot een maximum van f 2200, het ge
zinspensioen of het pensioen der volle we
zen bedraagt niet meer dan het dubbele 
van het weduwenpensioen tot een maxi
mum van f 4000. 

De verordeningen betreffende de pen
sionnering van wethouders en van hunne 
weduwen en wezen worden door d e Raad 
onder goedkeuring van Gedepeuteerde Sta
ten vastgesteld. De artikelen 230, 231, 232, 
235, 236 en 237 zijn ten deze van toepas
sing. 

Bij algemene maatregel van bestuur wor
den bepalingen vastgesteld ter verzekering 
van de contröle op inkomsten en pensioen, 
als bedoeld in het derde en vijfde lid. 

Artikel 62a der Provincia le wet luidt der
halve: 

Aan hem, die ophoudt lid van Gedepu
teerde Staten te zijn, kan met ingang van 
de datum van aftreding als zodanig, voor
zover hij alsdan niet de 65-jarige leeftijd 
heeft bereikt, wachtgeld en, voorzover hij 
op die datum die leeftijd heeft bereikt, zo
mede bij het bereiken van die leeftijd na 
genoemde datum, ouderdomspensioen wor
den v erleend ten laste van de provincie. 

H " t wachtgeld wordt genoten gedurende 
een tijdvak ten hoogste gelijk aan de 
diensttij d tot- een maximum van drie jaar. 
Het bedraagt ten hoogste gedurende het 
eerste jaar 75 pct., gedurende het tweede 
jaar 50 pct. en gedurende het derde jaar 
25 pct. van de laatstelijk genoten wedde. 
H et wachtgeld vervalt, indien het gewezen 
lid van Gedeputeerde S taten in de termen · 
valt om oudersdomspensioen te genieten. 

Indien het gewezen lid van Gedeputeerde 
Staten, dat wachtgeld geniet, toegekend 
.met ingang van of na 1 April 1936, inkom-
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sten gaat genieten uit of in verband met 
een ambt of betrekking, in dienst van een 
der lichamen genoemd in artikel 3 en ar
tikel 4 der P ensioenwet, uit het bekleden 
van een wethouderschap of van een lid
maatschap van G edeputeerde Staten of 
van de Tweede Kamer der Staten-Gene
raal, met ingang van of na de dag van af
treding als lid van Gedeputeerde Staten 
ter hand genomen of ~anvaard, dan wordt, 
indien over enig kalenderjaar het wacht
geld, vermeerderd met die inkomsten, de 
laatstelijk genoten wedde zou overschrijden, 
het wachtgeld met het bedrag dier over
schrijding verminderd. 

Het ouderdomspensioen bedraagt niet 
meer dan de helft van de laatstelijk geno
ten wedde tot een maximum van f 4800. 
Het vervalt wanneer de rechthebbende we
der als lid van G edeputeerde Staten op
treedt in de provincie, ten laste waarvan 
hij als zodanig pensioen geniet. 

Wordt naast het pensioen als gewezen 
lid van Gedeputeerde Staten, toegekend 
met ingang van of na 1 April 1936, op 
grond van een andere regeling een eigen 
pensioen genoten ten laste van het Rijk, 
ten laste van Nederlands-Indië, van Su
riname of van Curaçao, ten laste van een 
publiekrechtelijk lichaam in een dezer ge
bieden , of ten laste van een door het open
baar gezag ingesteld fonds, dan wordt, in
dien het totaal dezer pensioenen, zonder 
mederekening van de pensioensverhoging, 
gegrond op de artikelen 18, 19 en 20 der 
P ensioenwetten voor de Zeemacht en voor 
de Landmacht (Staatsblad 1922, Nos. 65 en 
66) ~n op d e artikelen 17,. 18 en 19 van de 
P ens10enwetten voor het personeel der Ko
ninklijke Marine Reserve en voor het Re
servepersoneel der Landmacht (Staatsblad 
1923, Nos. 355 en 356) en daarmede over
eenkom ende bepalingen in vroegere wetten, 
meer zou bedragen dan f 4800, of is een 
dezer pensioenen een Ministerspensioen, 
dan f 6000, het pensioen als gewezen 1id 
van Gedeputèerde Staten op de voet van 
het volgende lid beperkt. 

Deze beperking geschiedt aldus, dat het 
ingevolge de betreffende verordening toe te 
kennen p ensioen wordt gesteld op een zo
danig gedeelte v an f 4800, onderscheid en
lijk f 6000, als evenredig is aan de verhou
ding, waarin dat -pensioen, indien het niet 
beperkt werd, zou staan tot het totaal der 
pensioenen, hetwelk he t gewezen lid van 
Gedeputeerde Staten, afgescheiden van 
eventuele beperkende bepalingen, zou toe
komen. Bij de toepassing van deze bepaling 
blijven de in het vorig lid bedoelde pen
sioensverhogingen buiten aanmerking. 

Aan de weduwe en wezen van een lid van 
Gedeputeerde Staten of van een gewezen 
lid van Gedeputeerde Staten kan pensioen 
worden verleend ten laste van de provincie, 
tenzij het lid in het huwelijk ·is getreden na 
het bekleden van het lidmaatschap of na 
het bereiken van de 65-jarige leeftijd. 

Het weduwenpensioen bedraagt niet meer 
dan de helft van h et pensioen, dat het lid 
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van Gedeputeerde Staten of gewezen lid 
van Gedeputeerde Staten na pensionnering, 
zonder toepassing van het vijfde lid van dit 
artikel, zou hebben genoten of genoot tot 
een maximum van f 2200; het gezinspen
sioen of het pensioen der volle wezen be
draagt niet meer dan het dubbele van het 
weduwenpensioen tot een maximum van 
f 4000. 

Bij algemene maatregel van bestuur wor
den bepalingen vastgesteld ter verzekering 
van de contröle op inkomsten en pensioen, 
als bedoeld in het derde en vijfde lid. 

54a. De termijn van 10 jaren, genoemd 
in artikel 4, eerste lid, littera a bis, der 
Pensioenwet, geldt niet voor de Neder
landse economische hogeschool te Rotter
dam, uitgaande van de Nederlandse ver
eniging voor hoger onderwijs in de econo
mische wetenschappen, en voor de Katho
lieke economische hogeschool te Tilburg, 
uitgaande van de Stichting Katholieke eco
nomische hogeschool te Tilburg. 

55. 1. Op de voet van artikel 40 der 
P ensioenwet 1922 kan .voor pensioen wor
den ingekocht, de tijd, welke vóór 1 Janu
ari 1947 als hoogleraar, lector of in enige 
andere betrekking is doorgebracht aan een 
bijzondere universiteit of een bijzo,ndere 
economische hogeschool sedert het tijdstip, 
waarop de instelling, stichting of vereni
ging, die deze heeft opgericht en in stand 
gehouden, op grond van artikel 184 of 
2oobis van de hoger-onderwijswet is aan
gewezen. 

2. De termijnen, genoemd in artikel 40, 
eerste lid, in artikel 42a, eerste lid, in arti
kel 44, eerste lid, in artikel 108, tweede lid, 
en in artikel 134, vijfde lid, der P ensioen
wet 1922 vangen voor de in artikel 4, eerste 
lid, littera a bis, dier wet bedoelde per
sonen en zoveel nodig voor hun weduwen 
en wezen aan met ingang van de datum 
van inwerkingtreding dezer wet. 

3. Tijd nà 1 Juli 1922 doch vóór het 
tijdstip van het in werking treden dezer 
wet doorgebracht in vaste of tijdelijke 
dienst ten behoeve van leerlingstelsels als 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, littera e bis, 
der P ensioenwet, zoals dit ingevolge deze 
wet luidt, kan voor pensioen worden inge
kocht op .de voet van artikel 40 dier wet, 
mits het verzoek daartoe binnen zes maan
den na dat tijdstip bij de Pensioenraad 
wordt ingediend. 

56. 1. Met afwijking van het bepaalde 
in de aanhef van artikel 40 der P ensioen
wet kan tijd, welke t en gevolge van de wij
ziging van dat artikel bij artikel 38 dezer 
wet voor pensioen inkoopbaar is geworden, 
alsnog op d e voet van eerstgenoemd artikel 
voor pensioen worden 1ngekocht door hen, 
die vóór de datum van inwerkingtreding 
dezer wet de hoedanigheid van ambtenaar 
in de zin der P ensioenwet verkregen, mits 
het verzoek daartoe binnen 6 maanden na 
die datum bij de P ensioenraad wordt inge
diend. 

2. Voor de beoordeling van de aan het 
verzoek om inkoop te verbinden rechtsge-
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volgen wordt dat verzoek geacht bij de 
Pensioenraad te zijn ingekomen binnen 3 
maanden na de datum waarop voor het 
eerst door het verkrijgen van de hoedanig
heid van ambtenaar in de zin der P en
sioenwet inkoop mogelijk zou zijn gewor
den. 

3. Wanneer uit hoofde van een inkoop 
als in het eerste lid bedoeld, geacht wordt 
recht op pensioen of op een hoger pensioen 
te bestaan, geldt, wanneer het een aanvan
kelijk geweigerd of tot een te laag bedrag 
toegekend p ensioen betreft, het verzoek tot 
inkoop van diensttijd als aanvrage om her
ziening van de genomen beslissing en, gaat 
het aanvankelijk geweigerd pensioen of de 
verhoging van het pensioen in met de dag 
waarop het recht op p ensioen of op een 
hoger pensioen geacht wordt te zijn ont
staan. 

4. Is een verzoek om toekenning van 
pensioen destijds niet gedaan, dan wordt 
het .pensioen verleend op een daartoe strek
kende aanvrage met ingang van de dag 
waarop het recht op pensioen geacht wordt 
te zijn ontstaan. 

5. In de daartoe leidende gevallen is 
artikel 108, tweede lid, der Pensioenwet 
van overeenkomstige toepassing. 

6. Zij, die op of na II Januari 1939 
doch vóór het tijdstip van het in werking 
treden van deze wet de hoedanigheid van 
ambtenaar in de zin der P ensioenwet heb
ben verkregen, zomede de ambtenaren, in 
dienst op dat tijdstip, zijn, indien zij in het 
tijdvak II Januari 1939 tot meergenoemd 
tijdstip respectievelijk na 1 Juli 1925 ver
zuimd hebben binnen de daarvoor gestelde 
termijnen aan de P ensioenraad het verlan
gen te kennen te geven om krachtens de 
desbetreffende bepalingen diensttijd na 1 

Juli 1922 of tijd op wachtgeld doorgebracht 
voor pensioen in te kopen, onder de overi
gens daarvoor geldende of gegolden heb
bende voorwaarden tot die inkoop alsnog 
bevoegd. Gelijke bevoegdheid, voor zoveel 
hun diensttijd vóór 1 Juli 1922 betreft, 
hebben de ambtenaren, in dienst op meer
genoemd tijdstip en zij, die tussen II Janu
ari 1939 en dat tijdstip zijn ontslagen, in 
beide gevallen voor zover zij nà 1 Juli 1922 
als ambtenaar in de zin der P ensioenwet 
zijn aangesteld en niet binnen zes maan
den na de dag van ingang hunner benoe
ming aan de in het vijfde lid van artikel 
134 der P ensioenwet gestelde voorwaarde 
hebben voldaan. 

7. Het verlangen om van de in het zes
de lid bedoelde bevoegdheid gebruik te 
maken moet binnen zes maanden na de 
datum van inwerkingtreding dezer wet aan 
die Raad schriftelijk worden kenbaar ge
maakt onder overlegging, voorzoveel de in 
de tweede zin van dat lid bedoelde ambte
naren betreft, van de in het vijfde lid van 
artikel 134 der P ensioenwet genoemde 
stukken. · 

8. Verzoeken om inkoop, die in het tijd
vak van II Januari 1939 tot de in het vorig 
lid bedoelde datum niet tijdig bij die Raad 
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zijn ingekomen en waaromtrent door die 
Raad vóór die datum nog geen beslissing 
is genomen, worden geacht aan de in dat 
lid gestelde eis te voldoen. 

9. Voor het vaststellen van de voor de 
inkoop verschuldigde bijdrage en van het 
verhaal daarvan wordt uitgegaan van de 
toestand op dat tijdstip van inwerkingtre
ding van deze wet of, voor het geval eerder 
ontslag werd verleend, op de dag vooraf
gaande aan het ontslag. 

57, De betaling van de in de artikelen 
42 en 42a der P ensioenwet bedoelde bijdra
gen verschuldigd voor de inkoop ·van tijd 
van hen, die vóór de datum van in wer
king treden van deze wet de in die artike
len bedoelde hoedanigheid van ambtenaar 
v erkregen, vindt in haar geheel, dan wel • 
voor de nog niet betaalde termijnen plaats 
uiterlijk 31 December van het jaar, waarin 
deze wet in werking is getreden. De laatste 
volzin van artikel 42, eerste lid, der P en
sioenwet is van overeenkomstige toepas
sing. 

58, Onverminderd het bepaalde bij arti
kel 30 dezer wet worden- de nà de datum 
van in werking treden dier wet vervallende 
termijnen van verhaal van bijdrage voor 
inkoop van diensttijd, welke gegrond is op 
een vóór die datum verkregen hoedanig
heid van· ambtenaar in de zin der P ensioen
wet, tot 75 ten honderd verminderd. 

59, a . P ensioenen, welke zijn toege
kend vóór de datum van in werking treden 
dezer wet, doch met ingang van een datum 
vallende op of nà het tijdstip, waarop de 
artikelen 43 en 49 dezer wet geacht worden 
in werking te zijn getreden, worden voor 
zoveel nodig ambtshalve door de P ensioen
raad herzien met ingang van de datum van 
ingang van het pensioen met inachtneming 
van artikel 55 en artikel 98 der P ensioen
wet, zoals deze artikelen ingevolge deze . 
wet luiden. 

b. Pensioenen, welke zijn toegekend 
vóór de datum van inwerking treden dezer 
wet, doch met ingang van een datum val
lende op of nà het tijdstip, waarop de arti
kelen 44, 45 en 46 dezer wet geacht worden 
in werking te zijn getreden, worden op een 
door of namens de belanghebbende inge
diend schriftelijk verzoek door de Pen
sioenraad herzien met inachtneming van 
artikel 56, eerste lid onder C, littera e, 
artikel 58, eerste lid, onder c, en artikel 62, 
tweede lid, der Pensioenwet, zoals die ar
tikelen ingevolge deze wet luiden. Deze 
herziening gaat in met de datum van in
gang van het pensioen, tenzij het verzoek 
is ingekomen meer dan twee jaren na de 
datum van inwerkingtreden van deze wet. 
In dit laatste geval gaat de herziening eerst 
in met ingang van de dag, waarop het ver
zoek bij de P ensioenraad is ingekomen. 

c. P ensioenen, welke met ingang van 
een datum vallende vóór het tijdstip van 
in werking treden dezer wet op de voet 
van het bepaalde in artikel 69 der Pen
sioenwet zijn beperkt, worden voor zoveel 
nodig ambtshalve door de Pensioenraad 
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herzien met ingang van 1 Januari 1947 of 
de latere datum van ingang dier beperking 
met inachtneming van dit artikel, zoals het 
ingevolge deze wet luidt. 

d. Pensioenen van gewezen wethouders 
en van gewezen leden van Gedeputeerde 
Staten, welke vóór het tijdstip van in wer
king treden dezer wet op grond van het be
paalde in het vijfde en zesde lid van de 
artikelen 101 der Gemeentewet en 62a der 
Provinciale wet zijn beperkt, ' worden, voor 
zoveel nodig ambtshalve door de gemeen
ten en provinciën herzien met ingang van 
1 Januari 19<1.7 of de latere datum van in
gang dier beperking met inachtneming van 
genoemde bepaling, zoals zij ingevolge . deze 
wet luidt. 

60. De bijdrage, bedoeld in artikel -43, 
eerste lid, der Pensioenwet, verschuldigd 
door hen, die. vóór de datum van inwer
kingtreding dezer wet zich op de voet van 
artikel 95 der P ensioenwet voor hun na te 
laten betrekkingen het behoud van uit
zicht op pensioen, berekend over een 
grondslag of een totaal aan grondslagen van 
f 3000,. hebben verzekerd en die ingevolge 
artikel 98 der Pensioenwet, zoals dit artikel 
ingevolge deze wet zal luiden, voor die 
betrekkingen een hoger uitzicht hebben 
verkregen, wordt van 1 Januari 1947 af en 
zolang dat hoger uitzicht bestaat, bepaald 
op het in verband hiermede verschuldigde 
bedrag, tenzij zij binnen drie maanden na 
eerstgenoemde datum aan de P ensioenraad 
de wens te kennen geven dit niet te ver
langen, in welk geval de berekening van 
het weduwen- en wezenpensioen geschiedt 
volgens de desbetreffende bepalingen der 
Pensioenwet, zoals zij laatstelijk vóór het 
inwerkingtreden van deze wet luidden. 

61. De op het tijdstip van in w,erking 
treden van deze wet in dienst zijnde amb
tenaren, die op dat tijdstip uitzicht hadden 
op een berekening van hun pensioen met 
toepassing der overgangsbepalingen der 
Pensioenwet naar een op grond van artikel 
150 dier wet, zoals dat vóór genoemd tijd
stip luidde, vastgestelde pensioensgrond
slag, behouden dat uitzicht. Voor die be
rekening geldt als pensioensgrondslag de 
grondslag, welke voor hen zou hebben ge
golden, indien artikel 150 van kracht ware 
gebleven. 

62, Terzake van vóór de datum van het 
in werking treden van deze wet plaats ge
vonden hebbende overgang als bedoeld in 
het tweede lid van artikel 157 der Pen
sioenwet of in het derde lid van artikel 158 
dier wet vinden op de reeds vastgestelde 
of nog vast te stellen bijdrage voor inkoop 
van diensttijd de artikelen 137 en 138 van 
die wet niet langer toepassing. 

63. 1. Voor een ingevolge artikel 1 van 
het Koninklijk besluit van 12 Mei 1945 
(Staatsblad No. F 70) en artikel 1, onder 
a , van het Koninklijk .besluit van 10 Octo
ber 1945 (Staatsblad No. F 221) ontslagen 
ambtenaar is het bepaalde bij artikel 43, 
tweede lid, der Pensioenwet van overeen
komstige toepassing. 
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2 . Hij, die vóór de datum van het in 
werking treden van deze wet overeenkom
stig de in het eerste lid genoemde Ko
ninklijke Besluiten is ontslagen en van de 
bevoegdheid tot verzekering van het be
houd van uitzicht op gezinspensioen geen 
gebruik heeft- gemaakt, kan alsnog een 
daartoe strekkend verzoek doen aan de · 
Pensioenraad binnen zes maanden na de 
datum van in werking treden van deze 
wet. 

63a. Voor de toepassing van· het bij ar
tikel 173 onder V der Pensioenwet 1922 
{Staatsblad no. 240) gehandhaafde artikel 
IIJ der Lager-onderwijswet 1920 wordt 
voor de op 1 Juli 1922 in dienst zijnde on
derwijzers bij het bijzonder lager onderwijs, 
<lie tussen 30 Juni 1947 en 1 Januari 1948 
zijn gepensionneerd, als laatstelijk vastge
stelde pensioensgrondslag aangenomen de 
pensioensgrondslag over het laatste dienst
jaar. 

Slotbepalingen. 

64. 1. De artikelen 2, 9, 10, II, 12, 13, 
2a; 23, 29 en 30 worden geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 1 Maart 
1942. 

2. Artikel 3 onder a, wordt geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 
15 Augustus 1939. 

3. Artikel 3, onder b, wordt geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 
1 Januari 1941. 

4. De artikelen 4, s, 6 en 7 worden ge
acht in werking te zijn getreden met in
gang van 17 December 1940. 

5. De artikelen 8, 14, 31 en 32 worden 
geacht in werking te zijn getreden met in
gang van 23 Januari 1943. 

6. Artikel 15 wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 4 Maart 1941. 

7. De artikelen 16 en 17 worden geacht 
in werking te zijn getreden met ingang van 
14 Juli 1940. 

8. De artikelen 18, 19, 20, 21 en 28 
·worden geacht in werking te zijn getreden 
met ingang van 13 Mei 1941. ' 

9. Artikel 24 wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 24 Juli 
1944. 

10. De artikelen 25, 26, 27 en 45 wor
den geacht in werking te zijn getreden met 
ingang van 10 Mei 1940. 

II. De artikelen 35, onder a, 37, onder · 
a, en onder b 1, 43, 48, 48a, 48b, 49, 50 en 
54, onder b, c, d en e worden geacht in 
-werking te zijn getreden met ingang van i: 

Januari 1947. 
12. De artikelen 37, onder b 2, 47, on

der b, en 53, onder b 2, worden geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 1 

Januari 1948. 
13. Artikel 38, onder b, c, d en e, worqt 

geacht in werking te zijn getreden met in
gang van I Maart 1942. 

14. De artikelen 42, 47, onder a, en 53, 
onder b .x, worden geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Januari 
1946. 
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15. De artt. 44 en 52 worden geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 1 

December 1942. 
16. Artikel 46 wordt geacht in werking 

· te zijn getreden met ingang van 4 Maart 
1941. 

17. Artikel 63, eerste lid, wordt geacht 
in werking te zijn getreden met ingang van 
IS Mei 194,~. 

65. 1 . Deze wet treedt, behoudens het 
bepaalde in het vorig artikel, in werking 
met ingang van de dag, volgende op die 
harer afkondiging. . 

2. Met ingang van het in het eerste lid 
genoemd tijdstip ·vervallen onze besluiten 
van 30 Januari 1941 (No. B rn), 28 Fe
bruari 1941 (No. B 29) en 19 Juni 1941 
(No. B 54). 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 

1948. 
JULIANA. 

De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 5 Nov. 1948). 
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15 Juli 1948. WET in zake waardering 
van effecten bij de belastingheffing. 

Bijl. Hand. II 47/48; 628; 
Hand. II ,n/48, bladz. 1942 t/m 1970; 
Bijl. Hand. I 47/48 . 628; 
Hand. I 47/48, bladz. 715, 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Konin_krijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het nodig is nadere regelen te geven 
met betrekking tot het bepalen van de 
waarde van effecten voor de heffingen in
eens, en dat het wenselijk is te voorzien in 
de bijzondere moeilijkheden welke zich met 
betrekking tot het bepalen van de waarde 
van ter beurze verhandelbare effecten in de 
jaren 1944, 1945 en 1946 bij de heffing van 
verschillende andere belastingen voordoen; 

Zo is het. dat Wij, de Raad van State, enz. 

Algemeen. 

Art. 1. Voor de toepassing van deze wet 
wordt verstaan onder: 

prijscourant heffingen ineens: de prijs
courant voor effecten, opgemaakt op last 
van de Minister van Financiën overeen
komstig door die Minister te stellen regelen, 
naar de toestand op 1 October 1946; 

courante effecten: effecten welke vermeld 
staan in voornoemde prijscourant; wordende 
alle overige effecten onder de incourante 
begrepen; 

buitenlandse effecten: effecten welke het
zij niet hier te lande betaalbaar zijn, hetzij 
uitgegeven zijn door en ten laste van buiten 
Nederland gevestigde rechtspersonen of ven
nootschappen, alsmede certificaten welke 
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uitsluitend die effecten vertegenwoordigen. 
2. r. Voor de toepassing van deze wet 

wordt: 
a. de geldswaarde van incourante effec

ten, waartegen courante certificaten zijn 
uitgegeven, bepaald op de geldswaarde van 
de certificaten; 

b. de geldswaarde van incourante; certi
fiC'1ten, uitgegeven tegen courante effecten, 
bepaald op de geldswaarde van laatstge
noemde effecten; 

2. Voor de toepassing van de artikelen 
8, 9, II en I2 worden de in het eerste lid, 
letter a, bedoelde incourante effecten en de 
in dat lid, letter b, bedoelde incourante 
certificaten als courante effecten beschouwd. 

3. De voorgaande leden zijn niet van 
toepassing indien de certificaten eff!;!cten 
van meer dan één soort vertegenwoordigen. 

Heffingen ineens. 
3. Artikel I3 van de Wet op de vérmo

gensaanwasbelasting wordt gelezen: 
De waarde van effecten op een peildatum 

wordt bepaald: 
a. indien de peildatum vóór I Januari 

I944 valt, overeenkomstig de bepalingen 
geldende voor de vermogensbelastmg voor 
natuurlijke personen; 

b. indien de peildatum valt na 3I De
cember I943, overeenkomstig regelen bij of 
krachtens de wet te stellen. 

4. Artikel I4 van de Wet op de vermo
gensheffing ineens wordt gelezen: 

De waarde van effecten wordt bepaald 
overeenkomstig regelen bij of krachtens de 
wet te stellen. 

5, r. Indien voor de heffing van de 
vermogensaanwasbelasting of van de ver
mogensheffing ineens de geldswaarde van 
effecten moet worden bepaald op een tijd
stip, vallende na 3I December I943, wordt 
die waarde bepaald met inachtneming van 
de volgende bepalingen. 

2. De waarde van effecten welke na het 
in het eerste lid bedoelde tijdstip, doch 
vóór I October I946 zijn verkocht, wordt 
bepaald: 

a. ingeval van verkoop vóór I Januari 
I946: op de verkoopprijs; 

b. ingeval van verkoop na 3I December 
I945, doch vóór I October I946 : op de ver
koopprijs of, indien de verkoop niet onder 
normale omstandigheden is tot stand geko
men, op de prijs, welke bij verkoop onder 
normale omstandigheden zou kunnen zijn 
bedongen. 

3. De waarde van courante effecten, niet 
vallende onder het tweede lid, wordt be
paald : 

a. voor wat betreft obligatiën, pandbrie
ven, inschrijvingen in schuldregisters en 
certificaten van zodanige waarden: op de 
waarde volgens de prijscourant heffingen 
ineens; 

b. voor wat betreft buitenlandse effec
ten, niet vallende onder a: op de waarde 
volgens de prijscourant heffingen ineens, 
verminderd met een tiende van die waarde; 

c. voor wat betreft effecten, niet vallen-
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de onder a of b: op de waarde volgens de 
prijscourant heffingen ineens, verminderd 
met een negende van die waarde. 

4. Niet onder het tweede lid vallende 
incourante effecten, welke voorkomen in de 
prijscourant, behorende bij de beschikking 
van de Minister van Financiën van 20 Ja

.nuari I947, no. I47 (Nederl)andse Staats
courant van 23 Januari I947, no. I6 A) , 
worden geschat, voor wat aandelen en winst
bewijzen en certificaten van zodanige waar
den betreft, op de met een negende ver
hoogde geldswaarde naar die prijscourant, 
en voor wat andere effecten betreft, op de 
geldswaarde naar die prijscourant, tenzij 
wordt aangetoond dat waardering van een 
en ander naar de toestand op I Januari I946 
een andere waarde oplevert, in welk geval 
de waarde wordt bepaald naar de toestand 
op I Januari I946. 

5. De waarde van effecten, niet vallen
de onder het tweede, derde of vierde lid,. 
wordt bepaald naar de toestand op I Ja
nuari I946, dan wel, indien de· toestand t en 
aanzien van buitenlandse effecten niet be
kend is, naar de op I October I946 laatst
bekende gegevens. 

6. D e waarde van incourante aandelen 
e.n winstbewijzen in een aan de vermogens
aanwasbelasting onderworpen vennootschap, 
bij welke de belastingplichtige op de twee
de peildatum een aanmerkelijk belang had 
als omschreven is in artikel I9, tweede lid, 
van het Besluit op de Inkomstenbelasting 
I94I, wordt geschat op de overeenkomstig 
het vierde of qet vijfde lid bepaalde waarde, 
verminderd met een negende van die waar
de. 

7. De waarde van effecten, welke na 30 
September I946, doch vóór I Juli I947 
onder normale omstandigheden zijn ver
kocht tegen een prijs welke lager is dan de 
waarde, bepaald overeenkomstig het derde, 
vierde of vijfde lid van dit artikel, wordt 
bepaald op de verkoopprijs. 

6. Ten behoeve van . de heffing van de 
vermogensaanwasbelasting ten laste van een 
lichaam. niet behorende tot de lichamen 
omschreven in artikel 22, vierde lid, van de 
Wet op de vermogensaanwasbelasting, wor
den de tot zijn vermogen behorende eigen 
aandelen welke voor de toepassing van het 
Besluit op de Vennootschapsbelasting 1942 
als belegging zijn aangemerkt, voor het be
palen van het eindvermogen van dat lichaam. 
geschat: 

a. voor zover die aandelen bij het begin 
van het belastingtijdvak tot het vermogen 
van het lichaam hebben behoord, op hon
derd tien ten honderd van de geldswaarde 
bij het begin van het belastingtijdvak; 

b. in de overige gevallen, op de gelds
waarde op de eerste peildatum, dan wel, in
dien de aandelen na de eerste peildatum zijn 
verkregen, op de geldswaarde bij de ver
krijging. 

7. r. Indien en voor zover bij het be
palen van de waarde van aandelen naar de
toestand op een tijdstip, samenvallende met 
of vallende na het einde van December-
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I945 acht wordt geslagen op het zuivere 
vermogen van het lichaam, dat de aandelen 
heeft uitgegeven en indien dat lichaam aan 
de vermogensaanwasbelasting is onqerwor
pen. worden op dat tijdstip tot de bezittin
gen van het lichaam behorende effecten 
geschat op de geldswaarde en de ove'!ge 
bezittingen en de schulden op de wtJze 
voorgeschreven in de artikelen 7 en 8 van 
de Wet op de Vermogensbelasting I892. 

2. Op het aldus bepaalde vermogen 
worden in mindering gebracht: 

a. het bedrag aan belasting, dat ter zake 
van een nog aanwezige herleide overgangs
reserve bij uitdeling onmiddellijk vóór de 
tweede peildatum verschuldigd zou zijn 
naar het tarief van artikel 2 7 van het Be
sluit op de Vennootschapsbelasting I942, in
dien over het jaar van uitdeling het belast
bare bedrag overigens gelijk zou zijn aan 
5 t en honderd van het gestorte kapitaal 
benevens 

b . de ten laste van het lichaam geheven 
of te heffen vermogensaanwasbelasting. 

3. Bij de schatting van aandelen in een 
lichaam tot welks vermogen aandelen be
horen als bedoeld zijn in artikel 6 van deze 
wet, wordt met die aandelen geen rekening 
gehouden. 

Inkomstenbelasting; vennootschapsbelasting; 
011dernemingsbelasting naar de bedrijfs

opbrengst. 

8. x. Indien voor de heffing van de in
komstenbelasting, van de vennootschaps
belasting of van de ondernemingsbelasting 
naar de grondslag bedrijfsopbrengst de 
geldswaarde van courante effecten, beho
rende tot een bedrijfs- of beroepsvermogen, 
moet worden bepaald naar een tijdstip, val
lende na 3I Mei I944, doch vóór I October 
I945, wordt die waarde ter keuze van de 
belastingplichtige gesteld: 

a. hetzij op de waarde bepaald volgens 
het Schattingsbesluit Vermogensbelasting 
I944; 

b. hetzij op de waarde volgens de prijs
courant heffingen ineens. 

2. De keuze moet voor alle tot het ver
mogen behorende effecten gelijk zijn; op de 
gedane keuze kan niet worden teruggeko-
m en. 

3. Indien de belastingplichtige bij het 
doen van de aangifte, dan wel binnen drie 
maanden na het in-werking treden van deze 
wet, niet van zijn keuze doet blijken, wordt 
de waarde van de effecten gesteld op de 
waarde volgens de prijscourant heffingen 
ineens. 

9. Indien voor de heffing van de inkom
stenbelasting, van de vennootschapsbelas
ting of van de ondernemingsbelasting naar 
de bedrijfsopbrengst de geldswaarde van 
courante effecten, behorende tot een be
drijfs- of beroepsvermogen, moet worden 
bepaald op een tijdstip vallende na 30 
September 1945, doch vóór 1 October 1946, 
wordt die waarde gesteld op de waarde 
volgens de prijscourant heffing, :n ineens. 

10. De artikelen 8 en 9 vinden geen toe-
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passing met betrekking tot aanslagen welke 
bij .het in werking treden van deze wet 
reeds onherroepelijk vaststaan. 

Ondet"nemingsbelasting naar de grondslag 
bedrijfskapitaal; vermogensbelasting. 

11. 1. Indien voor de heffing van de 
ondernemingsbelasting naar de grondslag 
bedrijfskapitaal, van de vermogensbelasting 
ten laste van natuurlijke personen of van 
de vermogensbelasting t en laste van licha
men de waarde van- courante effecten moet 
worden bepaald naar een tijdstip. vallende 
na 3I Mei 1944, doch vóór 1 October 1946, 
wordt die waarde gesteld op de waarde 
volgens de prijscourant heffingen ineens. 

2. Het "voorgaande lid vindt met betrek
king tot de vermogensbelasting ten laste 
van natuurlijke personen geen toepassing in 
de gevallen waarin voor die belasting het 
zuiver vermogen wordt berekend overeen
komstig hoofdstuk II van de Wet op de 
vermogensheffing ineens. 

Recht van successie en recht van schenking. 

12. Indien voor de heffing van- het recht 
van successie of van schenking de waarde 
van courante effecten moet worden bepaald 
naar een tijdstip, vallende na 3I Mei I944 
doch vóór I October I946, wo~dt daarvoor 
in de plaats gesteld de waarde volgens de 
prijscourant heffingen ineens, tenzij ten ge
noege van de inspecteur wordt aangetoond, 
dat de effecten na bedoeld tijdstip, doch 
vóór I October I946 onder normale omstan
digheden zijn verkocht voor een verkoop
prijs, welke lager is dan de in genoemde 
prijscourant vermelde waarde, in welk geval 
de waarde op die verkoopprijs wordt be
paald. 

13. I. Indien vóór de dag van het in 
werking treden van deze wet aangifte is ge
daan van de waarde van effecten, waarvoor 
het vorig artikel geldt, heeft herrekening 
van de geheven belasting plaats naar de op 
grond van deze wet aan de effecten toe te 
kennen waarde. 

2. Deze herrekening blijft achterwege, 
indien het verschil tussen de volgens deze 
wet aan te houden totale waarde en de vóór 
IS September I947 aange·geven totale waar
de van de courante effecten minder dan tien 
t en honderd van laatstbedoelde waarde be
draagt. 

3. Over de bij te vorderen belasting is 
geen interest op grond van art. 83 der Suc
cessiewet verschuldigd. 

4. Het recht tot bijvordering of terug
gave van belasting ingevolge deze wet ver
jaart in afwijking van art. 93 der Successie
wet na verloop van vijf jaren sedert haar 
inwerkingtreding. 

14. I. Indien valse of vervalste boeken 
of ,:mdere be~cheiden ter inzage ·worden 
verstrekt, dan wel onjuiste of onvolledige 
inlichtingen worden verschaft, is behalve 
het dientengevolge te min geheven recht 
een gelijk bedrag als boete verbeurd. 

2 . Belanghebbenden worden van de boete 
ontheven, zo zij van hun onschuld doen 
blijken. 



S. 1948, I 303-304 

Slotartikel. 
15. 1. Deze wet treedt in werking met 

ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. met terugwerkende kracht, voor wat 
betreft artikel 3. tot de dag van het in wer
king treden van de Wet op de vermogens
aanwasbelasting, en voor wat betreft artikel 
4, tot de dag van het inwerking treden van 
de Wet op de vermogensheffing ineens. 

2. Zij kan worden aangehaald als "Wet 
effectenwaardering". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeve; ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 

1948. 
JULIANA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 3 Au{lustus z948.) 
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IS Juli 1948. WET tot wijziging van de 
Wet op de vermogensaanwasbelasting 
en van de Wet op de vermogensheffing 
ineens. 

Bijl. Hand. II 47/48, 64a; 
Hand. II 47/48, bladz. z963 t/m. 1966, 

z970 tlm aooa, 2004; 
Biil. Hand. I 47/48, 643; 
Hand. I 47/48, bladz. 7z5. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkn"]k, 
Allen. die deze zullen zien en horen lezen, 

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

dat het wenselijk is enige wijzigingen aan 
te brengen in de Wet op de vermogensaan
wasbelasting en in de Wet op de vermogens
heffing ineens; 

Zo is het. dat Wij, de Raad van State, enz. 
• Art. 1. In de Wet op de vermogensaan
wasbelasting worden de volgende wijzigingen 
aangebracht. 

A (artikel 8, eerste lid) 
De punt aan het slot van artikel 8, eerste 

lid, wordt vervangen door een puntkomma, 
gevolgd door: 

c. hetgeen aan de belastingplichtige na 
de tweede peildatum is opgekomen als 
winstaandeel, voor zover dat winstaandeel 
als schuld wordt beschouwd bij het bereke
nen van het eindvermogen van een lichaam, ' 
vallende onder artikel 2, eerste lid, letter b. 

B (artikel 8, vijfde lid) 
In artikel 8, vijfde lid, wordt na "voor

gedaan;" ingevoegd: 
3. doordat een op de tweede peildatum 

verwachte of reeds aangevangen vervolging 
ter zake van overtreding van wettelijke be
palingen op economisch gebied niet is aan
gevangen of voortgezet of niet tot het op
leggen van straf of tot het toepassen van 
een maatregel heeft geleid. dan wel doordat 
een straf, een maatregel of een voorwaarde 
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ter voorkoming van straf of vervolging, op
gelegd1 toegepast of gesteld ter zake van 
zodanige vóór de tweede peildatum begane 
overtreding, niet is uitgevoerd dan wel on
gedaan is gemaakt; 

B 1 (artikel 10, eerste lid.) 
Aan artikel 10, eerste lid. wordt toege

voegd: 
In geval van overgang krachtens erfrecht 

wordt bij de erflaters en de verkrijgers ge
zamenlijk niet een hogere stijging dan twin
tig ten honderd in aanmerking genomen; de 
bij erflaters en verkrijgers aanwezige waar
destijging wordt daartoe, zo nodig, in even
redigheid verminderd. 

C (artikel 12) 

Artikel 12, tweede lid, wordt gelezen: 
Waardering overeenkomstig het eerste lid 

vindt slechts plaats indien de belasting
plichtige zulks verzoekt, onder opgave van 
alle bijzonderheden, welke voor de toepas
sing van de bepaling nodig zijn. Al~dan blij
ven de effecten, welke overeenkomstig het 
eerste lid worden gewaardeerd, buiten aan
merking bij het berekenen van de vermin
dering van de vermogensaanwas ingevolge 
artikel 28, eerste lid, onderdeel I, onder 2, 
of onderdeel II, onder 2. 

D (artikel 14) 
Artikel 14, eerste lid, wordt gelezen: 
1. De waarde van zaken, welke door de 

belastingplichtige voor de uitoefening van 
een bedrijf of beroep worden gebruikt -
met uitzondering van effecten en vorderin
gen in een andere geldeenheid dan Neder
landse guldens - wordt bij het berekenen 
van het eindvermogen niet hoger gesteld 
dan op honderd tien ten honderd van de 
waarde, die daaraan voor de berekening van 
het beginvermogen is toegekend dan wel 
indien d~. bedoelde zaken na de ~erste peil~ 
datum z1Jn verkregen, op honderd tien ten 
honderd van de waarde bij de verkrijging, 
nadat deze waarde hetzij is verhoogd in 
e':"enredig~~i? met ~atuurlijke groei of rij
pmg. hetz1J 1s vermmderd met afschrijvin
gen op de hiervoren bedoelde waarde ter 
zake van het gebruik tussen de peildata. In 
geval van overdracht krachtens erfrecht 
wordt bij de erflaters en de verkrijgers ge
zamenlijk niet een hogere stijging dan tien 
ten honderd in aanmerking genomen; de bij 
erflaters en verkrijgers aanwezige waarde
stijging wordt daartoe, zo nodig, in even
redigheid verminderd. Artikel 10, tweede 
lid, vindt Q'(ereenkomstige· toepassing. 

E (artikel 18) 
Artikel 18, vierde lid, wordt gelezen: 
4. De' waarde van de bestanddelen van 

de nalatenschap, die aan de krachtens erf
recht bevoordeelde zijn opgekomen, wordt 
niet hoger gesteld dan op het bec:lrag, dat 

. bij de berekening van de belasting. be
doeld in het eerste lid, letter a, in aanmer
king is genomen. 
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F (artikelen 17 en 19) · 

Artikel 17, eerste lid, onder 7°., wordt 
gelezen: 

7°. als uitkering ineens, verkregen inge
volge of in rechtstreeks verband mèt het 
eindigen van een arbeidsovereenkomst -
waaronder mede te verstaan hetgeen de be
lastingplichtige is opgekomen door afkoop 
van een pensioen dan wel, door afkoop, ver
vreemding of uitkering ineens, uit rechten, 
ontleend aan polissen als bedoeld zijn in 
artikel 9, vijfde lid - voor zover niet te 
boven gaande f 15.000, vermeerderd met 
het bedrag waarmede de geldswaarde van 
de aanspraak op de uitkering, bepaald naar 
de toestand op de eerste peildatum, het ter 
zake in het beginvermogen begrepen bedrag 
overtreft, een en ander met dien verstande 
dat deze aftrekpost vervalt, indien reeds uit 
hoofde van andere bepalingen het uitge
keerde bedrag bij het bepalen van de ver
mogensaanwas geheel of ten dele buiten aan
merking blijft. 

Artikel 19, tweede lid, wordt gelezen: 
2 . De bepalingen van dit artilèel zijn niet 

van toepàssing op hetgeen aan de belasting
plichtige is opgekomen ingevolge polissen 
en aanspraken als bedoeld in zijn in artikel 
9, vijfde lid; behoort daartoe een ingegane 
lijfrente, dan wordt deze in aanmerking ge
nomen en gewaardeerd op gelijke voet als 
een recht op pensioen. 

G (artikelen 20 en 21) 

Art. 20, tweede lid, wordt gelezen: 
Als beginvermogen van een hertrouwde 

echtgenoot, die deelgerechtigd is geweest in 
een huwelijksgemeenschaJ?, welke in het be
lastingtijdvak is ontbonden, wordt voor de 
toepassing van het voorgaande lid in aan
merking genomen het vermogen op het 
ogenblik, onmiddellijk volgende op de ont
binding van die huwelijksgemeenschap met 
dien verstande dat, ingeval de huwelijksge
meenschap is ontbonden tengevolge van 
overlijden van een der echtgenoten, bij het 
berekenen van dat beginvermogen buiten 
aanmerking wordt gelaten hetgeen krachtens. 
erfrecht van de overleden echtgenoot is ver
kregen. De vermogensaanwas of de achter
uitgang van het vermogen, die ingevolge ar
tikel 2 1, tweede lid, aan de vrouw is toege
kend, wordt, indien zij is hertrouwd, toe
gerekend aan degene, met wie zij is her
trouwd. 

Art. 21, derde lid, wordt gelezen: 
3. De vermogensaanwas of de achter

uitgang van het vermogen, welke over het 
tijdvak van de ontbinding van de huwelijks
gemeenschap tot de tweede peildatum aan 
een der echtgenoten of voormalige echtge
noten moet w9rden toegerekend, wordt be
rekend als ware het ogenblik, onmiddellijk 
volgende op de ontbinding van de huwe
lijksgemeenschap, voor ieder der echtgeno
ten of voormalige echtgenoten de eerste 
peildatum, met dien verstande dat, ingeval 
de huwelijksgemeenschap is ontbonden ten
gevolge van overlijden van een der echtge-

L. & S. 1948 

S. 1948, I 304 

noten, bij het berekenen van het vermogen 
op dat ogenblik buiten aanmerking wordt 
gelaten hetgeen krachtens erfrecht van de 
overleden echtgenoot ïs verkregen. 

H (artikel 22, tweede lid) . 
-In a rtikel 22, tweede lid, letter a, wordt 

,,artikel 13, nos. 1, 2 en 3" vervangen door: 
artikel 13, n_os. 1, 2 en 3, letter a. 

I (artikel 22, vierde lid) 
Art. 22 , vierde lid, wordt gelezen: 
4. Behalve ten aanzien van lichamen, ' 

welke het levensverzekeringbedrijf 
spaarkasbedrijf en bouwspaarkasbedrijf hier
onder begrepen - uitoefenen en ten aanzien 
van lichamen op coöperatieve of onderlinge 
grondslag welke naar de aard van hun be
drijf gelden, van derden opgenomen, plegen 
te beleggen, worden vorderingen en schul
den in een andere geldeenheid dan Neder
landse guldens en, behoudens het in het vol
gende lid bepaalde, effecten in rekening ge
bracht tot de waarde, welke daaraan moet 
worden toegekend ingevolge de artikelen 7 
en 8 der Wet op de Vermogensbelasting 
1892, met dien verstande, dat artikel 13 van 
deze wet van toepassing is. 

J (artikel ~2. vijfde lid) 
In artikel 22, vijfde lid, wordt "een deel

neming" vervangen door: een of meer deel
nemingen. 

K (artikel 22, zevende lid) 
!:Iet zevende lid van artikel 22 van de 

Wet op de vermogensaanwasbelasting wordt 
gelezen: 

7. De gezamenlijke waarde van de be
drijven of gedeelten van een bedrijf, welke 
bij het einde van het belastingtijdvak bui
ten Nederland werden uitgeoefend met be
hulp van een vaste inrichting, wordt op ver
zoek van de belastingplichtige bij het be
rekenen van het eindvermogen niet hoger 
gesteld dan op honderd en tien ten honderd 
van de waarde, welke aan die bedrijven of 
gedeelten van een bedrijf is toegekend bij 
de berekening van het beginvermogen, dan 
wel. voor de gevallen waarin zodanige be
drijfsuitoefening na de eerste peildatum is 
aangevangen, op honderd en tien ten hon
derd van de waarde ten tijde dat zodanige 
bedrijfsuitoefening een aanvang heeft ge
nomen. 

L (artikel 23) 

De punt aan het slot van artikel 23, eer
ste lid, wordt vervangen door een puntkom
ma, gevolgd door: 

c. verminderd, indien de belastingplich-· 
tige het schadeverzekeringbedrijf uitoefent, 
met het maximum van de in de Zesde Aan
vullingsbeschikking Vennootschàpsbelasting 
~942 bedoelde egalisatièreserve, dan wel, in
dien de belastingplichtige het levensverze
keringsbedrijf uitoefent, met de helft van het 
maximum van die reserve, zulks berekend, 
naar de toestand op de peildatum, op de 
voet van artikel 3 van de vorengenoemde 
beschikking. 

43 
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In de aanhef van artikel 23, tweede lid, 
wordt "artikel 13" vervangen door: artikel 
13, nos. 1, 2, 3, letter a, en 4. 

In artikel 23, tweede lid, letter a, wordt 
,,artikel 13, nos. 1, 2 en 3" vervangen door: 
artikel 13, nos . 1, 2 en 3, letter a. 

M (artikel 24) 

Art. 24, eerste lid. wordt gelezen: 
·1. Indien ingevolge het Invoeringsbe

sluit Vennootschapsbelasting 1942, de Vijfde 
Aanvullingsbeschikking Vennootschapsbelas_ 
ting 1942 of ingevolge voorwaarden, welke 
krachtens artikel 27 van het Besluit op de 
Winstbelasting 1940, al dan niet in verband 
met artikel 32, onder 5, van het Besluit op 
de Vennootschapsbelasting 1942 zijn gesteld, 
het zuivere vermogen, waarmede tussen de 
peildata een boekjaar is begonnen, is ver
laagd, wordt de in artikel 22 bedoelde 
grondslag voor de berekening van het be
ginvermogen mede verminderd met dit ver
schil. In het tegenovergestelde geval wordt 
die grondslag; ter berekening van het be
ginvermogen, vermeerderd met het verschil 
- voor zover geen betrekking hebbende op 
effecten dan wel op vorderingen of schulden 
in een andere geldeenheid dan Nederlandse 
guldens. welke ingevolge artikel 22, vierde 
lid, dan wel ingevolge !lrtikel 23, derde lid, 
bij het bepalen van het beginvermogen in 
rekening worden gebracht tot de waarde, 
welke daaraan moet worden toegekend inge
volge de artikelen 7 en 8 van de Wet op de 
Vermogensbelasting 1892 - nadat dit is 
verminderd m et de daarover verschuldigde 
vennootschapsbelasting. 

In artikel 24, tweede lid, wordt na "het 
verschil" ingevoegd : 

- voor zover geen betrekking hebbende 
op effecten dan wel op vorderingen of 
schulden in een andere geldeenheid dan Ne
derlandse guldens, welke ingevolge artikel 
22. vierde lid, dan wel ingevolge artikel 23, 
derde lid, bij het bepalen van het begin
vermogen in rekening worden gebracht tot 
de waarde, welke daaraan moet worden 
toegekend ingevolge de artikelen 7 en 8 van 
de Wet op de Vermogensbelasting 1892 -

N (artikel 26)° 

In artikel 26, letter a, wordt na "kapi
taal" ingevoegd: 

(een verhoging van aandelenkapitaal wel
ke is geschied met inachtneming van hoofd
stuk II van het Besluit op de Dividendbe
perking 1941 daaronder niet begrepen). 

0 (artikel 28) 
In artikel 28, eerste lid, worden onderdeel 

I, onder 2 . letter a, onderdeel II, onder 2, 

letter a, en onderdeel III, letter a, telkens 
gelezen: 

a. effecten - andére dan certificaten -
welke hier te lande betaalbaar waren dooi 
of ten laste van Nederlandse publiekrech
telijke lichamen, dan wel door of ten laste 
van hier te lande gevestigde rechtspersonen 
en vennootschappen, alsmede certificaten 
welke uitsluitend die effecten vertegenwoor
digen; 
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In artikel 28, eerste lid, wordt in onder
deel I, onder 2, letter b, in onderdeel II, cm
der 2, letter b, en in onderdeel III, letter b, 
telkens na "vennootschappen" ingevoegd : 
, alsmede certificaten welke uitsluitend die 
effecten vertegenwoordigen. 

P (artikel 29) 

In artikel 29, derde lid, vervalt "c. zoen
gelden, die hier te lande zijn opgelegd". 

. Het daarop volgende onderdeel van dat 
lid wordt aangeduid met letter c. 

Q (artikel 30) 

In artikel 30, letter e, wordt "1950" ver
vangen door: 1953. 

R (artikel 47) 
Aan artikel 47 wordt een derde lid toege

voegd, luidende : 
3. H etgeen in het tweede lid is bepaald 

geldt eveneens t en aanzien van een tot het 
eindvermogen behorend onroerend goed, 
waarvoor vóór 1 Juli 1948 een verzoek tot 
aanmerking als een landgoed als hier is 
bedoeld is · ingediend, indien en voor zo
ver op dit verzoek gunstig is of wordt be
schikt. Indien dit verzoek is ingediend na 
1 Januari 1946 en zich binnen 25 jaren na 
die datum één der in artikel 3, tweede lid, 
letters a, · b, c en d van de Natuurschoon
wet 1928 genoemde gevallen voordoet, ten
gevolge waarvan het onroerend goed geheel 
of gedeeltelijk zijn karakter van landgoed in 
de zin van artikel 1 d er Natuurschoonwet 
1928 verliest. wordt, behalve dat overeen
komstig het tweede lid van dit artikel als
nog tot invordering van belasting wordt 
overgegaan, rente ad 3 % per jaar ver
schuldigd over het bedrag der alsnog in te 
vorderen belasting, te rekenen van de dag 
of de d agen, waarop de betaling volgens het 
eerste lid van dit artikel had moeten ge
schieden tot die, waarop zij werkelijk plaats 
heeft. 

S (artikel 48) 
Artikel 48, eerste lid, wordt gelezen: 
1. De aanslag kan m ede worden voldaan 

_door het in betaling geven van obligatiën 
ten laste van de S.taat. deel . uitmakende 
van leningen, waarop de insch rijving voor 
het eerst werd opengesteld vóór 1 S eptem
ber 1947, alsmede door het in betaling ge
v e n van inschrijvingen op h e t GrootboeK 
der Nationale Werkelijke Schuld, een en 
ander tegen een door Onze Minister van 
Financiën te bepalen koers . 

S 1 (artikel 56) 
Art. 56, letter b, wordt gelezen: 
b. nopens de waardering van bepaalde, 

in het beginvermogen of in het eindver
mogen opgenomen, zaken nadere voorschrif
ten uit te vaardigen; wordt van die be
voegdheid gebruik gemaakt met betrekking 
tot aandelen en winstbewijzen, opgenomen 
in het beginvermogen, dan kan tevens wor
den bepaald. dat de vermindering omschre
ven in artikel 28, eerste lid, onder I, letter 
a, en onder II , 2 letter a, niet wordt ver
leend; 



675 

2, In de Wet op de vermogensheffing in
eens worden de volgende wijzigingen aan-
gebracht ' 

AA (artikel 7) 
In artikel 7 wordt na "voorgedaau;" inge

voegd: 
c . voordelen, ontstaan doordat een bij 

de aanvang van 1946 ,verwachte of reeds 
aangevangen vervolging . ter zake van over
-treding van wettelijke bepalingen op econo
misch gebied niet is aangevangen of voort
gezet of niet tot het opleggen van straf of 
tot het toepassen van een maatregel heeft 
geleid, dan wel ontstaan doordat een straf, 
een maatregel of een voorwaarde ter voor
koming van straf of vervolging, opgelegd, 
toegepast of gesteld ter zake van zodanige 
overtreding, niet is uitgvoerd of ongedaan 
is gemaakt; , 

d. winstaandelen. uitgekeerd door licha
men over bij de aanvang van 1946 verstre
ken boekjaren; 

Het laatste onderdeel van artikel 7 wordt 
aangeduid me! de letter e . 

AA 1 (artikel 9, eerste lid) 
In artikel 9, eerste lid, wordt de komma 

achter het woord "verkregen" vervangen 
door: 

- overgang krachtens erfrecht hier niet 
onder begrepen -

AA 2 (artikel II, eerste lid) 
In artikel II, eerste lid, wordt de komma 

achter het woord "verkregen" vervangen 
door: • 

- overgang krachtens erfrecht hier niet 
onder begrepen -

BB (artikel 18) 
Het tweede en derde lid van artikel 18 

vervallen. 
De aanduiding (1) bij het eerste 

(voortaan enige) lid van artikel 18 vervalt. 

CC (artikel 33) 
Artikel 33, eerste lid, wordt gelezen: 
1. De aanslag kan mede worden voldaan 

door het in betaling geven van obligatiën 
ten iaste van de Staat, deel uitmakende van 
leningen, waarop de inschrijving voor het 
eerst werd opengesteld vóór 1 September 
1947, almede door het in betaling geven van 
inschrijvingen O? het Grootboek der Natio
nale W erkelijk(; Schuld, een en ander tegen 
een door Onze Minister van Financiën te 
bepalen koers. 

3. Deze wet treedt in werkéng met in
gang van de dag na die van haar afkondi
ging, met terugwerkende kracht, voor wat 
betreft artikel 1, tot de dag van het in wer
king treden van de Wet op de vermogens
aanwasbelasting, en voor wat betreft artikel 
2, tot de dag van het in werking treden van 
de Wet op de vermogensheffing i.:ieens. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 

1 948. JULIANA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 3 Aug. z948). 
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15 Juli 1948. WET, tot goedkeuring van 
een ruilling tussen het Kroondomein en 
het Staatsdomein van enige percelen 
gro_nd onder de gemeente Oosterhout. 

Bijl. Hand. II 47/48, 838; 
Hand. II 47/48, bladz. 2002; 
Bijl Hand I 47/48, 838; 
Hand. I 47/48, bladz. 722. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Princes der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen , die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo- Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is om aan het Kroondomein 
enige in de Willemspolder onder Oosterhout 
gelegen percelen te onttrekken en deze toe te 
voegen aan het Staatsdomein, waartegenover 
aan het Kroondomein worden toegevoegd · 
enige, aan het Staatsdomein te onttrekken 
percelen, gelegen in de Dongendijkse polder 
onder dezelfde gemeente; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

· Enig artikel · 
De onttrekking aan het Kroondomein en de 

toevoeging aan het Staatsdomein van de per
celen, kadastraal bekend gemeente Ooster
hout, sectie D, nrs. 332, 333 en 334, gelegen 
in de Willemspolder, alsmede de onttrekking 
aan het Staatsdomein en de toevoeging aan 
het Kroondomein van de percelen, kada
straal bekend in dezelfde gemeente, onder 
sectie E, nrs . 500 en 515, gelegen in de Don
gendijkse polder, omschreven'in de in afschrift 
bij dezé wet gevoegde akte d .d. 28 Februari 
1948, worden goedgekeurd, 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staais
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, IS Juli 1948. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

J ULIANA. 

(Uitgeg. 17 Augustus 1948.) 

AFSCHRIFT. 

BESTUUR DER DOMEINEN. 

De ondergetekenden: 
I. Krijn Hugo van Beek, Rentmeester der 

domeinen, wonende te Klundert , handelende 
namens de Staat der Nederlanden (Ami_ni
stratie der Domeinen), hiertoe gemachtigd bij 
brief van de Minister van Financiën d.d. 
5 Januari 1948, no. 139, afdeling Domeinen, 
en . 

2. Jhr. Louis van Lennep, Rentmeester 
van het Kroondomein te Dubbeldam, hiertoe 
gemachtigd bij brief van de Administrateur 
van het Kroon.domein d.d 18 December 1947, 
no. 879/601a en 919a gegrond op de missive 
van de Minister van Financiën d.d. 25 Augus
tus 1947, no. 39, afdeling Do~einen, 
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zijn, onder voorbehoud van goedkeuring 
bij de wet, overeengekomen als volgt: 

I. Van het Kroondomein worden afge
voerd en bij het Staatsdomein (Financiën, 
Rentambt Noord-Brabant, in beheer bij de 
Rentmeester der domeinen te Klundert) 
gevoegd: 

drie percelen, gelegen in de Willemspolder, 
kadastraal bekend gemeente Oosterhout, 
sectie D , nos. 332, 333 en 334, samen groot 
3.09.50 ha. 

II. Ter vervanging van deze gronden 
worden van het Staatsdomein afgevoerd en 
bij het Kroondomein gevoegd: 

twee percelen, ge)egen in de Dongendijkse 
polder, kadastraal bekend gemeente Ooster
hout, sectie E, nos. 500 en 515, samen groot 
2.62.40 ha. 

Deze overeenkomst geschiedt onder de 
volgende bepalingen : 

Art. 1. De wederzijdse afgestane percelen 
·worden geacht in genot te zijn aanvaard met 
ingang van II November 1947. 

· De grond- en andere belastingen en lasten 
zijn van 1 Januari 1948 af voor rekening van 
de respectieve verkrijgers. 

Art. 2. Het perceel, kadastraal bekend 
gemeente Oosterhout, sectie E, no. 500, groot 
2.05.00 ha, zal door en voor rekening van de 
Administratie der domeinen worden ont
gonnen. 

Art. 3. Zolang de in artikel 2 bedoelde 
ontginning niet heeft plaats gehad, zal door 
de Administratie der domeinen telken jare 
voor of op r December - voor het eerst voor 
of op 1 December 1948 voor het pachtjaar 
November 1947/48 - worden betaald aan de 
Administratie van het Kroondomein een ver
goeding ten bedrage van een honderd vijf en 
vijftig gulden f 155,-. 

Aldus in tweevoud opgemaakt en getekend 
te Klundert en Dubbeldam, de 28 Februari 
1948. 
De Rentmeester der domeinen, 

(get.) K. H . VAN BEEK. 
De Rentmeester, 

(get.) L. VAN LENNEP. 

6. I 306 
15 Juli 1948. WET, tot w11z1gmg van het 

Zevende Hoofdstuk B der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 778; 
Hand. Il 47/48, blz. 2002; 
B,Jl. Hand. I 47/48 , 778; 
Hantf. I 47/48, blz. 722. 
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IS Juli I948. WET tot het treffen van een 
noodvoorziening voor de gemeentefi
nanciën. 

Bijl. Hand. Il 47/48. 644; 
Hand. II 47/48, bladz. I9II-I9I5, I9I8-

I937, I942; 
Bijl. Hand. I 47/48, 644; 
Hand. I 47/48, bladz. 7I6-722. 
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In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. ; 

Wij JULIANA. Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is, in afwachting van een 
nieuwe regeling van de financiële verhou
ding tussen het Rijk: en de gemeenten, een, 
noodvoorziening te treffen, teneinde de ge
meenten weder in staat te stellen in de 
kosten harer huishouding te voorzien ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. ·Paragraaf I van de wet van 15 

Juli 1929, Staatsblad 388, houdende herzie
ning van de financiële verhouding tussen 
het Rijk en de gemeenten en wijziging van 
enige bepalingen der Provinciale wet en der 
Gemeentewet, wordt gelezen als volgt: 

Art. r. r. Ingesteld wordt een fonds, 
waarvan de inkomsten volgens de bij de of 
krachtens deze wet gestelde regelen onder 
de gemeenten worden verdeeld. · 

2. Van dît fonds, genaamd "gemeente
fonds" worden de -inkomsten en uitgaven 
jaarlijks bij afzonderlijke begroting vastge
steld, 

3. De begroting bevat de inkomsten en 
uitgaven, welke verband houden met de 
uitvoering van deze wet. 

4. Op de hegroting en op de rekening 
zijn toepasselijk de bepalingen welke de 
Comptabiliteitswet 192 7 (Staatsblad no. 
259) bevat ten aanzien van de Rijksbegro
ting en de Rijksrekening. 

Art. 2. Onverminderd het bepaalde in de 
artikelen 5 en 6 ontvangen de gemeenten, 
de eerste maal over het dienstjaar 1948 en 
vervolgens over de dienstjaren 1949 en 1950, 
uit het gemeentefonds de volgende uitke
ringen: 

a. een uitkering, gelijk aan vijf en ze
ventig procent der jaarwedden van de bur
gemeester en de secretaris, volgens de re
geling, geldende op I Januari van het uit
keringsjaar, welk bedrag nochtans de som 
van vier duizend vijfhonderd gulden niet te 
boven gaat; 

b. een uitkering, gelijk aan het gemid
delde van de per inwoner berekende totalen 
van de volgens de geineente-rekeningen be
treffende elk der jaren 1939, 1940 en 1941 
ten laste van de gemeente blijvende ge
wone uitgaven voor 

lager onderwijs, voor zover deze als ver
plichte uitgaven door de Lager onderwijs
wet 1920 op de gemeenten worden gelegd, 
middelbaar. voorbereidend hoger, hoger en 
nijverheidsonderwijs, alsmede armen2org. 

vermenigvuldigd met het aantal inwoners 
der gemeente op de 31ste December voor
afgaande aan het uitkeringsjaar, een en an
der op de wijze bij algemene maatregel van 
bestuur te regelen; 

c. een uitkering, voor zoveel nodig ter 
aanvulling van de opbrengst welke kan 
worden verkregen bij heffing van : 

1. 190 opcenten op de hoofdsom van de 
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grondbelasting voor de gebouwde eigen
dommen; 

2. no opcenten op de hoofdsom van de 
grondbelasting voor de ongebouwde eigen
dommen; 

3. I.'iO opcenten op de hoofdsom van de 
personele belasting; 
tot het in artikel 3 bedoelde, per inwoner 
berekende. bedrag. 

d. indien nodig, een b ijzondere uitke
ring als is omschreven in artikel 4. 

Art. 3. D e in het vorige artikel onder c 
bedoelde aanvulling geschiedt: 

a. in gemeenten met minder dan 25 ooo 
inwoners tot f IO per inwoner; 

b. in de overige gemeenten tot het be
drag, dat gemiddeld per inwoner verkregen 
wordt door berekening: 

in gemeenten met 25 ooo of meer, doch 
minder dan 50 ooo inwoners, van de eerste 
25 ooo inwoners naar f 10 en van de vol
gende inwoners naar f II; 

in gemeenten met 50 ooo of meer, doch 
minder dan 100 ooo inwoners, van de eerste 
50 ooo inwoners naar f 10.50 en van de vol
gende inwoners naar f 12.50; 

in gemeenten met 100 ooo of meer. doch 
minder dan 2 50 ooo inwoners, van de eerste 
100 ooo inwoners naar f I1.50 en van de 
volgende inwoners naar f 16.50; 

in gemeenten met 250 ooo of meer inwo
ners, van de eerste 250 ooo inwoners naar 
f 14.50 en van de volgende inwoners naar 
f 20. 

Art. 4. 1. D e bijzondere uitkering wordt, 
behoudens het bepaalde in artikel 5. na 
ontvangst van een daartoe strekkend voor
stel van Gedeputeerde Staten voor eenmaal 
voor de dienstjaren. gedurende welke deze 
wet van kracht is, vastgesteld op het be
drag, dat de Ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Financiën voor een gemeente 
nodig oordelen om de gewone dienst der be-
groting sluitend te maken. . 

2. Bij de vaststelling van dit bedrag 
wordt rekening gehouden met de dekking 
van tekorten van vorige dienstjaren volgens 
een door de Ministers van Binnenlandse 
Zaken en van Financiën, Gedeputeerde 
Staten gehoord, goedgekeurd dekkingsplan. 

Art . .'i · De uitkeringen, bedoeld in arti
kel 2, onder b en d, worden n,!ar gelang de 
middelen van het gemeentefonds zulks nood
zakelijk maken, respectievelijk toelaten, 
percentsgewijze verlaagd of verhoogd. 

Art. 6. 1. De uitkeringen. bedoeld in 
artikel 2, onder b tot en met d, worden 
verminderd met de helft van het percen
tage, bedoeld in het vierde lid. 

2. Voor elke gemeente wordt, voor elk 
der jaren 1948, 1949 en 1950 afzonderlijk, 
vastgesteld de totale opbrengst van de vol
gende belastingen bij de in die gemeente 
geldende tarieven: 

a. opcenten op de hoofdsom der grond
belasting voor de gebouwde en voor de on
gebouwde eigendommen; 

b. opcenten op de hoofdsom der per
sonele belasting; 
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c. de ten bate van de gemeente komen
de ondernemingsbelasting; 

d. de bijzondere belastingen wegens ge
bouwde en ongebouwde eigendommen en 
van bouwterreinen, bedoeld in de artikelen 
279, 280 en 281 van de gemeentewet; 

e. de belasting op de honden; 
/. de belasting op toneelvertoningen en 

andere vermakelijkheden; 
g. de belasting op verzekering tegen 

brandschade als bedoeld in artikel 277 on
der / van de gemeentewet; 

h. de logeergastenbelasting, als bedoeld 
in artikel 2 77 onder m van de gemeente
wet; 

i. de beiasting op openbare aankondi
gingen. als bedoeld in artikel 2 77 onder n 
van de gemeentewet; 

j. de woonforensenbelasting, als bedoeld 
in artikel 288 van de gemeentewet. 

3. Voor elke gemeente wordt. voor elk 
der jaren 1948, 1949 en 1950 afzonderlijk, 
vastgesteld, welke opbrengst vermoedelijk 
verkregen zou zijn indien de in het vorige 
lid bedoelde belastingen geheven zouden 
zijn volgens bij algemene maatregel van 
bestuur aan te geven tarieven. . 

4. Indien de totale opbrengst, bedoeld 
in het tweede lid lager is dan die, berekend 
volgens het vorige )id, wordt het verschil 
uitgedrukt in een percentage van laatst
bedoelde opbrengst. 

5. Bij algemene maatregel van l;>estuur 
worden voorschriften gegeven ter uitvoe
ring van dit artikel. 

Art. 7. Wij behouden Ons voor, met be
houd van de aan deze wet ten grondslag 
liggende beginselen, bij algemene maatre
gel van bestuur een afwijkende regeling te 
treflfen ten aanzien van gemeenten, welke 
sedert 1 Januari 1939 zijn ingesteld of wel
ker grenzen sedert die datum zijn gewij
zigd. 

Art. 8. 1. Waar in deze wet wordt ge
sproken van, of gedoeld op het aantal in
woners van een gemeente, wordt daaronder 
verstaan het aantal. vastgesteld overeen
komstig de door het Centraal Bureau voor 
de Statistiek gepubliceerde gegevens be
treffende de bevolkingscijfers. 

2. Indien mocht blijken, dat ten ge
volge van onnauwkeurige of onregelmatige 
naleving der voorschriften betreffende de 
bevolkingsboekhouding door het gemeente
bestuur, het bevolkingscijfer niet juist is 
vastgesteld, kan door de Ministers van Bin
nenlandse Zaken en van Financiën worden 
bepaald, dat het door de gemeente teveel 
genoten bedrag met de uitkeringen over een 
volgend jaar wordt verrekend. 

Art. 9. 1. Het met inachtneming van de 
vorige artikelen voor elke gemeente vast
gestelde bedrag der uitkeringen wordt aan 
haar uitgekeerd in vier gelijke termijnen en 
wel op 1 Februari, 1 Mei, 1 Augustus en 1 
November van elk uitkeringsjaar. 

2. Zolang de uitkeringen nog niet zijn 
yastgesteld, worden aan de gemeenten op de 
m het eerste lid bedoelde tijdstippen voor
lopige uitkeringen gedaan. 
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Art. 10. r. Als inkomsten van het fonds 
zullen gelden: 

a. de zuivere opbrengst van de hoofd
som der grondbelasting; 

b. de zuivere opbrengst van de hoofd
som der personele belasting; 

c. de zuivere opbrengst van de onder
nemingsbelasting bij toepassing van het ver
menigvuldigingscijfer r; 

d. een jaarlijkse uitkering uit 's Rijks 
kas gelijk aan 8 pct. van de zuiv:ere op-
brengst van de volgende belastingen: ~ 

r. de inkomstenbelasting met inbegrip 
van alle voorheffingen; 

2. de vermogensbélasting van natuurlijke 
personen; 

3. de vennootschapsbelasting met inbe-
grip van voorheffingen; 

4. de commissarissenbelasting; 
5. de invoerrechten; 
6. het statistiekrecht; 
7. de accijnzen; 
8. de belasting op gouden en _zilveren 

werken; 
9. de omzetbelasting; 

10. de rechten van zegel; 
II. de rechten van registratie; 
12. de rechten van successie, van over

gang bij overlijden en van schenking . . 
e. de overboeking van het vorig dienst~ 

jaar terzake van de vermindering, bedoeld 
in artikel 6. 

2 . In afwijking in zoverre van de artike
len 20 en 20a van de Comptabiliteitswet 
1927 (Staatsblad 259) wordt met betrek- . 
king tot de in het eerste lid onder letter d 
bedoelde zuivere opbrengst ten aanzien van 
de inkomstenbelasting, de vermogensbelas
ting en de vennootschapsbelasting het ol
gende bepaald: 

a. het bedrag der kohieren inkomsten
belasting en vermogensbelasting van vroe
gere belastingjaren wordt niet in aanmer
king genomen voor zoveel dit betreft de 
belastingjaren, welke aan het belastingjaar 
1947 voorafgaan; 

b. met betrekking tot de vennootschaps
belasting wordt het kohierbedrag over een 
boekingstijdvak niet in aanmerking geno
men voor zoveel dit betreft aanslagen over 
(boek)jaren. welke vóór r Januari 1946 zijn 
aangevangen~ 

c. het bedrag der terugboekingen, der 
kwade posten en der tijdelijk niet-inbare 
posten over een boekingstijdvak wordt 
slechts in mindering van het kohierbedrag 
gebracht, voor zoveel betreft de terugboe
kingen, kwade posten en tijdelijk niet
inbare posten, betrekking hebbende op be
Jastingjaren of (boek)jaren welke ten deze 
voor de bepaling van het kohierbedrag in 
aanmerking worden genomen. 

3. Indien blijkt, dat het in het eerste 
lid bedoelde percentage te hoog of te laag 
is. wordt onverwijld een voorstel van wet 
aanhangig gemaakt tot herziening van dat 
percentage. 

Art. II. Artikel 20 van de wet van 15 
Juli 1929, Staatsblad 388, houdende herzie-
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ning van de financiële verhouding tussen 
het· Rijk en de gemeenten en wijziging van 
enige bepalingen der Provinciale wet en 
der Gemeentewet, vervalt. 

Art. III. Met afwijking in zoverre van 
het bepaalde in artikel 18 van het P olitie
besluit 1945 wordt, volgens regelen, bij al
gemene maatregel van bestuur te stellen, 
aan de gemeenten, waarin de politie volgens 
door Ons gedane aanwijzing bestaat uit ge
meentepolitie een bijdrage uit 's Rijks kas 
beschikbaar gesteld ter tegemoetkoming in 
of tot goedmaking van de gemeentelijke 
kosten terzake van de politie. 

Art. IV. In de gemeentewet worden de 
volgende wijzigingen aangebracht: 

r. In artikel 2 77 vervalt het gestelde 
onder de letters c, d en e .. 

2. In artikel 278 worden de woorden 
,,tachtig" en "twintig" vervangen door: 
,,honderd negentig" en "honderd tien". 

Aan artikel 278 wordt een tweeqe lid toe
gevoegd, luidende : 

De gemeenteraad stelt het aantal opcen
ten vast vóór I November van het kalender
jaar. voorafgaande aan het belastingjaar. Is 
vóór dit tijdstip geen verordening tot stand 
gekomen dan geldt het aantal opcenten van 
het voorafgaande belastingjaar. 

3. De.artikelen 147, 282, 283 en 284 ver
vallen. 

4. Iri artikel 285. tweede lid worden de 
woorden "Indien het getal opcenten hoger 
is qan 50, is het" vervangen door "Het is". 

5. Toegevoegd wordt een nieuw a r tikel 
luidende: 

Art 285bis. Indien bij de aanvang van 
de derde maand van een belastingjaar nog 
geen goedkeuring is verleend aan een be
groting, ten bate waarvan over dat belas
tingjaar te heffen gemeentelijke opcenten 
moeten strekken, kan de Minister van Fi
nanciën. na overleg met de Minister van 
Binnenlandse zaken bepalen. dat de aan
slagen zullen worden ten kohiere gebracht 
met inachtneming van een door de Minister 
van Financiën vast te stellen getal of 
schaal van opcenten. 

Voor zover, twee maanden nadat de goed
keuring op de begroting is verleend, de hef
fing van de krachtens het eerste lid ten 
kohiere gebrachte opcenten niet door een 
goedgekeurde verordening is gedekt. vindt 
invordering van die opcenten niet meer 
plaats en wordt hetgeen meer is betaald 
dan volgens goedgekeurde verordening ver
schuldigd was, als onverschuldigd betaalq 
teruggegeven. . 

6. In de artikelen 297 en 299 eerste lid 
wordt in plaats van "b, c en o" gelezen " b 
en o". 

Art. V. In de wet op de Personele B e
lasting 1896 worden de volgende wijzigingen 
aangebracht: 

Artikel s wordt vervangen door het vol
gende: 

§ 1. Voor de heffing der belasting wor
den de gemeenten van het Rijk ingedeeld in 
negen klassen. 
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§ 2. Bij gemeenteverordening kan wor
den bepaald, in welke vari de klassen de 
gemeente wordt ingedeeld. 

Op deze verordening zijn de artikelen 
270 en 273 der gemeentewet van toepassing. 
De verordening is eerst van kracht met in
gang van het belastingjaar, dat aanvangt, 
nadat sedert haar vaststelling vier maanden 
zijn verlopen. Zij blijft van kracht, totdat 
zij is vervangen door een andere, die in 
werking is getreden. 

§ 3. De classificatie kan voor verschil
lende delen ener gemeente verschillend zijn. 

Aan artikel 78 wordt een derde lid toege
voegd, luidende: 

De Minister van Financiën en van Bin
nenlandse Zaken zijn bevoegd, Gedeputeerde 
Staten der provincie gehoord, ·een gemeente 
voor één of meer belas-tingjaren geheel of 
gedeeltelijk in te delen in een andere klasse 
of in andere klassen dan die, waarin zij vol
gens een goedgekeurde verordening of 
kracJ,tens het bepaalde in het tweede lid is 
gerangschikt, indien zulks ter bevordering 
van een gelijkmatige classificatie noodzake
lijk is. 

Art. VI. Het besluit van de Secretaris
sen-Generaal van de D epartementen van 
Financiën, van Binnenlandse Zaken en van 
Sociale Zaken, dd. 15 Juli 1943, (Neder
landse Staatscourant 167 van 1943) betref
fende de financiële verhouding tussen het 
Rijk en de gemeenten vervalt, met dien 
verstande, dat aanspraken, rechten en ver
plichtingen, uit dit besluit voortvloeiende, 
zullen blijven gelden voor zover zij betref
fen tijdvakken, welke aan 1 Januari 1948 
zijn voorafgegaan. Jn verband daarmede 
wordt, met gelijk voorbehoud. ingetrokken 
Ons Besluit van 23 Mei 1945, Staatsblad 
no. F 100. ' 

Art. VII. Indien, ongeacht de eventuele . 
vermindering, als bedoeld in artikel 6 van 
de wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad no. 
388). het totaal van de uitkeringen, als be
doeld in artikel 2. onder b en c, van ge
noemde wet, zoals deze artikelen krachtens 
deze wet luiden, voor een gemeente over 
het jaar 1948 minder bedraagt dan hetgeen 
die gemeente over het jaar 1947 ontvangt 
op grond van het bepaalde in artikel 6 van 
het besluit van 15 Juli 1943 (Nederlandse 
Staatscourant van 1943 no. 167) betreffen
de de financiële verhouding tussen het Rijk 
en de gemeenten, wordt het verschil haar 
over elk jaar, gedurende welke deze wet van 
kracht is, als garantieuitkering ten laste 
van het gemeentefonds verstrekt. 

2. Bij de vaststelling van het in het 
vorige lid bedoelde verschil wordt veronder
steld, dat de uitkering uit het gemeente
fonds, bedoeld in artikel 2, onder b, van de 
wet van 15 Juli 1929 (Staatsblad no. 388), 
zoals dat artikel luidt krachtens deze wet, 
gelijk zal zijn aan 100 % van het aldaar 
vermelde uitgaven-gemiddelde. vermenig
vuldigd met het aantal inwoners der ge
meente op 31 December 1947. 

Art. VIII. Deze wet treedt · in werking 
met ingang van de dag na die harer afkon-
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diging; zij werkt terug tot 1 Januari 1948. 
Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 

1948. 
JULIANA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De M:n. v . Binnenl. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 23 Juli 1948.) 
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z5 Juli 1948. WET tot aanvulling van ren-
ten krachtens de Invaliditeitswet. 

Bijlage Hand. II 47/48, 738; 
Hand. II 47/48, bladz. 2014-2022; 
Bijl. Harid. 1 47/48, 738; 
Hand. 1 47/48, bladz. 722-724. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien en horen lezen, 
saluut! doen te weten: · 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is in afwachting van een 
.algemene herziening der sociale verzeke
ring e~n voorlopige voorziening te treffen 
ten aanzien van personen, die .in het genot 
zijn van een rente ingevolge de Invalidi
teitswet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

§ 1. Van de toeslagen 

Art. 1. De invaliditeitsrenten, toegekend 
ingevolge artikel 71 der Invaliditeitswet en 
de weduwenrenten, toeirekend ingevolge ar
tikel 8xa dier wet, worden verhoogd met 
een toeslag van honderd procent. 

2. 1. Aan degene. die in het genot is 
van een rente, ingevolge arti)<:el 71 der In
validiteitswet, wordt op die rente een ge
zinstoeslag verleend ten bedrage van 35 
gulden per maand, indien de rentetrekker: 

a. een gehuwde man is; 
b. een gehuwd geweest zijnde man of 

vrouw is, wiens (wier) gezin één of meer 
kinderen telt beneden de leeftijd van zestien 
jaar of één of meer kinderen van zestien, 
zeventien, achttien, nege_ntien of twintig 
jaar, die het dagonderwijs volgen aan een 
inrichting voor algem'een vormend- of vak
onderwijs. 

2. Bij scheiding van tafel en bed, als
mede wanneer de echtgenoten duurzaam 
gescheiden leven, kan het bestuur der Rijks_ 
verzekeringsbank de aan de man toeko
mende gezinstoeslag geheel of gedeeltelijk 
aan de vrouw betaalbaar stellen. 

3. De gezinstoeslag wordt niet verleend 
aan de rentetrekker, die tevens in het ge
not is van een rente, bedoeld in artikel 16 
der Ongevallenwet 1921 of artikel 37 der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, of 
van een uitkering, bedoeld in artikel 2, eer
ste lid, onder a, der Zeeongevallenwet 1919, 
indien het betreft een rente of uitkering, 
welke is toegekend terzake van een nà 3 1 
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D ecember 1946 plaats gevonden hebbend 
ongeval. 

4. Indien de rentetrekker tevens in het 
genot is van een rente of uitkering, als be
doeld in het vorige lid, welke is toegekend 
ter zake van een vóór 1 Jan·uari 1947 plaats 
gevonden hebbend ongeval, wordt de ge-· 
zinstoeslag slechts verleend, indien en voor 
zover die toeslag het bedrag van deze rente 
of uitkering overtreft. 

5. Indien het gezin van de rentetrekker, 
bedoeld in het eerste lid onder b , uitslui
tend kinderen telt van 16 tot 21 jaar, wordt 
de gezinstoeslag slechts op aanvrage ver
leend. 

· 6. Door de Minister van Sociale Zaken 
worden nadere regelen gesteld betreffende 
de dag van ingang·van de gezinstoeslag, als
mede betreffende de dag van ingang van 
een wijziging van het bedrag van d e ge
zinstoeslag. 

3. Aan de gehuwde vrouw, die in het ge
not is van een rente ingevolge artikel 71 der 
Invaliditeitswet, kan in de gevallen, door 
de Minister van Sociale Zaken te bepalen, 
op die rente · een gezinstoeslag worden ver
leend ten bedrage van 35 gulden per maand. 
Het bepaalde in het derde en vierde lid van 
artikel 2 is van toepassing. 

4. 1. Aan de weduwe, die in het genot 
is van een weduwenrente, toegekend inge
volge artikel 8ia der Invaliditeitswet, wordt 
op die rente een gezinstoeslag verleend ten 
bedrage van 35 gulden per maand, indien 
het gezin dier weduwe één of meer kinderen 
telt beneden de leeftijd van zestien jaar of 
één of meer kinderen van zestien, zeventien, 
achttien, negentien of twintig jaar, die het 
dagonderwijs volgen aan een inrichting voor 
algemeen vormend- of vakonderwijs. Het 
bepaalde in het derde, vierde, vijfde en 
zesde lid van artikel 2 is van toepassing. 

2. Indien zowel op grond van het in het 
eerste lid bepaalde als op grqnd van het in 
artikel 2, eerste lid, onder b, bepaalde 
recht op een gezinstoeslag bestaat, wordt 
deze toeslag slechts op grond van laatstge
noemde bepaling verleend. 

5. De ingevolge deze wet verleende ge
zinstoeslag vervalt met ingang van de eer
ste dag der kalendermaand volgende op die, 
waarin niet langer aan de voor het recht op 
die toeslag gestelde voorwaarden wordt vol
daan. 

6. 1. Het bepaalde in de artikelen 1, 2, 
3 en 4 geldt voor rentetrekkers beneden de 
leeftijd van 65 jaar. De in die artikelen be
doelde toeslagen vervallen met ingang van 
de eerste dag der kalendermaand, waarin 
de rentetrekker de leeftijd van 65 jaar be-
reikt. · 

2. Het bepaalde in de artikelen 1. 2, 3 
en 4 vindt geen toepassing ten aanzien van 
degenen, die niet hier te lande hun woon
plaats hebben. De in die artikelen bedoelde 
toeslagen vervallen met ingang van de eer
ste dag der kalendermaand, volgende op die, 
waarin de rentetrekker naar het buitenland 
is verhuisd. 

7. Voor de toepassing van de artikelen 2 
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en 4 wordt onder kind verstaan een wettig 
of gewettigd kind van de rentetrekker of 
van de echtgenote (echtgenoot) van de 
rentetrekker, alsmede een pleegkind van de 
rentetrekker, dat door hem als een eigen 
kind wordt onderhouden en opgevoed. 

8. Te veel genoten toeslagen kunnen 
worden teruggevorderd of op later uit te 
betalen toeslagen in mindering worden ge
bracht. Het te veel genotene kan bovendien 
op renten en uitkeringen ingevolge de In
validiteitswet, de Ongevallenwet 1921, de 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, de 
Zeeongevallenwet 1910, de Noodwet Ouder
domsvoorziening, de Kinderbi jslagwet en de 
Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouder
doms- en wezenrentetrekkers worden ver
haald. 

9. 1. Het bepaalde in de artikelen 167, 
169, 170 en 171, eerste, tweede en vierde 
lid, der Invaliditeitswet vindt overeenkom
stige toepassing ten aanzien van de inge
volge deze wet verleende toeslagen. 

2. T en aanzien van de toeslag, verleend 
ingevolge artikel 1 van deze wet, vindt het 
bepaalde in artikel 165a der Invaliditeits
wet overeenkomstige toepassing. 

3. Indien ten aanzien van degene, aan 
wie op grond van het bepaalde in de arti
kelen 2, 3 of 4 een gezinstoeslag is ver
leend, artikel 165a der Invaliditeitswet 
wordt toegepast, kan het bestuur der Rijks
verzekeringsbank de gezinstoeslag geheel of 
gedeeltelijk betaalbaar stellen aan de echt
genote (echtgenoot) van de rentetrekker of 
aan degene, die met de verzorging der li:in
deren is belast. Ter uitvoering van het be
paalde in de vorige volzin kunnen door de 
Minister van Sociale Zaken nadere regelen 
worden gesteld. 

10. 1. Indien in een bijzondere pen
sioenregeling is bepaald, dat uitkeringen en 
pensioenen op grond van die regeling slechts 
worden genoten, voor zover zij de uitkerin
gen ingevolge de Invaliditeitswet, waarop 
een belanghebbende aanspraak heeft, over
treffen, worden de toeslagen, bedoeld in de 
artikelen I ,2. 3 en 4 van deze wet, voor de 
toepassing van een zodanige regeling aange
merkt als uitkeringen ingevolge de Invalidi
teitswet. 
. 2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid mogen de toeslagen, bedoeld in de 
artikelen 1, 2, 3 en 4 van deze wet, ten 
aanzien van de rentetrekkers, die op het 
tijdstip van het in werking treden van deze 
wet een toeslag genieten op grond van het 
besluit van de Secretarissen-Generaal van 
de Departementen van Sociale Zaken en 
van Financiën van 9 Juli 1941 betreffende 
tijdelijke verhoging van bepaalde sociale 
verzekeringsrenten met een bijzondere toe
slag (Verordeningenblad 1941, no. 159), 
slechts op hun pensioenuitkering in minde
ring worden gebracht, voor zover zif het be
drag van de toeslag, welke op het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet op 
grond van het besluit van 9 Juli 1941 (Ver
ordeningenblad 1941, no. 159) wordt geno
ten, overtreffen. Het bepaalde in de vorige 
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volzin geldt niet ten aanzien van rentetrek
kers, die een pensioen genieten ten laste 
van het Algemeen Mijnwerkersfonds van de 
Steenkolenmijnen in Limburg. 

§ 2. Strafbepalingen 
ll. Hij die bij de uitvoering van deze 

wet _of van de krachtens deze wet gegeven 
voorschriften opzettelijk onjuiste inlichtin
gen verstrekt, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een jaar en geldboete van 
ten hoogste duizend gulden of een van deze 
straffen. 

12. H et feit, strafbaar gestP)d in artikel 
II, wordt als overtreding beschouwd. 

13. Met het opsporen van het bij artikel 
11 strafbaar gestelde feit zijn behalve de bij 
het W etboek van Strafvordering , aangewe
zen personen belast de overige ambtenaren 
van Rijks- en gemeentepolitie, alsmede de 
leden van het bestuur der Rijksverzeke
ringsbank en de voorzitter.s van de Raden 
van Arbeid en de ambtenaren en beamb-
1:en, werkzaam bij de R ijksverzekeringsbank 
of bij een Raad van Arbeid. 

§ 3. Slotbepalingen. 
. 14. 1. Openbare lichamen alsmede de be
drijfsverenigingen, bedoeld in artikel 13 der 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 en 
artikel 39 der Kinderbijslagwet, en de Ver
eniging ,,Zee-Risico" zijn verplicht aan het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid ten behoeve van de uit
voering van deze wet kosteloos inlichtingen 
te doen verstrekken. 

2. Alle ambtenaren, tot afgifte van uit-
' treksels uit registers van de burgerlijke 

stand bevoegd, zijn verplicht aan het be
stuur der R ijksverzekeringsbank en de Ra
den van Arbeid de door hen ten behoeve 
van de uitvoering van deze wet gevraagde 
uittreksels uit die registers kosteloos toe te 
zenden. 

3. Alle gegevens en uittreksels of af
schriften uit vonnisen, arresten, registers en 
andere stukken, welke het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank of de Raden van Ar
beid voor de uitvoering van deze wet nodig ' 
hebben, worden door de griffiers van de 
burgerlijke gerechten vrij van alle kosten 
verstrekt. 

15. 1. De krachtens deze wet toegeken_. 
de toeslagen en de aan de uitvoering dezer 
wet verbonden administratiekosten komen 
ten laste van het Rijk. 

2. Het Rijk schiet aan de Rijl(sverzeke
ringsbank gelden voor ter financiering van 
de door haar ingevolge deze wet te ver
richten betalingen. 

3. Door de Minister van Sociale Zaken 
kunnen ter uitvoering van dit artikel nadere 
regelen worden P-esteld. 

16. Hetgeen nog ter voorbereiding van 
het in werking treden van deze wet en tot 
haar uitvoer;ïng nodig is, wordt geregeld 
door de Minister van Sociale Zaken. 

17. 1. Het besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van So
ciale Zaken en van Financiën van 9 Juli 
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1941 betreffende tijdelijke verhoging ,van 
bepaalde sociale verzekeringsrenten met een 
bijzondere toeslag (Verordeningenb/ad 1941, 
no. 159), vervalt met zijn wijziging bij be
sluit van 21 Augustus 1942 (Verordeningen. 
blad 1942, no. no). Eveneens vervallen ar
tikel 2 van het besluit van 26 November 
1942 (Verordeningenblad 1942, no. 151), 
artikel 1 van het besluit van 25 November/4 
D ecember 1943 (Verordeningenblad 1943, 
no. 121) en ·artikel 1 van het besluit van 13 
November 1944 (Nederlandse Staatscourant 
1945, no. 24). Ingetrokken worden artikel I 
van het Koninklijk besluit van 30 Novem
ber 1945 (Staatsblad no. F 304), het be
paalde in het enig artikel, onder 1 ° ., van 
de wet van 28 December 1946 (Staatsblad 
no. G 420), artikel 1 van het Koninklijk be
sluit van 21 Januari 1947 (Staatsblad no. 
H 30) en artikel 1 van het Koninklij k be
sluit van 7 Januari 1948 (Staatsblad no. 
I 7). 

2. Degenen, die op het tijdstip van het 
in werking treden van dit artikel in het ge
not zijn of te rekenen van een datum, ge
legen vóór dat tijdstip, alsnog in het genot 
gesteld worden van een rente, als bedoeld in 
de artikelen 71, 74, 8xa, 369, 370 en 373 der 
Invaliditeitswet of artikel 28 der Ouder
domswet 1919, behouden. voor zover de ar
tikelen 1. 2, 3 of 4 op hen niet van toe
passing zijn, aanspraak op een bijzondere 
toeslag als bedoeld in de artikelen 2 en 3 
van het in het eerste lid genoemde besluit 
van g Juli 1941 , zulks onverminderd het be_ 
paalde in artikel 32 der Noodwet Ouder
domsvoorziening. 

3. H et bepaalde in het vorige lid vindt, 
voor zoveel betreft de verhoging, bedoeld in 
artikel 2, derde lid, van het in het eerste 
lid bedoelde besluit van 9 Juli 1941 ten 
aanzien van rentetrekkers , die aanspraak 
hebben op een kinderbijslag ingevolge de 
Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, ouder
doms- en wezenrentetrekkers, geen toepas
sing. 

4. De kinderen, die op het tijdstip van 
het inwerking treden van dit artikel in het 
genot zijp of te rekenen van een datum, 
gelegen vóór dat tijdstip, alsnog in het ge
not gesteld worden van een wezenrente, als 
bedoeld in de Tweede Afdeling, Hoofdstuk 
II,§ 2, der Invaliditeitswet, en op die rente 
krachtens het in het eerste lid bedoelde be
sluit van 9 Juli 1941 een bijzondere toeslag 
ontvangen, behouden, voor zover zij geen 
recht hebben op een kinderbijslag ingevolge 
de Kinderbijslagwet voor invaliditeits-, 
ouderdoms- en wezenrentetrekkers, aan
spraak op deze toeslag, zo lang het genot 
van de wezenrente duurt. 

5. Ten aanzien van de leden 2 en 4 vindt 
het bepaalde in de artikelen 8, 9 en II tot 
en met 15 overeenkomstige toepassing. 

18. De Noodwet Ouderdomsvoorziening 
ondergaat de volgende wijziging: 

Artikel 32 wordt gelezen als volgt: 
"Aan degene, die in het genot is van 

ouderdomsuitkering. alsmede aan diens echt_ 
genote _worden de toeslagen, bedoeld in ar-
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tikel 17, tweede lid, van de Wet tot aan
vulling van renten krachtens de Invalidi
teitswet, slechts verstrekt, indien en voor 
zover het gezamenlijk bedrag dier toeslagen 
het bedrag der oudersdomsuitkering over-
treft.". · 

19. Deze wet kan worden aangehaald 
onder de titel "Wet tot aanvulling van ren
ten krachtens de Invaliditeitswet". 

20. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen t ijdstip, dat voor ver
schillende artikelen verschillend kan worden 
gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 

1948. 
JULIANA. 

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

D e Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 
(Uitgeg. 20 Aug. z948). 
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IS Juli z948. WET, houdende regeling tot 
toekenning van kinderbijslag aan inva 
liditeits-, ouderdoms- en wezenrente
trekkers .. (Kinderbijslagwet voor inva
liditei ts-. ouderdoms- en wezenrente
trekkers) . 

Bijl. Hand. 11 47/48, 738; 
Hand. 11 47/48. bladz. 2oz4-2022; 
Bijl_ Hand. 1 47/48, 738; 
Hand. 1 47/48, bladz. 722-724. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.,· 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen. die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is een regeling te treffen 
inzake toekenning van kinderbijslag aan in
validiteits- , ouderdoms_ en wezenrentetrek
kers; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

§ 1. Algemene bèpaling 
Art. 1. Onder rentetrekker wordt in deze 

wet verstaan degene, die in het gerlot is van 
een rente, als bedoeld in de artikelen 71 , 74 
en 373 d er Invaliditeitswet. 

§ 2. Van de kinderbijslag 
2. I. De rentetrekker, die hier te lande 

zijn wooplaats heeft en wiens gezin één of 
meer kinderen telt beneden de leeftijd van 
zestien jaar of één of meer kinderen van 
zestien, zeventien. achttien. negentien of 
twintig jaar, die het dagonderwijs volgen 
aan een inrichting voor algemeen vormend
of vakonderwijs, heeft voor elk dier kinde
ren overeenkomstig de bepalingen dezer wet 
recht op een kinderbijslag. Behoudens in de 
gevallen, door de Minister van Sociale Za
ken te bepalen, heeft de gehuwde vrouwe
lijke rentetrekker geen recht op kinder
bijslag. 
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2. Voor de toepassing van het eerste lid 
wordt onder kind verstaan een wettig of ge
wettigd kind van de rentetrekker of van de 
echtgenote (echtgenoot) van de rentetrek
ker, alsmede een pleegkind van de rente-

. trekker, dat door hem als een eigen kind 
wordt onderhouden en opgevoed. 

3. r. Overeenkomstig de bepalingen de
zer wet bestaat recht op een kinderbijslag 
voor kinderen. die hier te lande hun woon
plaats hebben en die 

a. op grond van de bepalingen der In
validiteitswet een wezenrente genieten; -

b. op grQJld van de bepalingen der On
gevallenwet 1921. der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922 of der Zeeongevallenwet 
1919 een wezenrente genieten; 

c. een rente als bedoeld onder a en b 
zouden genieten, indien zij de leeftijd van 
zestien jaar nog niet hadden bereikt; 

d. ingevolge het bepaalde bij artikel 87 
der Invaliditeitsv,,et als afkoopsom de con
tante waarde van een rente als bedoeld 
onder a hebben ontvangen. 

2. · Het bepaalde in het eerste lid geldt, 
voor zoveel betreft kinderen als bedoeld 
onder c, ten aanzien van kinderen van zes
tien. zeventien, achttien, negentien of twin-. 
tig jaar, die het dagonderwijs volgen aan 
een inrichting voor algemeen vormend- of 
vakonderwijs. 

3. Het bepaalde in het eerste lid geldt, 
voor zoveel betreft kinderen als bedoeld 
onder d, ten aanzien van kinderen beneden 
de leeftijd van zestien jaar alsmede ten aan
zien van kinderen van zestien, zeventien, 
achttien, negentien of twintig jaar, die het 
dagonderwijs volgen aan een inrichting voor 
algemeen vormend- of vakonderwijs. 

4. r. Indien voor een kind zowel op 
grond van artikel 2 als op grond van artikel 
3 recht op een kinderbijslag bestaat, wordt 
slechts op grond van artikel 3 kinderbijslag 
toegekend. Indien op grond van meer dan 
één bepaling van artikel 3 recht op kinder
bijslag bestaat. wordt slechts op grond van 
één dier bepalingen kinderbijslag toegekend. 

2. Door de Minister van Sociale Zaken 
kunnen regelen worden gesteld ter voorko
ming van samenloop v_an kinderbijslag inge
volge deze wet en kinderbijslag, welke uit 
anderen hoofde wordt genoten. 

5. 1 . De kinderbijslag, bedoeld in de 
artikelen 2 e n 3 , bedraagt voor de e e rs te 
drie kinderen, voor welke recht op een zo
danige bijslag bestaat, f 10 per kind en per 
maand en te rekenen van het vierde kind, 
voor hetwelk recht op een zodanige bijslag 
bestaat, f 12.50 per kind en per maand. 
Artikel 89. eerste lid, der Invaliditeitswet 
vindt overeenkomstige toepassing" 

2. Indien ingevolge het bepaalde bij ar
tikel 3 voor een kind recht op een kinder
bijslag bestaat en het kind in het genot is 
van een wezenrente, als bedoeld in artikel 
3, eerste lid, onder b , wordt de kinderbijslag 
slechts toegekend, indien en voor zover hij 
het bedrag van de wezenrente. als bedoeld 
in artikel 3. eerste lid, onder b, overtreft. 

6. 1. Behoudens het bepaalde in het 
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tweede iid wordt de kinderbijslag ambts
halve toegekend door het bestuur der Rijks
verzekeringsbank. 

2. De kinderbijslag wordt door het be
stuur der Rijksverze'keringsbank slechts op 
aanvrage toegekend: 

a. aan rentetrekkers van 65 jaar en 
ouder; 

b. voor kinderen van zestien, zeventien, 
achttien, negentien of twintig jaar, die het 
dagonderwijs volgen aan een inrichting voor 
algemeen vormend- of vakonderwijs; 

c. voor kinderen, voor wie op grond. van 
het in artikel 3, eerste lid, onder d, bepaal
de, recht op kinderbijslag bestaat. 

3. De betaalbaarstelling van de kinder
bijslag geschiedt door of namèns het bestuur 
der Rijksverzekeringsbank. 

4. De Raden van Arbeid. de bedrijfsver
enigingen, bedoeld in artikel 13 der Land
en Tuinbouwongevallenwet 1922 en de Ver
eniging "Zee-Risico" verstrekken 1het be
stuur der Rijksverzekeringsbank kosteloos 
de voor de toekenning en betaalbaarstelling 
van de kinderbijslag nodige gegevens. 

7, Indien de rentetrekker, die recht heeft 
op kinderbijslag, ingevolge het bia>aalde bij 
artikel 165a of artikel 169 der Invaliditeits
wet geen rente ontvangt, kan het bestuur 

, der Rijksverzekeringsbank de kinderbijslag 
betaalbaar stellen aan de echtgenote van de 
rentetrekker o.f aan degene. die met de ver
zorging der kinderen, voor welk recht op 
kinderbijslag bestaat. is belast. 

8. Wanneer blijkt of redelijkerwijze is te 
'(erwachten, dat de rentetrekker de hem toe
komende kinderbijslag niet zal ten göede 
doen komen aan de kinderen, voor welke die 
bijslag is toegekend, kan het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank de kinderbijslag ge
heel of gedeeltelijk betaalbaar stellen aan 
de echtgenote van de rentetrekker of aan 
degene, die met de verzorging der kinderen 
is belast. 

9. Teveel genoten kinderbijslag kan wor
den teruggevorderd of op later uit te beta
len kinderbijslag in mindering worden ge
bracht. H et teveel genotene kan bovendien 
op renten en uitkeringen ingevolge de Inva
liditeitswet. de Ongevallenwet 1921, de 
Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922, de 
Zeeongevallenwet 1919, de Noodwet Ouder
domsvoorziening, de Kinderbijslagwet en de 
Wet tot aanvulling van renten krachtens de 
Invaliditeitswet worden verhaald. 

10, · x. Bij algemene maatregel van be
stuur kan worden bepaald, met inachtne
ming zoveel mogelijk van het beginsel der 
wederkerigheid, neergelegd in de wetgeving 
van een vreemde staat. dat rentetrekkers 
die niet 'hier te lande hun woonplaats heb~ 
ben, eveneens voor toekenning van kinder
bijslag in aanmerking kun"nen komen. · 

2. Het il} het eerste lid bepaalde vindt, 
voor zoveel betreft het recht op kinderbij
slag, bedoeld in artikel 3, overeenkomstige 
toepassing ten aanzien van kinderen. die 
niet hier te lande hun woonplaats hebben. 

ll. Het bepaalde in de artikelen 167 en 
171, eerste, tweede en vierde lid, der Inva-
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liditeitswet vindt overeenkomstige toepas
sing ten aanzien van de kinderbijslag inge
volge de bepalingen van deze wet. • 

§ 3, Stralbepalingén 

12. Hij die bij de uitvoering van deze 
wet of van de krachtens deze wet gegeven 
voorschriften opzettelijk onjuiste inlichtin
gen verstrekt, wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste een jaar en geldboete van 
ten hoogste duizend gulden of een van deze 
straffen. 

13. Het feit. strafbaar gesteld in artikel 
12, wordt als overtreding beschouwd. 

14. Met het opsporen van het bij artikel 
12 strafbaar gestelde feit zijn behalve de bij 
het W etboek van Strafvordering aangewe
zen personen belas~ de overige ambtenaren 
van Rijks- en gemeentepolitie, alsmede de 
leden van het bestuur der R ijksverzeke
ringsbank en de voorzitters van •ie Raden 
van Arbeid en de ambtenaren en beambten, 
werkzaam bij de Rijksverzekeringsbank of 
bij een Raad van Arbeid. 

§ 4. Slotbepalingen. 

15. 1. Openbare lichamen alsmede de 
bedrijfsverenigingen, bedoeld in actikel 13 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 1922 
en artikel 39 der Kinderbijslagwet, en de 
Vereniging "Zee-Risico" zijn verplicht aan 
het bestuur der Rijksverzekeringsbank en 
de Raden v. Arbeid ten behoeve van de uit
voering van deze wet kostelool! inlichtingen 
te doen verstrekken. 

2. Alle ambtenaren, tot afgifte van uit
treksels uit registers van de burgerlijke 
stand bevoegd, zijn verplicht aan het be
stuur der Rijksverzekeringsbank en de Ra
den van Arbeid de door hen ten behoeve 
van deze wet gevraagde uittreksels uit die 
registers kosteloos toe te zenden. 

3. Alle gegevens en uittreksels of af
schriften uit vonnissen, arresten. registers 
en andere stukken, welke het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank of de Raden van Ar
beid voor de uitvoering van deze wet nodig 
hebben, worden door de griffiers van de 
burgerlijke gerechten vrij van · alle kosten 
verstrekt. 

16. x. De krachtens deze wet toegeken
de kinderbijslagen en de aan de uitvoering 
dezer wet verbonden admin_istratiekosten 
komen ten laste van het Rijk. 

2. Het Rijk schiet aan de Rijksverzeke
ringsbank gelden voor ter financiering . van 
de door haar inl!'evolge deze wet te verrich
ten betalingen. 

3. Door de Minister van Sociale Zaken 
kunnen ter uitvoering van dit artikel nadere 
regelen worden geitteld. 

17, Hetgeen nog ter voorbereiding van 
het in werking treden van deze wet en tot 
haar uitvoering nodig is, wordt door de 
Minister van Sociale Zaken geregeld. 

18. Artikel 23 der Kinderbijslagwet on
dergaat de volgende wijziging: 

Tussen het eerste en het tweede lid wordt 
een nieuw tweede lid ingevoegd, luidende: 
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"2. D e arbeider komt geen kinderbijslag 
toe voor een kind over een tijdvak, waar
over v0or dat kind recht oo kinderbijslag 
bestaat ingevolge de Kinderbijslagwet voor 
invaliditeits- . ouderdoms- en wezenrente
trekkers.· Door Onze Minister kunnen ter 
uitvoering van het bepaalde in de vorige 
volzin nadere regelen worden gesteld.". 

Het cijfer "2", voor het bestaande tweede 
lid geplaatst, wordt vervangen door het 

cijfer "3". 
19. D e Invaliditeitswet ondergaat de 

volgende wijzigingen: 
I n de artikelen 31, derde lid, 82, 83, eerste 

lid, 84, eerste Jid, 86, eerste lid, 88, 89, eer
ste en derde lid en 101, eerste en tweede lid, 

✓wordt het cijfer "14" vervangen door "16". 
20. D eze wet kan worden aangehaald 

onder de titel: ,,Kinderdbijslagwet voor in
validiteits-, ouderdoms- en wezenrentetrek
kers". 

21. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip, dat voor ver
schillende artikelen verschillend kan wor
den gesteld. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P~Jeize Soestdijk, 15 Juli 

1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Sociale Zaken. W. DREES. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. :w Aug. z948). 

8. I 3 10 

15 Juli 1948. WET, tot wijziging van het 
Elfde Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 806; 
Hand. II 47/48, bladz. 2036; 
Bijl. H and. I 47/48, 806; 
H and. I 47/48, bladz. 699 . 
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15 Juli 1948. WET, houdende bekrachti

ging van een met toepassing van de arti
kelen 92 en 93 der Indische Staatsrege
ling vastgestelde ordonnantie. 
(Voorzieningen ten aanzien van de tijde
lijke heffing van overgangs-uitvoerrecht 
alsmede met betrekking tot de wijze van 
vaststelling van de gemiddelde prijs van 
Java standard sheets ter berekening van 
het uitvoerrecht op rubber.) 

B ijl. Hand. II 47/48, 812; 
Hand. II 47/48 , bladz. 2022; 
Bijl. Hand. I 47/48, 812,; 
Hand. I 47/48, bladz. 699. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

R egentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullén zien of horen lezen, 

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

dat de bekrachtiging wenselijk is van de met 
t oepassing van de artikelen 92 en 93 der In-
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dische Staatsregeling vastgesteld e ordon
nantie van 26 Maart 1947 (Indisch Staats
blad no. 54) inzake de vaststelling van de 
tijdelijke heffing van overgangs-uitvoerrecht 
en van de wijze van V<!Ststelling van de g_e
middelde prijs van Java standard sheets ter 
berekening van het uitvoerrecht op rubber: 

Zo is het, dat Wij, de R aad van State en z . 
Enig artikel. 

De met toepassing van de artikelen 92 en 
93 der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie van 26 Maart 1947 (Indisch 
Staatsblad no. 54) inzake de vaststelling van 
de tijdelijke heffing van overgangs-uitvoer
recht en van de wijze van vaststelling van de 
gemiddelde prijs van Java standard sheets 
ter berekening van het uitvoerrecht op rub
ber, wordt bekrachtigd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 1948. 

JULIANA. 
De Minister zonder Portefeuille. 

GÖTZBN. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 17 Aug. 1948). 
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IS juli I948. WET, houdende wijziging 
• van de P ensioenwet voor de Spoorweg, 
ambtenaren 1925 (Staatsblad No. 294) . 

Bijl. Hand. II 47/48, 675; 
Hand. II 47/48, bladz. 1828- I847, I85I 

-z86z. 1887-I890, z9zo; 
Bijl. Hand. I 47/48, 675; 
Hand. I 47/48,. bladz. 700--704. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is in verband met de 
voorgenomen wijziging van de P ensioenwet 
I922 (Staatsblad no. 240), enkele overeen
komstige voorzieningen te treffen ten aan
zien van de P ensioenwet voor de Spoorweg
ambtenaren I925 (Staatsblad no. 294) , se
dert gewijzigd, en in laatstgenoemde wet 
enige andere wijzigingen aan te brengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
¼t. 1. Waar in deze wet gesproken 

wordt van d e Pensioènwet, wordt bedoeld 
d e Pensioenwet voor de Spoorwegambtena
ren 1925 (Staatsblad no. 294), sedert gewij
zigd. 

2, Artikel I7 van de P ensioenwet wordt 
gewijzigd als volgt: 

a. in het eerste lid, onder letter b, wordt 
,,s½" vervangen door: ,,6.r"; 

b . in het derde Jid worden de woorden 
,,beperkt op den voet van artikel 47" ver-
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vangen door: ,,beperkt tot f 3000'·'. 
3, r. In artikel 18, eerste lid, der Pen

sioenwet wordt in plaats van, ,,drie maan
den" gelezen: ,,zes maanden''; 

2. In artikel 18, vijfde lid, der Pensioen
wet wordt achter het woord "spoorweg
ambtenaar" een komma geplaatst en ver
volgens worden ingevoegd de woorden: 
,,diens loon als arbeidscontractant". 

4. Na artikel 18a der Pensioenwet wor
den opgenomen twee nieuwe artikelen 18b 
en 18c, luidende: 

,,Art. 18b". ,,r. Voor pensioen wordt, in
dien de betrokkene daartoe binnen zes 
maanden, nadat hij de hoedanigheid van 
spoorwegambtenaar heeft verkregen, schrif
telijk aan de Directie het verlangen heeft te 
kennen gegeven, op •de voet van de volgen
de bepalingen ingekocht .de tijd, mits niet 
mînder dan een aaneengesloten tijdvak van 
twaalf maanden bedragende, die een 
spoorwegambtenaar na het in werking tre
den van deze wet en onmiddellijk vooraf
gaande aan de datum, waarop hij de hoe
danigheid van spoorwegambtenaar verkreeg, 
zonder die hoedanigheid op arbeidsovereen
.komst naar burgerlijk recht in dienst van 
de in artikel 3 genoemde Maatschappijen, 
onderscheidenlijk Vennootschap, heeft door
gebracht. 

2. De als inkoopsom te betalen bijdrage 
beloopt voor elk jaar van de in het eerste 
lid bedoelde tijd een bedrag, overeenkom
stig het tarief, vastgesteld krachtens artikel 
18a. 

3 . De bijdrage is verschuldigd door de 
in het eerste lid bedoelde Vennootschap en 
kan tot een bedrag van 7 5 ten honderd op 
de belanghebbende worden verhaald · door 
inhouding op diens wedde als spoorweg
ambtenaar, diens loon als arbeidscontrac
tant of op diens pensioen of wachtgeld als 
oud-spoorwegambtenaar. Ingeval het be
drag, dat ingevolge artikel 247, vijfde lid, 
der Invaliditeitswet wordt gerestitueerd, 
meer bedraagt dan 25 ten honderd der bij
drage, wordt het verhaal op belanghebben
de beperkt tot het verschil tussen het be
drag der bijdrage en bedoeld gerestitueerd 
bedrag. De inhouding geschiedt in tien 
achtereenvolgende jaren, telkenmale 'voor 
een tiende gedeelte. 

4. De verplichting tot betalen van de 
bijdrage vervalt niet door het ontslag of 
het overlijden van de spoorwegambtenaar." 

,.Art. 18c''.. ,,De Directie is bevoegd bij 
gemotiveerde beslissing te verklaren, dat 
een niet tijdig ingediend ver.zoek om in
koop voor pensioen van diensttijd of van 
tijd op wachtgeld doorgebracht, geacht 
wordt binnen de daarvoor gestelde termijn 
te zijn ingekomen, indien naar het oordeel 
der Directie belanghebbende redelijkerwijs 
niet geacht kan word~n in verzuim te zijn 
geweest." 

5. In artikel 28 der Pensioenwet wordt 
,,f 4000" vervangen door "f 4800". · 

6, Artikel 29 der Pensioenwet wordt ge-
wijzigd als volgt: ,, 
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a. in het eerste lid wordt aan het slot de 
zinsnede: 

"of op wachtgeld, als bedoeld in artikel 
18, dan wel in militaire dienst, als bedoeld 
in artikel 18a doorgebracht" vervangen 
door: ,,doorgebracht, aan wel voor pensioen 
ingekocht overeenkomstilf het bepaalde in 
de artikelen 18, 18a en 18b''; 

b. opgenomen wordt een vierde lid, lui
dende : 

,,4. Als diensttijd voor pensioen, over
eenkomstig het eerste lid, komt mede in 
aanmerking de tijd, welke volgens de · P en
sioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) vobr 
pensioen in aanmerking zou komen, indien 
aan belanghebbende pensioen werd toege
kend uit de betrekking, waarin die tijd is 
doorgebracht. Diensttijd, welke krachtens 
artikel 56, eerste lid, C, onder e, der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) voor 
pensioen in aanmerking komt, blijkt voor 
de toepassing van deze wet buiten beschou
wing." 

7. In artikel 34 der Pensioenwet wordt 
,,f 4000" vervangen door "f 4800". 

De tekst van artikel 34 wordt in zijn ge
heel opnieuw vastgesteld als volgt: 

"Art. 34. r. Eenzelfde persoon geniet 
tezamen niet meer dan f 4800 per jaar aan 
pensioen volgens deze wet en vroegere niet
militaire pensioenwetten, of, komt hem een 
pensioen als gewezen Minister toe, niet 
meer dan f 6000 per jaar. · 

2. Het ingevolge deze wet toe te ken
nen pensioen van hem, die tevens een pen
sioen op grond van een andere regeling ge
niet ten laste van het Rijk, ten laste van 
Nederlands-Indië, van Suriname of van 
Curaçao, ten laste van een publiekrech
telijk lichaam in een dezer gebieden of ten 
laste van een door het openbaar gezag in
gesteld fonds, wordt, indien het totaal zij
ner pensioenen, zonder meäerekening van 
de pensioensverhoging, gegrond op de arti
kelen 18, 19 en 20 der Pensioenwetten voor 
de Zeemacht en voor de Landmacht 
(Staatsblad 1922, nos. 65 en 66) en op de 
artikelen 17, 18 en 19 van de Pensioen
wetten voor het personeel der Koninklijke 
Marine Reserve en voor het Reserve-per
soneel der Landmacht (Staatsblad 1923 nos. 
355 en 356) en daarmede overeenkomende 
bepalingen in vroegere wetten, meer zou 
bedragen dan f 4800 of, komt hem een pen
sioen als gewezen Minister toe, dal} f 6000 
op de voet van het bepaalde in het volgen
de lid beperkt. 

3. Deze beperking geschiedt aldus, dat 
het ingevolge deze wet toe te kennen pen
sioen wordt gesteld op een zodanig gedeelte 
van f 4800 onderscheidenlijk f 6000 als 
evenredig is aan de verhouding, waarin dat 
pensioen, indien het niet beperkt werd, 
zou staan tot het totaal der p_ensioenen, 
hetwelk hem, afgescheiden van eventuele 
beperkende bepalingen, doch met inacht
neming van tijdelijke algemene kortingen, 
zou toekomen. Bij de toepassing van deze 
bepaling blijven de in het vorig lid be-
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doelde pensioensverhogingen buiten aan
m erking. 

4. Het bepaalde in het tweede en het 
derde lid vindt overeenkomstige toepassing 
indien hij, wie ingevolge deze wet een pen
sioen is ·toegekend, alsnog een pensioen op 
grond van . een andere regeling, zoals be
doeld in het tweede lid, gaat genieten. 

5. Het bepaalde bij de vorige leden van 
dit artikel is niet van toepassing op hem; 
die op 1 Januari 1947 reeds meer dan één 
pensioen , als in dit artikel bedoeld, geniet." 

8. Aan artikel 40, tweede lid, der P en
sioenwet wordt aan het slot toegevoegd: 

,,Indien een weduwe van een spoorweg
ambtenaar en/of gewezen spoorwegambte
neer recht heeft op pensioen ten laste van 
het ·fonds en tevens, uit hoofde van de mili
taire dienst van haar echtgenoot, recht 
heeft op pensioen ten laste van het Rijk, 
wordt, hetzij zi; in totaal aan pensioen meer 
zou genieten dan het hoogste dier pen
sioenen, of bij gelijkheid hunner bedragen, 
dan één dier pensioenen, op het pensioen t en 
laste van het fonds in mindering ge
bracht." 

9. Het bepaalde in artikel 43 der P en
sioenwet wordt vervangen door: 

"Recht op tijdelijk pensioen hebben de 
vrouw en de minderjarige wettige of ge
wettigde kinderen van: 

a. een spoorwegambtenaar, die in de 
uitoefening_ van zijn dienst is vermist ge
raakt; 

b. een spoorwegambtenaar of een ge
wezen spoorwegambtenaar , voor zover voor 
zijn na te laten betrekkingen_ uitzicht _op 
gezinspensioen bestaat, te wiens aanzien 
bij rechterlijk vonnis is v e rklaard, dat er 
rechtsvermoeden van overlijden bestaat, of 
te wiens aanzien, ter beoordeling van de 
Directie, gegronde redenen bestaan om aan 
te nemen, dat hij ten gevolge ·van de oor
logsomstandigheden in het tijdvak van 10 

Mei 1940 tot 5 M ei 1945 is vermist ge
raakt." 

10. In artikel 47 der P ensioenwet wordt 
,,f 3000" vervangen door ,,f 5000". 

11. Het bepaalde in artikel 54 der P en
sioenwet wordt vervangen door: 

,,Het tijdelijk pensioen, bedoeld in arti
kel 43, is gelijk aan het pensioen, dat de 
belanghebbenden zouden hebben ontvan-. 
gen, wanneer de echtgenoot of vader bij de 
dienstverrichting ware overleden." 

12. Opgenomen wordt na artikel 6x der 
Pensioenwet een artikel 6m met de vol
gende tekst : 

"Art. 6ra. Het weduwenpensioen wordt 
niet uitbetaald over de tijd, gedurende wel
ke een weduwe in' concubinaat leeft." 

13. H et bepaalde in artikel 62 der Pen
sioenwet wordt vervangen door: 

"1. Het tijdelijk pensioen, verleend op 
grond van artikel 43, gaat in met de dag, 
volgende op die der vermissing of met de 
dag, volgende op die, waarop het rechtsver
moeden van ovèrlijden bij rechterlijk vonnis 
is uitgesproken, onderscheidenlijk met de 
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dag, volgende op die der door de Directie 
aangenomen vermissing. 

2. Het tij~elijk pensioen, als bedoeld in 
het vorig lid, eindigt, wanneer de vermiste 
in leven blijkt te zijn, met een door de 
Directie te bepalen datum." 

Overgangs_ en slotbepalingen. 
14. 1. Spoorwegambtenaren, voor wie 

op de datum, waarop deze wet in werking 
treedt, de in de artikelen 18 en 18b der 
P ensioenwet genoemde termijn van drie, 
onderscheidenlijk zes maanden reeds is ver
streken, kunnen alsnog binnen zes maanden 
na eerstbedoelde datum een schriftelijk ver
zoek om inkoop, als bedoeld in de artikelen 
18 en 18b, bij de Directie indienen. 

2. Voor het vaststellen van de voor in
koop verschuldigde bijcltage en van het ver
haal daarvan wordt uitgegaan van de toe
stand op de datum van in werking treden 
van deze wet. · 

15. a. Pensioenen, welke zijn toegekend 
vóór de datum van in werking treden dezer 
wet, doch m et ingang van een datum, val
lende op of nà het tijdstip, waarop de ar
tikelen 5 en 10 dezer wet geacht worden in 
werking te zijn getreden, worden voor zo
veel nodig ambtshalve door de Directie her_ 
zien met ingang van de datum van ingang 
van het pensioen, met inachtneming van 
artikel 28 en artikel 47 der P ensioenwet 
zoals deze artikelen ingevo1ge deze wet lui
den. 

b. Pensioen en, welke zijn toeg!!kend 
voor de datum van in werking treden de
zer wet, doch met ingang van een datum, 
vallende op of nà het tijdstip, waarop arti
kel 6b dezer wet geacht wordt in werking 
te zijn getreden, worden op een door of 
namens de belanghebbende ingediend schrif
telijk verzoek door de• Directie h erzien met 
inachtneming van artikel 29, vierde lid, der 
P ensioenwet , zoals dit artikel ingevolge de
ze wet luidt. D eze herziening gaat in met 
de datum van ingang van het pensioen, ten
zij het verzoek is ingekomen meer dan twee 
jaren nà de datum van in werking treden 
van deze wet. In dit laatste geval gaat de 
herziening eerst in met ingang van de dag, 
waaroo de aanvrage bij de Directie is in
gekomen. 

16. De bijdrage bedoeld in artikel 19, 
eerste lid, der P ens_ioenwet, verschuldigd 
door hen, die vóór de datum van in wer
king treden dezer wet zich op de voet van 
artikel 44 der Pensioenwet voor hun na te 
laten betrekkingen het behoud van uitzicht 
op pensioen, b erekend over een grondslag 
van f 3000 hebben verzekerd en die inge
volge- artikel 47 der P ensioenwet, zoals dit 
artikel ingevolge deze wet zal luiden, voor 
die betrekkingen een hoger uitzicht heb
ben verkregen, wordt van 1 Januari 1947 af 
en zolang dat hoger uitzicht bestaat, be
paald op het in verband hiermede verschul
digde bedrag, ten~j zij binnen drie maan
den na eerstgenoemde datum aan de Direc
tie schriftelijk de wens te kennen geven dit 
~iet te verlangen, in welk geval de bereke-
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ning van het weduwen- en wezenpensioen 
geschiedt ingevolge de desbetreffende bepa
lingen van de Pensioenwet, zoals deze laat
stelijk voor het in werking treden dezer wet 
luidde. 

17. P ensioenen, tussen 10 Mei 1940 en 
de datum van in werking treden van deze 
wet verleend in strijd met artikel 40, twee
de lid, der P ensioenwet, zoals dit artikel 
ingevolge deze wet luidt, worden voor zo
ver nodig door de Directie ambtshalve her
zien met ingang van de eerste dag ·,ran het 
kwartaal , volgende op de datum van in 
werking treden van deze wet. 

18. 1. D e artikelen 8, 9, II en 13 wor
den geacht in werking te zijn getreden m et 
ingang van 10 Mei 1940. 

Het bepaalde in artikel 6 onder letter b 
wordt geacht in werking te zijn getreden 
met ingang van 1 December 1942. 

D e artikelen 2, 5, 7 en 10 worden geacht 
in werking te zijn getreden met ingang van 
1 Januari 1947. 

2. Behoudens het bepaalde in het vorige 
lid treedt deze wet in werking met ingang 
van de dag volgende op die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 15 Juli 

1948. 
JULIANA. 

D e Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 5 Nov. 1948). 

S. I 313 

IS Juli 1948. WET, tot nadere wijziging 
va-n het Twaalfde Hoofdstuk der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 47/48, 828; 
Hand. II 47/48, bladz. 2022; 
Bijl. Hand. I 47/48, 828; 
Hand. I 47/48, bladz. 724. 

S. I 314 

15 Juli 1948. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 7 der Muntwet 1948, 
Staatsblad· No. I 156. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gelet op artikel 7 van de Muntwet 1948 ; 
l\1ede gelet op artikel 19 van de Bankwet 

1948; . 
Op de voordracht van de Ministers van 

Financiën en van Verkeer en Waterstaat 
van 6 Juli 1948, Generale Thesaurie, afde
ling Binnenlands Geldwezen, no. 225, en 
van 13 Juli 1948, afdeling P.T.T., no. 2; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Als kantoren, bedoeld in artikel 

7 van de Muntwet 1948, worden aange
wezen: 
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1. De Nederlandsche Bank N.V. te Am
sterdam, de Bijbank van De Nederlandsche 
Bank N.V. te Rotterdam en de Agentschap
pen van De Nederlan(jsche Bank N.V., voor 
zover bij het verwisselen geen kwartjes, 
dubbeltjes, stuivers en centen zijl). betrok
ken; 

II. de· poste, post- en telegraaf, post-, 
telegraaf- en telefoonkantoren en de door 
de Directeur-Generaal der Po.sterijen, Tele
grafie en Telefonie aan te wijzen kantoren 
der posterijen, voor zover bij het verwisse
len wel kwartjes, dubbeltjes, stuivers of 
centen zijn betrokken. 

2. De regeling van de dagen en uren, 
waarop de bij artikel 1, sub 'Il, aangewezen 
kantoren voor het daarbij omschreven doel 
geopend zullen zijn, geschiedt door de Di
recteur-Generaal der Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie. · 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de dag, waarop de Muntwet 1948 
in werking treedt. . 

De M inisters van Financiën en van Ver
keer en Waterstaat zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Nederlandse Staatcourant zal 
worden geplaatst. 

Soestdijk, 15 Juli 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Financiën, P . LIEFTINCK, 

De Minister van V. en W., H. Vos. 
(Uitgeg. 23 Juli z948). 

S. I 315 

16 Juli 1948. BESLUIT tot schorsing van het 
besluit van burgemeester en wethouders 
der gemeente Molenaarsgraaf dd. 17 Juni 
1948, in zake terreinafscheiding voor 
de Nederlandse Hervormde kerk aldaar. 

In naam van Hare Majesteit Wihelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 9 Juli 1948, no. 8335 
afdeling · Binnenlands Bestuur, bureau Be: 
stuurszaken tot schorsing van het Besluit van 
bur~emeester en wethouders der gemeente 
Molenaarsgraaf dd . 17 Juni 1948, houdende 
inwilliging van het verzoek van de kerkvoog
d ij der Nederlandse Hervormde gemeente 
aldaar dd. 14 Juni 1948, om een gedeeltelijke 
terreinafscheiding te mogen plaatsen om het 
plein voor de Nederlandse Hervormde kerk 
aldaar; 

Overwegende, dat het wenselijk is, hangen
de het onderzoek naar de vraag, of dit besluit 
in strijd is met de wet, de werking daarvan 
te voorkomen; • 

Gelet op de artikelen 185-187 der ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Bovengenoemd besluit van burgemeester 

en wethouders der gemeente Molenaarsgraaf 
tot I Juli I 949· te schorsen. 

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

Soestdijk, 16 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken. 
WITTEMAN. 

( Uitgeg . 17 Augustus 1948.) 

S. I 316 
17Juli 1948. BESLUIT betreffende de 

opening van de zitting der Staten
Generaal. 

In naam van. Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

W ij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 15 Juli 1948, 
No. U 8613, Afdeling Wetgeving; 

Gelet op artikel 106 van de Grondwet ; 
Hebben besloten en besluiten: 

Enig artikel 
De Minister-President wordt gemachtigd 

van Onzentwege de aanstaande zitting der 
Staten-Generaal te openen in een verenigde 
vergadering der beide Kamers op Dinsdag de 
27ste Juli 1948, des namiddags te één uur. 

De Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de beide Kamers der Staten-Generaal, aan de 
Raad van State, aan de Ministeriële Departe
menten en aan de Algemene Rekenkamer en 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

Soestdijk, 17 Juli 1948. . 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken , 
WITTEMAN. 

( Uitgeg. 23 Juli 1948.) 

S. I 317 
17 Juli 1948. BESLULT tot aanwij2.ing 

overeekomssig artikel 170 der hoger
onderwijswet , van de stichting "Leidsch 
Universiteits-Fonds", gevestigd te Lei
den, als bevoegd om bij de faculteit 
der wis- en natuurkunde aan de Rijks
universiteit te Leiden een bijzondere 
leerstoel te vestigen in de geophysische 
en geologische kaarteringsmethoden. . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelm ina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
15 Mei 1948, .N°: 65.936 III, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hoger
onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 Juni 1948, N°. 25). 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 8 Juli 1948, afdeling 
Hoger Onderwijs en Wetenschappen, N°. 
74.143. 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Stichting " Leidsch Universiteits

Fonds" , gevestigd te Leiden, aan te wijzen 
als bevoegd om bij de faculteit der wis- en 
natuurkunde aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden een bijzondere leerstoel te vestigen, 
opdat door de daarvoor te benoemen hoog
leraar onderwijs zal worden gegeven in de 
geophysische en geologische kaarterings
methoden. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit , hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de R aad van State. 

Soestdijk, 17 Juli 1948. 

S. I 318 

JULIANA. 
De Minister Onderwijs, Kun-· 
sten en W etenschappen, 

Jos. J. GIELEN. 
(Uitgeg. 17 Aug. 1948) . 

17 Juli 1948. BESLUIT, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hoger
onderwijswet, van het bestuur der St. 
Radboudstichting, gevestigd te Utrecht, 
als bevoegd om bij de faculteit' der god
geleerdheid aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht een bijzondere leerstoel te vesti
gen in de Rooms-Katholieke dogmatische 
theologie . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, , 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk , 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
16 April 1948, No. 64.674 II I , afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen ; 

Gelet op de artikelen 170---172 der hoger
onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 Juni 1948, No. 26); 
Gezien het nader rapport van de voornoemde 

Minister van 8 Juli 1948, afdeling Hoger On
derwijs en W etenschappenNó. 74. 142. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het Bestuur der Sint Radboudstichting, 

gevestigd te Utrecht , aan te wijzen als be
voegd om bij de faculteit der godgeleerdheid 
aan de Rijksuniversiteit te Utrecht een bij
zondere leerstoel te vestigen. opdat door de 
daarvoor te benoemen hoogleraar onderwijs 
zal worden gegeven in de Rooms-Katholieke 
dogmatische theologie. 

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

Soestdijk, 17 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

Jos. J . GIELEN. 
(Uitgeg . 17 Augustus 1948.J 
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S. I 319 

22 Juli 1948. BESLUIT, tot schorsing van 
het besluit van burgemeester en wet
houders der gem eente Maarssen ~d. 
28 Januari 1948, betreffende het verle
nen van een vergunning tot oprichting 
van een inrichting voor vervaardiging en 
bewaring van ont p lofbare stoffen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij J ULIANA, Prinses d er Nederland en, 
R egentes van het Koninkr ijk, 

Op de voordracht van d e Minister van 
Sociale Zaken van 14 Juli 1948, Afdeling 
Arbeidsverhoudingen, no. 319; 

Overwegende, dat het wenselijk is, hangen
d e het onderzoek naar de vraag, of het be
sluit van Burgemeester en wethouders van 
Maarssen dd. 28 Januari 1948, waarbij aan 
J. A. H. Stevenhagen aldaar vergunning is 
verleend tot oprichting van een inrichting 
voor vervaardiging en bewaring van vuur
werk , bewaring van buskruit en andere ont
plofbare stoffen, in strijd is met d e wet en 
het algemeen belang , de werking van dit 
besluit te voorkomen ; 

Gelet op de artikelen 185-187 der Ge
meentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld besluit van Burgemeester 

en wethouders van Maarssen dd. 28 Januari 
1948 te schorsen tot I Februari 1949. 

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

Soestdijk, 22 Juli 1948. _ 

De Minister van Sociale Zaken, 
W. DREES. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 17 Augustus 1948.) 

s. 1 320 

- 22 ]ul_i_ ~9f8. BESLUIT, houdende nadere 
w1.1z1gmg van het Besluit bezoldiging 
ambtenaren Tribunalen, St.bl. No. F 6. 

In naam van Hare Majestei t Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordrach t van de Minister van 
Justitie van 31 Mei 1948,. 8e Afdeling Bu
reau B, No. 6100 C 5 Kabinet; 

Gelet op het bepaalde in artikel 13 van 
het Tribunaulbesluit; 

De Raád van State gehoord (advies van 
22 Juni :1948, no. 23); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Minister van 16 Juli 1948, 8e Afdeling B, 
Kabinet no. 6100 C 9; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. In het besluit bezoldiging amb

tenaren Tribunalen (Koninkiijk besluit van 
4 Januari 1945, Staatsblad No. F 6, gewij
zigd bij het Koninklijk besluit van 19 Mei 
1945, Staatsblad No. F 78) worden de vol
gende nadere wijzigingen aangebracht: 

1. Artikel 3, lid 1, wordt gerekend van 
1 Juli 1947 gelezen als volgt : 

L . & S. 1948 
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"1. De vergoedingen, welke krachtens 
dit besluit worden genoten door hen, die 
ongefiuwd zijn. voor zover zij niet gehuwd 
zijn geweest, worden verminderd m et 5 ten 
honderd". 

2. Artikel 3, Jid 2, wordt gerekend van 
24 Januari 1945 gelezen als volgt : 

"2. D e bepalingen van het eerste lid 
vinden geen toepassing t en aanzien van 
enige kostwinners" . 

3. Artikel 3, lid 3, wordt gerekend van 
de eerste van de maand, volgende op die, 
waarin dit besluit in werking treedt, gele
zen als volgt: 

"3. De verhoging of vermindering van 
de vergoeding. als gevolg van de wijziging 
van de omstandigheden, welke de in artikel 
1 genoemde ambtenaren al dan n iet doen 
vallen onder de in het eerste lid bedoelde 
vermindering, gaat in met de eerste dag der 
maand, volgende op die, waarin de wijziging 
plaats vindt". 

4. Artikel 7, wordt gerekend van 24 Ja
nuari ICl45 gelezen als volgt: 

.,1. Op de vergoeding en eventuele tij
delijke kindertoelage van de in artikel 1 
bedoelde ambtenaren bij de Tribunalen 
wordt in mindering gebracht 2/3 van het
geen, waarop zij uit enigen ande ren hoofde 
als bezoldiging, toelage, wachtgeld of pen
sioen ten laste van het R ijk, een provincie, 
gemeente of ander openbaar lichaam aan
spraakrechten hebben, met dien verstande, 
dat deze mindering zal worden berekend 
over de bezoldiging, toelage, het wachtgeld 
of pensioen, zoals een en ander voor het be
treffende ambt gelden op de datum van in
werkin gtreding van dit besluit, waarbij geen 
rekening dient te worden gehouden met la
t ere wijzigingen in de regelingen betreffen
d e die bezoldiging, toelage, wachtgeld of 
pensioen, ook al zouden deze met terugwer
kende kracht geschieden. 

1. In geen geval wordt, op grond van dit 
artikel, een hoger bedrag in mindering ge
bracht dan 2/3 gedeelte van de in de aanhef 
van h~t eerste lid bedoelde vergoeding en 
eventuele tijdelijke kindertoelage". 

Art. II. Di t besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag, volgende op 
die van de dagtekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

D e Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waar
van afschrift zal worden gezonden aan de 
R aad van State en aan de Algemene Re
kenkamer. 

Soestdijk, 22 Juli 1948. 
JULIANA. 

D e Min. v. Justi tie, J. H . VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 3 Aug. 1948) . 

{3. I 321 · 
24 Juli 1948. WET, houdende naturali

satie van Anthonius Jacobus Marie 
Clarijs. 

44 
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Bijl. Hand. II 47/48, 754; 
Hand. II 47/48, bladz. 2068; 
Bijl. Hand I 47/48, 754; 
Hand. I 47/48, bladz. 726. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten. : 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Anthonius Jacobus Marie Clarijs, die aan Ons 
een verzoek daartoe heeft gedaan, met over
legging van de bewijsstukken, bedoeld in 
artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van IS December 1938 (Staatsblad 
no. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedyinden en verstaan bij deze : 

Art. r. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan Anthonius Jaco
bus Marie Clarijs, geboren te IJzendijke (Zee
land) 9 October 1912, preparator technicus 
aan de Rijksuniversiteit te Gent, wonende 
te Gentbrugge (België). 

Art. 2. Deze wet treédt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip, 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële 'Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 13 Augustus 1948.) 

S, I 322 
24 Juli 1948. WET, houdende naturalisatie 
van Karel Blass en 19 anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 756; 
Hand. II 47/48, bladz. 2069-2070; 
Bijl. Hand. I 47/48, 756; 
Hand. I 47/48 , bladz. 726. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat er aanleiding is tot naturalisatie' van 
Karel Blass en 19 anderen, die aan Ons een 
verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging-wat betreft de in artikel 2 genoem
den voor zoveel doenlijk-van de bewijs
stukken . bedoeld in artikel 3 der wet van 12 
December 1892 (Staatsblad no. 268) op het 
Nederlanderschap en het Ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1918 (Staatsblad no. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge-
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hoord, en met gemeen ove eg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. r. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

r0 • Karel Blass, geboren teRipare (Tsjecho
Slowakije) 25 April 1892, musicus, wonende 
te Batavia (Nederlandsch-Indië); 

2°. Werner Adalbert Collier, geboren te 
B urg (Duitsland) 14 April 1896, bacterioloog, 
wonende te Bandóeng (Nederlandsch-Indië); 

3°. Bernhard Friedrich Engelke, geboren 
te Hannover (Duitsland) 25 April 1880, koop
man, wonende te Bandoeng (Nederlartdsch
Indië); 

4°. Géza Frid geboren te Sighetul Mar- , 
matiei (Roemenië) 25 Januari 1904, pianist , 
wonende te. Amsterdam, provincie Noord
holland; 

5°. Willibald Grammetbauer, geboren te 
Lindberg (Duitsland) 19 December 1895, 
dierenverzorger, wonende te R otterdam, pro
vincie Zuidholland; 

6°. Walter Milosch Kaposi, geboren te 
Wenen (Oostenrijk) 13 September 1903, be
drijfsleider, wonende te Utrecht, provincie 
Utrecht; 

7° . Lina Kaufmann, geboren te Kom
•mern (Duitsland) 5 April 1901, chef-inkoop
ster, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

8°. Johann Kienzl, geboren te Oberhaid 
(Tsjecho Slowakije) 2 Juni 1888, klooster
broeder, wonende te Arcen en Velden, pro
vincie Limburg; 

9°. Joseph Kunowski, geboren te Rölling
hausen, Re -klinghausen (Duitsland) 16 Maart 
1904, mijnwerker, wonende t e Amste .rade, 
provincie Limburg. 

10°. Hugo L etzel, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) ro Juli 1909, bedrijfsleider en 
bontwerker, wonende te Amsterdam, provin-
cie Noordholland; · 

r r0 • Constantin Masluk, geboren te Kief{ 
(Rusland) 14/27 Mei 1900, kleermaker, 
wonende te 'Bandoeng (Nederlandsch-Indië); 

12°. J osef Mayer, geboren te Angern 
(Oostenrijk) 13 December 1904, kleermaker, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

13°. Margareta Aloisia Netolicky, geboren 
te Wenen (Oostenrijk) r Mei 1908, kraamver
zorgster, wonende te N eede, provincie Gel-
derland; . 

14°. Hermine Margarethe Emma Neuhser, 
geboren te Wenen- (Oostenrijk) 19 April 1915, 
arts, wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

15°. Katharina Quadt , geboren te Ober
menden, Menden - Rheinland - in Siegburg
Mülldorf (Duitsland) 28 Januari 1900, dienst
bode, wonende te Roggel, provincie Limburg; 

16°. Peter Josef Rütten, geboren te Gro
tenrath, Geilenkirchen (Duitsland) 21 Augus
tus 1898, mijnwerker, wonende te Eygels
hoven, provincie Limburg; 

17°. Theodor Spiegel, geboren te Hamburg 
(Duitsland) 14 September 1922, student, 
wonende te Delft. provincie Zuidholland. 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3° . , der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad no. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
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no, 204), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan: 

1°. Barend Leendert Herman, geboren te 
Amsterdam (Noordho/land) 15 Juli 1893, 
concierge-magazijnbediende, wonende te 
Utrecht, provincie Utrecht; 

_2°. J ohann Jacob Vels, geboren te Duis
burg (Duitsland) 5 Juni 1892, werkman, wo
nende te Ar-nhem, provincie Gelderland; 

3°. Franz Wojtal, geboren te Bonn (Duits
land) 31 Mei 1919, textielarbeider, wonende 
te Hulst , provincie Zeeland. 

Art. 3. Deze wet treedt in wérking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat , aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand- zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. I3 Augustus 1948.) 

S. I 323 

24 Juli 1948. WET, houdende naturali
satie van Naftula Baumgarten en 19 
anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 770; 
Hand. II 47/48, bladz. 2069-2070 ; 
Bijl. Hand. I 47/48, 770; 
Hand. I 47/48, bladz. 726. 
In naam van Hare Majesteit l),(ilhelmina, 

enz.; 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluµt ! doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Naftula Baumgarten en 19 anderen, die flan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging-wat betreft de in artikel 2 ge
noemden, voor zoveel doenlijk-van de be
wijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad No. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 De
cember 1938 (Staatsb lad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Gener aal, heb ben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. I. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. Naftula Baumgarten, geboren te 
Reiowiec (Polen) 6 Augustus 1909, koopman, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

2°. Gustav Heinrich Boekenkamp, gebo
ren te Bielefeld (Duitsland) 27 November 
1882, technicus, wonende te Utrecht, provin
cie Utrecht; 

3°. Cornelia Johanna Maria van der 
Burg, geboren te 's-Gravenhage (Zuidhol
land) 7 Juli 1904, bedrijfsleidster, gescheiden 
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echtgenote van Friedrich Alexander Lorenz, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid
holland; 

4°. CharlotteGertrudHollinski, geboren te 
Bromberg (Polen) 21 December 1911, ver
pleegster, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

5°. Tfiorolf Gerard Kaspersen, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 28 Juli 1923, machi
nist ter koopvaardij, wonende te Rotterdam, 
.provincie Zuidholland; 

6°. Ernest Katz, geboren te Oradea (Roe
menië) 24 December 1906, goudsmid en 
diamantzetter, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

7°. Octave Jean Léon Lemaire, geboren 
te R ctterdam (Zuidholland) 23 October 1901, 
kleermaker, wonende te Rotterdam, pro
vincie -Zuidholland; 

8°. Gerhard Lewin, geboren te Char· 
lottenburg (Duitsland) 17 December 1905, 
scheikundige, wonende te Oegstgeest, pro
vincie Zuidholland; 

9°. Symche Meerschwam, geboren te 
Chrzanow (Polen) 22 November 1915, koop
man, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

10°. Alexandrine Hildegard Hulda Wil
helmine Rönsch, geboren te Wetter (Duits
land) 3 Mei 1900, zonder beroep, weduwe 
van Paul Rudolf Nuss,wonende te Velp, ge
meente Rheden, provincie Gelderland; 

I 1°. Gertrude Martha Sauer, geboren te 
Gelsenkirchen (Duitsland) 5 Juni 1910, dienst
bode, wonende te '.s-Gravenhage, provincie 
Z uidholland; 

12°. Hedwig Johanna Louise Schwerdt
feger, geboren te Zehlendorf (Duitsland) 22 
Juli 1893, huishoudster, wonende te Ban
doeng (Nederlandsch-Indië); 

13° . . Srul Tabaksblat, geboren te Koek 
(Polen) 27 December 1901/ 9 Januari 1902, 
zendeling onder de joden, wonende te 
's-Gravenhage, provincie Zuidholland; 

14°. Aloys Bertrand Vos, geboren te Sint
Joost-ten-Noode (BeJgië) 28 Maart 1910, ver
tegenwoordiger , wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland. · 

Art. 2 . Met afwijking van het bepaalde bij 
artikel 3, tweede en vierde lid , aanhef en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en ·het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van r! December 1938 
Staatsblad No. 204), wordt bij deze de hoe- . 
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1° Johan Martin Banken, geboren te 
Nieuwenhagen (Limburg) 5 Juli 1917, militair 
chauffeur, wonende te Ubach over Worms, 
provincie Limburg; 

2°. Ludwig Otto Fauser, geboren te Solo
thurn (Zwit serland) 22 November 1906, boek
handelaar en boekbinder, wonende te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

3°. Gerardus .Stephanus Neid, geboren te 
Schiedam (Zuidholland) 5 Mei 1906, koopman 
en incasseerder, wonende te Schiedam, pro
vincie Z uidholland; 

4°. Johannes Cornelis Roden, geboren te 
Valburg (Gelderland) 14 Maart 1897, maga
zijnbediende, wonende te Nijmegert; provin
cie Gelderland; 

5°. Eduard Joseph Sauerwald, geboren te 
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Enschede (Overijssel) 28 Juli 1894, model
maker, wonende te Enschede, provincie 
Overijssel. 

6°. Hermann Carl Friedrich Trettin, ge
boren te Rotterdam (Zuidholland) 22 April 
1900, hofmeester, wonende te Rotterdam, 
provincie Zuidholland. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Col
leges en· Ambtenaren, wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand 
zullen houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 1948. 

De Minister ·van Justitie, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

JULIANA. 

( Uitgeg. 13 Augustus 1948) 

S. I 324 
24 Juli 1948. WET, houdende naturali

satie van Josephus Augustus en 23 
anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 771 ; 
Hand. Il 47/48, bladz. 2069-2070; 
Bijl. Hand. I 47/ 48, 77 r; 
Hand. I 47/48, bladz. 726. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Josephus Augustus en 23 anderen, die aan 
Ons een verzoek daartoe hebben gedaan, 
met overlegging-wat betreft de in de arti
kelen 2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk 
-van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 · (Staatsblad 
No. 204); 

Zo is het , dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, heb ben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. I. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. J osephus Augustus, geboren te B or
gerhout ·(België) 5 April 1895, magazijnmees
ter, wonende te Zaandam, provincie N oord
holland; 

zo. Chaim Awerbach, geboren te Libau 
(Letland) ro Mei 1892, koopman, wonende 
te ' s-Gravenhagr, provincie Z uidholland: 

3°. Agnes Josephine Basista, geboren te 
Bottrop (Duitsland) 22 Juli 1908, hulp in de 
huishouding, wonende te Voorburg.provincie 
Z uidholland; 

4°. Hendrik Bos, geboren te 's-Graven
hage (Zuidholland) 7 Maart 1902, pelsdieren
fokker, wonende te Nunspeet, gemeente 
Ermelo, provincie Gelderland; 

5°. R osa Louise Laufenberg, geboren te 
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Sainte-Florine (Frankrijk) II September 
I9II, huishoudster, wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

6°. Anna Maria Luise Loening , geboren 
te Straatsburg (Frankrijk) 2Juli 1875, zonder 
beroep, weduwe van Karl Heilbronner, 
'Wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 

7°. Klara Bertha Maijer, geboren te 
Bothnang (Duitsland) 21 Maart 1900, zonder 
beroep, gescheiden echtgenote van Karl 
Wilhelm Glatthaar, wonende te 's-Graven
hage, provincie Z uidholland; 

8°. Imre Medgyes, geboren te Csepel 
(Hongarije) 27 Juli 1914, tuindersknecht, 
wonende te Berlikum, gemeente Menalduma
deel, provincie Friesland; 

9°. Alexander Poslavsky, geboren te 
Bisbee (Verenigde Staten van Amerika) 7 
Maart 1919, arts, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht; 

ro0 Dagobert Scheps, geboren te Godes
berg (Duitsland) 21 December 1914, goud
smid, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuidholland; 

I 1°. Wilhelmine Schrimper, geboren te 
Hehsler, Schalke (Duitsland) II Januari 1889, 
huishoudster, wonende te Bilthoven , ge
meente De Bilt, provincie Utrecht; 

12°. Edward Swiderski, geboren te Wlo
dowice (Polen) 6/18 October 1891, fabrikant, 
wonende te Schiedam, provincie Z uidholland; 

13°. Gy frgy Ferenc Szervei, geboren te 
Boedapest (Hongari.ie) 25 April 1908, koop
man, wonende te Soerabaia (Nederlandsch
Indië); 

14°. Isio Teitler, geboren te Cadobestie 
(Rusland) . 6 Juli 1895, handelsbedie'nde, 
wonende te Batavia (Nederlandsch- Indië); 

15°. Engelbert T erlunen , geboren teHaltern 
(Duit sland) 6 Maart 1886, hulpbesteller 
bij de P . T . T ., wonende te Zuilen, provincie 
Utrecht; 

16•. H einrich Wagschal, geboren te B est
wina (Polen) 10 Juni 1912, koopman, wonen
de te Rotterdam, provincie Zuidholland. 

Art. 2. Met afwijkimg van het bepaalde 
bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°., der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204). wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Carl Wilhelm Dröge, geboren te 
Leeuwarden (Friesland) I Januari 1894, 
winkelier, wonende te L eeuwarden, provincie 
Friesland; 

2°. Arthur M ildenberg, geboren te S chüt
torf (Duitsland) 7 October 1892, koopman, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

3°. Friedrich Carl Wilhelm Schröder, ge
boren te Amsterdam (Noordholland) 19 Au
gustus 1900, chauffeur, wonende te Amster
dam, provincie N oord~olland. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
w ijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Rachel Awerbach, geboren te Ant
werpen (België) ro December 1925, zonder 
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beroep, wonende te 's-Gravenhage, provincie . 
Z uidholland; 

2°. Antonius Edward Swiderski, ge
boren te Schiedam (Z uidholland) IS Juli 1923, 
timmerman, wonende te Schiedam, provincie 
Z uidholland; 

3-0 • Cornelis Antonius Swiderski, ge
boren te Schiedam (Z uidholland) 26 April 
1925 , bankwerker, wonende te Schiedam, 
provincie Z uidholland; 

4°. Helena Swiderski, geboren te Schie
dam (Zuidholland) 23 November 1926, win
keljuffrouw, wonende te Schiedam, provincie 
Z uidholland; 

5°. Johannes Swiderski, geboren te Schie
dam (Zuidholland) 8 Juni 1922, afschrijver, 
wonende te Schiedam, provincie Z uidholland. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten.Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat , aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 1948. 

De Minister van Justitie, 
J. H . VAN MAARSEVEEN. 

JULIANA , 

(Uitgeg. IJ Aut. r948.) 

S. I 325 

24 juli z948. WET betreffende voorbehoud 
der bevoegdheid tot toetreding tot het 
Verdrag in zake de huisvesting van de 
bemanning aan boord van schepen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 777; 
Hand. II 47/48, bl.adz. 2on-2oz4; 
Bijl. Hand. I 47/48, 777; 
Hand. I 47148, bladz. 73~740. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina. 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is, dat Nederland toe
treedt tot het Verdrag betreffende de huis
vesting van de bemanning aan boord van 
schepen, aangenomen in de acht en twintig
ste, van 6 tot 30 Juni 1946 te Seattle gehou_ 
den, zitting van de Internationale Arbeids
conferentie, en daarbij gelet op Ons besluit 
van 26 Maart I920, houdende de bekend
making van de toetreding van Nederland 
tot het Volkenbondverdrag (Staatsblad 
1920, no. 127), op Ons besluit van 2 Juli 
1934, houdende bekendmaking van de wij 
zigingen van Deel XIII, artikel 393, van 
het Vredesverdrag van Versailles (Staat&
blad 1934, no. 357), op Ons besluit van 3 
December 1946, bepalende de bekendmaking 
van de Akte van wijziging van het Statuut 
van de Internationale Arbeidsorganisatie, 
Parijs 1945 (Staatsblad no. G 342), alsmede 
op artikel 60 der Grondwet; 
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Zo is het, dat Wij, de Raad' van State enz.: 
Art. 1. Wij behouden Ons de bevoegd

heid voor toe te treden tot het nevens deze 
wet in afdruk gevoegde Verdrag 1 betref
fende de huisvesting van de bemanning aan 
boord van schepen, aangenomen in de acht en 
twintigste, van 6 tot 30 Juni 1946 te Seattle 
gehouden, zitting van de Internationale Ar
beidsconferentie. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 

i94B. JULIANA. 

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

De Min. v. Buit. Z., W. VAN BOETZELAER. 

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

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

De Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 

(Uitgeg. 27 Aug. z948). 

CONFERENCE I ' TERN ATION ALE DU 
TRAVAIL 

Conventlon (No. 75) concernant Ie logement 
de l'é11ulpage à bord 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoquée à Seattle par Ie Conseil d'ad
ministration· du Bureau international du 
Travail, et s'y étant réunie Ie 6 juin 1946, 
en sa vingt-huitième session. 

Après avoir décidé d'adopter diverses pro
positions relatives au logement de l'équipage 
à bord des navires, question qui constitue 
Ie troisième point à l'ordre du jour de Ia 
session. 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient Ia forme d'une convention in
ternationale, 

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin 
mil neuf cent quarante-six, la convention 
ei-après, qui sera dénommée Convention 
sur Ie logement des équipages, 1946: 

Partie I. Dispositions générales 

Article I 
1. La présente convention s'applique à 

tout navire de mer à propulsion mécanique, 
de propriété publique ou privée, affecté, 
pour des fins commerciales, au transport de 
marchandises ou de passagers et immatriculé 
dans un territoire pour lequer la présente 
convention est en vigueur. 

2. La législation nationale définira quand 
un navire sera réputé navire de mer pour 
l'application de la présente convention. 

3. La présente convention ne s'applique 
pas: 

a) aux navires jaugeant moins de 500 
tonneaux; 

b) aux navires dont la voile est Ie prin
cipal moyen de propulsion, mais qui sont 
équipés d'une machine auxiliaire; 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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c) aux navires affectés à la pêche, à la 
chasse à la baleine ou à des opérations 
analogues; 

d) auic remorqueurs. 
4. Toutefois, la présente convention s'ap

pliquera, dans la mesure oû cela sera raison~ 
na bie et praticable: 

a) aux navires de 200 à 500 tonneaux; 
b) au logement des personnes affectées 

au travail normal du bord sur les navires 
affectés à la chasse à la baleine ou à des 
t>pérations analogues. 

Article 2 

En vue de l'anolication de la présente 
convention: 

a) Ie t erme "navire" signifie tout bäti
ment auquel la convention s'applique; 

b) Ie terme "tonneaux" signifie les ton
neaux de jauge brute; 

c) Ie terme "navire à passagers" signifie 
tout navire pour lequel est valide soit un· 
certificat de sécurité délivré en conformité 
des dispositions en vigueur de la Convention 
internationale pour la sauvegarde de la vie 
humaine en mer, soit un certificat pour Ie 
transport de passagers; 

d) · Ie terme .,officier'' signifie toute per_ 
sonne, à l'exclusion du capitaine, ayant rang 
d'officier d'après la législation nationale ou, 
à défaut d 'une telle législation, d'après les 
conventions collectives ou la coutume; 

e) Ie terme "personnel subalterne" com
prend tout membre de l'équipage autre 
qu'un officier; 

f) Ie terme "membre du personnel de 
maistrance" signifie tout membre du pe(
sonnel subalterne exerçant une fonction de 
surveillance ou assumant une responsabilité 
spéciale, et qui est considéré comme· tel par 
la législation nationale ou, à "défaut d'une 
telle législation, par les conventions collec-
tives ou la coutume; · 

g) Ie terme "logement de l'équipage" 
comprend les postes de couchage, réfectoi
res, installations sanitaires, infirmeries et 
lieux de récréation prévus pour être utilisés 
par l'équipage; 

h) Ie terme "prescrit" signifie prescrit 
par la législation nationale ou par l'autorité 
compétente; 

i) Ie terme "approuvé'' s igni fie approu
vé par l'autoré compétente; 

j) Ie terme "nouvelle immatriculation" 
signifie nouvelle immatriculation à !'oc
casion d'url changement simultané de pavil
lon et de propriété d'un navire. 

Article 3 

1. Tout membre pour lequel la présente 
convention est en vigueur s'engage à main
tenir en vigueur une législation propre à 
assurer l'application des dispositions conte
nues dans les parties Il , III et IV de la 
présente convention. 

2. Ladite législation: 
a) obligera l'autorité compétente à no

tifier Jes · dis po si tions qui seront prises à 
tous les intéressés; 
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b) précisera les personnes qui sant char
gées d'en assurer l'application; 

c) prescrira des sanctions adéquates pour 
toute infraction; 

d) prévoira l'institution et Ie maintien 
d'un régime d'inspection propre à assurer 
effectivement l'observation des ?ispositions 
prises; 

e) obligera l'autorité compétente à con
sulter les organisations d'armateurs et/ou les 
armateurs et les organisations reconnues 
bon a f id e de gens de mer en vue d'éla
borer les règlements et de collaborer dans 
toute la mesure possible avec les parties 
intéressées à la mise en application de ces 
règlements. 

Partie II. Etablissement des pÎants et 
contröie du logement de l'équipage 

Article 4. 

1. Avant que ne soit commencée la con
struction d'un navire, Ie plan de celui-ci, 
indiquant, à une échelle prescrite, l'empla
cement et les dispositions générales du loge
ment de l'équipage, sera soumis pour apa 
probation à l'autorité compétente. 

2. Avant que la construction du loge
ment de l'équipage ne soit commencée, ou 
que Ie logement de l'équipage à bord d'un 
navire existant ne soit modifié ou recon
struit, Ie plan détaillé de ce logement, ac
compagné de tous renseignements utiles , sera 
soumis pour approbation à l'autorité com
pétente; ce plan indiquera, à une échelle 
prescrite et dans Ie détail prescrit, l'affec
tation de chaque local , la disposition. de 
!'ameublement et autres installations, la na
ture et !'emplacement des dispositifs de ven
tilation, d'éclairage et' de chauffage, ainsi 
que des installations sanitaires. Toutefois, en 
cas d'urgence ou de modifications ou de re
construction -temporaires exécutées en de
hors du pays l'immatriculation, il sera suffi 
sant, pour l'applicat ion de eet article, que 
les plans soient soumis ultérieurement, pour 
approbation, à L'autorité compétente. 

Article s 
L'autorité compétente inspectera tout 

navire et s'assurera que Ie logement de 
l'équipage est conforme aux conditions exi 
gées par les lois et règlements lorsque: 

a) il sera procédé à la première imm!ltri
culation ou à une nouvelle immatriculation 
du navire; 

b) Ie logem ent de l'équipage aura été 
modifié d'une manière importante ou re
construit; 

c) soit une organisation de gens de mer 
reconnue b o n a f i de et Teprésentant tout 
ou partie de l'équipage, soit un mombre ou 
un pourcentage prescrit des membres de 
l'équipage se sera plaint à l'autorité compé
tente, dans la forme prescrite et assez töt 
pour éviter tout retard au navire, que Ie lo
gement de l'équipage n'est pas conforme 
aux dispositions de la convention. 
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Partie III. Prescriptions relatives au 
logement de l'équipage 

Article 6 
x. L'emplacement, les moyens d'accès, la 

construction et la disposition du logement 
de l'équipage par rapport aux autres parties 
du navire seront tels qu'ils assureront une 
sécurité suffisante, une protection contre les 
intempéries et la mer, ainsi qu'un isolement 
contre la chaleur, fe froid, Ie bruit excessif 
et les odeurs ou émanations provenant des 
autres parties du navire. 

2 . Sera interdite toute ouverture directe 
reliant les postes de couchage avec ·les com
partiments affectés à la cargaison, les salles 
de machines et chaufferies, les cuisines, Ja· 
lampisterie, les magasins à peinture, les ma_ 
gasins du pont et de la machine et autres 
magasins généraux, les séchoirs, les locaux 
affectés aux soins de propreté en commun 
ou les water-closets. Les parties de cloisons 
séparant ces locaux des postes de couchage, 
ainsi que les cloisons extérie_µres de -ceux-ci, 
seront convenablement construites en acier 
ou en tout autre matériau approuvé, et elles 
seront imperméables à !'eau et aux gaz. 

3. Les parois extérieures des postes de 
coucha,ge et des réfectoires seront convena
blement calorifugées. L es encaissements de 
machines, ainsi que les cloisons qui limitent 
les cuisines ou les autres locaux dégageant 
de la chaleur, seront convenablement calori
fugés chaque fois que cette chaleur pourra 
incommoder dans les aménagements et les 
coursives adjacents. D es dispositions seront 
également prises pour réaliser une protec
tion contre la chaleur dégagée par les cana
lisations de vapeur et d'eau chaude. 

. 4. Les cloisons intérieures seront con
struites en un matériau approuvé, non sus
ceptible d'arbriter de la vermine. 

5. Les postes de couchage, les réfectoires, 
les salles de récréation et les coursives si
tuées à l'intérieur du logement de l'équipage 
seront convenablement isolés de façon à 
éviter toute condensation ou toute chaleur 
excessive. 

6. Les tuyauteries principales de vapeur 
et d 'échappement des treuils et autres ap
parei ls auxiliaires semblables ne devront pas 
passer par Ie logement de l'équipage, ni, 
chaque fois que cela sera techniquement 
possible, par les coursives conduisant à ce 
logement. Si, dans ce dernier cas, il n'en est 
pas · ainsi, ces tuyauteries devrónt être con
venablement calorifugées et placées dans 
un -encaissement. 

7. Les panneaux ou vaigrages intérieurs 
seront faits d'un matériau <lont la surface 
puisse aisément être maintenue en état de 
propreté. Seront interdits les planchéiages 
bouvetés ou toute autre méthode de con
struction susceptible d'arbriter de la ver
mine. 

8. L'autorité compétente décidera dans 
quelle mesure des dispositions tendant à 
prévenir l'incendie ou à en retarder la pro
pagation devront être prises dans la con
struction du logement. 
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g. Les parois et plafonds des postes de 
couchage et réfectoires devront oouvoir être 
maintenus aisément en état de propreté et 
devront, s'ils sont peints, être d'une couleur 
claire; l'emploi d 'enduits à la chaux ,sera 
interdit: 

10. Les peintures des parois intérieures 
seront .-efaites ou reprises quand la nécessité 
s'en fera sentir. 

r r. Les matériaux et Ie mode de con
struction de revêtements de pont dans tout 
local affecté au logement de l'équipage de
vront être approuvés; ces revêtements se
ront imperméables à l'humidité et leur 
maintien en état de propreté devra être 
aisé. 

12. Lorsque les revêtements de pont se
ront en matière composite, Ie raccordement 
avec les parois sera arrondi de manière à 
éviter les fentes. 

13. Des dispositifs suffisants seront pré
vus pour l'écoulement des eaux. 

Article 7. 
x. L es postes de couchage et les réfec

toires seront convenablement ventilés. 
2. Le système de ventilation sera réglable 

de facon à maintenir l'air dans des condi
tions satisfaisantes et à en assurer une cir
culation suffisante par tous les ternps et par 
tous les climats. 

3. Tout navire affecté d'une façon ré
gulière à la navigation sous les tropiques 
ou dans Ie Golfe Persique sera pourvu de 
moyens mécaniques de ventilation. 

4. Tout navire affecté à la navigation 
en dehors des tropiques sera pourvu soit 
d 'un système de ventilation mécanique, soit 
de ventilateurs électriques. L'autorité com
pétente pourra exempter de cette disposition 
tout navire naviguant normalement dans les 
mers froides des hémisphères nord ou sud. 

5. La force motrice nécessaire pour faire 
fonctionner les systèmes de ventilation pré
vus aux paragraphes 3 et 4 devra être dis
ponible, dans la mesure ou cela sera prati
cablé, pendant tout Ie temps ou l'équipage 
habite à pord ou y travaille, et si les cir
constances l'exigent. 

Article 8. 
r. Sauf à bord des navires -affectés· ex

clusivement à des voyages sous les tropi
ques ou dans Ie Golfe Persique, une instal
lation convenable de chauffage sera prévue 
pour 1~ logement de l'équipage. 

2. L'installation de chauffage devra 
fonctionner dans la mesure oU cela sera 
praticable 9'-'and l'équipage vit ou travaille 
à bord et sf. les circonstances l'exigent. 

3. A bord de tout navire ou doit exister 
une installation de chauffage, celui-ci sera 
assuré par la. vapeur, !'eau chaude, l'air 
chaud ou l'électricité. 

4. A bord de tout navire ou Ie chauffage 
est assuré par un poêle, des dispositions 
seront prises pour que celui-ci soit de di
m ensions suffisantes, soit convenablement 
installé et protégé, et pour que !'air ne soit 
pas vicié. 
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5. L'installation de chauffage devra être 
en mesure de maintenir dans Ie logement de 
l'équipage la température à un niveau sa
tisfaisant dans les conditions normales de 
temps et de climat que Ie navire est suscep
tible de rencontrer en cours de navigation; 
l'autorité compétente devra prescrire les 
conditions à réaliser. 

6. Les radiateurs et autres appareils de 
chauffage seront placés de manière à éviter 
Ie risque d'incendie et à ne pas constituer 
une source de danger au d'incommodité 
pour les occupants des locaux. Si nécessaire, 
ils seront munis d'un écran de protection. 

Article g. 

1. Sous réserve des dérogations spéciales 
qui pourront être accordées pour les navires 
à oassagers, les postes de couchage et les 
réfectoires seront convenablement éclairés 
à la lumière naturelle et seront pourvus, en 
outre, d'une installation convenable d'éclai_ 
rage artificiel. 

2. Tous les locaux réservés à l'équipage 
devront être convenablement éclairés. L'é-

. clairage naturel dans les locaux d'habitation 
devra permettre à une personne d'acuité 
visuelle normale de lire, par temps clair et 
en plein jour, un journal imprimé ordinaire 
en tout point de l'espace disponible pour 
circuler. Un système d'éclairage artificiel 
donnant Ie m ême résultat sera installé lors
qu'il ne sera pas possible d'obtenir un éclai
rage naturel convenable. 

3. Tout navire sera pourvu d'une instal
lation permettant d'éclairer à l'électricité Ie 
logement de l'équipage. S'il n'existe pas à 
bord deux sources indépendantes de pro
duction d'électricité, un système supplé
mentaire d'éclairage de secours sera prévu 
au moyen de lampes au d'appareils d'éclai
rage de mopèle approprié. 

4. L'éclairage artificiel sera disposé de 
manière que les occupants du poste en bé
néficient au maximum. 

5. Dans les postes de couchage, chaque 
couchette sera munie d'une lampe de chevet 
électrique. 

Article 10. 

1. Les postes de couchage serorit situés 
au-dessus de la ligne de charge, au milieu 
au à l'arrière du navire. 

2 . Dans des cas exceptionnels, l'autorité 
compétente pourra autoriser l'installation 
des postes de couchage à !'avant du navire 
- mais en aucun cas au delà de la cloison 
d'abordage - lorsque tout autre emplace
ment ne serait pas raisonnable ou pratique 
en raison du type du navire, de ses dimen
sions au du service auquel il est destiné. 

3. Sous réserve que des dispositions sa
tisfaisantes soient prises pour l'éclairage et 
la ventilation, l'autorité compétente pourra 
permettre, sur les navires à passagers, de 
placer les postes de couchage au-dessous de 
la ligne de charge, mais en aucun cas immé_ 
diatement au-dessous des coursives de ser
vice. 

4. La superficie, par occupant, de tout 
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poste de couchage destiné au personnel sub
alterne ne sera pas inférieure à: 

a) 1,85 mètre carré (au 20 pieds carrés) 
à bord des navires jaugeant mains de 800 

tonneaux; 
b) 2,35 mètres carrés (ou 25 pieds car

rés) à bord des navires jaugeant 800 ton
neaux au plus, mais moins de 3.000 ton
neaux; 

c) 2,78 mètres carrés (ou 30 pieds car
rés) à bord des navires jaugeant 3.000 ton
neaux ou plus. 

Toutefois, à bord des navires à passagers 
ou plus de quatre membres du personnel 
subalterne . sont logés dans un même poste 
de couchage, la superficie minimum par 
occupant pourra être de 2,22 mètres carrés 
(24 pieds carrés) . 

5. Dans Ie cas de navires au sant em
ployés des groupes de personnel subalterne 
nécessitant l'embarquement d'un effectif 
nettement plus important que celui qui eût 
é t é utilisé autrement, l'autorité compétente 
pourra, .pour ce genre de personnel, réduire 
la superficie, par occupant, des postes de 
couchage, pourvu toutefois que: 

a) la superficie totale des postes de 
couchage allouée à ces groupes ne s01t pas 
moindre que celle qui eût été attribuée si 
l'effectif n'avait pas été augmenté de ce fait, 

b) la superficie minimum par occupant 
des postes du couchage soit d'au mains: 

i) 1,67 mètre carré (18 pièds carrés) 
pour les navires jaugeant mains de 3 .000 
tonneaux; 

ii) 1 ,85 mètre carrés (20 pieds carrés) 
pour les navires jaugeant 3.000 tOI}neaux 
au plus. 

6. L 'espace occupé par les couchettes, les 
armoires, les commodes et les sièges sera 
compris dans Ie calcul de. Ia superficie. L es 
espaces exigus au de forme irrégulière qui 
n'augmentent pas effectivement l'espace 
disponible pour circuler au qui ne peuvent 
être utilisés pour y placer des meubles ne 
seront pas compris dans ce calcul. 

7. La hauteur libre des postes de cou
chage de l'équipage devra être d'au mains 
1,90 mètre (6 pieds 3 pouces). 

8 . Les postes de couchage seront en 
nombre suffisant pour que chaque catégorie 
de l'équipage dispose d'un au p lusieurs 
postes distincts; toutefois, l'autorité compé
tente pourra accorder des dérogations à 
cette disposition en ce qui concerne les na
vires de faible tonnage. 

g. Le nombre de personnes autorisées à 
occuper chaque poste . de couchage ne -dé
passera pas les chiffres maxima suivants: 

a) officiers chefs de service, officiers du 
pont et officiers mécaniciens chefs de quart, 
et premiers officiers au opérateurs de radio: 
un occupant par chambre; 

b) autres officiers: uil occupant par 
chambre si possible, et en aucun cas plus 
de deux; 

c. personnel de maistrance : un ou deux 
occupants par poste, et en aucun cas plus 
de deux; 

d) autre pecsonnel subalterne: deux au 
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trois personnes par poste si possible, et en 
aucun cas plus de quatre. 

10. A bord de tout navire à passagers, 
l'autorisation pourra être accordée de lager 
au maximum, par poste de couchage, dix 
membres du personnel du service général. 

11. Le nombre maximum de personnes à 
lager pa·r poste de couchage sera indiqué 
d'une manière lisible et indélébile, en un 
endroit du poste ou l'inscription pourra être 
vue aisément. 

12. Les membres de l'équipage dispose
ront de couchettes individuelles. 

13. Les couchettes ne seront pas placées 
cöte à cöte d'une façon telle qu'on ne puisse 
accéder à l'une d'elles qu'en passant au
dessus d'une autre. 

14. La· superposition de plus de deux 
couchettes est interdite. Lorsque les cou
chettes sont placées Ie long de la muraille 
du navire, il est interdit de les superposer. 

• -~· Lorsque des couchettes sont super
posées, la couchette inférieure ne sera pas 
placée à mains de 0,30 mètre (12 pouces) 
au-dessus du plancher; la couchette supé
rieure · sera disposéë à mi-hauteur environ 
e '1tre Ie fond de la couchette inférieure et 
Ie dessous des barrots du plafond. 

r6 . Les dimènsions intérieures minima 
d'une couchette seront de 1 ,go m ètre sur 
o,68 mèt re (6 pieds 3 pouces sur 2 pieds 
3 pouces). 

1 7. Le cadre d'une couchette et, Ié cas 
échéant, la planche de roulis seront d'un 
matériau approuvé, dur, lisse et non stis
ceptible de se corroder ou d'abriter de la 
vermine. 

18- Si des cadres tubulaires sont utilisés 
dans la construction des couchettes, ils se
ront absolument fermés et sans perfora
tions qui pourraient constituer un accès 
pour la vermine. 

1g. Toute couchette sera pourvue d'un 
fond élastique ou d'un som.mier élastique, 
ainsi que d'un matelas rembourré d'une 
matière approuvée. L'utilisation, pour Ie 
rembourrage, de paille ou d 'autre matière 
de nature à abriter de la vermine est inter
dite. 

20. Lorsque des couchettes sont super
posées, un fond imperméable à la poussière, 
en bois, en toile ou en une autre matière 
convenable, sera fixé en dessous du som
mier élastique de la couchette supérieure. 

2 1. Tout poste de couchage sera amé
nagé et meublé de manière à en faciliter la 
bonne tenue et à assurer un confort raison
nable pour ses occupants. 

22. Le mobilier comprendra une armoire 
pciur chaque occupant. Celle-ci aura au 
mains 1,52 mètre (5 pieds) de hauteur et 
une section transversale de 19,30 décimètres 
carrés (300 pouces carrés). Elle sera pour
vue d 'un rayon et d 'un dispositif de ferme
ture par cadenas. L e cadenas sera fourni par 
l'occupant. 

2;i- Tout poste de couchage sera pourvu 
d'une table ou d 'un bureau, de modèle fixe 
rabattable ou à coulisses, et de sièges con
fortables suivant les besoins. 
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24. Le mobilier sera construit en un ma
tériau lisse et dur, non susceptible de se 
déformer ou de se corroder. ' 

2.5 . Chaque occupant aura à sa disposi
tion un tiroir ou un espace équivalent d'une 
capacité au mains égale à 0,056 mètre cube 
(2 pieds cubes). 

26. Les hublots des postes de couchage 
seront P-arnis de rideaux. 

27. Tout ooste de couchaP-e sera nourvu 
d'nne P-lace. de oetits o1'warr1s oour les ar
ticles de toilette. d'une étaP-ère à livres et 
d'un noMbre suffisant de oatères . 

28. Pour autant que r.ela sera oraticable, 
les couchettes seront rénarties de faron à 
séoarer les auarts et à éviter au'un homme 
de iour ne oartaP-e Ie m ême poste ·que des 
hommes prenant Ie quart. 

Article 11. 
1. D es réfectoires suffisants seront in

stallés À bord de tous les navires. 
2. A bord des navires iau<.reant moins 

de 1.000 tonneaux, des réfectoires distincts 
seront orévus oour: 

a) Ie caoitaine et les officiers; 
b) Ie oersonnel de maistrance et Ie reste 

du _personnel subalterne. 
.-~ . A bord des navires jaue;eant 1.000 

tonneaux ou plus, des réfectoires distincts 
seront orévus pour: 

a) Ie capitaine et les officiers; 
b) Ie personnel de maistrance et Ie reste 

du personnel subalterne du pont ; 
c) Ie personnèl de maistrance et Ie reste 

du personnel subalterne de· la machine. 
Toutefois: 
i) l'un des deux réfectoires prévus pour 

Ie oersonnel de maistrance et Ie reste du 
persannel subalterne peut être affecté au 
personnel de maistrance et l'autre au reste 
du oersonnel subalterne; 

ii) un réfectoire unique peut être prévu 
pour Ie personnel de maistrance et Ie reste 
du personnel subalterne du pont et de la 
machine lorsque les armateurs et/ou leurs 
organisations intéressées, et les organisa
tions reconnues b o n a f id e de gens de 
mer intéressées préfèrent qu'il en soit ainsi . 

4. Des dispositions adéquates seront pré~ 
vues pour Ie personnel du service général, 
soit en aménageant pour lui un réfectoire 
distinct, soit en lui donnant Ie droit d'uti
liser les réfectoires affectés à d'autres caté
gories; à bord des navires de 5.000 tonneaux 
et au dessus qui embarquent plus de cinq 
agents du service général, l'installation d'un 
ré fectoire séparé à leur intention devra être 
envisagée. 

5. Les dimensions et l'équipement de 
tout réfectoire devront être suffisants pour 
Ie nombre probable de personnes qui les 
utiliseront en même temps. 

6. Tout réfectoire sera pourvu de tables 
et de sièges approuvés en nombre suffisant 
pour Ie nombre probable de personnes qui 
les utiliseront en même temps. 

7. L'autorité compétente pourra accor
der des dérogations aux dispositions ci
dessus concernant l'aménagement de réfec-
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toires, dans la mesure au les conditions spé
ciales existant à bord des navires à passa
gers peuvent l'exiger. 

8. Les réfectoires seront séparés distinc
tement des postes · de couchage et placés 
aussi près que oossible de la cuisine. 

9. Une installation convenable pour Ie 
lavage des ustensiles de table, ainsi que des 
placards suffisants pour y ranger ces usten
siles, seront prévus lorsque les offices qui 
peuvent exister ne sant pas directement 
accessibles des réfectoires. 

10. L es dessus des tables et des sièges 
seront d'une matière_ résistant à l'humidité, 
sans craquelures et d'un nettoyage aisé. 

Article 12. 

r. A bord de tout navire, un ou des em
placements de superficie suffisante, compte 
tenu des dimensions du navire et de l'effec
tif de l'équipage, seront prévus sur un pont 
découvert, auxquels les membres de l'équi
page auront accès lorsqu'ils ne sant pas de 
service. 

2. Des locaux de récréation situés dans 
un endroit approprié et meublés d'une ma
nière convenable seront prévus po r les of
ficiers et Ie personnel subalterne. Lorsqu'il 
n'existera pas de tels locaux en dehors des 
réfectoires, ceux-ci seront établis, meublés 
et installés de façon à en tenir lieu. 

Article 13. 

r. Des installations sani taires suffisan
tes, co'!lprenant des lavabos, des baignoires 
etlou des douches, seront aménagées à bord 
de tout navire. · 

2. D es water-closets distincts seront in
stallés dans la proportion minimum sui
vante: 

a) à bord des navires jaugeant mains de 
800 tonneaux: ·3; 

b) à bord des navires jaugeant 800 ton
neaux ou plus, ~ais mains de 3.000 ton
neaux: 4; 

c) à bord des navires jaugeant 3.000 

tonneaux au plus: 6; 
d) à bord des navires ou les officiers au 

opérateurs de radio ont un logement isolé, 
des installations sanitaires contigues au si
tuées à proxitnité seront prévues. 

3. La législation nationale fixera la "ré
partition des water-closets entre les diffé
rentes catégories de l'équipage, sous réserve 
des dispositions du paragraphe 4 du présent 
article. 

4. Des installations sanitaires pour tous 
les membres de l'équipage qui n 'occupent 
pas des chambres ou des postes comportant 
une installation sanitaire privée seront pré
vues pour chaque catégorie de l'équipage, 
à raison de: 

a) une baignoire et/ou une douche par 
8 personnes ou mains; 

b) un water-closet par 8 per~onnes au 
moins; 

c) un lavabo· par 6 personnes ou mains. 
Toutefois, si Ie nombre de per.sonnes d'une, 

catégorie dépasse de mains de la moitié du 
nombre indiqué un multiple exact de ce 
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nombre, l'excédent pourra être négligé pour 
l'applica.tion de la présente disposition. 

5. Si l'effectif total de l'équipage dé
passe 100 ou s'il s'agit de navires à passa
gers effectuant normalement des voyages 
d'une durée ne dépassarit pas quatre heu
res, l'a utorité compétente pourra envisager 
des dispositions spéciales ou une réduction 
du nombre d'installations sanitaires requises. 

6. L'eau douce, claude et froide, ou des 
moyens de chauffer !'eau seront fournis dans 
tous les locaux communs affectés aux soins 
de propreté. L'autorité compétente aura la 
faculté de fixer, après consultation des or
ganisations d'armateurs et/ou des armateurs 
et des organisations reconnues b o n a f i d e 
de gens de mer, la quantité maximum d'eau 
douce qui peut être exigée de l'armateur, 
par homme et par jour. 

7. Les lavabos et les baignoires seront 
de dimensions suffisantes et d'un matériau 
approuvé, à surface lisse, non susceptible 
de se fissurer, de s'écailler ou de se corroder. 

8. L'aération de tout water-closet se fera 
par communication directe avec !'air libre, 
indépendamment de tou

0

te aul!re partie des 
locaux d'habitation. 

9. Tout water-closet sera d'un modèle 
approuvé et pourvu d'une chasse d'eau puis
sante, en état constant de fonctionnement 
et contrölable individuellement. 

10. Les tuyaux de descente et de dé
charge seront de dimensions suffisantes et 
installés de manière à réduir au minimum 
les risques d'obstruction et à en faciliter Ie 
nettoyage. 

1 r. Les installations sanitaires destinées 
à être utilisées par plus d'une personne se
ront conformes aux prescriptions suivantes: 

a) les revêtements de pont seront d'un 
matériau durable approuvé, faciJes à net-· 
toyer et imperméables ~ l'humidité; ils se
ront pourvus d'un système efficace d'écou
lement des eaux; 

b) les cloisons seront en acier óu en 
tout autre matériau approuvé et étanches 
sur une hauteur d'au mains 0,23 mètre (9 

. pouces) à partir du plancher; 
c) les locaux seront suffisamment éclai

rés, chauffés et aérés; 
d) les water-closets seront situés en un 

endroit aisément accessible des postes de 
couchage et des locaux affectés aux soins 
de propreté, mais ils en seront séparés; ils 
ne donneront pas directement sur les postes 
de couchage ni sur un passage qui consti
tuerait seulement un accès entre poste de 
couchage et water-closets; toutefois, cette 
dernière disposition ne sera pas applicable 
aux water-closets situés entre deux postes 
de couchage dont Ie nombre total d'octu 
pants ne dépasse pas quatre; 
· e) si plusieurs water-closets sant instal
lés dans un même local,- ils seront suffisam
ment enclos pour en assurer !'isolement. 

12. A bord de tout navire, des moyens 
de lavage et de séchage du linge seront pré_ 
vus dans une proportion correspondant à 
l'effectif de l'équipage et à la durée normale 
du voyage. · 
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13. Le matériel de lavage comprendra 
des bassins suffisants, avec dispositif d'écou
lement, qui pourront 1être installés dans les 
locaux affectés aux soins de propreté s'il 
n'est pas raisonnablement possible d'aména
ger une buanderie séparée. Les bassins se
ront alimentés suffisamment en eau douce, 
claude et froide. A défaut d 'eau claude, des 
moyens de chauffer de !'eau seront prévus. 

14. Les moyens de séchage seront amé
nagés dans un local séparé des postes de 
couchage et des réfectoires, suffisamment 
aéré et chauffé et pourvlJ de cordes à linge 
ou d 'autres dispositifs d'étendage. 

Article 14. 

1. Une infirmerie distincte sera prévue 
à bord de tout navire embarquant un équi
page de quinze personnes ou plus et affecté 
à un voyage d'une durée de plus de trois 
jours. L'autorité compétente pourra accor
der des dérogations à cette dispo;ition en 
ce qui conceme les navires affectés à la 
navigation cötière. 

2 . L'infirmerie sera située de telle sorte 
que l'accès en soit aisé. que ses occupants 
soient confortablement logés er qu'ils puis
sent recevoir, par tous les temps, les soins 
nécessai res. 

3. L'entrée, les couchettes, l'éclairage, la 
ventilat ion, Ie chauffage et l'installation 
d'eau seront aménagés de manière à assurer 
Ie confort et faciliter Ie traitement des oc
cupants. 

4. Le nombre de couchettes à installer 
dans !'infirmerie sera prescrit par l'autorité 
compétente. 

5. Les occupants de !'infirmerie dispose
ront, pour leur usage exclusif, de water
closets qui feront partie de l'installation de 
!'infirmerie elle-même ou seront situés à 
proximité immédiate. 

6. Il sera interdit d'affecter !'infirmerie 
à un usage autre que Ie traitement éven
tuel de malades. 

7. Tout navire qui n'embarque pas• de 
médecin devra être pourvu d'un coffre à 
medicaments d'un .type approuvé, accom
pagné d'instructions aisément compréhensi
b les. 

Article 15. 
1. Des penderies suffisantes et convena

blement aérées destinées à recevoir les cirés 
seront aménagées à l'extérieur des postes de 
couchage, mais elles seront aisément acces
sibles de ces demiers. 

2. A bord de tout navire jaugeant plus 
de 3.000 tonneaux, un local pour Ie service 
du pont et un autre pour Ie service de la 
machine seront aménagés et meublés pour 
servir chacun de bureau. 

3. A bord des navires touchant réguliè
rement des ports infestés de moustiques, des 
dispositions seront 1?rises pour protéger Ie 
logement de l'équipage en munissant de 
moustiquaires appropriées les hublots, ou
vertures de ventila,tion et portes donnant 
sur un pont ouvert. 

4. Tout navire naviguant normalement 
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sous les tropiques ou dans Ie Golfe Persi
que, ou à destination de ces régions, sera 
pourvu de tentes pouvant être instaliées sur 
les ponts découveri:s situés immédiatement 
au-dessus du logement de l'équipage, ainsi 
que sur la ou les parties de pont découvert 
servant de lieux de récréation. 

Article 16. 
1'. Dans Ie cas des navires v1ses au pa

ragraphe 5 de l'article 10, l'autorité com
pétente pourra, en ce qui conceme les mem
bres de l'équipage qui y sont visés, modi
fier les conditions fixées dans les articles 
qui précèdent, dans la mesure nécessaire 
pour tenir compte des habitudes ou usages 
nationaux; en particulie r, elle pourra pren
dre des dispositions spéciales concernant, 
d'une part, Ie nombre des personnes qui oc
cupent les postes de couchage, d'autre part. 
les aménagements des réfectoires et des in
stallations sanitaires. 

2. En modifiant les conditions ainsi 
fixées, l'autorité compétente sera cependant 
tenue de respecter les dispositions des pa
ragraphes 1 et 2 de l'article 10 et les sur
faces minima requises pour ce personnel au 
paragraphe 5 de l'article 10. 

3. A bord des navires ou une catégorie 
quelconque de l'équipage est formée de per
sonnes dont les hl\bitudes et les usages na
tionaux sont très différents, des postes de 
couchage et autres locaux d'habitation sé
parés et adéquats seront prévus dans la me
sure · nécessaire pour répondre aux besoins 
des · différentes catégories. · 

4. Dans Ie cas des navires mentionnés 
au paragraphe 5 de l'article 10, les infirme
ries, réfectoires et installations sanitaires 
seront établis et maintenus, en ce qui con
cerne leur nombre et leur utilité pratique, 
sur la même base que ceux de tout autre 
navire d'un type similaire immatriculé dans 
Ie même pays. 

5. Lors de l'élaboration, en conformité 
des dispositions du présent article, de règle_ 
ments spéciaux, l'autorité compétente con
sultera les organisations reconnues bon a 
f i d e de gens de mer intéressés et les or
ganisations des armateurs et/ou les arma
teurs qui emploient ceux-ci. 

Article 17. 

1. Le logement de l'équipage sera main
tenu en état de propreté et dans des condi
tions d'habitabilité convenables; il ne ser
vira pas de lieu d'emmagasinage de mar
chandises ou d 'approvisionnements qui ne 
sont pas la propriété personnelle de ses oc
cupants. 

2. Le capitaine ou un officier spéciale
ment délégué par lui à eet effet, accom
pagné d 'un ou plusieurs membres de l'équi
page, procédera à des intervalles maxima 
d'une semaine à l 'in!,pection de tous les 
loèaux qui forment Ie logement de l'équi
page; les résultats de l'inspection seront 
consignés per écri t. 
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Partie IV. Application de la convention 
aux navires existants. 

Article 18. 

r. Sous réserve des dispositions des pa
ragraphes 2 et 3 du présent article, la pré
sente convention s'appliquera aux navires 
<lont la quille aura été posée ultérieurement 
à la mise en vigueur de la convention pour 
Ie territoire dans lequel Ie navire est im
matriculé. 

2. Dans Ie cas d'un navire complètement 
terminé à la date à laquelle cette convention 
entrera en vigueur dans Ie pays ou Ie navire 
est immatriculé, et qui est au-dessous des pre
scriptions formulées à la partie 111 de cette 
convention, l'autorité compétente pourra, 
après consultation des organisations d'arma
teurs et/ou des armateurs et des organisa
tions reconnues b o n a f i d e de gens de 
mer, exiger d'apporter au navire, pour Ie 
faire répondre aux prescriptions de la con
vention, telles modifications qu'elle estime 
possibles, compte tenu des problèmes prati
ques qui entreront en jeu, lorsque: 

a) Ie navire sera immatriculé à nou
veau; 

b) d'importantes modifications de struc_ 
ture ou des réparations majeures seront 
faites au navire par suite de l'application 
d'un plan préétabli , et non à la suite d'un 
accident ou d'un cas d'urgence. 

3. Dans Ie cas d 'un navire en construc
tion et/ou en transformation à la date ou 
la présente convention entrera en vigueur 
pour Ie territoire ou il est immatriculé, l'au
torité compétente pourra, après consulta
tion des organisations d'armateurs et/ou des 
armateurs et des organisations reconnues 
bon a f id e de gens de mer, exiger d'ap
porter au navire, pour Ie faire répondre aux 
prescriptions de ia convention, telles modi
fications qu 'elle estime possibles, compte 
tenu des problèmes pratiques qui entreront 
en jeu; ces modifications constitueront une 
application définitive des termes de la con
vention, à moins qu'il ne soit procédé à une 
nouvelle immatriculation du navire. 

Partie V. Disposi tions finales. 

Article 19. 

Rien "dans la présente convention n'affec
tera aucune loi, sentence, coutume ou ac
cord entre les armateurs et les gens de mer 
qui assurent des conditions plus favorables 
que celles prévues par cette convention. 

. Article 20. 

Les ratifications formelles de la présente 
convention seront communiquées au Direc
teur du Bureau international du Travail et 
par lui enregistrées. 

Article 21. 

r. •La présente convention ne liera que 
les Membres de l'Organisation internatio
nale du Travail <lont la ratification aura 
été enregistrée par Ie Directeur. 
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2. La présente convention entrera en vi
gueur six mois après la date à laquelle au
ront été enregistrées les ratifications de sept 
des pays suivants: Etats-Unis d 'Amérique, 
Argentine, Australie, Belgique, Brésil, Ca
nada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, 
France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, lrlande, 
!talie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portu
gal, Suède, Turquie et Yougoslavie, étant 
entendu que, de ces sept pays, quatre au 
moins devront posséder chacun une marine 
marchande d 'une iauge brute d'au moins 
un million de tonneaux. Cette disposition 
a pour but de faciliter, encourager et hater 
la ratification de la présente convention 
par les Etats Membres. 

3. Par la suite, la présente convention 
entrera en vigueur pour chaque Membre 
six mois après la date ou sa ratification 
aura été enregistrée. 

Article 22. 

r. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention peut la dénoncer à l'expi
ration d'une période de dix années après la 
date de la mise en vigueur initiale de la 
convention, par un acte communiqué au 
Directeur du Bureau international du Tra
vail et par lui enregistré. La dénonciation 
ne prendra effet qu'une année après -avoir 
été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention qui, dans Ie délai d'une 
année après l'expiration de la période de 
dix années m entionnée au paragraphe pré
cédent, ne fera pas usage de la faculté de 
dénonciation prévue par Ie présent article 
sera lié pour une nouvelle période de dix 
années et, par la suite, pourra dénoncer la 
présente convention à l'expiration de cha
que période de dix années dans les condi
tions prévues au présent article. 

Article 23. 

r. Le Directeur du Bureau internatio
nal du Travail notifiera à tous les Membres 
de l'Organisation internationale du Travail 
l'enreg,strement de toutes les ratifications 
et dénonciations qui lui seront communi
quées par les, Membres de l'Organisation. 

2. En notifiant aux Membres de l'Orga
nisation l'enregistrement de la dernière ra
tificabon nécessa1re à l'entrée en vigueur 
de la convention, Ie Directeur appellera 
l'attention des Membres de l'Organisation 
sur Ja date à laquelle la présente conven
tion entrera en v1gueur . 

Article 24. 

Le Directeur du Bureau international du 
Travail communiquera au Secrétaire géné
ral des Nations Umes aux fins d'enregistre
ment, conformément à l'article 102 de la 
Charte des Nations Unies, des renseigne
ments complets au sujet de toutes ratifica
tions et de tous actes de dénonciation qu'il 
aura enregistrés conformément aux articles 
précédents. 
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Article 25. 

A l'expiration de chaque période de dix 
années à compter de l'entrée en vigueur de 
la présente convention, Ie Conseil d'admi
nistration du Bureau international du Tra
vail devra présenter à la Conférence géné
rale un rapport sur l'application de la pré
sente convention et décidera s'il y a lieu 
d'inscrire à l'ordre du jour de l.a Conférence 
la question de sa revision totale ou par
tielle. 

Article 26. 

1. Au cas ou la Conférence adopterait 
une nouvelle convention portant revision 
totale ou partielle de la présente conven
tion, et à mains que la nouvelle convention 
ne dispose autrement: 

a) la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision en
traînerait de plein droit, nonobstant l'arti
clè 22 ci-dessus, dénonciation immédiate de 
Ia présente conventien, sous réserve que Ia 
nouvelle convention portant revision soit 
entrée en vigueur; 

b) , à partir de Ia date de l'entrée en 
vigueur de la nouvelle convention portant 
revision, la présente convention cesserait 
d'être ouverte à la ratification des Mem
bres. 

2. La présente convention demeurerait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui l'auraient ra
tifiée et qui ne ratifieraient par la conven-

. tion por,tant revision. 

Article 27. 
Les versions française et anglaise du texte 

de la présente convention font également 
foi. 

S. I 326 

24 juli 1948 WET betreffende voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding 
tot het Verdrag in zake het geneeskun
dig onderzoek van zeelieden. 

Bijl. Hand. II 47/48, 777; 
Hand. II 47/48, bladz. 2oll- 2014; 
Bijl. Hand. I 47/48, 777; 
Hand. I 47/48, bladz. 739--740. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het wenselij·k is, dat Nederland toe
treedt tot het Verdrag betreffende het ge
neeskundig onderzoek van zeelieden, aan
genomen in de acht en twintigste, van 6 
tot 30 Juni 1946 te Seattle gehouden, zit
ting van de Internationale Arbeidsconfe
rentie. en daarbij gelet op Ons besluit van 
26 Maart 1920, houdende de bekendmaking 
van de toet reding van Nederland tot het 
Volkeribondverdrag (Staatsblad 1920, no. 
127), op Ons besluit van 2 Juli 1934, hou-
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<lende de bekendmaking van de wijzigingen 
van D eel XIII, artikel 393, van het Vre
desverdrag van Versailles (Staatsblad 1934, 
no. 357), op Ons besluit van 3 December 
1946, bepalende de bekendmaking van de 
Akte van wijziging van het Statuut van de 
Internationale Arbeidsorganisatie, Parijs 
194.5 (Staatsblad no. G 342), alsmede op 
artikel 60 der Grondwet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons de bevoegd

heid voor toe te treden tot het nevens deze 
wet in afdruk gevoegde Verdrag 1 betref
fende het geneeskundig onderzoek van zee
lieden, aangenomen in de acht en twintig
ste, van 6 tot 30 Juni 1946 te Seattle ge
houden zitting van de Internationale AI
beidsconferentie. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize Soestdijk,° 24 J uli 

1948. JULIANA. 

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

De Min. v. Buiten}. z., W. VAN BOETZELAER. 

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

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De litlin. v. O verz. Geb. J. A, JONKMAN. 

De Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 

(Uitgeg . 27 Aug. 1948). , 
F r a n s e t e k s t . 

CONFERENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL 

Conventlon (No. 73) concernant l'éxameu 
médlcal <les geus de mer 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoquée à Seattle par Ie Conseil d'ad
ministration du Bureau international du 
Travail, et s'y étant réunie Ie 6 juin ;946, 
en sa vingt-huitième session, 

Après avoir décidé d'adopter divesses 
proposition s relatives à !'examen m édical 
des gens de mer, ouestion qui est comprise 
dans Ie cinquième point à l'ordre du jour 
de la session, 

Après avoir décidé que ces propos1tions 
prendraient la forme d'une convention in
ternationale, 

adopte, ce vingt-neuvième jour de juin 
mil neuf cent quarante-six, la convention 
ei-après , qui sera dénommée Convention 
sur !'examen médical des gens de mer, 1946: 

Art. 1. 1. La présente convention s'ap
pliq ue à tout navire de mer, de propriété 
publique ou privée, affecté, pour des fins 
commerciales, au transport de marchandises 
au de passagers et immatriculé dans un 
territoire pour lequel la présente conven
tion est en vigueur. 

2. La législation nationale définira quand 
un navire est réputé navire de m er. 

1 D e Engelse tekst is niet opgenomen. 
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3. La présente convention ne s'applique 
pas: 

a) aux bateaux d'une jauge brute infé-
rieure à 200 tonneaux enregistrés; , 

b) aux bateaux en bois de construction 
primitive. tels que des dhows ou des jon
ques; 

c) aux bateaux de pêche; 
d) aux embarcations naviguant dans les 

eaux d 'un estuaire. 
Art. 2. Sous réserve des mesures qui 

devraient être prises pour s'assurer que les 
personnes ei-dessous énui:nérées jouissent 
d'une bonne santé et ne présentent aucun 
danger pour la santé des autres personnes 
à bord, la présente convention s'applique 
à toutes les personnes qui sant employées 
dans une fonction quelconque à bord d'un 
navire, à l'exception : 

a) d'un pilote qui n'est pas membre de 
l' éq ui page; 

b) des personnes employées à bord par 
un employeur autre que l'armateur, à 
l 'exception des officiers ou opérateurs de 
radio au service d'une compagnie de radio
télégraphie; 

c) des dockers itinérants qui ne sant 
pas membres de l'équipage; 

d) des personnes employées dans les 
ports, qui ne sont pas employées habituel
lemertt en mer. 

Art. 3. I. Nulle personne à qui s'appli
que la présente convention ne pourra être 
engagée pour servir à bord d 'un navire au
quel s'applique la présente convention si elle 
ne produit un certtficat attestant son aptitu
de physiqu~ au travail auquel elle doit être 
employée en mer, signé d 'un méd1cin ou, 
dans Ie cas d'un certificat concernant uni
quement la vue, d'une personne habilitée 
par l'autorité compétente à délivrer de 
tels certificats. 

2 . Toutefois, pendant les deux années 
suivant l'entrée en vigueur de la présente 
convention dans Ie territoire visé, pourra 
être engagé quiconque justifiera d'un em
ploi d 'assez longue durée occupé, au cours 
des deux années précédant !'engagement, 
sur un navire de mer auquel s'applique la 
présente convention. 

Art. 4. I. L'autorité compétente déter
minera, après consultation des organisations 
d'armateurs et de gens de mer intéressées, 
la nature de !'examen médical à effectuer 
et les indications qui devront être portées 
sur Ie certificat. 

2. Pour la détermination de la nature 
de !'examen, il sera tenu compte de l'äge 
de la personne visée ainsi que de la nature 
du travail à exécuter. 

3. Le certificat médical devra attester 
notamment: 

a) que l'ouïe et la vue du titulaire et, 
s'il s'agit d'une personne <levant être em
ployée au service du pont (exception faite 
de certain personnel spécialisé dont l'apti
tude au travail qu'il aura à exécuter n'est 
pas susceptible d'être diminuée par Ie dal
tonisme), sa perception des couleurs sant 
satisfaisantes; 

b) que Ie titulaire n'est atteint d'aucune 
affection de nature à être aggravée par Ie 
service à la mer, ou qui Ie rend impropre à 
ce service, ou qui comporterait des risques 
pour la santé d'autres personnes à bord. 

Art. 5. I. Le certificat médical restera 
valide pendant une période ne dépassant 
pas deux années à compter de la date de sa 
délivrance. 

2. Pour autant que Ie certificat médical 
se rapporte à la perception des couleurs, il 
restera valide pendant une période ne dé
passant pas six années à compter de la 
date de sa délivrance. 

3. Si la période de validité du certi
ficat expire au cours d'un voyage, Ie certi
ficat restera valide jusqu'à la fin du voyage. 

Art. 6. 1. Dans les cas d 'urgence, l'au
torité compétente pourra autoriser, pour un 
seul voyage, l'emploi d'une personne sans 
que celli-ci ait satisfait aux prescriptions 
qui précèdent. 

2. Les conditions d'engagement, dans 
de tels cas. devront être les mêmes que cel
les qui sant prévues pour les gens de mer 
de la même catégorie détenant un certificat 
médical. 

.,. L'emploi autorisé par Ie présent ar
ticle ne pourra, en aucune occasion, être 
ultérieurement considéré comme répondant 
aux termes de l'article 3 . 

Art. 7. L'autorité compétente pourra 
admettre, au lieu de la production d'un cer
tificat médical, la preuve, fournie de la 
manière qui sera prescrite, que Ie certificat 
a été dûment délivré à l'intéiessé. 

Art. 8. Des dispositions doivent être 
prises pour permettre à toute personne qui, 
après avoir été examinée, se voit refuser 
un certificat dé demander à être examinée 
de nouveau par un arbitre ou des arbitres 
médicaux. qui seront indépendants de tout 
armateur ou de toute organisation d'arma

. teurs ou de gens de mer. 
Art. g. L'autorité compétente peut, 

après consultation des organisations d'arma_ 
teurs et de gens de mer, s'acquitter de l'une 
quelconque des fonctions lui incombant en 
vertu de la présente convention, en ren
voyant tout ou partie de la question à 
traiter à une or~anisation ou à une autorité 
exerçant des fonctions analogues pour !'en
semble des gens de mer. 

Art. i:o. Les ratifications formelles de la 
pr.ésente convention seront communiquées 
au Directeur du Bureau international du 
Travail et par lui enregistrées. 

Art. II. 1. La présente convention ne 
liera que les Membres de l'Organisation 
internationale du Travail dont la ratifica
tion aura été enregistrée par Ie Directeur. 

2. La présente convention entrera en vi
gueur six mois après la date à laquelle 
auront été enregistrées les ratifications de 
sept des pays suivant: Etats-Unis d'Amé
rique, Argentine, Australie, Belgique, Bré
sil, Canada. Chili, Chine, Danemark, Fin
lande., France, Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'lrlande du Nord, Grèce, Inde, 
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas. P ologne, 
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Portugal, -Suède, Turquie et Yougoslavie, 
étant entendu que, de ces sept pays, quatre 
au moins devront posséder chacun une ma
rine marchande d 'une jauge brute d'au 
moins un million de tonneaux enregistrés. 
Cette disposition a pour hut de faciliter, 
encourager et hater la ratification de la pré
sente convention par les Etats Mèmbres. 

3. Par la suite, la présente convention 
entrera en vigueur pour chaque Membre 
six mois après la date ou sa ratification 
aura été enregistrée. · 

Art. 12. 1. Tout Membre ayant ratifié 
la présente convention peut la dénoncer à 
l'expiration d 'une période de dix années 
après la date de la mise en vigueur initiale 
de la convention, par un acte communiqué 
au Directeur du Bureau international du 
Travail et par lui enregistré. La dénoncia
tion · ne prendra effet qu'une année après 
avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention qui, dans Ie délai d'une 
année après l'expiration de la période de 
dix années m entionnée au paragraphe pré
cédent, ne fera pas usage de la faculté de 
dénonciation prévue par Ie présent article 
sera lié pour une nouvelle période de dix 
années et, par la suite, pourra dénoncer la 
présente convention à l'expiration de cha
que période de dix années dans les condi
tions prévues au présent article. 

Art. 13. r. Le Directeur du Bureau in
ternational du Travail notifiera à tous les 
Membres de l'Organisation internationale 
du Travail l'enregistrement de toutes les 
ratifications e t d énonciations qui lui seront 
communiquées par les Membres de l'Orga
nisation. 

2. En notifiant aux Membres de l'Orga
nisation l'enregistrem ent de la dernière ra
tification n écessaire à l'entrée en vigueur 
de la convention, Ie Directeur appellera 
l'attention des Membres de l'Organisation 
sur la date à laquelle la présente conven
tion entrera en vigueur. 

Art. 14. Le Directeur du Bureau inter
national du Travail communiquera au Se
crétaire général des Nations Unies aux fins 
d'enregistrement, conformément à l'article 
102 de la Charte des Nations Unies, des 
renseignements complets au sujet de toutes 
ratifications et de tous actes de dénoncia
tion qu'il aura enregistrés conformément 
aux articles précédents. 

Art. 15. A l'expiration de chaque pé
riode de dix années à compter de l'entrée en 
vigueur de la présente convention, Ie Con
seil d'administration du Bureau internatio-• 
nal du Travail devra présenter à la Confé
rence générale un rapport sur l'application 
de la présente convention et décidera s'il 
y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de la 
Conférence la question de sa revision totale 
ou partielle. 

Art. 16. 1. Au cas ou la Conférence 
adopterait une nouvelle convention portant 
revision totale ou partielle de la présente 
convention, et à moins que la nouvelle con
vention ne dispose autrement: 
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a) la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision en
traînerait de plein droit, nonobstant l'article 
12 ci-dessus, dénonciation immédiate de la 

'présente convention, sous réserve que la 
nouvelle convention portant revision soit 
entrée en vigueur; 

b) à partir de la date de l'entrée en 
vigueur de la nouvelle convention portant 
revision, la prése'nte convention cesserait 
d'ê tre ouverte à la ratification des Membres. 

2. La présente convention demeurerait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui l'auraient ra
tifiée et qui ne ratifieraient pas la conven
tion portant revision. 

Art. 1 7. Les versions _ françaisfê et an
glaise du texte de la présente conventièm 
font également foi. 

S, I 327 

24 Juli I948. WET, betreffende voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding 
tot het Verdrag in zake de sociale ze
kerheid van zeelieden. 

Bijl. Hand. II 47/48, 777; 
Hand. II 47/48, bladz. 20II-20I4; 
Bijl. Hand. I 47/48, 777; 
Hand. I 47/48, bladz. 73g--740. 

In narun van Hare Majesteit Wilheltnina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
· saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is, dat Nederland toe
treedt tot . het Verdrag betreffende de so
ciale zekerheid van zeelieden, aangenomen 
in de acht en twintigste, van 6 tot 30 Juni 
1946 te Seattle gehouden, zitting van de 
Internationale Arbeidsconferentie, eri daar
bij gelet op Ons besluit van 26 Maart 1920, 
houdende de bekendmaking van de toetre
ding van Nederland tot het Volkenbond
verdrag (Staatsblad 1920, no. 127), op Ons 
besluit van 2 Juli 1934, houdende de be
kendmaking van de wijzigingen van Deel 
XIII, artikel 393, van het Vredesverdrag 
yan Versailles (St.aatsblad 1934, no. 357), 
op Ons besluit van 3 D ecember 1946, be
palende de bekendmaking van de Akte van 
wijziging van het Statuut van de Interna
tionale Arbeidsorganisatie, Parijs 1945 (Stbl . 
no. G 342), alsmede op artikel 60 der 
Grondwet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
· Art. 1. Wij behouden Ons de bevoegd

heid voor toe te treden tot het nevens deze 
wet in afdruk gevoegde Verdrag 1 betref
fende de sociale zekerheid van zeelieden, 
aangenomen in de acht en twintigste, van 
6 tot 30 Juni 1946 te Seattle gehouden, 
zitting van de Internationale Arbeidscon
fe rentie. 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 

1948. 
JULIANA. 

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

De Min. v. Buiten]. Z., W. VAN BOETZELAER. 

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

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Overz, Geb. J . A. J ONKMAN. 

De Min. zonder Portefeuille, GÖTZEN. 

(Uitgeg. 27 Augustus 1948.) 

F r a n s e t e k s t. 

CONFERE CE INTER A'l'ION ALE DU
TRA V AIL 

Conventlon (No. 70) coucernant Ia sécurlté 
sociale des g.ens de mer · 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoquée à Seattle par Ie Conseil d'ad
ministration du Bureau international du 
Travail, et s'y étant réunie Ie 6 juin 1946, 
en sa vingt-huitième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses pro_ 
positions relatives à la sécurité sociale des 
gens de mer, question qui constitue Ie 
deµ xième point à l'ordre du jour de la 
session, 

Après avoir décidé que ces propositlons 
prendraient la forme d'une convention in
ternationale , 

adop te, ce vingt-huitième, jour de juin 
mil neuf cent quarante-six, la convention 
ei-après, qui sera dénommée Convention 
sur la sécurité sociale des gens de mer, 1946: 

Art. 1. I. Dans la présente convention: 
a) Ie terme "gens de mer" comprend 

tou te personne employée à bord ou au ser
vice de tout navire de mer, autre qu'un na
vire de guerre, qui est immatriculé dans 'un 
territoire pour lequel la présente conven
tion est en vigueur; 

b) Ie terme "personnes à la charge des 
gens de mer" do1t s'entendre au sens ou la 
législation nationale Ie définit; 

c) Ie terme "rapatriement" signifie Ie 
transport à un port auquel Ie marin a Ie 
droit d'être ramené en conformité avec la 
législat ion nationale. 

2. Tout Membre peut prévoir dans sa 
législation nat10nale telles exceptions qu'il 
estimerait nécessaires en ce qui concerne: 

a) les personnes employées à bord ou 
au service: 

i) des na'vires appartenant à une auto
rité publique, lor que ces navires n'ont pas 
une affectation commerciale; 

u) des bateaux de pêche cötière; 
iii) des bateaux d 'une jauge brute in

férieure à 25 tonneaux enregistrés; 
iv) des bateaux en bois de construction 

primitive, tels que des dhows ou des jon
ques; 
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v) pour -autant qu'il s'agit de !'Inde et 
pendant une période de cinq années au plus 
à <later de l'enregistrement de la ratifica
tion de !'Inde, des bateaux affectés au ca
botage, d'une jauge brute enregistré ne dé
passant pas 300 tonneaux; 

b) les membres de la familie de l'arma
teur; 

c) les pilotes non membres de l'équi
page; 

d) les personnes employées à bord ou 
au service du navire pour Ie compte d'un 
employeur autre que l'armateur, à l'excep
tion des officiers et opérateurs de radio et 
du personnel du service général; 

e) les personnes employées dans les 
ports qui ne sont pas employées habituelle
ment sur mer; 

f) les employés au service d 'une auto
rité publique nationale qui ont droit à des 
prestations au moms équivalentes, dans 
!'ensemble à celles prévues dans la présente 
convention; 

g) les personnes qui ne reçoivent pas 
de rémunération pour leurs services ou ne 
reçoivent qu'une rémunération nominale; 

h. les personnes travaillant exclusive
ment pour leur propre compte. 

3. Lorsqu'une prestation prévue par la 
présente convention est fournie autrement 
qu'en vertu de la législation nationale re
lacive aux obllgations de l 'armateur en cas 
de maladie. d'accident ou de décès des gens 
de mer, telles exceptions supplémentaires 
estimées nécessaires peuvent ecre incluses 
dans la législation nationale ou les conven
tlons collectives, quant au droit à ladite 
prestation et à toute obligatlon de verser 
une cotisation; 

a) des personnes qui sont rémunérées 
exctusivement à la part; 

DJ des personnes employées soit à bord 
ou au service des oaceaux de pêcne, autres 
que ceiles qui sont déJà visées par l 'a1mea 
2, aJ, uJ du prest::ut anicle, s01t à bord ou 
a~ service de navires anectés à la chasse 
au p,1oque; 

CJ des personnes employées à bord ou 
au service soit Cle navires aIIeccés à la chas_ 
se à la oaleme, s01t d 'usmes rlo-ctan'tes, s01t 
de navues anectes aux transporcs y relatir.s, 
ou emp10yées à un aucre ticre pour les nns 
de Ja cnasse à la baleme ou Cl 'opérations 
similaues, Clans les conCll tlons régies par les 
01sposit1ons d 'une convenuon pour oalei
mers ou convenuon anaJogue speciale con
cme par une organisanon Cle gens ae mer 
intéressee et Clétermmant les taux de saiai
res, la aurée du travail ains1 que les autres 
conct1aons ae service; 

d) des personnes employées à bord ou 
au service ae navues qui ne sont pas attec
tes, pour ctes hns commerciales, au trans
port de marcnand1ses ou Cle passagers; 

e) des personnes employees a oord ou 
au service cte navires ctont la jauge brute 
est inréneure à 200 tonneaux enregistrés. · 

Art. 2. I. Tant qu'ils résident et se 
trouvent effectivement dans Ie territo1re 
d'un Membre, les gens de mer et les per-
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sonnes qui sont à leur charge op.t droit, en 
raison de l'emploi du marin à bord ou au 
service de navires immatriculés dans le ter
ritoire de ce Membre, aux prestations sui
vantes: 

a) les gens de mer ont droit à des pres
tations médicales au moins aussi favorables 
quant a'ux conditions de leur attribution, à 
leur étendue et à leur durée que celles aux
quelles ont droit les travailleurs industriels; 
pour autant que ceux-ci -n'auraient pas droit 
à des prestations médicales, les gens de mer 
auront droit à des soins médicaux appro
priés et suffisants ; 

b) les gens de mer ont droit, pour rai
sons d'incapacité de travail (qu'elle résulte 
ou non d'un dommage physique du fait de 
l'emploi) ou pour raison de chömage ou de 
vieillesse, à des prestations en espèces au 
moins aussi favorables quant aux condi
tions de leur attribution, à leur montant et 
à leur durée que celles auxquelles ont droit 
les travailleurs industriels; pour autant que 
ceux-ci n'auraient pas droit à des presta
tions en espèces pour incapacité de travail 
(qu'elle résulte ou non d'un dommage phy
sique du fait de l'emploi), les gens de mer 
auront droit à des prestations en espèces de 
cette nature proportionnées à leurs besoins 
et à ceux des personnes qui sont à leur 
charge, compte tenu du niveau de vie dans 
le terri toire dont il s' agi t; 

c) les personnes à la charge d'un m arin 
ont droit à des prestations médicales au 
moins aussi favorables quant aux conditions 
de leur attribution, à leur étendue et à leur 
durée que celles auxquelles ont droit les 
personnes à la charge des travailleurs in
dustriels; 

d) en cas de décès d'un marin. les per
sonnes à sa charge ont droit à des presta
tions en espèces au moins aussi favorables 
quant aux conditions de leur attrjbution, 
à leur montant et à leur durée que celles 
auxquelles ont droit les personnes à la 
charge de ,travailleurs industriels; pour au
tant que celles-ci n 'auraient pas droit à des 
prestations en espèces en cas de décès du 
travailleur, les personnes à la charge de 
gens de mer auront droit à des prestations 
en espèces proportionnées à leurs besoins, 
compte tenu du niveau de vie dans le ter
ritoire dont il s'agit. 

2. Lorsque des prestations médicales ou 
en espèces sont accordées aux marins et aux 
personnes à leur charge par un régime spé
cial, de telles dispositions spéciales (autres 
que celles résultant des obligations de l'ar
mateur) correspondront d'une manière ap
propriée ou seront intégrées à tout régime 
qui accorde, aux travailleurs industriels et 
aux personnes à leur charge, des prestations 
correspondantes au moins aussi favorables 
quant aux conditions de leur attribution, de 
leur étendue ou de leur montant. et de leur 
durée. 

Art. 3. 1. Tout marin résidant dans Ie 
territoire d'immatriculation du navire et 
qui, pour cause d 'accident survenu au ser
vice d u navi re ou de maladie qui n'est pas 
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imputable. à un acte intentionnel du marin, 
est débarqué en cours de route dans un 
autrë territoire a droit: 

a) à des soins médicaux appropriés e t 
suffisants jusqu'à sa guérison ou à son ra
patriement, l'éventualité considérée étant 
celle qui se présente en premier lieu; 

b) au logement et à la nourriture jus
qu'à ce qu'il lui soit possible d'obl;enir un 
emploi convenable ou qu'il soit rapatr,é, 
l'éventualité considérée étant celle qui se 
présente en premier lieu; 

c) au rapatriement. 
2. Le marin réunissant ces conditions a 

droit également à une allocation égale à 
100 pour cent de son salaire (à l'exclusion 
des primes supplémentaires) jusqu'à ce que 
se présente l'une des éventualités ei-après 
(I'éventualité considérée étant celle qui se 
présente en premier lieu) : offre d'un em
ploi convenable; rapatriement; expiration 
d' n délai prescrit par la législation natio
nale ou par convention collective, mais qui 
ne peut être inférieur à douze semaines. Si 
le délai prescrit expire avan t qu'il n e soit 
possible au marin d'obtenir un emploi con
venable ou avant qu'il ne soit .rapatrié, ledit 
marin ou les personnes à sa charge ont droit 
à toute prestation, fondée sur un régime 
d 'assurance sociale obligatoire ou sur un 
régime de réparation des accidents d u tra
vail. qui leur serait versée si le marin se 
trouvait effectivement sur le territoire 
d'immatriculation. Toute prestation versée 
au marin ou aux personnes à sa charge en 
vertu d ' un tel régime, avant l'expiration du 
délai prescrit, peut être déduite du mon
tant de l'allocation. 

Art. 4. Des mesures de coordination des 
divers régimes doivent être prises afin de 
maintenir les droits en cours d 'acquisition 
des personnes qui cessent d'être visées par 
le régime d'assurance sociale obligatoire spé_ 

cial aux gens de mer pour être soumises à 
un régime analogue s'appliquant aux tra
vailleurs à terre, ou vice versa. 

Art. 5. La législation nationale relative 
aux obligations de l'armateur en cas de 
maladie, d'accident ou de décès des gens de 
mer, à l'assurance obligatoire contre Jes 
dommages physiques du fait de l'emploi ou 
à la réparation des a,ccidents du travail, à 
l'assurance maladie obligatoire et à l'assu
rance-chömage obligatoire doit garan tir 
l 'égalité de traitement aux gens de mer et 
aux personnes . à leur charge, sans distinc
tion de nationalité ou de race. 

Art. 6. x. La législation nationale rela
tive aux obligations de l'armateur en cas de 
maladie. d'accident ou de décès des gens de 
mer doit garantir l'égalité de traitement 
aux gens de mer et aux personnes à leur 
charge, qu'ils résident ou non sur Je terri
toire d'immatriculation du navire. 

2. Lorsque Jes prestations prévues au 
paragraphe r de l'article 3 ne sont pas ac
cordées aux gens de mer résidant hors du 
territoire du Membre par sa législation na
tionale relative aux obligations de l'arma
teur, Je M em b re doit, dans sa Jégislation , 

45 



S. 1948, I 327 

prévoir ces prestations d'une autre manière. 
Art. 7. 1. Le Membre ne peut, dans sa 

législation relative aux prestations méêlica
les et aux prestations en espèces en cas de 
dommage physique du fait de l'emploi, im
poser à un marin ou aux personnes à sa 
charge, résidant sur Ie territoire d'un autre 
Membre pour lequel la présente conven
tion est effectivement en vigueur, des con
ditions autres que celles qui ~app!iquent 
aux gens de mer et aux personnes à leur 
charge résidant sur Ie territoire du premier 
Membre. 

2. Toutefois. de telles prestations et des 
contributions au coût de telles prestati.9ns 
ne sont pas payables en vertu du régime en 
vigueur dans Ie territoire du premier Mem
bre si elles Ie sont, pour Ie compte dudit 
marin, e n vertu d'un régime en vigueur 
dans Ie territoire du second Membre. 

Art. 8. En vue de faciliter la contin ité 
de l'assurance et d'éviter des doubles con
tributions ou des doubles prestations, les 
Membres peuvent conclure des accords pré
voyant que les ressortissants de l'un d'entre 
eux - ou les personnes qui résident sur son 
territoire, employés à bord ou au service 
d 'un navire immatriculé dans Ie territoire 
d 'un autre, seront soumis au régime d'assu
rance ou de réparation du premier et exclus 
en conséquence du régime correspondant 
du second. 

Art. 9. Rien dans la présente conven
tion n 'affecte toute loi, toute sentence, tou
te coutume ou tout accord entre les arma
teurs et les gens de mer qui assure des con
ditions plus favorables que celles prévues 
par la présente convention. 

Art. 10. 1. Effet peut être donné au 
paragraphe 2 de l'article 3 de la présente 
convention: a) par la législation ; b) par 
des conventions collectives passées entre des 
associations reconnues d'armateurs ou des 
armateurs et des associations reconnues de 
gens de mer et couvrant tous les gens de 
mer auxquels s'applique !edit paragraphe; 
c) par une combinaison de la législation et 
des conventions collectives passées entre des 
associations reconnues d'armateurs ou des 
armateurs et des associations reconnues de 
gens de mer et qui couvrent tous les gens 
de mer auxquels s'applique ledit paragra
phe. Sauf disposition contraire, les disposi
tions de la présente convention s'applique
ront à tout navire immatriculé dans Ie ter
ritoire d 'un Membre qui aura ratifié la 
convention et à toute personne employée 
sur un tel navire. 

2. Tout Membre qui aura ratifié la pré
sente convention fournira au Directeur du 
Bureau international du Travail des infor
mations sur les -mesures au moyen desquel
les la convention est appliquée. et notam
m ent des précisions sur toutes conventions 
collectives qui font porter effet à telle ou 
telle disposition et sont en vigueur à la date 
à laquelle Ie Membre ratifie la présente 
con ven bon. 

3. Tout Membre qui aura ratifié la con
vention s'engage à participer, au moyen 
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d'une délégation tripartite, à tout comité 
représentant les gouvernements et les or
ganisations des armateurs et des gens de 
mer, et auquel des représentants de la Com
mission paritaire maritime du Bureau in
ternational du Travail assistent à titre con
sultatif, qui serait institué aux fins d'exa
miner les mesures prises pour donn!!r effet 
à la convention. 

4. L e Directeur soumettra audit comité 
un résumé des informations qu'il aura re
çues en exécution du paragraphe 2 ci
dessus. 

5. Le comité examinera si les conven
tions collectives au sujet desquelles il sera 
saisi d'un rapport prévoient des conditions 
qui donnent effet aux dispositions de la 
convention. Tout Membre qui aura ratifié 
la convention s'engage à tenir compte de 
toute observation ou suggestion concernant 
l'applicat ion de la convention faite par Ie 
comité et, en outre, à porter à la connais
sance des organisations d 'armateurs ou de 
gens de mer parties à une convention col
lective visée au paragraphe 1 toute obser
vation ou suggestion du comité susmention
né quant à l'efficacité de ces conventions 
collectives pour donner effet aux disposi
tions de la convention. 

Art. 11. Les ratifications formelles de la 
présente convention seront communiquées 
au Directeur du Bureau international du 
Travail et par lui enregistrées. 

Art. 12. r, La présente convention ne 
liera que les Membres de l'Organisation in
ternationale du Travail dont la ratification 
aura été enregistrée par Ie Directeur. 

2. La présente convention entrera en 
vigueur six mois après la date à laquelle 
auront été enregistrées les ratifications de 
sept des pays suivants: Etats-Unis d' Amé
rique, Argentine, Australie. Belgique, Bré
si l, Canada, Chili, Chine, Danemark, Fin
lande, France. Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d ' Irlande du Nord, Grèce, Inde, 
Irlande, Italie, Norvège, Pays-Bas, Pologne. 
Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, 
étant entendu que, d_e ces sept pays. quatre 
au moins devront posséder chacun une ma
rine marchande d'une jauge brute d 'au 
moins un million de tonneaux enregistrés. 
Cette disposition a pour but de faciliter, 
encourager et hater la ratification de la 
présente convention par les Etats M embres. 

3. Par la suite, la présente convention 
entrera en vigueur pour chaque M embre 
six mois après la date ou sa ratification 
aura été enregistrée. 

Art. 13. 1. Tout Membre ayant ratifié 
la présente convention peut la dénoncer à 
l'expiration d'une période de dix années 
après la date de la mise en vigueur initiale 
de la convention, par un acte communiqué 
au D irecteur du Bureau international du 
Travail et par lui enregistré. La dénoncia
tion ne prendra effet qu'une année après 
avoir été enregistrée. 

2. Tout M embre ayant ratifié la pré
sente convention qui, dans Ie d élai d'une 
année après l'expiration de la période de 
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dix années mentionnée au paragraphe pré
cédent, ne fera pas usage de la faculté de 
dénonciation prévue par Ie présent article 
sera lié pour une nouvelle période de dix 
années et, par la suite, pourra dénoncer la 
présente convention à l'expiration de cha
_que période de dix années dans ' les con
ditions prévues au présent article. 

Art. 14. r. Le Directeur du Bureau in
ternational du Travail notifiera à tous les 
Membres de l'Organisation internationale · 
du Travail l'enregistrement de toutes les 
ratifications et dénonciations qui lui seront 
communiquées par les Membres de l'Orga
nisation. 

2. En notifiant aux Membres de l'Q,r
ganisation !'enregistrement de la dernière 
ratification nécessaire à l'entrée en vigueur 
de la convention. Ie Directeur appellera 
_l'attention des Membres de l'Organisation 
sur la date à laquelle la présente conven
tion entrera en vigueur. 

Art . 15. Le Directeur du Bureau inter
national du Travail communiquera au Se
crét aire général des Nations Unies aux fins 
d'enregistrement, conformément à l'article 
102 <;ie la Charte des Nations Unies, des 
rense1gnements complets au sujet de toutes 
ratifications et de tous actes de dénoncia
tion qu'il aura enregistrés conformément 
aux articles précéden ts. 

Art. 16. A l'expiration de chaque pé
riode de dix années à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente convention Ie 
Conseil d 'administration du Bureau inter
national du Travail devra présenter à la 
Conférence générale un rapport sur l 'appli
cation de la présente convention et décidera 
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de 
la Conférence la question de sa revision to_ 
tale ou partielle . 

Art. 17. r. Au cas ou la Conférence 
adopterait une nouvelle convention portant 
revision totale ou partielle de la pré'sente 
convention, et à moins que la nouvelle con
vention ne dispose autrement : 

a) la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision en
trainerait de· plein droit, nonobstant l'ar
ticle 13 ci-dessus, dénonciation immédiate 
de la présente convention, sous réserve que 
la nouvelle convention portant revision soit 
entrée en vigueur; 

b) à partir de la date de l'entrée en vi
gueur de la nouvelle convention portant 
revision, · la présente convention cesserait 
d 'être ouverte à la ratification des Mem
bre s . 

2 . La présente convention demeurerait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui l'auraient ra7 

tifiée et qui ne ratifieraient pas la ccmven
tion portant revision. 

Art. 18. Les versions française et an
glaise du texte de la présente convention 
font également foi. 

S. 1948, I 327-228 

S. I 328 

24 Juli z948. WET. betreffende voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding 

. tot het Verdrag in zake het diploma 
van bekwaamheid a ls scheepskok. 

Bijl. Haind. Il 47/48, 777; 
Hand. Il 47/48, blz. 2on-2oz4; 
Bijl. Hand. I 47/48, 777; 
Hand. I 47/48, bladz. 739-740 . . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk 

Allen. die deze zullen zien ~f horen lezen, 
saluut! doen te weten : · 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is, dat Nederland toe
treedt tot het Verdrag betreffende het di
ploma van 1?ekwaamheid als scheepskok, 
aangenomen m de acht en twintigste, van 
6_ t?t 30 Juni 1946 te Seattle gehouden, 
z1ttmg van de Internationale Arbeidscon
ferentie, en daarbij gelet op Ons besluit van 
26 Maart 1920, houdende de bekendmaking 
van de toetreding van Nederland tot het 
Volkenöondverdrag (Staatsblad 1920, no. 
127). op Ons besluit van 2 Juli 1934, hou
dende de bekendmaking van de wijzigingen 
van Deel XIII, artikel 393, van het Vredes
verdrag van Versailles (Staatsblad 1934, 
no. 357), op Ons besluit van 3 December 
1946, bepalende de bekendmaking van de 
Akte van wij ziging van het S tatuut van de 
Internationale Arbeidsorganisatie, Parijs 
1945 (Staatsblad no. G 342), alsmede op 
artikel 60 der Grondwet· 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1, Wij behouden Ons de bevoegd

heid voor toe te treden tot het nevens deze 
wet in afdruk gevoegde Verdrag 1 betref
fende het diploma van bekwaamheid als 
scheepskok, aangenomen in de acht en 
twintigste, van 6 tot 30 Juni 1946 te Seattle 
gehouden, zitting van de Internationale Ar
beidsconferentie. 

2. Deze . wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven t en Paleize Soestdijk, 24 Juli 
1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, W. _DREES. 

De Min. v. Buiten]. Z ,; W. VAN BOETZELAER, 

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

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. · v . Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

De Min. zonder Portefeuille, GÖTZEN. 

(Uitgeg. 27 Augustus z948.) 

' 1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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Franse tekst. 

CONFERENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL 

Conventlon (No. 69) concernant Ie dlplöme 
de capaclté professlonnelle des culslnlers 

de navlre 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoquée à Seattle par le Conseil d'ad
ministration du Bureau international du 
Travail, et s'y étant réuni.e Ie 6 juin 1946, 
en sa vingt-huitième session, 

.Après avoir décidé d'adopter diverses pro_ 
positions relatives au diplome' de capacité 
profèssionnelle des cuisiniers de navire, 
question ·qui constitue le quatrième point à 
l'ordre du jour de la session. 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d'une convention in-
ternationale, _ 

adopte, ce vingt-septième jour de juin 
mil neuf cent quarante-six, la convention 
ei-après, qui sera dénommée Convention 
sur le diplóme de capacité des cuisiniers de 
navire, 1946: 

Art. r. r. La présente convention s'ap
plique à tout navire de mer, de propriété 
publique ou privée, affecté, pour des fins 
commerciales. au transport de marchandises 
ou de passe.gers et immatriculé dans un 
territoire pour lequel la présente conven
tion est en vigueur. 

2. La législation nationale ou, en !'ab
sence d'une telle législation, des contrats 
collectifs passés entre employeurs et tra
vailleurs définiront quels navires ou quel
les catégories de navires seront réputés nà
vires de mer aux fins de la présente con-
vention. ,,. 

Art. 2. Aux fins de la présente conven
tion, le terme "cuisinier de navire" signifie 
la personne directement responsable de la 
préparation des repas de l'équipage. 

·Art. 3. r. Nul ne peut être engagé 
comme cuisinier de navire à bord d'un na
vire auquel s 'applique la présente conven
tion s 'il n'est titulaire d'un diplóme attes
tant son aptitude à exercer la profession de 
cuisinier de navire, délivré conformément 
aux dispositions des articles ei-après. 

2. Toutefois l'autorité compétente pour
ra accorder l'exemption . de la disposition 
ci-dessus au cas ou, à son avis, il y aurait 
pénurie de cuisiniers de navire diplömés. 

Art. 4. I. L'autorité compétente pren
dra toutes dispositions utiles pour organiser 
des examens . professionnels et délivrer des 
diplömes de capacité. 

2. Nul ne pourra obtenir un diplóme de 
capacité: 

a) s'il n'a atteint un age minimum qui 
sera fixé par l'autorité compétente; 

b) s'il n'a servi à la mer pendant une 
période minimum qui sera fixée par l'au
torité compétente; 

c) s'il n'a subi avec succès l'examen 
prescrit par l'autorité compétente. 
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3. L'examen prescrit doit comporter une 
épreuve pratique portant sur l'aptitude du 
candidat à préparer des repas; il doit égale
ment comprendre des épreuves portant sur 
la valeur nutritive des denrées alimentai
res. sur l'établissement de menus vanes et 
bien composées et sur la mahipulation ët 
l'emmagasiriage des vivres à bord. 

4. L 'examen prescrit peut être organisé 
et le certificat délivré soit directement par 
l'autorité compétente, soit, sous le controle 
de celle-ci, par une école de cuisine agréé 
ou toute autre institution agréé. 

Art. 5. L'article 3 ci-dessus prendra ef
fet à l'expiration d'un délai ne dépassant 
pas trois ans à compter de la date de l'en
trée en vigueur de la présente convention 
pour le territoire dans lequel le navire est 
immatriculé; _toutefois, dans Ie cas d'un ma
rin qui a accompli deux années de service 
satisfaisant en qualité de cuisinier avant 
l'expiration de la période susmentionnée 
la législation nationale pourra prévoi.r !~ 
reconnaissance d'un certificat attestant ·eet 
emploi comme l'.équivalent d'un diplóme de 
capacité. 

Art. 6. L'autorité compétente peut pré
voir la reconnaissance des diplömes de ca
pacité délivrés dans d'autres territoires. 

Art. 7. Les ratifications formelles de la 
présente conventiori seront communiquées 
au Directeur du Bureau international du 
Travail et par lui enregistrées. 

Art. 8. r. La présente convention ne 
liera que les Membres de l'Organisation in
ternationale du Travail dont la ratification 
aura été enregistrée par Ie Directeur. 

2. . La présente convention entrera en 
vigueur six mais après la date à laquelle 
auront été enregistrées les ratifications de 
neuf des pays suivants: Etats-Unis d'Améri
que, Argentine, Australie, Belgique. Brésil, 
Canada, Chili, Chine, Danemark, Finlande, 
France, Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, Irlande 
!talie, Norvège, Pays-Bas, Pologne, Portu~ 
gal. Suède, Turquie et Y ougoslavie, étant 
entendu que, de ces neuf pays, cinq au 
moins devront posséder chacun une marine 
marchande d'une jauge brute d'au mains 
un million _de tonneaux enregistrés. Cette 
disposition a pour but de faciliter, encou~ 
rag:er et h ater la ratification de la p résente 
convention . par les Etats Mem bres. 

3. Par la suite, la présente conventi,on 
entrera en vigueur pour chaque Membre 
six mais après la date ou sa ratification 
aura été enregistrée. 

Art. g. 1. Tout Membre ayant ratifié la 
présente convention peut la dénoncer à l'ex
piration d'une pénode de dix années après 
la date de la mise ·en vigueur initiale de la 
convention, par un acte communiqué a~ 
Directeur du Bureau international du Tra
vail et par lui enregistré. La dénonciation 
ne prendra effet qu'une année après avoir 
été enregistrée. 

2 . Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention oui, dans le délai d'une 
année après l'expiration de la période de 
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dix années mentionnée au paragraphe pré
cédent, ne fera pas usage de la faculté de 
dénonciation prévue par Ie présent article 
sera lié pour . une nouvelle période de dix 
années et, par la suite, pourra dénoncer la 
présente convention à l'expiration de cha
que période de dix années dans les condi
tions prévues au présent article. 

Art. 10. 1. Le Directeur du Bureau in
ternational du Travail notifiera à tous les 
Membres de l'Organisation internationale 
du Travail l'enregistrement de toutes les 
ratifications et dénonciations qui lui seront 
communiquées par les Membres de l'Orga-
nisatîon·. • • 

2 . En notifiant aux Membres de l'Orga
nisation l'enregistrement de la dernière ra
tification nécessaire à l'entrée en vigueur 
de la convention, Ie Directeur appellera 
l'attention des Membres . de l'Organisation 
sur la date à laquelle la présente conven
tion entrera en vigueur. 

Art. II. Le- Directeur du Bureau inter
national du Travail communiquera au Se
crétaire général des Nations Onies aux fins 
d'enregistrement, . conformément à l'article 
102 de la Charte des Nations Unies, des 
renseignements complets au sujet de toutes 
ratifications et de tous actes de dénoncia
tion qu'il aura enregistrés conformément 
aux articles précédents. · 

Art. 12 . A l'expiration de chaque pé
riode de dix années à compter de l'entrée· 
en vigueur de la présente convention, Ie 
Conseil d'administration du Bureau inter
national du Travail devra présenter à la 
Conférence générale un rapport sur l'appli
cation de la présente convention et décidera 
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de 
la Conférence la question de sa revision 
totale ou partièlle. 

Art: 13. 1. Au c·as -ou la Conférence 
adopterait une nouvelle convention portant 
revision totale ou partielle de la présente 
convention, et à moins que la nouvelle con
vention ne dispose autrement: 

·a) la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision en
traînerai t de plein droit, nonobstant l'article 
9 ci-dessus, dénonciation immédiate de la 
présente convention. sous réserve que la 
nouvelle convention portant revision soit 
entrée en vigueur ; 

b) à partir de la date de l'entrée en vi
gueur de la nouvelle convention portant 
revision, la présente convention cesserait 
d'être ouverte à la ratification des Mem;
bres. 

2. La présente convention demeurerait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui l'auraient 
ratifiée et qui ne ratifieraient pas la con
vention portant revision. 

Art. 14. Les versions française et an
glaise du texte de la présente convention 
font également foi. 

S. 1948, I 328-329 

S. I 329 

24 Juli z948. WET betreffende voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding 
tot het Verdrag in zake de voeding en 
de desbetreffende verzorging van de 
bemanning aan boord van schepen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 777; 
Hand. II 47/48, bladz. 20II-2oz4,; 

_ Bijl. Hand. 1 47/48, 777; 
Hand. 1 17/48, bladz. 73~740. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen le
zen, saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen heb
b en, dat het wenselijk is, dat Nederland 
toetreedt tot het Verdrag betreffende de 
voeding en de desbetreffende verzorging 
van de bemanning aan boord van schepen, 
aangenomen in de acht en twintigste, van 
6 tot 30 Juni 1946 te Seattle gehouden, 
zitting van de Internationale Arbeidscon
ferentie, en· daarbij gelet op Ons besluit 
van 26 Maart 1920. houdende de bekend
making van de toetreding van Nederland 
tot het Volkenbondverdrag (Staatsblad 
1920, no. 127), op Ons besluit van 2 Juli 
1934, houdende de bekendmaking van de 
wijzigingen van Deel XIII, artikel 393, van 
het Vredesverdrag van Versailles (Staats-
blad 1Q;14, no. 357), op Ons besluit van 3 
December 1946, bepalende de bekendma
king van de Akte van wijziging van het 
Statuut van de Internationale Arbeidsorga
nisatie . Parijs 1945 (Staatsblad no. G 342), 
alsmede op artikel 60 der Grondwet; 

Zo is het, dat Wij; de Raad van State, enz. 
Art. 1, Wij behouden Ons de bevoegd

heid voor toe te treden tot het nevens deze 
wet in afdruk gevoegde Verdrag 1 betref
fende de voeding en de desbetreffende ver
zorging van de bemanning aan boord van 
schepen, aangenomen in de acht en twin
tigste, van 6 tot 30 Juni 1946 te Seattle 
gehouden, zitting van de Internationale 
Arbeidsconferentie. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 
1948. 

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

De Min. v. Buiten!. z., W. VAN BOETZELAER. 

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

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v. Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

De Minister zonder Portefeuille, GÖTZEN. 

(Uitgeg. 27 Augustus z948.) 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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F r a n s e t e k s t. 

CO:N FERENCE INTERNATIONALE DU 
TRAVAIL 

Convention (No. 68) concernant l'alimlln• 
tatlon et Ie service de table à bord des 

navlres 

La Conférence générale de l'Organisation 
internationale du Travail, 

Convoquée à Seattle par Ie Conseil d'ad
ministration du Bureau international du 
Travail, et s'y étant réunïe Ie 6 juin 1946, 
en sa vingt-huitième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives à l'alimentation et au 
service de t able à bord des navires, ques
tion qui constitue Ie quatrième point à 
l'ordre du jour de la session, 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la forme d'une convention in
ternationale, 

adopte, ce vingt-septième jour de juin 
mil neuf cent quarante-six, la convention 
ei-après. qui sera dénommée Convention 
sur l'alimentation et Ie service de table 
( éq ui page des navires) , 1946: 

Art. 1. 1. Tout Membre de l'Organi
sation internationale du Travail pour lequel 
la présente convention est en vigueur est 
responsable de l'établissement d 'un niveau 
satisfaisant d'alimentation et de service de 
table pour les équipages de ses navires de 
mer, de propriété publique ou privée, affec_ 
tés, pour des fins commerciales, au transport 
de marchandises ou de passagers et ims 
matriculés dans un territoire pour lequel 
la présente convention est en vigueur. 

2. La législation nationale ou, en !'ab
sence d'une telle législation, des contrats 
collectifs passés entre employeurs et tra
vailleurs définiront quels navires ou quelles 
catégories de navires seront réputés navires 
de mer aux fins de la présente convention. 

Art. 2. Les fonctions suivantes seront 
exercées par l'autorité compétente, sauf 
dans la mesure ou elles sont remplies de 
manière adéquate en vertu de conventions 
collectives: 

a) élaboration et application de règle
ments concernant les provisions de vivres 
et d'eau et Ie service de table. ainsi que la . 
construction, !'emplacement, l'aération, le 
chauffauge, l'éclairage, l'installation d 'eau 
et l'équipement de la cuisine et des autres 
locaux du bord affectés au service général, 
y compris les cambuses et les comparti
ments frigorifiques; 

b) inspection à bord des provisions de 
vivres et d'eau, ainsi que des locaux, amé
nagements et équipement pour l'emmaga
sinage, la manipulation et la préparation 
des denrées d'alimentation; 

c) délivrance de diplömes de capacité 
aux membres du personnel pour lesquels 
des qualifications déterminées sont exigées; 

d) étude de méthodes propres à assurer 
aux équipages une alimentation et un ser
vice de table satisfaisants et diffusion d'in-
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formations éducatives sur ces méthodes. 
Art. 3. 1. L'autorité compétente doit 

ex1;rcer son activité en étroite collaboration 
avec les organisations d 'armateurs et de 
gens de mer et avec les autorités nationales 
ou locales qui s'occupent de questions d'ali
m entation et d'hygiène publique; elle peut 
en cas de besoin, utiliser les services des 
autorités susmentionnées. 

2. Les activités de ces diverses autorités 
seront dûment coordonnées en vue d'éviter 
tout chevauchement ou incertitude de com
pétence. 

Art. 4. L'autorité compétente doit dis-
0poser d 'un personnel permanent pleinement 
qualifié, comprenant des inspecteurs. 

Art. 5. 1. Chaque Membre doit main
tenir en vigueur une législation sur l'ali
mentation et Ie service de table visant à 
sauvegarder la santé et à assurer Ie bien
être des équipages des navires mentionnés 
à l'article premier. 

2. Cette législation doit exiger: a' un approvisionnement en vivres et 
en eau satisfàisant - compte tenu de l'ef
fectif de l'équipage ainsi que de la durée 
et du caractère du voyage - quant à la 
quantité, à la valeur nutritive, à la qualité 
et à la variété; 

b) un aménagement et un équipement 
du service de cuisnne et de table à bord de 
tout -navire qui permettent de fournir des 
repas convenables aux membres de l'équi
page. 

Art. 6. La législation nationale doit pré
voir un système de controle par l'autorité 
compétente: 

a) des provisions de vivres et d'eau; 
b) de tous les locaux et équipement 

utilisés pour l'emmagasinage et la mani-
pulation des vivres et de !'eau; ' 

c) de la cuisine et de toute autre in
stallation utilisée pour la préparation et Ie 
service des repas; 

d) des aptitudes professionnelles des 
membres du personnel de cY.isine et de table 
pour lesquels des qualifications déterminées 
sont exigées par ladite législation. 

Art. 7. 1. La: législation nationale ou, 
en !'absence d'une telle législation, des con
trats collectifs passés entre employeurs et 
travailleurs, doivent prévoir. à des inter
valles de temps déterminés, l'inspection à 
la mer, par Ie capitaine, ou par un officier 
spécialement désigné par lui à eet effet, 
accompagné d'un membre responsable du 
personnel de cuisine et de table: 

a) des provisions de vivres et d'eau; 
b) de tous locaux et équipement utilisés 

pour l'emmagasinage et la manipulation des 
vivres et de l'eau, ainsi que de la cuisine et 
de toute autre installation utilisée pour la 
préparation et Ie service des repas. 

2. Les résultats de chaque inspection 
doivent être consignés par écrit. 

Art. 8. Les représentants de l'autorité 
compétente du territoire d'immatriculation 
procéderont à une inspection spéciale sur 
toute plainte écrite portée par un certain 
nombre de membres de l'équipage ou une 
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proportion déterminée de l'équipage fixés 
par la législation nationale, ou formulée au 
nom d'une organisation reconnue d'arma
teurs ou de gens de mer. Afin de ne pas 
retarder le départ du navire, de telles plain_ 
tes devraient être déposées aussitöt que 
possible. et au moins vingtquatre heures 
avant l'heure fixée pour Ie départ du port. 

Art. 9. x. Les inspecteurs auront qua
lité pour faire des recommandations à l'ar
mateur ou au capitaine d'un navire ou à 
toute autre personne responsable, en vue 
de l'amélioration du niveau du service de 
cuisine et de table à bord. 

2 . La législation nationale doit prévoir 
des sanctions à l'égard de: 

a) tout armateur, capitaine, membre de 
l'équipage ou autre personne responsable 
qui ne se conforme pas aux stipulations de 
la législation nationale en vigueur; 

b) toute personne qui tente d'empêcher 
un inspecteur d'exercer ses fonctions . 

3. Les inspecteurs doivent soumettre à · 
l 'autorité compétente des rapports périodi
ques, établis suivant un cadre déterminé, 
sur leur activité professionnelle et ses ré
sultats. 

Art. 10. r. L'autorité compétente doit 
établir un rapport annuel. 

2. Ce rapport sera publié Ie plus tot 
possible après la fin de l'année sur laquelle 
il porte, et il devra être mis à la libre dis
position de toutes les organisations ou per
sonnes intéressées. 

3. Des exemplaires du rapport susmen
tionné seront transmis au Bureau interna
tional du Travail. 

Art. 1 r. x. Des cours de formation pro
fessionnelle pour Ie service de table et de 
cuisine à bord des navires de mer seront 
organisés soit par des établissements d'en
seignement agréés, soit par d'autres moyens 
approuvés d'un commun accord par les or
ganifations des armateurs et les organisa
tions des gens de mer. 

2 . Il sera prévu des cours de perfection
nement permettant aux personnes qui pos
sèdent déjà une formation professionnelle 
de tenir à jour leurs connaissances théori
q ues et pratiques. 

Art. 12. r. L'autorité compétente re
cueillera des informations aussi récentes que 
possible sur l'alimentation et les méthodes 
d'achat, d'emmagasinage et de conservation 
des vivres. ainsi que sur la préparation et 
Ie service des repas, en tenant compte spé
cialement des conditions exigées pour le 
service de cuisine et de table à bord. 

2. Ces informations seront mises gratui
temertt ou à peu de frais à la disposition 
des fabricants et des commerçants spécia
lisés dans la fourniture de vivres ou de 
matériel de cuisine et de table pour les na
vires, des capitaines, maîtres d'hötel et· cui
siniers de navire, et des armateurs et gens 
de mer ' et de leurs organisations en général. 
A cette fin, seront utilisés des moyens ap
propriés de vulgarisation, tels que l'édition 
de manuels , de brochures, d'affiches öu de 
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graphiques. ou l'insertion d'annonces dans 
des périodiques professionnels. 

3. L'autorité compétente fera toutes re
commandations utiles 1en vue d'éviter Ie 
gaspillage de vivres, de faciliter Ie main
tien d'un niveau adéquat de propreté et 
d'assurer la commodité maximum du tra
vail. 

Art. 13. L 'autorité compétente peut s'ac
quitter de l'une quelconque de ses fonctions 
relatives à la délivrance des diplömes de 
capacité au personnel de cuisine et de table, 
ainsi qu'au rassemblement et à la distribu
tion d'informations, en renvoyant tout ou 
parti de la question à traiter à une organi
sation ou à une autorité centrales exerçant 
des fonctions analogues pour !'ensemble des 
-gens de mer. 

Art. 14. Les ratifications forrp.elles de la 
présente convention seront communiquées 
au Directeur du Bureau international du 
Travail et par lui enregistrées. 

Art. 15. r. La présente convention ne 
liera que les Membres de l'Organisation in
ternationale du Travail dont la ratification 
aura été enregistrée par le Directeur. 

2. La présente convention entrera en 
vigueur six mois après la date à laquelle 
auront été enregistrées les ratifiactions de 
neuf des pays suivants: Etats-Unis d'Amé
rique , Argentine, Australie , Belgique, Bré
sil, Canada. Chili, Chine, Danemark, Fin
lande, France, Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'Irlande du Nord, Grèce, Inde, 
Irlande, Italie, Norvège. Pays-Bas, Pologne, 
Portugal, Suède, Turquie et Yougoslavie, 
étant entendu que, de ces neuf pays, cinq 
au moins devront posséder chacun une ma
rine marchande d'une jauge brute d'au 
moins un million de tonneaux enregistrés. 
Cette disposition a pour but de faciliter, 
encourager et hater la ratification de la 
présente convention par les Etats Membres. 

3. Par la suite. la présente convention 
entrera en vigueur pour chaque Membre 
six mois après la date ou sa ratification 
aura été enregistrée. 

Art. 16. x. Tout Membre ayant ratifié 
la présente convention peut la dénoncer à 
l'expiration d'une période de dix années 
après la date de la mise en vigueur initiale 
de la convention, par un acte commsmiqué 
au Directeur du Bureau international du 

' Travail et par lui enregistré. La dénoncia
tion ne prendra effet qu'une année après 
avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention qui, dans Ie délai d'une 
année après l'expiration de la période de 
dix années m entionnée au paragraphe pré
cédent, ne fera pas usage de la faculté de 
dénonciation prévue par Ie présent article 
sera lié pour une nouvelle périóde de dix 
années et, par la suite, pourra dénoncer la 
présente convention à l'expiration de cha
que période de dix années dans les condi
tions prévues au présent article. 

Art. 17. r. Le Directeur du Bureau in
ternational du Travail notifiera à tous les 
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Membres de l'Organisation internationale 
du Travail l'enregistrement de toutes les 
ratifications et dénonciations qui lui seront 
communiquées par les Membres de rorga
nisation. 

2. En notifiant aux Membres de l'Or
ganisation l'enregistrement de la dernière 
ratification nécessaire à l'entrée en vigueur 
de la· convention, Ie Directeur appellera 
l'attention des Membres de l'Organisation 
sur la date à laquelle la présente conven
tion entrera en viguc;ur. 

Art. 18. Le Directeur du Bureau inter
national du Travail communiquera au Se
crétaire général des Nations Unies aux fins 
d'enregistrement, conformément à l'article 
102 de la Charte des Nations Unies, des 
renseignements complets au sujet de toutes 
ratifications et de tous actes de dénoncia
tion qu'il aura enregistrés conformément 
aux articles précédents. 

Art. 19. A l'expiration de chaque pé
riode de dix années à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente convention. Ie 
Conseil d'administration du Bureau inter
national du Travail devra présenter à la 
Conférence générale un rapport sur l'appli
cation de la présente convention et décidera 
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de 
la Conférence la question de sa -revision 
totale ou partielle. 

Art. 20. x. Au ·cas ou la Conférence 
adopterait une nouvelle convention portant 
revision totale ou partielle de la présente 
convention, et à moins que la nouvelle con
vention ne disT>ose autrement: 

a) la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision en
traînerait de plein droit, nonobstant l'arti
cle 16 ci-dessus, dénonciation immédiate de 
la présente convention, sous réserve que la 
nouvelle convention portant, revision soit 
entrée en vigueur; 

b) à partir de la date de l'entrée en 
vigueur de . la nouvelle convention portant 
revision, la présente convention cesserait 
d'être ouverte à la ratification des Mem
bres. 

.i. Là présente convention demeurerait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui l'auraient ra
tifiée .et qui ne ratifieraient pas la conven
tion portant revision. 

Art. 2 x. Les versions française et an
glaise du text e de la présente convention 
font également foi . 
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J uli z948. WET, betreffende voorbe
houd der bevoegdheid tot toetreding 
tot het Verdrag in zake bewijzen van 
bekwaamheid als volmatroos. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 777; 
Hand. II 47/48, bladz. 2ozz- 2oz4; 
Bijl. Hand. I 47/48, 777; 
Hand. I 47/48, bladz. 739-740. 
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I n 111a~m van Hare Majesteit Wilhelmina,, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien ·of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is. dat Nederland toe
treedt tot het V!!rdrag betreffende bewijzen 
van bekwaamheid als volmatroos, aangeno
men in de acht en twintigste, van 6 tot 30 
Juni 1946 te Seattle gehouden, zitting van 
de Internationale Arbeidsconferentie, en 
daarbij gelet op Ons besluit van 26 Maart 
1920, houdende de bekendmaking vàn de 
toetreding van Nederland. tot het Volken
bondverdrag (Staatsblad 1920, no. 127), op 
Ons besluit van 2 Juli 1934, houdende de 
bekendmaking van de wijzigingen van Deel 
XIII , artikel 393, van het Vredesverdrag 
van Versailles (Staatsblad 1934, no. 357), 
op Ons besluit van 3 December 1946, be
palende de bekendmaking van de Akte van 
wijziging van het Statuut van de Interna
'tionale Arbeidsorganisatie, Parijs 1945 
(Staatsblad no. G 342), alsmede op artikel 
60 der Grondwet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Wij behouden Ons de bevoegd

heid voor toe te treden tot het nevens deze 
wet in afdruk gevoegde Verdrag 1 betref
fende bewijzen van bekwaamheid als vol
matroos, aangenomen in de acht en twin
tigste, van 6 tot 30 Juni 1946 te Seattle ge
houden, zitting van de . Internationale Ar
beidsconferentie. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten P aleize Soestdijk, 24 Juli 

i948. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, W. DREES. 
De Min. v. Buiten/. Z., ·W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. v . Overz. Geb. J. A. JONKMAN. 

De Minister zonder Portefeuille, GÖTZEN • 

(Uitgeg. 27 Augustus z948.) 
I 

Franse tekst. 

CONFERENCE INTERNATIONAL E DU 
TRAVAIL 

·conventlon (No. 74) concernant les certlfl 
cats de capaclté de matelot quallflé 

. La Conférence générale de l'O rganisation 
internationale du T ravail , 

Convoquée à Seattle par Ie Consej! d'ad
ministration du Bureau internationàl d u 
Travail, et s'y étant réunie Ie 6 juin 1946, 
en sa vingt-huitième session, 

Après avoir décidé d'adopter diverses 
propositions relatives aux certificats de ca-

- pacité de matelot qualifié, question qui est 

1 D e Engelse t ekst is niet opgenom en. 
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comprise dans Ie cinquième point à l'ordre 
du jour de la session, 

Après avoir décidé que ces propositions 
prendraient la · forme d'une convention in
ternationale, 

adopte, . ce vingt0 neuvième jour de juin 
mil neuf cent quarante-six, la convention 
ei-après, qui sera dénommée Convention 
-sur les certificats de capacité de matelot 
qualifié, 1946: 

Art. 1. Nul ne peut être engagé à bord 
d'un navire comme matelot qualifié s'il 
n'est considéré comme compétent, aux- ter
mes de la législation nationale, pour ac
complir toute tàche dont l'exécution peut 
être exigée d'un membre de l 'équipage af
fecté au service du pont (autre qu'un of
ficier, un membre de la maistrance ou un 
matelot spécialisé) et s'il n'est titulaire 
d'un certificat de capacité de matelot qua
!ifié délivré en conformité des dispositions 
des articles ei-après. 

Art. 2. 1. L'autorité compétente pren
dra les dispositions nécessaires pour organi

' ser des examens ·et délivrer des certificats 
de capacité. 

2. Nul ne peut obtenir de certificat de 
capacité: 

a) s'il n'a atteint un age minimum qui 
sera fixé par l 'autorité compétente; 

b) s'il n'a servi à la mer. comme· mem
bre du personnel du pont, pendant une pé
riode minimum qui sera fixée par l'autorité 
compétente; 

c) s'il. n'a subi avec succès !'examen de 
capacité prescrit par l'autorité compétente. 

3. L 'äge minimum fixé par l'autorité 
compétente ne sera pas inférieur à dix-huit 
ans. 

4. La période minimum de service à la 
mer fixée par l'autorité compétente ne !!_era 
pas inférieure à trente-six 0 mois. Toutefois, 
l'autorité compétente pourra: -

a) admettre, dans Ie cas de personnes 
ayant servi. effectivement à la mer pendant 
au moins vingt-quatre mois et qui ont suivi 
avec des résultats satisfaisants un cours de 
formation professionnelle dans un établisse
inent agréé, que Ie temps consacré à ladite 
formation, ou une partie de ce temps, soit 
considéré comme période de service à la 
mer; 

b) permettre, sur leurs bonnes notes de 
sortie, l'octroi de certificats de matelot qua
li fié aux élèves de navires-écoles de mer 
agréés ayant servi dix-huit mois à bord de 
tels navires. 

5. L'examen prescrit comportera une 
épreuve pratique des co,:inaissances de ma
telotage du candidat et de son aptitude à 
s'acquitter d'une manière efficace de toutes 
les täches qui peuvent être exigées d'un 
matelot qualifié. y compris la manoeuvre 
d'embarcations de sauvetage. Ledit examen 
devra être suffisant pour permettre à un 
candidat qui en aura subi avec succês les 
épreuves d'obtenir · Ie brevet spécial de 
"canotier breveté" prévu par l'article 22 de 
la Convention internationale de 1929 pour 
la sauvegarde de la vie humaine en mer ou 
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par les dispositions correspondantes de 
toute convention subséquente, revisant ou 
remplaçant la convention susmentionnée, en 
vigueur dans un territoire déterrniné. 

Art. 3. Un certificat de capacité peut 
être délivré à -toute personne qui, à l'entrée 
en vigueur de la présente convention pour 
un territoire déterminé, remplit ou a rempli 
!'ensemble des fonctions de matelot qualifié 
ou de chef de bordée, ou une fonction équi
valente. 

Art. 4. L'autorité compétente peut pré
voir la r,econnaissance des certificats de ca
pacité délivrés dans d'autres territoires. 

Art. 5. Les ratifications formelles de la 
présente convention seront communiquées 
au Directeur du Bureau international du 
Travail et par lui enregistrées. 

Art. 6. 1. La présente convention ne 
liera que les Membres de l'Organisation 
internationale du Travail dont la ratifica
t ion aura été enregistrée par Ie Directeur. 

2. Elle entrera en· vigueur douze mois 
après que les ratifications de deux Mem
bres auront été enregistrées par Ie Direc
teur. 

3. Par la suite, cette convention entrera 
en vigueur pour CQaque Membre douze 
mois après la date ou sa ratification .aura 
été enregistrée. 

Art. 7. 1. Tout Membre ayant ratifié la 
présente convention peut la dénoncer à l'ex
piration d'une période de dix années après 
la date de la mise en vigueur initiale de _la 
convention. par un acte communiqué au 
Directeur du Bureau international du Tra
vail et par lui enregistré. La dénonciation 
ne prendra effet qu'une année après avoir 
été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la pré
sente convention qui, dans Ie délai d'une 
année après l'expiration de la période de 
dix années mentionnée au parngraphe pré
cédent, ne fera pas usage de la faculté de 
dénonciation prévue par Ie présent article 
sera lié pour une nouvelle période de dix 
années et, par la suite, pourra dénoncer la 
présente convention à l'expiration de cha
que période de dix années dans les condi
tions prévues au présent article. 

Art. 8. 1. Le Directeur du Bureau in
.ternational du Travail notifiera à tous les 
Membres de l'Organisation internationale 
du Travail l'enregistrement de toutes les 
ratifications et dénonciations qui lui seront 
communiquées par les Membres de l'Orga
riisation. 

2. En notifiant aux Membres de l'Orga
nisation l'enregistrement de la deuxième ra
tif'ication qui lui aura été communiquée, Ie 
Directeur appellera l'attention des Mem
bres de l'Organisation sur la date à la
quelle la présente convention entrera en 
vigueur. 

Art. 9. Le Directeur du Bureau inter
national du Travail communiquera au Se
crétaire général des Nations Unies aux fins 
d 'enregistrement, conformément à l'article 
102 de la Charte des Nations Unies, des 
renseignements complets au sujet de toutes 
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ratifications et de tous actes de dénoncia- · 
tion qu'il aura enregistrés conformément 
aux articles précédents. 

Art. 10. A l'expiration de chaque pé
riode de dix années à compter de l'entrée 
en vigueur de la présente convention, Ie 
Consei! d'administration du Bureau inter
national du Travail devra présenter à la 
Conférence générale un rapport sur l'appli
cation de la présente convention et décidera 
s'il y a lieu d'inscrire à l'ordre du jour de 
la Conférence la question de sa revision 
totale otl partielle. 

Art. 11. 1. Au cas ou la Conférence 
adopterait une nouvelle convention portant 
revision totale ou partielle de la présente 
con.vention. et à moins que la nouvelle con
vention ne dispose autrement: 

a) la ratification par un IVIembre de la 
nouvelle convention portant revision en
trainerait de plein droit, nonobstant l'article 
7 ci-dessus, dénonciation immédiate de la 
présente convention, sous réserve que la 
nouvelle convention portant revision soit 
entrée en vigueur; 

b) à partir de la date de l'entrée en 
vigueur de la nouvelle convention portant 
revision, la présente • convention cesserait 
d'être ouverte à la ratification des Mem
bres. 

2. La présente convention demeur,erait 
en tout cas en vigueur dans sa forme et 
teneur pour les Membres qui !'auraient ra
tifiée et qui ne ratifieraient pas la conven
tion portant revision. 

Art. 12. Les versions française et an
glaise du texte de la présente convention 
font également foi. 
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24 Juli z948. WET, houdende intrekking 
van de sleepvaartregeling. 

Bijl. Hand. II ,17/48, 8z7; 
Hand. II 47/48, bladz. 2072; 
Bijl. Hand. I. 47/48, 8z7; 
Hand. I 47/48, bladz. 738-739. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz.; 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het wenselijk is de bemoeiing van de 
Overheid met de sleepvaart binnen Neder
land, zoals tijdens de bezetting tot stand 
was gekomen, te beëindigen; • 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Het besluit van de Secretaris

Generaal van het D epartement van Water-
staat van 25 Februari 1941 betreffende de 
uitoefening van de sleepvaart (Verordenin
genblad No. 47/i941) vervalt. 

2. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dertigste dag na die der dag
tekening van het Staatsblad, waarin zij is 
geplaatst. op welk tijdstip het Sleepvaart-
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reglement 1947 van 1 April 1947 (Neder
landse Staatscourant van 7 Mei 1947, no. 
87) wordt ingetrokken. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 

1948. 
JULIANA. 

De Minister van V. en W., H. Vos. 
(Uitgeg. z z Aug. z948) . 
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24 juli 1948. WET, houdende goedkeu
ring van de Overeenkomst betreffende 
de van Duitsland te ontvangen herstel
betalingen, de instelling van een Inter
geallieerde Organisatie voor H erstel
betalingen en de · teruggave van mone
tair goud, door Nederland te Parijs 
ondertekend op 14 Januari 1946, nader 
aangevuld bij Protocol . door Nederland 
te Brussel ondertekend op 1 5 Maart 
1948, en van de ·Overeenkomst betref
fende onderling strijdige aanspraken 
op buiten Duitsland gelegen Duitse be
zittingen, door Nederland te Brussel 
ondertekend op 5 _D ecember 1947. 

Bijl. Hand. II 47/48, 825; 
Hand. II 47/48, bladz. 2062- 2067; 
Bijl. Hand. I 47/48, 825; 
Hand. I 47/48, bladz. 737. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA. Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien .of horen lezen, 

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

dat de vanwege Ons te P arijs op 14 Januari 
1946 ondertekende overeenkomst betreffen
de de van D uitsland te ontvangen herstel
betalingen, de instelling van een Interge
allieerde Organisatie voor Herstelbetalin
gen en de teruggave van monetair goud, 
zoals aangevuld bij het vanwege Ons te 
Brussel op 15 Maart 1948 ondertekende Pro~ 
tocol, alsmede de vanmege Ons te Brussel 
op 5 December 1947 ondertekende over
eenkomst betreffende onderling strijdige 
aanspraken op buiten Duitsland gelegen 
Duitse bezittinge n, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd_ ingevolge artikel 60, 
lid 2, der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Generaal behoeven; 

Zo is het, dat Wij. de Raad van State, enz. 
Art. 1. De vanwege Ons te Parijs op 14 

Januari 1946 ondertekende overeenkomst 
betreffende de van Duitsland te ontvangen · 
herstelbetalingen, de instelling van een ln
tergeallieerde Organisatie voor Herstelbe
talingen en de teruggave van monetair goud, 
in afdruk nevens deze wet gevoegd, zoals 
aangevuld bij het vanwege Ons te Bruss~l 

. op 15 Maart ·1948 ondertekende Protocol, 
eveneens in afdruk nevens deze wet ge
voegd, wordt goedgekeurd. 1 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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2. De vanwege Ons te Brussel op 5 De
cember 1947 ondertekende overeenkomst 
betreffende onderling strijdige aanspraken 
op buiten Duitsland gelegen Duitse bezit
tingen, in afdruk nevens deze wet gevoegd, 
wordt voor het Rijk in Europa goedge
keurd. 1 

3. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen. enz. 
Gegeven ten P~leize Soestdijk, 24 Juli 

1948. 
JULIANA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Buiten/. Z., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. v . Econ. Zaken, VAN DEN :BRINK. 

De Min . v. Verk. en Waterstaat, H. Vos. 
De Min. van Overz. Geb., J. A. JONKMAN. 

(Uitgeg. 27 Au,iustus 1948.) 

F r a n s e t e k s t. 

BIJLAGE I. 

ACCORD CONCERN ANT LES REP ARA
TIONS A RECEVOIR DEL'ALLEMAGNE, 
L'INSTITUTION D'UNE AGENCE IN
TERALLIEE · DES REP ARATIONS ET 

LA RESTITUTI<fN DE L'OR 
MONETAIRE. 

Les Gouvernements .de l' Albanie, des 
Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie, de la 
Belgique, du Canada, du Danemark, de 
l'Egypte. de la France, du Royaume-Uni de 
Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, de 
la Grèce, de !'Inde, du Luxembourg, de la 
Norvège, de la Nouvelle Zélande, des Pays
Bas, de la Tchécoslovaquie, de l'Union de 
l'Afrique du Sud et de la Yougoslavie. en 
vue de répartir équitablement entre eux Ie 
total des biens qui, conformément aux dis
posi tions du présent Accord et des disposi
tions convenues à Potsdam, Ie ter août 1945, 
entre les G ouvernements des Etats-Unis ' 
d'Amérique, du Royaume-Uni de Grande
Bretagne et d'I rlande du Nord, et de l'Union 
des Républiques Socialistes Soviétiques sont 
ou seront déclarés disponibles au titre des 
réparations à recevoir de - l'Allemagne (ci
après d énommées "réparations allemandes"), 
en vue de créer une Agence Interalliée des 
Réparations et en vue d'établir une procé
dure équitable pour la restitution de l'or , 
monétaire, 

So~t c onve nus de ce qui suit: 

PARTIE I. 

lléparatlons allemandes. 

Quote-parts de réparations. 

Art. r. A. Les réparations allemandes 
(à l'exception des fonds qui doivent être 
alloués aux termes de l'article 8 de la Par
tie I du présent Accord) sont divisées en 
catégories de la façon suivante: 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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Catégorie A., comprenant toutes les for
mes de réparations allemandes à l'exception 
de celles comprises dans la Catégorie B., 

Catégorie B., comprenant tout !'outillage 
industrie! et autres biens d'équipement en 
capita! enlevés d' Allemagne, ainsi que les 
navires marchands et les bateaux de navi
gation intérieure. 

B. Chaque Gouvernement signataire a 
droit, sur la valeur totale des biens de la 
Catégorie A, ainsi que sur la valeur totale 
des biens de la Catégorie B, aux pourcen
tages indiqués pour chacune de ces catégo
ries dans les colonnes correspondantes du 
tableau ei-après. 

Cat~- , Caté-
Pays gone gorie 

A B 

Albanie 1 0 ,05 1 o,35 
Etats-Unis d'Amérique 1 28,00 11,80 

Australie 1 0,70 o,95 
Belgique 1 2,70 4,50 
Canada 1 3,.50 1,50 
Danemark 1 0,25 o,35 
Egypte 1 0,05 0,20 

France 1 16,00 22,80 
Royaume-Uni 1 28,00 27,80 
Grèce 1 2 ,70 4,35 
Inde 1 2,00 2,90 
Luxembourg 1 0,15 0,40 
Norvège 1 1,30 1,90 
Nouvelle Zélande 1 0,40 0,60 
Pays-Bas 1 3,90 5,60 
Tchécoslovaquie 1 3,00 4,30 
Uni on de l' Afrique du Sud 1 1 0,70 0,10 

Yougoslavie 1 6,60 9,60 
1----

Total 1 100,00 1 100,00 

1 ) Le Gouvernement de l'Union de 
l'Afri_que du Sud s'est engagé à renoncer à 
ses droits dans la mesure qui sera nécessaire 
pour ramener sa quote-part dans la catégo
rie B à 0,1 %, mais ce Gouvernement aura 
le droit, lorsqu'il disposera des avoirs alle
mands de caractère ennemi se trouvant 
dans les territoires soumis à sa juridiction, 
d'imputer Ie montant de la valeur nette de 
ces avoirs sur sa quote-part dans ·la caté
gorie A et sur une quote-·part de 1 % dans 
la catégorie B. 

C . Sous réserve des dispositions du pa
ragraphe D ei-dessous, chaque Gouverne
m ent signataire a Ie droit de recevoir, sur 
l'ensemble des navires marchands, une part 
déterminée_ conforméme nt aux di s positions 
de l'article 5 de la Partie I du présent ac
cord, à condition que la valeur des navires 
marchands qui lui sont attribués n'excède 
pas la valeur de la quote-pact à laquelle il a 
droit dans !'ensemble des biens de la Ca
tégorie B. 

Sous réserve des dispositions du para
graphe D ei-dessous, chaque Gouverne
m ent signataire a également le droit de 
recevoir une part, correspondant à ses droits 
dans l'ensemble des biens de la Catégorie 
A, des avoirs allemands situés dans les 
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pays qui sont demeurés neutres dans la 
guerre contre l'Allemagne. 

La répartition entre les Gouvernements 
signataires des biens disponibles au titre des 
réparations allemandes, autres que les na
vires marchands, les bateaux de navigation 
intérieure et les avoirs allemands situés 
dans les pays qui sont demeurés neutres 
dans la guerre contre l'Allemagne, sera 
conforme aux principes énoncés à l'article 
4 de la Partie I du présent Accord. 

D. Si un Gouvernement signataire reçoit 
une part supérieure à son pourcentage de 
certains types de biens ressortissant soit à 
la Catégorie A, soit à la Catégorie B , ses 
droits sur d'autres types de biens de la 
même catégorie seront réduits de telle sorte 
que ce Gouvernement ne reçoive pas au 
total une part supérieure à ses droits dans 
!'ensemble des biens de cette catégorie. 

E. Aucun Gouvernement signataire ne 
peut recevoir une part sµpérieure à ses 
droits, soit dans !'ensemble des biens de la 
Catégorie .A, soit dans !'ensemble des biens 
de la Catégorie B, en renonçant à une frac
tion quclconque de sa quote-part dans l'en- . 
semble des biens de l'autre Catégorie; 
toutefois, en ce qui concerne les avoirs 
allemands de caractère cnnemi soumis à la 
juridiction d'un Gouvernement signataire, 
ce Gouvernement a Je droit d'imputer, soit 
sur les biens à recevoir de la Catégorie A, 
soit sur les biens à recevoir de la Catégorie 
B, soit pour partie sur les biens de l'une 
et l'autre Catégories, l'excès de tels avoirs 
sur sa quote-part de !'ensemble des avoirs 
allemands de caractère ennemi soumis à la 
juridiction des Gouvernements signataires, 
telle qu'elle est fixée pour !'ensemble des 
biens de la Catégorie A. 

F. L'Agence Interalliée dès Réparations, 
qui doit être instituée conformément à la 
Partie II du présent Accord, débitera Je 
compte réparations de chacun des Gouver
nements signataires des avoirs allemands 
soumis à sa juridiction, en répartissant les 
débits sur une période de cinq ans. Les dé
bits portés en compte à la date de l'entrée 
en vigueur du présent Accord ne doivent pas 
être inférieurs à 20 pour cent de la valeur 
nette de ces avoirs (définic à l'article 6 de 
la Partie I du présent Accord) selon l'esti
mation qui en sera faite à cette date; au 
début de la deuxième année, ils ne devront 
pas être inférieurs à 25 % du solde selon 
l'estimation qui en sera faite à cette date; 
au début de la troisième année, ils ne 
devront pas être inférieurs à 331/a pour 
cent du solde. selon l'estimation qui en sera 
faite à cette date; au début de la quatrième 
année, ils ne devront pas être inférieurs à 
50 pour cent du solde, selon l'estimation 
qui · en sera faite à cette date ; au début de 
la cinquième année, ils ne devront pas être 
inférieurs à go % du solde, selon l'estima
tion qui en sera faite à cette date et, à la 
fin de la cinquième année, ils seront égaux 
au solde du montant total effectivement 
réalisé. 

G. Les dérogations suivantes aux dispo-
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sitions des paragraphes D et E ci-dessus 
sont appliçables au cas d'un Gouvernement 
signataire, dont les droits dans !'ensemble 
des biens de la Catégorie B sont inférieurs 
aux droits dans !'ensemble des biens de la 
Catégorie A. 

(i) L'attribution de navires marchands 
à un Gouvernement se ttouvant dans cette 
situation ne doit pas réduire ses droits sur 
d'autres · types de biens de la Catégorie B, 
sauf dans la mesure ou de telles attributions 
dépassent en valeur Ie chiffre obtenu en 
appliquant à la valeur totale des navires 
marchands Ie pourcentage auquel a droit ce 
Gouvernement dans !'ensemble des biens de 
la Catégorie A; 

ii) Si' la valeur des avoirs allemands 
soumis à la juridiction d'un Go'uvernement 
se trouvant dans la même situation excède 
sa quote-part dans !'ensemble des avoirs 
allemands soumis à la juridiction des Gou
vernements signataires. telle qu'elle resulte 
du pourcentage qui lui est attribué dans 
!'ensemble des biens de la Catégorie A la 
différence sera imputée en premier lieu sur 
la fraction additionnelle du pourcentage 
auquel ce Gouvernement aurait droit dans 
!'ensemble des biens de la Catégorie B, si 
!'on appliquait Ie poqrcentage auquel il a 
droit dans !'ensemble des biens de la Caté
gorie A aux formes de réparations prévues 
dans la Catégorie ~-

H. Si un Gouvernement signataire 
renonce à la totalité ou à une fraction de 
ses droits dans !'ensemble des réparations 
allemandes, tels qu'ils sont indiqués au 
Tableau des Parts ci-dessus, ou si !edit 
Gouvernement se retire de !' Agence Inter
alliée des Réparations à une époque ou tout 
ou partie de ses droits dans les réparations 
allemandes, n'ont pas été couverts, la part 
ou fraction de part à laquelle il renonce ou 
qui lui reste due au moment de son retrait 
sera répartie entre les autres Gouverne
ments signataires au prorata de · leurs 
propres pourcentages. 

Réglernent des créances sur I' Alle-magne. 
Art. 2. A. Les , Gouvernements signa

taires conviennent entre eux que leurs 
quote-parts respectives de réparatioós, tel
les q u' elles son t fixées par Ie présent · ac
cord doive nt être considérées par chacun 
d'eux comme couvrant toutes ses créances 
et · celles de ses ressortissants sur !'ancien 
gouvernement allemand et les Agences gou
vernementales allemandes, créances qui ne 
font pas expressément l'objet d'autres dis
positions, créances de caractère public ou 
privé, issues dé la guerre, y compris Ie coût 
de l'occupation allemande, les avoirs en 
compte de clearing acquis pendant l'occu
pation et les créances sur les Reichskredit
kassen. 

B. Les dispositions du paragraphe A ci
dessus ne prejugent pas: 

(i) La détermination, en temps utile, 
des formes, de la durée ou du montant to
tal des réparations à effectuer par !' Alle
magne; 
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(ii) Le droit que chacun des Gouverne
ments signataires peut avoir en ce qui con
ceme Ie règlement définitif des réparations 
allemandes; 

(iii) Toutes revendications d 'ordre po
litique, territoria! ou autre, qu'un Gouver
nement signataire pourra présenter à propos 
du règlement de la Paix avec l' Allemagne. 

C . Nonobstant les dispositions du para
graphe A ci-dessus, Ie présent accord, doit 
être considéré comme n'affectant pas: 

(i) L'obligation qui incombe aux autori
tés allemandes compétentes d'assurer u1té
rieurement Ie paiement des dettes de 1' Alle
magne et de ses ressortissants, résultant de 
contrats et autres obligations qui etaient 
en vigueur, ainsi que de droits qui etaient 
acquis, avant qué l'état de guerre existät 
entre l' Allemagne et Ie Gouvernement sig
na tai re intéressé ou avant l'occupation par 
l'Allemagne du pays intéressé, selon que 
l'un ou l'autre événement est survenu Ie 
plus tot; 

(ii) Les créances d'institutions d'As
surances Sociales des Gouvernements sig
nataires ou de leurs ressortissants sur les 
institutions d 'assurances sociales de !'ancien 
gouvernement allemand; 

(iii) Les billets de banque de la Reichs
bank et de la Rentenbank, étant entendu 
que leur réalisation ne peut avoir pour 
conséquence de diminuer indûment la mas
se des réparations et ne pourra s'effectuer 
qu'avec l'accord du Conseil de Controle en 
Allemagne. 

D. Nonobstant Jés dispositions du para
graphe A du présent article, les Gouverne
ments signataires conviennent, pour autant 
que la question les concerne, que Ie Gou
vernement tchécoslovaque sera habilité à 
tirer sur Ie compte Giro de la Banque na
tionale de Tchécoslovaq1,1ie à la Reichs
bank, dans Ie cas ou telle mesure serait 
décidée par Ie Gouvernement tchécoslova
que et approuvée par Ie Conseil de Con
trole en Allemagne, en rapport avec Ie 
mouvement de Tchécoslovaquie vers 1' Alle
magne d'anciens ressortissants tchécoslo
vaques. 

Renonciation aux créances sur /es biens 
attribués au titre des réparations. 

Art. 3. Chacun des Gouvernements sig
nataires s'engage à ne pas faire valoir, ni 
porter <levant des tribunaux internationaux 
ni soutenir par une action diplomatique des 
reclamations présentées en son nom ou au 
nom de personnes ayant 'droit à sa protec
tion, contre tout autre Gouvernement sig
nataire ou ses ressortissants relatives à des 
biens reçus par ce Gouvernement au titre 
des réparations avec l'approbation du Con
seil de Controle en Allemagne. 

Principes généraux pour la réparation de 
l'outill.a~e industrie! ou d'autres biens 

d'équipement en capita}. 
Art. 4. A. Aucun Gouvernement signa

taire ne devra demander l'attribution dans 
sa part de réparations d'outillage industrie! 
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ou d'autres biens d'équipement en capita! en_ 
levés d'Allemagne si ce n'est aux fins 
d'utilisation sur son propre territoire ou, 
en dehors de son territoire, par ses propres 
nationaux. 

B. En soumettant leurs demandes à 
l' Agence Interalliée des Réparations, les 
Gouvernements signataires s'efforceront de 
présenter des programmes d 'ensemble com 
prenant des groupes de biens connexes 
plutot que des demandes visant des biens 
isolés ou de petits groupes de biens. Il est 
reconnu que l'activité du Secrétariat de 
!'Agence sera d 'autant plus efficace que les 
programmes que lui présenteront les Gou
vernements signataires auront davantage Ie 
caractère de programmes d'ensemble. 

C. Pour l'attribution des biens déclarés 
disponibles pour les réparations, autres que 
les navires nl.archanrls, les bateaux de navi
gation intérieure . et les avoirs allemands 
dans les pays qui sont defneurés neutres au 
cours de la guerre contre 1' Allemagne 
!'Agence Interalliée des Réparations s'in~ 
spirera des principes généraux suivants: 

(i) Tout bien ou groupe de biens con
nèxes, dans lesquels un pays demandeur 
possède des intérêts financiers substantiels 
antérieurs à la guerre, doit être attribué à 
cc pavs, s'il Ie désire. Dans Ie cas ou deux 
ou plusieurs pays demandeurs possèdent des 
intérêts substantiels de cette nature dans 
un bien ou un groupe de bien définis l'at
tribution doit se faire en tenant compte des 
critère_s énoncés ei-après; 

(ii) Dans Ie cas de demandes concur
rentes, si l'attribution n'est pas déterminée 
par les dispositions du paragraphe (i), il 
sera fait état, entre autres facteurs perti
nents, des considérations suivantes: 

(a) · Le degré d'urgence du besoin qu'a 
chaque pays demandeur de disposer du bien 
ou des biens disponibles peur remettre en 
état, reconstruire ou d'une manière géné
rale restaurer son économie nationale dans 
sa pleine activi té; 

(b) La mesure dans laquelle Ie bien, ou 
les biens remplaceraient des biens détruits, 
endornmagés ou ayant fait l'objet de spo
liations pendant la guerre, ou des biens qui 
doivent être remplacés à la suite d'usure 
anormale due à la production du temps de 
guerre, et qui sont susceptibles de jouer un 
role important dans l'économie du pays de
mandeur; 

(c) Le role du bien ou des biens dont 
il s'agit dans Ie cadre général de l'économie 
d'avant-guerre du pays demandeur et dans 
les programmes établis en vue de l'ajuste
ment et du développement de son économie 
d'après guerre; 

(d) Les demandes des pays dont les 
quote-parts de réparations sont faibles, mais 
qui ent besoin de certains biens ou catégó
ries de biens nettement déterminés; 

(iii) Les ..programmes d 'attribution de
vront conserver un équilibre raisonnable 
entre les différents ayant-droits en ce qui 
conceme la fraction déjà satisfaite de leurs 
quote-parts respectives, sous réserve des 



S. 1948, I 332 

exceptions temporaires qui peuvent se justi
fier par les considérations du paragraphe 
(ii) (a) ci-dessus. 

Principes généraux p-0ur la répartition des 
navires marchands et des bateaux de 

navigation intérieure. 
Art. 5. A. (i) Les navires de com

merce allemands disponibles pour réparti
tion au titre des réparations entre les Gou
vemements signataires seront répartis entre 
ceux-ci au prorata des pertes globales res
pectives de navires marchands, calculées en 
prenant comme base Ie tonnage brut, que 
les Gouvernements signataires et leurs res
sortissants ont subies par sui te de faits de 
guerre. Il est reconnu que la cession de na
vires de commerce par les Gouvemements 
des Etats Unis d' Amérique et du Royaume
Uni à d'autres Gouvemements est effec
tive sous réserve de telle approbation dé
finitive par les . organes législatifs de ces 
deux pays qui pourrait être nécessaire. 

(ii) Un Comité spécial, composé de re
présentants des Gouvemements signataires, 
sera constitué par l ' Assemblée de !' A gence 
Interalliée des Réparations pour présentèr 
des recommandations au sujet de la déter
mination de ces pertes et de l'attribution 
des navires de commerce allemands dispo
nibles pour répartition. 

(iii) La valeur des navires de commer
ce allemands portée dans les comptes de 
réparations sera la valeur fixée par la Com
mission tripartite d e la Marine marchande 
sur la base des prix de 1938 en Allemagne, 
majorée de 15 % et avec application d'un 
coefficient de dépréciation. 

B. En raison du fait reconnu que cer
tains pays ont particulièrement besoin de 
bateaux de navigation intérieure, la répar
tition de ces bateaux sera confiée à un Co
mité spécial constitué par !'Assemblée de 
l' Agence Interalliée des Réparations dans 
les cas ou des bateaux de navigation inté
rieure deviendraient disponibles ultérieure
m ent au titre des réparations pour les Gou
vemements signataires. 

L'évaluation des bateaux de navigation 
intérieure sera faite sur la base adoptée 
pour la marine marchande ou sur une base 
équitable en rapport avant elle. 

Avoirs allernands à l 'étranger. 

Art. 6. A. Chacun des Gouvemements 
signataires, par les méthodes de son choix, 
ret iendra les avoirs allemands ennemis se 
trouvant dans les territoires sounîis à sa 
juridiction, ou en disposera, de telle ma
nière qu'ils ne puissent redevenir propriété 
allemande ou retomber sous contröle alle
mand, et imputera sur sa quote- part de ré
parations les avoirs donf il s'agit (nets 
d 'impöts arriérés, privilèges et frais de 
gestion, et libres de toutes autres charges 
in rem grevant des éléments déterminés de 
ces avoirs ainsi que de tous droits contrac
tuels légitimes à l'égard des anciens pro
priétaires allemands de ces avoirs). 

B. Les Gouvemements signataires com-
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muniqueront à !'Agence Interalliée des R é
parations toutes les informations que celle
ci demandera sur Ie montant de ces avoirs 
et sur les produits périodiquement réalisés 
par la liquidation des dits avoirs. 

C. La propriété ou Ie contröle des avoi rs 
allemands se trouvant dans. les pays rest és 
neutres pendant la guerre contre l ' Alle
magne sera retirée à !' Allemagne. Ces avoirs 
seront liquidés ou il en sera disposé, con 
formément aux décisions que peuvent pren
dre les Etats- Unis d' Amérique, la France 
et Ie Royaume-Uni, en exécution d'accords 
que ces puissances négocieront avec les pays 
neutres; Ie pi:oduit net de la liquidation ou 
des actes de disposition de ces avoirs sera 
mis à la disposition de !'Agence Interalliée 
des Réparations pour être réparti au titre 
des réparations. 

D. Dans l'application des dispositions 
du paragraphe A ci-dessus. les avoirs qui 
étaient la propriété d 'un pays membre des 
Nations Unies ou d'une personne ressortis
sant de ce p a ys et non de l ' Allemagne au 
moment de l'annexion ou de l 'occupation 
de ce pays par 1' Allemagne ou de son 
entrée en guerre, ne · seront pas imputés à 
son compte de réparations, étant entendu 
que la disposition qui précède ne préjuge 
aucune des questions qui pourraient se 
poser au sujet d 'avoi rs qui n'étaient pas la 
propriété d'un ressortissant du pays en 
question au moment de l'annexion ou de 
l'occupation de ce pays par l'Allemagne ou 
de son entrée en guerre. 

E. L es avoirs allemands de caractère 
ennemi à imputer sur les quote-parts de 
réparations devront inclure les avoirs qui 
sont en réalité des avoirs allemands de ca
ractère ennemi, même si Ie propriétaire ap
parent de tels avoirs n'est pas un Allemand 
de caractère ennemi. 

Chaque Gouvernement signataire, si ce 
n'est déjà fait, devra promulguer des textes 
législatifs et prendre toutes autres mesures 
appropriée~ pour annuler tous les transferts 
effectués après l'occupation de son terri
toire ou son entrée en guerre, dans l'inten
tion frauduleuse de dissimuler des intérêts 
allemands de caractère ennemi et d e les 
soustraire aux effets des mesures de con
trole sur les intérêts allemands de carac
tère e nnemi. 

F. L' Assemblée de l' A gen ce Interalliée 
des R éparations constituera un C omité 
d'Experts en matière de séquestre de biens 
ennemis e n vue de résoudre les difficultés 
pratiques de droit et d'interprétation qui 
pourraient surgir. Le Comité devra veiller 
notamment à éviter tout ce qui pourrait 
avoir pour résultat Ie main tien de transac
tions fictives ou autres, destinées soit à fa
voriser des intérêts ennemis, soit à dimi
nuer indûment la masse des biens suscep
tibles d'être affectée aux réparation_s. 

Approvisionnements capturés. 
Art. 7. La valeur des approvisionne

m ents et autres matériels susceptibles de 
servir à des usages civils, pris aux forces 
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armées allemandes hors d' Allemagne et 
remis à ' des Gouvernements signataires, 
sera imputée sur leurs parts de réparation 
pour autant que ces approvisionnements et 
ces matériels n 'auront pas été payés, ou 
bien remis en vertu d'autres arrangements 
ne prévoyant pas de contre-partie. 

Il est reconnu que les transferts de tels 
matériels et approvisionnements par les 
Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique 
et du Royaume-Uni à d'autres Gouverne
ments sont soumis à telle approbation défi
nitive par les organes législatifs de ces 
deux pays qui pourrait être nécessaire. 

Attribution d 'une part des r{J parations aux 
victimes non rapatriables de J'actiorn 

allemande. 

Art. 8. Etant donné qu'un grand nom
bre de pèrsonnes ont souffert cruellement 
du fait des nazis et ont actuellement un 
besoin impérieux d 'être aidées pour leur 
" réhabilitation", mais ne peuvent demander 
l'assistance d'aucun Gouvernement rece
vant des réparations de l' Allemagne, les 
Gouvernements des Etats-Unis d 'Amérique, 
de la France, du Royaume-Uni, de la Tché
coslovaquie et de la Yougoslavie, en con
sultation avec Ie Comité Intergouverne
mental des Réfugiés , établiront d 'urgence 
un plan, agréé d'un commun accord, et ce, 
sur les bases générales suivantes: 

A. Une part des réparations constituée 
par !'ensemble de !'or non monétaire trouvé 
en Allemagne par les forces armées alliées 
et par une somme complémentaire n 'excé
dant pas 2 5 millions de dollars sera affec
tée à la "réhabilitation" et au ré-établisse
ment des victimes non rapatriables de l'ac
tion allemande. 

B . Cette sorrime de 25 millions de dol
lars sera prélevée sur Ie produ.it de la li
quidation des avoirs allemands se trouvant 
dans les pays neutres et disponibles pour 
les réparations. 

C. Les Gouvernements des pays neutres 
seront priés de rendre disponibles à cette 
fin (en sus de la somme de 25 millions de 
dollars) les avoirs dans les <lits pays ap
partenant à des victimes d 'actes des nazis 

• qui sont mortes depuis sans laisser d'héri
tiers. 

D. Seules seront susceptibles d'être ad
mises à bénéficier de l'assistance prévue 
par Ie plan <lont il s'agit les personnes -
ainsi que leur familie et les personnes à 
leur charge - qui ont été réellement vic
times des persécutions nazies et qui appar
tien nent aux catégories suivantes: 

(i) Réfugiés de l'Allemagne ou de 
l' Autriche nationales-socialistes qui ont be
soin d'assistance et ne peuvent pas être 
renvoyés dans leur pays dans un délai rai
sonnable par suite des conditions existari
tes · 

(ii) Ressortissants allemands et autri
chiens résidant actuellement en Allemagne 
ou en Autriche. dans les cas exceptionnels 
ou il est raisonnable pour des considéra
tions d'humanité de les aider à émigrer et 
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pourvu qu'ils émigrent effectivement dans 
un délai raisonnable; 

(iii) Ressortissants des pays antérieure
ment occupés par les Allemands qui ne · 
peuvent pas être rapatriés, ou ne .sont pas 
à même de !'être dans un délai raisonnable. 
Afin de réserver toute l'assistance aux ré
fugiés les plus malheureux et les plus mé
ritants, et d'exclure de son bénéfice les per
sonnes <lont la loyauté à l'égard des Na
tions Unies est, ou a été douteuse, l'assis
tance n e sera accordée aux ressortissants 
ou anciens ressortissants des pays anté
rieurement occupés que s'ils ont été inter
nés dans un camp de concentration nazi • 
ou dans des camps de concentration insti
tués par des régimes subissant l'influence 
nazie, non compris les personnes qui n'ont 
été internées que dans les camps de pri
sonniers de guerre. 

E. Les fonds rendus disponibles con
formément aux paragraphes A et B ci-des
sus seront gérés par Ie Comité Intergou
vememental des Réfugiés ou par un Or
ganisme des Nations Unies auquel les fonc
tions que Ie Comité Intergouvernemental 
exerce dans ce domaine pourront être trans_ 
férées dans l'avenir. Les fonds rendus dis
ponibles aux termes du paragraphe C ci
dessus seront gérés pour les fins générales 
visées par Ie présent article, conformément 
à un programme de gestion qui sera établi 
par les cinq Gouvernements ci-dessus. 

F. L'or non monétaire trouvé en Alle
magne sera mis à la disposition du Comité 
Intergouvernemental des réfugiés aussitöt 
que Ie plan aura été élaboré. 

G. Le Comité Intergouvernemental des 
réfugiés aura Ie pouvoir d'assurer la réali
sation des fins pour lesquelles Ie fonds est 
créé, par l'intermédiaire d 'organismes d'exé_ 
cution compétents de , caractère public ou 
privé. 

H . Les fonds seront employés non à in
demniser des victimes individuelles, mais à 
faciliter la ,,réhabilitation" ou Ie ré-établis
sement des personnes appartenant- aux caté
gories bénéficiaires de l'assistance. 

I. Aucune disposition du présent article 
ne sera considérée comme préjugeant les 
réclamations que des réfugiés pourront être 
fondés à présenter à titre individuel à un 
Gouvernement allemand futur, sauf dans la 
mesure ou ces réfugiés ont bénéficié des 
ressources prévues aux paragraphes A et B 
ci-dessus. 

PARTIE II. 

Ag·ence lnteralllée des Réparatlons. 

Constitution de /' Agence. 

Art. r. L es Gouvernements signataires 
du présent Accord établissent une Agence 
Interalliée des Réparations (ei-après ap
pelée ,,!'Agence"). Chacun d'eux nomme un 
délégué à l' Agence et peut également nom
mer UI). délégué suppléant, lequ,el, en !'ab
sence du délégué, a les fonctions et pou-
voirs de celui-ci . · 
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Fonctions de 1' Age.nee. 
Art. 2. A. L'Agence répartit entre les 

Gouvernements signataires les réparations 
allemandes conformément aux dispositions 
du présent Accord et de tous autres ac
cords qui sont ou seront en vigueur entre 
les Gouvernements signataires. A cette fin, 
!' Agence est l'organe par lequel les Gou
vernements signataires reçoivent les infor
mations rélatives aux prestations disponi
bles à titre de réparations et expriment 
leurs desiderata en la matière. 

B. L' Agence traite toutes questions con
cernant la restitution à un Gouvernement 
signataire d'un bien situé dans l'une des 
zones occidentales d' Allemagne, qui lui sont 
déférées par Ie Commandant en chef de 
cette zone (agissant pour le compte de son 
Gouvernement). en accord avec Ie ou les 
Gouvernements demandeurs, sans préjuger 
toutefois Ie règlement de ces questions entre 
les Gouvernements signataires intéressés, 
soit par voie d'accord, soit par une procé
dure arbitrale. 

Or,ganisation intérieure de I' Agence. · 
Art. 3. A. Les organes de !'Agence sont 

l'Assemblée et Ie Secrétariat. 
B. L' Assemblée se compose des délé

gués; elle est présidée par Ie Président de 
!'Agence. Le Président de !'Agence est Ie 
délégué du Gouvernement Français. 

C . Le Secrétariat est sous la direction 
d'un Secrétaire Général, assisté de deux 
Secrétaires-généraux adjoints. Le Secrétaire 
Général et les deux Secrétaires généraux 
adjoints sont nommés par les Gouverne- · 
ments des Etats-Unis d 'Amérique, de la 
France et ·du Royaume-Uni. Le Secrétariat 
a un caractère international. Il agit pour Ie 
compte de l' Agence et non pout; Ie compte 
des Gouvernements ~ignataires pris indivi
duellement. 

Fonctions du Secrétariat. 
Art. 4. Les fonctions du Secrétariat sont 

les suivantes: 
A. Etablir des programmes pour la ré

partition des réparations allemandes et les 
soumettre à l'Assemblée; 

B. Tenir une comptabilité détaillée des 
biens disponibles au titre des réparations 
allemandes et des biens répartis à ce titre; 

C. Etablir Ie budget de !' Agence et Ie 
soumettre à l'Assemblée; 

D. Remplir telles autres fot'lctions ad
ministratives qui pourront être nécessaires. 

Fonctions de I' Assemblée. 
Art. 5. Sous réserve des dispositions des 

articles 4 et · 7 de la Partie II du présent 
Accord, l'Assemblée fait .les attributions au 
titre des réparations allemandes entre les 
Gouvernements signataires conformément 
aux dispositions du présent Accord et de 
tous autres Accords qui sont ou seront en 
vigueur entre lesdits Gouvernements signa
taires. Elle approuve également Ie budget 
de !'Agence et remplit toutes autres fonc
tions compatibles avec les dispositions du 
présent Acte. 
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Vote à l'Assemblée. 
Art. 6. Sauf dispositions contraires du 

présent Accord, chaque délégué dispose 
d'une voix. Les décisions - de l' Assemblée 
sont prises à la majorité des votes exprimés. 

Recours contre les décisions de I' Assemblée. 

Art. 7. À. Lorsque l'Assemblée n'a pas 
donné satisfaction à la demande d'un délé
gué tendant à faire attribuer un bien à son 
Gouven1ement, !' Assemblée porte la ques
tion à !'arbitrage_ si ce délégué en fait la 
requête, dans Ie délai prescrit par l'Assem
blée. L'effet de ce recours à !'arbitrage est 
suspensif. 

B. Les délégués des Gouvernements qui 
démandent un bien dont l'attribution est 
soumisê à l'arbitrhge en vertu du paragra
phe A ci-dessus, désignent un arbitre choisi 
parmi les autres délégués. Si l'accord ne 
peut se faire sur Ie choix de l'arbitre, Ie 
Délégué des Etats-Unis d'Amérique assume 
les fonctions d'arbitre ou désigne un arbitre 
parmi les délégués dont les Gouvernements 
ne demandént pas Ie bien en question. Si 
Ie Gouvernement des Etats-Unis d'Améri
que est l'un des Gouvernements qui deman
dent Ie bien dont il s'agit, Ie Président de 
!' Agence désigne comme arbitre un Délégué 
dont Ie Gouvernement n'est pas dans la 
même ·situation. · 

Pouvoirs de J'arbitre. 
Art. 8. Lorsque la question de l'attribu

tion d'un bien est déférée à !'arbitrage, con
formément à l' Article 7 de la Partie II du 
présent Accord, l'arbitre a Ie pouvoir d'at
tribuer en dernier ressort Ie bien en ques
tion à l'un des Gouvernements demandeurs. 
L'arbitre peut, s'il Ie juge bon, renvoyer au 
Secrétariat. pour examen supplémentaire, 
l'attribution du bien en quest,on. Il peut 
aussi, s'il Ie juge bon, demander au Secré
tariat de soumettre à nouveau l'attribution 
du bien en question à l' Assemblée. 

Dépenses. 
Art. 9. A. Chaque Gouvernement paie 

les traitements et indemnités de ses délé
gués et du personnel de sa délégation. 

B. Les dépenses communes de l' Agence 
sont payées sur les fonds de !' Agence. Ces 
fonds sont fournis par chaque Gouverne
ment signataire: pour les deux premières 
années à partir de l'établissement de !'A
gence, proportionnellement à sa quote
part dans !'ensemble des biens de· la Caté
gorie B, et, par la suite, proportionnelle
ment à sa quote-part dans !'ensemble des 
biens de la , Catégorie A. 

C. Chaque Gouvernement signataire 
paie sa part contributive au budget de 
l' Agence pour chaque période budgétaire 
(telle qu'elle est définie par l'Assemblée), 
au début de cette période; étant entendu 
que chaque Gouvernement, lorsqu'il signe 
le présent Accord. fournit sur un total de 
50 ooo livre sterling une contribution au 
moins proportionnelle à sa quote-part dans 
!'ensemble des biens de la Catégorie B, et 



721 

qu'il verse, dans les trois mais qui suivent, 
Ie solde de sa part contributive au budget 
de !' Agence pour la période budgétaire au 
cours de laquelle il signe eet Accord. 

D. Toutes les sommes <lues par les Gou
vernements signataires sant acquittées en 
francs belges ou en une ou plusieurs autres 
monnaies fixées par !' Agence. 

Vote du budget. 
Art. 10. Lars de !'examen du budget de 

!' Agence pour toute période budgétaire, 
chaque délégué dispose à l'Assemblée d'un 
nombre de voix proportionnel à la part 
contributive due par son Gouvernement 
pour la période budgétaire considérée. 

Langues officielles. 
Art. 11. Les langues officielles de i• A

gence sant l'anglais et Ie français. 

Bureaux de /' Agence. 
Art. 12. Le siège de !'Agence est à Bru

xelles . L'Agence établit des organes de liai
son dans tout autre lieu que peut désigner 
l'Assemblée après s'être assurée des accords 
nécessaires. 

Retrait. 
Art. 13. Tout Gouvernement signataire, 

autre que les Gouvernements responsables 
du contröle dans une partie du terri toire al
lemand, peut se retirer de !'Agence après 
avoir adressé une notification écrite au Se
crétariat. 

Amendements et Disso/ution. 
Art. 14. La Partie II du présent Accord 

peut être amendée, ou l' Agence dissoute, 
par une décision de !' Assemblée prise à la 
majorité des voix exprimées . pourvu que 
les délégués qui forment cette majorité re
présentent des Gouvernements <lont Ie total 
des quote-parts constitue au mains 80 %, 
de !'ensemble des quote-parts de la Caté
gorie A. 

Capacité juridique. lmmunités et privilèges. 
Art. 15. L'Agence jouit, sur Ie territoire 

de chaque Gouvernement signataire de la 
capacité juridique, ainsi que des privilèges, 
immunités et facilités qui lui sant néces
saires pour exercer ses fonctions et attein
dre ses buts. Les représentants des Gouver
nements signataires et les fonctionnaires de 
!' Agence jouissent également des privilèges 
et immunités qui leur sant nécessaires pour 
exercer en toute indépendance leurs fonc
tions en rapport avec !'Age nce. 

PARTIE lil.. 

Restltutlon de l'or monétalre. 
Article unique. 

A. Tout !'or monétaire trouvé en Alle
magne par les farces alliées et celui visé au 
paragraphe G ei-dessous (y compris les 
monna,es d'or, à l'exception de celles qui 
ont une valeur numismatique ou historique, 
qui seront restituées immédiatement si elles 
sant identifiables) sera _réuni en une masse 
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commune pour être répartie à titre de resti_ 
tutions, entre les pays admis à bénéficier 
de cette masse, au prorata des quantités 
d'or qu'ils ont respectivement perdues du 
fait de spoliations par l'Allemagne ou de 
transferts illégitimes en Allemagne. 

B. Sans préjudice des demandes visant 
!'or non ~estitué, présentées au titre des 
réparations. la quantité d'or monétaire re
venant à chacun des pays admis à bénéfi
cier de cette masse sera acceptée par ce 
dernier en règlement complet et définitif 
de toute créance sur l'Allemagne au titre 
des restitutions d'or monétaire. 

C. Une part proportionnelle de !'or sera 
attribuée à chacun des pays _ intéressés qui 
accepte Ie présent arrangement concernant 
la ·restitution de !'or monétaire et qui peut 
établir qu'une quantité déterminée d'or mo
nétaire lui appartenant à fait l'objet de 
spoliations par l'Allemagne ou, à une date 
quelconque après Ie 12 mars 1938, de trans
fert illégitime en territoire allemand. 

D. La question de la participation éven
tuelle de pays non représentés à la Confé
rence (autres que l'Allemagne, mais y com
pris l'Autriche et l'Italie) à la répartition 
susmentionnée est réservée et l'équivalent 
de ce qui constituerait la totalité des quote
parts de ces Etats, s'ils venaient à être ad
mis à cette répartition, sera mis en réserve 
pour qu'il en soit disposé ultérieurement 
selon ce qui sera décidé par les Gouveme-
ments Alliés intéressés. , 

E. Les divers pays admis à bénéficier 
de cette masse fourniront aux Gouverne
ments des Etats-Unis d'Amérique, de la 
France et du Royaume-Uni, en tant que 
Puissances occupantes intéressées, des ren
seignements détaillés et vérifiables sur les 
pertes d'or qu'ils ont subies du fait que 
l'Allemagne. les a spoliés de eet or ou que 
êet or a été transporté sur son territoire. 

F. Les Gouvemements des Etats-Unis 
d'Amérique. de la France et du Royaume
Uni prendront toutes mesures utiles dans 
les zones qu'ils occupent respectivement en 
Allemagne pour l'exécution d'une réparti
tion, conforme aux dispositions qui précè
dent. 

G. Tout or monétaire qui pourra être 
récupéré d'un pays tiers dans lequel il a 
été transféré par l' Allemagne sera réparti 
conformément au présent arrangement con
cemant la restitution de !'or monétaire. 

PARTIE IV. 
Entrée en vlg·ueur et slg·,111.turc. 

Entrée ~n vigueur. 
Art. 1. Le présent Accord pourra être 

signé par tout Gouvernement r.eprésenté à 
la Conférence de Paris sur les Réparations. 

Dès qu'il aura été signé par des Gouver
nements ayant droit collectivement à au 
mains 80 % des parts prévues pour les Gou
vernements signataires dans la Catégorie A 
des réparations allemandes, il entrera en 
vigueur entre ces <lits Gouvernements. 

L'Accord sera ensuite en vigueur entre 
46 
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lesdits Gouvernements et tel Gouvernement 
qui Ie signerait ultérieurement. 

Signature. 
Art. 2. La signature par chaque Gouver

nement contractant sera considérée comme 
impliquant que !'effect du présent Accord 
s'étend à ses colonies, territoire~ d'outre
mer et territoires sous sa protection, ou sa 
suzeraineté, ou sur lesquels il exerce ac
tuellement un mandat. 

En foi de quoi, les soussignés, dûment 
habilités par leurs Gouvernements respec
tifs, ont signé à Paris Ie présent Accord. en 
langues anglaise et française, les deux tt:x
tes faisant également foi, en un seul exem
plaire qui sera déposé dans les archives \lu 
Gouvernement de la République Française, 
lequel Gouvernement remettra copie con
forme de ce texte à chacun des Gouverne
ments signataires. 

Paris, 
Ie 14 mars 1946: KAHREMAN YLLI 

pour l 'Albanie; 
Ie 14 janvier 1946: JEFFERSON CAFFERY 

pour les Etats-Unis d'Amérique; 
Ie 25 février 1946: W . R. HODGSON 

pour l'Australie; 
Ie t4 janvier 1946: GUILLAUME 

pour la Belgique ; 
Ie 30 janvier 1946: GEORGE P. VANIER 

pour Ie Canada; · 
Ie 20 février 1946: J. C. W. KRûSE 

pour Ie Danemark; 
Ie 8 mars 1946: FAHKRY-PACHA 

pour !'Egypte; 
Ie 14 janvier 1946: BIDAULT 

pour .la France; 
Ie 14 janvier 1946: DUFF COOPER 

pour Ie Royaume-Uni de Grande Bre
tagne et d'Irlande du Nord; 

Ie 24 janvier 1946: P.A. ARGYROPOULO 
pour la Grèce; 

Ie 25 février 1946:, P. CHAUDHURI 
pour !'Inde; 

le 14 janv ier 1946: A. FUNCK 
pour le Luxembourg; 

Ie 6 février 1946: LUDWIG AUBERT 
pour la Norvège; 

Ie 20 février 1946: W. CLINKARD 
pour la Nouvelle Zélande; 

Ie 14 janvier 1946: E. STAR BUSMANN 
pour les Pays-Bas; 

Ie 27 février 1946: JINDRICH NOSEK 
pour la Tchécoslovaquie; 

Ie 28 février 1946: DUFF COOPER 
pour l'Union de l'Afrique du Sud; 

Ie 4 février 1946 : MARKO RISTIC 
pour la Yougoslavie. 
La Belgique, Ie Luxembourg et les 
Pays-Bas ont signé sous réserve de ra
tification parlementaire. 
Ces réserves ont été faites par lettre 
séparée. 

I 
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PROTOCOLE 
Les Gouvemements de !' Albanie, des 

Etats-Unis d'Amérique, de l'Australie, de 
la Belgique, du Canada, du Danemark, de 
!'Egypte, de la France, du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, 
de la Grèce, de !'Inde·. du Luxembourg, de 
la Norvège, de la Nouvelle Zélande, des 
Pays-Bas, de la Tchécoslovaquie, de l'Union 
de l'Afrique du Sud et de la Yougoslavie, 
ayant pris note de !'arrangement du 22 jan
vier 1948 par lequel les Gouvernements du 
Dominion de l'Inde et du Dominion du 
Pakistan se sont entendus sur la répartition 
suivante des quotes-parts de réparations 
attribuées au Gouvernement de l'Înde par 
l'Article 1 B de l'Accord de Paris . du 14 
janvier 1946: 
Inde : Catégorie A 1'. 65 
Pakistan : Catégorie A 0.35 

Catégorie B 2.39 
Catégorie B 0.51 

Ayants pris note de l' Accord intervenu 
entre le Gouvernement du Dominion de 
l'Inde et le Gouvernement du Dominion du 
Pakistan, aux termes duquel Ie montant des 
biens de réparations de la Catégorie B at
tribués au Gouvernement de !'Inde jusqu'à 
la .date du 14 août 1947 incluse, et évalués, 
sous réserve des modifîcations d'ordre 
comptable qui devraient être effectuées par 
!'Agence interalliée des Réparations, à 
R .M. 10.900.00, sera considéré comme ayant 
été réparti de la manière suivante: 

Dominion de !'Inde : RM. 8.983.000 
Dominion du Pakistan: RM. 1.917 .ooo 

étant entcndu que la répartition ci-dessus 
pourra faire l'objet d 'ajustements décidés 
par accord mutuel entre les Gouvernements 
des Dominions de l'Inde et du Pakistan, 

Ayant pris note de l'accord intervenu 
entre Ie Gouvernement du Dominion de 
l' Inde et le Gouvernement du Dominion du 
Pakistan,aux termes duquel Ie montant des 
biens de réparations de la Catégorie B at
tribués au Gouvernement de l'Inde entre 
Ie 15 août 1947 et Ie 22 janvier 1948, et 
évalués, sous réserve des modifications 
d'ordre comptable qui devraient être effec
tuées par l' Agence interalliée des Répara
tions, à R .M. 1.06S.ooo. sera considéré 
comme ayant été attribué au Gouverne
ment du Dominion de l ' Inde, étant entendu 
que l'attribution ci-dessus pourra faire 
l'objet d'ajustements décidés par accord 
mutuel entre les Gouvemements des- Do
minions de !'Inde et du Pakistan, 

Sont convenus de ce qui suit: 
A <later de la signature du présent Pro

tocole par les Gouvernements signataires 
de l' Accord de Paris et par le Gouverne
ment du Dominion du Pakistan, la qualité 
de Gouvernement signataire de !' Accord de 
Paris, avec tous les droits et obligations y 
afférents, est reconnue, à compter de la 
date d'entrée en vigueur du dit Accord, au 
Gouvernement du Dominion du Pakistan, 
qui est également considéré comme ayant 
adhéré aux Résolutions unanimes de la 
Conférence de Paris sur les ·Réparations. 
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Les Gouvemements du Dominion de l'Inde 
et du Dominion du Pakistan ont res
pectivement droit aux quotes-parts de ré-
parations suivantes: · 
Inde : Catégorie A 1.65 Catégorie B 2.39 
Pakistan: Catégorie A 0.35 Catégorie B o.5I 

En foi de quoi. les soussignés, dûment 
habilités par leurs Gouvemements respec

·tifs, ont sign~ à Bruxelles Ie présent Pro
tocole, en langue anglaise et fra:tiçaise, les 
deux textes faisant également foi, en un 
seul exemplaire qui sera annexé à l'Accord 
de Paris et déposé dans les archives du 

, Gouvernement de la République française, 
lequel Gouvernement remettra ·une copie 
certifiée conforme de ce texte à chacun des 
Gouvemements signataires, et une copie 
certifiée conforme de l' Accord de Paris au 
Gouvernement du Dominion du Pakistan. 

Ie IS mars 1948: L. JOANIDHI 
pour l'Albanie; 

Ie IS mars 1948: RUSSELL H. DORR 
pour les Etats-Unis d'Amérique; 

pour l'Australie; 
Ie 15 mars I948: RENE DIDISHEIM 

pour la Belgique; 
Ie IS mars 1948: VICTOR DORE 

pour Ie Canada; 
Ie IS mars I948: 

BENT F. FALKENSTJERNE 
pour Ie Danemark; 

pour !'Egypte; 
Ie IS mars 1948: JAQUES RUEFF 

pour la France; - · 

Ie IS mars I948 : DESMOND MORTON 
pour 1e Royaume-Uni de Grande Bre
tagne et d'lrlande du Nord; 

Ie 19 mars I948: 
M . T. TRIANTAFYLLAKOS 

pour la Grèce; 
Ie 15 . mars I948: R. S. MANI 

pour !'Inde; 
1-e IS mars I948: N. HOMMEL 

pour Ie Luxembourg; 
Ie IS mars I948 : THORE BOYE 

pour Ia Norvège; 
Ie IS mars I948: DESMOND MORTON 

pour la Nouvelle Zélande; 
Ie IS mars I948: 

HABIB I. RAHIMTOOLA 
pour Ie Pakistan; 

Ie 15 mars I948: E. A. LIEFRINCK 
pour les Pays-Bas; 

Îe I4 Avril I948: C. SIMR 
pour la Tchéchoslovaquie; 

Ie IS rriars I948: J. CHRISTIE 
pour l'Union de l'Afrique du Sud; 

Ie IS mars I948: S. ORLIC 
pour Ia Yougoslavie. 
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ACCORD s·uR LA RESOLUTION DES 
CONFLITS PORTANT SUR LES AVOIRS 

ALLEMANDS ENNEMIS. 

Les Gouvernements signataires du pré
sent Accord, 

•Désireux de résoudre les conflits portant 
sur. les avoirs allemands ennemis placés 
sous leurs juridictións respectives et de 
faciliter la liquidation de ces avoirs dans 
l'intérêt commun: · 

Sont convenus de ce qui suit: 
Art. 1. Dans Ie règlement des questions 

portant sur les avoirs allemands ennemis, les 
Gouvernetp.ents signataires du pr.ésent Ac
cord (désignés ei-après par les termes "Gou
vernements signataires") s'inspireront, dans 
la mesure du possible, dans leurs relations: 
mutuelles, des dispositions du présent Ac
cord et de son Annexe (désignés ei-après 
par les termes "Ie présent Accord"). Ils 
prendront toutes les mesures qui pourront 
être nécessaires et appropriées pour assurer 
la mise en ?PPlication de ces dispositions. 

Art. 2. Les dispositions du présent Ac
cord ne sauraient .se suóstituer à celles des 
accords conclus antérieurement, soit . entre 
deux ou plusieurs Gouvernements signatai
res, soit entre un Gouvernement signataire 
et un Gouvernement non signataire. Toute
fois, les dispositions de ces accords anté
rieurs ne sàuraient porter atteinte aux 
droits conférés par Ie présent Accord aux 
Gouvernements signataires' qui ne seraient 
pas parties à l'Accord antérieur, ou à leurs 
ressortissants. 

Lorsqu'un Gouvernement signataire con~ 
sidère que les dispositic;ms d'un accord an
térieur, auquel il n'est pas partie, conclu 
entre un Gouvernement signataire et un 
autre Gouvernement, portent atteinte aux 
droits qui -lui sont confêrés ainsi qu'à ses 
ressortissants par Ie présent Accord,- Ie 
Gouvernement signa tai re partie à !' Accord 
antérieur est tenu d'entrer en relation avec 
son co-contractant afin de mettre les dis
positions de l'accord antérieur en harmonie 
avec celles du présent Accord. 

Art. 3. Aucune des dispositions du pré
sent Accord ne saurait empêcher les Gou
vernements signataires de conclure. par la 
suite, des accords. séparés. Toutefois, les 
dispositions de ces accords séparés ne sau
raient porter atteinte aux droits conférés 
par le présent Accord aux autres Gouverne
m ents signataires qui ne seraient pas par
ties aux dits accords séparés, ou à leurs 
ressortissants. 

Art. 4. Les Gouvernements signataires: 
s'efforceront, par tous les moyens, de 
résoÜdre par voie de négociations directes 
les eonflits qui pourraient surgir entre eux: 
au sujet de l'interprétation, de la mise en 
oeuvre, ou de l'exécution du présent Accord. 
11s pourront, à eet effet, utiliser les services 
d'un conciliateur accepté de part et d'autre 
avec des pouvoirs déterminés d'un commun 
accord par les parties au litige. Au cas ou 
Ie conflit ne serait pas résolu dans un délai 
raisonnable par ces négociations, il sera 
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résolu conformément aux dispositions de la 
Partie VI de l' Annexé . 

Art. 5. Le présent Accord entrera en 
vigueur, entre les Gouvernements qui 
l'auront alors signé, dès qu'il aura reçu , à 
toute date antérieure au premier septembre 
1948, l'adhésion de Gouvernements béné
ficiant dans la catégorie A. au titre de 
l'article 1 B de la Partie I de l' Accord de 
Paris sur les Réparations du 24 Janvier 
1946, des quotes-parts de réparations re
présentant du moins 35 % du total général. 

P endant un délai de six mois à compter 
de son entrée en vigueur Ie présent Accord 
demeurera ouvert à l'adhésion des autres 
Gouvernements mem bres de l ' Agence in
teralliée des Réparations. Il sèra, en ce qui 
concerne ces Gouvernements, considéré 
comme applicable dès signature. 

Art. 6 . Au cas ou, dans un délai de neuf 
mois à compter de l'entrée en vigueur du 
présent Accord, un Gouvernement non 
membre de l ' Agence interalliée des Répara
tions signifierait par notific.ation écrite 
adressée au Gouvernement de la Belgique, 
son désir d' adhérer au présent Accord ou 
à un accord analogue, les Gouvernements 
signataires • s'engagent à étudier en consul
tation mutuelle et avec Ie Gouvernement 
intéressé, les conditions de sa participation 
éventuelle à un tel accord. Les dispositions 
du présent art icle n e · sauraient toutefàis 
limiter les droits conférés aux Gouverne
ments signataires par l' article 3 ci-dessus. 

Art. 7. Tout Gouvernement en droit de 
signer Ie présent Accord aura la faculté de 
notifier simplement son adhésion par écrit 
au Gouvernement de la Belgique. En pareil 
cas, la date de la réception de cette notifi
cation par le Gouvernement de la Belgique 
sera considérée comme date d e la signature 
en ce qui concerne ce Gouvernement. 

Art. 8. Tout Gouvernement signataire 
peut, au moment de la signature ou à une 
date ultérieure, déclarer par notification 
écrite au Gouvernement beige qu'il désire 
appliquer Ie présent Accord à tout ou partie 
des ses territoires d'outremer, colonies, ter
ritoires placés sous sa souverainetf ou sa 
protection ou sur lesquels il exerce un man
dat ou un régime d e tutelle. Le prés.ent Ac
cord sera considéré comme applicable ·aux 
territoires mentionnés dans la n otification 
à compter de la date de réception de celle
ci par le Gouvernement beige, ou de la date 
à laquelle le présent Accord est entré en 
vigueur pour Ie Gouvernement ayant adres
sé cette notification, au ·cas· ou cette de;-
nière date serait nostérieure à la première . 

En foi de quoi les plénipotentiaires sous
signés, dûment autorisés par leurs Gouver
nements respectifs, ont signê Ie présent Ac
cord. 

Fait à Bruxelles, Ie 5 décembre 1947, en 
langues anglaise et française, les deux textes 
faisant également foi, en un exemplaire 
unique, qui sera conservé dans les archives 
du Gouvernement beige. Le Gouvernement 
beige s 'engage à remettre copie conforme 
de ce texte à chaque Gouvernement signa-
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taire de l'Accord de Paris sur les Répara
tions du 24 janvier 1946, ainsi qu'à chacun 
des Gouvernements au nom desquels Ie pré
sent Accord sera signé. Il s'engage égale
ment à informer ces Gouvernements de 
toutes les adhésions ainsi que de toutes no
tifications qui lui ser<;>nt adressées en appli_ 
cation du présent Accord. 
Ie 5 décembre 1947 : 
Pour les Etats-Unis d'Amérique 

ALEXANDER B. DASPIT. -
RUSSELL H . DORR. 1 

Ie 5 décembre 1947: Pour Ie Canada 
G. W. Me. PHERSON. 

Ie 5 décembre 1947: Pour les Pays-Bas 
M . H. BREGSTEIN. 
Sous réserve de ratification 

Ie 5 janvier 1948: Pour la Belgique 
G . DUQUESNE DE LA VINELLE. 

1 M . Dorr a signé Ie 5 janvier 1948. 

AN NEXE 

PARTIE I 

Biens appartenant à des Allemands ennemis 

Art. 1. A . Pour l'application des dis
positions du présent article, Ie terme "va
leurs mobiliè res" sera compris comme dé
signant les actions , obligations ou fonds 
d'Etat, et. en général, toutes les valeur~ 
analogues désignées sur Ie territoire d'un 
pays d'emission par les termes "valeur mo
bilières". 

B . Lorsqu'une valeur mobilière appar
tenant à un Allemand ennemi a été émise 
par un Gouvernement signataire, par une 
organisation publique ou privée ou par une 
personne située sur Ie territoire de celui-ci, 
mais que Ie titre lui-même se trouve sur Ie 
territoire d'un autre Gouvernement signa
taire, Ie titre, qu'il soit au porteur ou no
minatif, devra être remis au premier Gou
vernement signataire. 

C . Lorsqu'un Allemand ennemi est pro
priétaire d'un certificat émis par une so
c:iété de gestion de portefeuille. par Ie fondé 
de p ouvoir chargé d 'exerce r Ie droit de vote 
d'un groupe d 'actionnaires ou par une or
ganisation ou une personne exerçant une 
fonction analogue et indiquant une p artici
pation dans une ou plusieurs valeurs mo
bilières spécifiquem ent désignées, eet Alle• 
mand, ennemi sera considéré comme pro
priétaire de la ou des valeurs mobilières ou 
de la fraction de valeur mobilière mention
nées que recevront alors application des 
dispositions du paragraphe B du présent 
article. 

D . Le Gouvernement signataire obligé 
par application des dispositions du présent 
article de se dessaisir des titres ne sera pas 
tenu de remettre les revenus (en espèces 
ou sous une autre forme) reçus avant le 
1er juillet 104 7 sur leur territoire par ces 
Gouvernements eux-mêmes ou par des per
sonnes agissant sous leur autorité. Par con-
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tre, les revenus perçus à partir du premier 
j uillet 194 7 incl us devront être remis au 
Gouve·rnement signataire appelé à recevoir 
les titres. 

E. Le Gouvernement signataire obligé 
par application des dispositions du présent 
article de se dessaisir des titres ne sera pas 
t enu de remettre Ie produit des liqu_idations 
effectuées par voie de vente, de rachat ou 
par toute autre méthode, qui se trouvait au 
;11 décembre 1946 sous forme d'espèces ou 
de valeurs mobilières émises par ce Gou
vernement signataire, par une organisation 
publique ou privée ou par une personne si
tuée sur son territoire (µ,.ême si après cette 
dàte l'argent liquide a fait l'objet d'un in
vestissement ou les valeurs mobilières ont 
été vendues ou échangées). Toutefois, si Ie 
produit des liquidations se trouvait, au 31 
décembre 1g46, sous la forme de valeurs 
mobilières émises par un autre Gouverne
ment signataire. par une organisation gou
vernementale ou privée, ou par une pers·on
ne située sur son territoire, ces valeurs mo
bilières (ou, Ie cas échéant, Ie produit de 
leur liquidation après cette date) devront 
être remises à ce dernier Gouvernement 
signataire. 

Art. 2. A. Pour l'application des dis
positions du présent article, Ie terme "de
vises" sera compris comme désignant les 
billets de banque, monnaies métalliques et 
autres instruments monétaires_ à l'excep.
tion de ceux qui présentent une valeur his
torique ou numismatique. 

B. Lorsque des devises .appartenant à 
un Allemand ennemi ont été émises par un . 
Gouvernement signataire ou par une orga
nisation gouvernementale ou privée, agis
sant sous son autorité, mais se trouvent sur 
Ie territoire d'un autre Gouvernement sig
nataire, ces devises seront remises au pre
mier Gouvernement signataire. 
~ C. Aucune remise ne sera exigée pour 
lés devises vendues avant Ie 1er janvier 
1947. Par contre, si la vente a été effectuée 
après Ie 1er janvier 1947 inclus, les pro
duits de cette vente devront être transférés. 

D. Aucune· des dispositions du présent 
article ne saurait préjuger des droits ou 
obligations que les Gouvernements signa-
1:aires en application des dispositions peu
vent tenir de la Partie III de !' Accord de 
Paris sur les Réparations. 

Art. 3. Lorsque Ie débiteur principal 
d'un effet négociable (lettre de change, bil
let à ordre, chèque ou traite) autre que 
ceux visés à l'article 4 de Ia présente An
nexe, réside sur Ie territoire d'un Gouver
nement signataire. mais que l'effet lui
même se trouve sur Ie territoire d'un autre 
Gouverne ment signataire, l'effet sera remis 
au premie:- Gouvernement signataire. 

Art. 4. Lorsqu'un connaissement, un re
çu de dépöt, un "warrant" ou tout autre 
effet similaire négociable ou non, apparte- 1 
nant à un Allemand ennemi, se trouve situé 
sur Ie territoire d'un Gouvernement signa- .

1 
taire, mais que les biens visés par eet effet 
sant situés sur Ie territoire d'un autre Gou_ 
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vernement signataire, l'effet devrá être re
mis à ce dernier Gouvernement signataire. 

Art. 5. A. Les comptes en devises 
étrangères (,,comptes primaires"), établis 
au bénéfice d'un Allemand ennemi par une 
institution financière située sur Ie territoire 
d'un Gouvernement signataire (,,pays pri
maire") et couverts en totalité ou en partie 
par des comptes ( ,,comptes de couverture") 
ouverts auprès d'une institution financière 
située sur Ie territoire d'un autre Gouver
nement signataire ( ,,pays secondaire'' ), re-

. cevront application des dispositions suivan
tes: 

i) Le compte d e couverture sera libéré 
et Ie pays primaire remboursera au pays 
secondaire un montant égal à 50 % du 
compte de couverture correspondant au 
compte primaire. Ce remboursement s'ef
fectuera dans les conditions prévues par 
l'article 14 de la présente Annexe. 

ii) Lorsque Ie pays se,wndaire a saisi ou 
placé sous séquestre les revenus provenant 
de biens allemands ennemis situés sur son 
territoire ou Ie produit de la liquidation de 
valeurs mobilières appartenant à un Alle
mand ennemi, émises par Ie pays secon
daire par une organisation gouvernemen
tale ou privée. ou par une personne située 
sur son territoire et placées en compte au 
nom de eet Allemand, les dispositions du 
sous!paragraphe (i) du ·présent paragraphe 
cesseront de s'appliquer et Ie pays secon
daire intéressé pourra retenir les revenus 
ou les produits en question. 

B. Pour l'application des dispositions du 
présent article, Ie terme "compte" sera com_ 
pris comme désignant les comptes et sous
comptes nominatifs numérotés ou identifia
bles par tout autre moyen ainsi que les 
comptes et sous-comptes non désignés. 

Art. 6. Lorsqu'un bien visé par les dis
positions qui précèdent appartient partie à 
un Allemand ennemi, partie à un non
ennemi, les signataires intéressés fixeront 
par un accord mutuel la procédure à suivre 
pour assurer la discrimination entre les in
térêts respectifs, ainsi que Ie transfert des 
intérêts ennemis. Les intérêts allemands en
nemis seront alors transférés au signataire 
qui aurait été habilité à . recevoir Ie bien 
s'il avait appartenu en totalité à des Alle
mands ennemis. 

PARTIE Il. 

Successions, .,Trusts" et autres conventions 
fiduciaires dans Jesque lJes figure un intérêt 

allemand ennemi. 

Art. 7. A. Sous réserve des dispositions 
du paragraphe B du présent a rticle, lors
qu'une personne non ennemie, domiciliée , 
au moment de son décès, sur le territoire 
d 'un Gouvernement signataire, laisse une 
succession comprenant des biens placés sous 
la juridiction . d'un autre Gouvernement 
signataire et dans laquelle un Allemand en
nemi possède un intérêt en qualité scrit 
d'héritier ou de légataire, soit de créan
cier, ces biens seront libérés du controle des 
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Autorités' de Séquestre du deuxième Gou
vernement signataire. en vue de faciliter 
l'administration normale de la succession 
sur le territoire du premier Gouvernement 
signatai re. L es biens libérés dans de telles · 
conditions restent soumis au droit succes
soraJ- du deuxième Gouvernement signa
taire. Lorsque ce droit prév9it Ie partage 
direct de la succession entre les personnes 
intéressées, Ie Gouvernerrient signataire ap
pelé à se dessaisir des biens devra prendre 
des rriesures appropriées pour faciliter la 
mise à la disposition de l'autre Gouverne
m ent signataire de la part de chaque Alle
mand ennemi. 

B . Par exception aux dispositions du 
paragraphe A du présent article, lorsque Ie 
de cujus non ennemi, domicilié sur Ie terri-

. toire d'un Gouvernement signataire, laisse 
des biens immobiliers situés sur Ie terri
toire d'un autre ·Gouvernement signataire, 
et que Je testame!lt du défunt ou les lois de 
succession du deuxième G·ouvernement sig
nataire reconnaissent ou attribuent à un 
Allemand ennemi des intérêts sur ces biens, 
ces intérêts pourront être mis sous séques
tre et retenus par Ie Gouvernement signa
taire sur Ie territoire .duquel les biens sont 
situés, sous réserve des droits des créanciers 
non ennemis du défunt ou de ses héritiers 
non ennemis auxquels la loi applicable en 
la matière réserve une partie, des biens 
immobiliers. 

C. Les dispositions d u présent article 
ne s'appliquent pas aux successions dont 
l'administration et la dévolution étaient 
achevées avant que Ie Gouvernement signa
taire, sur le_ territoire duquel ces biens 
étaient situés_ ait institué des mesures d'ex_ 
ception du temps de guerre applicables à 
l'administration et à la distribution ' des 
biens du de cujus. 

D . Pour l'application du présent article, 
Ie domicile du de cujus sera déterminé con
forll1ément à la Jégislation du pays sous la 
juridiçtion duquel les biens se trouvent pla
cés. 

Art. 8. Les biens plaç__és sous la juridic
tion d'un Gouvernement signataire et qui 
sont gérés, au bénéfice d'un Allemand en
nemi, par un "trust" de bonne foi ou par 
une autre convention fiduciaire analogue, 

· organisés conformément aux lois d'un a:utre 
Gouvernement signataire, devront être li-
bérés du controle des Autorités de Séques
tre du premier Gouvernement signataire; 
ce Gouvernement pourra, toutefois. retenir 
les intérêts allemands ennemis portant sur 
les biens immobiliers situés sur son terri
toire. Le dessaisissement :tie sera pas obli
gatoire, au titre de ·1a présente Partie, dans 
Ie cas ou Ie "trust" ou l'organisation fidu
ciaire en question a été établi par une per
sonne résidant en Allemagne, un Allemand 
ennemi ou une personne devenue par la · 
suite Allemand ennemi. 

Art. g. L e Gouvernement signát~ire ap
pelé à recevoir des biens par application 
des dispositions de la présente Partie devra 
reconnaître les droits - que des personnes 
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non ennemies pourraient posséder dans la 
succession. Ie " trust" ou les au tres conven
tions fiduciaires . 

Art. m. Les principes posés à la Partie 
L de la présente Annexe ne sont pas appli
cables aux biens libérés ou attribués con- . 
form ément aux dispositions de la présente 
Partie aux Autorités de Séquestre d'un 
Gouvernement signataire au titre soit d'une 
succession, soit d'un "trust" ou d'une autre 
convention fiduciaire de bonne foi tombant 
sous Ie coup des dispositions de la présente 
Partie. 

PARTIE III. 

Biens appartenant à des entreprises organi
sées conform ément aux lois d'un Gouverne

ment signataire. 

Art. rr. A. Les dispósitions de la pré
sente Partie s'appliquent aux biens placés 
sous la juridiction d'un Gouvernement sig
nataire et appartenant à une entreprise or
ganisée conformément aux lois d'un autre 
Gouvernement signataire, dans laquelle 
existaient, à la date de référence, des in
térêts allemands ennemis, directs ou indi
rects. Le Gouvernement signataire, sous la 
juridiction duquel Ie bien est situé. sera 
désigné par les termes "pays secondaire". 
L'entreprise propriétaire des biens sera dé
signée par les termes "entreprise- primaire". 
Le Gouverne!lJ.ent signataire, conformément 
aux lois duquel l'entreprise est organisée, 
sera désigné par les termes "pays primaire". 
Les termes "entreprise" et "société" s'ap
pliquent à toqtes les organisations, firmes 
ou institutions constituant une société de 
personnes ou de capitaux de droit ou pe 
fait. Les dispositions de la présente Partie 
s'appliquent également aux biens des entre_ 
prises constituées sous la forme de . .,trusts", 
ainsi qu'à ceux des ,institutions bancaires 
ou financières, à l'exception des comptes de 
couverture en devises étrangères visés par 
les dispositions de l ' article 5 de la Partie I. 
Cette dernière exception ne saurait toute
fois être considérée comme impliquant que 
ces comptes de couverture sont ou ne sont 
pas la propriété de ces institutions. 

B . Une entreprise esi: considérée comme 
placée sous controle allemand lorsqu'à la 
date qe référence des Allemands ennemis 
détenaient directement ou indirectement: ' 

i) dans l'entreprise elle-même, 50 % ou 
plus des actions comportant Ie droit devote, 
des actions émises ou des autres droits de 
propri.été; 

ii) dans une société créée pour l'exer
cice des droits de vote de cette entreprise, 
une participation représentant 50 % des 
droi ts de vote, des actions émises ou des 
autres droits de propriété dans l'entreprise; 

Il en est de même lorsqu'à la date de ré
férence, des Allemands ennemis exerçaient 
un controle direct ou indirect sur la gestion, 
l'adm!nistration ou Ie fonctionnement de 
l'entreprise, ou le droit ·de vote dàns celle-

, ei. Les biens situés sur Ie territoire du pays 
secondaire sont considérés comme placés 
sous cm;itröle allemand, lorsqu'à la date d_e 
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référence des Allemands ennemis exerçaient 
un controle direct ou · indirect sur leur ges
t ion, leur administration ou leur utilisation. 

Art. 12 . Sous réserve desexceptions pré
vues par Ie présent Accord, tous _ les biens 
appartenant à une société primaire et situés 
dans un pays seconda ire seront libérés du 
Séquestre par ce pays. A titre de rembour~ 
sement, le pays secondaire sera en droit de 
recevoir du pays primaire une somme ob
tenue en ·appliquant à la valeur des biens 
si tués sur son terri toire Ie pourcen tage re
présentant l 'importance de l'intérêt alle
mand ennemi , direct et indirect. figurant, à 
l a date de référence, dans la société pri
maire. La mainlevée aura lieu, dans chaque 
cas, dès que les pays interessés se seront 
mis d 'accord sur l'existence du controle al
Iemand sur les biens situés dans le pays se
condaire ou la société primaire elle-même. 
Cet accord portera également sur les limi 0 

tes générales du pourcentage de la partici
pation allemande ennemi,e, directe · ou in
directe, dans la société primaire à la date 
de référence. ainsi que sur les méthodes à 
utiliser pour calculer ce pourcentage. Lors
que les biens situés dans Ie pays secondaire 
et la société primaire elle-même ne sont 
pas sous controle allemand, les biens seront 
imtnédiatement libérés sans remboursement. 

Art. 13 . A . La remise des biens situés 
dans un pays secondaire s'effectue en na-
ture sauf: , 

i) · lorsque les biens ont été liquidés par 
le pays secondaire avant la date d'entrée en 
vigueur à son égard du présent Accord, 

ii) lorsque les pays primaire et secon
daire intéressés sont d'accord pour recon
naître que la remise en nature n'est pas 
réalisable pratiquement ou lorsque la so
ciété primaire consent à la vente ou à la 
liquidation des biens par Ie pays secondaire. 

iii) dans Ie cas ou 1) les biens situés 
dans le pays secondaire presentent Ie ca
ractère d 'une entreprise de production ou 
d'un intérêt substantie! dans une entreprise 
de ce genre, · 2) des Allemands exerçaient 
un controle sur ces biens ou sur la société 
primaire intéressée et 3) Ie pays secondaire, 
tenant pleinement compte des intérêts éco
nomiques du pays primaire, établit, dans 
certains cas exceptionnels, que sa sécurité 
nationale exige que ces biens soient retenus , 
et notifie cette décision au pays primaire. 

B . Lorsque la remise n'est pas effec
tuée en nature, Ie produit de la vente ou de 
la liquidation sera tranféré par Ie pays se
condaire à la place des biens qui auraient 
dû être remis en nature. Si, dans un délai 
d'un an à compter soit de l'accord ou du 
consentement prévus au paragraphe A (ii) 
du présent article, soit de la notification 
prévue au paragraphe A (iii), Ie pays se
condaire n'a pas procédé à leur vente ou à 
leut' liquidation, il sera tenu, sous réserve 
d'une extension possible de ce délai par 
accord mutuel, de remettre la valeur de ces. 
biens, déterminée selon les principes d'éva
luation généralement acceptés. 

Art. 14. Le remboursement dû au · pays 
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secondaire par Ie pays primaire s'effectuera 
dans la monnaie du pays secondaire et <lans 
un délai de deux aris après la date de la 
remise des biens. Le paiement pourra, ce
P.endant, être différé compte tenu des me
sures restrictives qui pourraient être en 
vigueur en matière de change sur Ie terri
toire du pays primaire et seraient· généra
lement applicables au paiement d'obliga
tions en capita!. Toutefois. ces restrictions 
devront être conformes aux dispositions de 
l'Accord sur Ie Fond monétaire internatio
nal; en outre , Ie paiement intégral devra én 
tout état de cause être effectué dans les 
sept années suivant la date de la remise. 
Le pays primaire versera au pays secon
daire un intérêt calculé au tamc; de 2 % par 
an sur le solde qui resterait .à payer à l'ex-
piration de la période de deux ans. . 

Art. 15. Lorsque des difficultés d'ordre 
administratif dans Ie pays secondaire l'exi
gent, ou dans d'autres circonstances parti
culières, les pays primaire et secondaire in
téressés pourront convenir que Ie pays se
condaire retiendra la partie des biens cor
respondant à la somme à laquelle il serait 
en droit de prétendre, par application des 
dispositions de l'article 12 de la présente 
Annexe. En pareil cas, Ie pays secondaire 
devra libérer tous les biens dépassant Ie 
montant de cette somme; eet excédent ne 
pourra être utilisé qu'au bénéfice exclusif 
des intérêts non ennemis dans la société 
primaire. 

Art. 16. Lorsque l'entreprise primaire est 
une société fictive ou une société de holding 
<lont Ie capita! social se trouve réparti dans 
un petit nombre de mains etdont les actions 
ne sont pas négociables sur un marché fi
nancier reconnu, Ie pays secondaire pourra, 
nonobstant _les dispositions de l'article 12 de 
la présente Annexe, retenir la fraction des 
biens situés sur son territoire correspondant 
aux poûrcentages des intérêts allemands di
rects ou indirects existant dans la société 
fictive ou la société de holding à la date 
-de référence. En pareil cas. Ie pays secon
daire devra libérer tous les biens dépassant 
Ie montant de la somme à laquelle il est en 
droit de prêtendre; eet excédent n e pourra 
être utilisé qu'au bénéfice exclusif des in
térêts non ennemis dans la société primaire. 

Art. 17. La fraction des biens situés 
dans Ie pays secondaire qui correspond au 
pourcentage des intérêts non ennemis, di
rects ou indirects, dans fa société primaire, 
doit normalement être utilisée au seul bé
néfice des ces intérê ts. Dans l'élaboration 
des accords prévus par la présente ·Partie 
en ce qui concerne la -mainlevée et Ie rem
boursement, les Gouvernements signataires 
intéressés devront éviter de porter préju
dice aux intérêts appartenant dans la so
ciété primaire à des non ennemis ressortis
sants d'un autre Gouvernement signataire. 

Art. 18. Dans l'application des disposi
tions de la présente Partie, au cas d'une 
chaîne de sociétés, la remise des biens et 
les remboursements s'effectueront entre 
chaque pays secondaire et les pays ou en-

• 
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treprises primaires respectivement intéres
sés. D'autre part, en calculant Ie pourcen
tage des intérêts allemands ertnemis directs 
ou indirects dans chacune des sociétés pri
maires successives, il conviendra de re
chercher ces intérêts dans !'ensemble de la 
chaîne {ormée par ces entreprises. 

Art. IQ. En ce qui concerne les biens 
visés par les articles 1 à 4 de la présente 
Annexe et appartenant à des sociétés torn
bant sous Ie coup des dispositions de la 
Partie III . on considérera comme pays se
condaire, aux termes de la présente Partie, 
Ie pays qui aurait été en droit d'obtenir la 
remise des biens en question, conformément 
aux dispositions des articles précités. Dans 
Ie cas des comptes en devises étrangères 
visés par l'article s de la présente Annexe 
et ouverts au nom d'une entreprise torn
bant sous Ie coup des dispositions de la 
Partie III, les deux pays, sur Ie territoire 
desquels sont respectivement constitués Je 
compte primai re et Ie compte de couver
ture, seront chacun considérés comme pays 
secondaire aux termes de la présente Partie, 
pour so % du montant du compte en de
vises étrangères. 

Art. 20. P our l'application des disposi
tions de la présente Partie, toute société 
constituée conformément aux lois de l'Al
lemagne sera éonsidérêe comme possédant 
Ie caractère d'une entreprise entièrement 
allemande ennemie. Cependant. les biens 
reçus en remboursement ou retenus par un 
pays quelconque en vertu des dispositions 
de la présente Partie demeureront disponi
bles pour assurer la protection des intérêts 
non ennemis dans cette société, conformé
ment aux dispositions de la Partie IV. 

PARTIE IV. 

Biens appartenant à des entreprises organi
sées conform ément aux lois allecrut.ndes. 

Art. 21. Les dispositions de la présente 
Partie s'appliquent aux biens placés sous · la 
juridiction d'un Gouvernement signataire 
mais appartenant à une entreprise organisée 
conformément aux lois allemandes et dans 
laquelle des nationaux non ennemis d'un 
Gouvernement signataire possèdent actuel
lement et possédaient au 1er septembre 
193g un intérêt direct ou indirect, à la 
condition toutefois que ces non ennemis 
aient possédé leur qualité de nationaux d'un 
Gouvernement signataire au 1er septem
bre 1939. 

Art. 22. En vue de protéger les intérêts 
dans l'entreprise des nationaux non ennemis 
visés à l'article 2 1, les biens tombant sous 
Ie coup de. la présente Partie devront, sous 
réserve des disposi tions des articles 23 et 
24 de la présente Annexe, être Iibérés du 
séquestre, dans les conditions prévues par 
accord entre les Gouvernements signataires 
intéressés et dans la limite du montant des 
intérêts non ennemis aux-mêmes; dans les 
deux cas suivants: 

i) des non-ennemis nationaux des Gou-
1 vernements signataires possèdent actuelle-

728 

ment et possédaient, au 1er septembre 1939, 
25 % en plus des actions de l'entreprise, 
directement ou indirectement; 

ii) des non ennemis nationaux des Gou
vemements signataires contrölent actuelle
m ent l'entreprise et la contrölaient, au 1er 
septembre 1939, directement ou indirecte
inent. 

Art. 23. Aucun Gouvernement signataîre 
ne sera tenu par application des dispositions 
de la présente Partie de restituer des biens 
pour lesquels aucune réclamation appuyée 
par un autre Gouvernement signataire ne 
lui aura été notifiée, dans un délai d'un an 
à compter de l'entrée en vigueur du pré
sent Accord entre les deux Gouvernements. 
Avant de donner leur appui à ces récla
mations, conformément aux dispositions de 
la présente Partie, les Gouvernements sig
nataires devront demander à leurs na
tionaux intéressés de leur fournir la preuve 
que les dispositions de l'article 22 de la 
présente Annexe sont effectivement appli
cables en la matière. 

Lorsqu'un Gouvernement signataire. sera 
saisi d 'une réclamation portant sur cer
tains biens placés sous sa juridiction et que 
les dispositions de l'article 22 seront appli
cables en la matière, ce Gouvernement en 
informera tous les autres Gouvernements 
signataires et devra par la suite prendre en 
considération les demandes de tous les res
sortissants non ennemis de ces Gouverne
m ents qui répondraient aux conditions pré
vues à l'article 21 de la présente Annexe. 

Art. 24. A . Les remises de biens au 
titre de la présente Partie s'effectuent en 
nature, sauf dans les cas suivants: 

i) lorsque les biens ont été liquidés 
avant la date à laquelle une réclamation 
recevable et dûment appuyée esi: notifiée, 
conformément aux dispositions de l'article 
23 de la présente Annexe, à l'égard des 
biens en question ; 

ii) lorsque les Gouvemements signatai
res intéressés sont d'accord pour reconnaître 
que la remise en nature n'est pas réalisable 
pratiquement; 

iii) dans Ie cas ou 1) les biens qui doi
vent être libérés presentent Ie caractère 
d'une entreprise de production ou d'un in
térêt substantie! dans une entreprise de ce 
genre; 2) des Allemands exerçaient un con
trole sur ces biens ou sur l'entreprise orga
nisée, conformément aux lois a llemandes; 
et :Ü Ie Gouvernement signataire sous la 
juridiction duquel les biens sont p lacés, 
tenant pleinement compte des intérêts éco
nomiques du ou des autres Gouvernements 
signataires, établit, dans certains cas ex
ceptionnels, que sa sécurité nationale exige 
que ces biens soient retenus et notifie 
cette décision à l'autre ou aux autres Gou
vernements signataires intéressés. 

B . Lorsque la remise n'est pas effectuée 
en nature, Ie produit tie la vente ou de la 
liquidation sera transféré à la place des 
biens qui auraient dû être remis en nature. 
Si, dans un délai d'un an, à compter soit 
de la réalisation de l'Accord prévu au pa-
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ragraphe A (ii) du présènt article. soit de 
la notification prévue au paragraphe A (iii), 
Ie pays secondaire n'a pas procédé à leur 
vente ou à leur liquidation, il sera tenu, 
sous réserve d'une extension possible de ce 
délai par accord mutuel, de remettre la 
valeur de ces biens, déterminée selon les 
principes d'évaluation généralement accep
tés. 

Art. 2 5. Les biens visés par les articles 
1 à 4 de la présente Annexe et appartenant 
à des entreprises tombant sous Ie coup de 
la Partie IV de la présente Annexe, seront 
considérés comme placés sous la juridiction 
du Gouvernement signataire en droit de 
demander leur remise par application des 
principes posés dans les articles · en cause 
de la Partie I. T outefois, les comptes de 
couverture en monnaies étrangères visés par 
l'article V de la présente Annexe seront 
considéré comme placés, jusqu'à concur
rence de 50 % de leur montant. sous la ju
ridiction des pays ou se trouvent respecti
vement situés Ie compte primaire et Ie 
compte de couverture. 

PARTIE V. 

lnterprétation et application de l'Accord. 

Art. 26. A. Aucun Gouvernement sig
natair.e ne sera tenu de transférer à un 
autre Gouvernement signataire ou à une 
autre entreprise organisée conformément à 
la législation de ce dernier, un intérêt en 
nemi existant sur · certains biens, sauf dans 
la mesure ou Ie pays récipiendaire serait 
prêt à traiter directement ou indirectement 
eet intérêt comme allemand ennemi. 

B. Les Gouvernements signataires ap
pelés, en vertu des dispositions du présent 
Accord, à se dessaisir de certains biens, ne 
seront pas obligés d'annuler les mesures de 
liquidation déjà effectuées par voie soit de 
vente ou de rachat, soit par toute autre 
méthode. Pour l'application de ces disposi
tions, la saisie, la mise sous séquesue ou la 
confiscation des biens ne seront pas consi
dérées comme equivalant à des mesures de 
liquidation. 

C . Sous réserve des dispositions con
traires expressément prévues dans Ie pré
sent Accord, les Gouvernements signataires 
appelés à se dessaisir de certains biens de
vront, au cas ou les biens auraient été liqui
dés, remettre à leur place Ie produit réalisé 
lors de leur liquidation. 

D. Sous réserve des dispositions con
traires expressément prévues dans le pré
sent Accord, les Gouvernements signataires 
appelés à se dessaisir de certains biens, de
vront remettre les intérêts, dividendes et 
autres avantages, (qu'il s'agisse d'espèces 
ou d'avantages quelconques) reçus par ces 
Gouvernements signataires ou par des per
sonnes résidant sur leur territoire et agis
sant sous leur autorité. 

E. Le Gouvernement -signataire appelé 
à recevoir des biens en vertu des disposi
tions du présent Accord, devra reconnaître 
pleinement les engagements ou privilèges 
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de bonne foi contractés légalement sur Ie 
territoire du Gouvernement signataire ap
pelé à se dessaisir des biens, avant la date 
à laq•uelle Ie Gouvernement signataire réci
piendaire a pris des mesures d'exception du 
temps de guerre tendant à interdire l'acqui
sition d'engagements ou de privilèges rela
tifs à ces biens ou avant la date à laquelle 
Ie territoire du pays récipiendaire a été 
envahi par !' Allemagne. Toutefois. ces en
gagements et privilèges devront être r,e
connus comme valides aux termes des dis
positions législatives en vigueur avant cette 
date sur Ie territoire du pays récipiendaire. 
Le Gouvernement signataire qui effectue la 
remise ne sera pas tenu, du fait de ces 
dispositions de prendre des mesures pour 
contester la validité des engagements ou 
privilèges de bonne fois va)ables aux ter
mes de sa législation et contractés (a) 
avant la date à laquelle Ie Gouvernement 
signataire récipiendaire a pris des mesures 
d'exception du temps de guerre tendant à 
interdire l'acquisition ' d'engagements ou de 
privilèges re latifs aux biens en cause ou 
même (b) après cette date, au moyen d'une 
licence ou d'une autorisation délivrée par 
Ie Gouvernement signataire en question. 

F. Les fraits administratifs et les dépen
ses exposés pour la conservation et la liqui
dation des biens seront à la cha,rge du Gou
vernement récipiendaire. Il pourra toute
fois demander au Gouvernement appelé à 
se dessaisir des biens d'y contribuer pour 
partie. Dans ce cas, la contribution de ce 
dernier Gouvernement ne pourra · dépasser 
Ie montant des intérêts, dividendes et au
tres avantages que Ie pays récipiendaire 
prouverait avoir été perçus et retenus en 
application du présent Accord, soit par Ie 
Gouvernement lui-même, soit par des per
sonnes sur son territoire et agissant sous 
son autorité. 

G. Lorsque les dispositions du présent 
Accord prévoient la remise de certains 
biens, les conditions du transfert et Ie rè
glement des frais y afférents seront réglés 
par accord entre les Gouvernements signa
taires intéressés. 

H. i) Aucune des dispositions du pré
sent Accord n'oblige un Gouvernement sig
nataire à effectuer la remise des biens au 
sujet desquels une action judiciaire ou ad
ministrative a été engagée, tant que cette 
action reste en cours sur Ie territoire: 

(a) du Gouvernement signataire appelé 
à se dessaisir des biens. si cette action a 
pour objet d'obtenir le maintien des biens 
en question sur son territoire ou si elle peut 
avoir pour résultat de révéler que les biens 
en question n'appartiennent pas directe
ment ou indirectement à un Allemand en
nemi ou qu'ils ne sont ni directement ni 
indirectement placés sous son controle. 

(b) du Gouvernement récipiendaire si 
cette action peut avoir pour résultat de ré
véler que biens en question n'appartien
nent pas directement ou indirectement à 
un Allemand ennemi ou qu'ils ne sont ni 
directement, ni indirectement, placés sous 
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son controle, cette décision interdisant au 
Gouvernement récipiendaire de trai,ter les 
bi~ns en question comme allemands ; nne:
m1s. 

ii) Dans Ie cas ou la remise des biens 
a été effectuée conformément au présent 
Accord: 

(a) si Ie Gouvernement récipiendaire, 
se trouve dans l'obligation, à la suite d'une 
action judiciaire engagée sur son territoire, 
d'abandohner tout droit de séquestre sur les 
biens, Ie Gouvernement qui a effectué la 
remise des biens a faculté de les replacer 
sous séquestre, afin de pouvoir procéder à 
un examen indépendant du cas litigieux. 

(b) si Ie Gouvernement qui s'est dessai_ 
si des biens se voit à la .suite d'une action 
judiciaire engagée sur son territoire, dans 
l'obligation de donner aux biens en ques
tion une destination particulière, désision 
que la remise déjà effectuée l'empêche d'ap
pliquer, il garde la faculté de rétablir son 
droit de séquestre sur les biens, afin de 
satisfaire aux obligations résultant de l'ac
tion judiciaire. 

Lorsque Ie Gouvernement qui s'est des
saisi des biens doit, par application du pré
sent paragraphe, rétablir son contröle sur 
les biens en question, Ie Gouvernement ré
cipiendaire devra prendre toutes mesures 
propres à faciliter cette reprise de con
trole. 

iii) Avant la remise des biens et sur la 
demande du Gouvernement signataire ap
pelé à s'en dessaisir, Ie Gouvernement ré
cipiendaire sera tenu de prendre toutes me
sures appropriées afin: 

(a) d'assurer au Gouvernement appelé 
à se d essaisir des biens la possibilité de 
rétablir Ie controle de son séquestre sur les 
biens eux-mêmes ou Ie produit de leur ven
te ou de leur liquidation dans Ie cas ou les 
dispositions du sous-paragraphe (ii) ci
dessus l'y obligeraient. 

(b) d'indemniser Ie Gouvernemen t ayant 
effectué Ie remise d'un bien, des dépenses 
que celui-ci peut être amené à effectuer 
à l'égard de ce bien, postérieurement à la 
date de la remise. 

I. Le fait, pour un Gouvernement sig
nataire de remettre des biens par applica
tion du présent Accord ne saurait être con
sidéré comme mettant un terme ou por
tant atteinte de toute manière à l"utilisation 
des . brevets allemands par Ie public, au 
maintien de ces brevets dans Ie domaine 
public ou à l'octroi de licences d'exploita
tion avec ou sans redevances, antérieure
ment aux dispositions des articles I et 2 de 
l 'Accord international sur les brevets alle
mands signé à Londres, Ie 27 juillet I946, 
ou de tout autre accord international, sur Ie 
m ême sujet, lorsque ces mesures ont été 
prises antérieurement à la remise des biens. 

J. Tout Gouvernement signataire con
serve Ie droit de refuser les biens libérés 
conformément aux dispositions du présent 
Accord. Dans ce cas, ce Gouvernement sig
nataire ne sera pas tenu de payer les dé
penses visées aux paragraphes F et G et 
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au sous-paragraphe H du présent article. 
Art. 2 i- A. Aucune des disposi tions du 

présent Accord ne saurait obliger un Gou
vernement signataire à reconnaître: 

i) les transferts ou au tres transactions 
portant sur des intérêts allemands ennemis 
survenu,s après l'institution par ce Gouver
nei;nent de mesures d'exception du temps 
de guerre ou après Tinvasion de son terri
toi re par l' Allemagne. 

ii) les transferts de biens non ·ennemis 
à des Allemands ennemis ou les substitu
tions, sur des biens quelconques, du con
trole allemand ennemi au controle exercé 
par des non ennemis, lorsque ces tranferts 
ou substitutions ont été effectués sur Ie ter
ri toire allemand et imposés par Ie Gouver
nement de 1' Allemagne sans compensation 
suffisante, que ce soit avant ou après Ie Ier 
septembre I939· Les dispositions du pré
sent sous-paragraphe s'appliquent unique
ment aux cas ou les non ennemis, sous Ie 
controle ou la propriété desquels les biens 
étaient placés, avaient la qualité de natio
naux d'un Gouvernement signataire au mo
ment du transfert de la propriété ou du 
controle. · 

B. Pour déterminer si un bien particu-, 
lier appartient à un Allemand ennemi ou se 
trouve placé sous controle allemand ennemi 
il ne sera tenu compte en aucun cas de; 
transferts ou des transactions avec un Alle
mand ennemi qui présenteraient Ie carac
tère d 'actes de pillage ou de cessions for
cées aux termes de la Déclaration inter
alliée contre les actes de spoliation du 5 
janvier I943· 

Art. 28. Les biens détenus pour Ie 
compte .d'un Allemand ennemi par une per
sonne, une société ou un organisme agissant 
en qualité de prêtenom, mandataire, agent, 
fondé de pouvoir ou en toute autre qualité, 
seront considérés comme appartenant di
rectement à eet Allemand ennemi. L'appli
cation des dispositions du présent article ne 
saurait yréjuger de, la reconnaissance éven
tuelle à acc?rder aux intérêts que Ie déten
teur des biens en question pourrait faire va
loir en son nom personnel sur ceux-ci. Cette 
reconnaissance devra dans chaque cas d'es
pèce faire l'objet de négociations particu
lières entre les Gouvernements signataires 
intéressés. 

Art. 29. Lorsqu'un Gouvernement signa
taire a placé sous séquestre un intérêt alle
mand ennemi dans des biens situés sur son 
territoire, cette mesure ne saurait être con
sidérée comme ayant éliminée eet intérêt 
allemand ennemi, dans les biens situés sur 
Ie territoire d'un autre Gouvernement sig
nataire. 

Art. 30. Toute succursalle ou organisme 
analogue situé sur Ie territoire d'un Gou
vernement signataire et relêvant d'une en
treprise constituée conformément aux lois 
d'un autre Gouvernement sera considéré 
comme une entreprise indépendante sur Ie 
territoire du Gouvernement signataire. Tou
te société de personnes, <lont Ie siège prin
cipal se trouve· sur Ie territoire d 'un Gou-
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vernement signataire_ sera considérée com
me située sur Ie territoire de ce Gouverne
ment, sans qu'il y ait lieu de tenir compte 
de la résidence ou du domicile effectif des 
associés. 

Art. 31. Lorsque l'application des dis
positions du présent Accord soulève des 
difficultés particulières, en ce qui concerne 
une organisation complexe possédant des 
filiales ou des organisations affiliées, dont 
les biens sant situés sur Ie territoire de 
plusieurs Gouvernements signataires, un 
Comit é comprenant les représentants de 
chaque Gouvernement signataire intéressé 
sera constitué en vue tl'examiner les pro
blèmes soulevés et de formuler des recom
mandations pour leur solution. 

Art. 3 2. Pour assurer l'application du 
présent Accord, les Gouvernements signa
taires procéderont à des échanges d'infor
mations et coopéreront par ailleurs de toute 
autre manière. Toutefois les informations 
communiquées par application de la dispo
sition qui précède devront être considérées 
comme confidentielles par Ie Gouvernement 
récipiendaire , qui s'engagera à · n'en faire 
usage que pour assurer l'application des 
dispositions du présent Accord et de l'Ac
cord de Paris sur les Répar,ations du 24 jan
vier 1946. 

Art. 33. Aucune disposition du présent 
Accord ne sera considérée comme conférant 
à une personne ou à une société de droit ou 
de fai t , Ie droit d'intenter <levant les tri
bunaux ou <levant les juridictions admini
stratives une action contre son propre Gou
vernement ou un autre Gouvernement sig
nataire. 

Art. 34. Dans Ie cadre de la présente 
Annexe: 

i) Ie terme "biens" doit s'entendre égale_ 
ment de tous les droi ts, ti tres et intérêts 
portant sur les biens eux-mêmes. 

ii) l'expression "mesures d'exception du 
temps de guerre" désigne toutes les 
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dispo
sitions visant au controle des biens appar
tenant à des Allemands ennemis ou des 
transactions effectuées par des Allemands 
ennemis au en leur nom, non prises par un 
Gouvernement signataire à compter du ter 
septembre 1939 inclus, même si elles sant 
intervenues avant la participation effective 
de ce Gouvernement à la guerre. 

iii) les termes "date de référence" s'en
tendent de la date de l'entrée en guerre du 
pays secondaire, tel qu'il est défini à la 
Partie III de la présente Annexe ou la date 
à 18.que lle ce pays a pris des mesures d'ex- · 
ception du temps de guerre, si cette date 
est antérieure à la première. 

PARTJE VI 

Conciliation 

Art. 35. Afin d'a~surerl'application des 
dispositions de l'article 4 de l'Accord auquel 
Ie présent texte est annexé, un collège de 
conciliateurs, composé de sept membres, 
sera constitué conformément aux disposi
tions ei-dessous. 
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i) Chaque Gouvernement ayant signé 
l'Accord avant l'expiration d'un délai de six 
mais après sa date d'entrée en vigueur, 
pourra désigner trois candidats au plus pour 
les élections au Collège de conciliateurs. 
Les noms de ces éandidats seront commu
niqués par écrit au Secrétaire général de 
l' Agence interalliée des Réparations; celui
ci ne pourra accepter aucune candidature 
nouvelle après l'expiration du délai men
tionné ci-dessus. 

ii) Le Secrétaire général fera procéder 
à l'électîon du Collège de conciliateurs au 
scrutin secret. Seuls pourront participer au 
vote les Gouvernements ayant signé l' Ac
cord avant l'expiration du délai de six mais 
après son entrée en vigueur. 

iii) Chaque Gouvernement signataire 
disposera d'une voix pour chàque poste à 
pourvoir, mais ne pourra utiliser qu'une 
voix par candidat. 

iv) Les sept candidats qui auront réuni 
Ie plus grand nombre de voix seront pro
clamés élus; toutefois, aucun candidat ne 
pourra être déclaré élu s'il n'a pas réuni sur 
son nom la majorité des 2/3 des Gouverne
ments prenant part au vote. En outre, ne 
pourront être déclarées élues plus de deux 
personnes possédant la même nat ionalité. 

v) Les Gouvernements signataires en 
droit de participer au vote procéderont 
alors à l'élection du Président du Collège, 
qui sera désigné au scrutin secret . et à la 
majorité des 2/3, oarmi les sept concilia
teurs déjà élus, chaque pays disposant d'une 
voix. 

vi) En cas de. décès ou de démission du 
Président ou d'un autre membre du Collège_ 
il sera pourvu à la vacance ainsi créée par 
les Gouvernements signatai-res, chaque 
Gouvernement étant appelé à désigner un 
candidat et Ie vote s'effectuant à la majo
rité des 2/3. 

Art. 36. bès son élection, Ie Collège 
établira pour son organisation interne et · 
son fonctionnement, les règles générales de 
principe qui lui paraîtront nécessaires. Il 
recevra, de ce chef, des Gouvernements 
visés au sous-paragraphe ii) · de l'article 35, 
des honoraires dont Ie taux sera fixé par Ie 
Secrétaire général de l' Agence interalliée 
des Réparations. 

Art. 37. Au cas au Ie conflit ne serait 
pas résolu dans un délai raisonnable par les 
négociations prévues à l'article 4 de l'Ac
cord auquel Ie présent texte est annexé, l'un 
des Gouvernements signataires intéressés 
pourra demander au Président du Collège des 
conciliateurs dont il est question à l'article 
35 de la présente Annexe, de désigner un 
conciliateur impartial choisi parmi les mem
bres de ce Collège, qui entendra les parties 
et pourra demander la convocation de nou
veaux témoins, au la présentation de docu
ments supplémentaires. Ce conciliateur for
mulera la solution qui lui paraîtra la mieux 
conforme à !'esprit du présent Accord. Cette 
décision sera obligatoire et sans appel pour 
les Gouvernements signataires intéressés. 

Le Président du Collège sera chargé de 



S. 1948, I 332-333 

déterminer, sur la demande de l'un des 
Gouvernements signataire parties au litige, 
si un délai raisonnable s'est écoulé avant 
soumission de celui-ci à la conciliation, con
formément aux dispositions du paragraphe 
A du présent Article. Toutefois, si les né
gociations entre les Gouvernements signa
taires intéressés ont commencé moins d'un 
an avant Ie recours à la conciliation, ce dé
lai ne sera pas consideré comme raison
nable au sens du présent paragraphe. 

Art. 38. Ne pourra être soumise à con
ciliation la question de savoir si, dans !'opi
nion du pays secondaire, sa sécurité natio
nale exige que les biens en question soient 
maintenus sur son territoire, conformément 
aux dispositions du paragraphe A (iii) de 
l'article 13 et du paragraphe A (iii) de 
l'article 24 de la présente Annexe. 

Art. 39. Le conciliateur n 'aura pas auto
rité pour accorder des dérogations ou des 
exceptions aux dispositions de l'article 14 
de la présente Annexe prévoyant l'obligation 
d'effectuer la totalité du remboursement 
dans la monnaie du pays secondaire et dans 
un délai de 7 ans à compter de la remise 
des biens. 

Art. 40. Chacun des Gouvernements 
signataires partie à un litige sera tenu de 
verser au conciliateur appelé à en connaître 
tels honoraires et frais que celui-ci pourra 
déterminer. Tout Gouvernement signataire 
partie au litige peut demander au Président 
du Collège de verser Ie montant des hono
raires et frais fixés par le conciliateur ou la 
répartition de ce montant entre les parties 
au litige. La décision du Président sera 
sans appel. 

S. I 333 
24 Juli 1948. WET, houdende naturali

satie van Emmy Carla Rudolphine Agner 
en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 861; 
Hand. II 47/48 , bladz. 2069-2070 ; 
Bijl. Hand. I 47/48, 861; 
Hand. I 47/48, bladz. 726. 
In naam van H_are Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Emmy Carla R udolphine Agner en 20 anderen, 
die aan Ons een verzoek daartoe hebben ge
daan, met overlegging - wat betreft de in 
de artikelen 2 en 3 genoemden voor zoveel 
doenlijk - van de bewijsstukken, bedoeld 
in artikel 3 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 De cember 1938 (Staatsblad 
No. 204); 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
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Art. I. De hoedanigheid van Nederlan
der wordt bij deze verleend aan: 

1°. Emmy Carla Rudolphine A gner, ge
boren te Hamburg (Duitsland) 12 December 
1904, huishoudster, wonende te Voorburg, 
provincie Z uidholland; 

2°. Abraham Cohen, geboren te Konstan
tinopel (Turkije) 4 Juli 1891, tapijtwerker, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

3°. Oskar Figdor, geboren te Wygoda 
(Polen) 25 Maart 1891, diamanthandelaar, 
wonende te Bloemendaal. provincie Noord

holland; 
4°. Franz Karl Gruber, geboren te 

Prosznitz (Tsjecho-Slowakije) 13 December 
1883, zonder beroep , wonende te 's-Graven
hage, provincie Zuidholland; 

5°. Emil Isaäc Israëls, geboren te Weener 
(Duitsland) 3 December 1885,pensionhouder, 
wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid- · 
hol/and; 

6°. Bernhard Friedrich Jasper, geboren te 
Gelsenki'rchen (Duitsland) 25 Januari 1912, 
boekhouder, wonende te Amsterdam, pro
vincie Noordholland; 

7°. Zoltán József Kerékyártó, geboren te 
Debreczen (Hongarije) 18 Maart 1909, ijsbe
reider, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; · · 

8°. Ernst Anton Carlo Knaack, geboren 
te Karlsbad (Tsjecho-Slowakije) II Febtuar i 
1911 , kantoorbediende, wonende te Amster
dam, provincie Noordholland; 

9°. Ludwig Krüger, geboren te Ant
werpen (België) 5 Februari 1893, boekhouder, 
wonende te Kapelle, provincie Zeeland; 

10°. Willy Philip Lodewijk Maria Luy
paers, geboren te Antwerpen (België) 4 Octo
ber 1916, bakkersknecht, wonende te Maas
niel, provincie Limburg; 

u 0 • Jansje van Meurs, geboren te Schel
linkhout (Noordholland) 7 Juni 1880, zonder 
beroep, wonende te Voorschoten. provincie 
Z uidholland; 

12°. Walter Wilhelm Louis P etersen, ge
boren te Gaarden , Kiel (Duitsland) 19 Febru
ari 1893, technisch ambtenaar, wo-nende te 
Soerabaia( Nederlandsch-Indië); 

13°. Rudolf Ernst Maria Sandh'ivel, ge
boren te Münster (Duitsland) 29 November 
1925, goudsmid, wonende te Utrecht, pro
vincie Utrecht; 

14°. Heinrich Schöngut, geboren te Za
woja (Polen) 18 Januari 1893, architect , 
wonende te Amsterdam , provincie Noord
holland; 

15°. Petrus Remigius Verstrepen, ge
boren te Geel (België) 22 October 1883, leer
looier, wonende te Tilburg, provincie Noord
holland; 

16°. Ernestine Wrabel, geboren te Sal7.
burg (Oostenrijk) 3 October 1909, kantoorbe
diende, wonende te Gouda, provincie Zuid
holland. 

Art. 2. Met afwijking va·n het bepaalde 
bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef en 
onder 3°. , der wet van 12 December 1892 · 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Sebastien Mathieu Hubert De bo ug-
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noux, geboren te Gulpen (Limburg) 30 Sep
tember 1899, landbouwer, wonende te 
Slenaken , provincie Limburg; 

2°. Joachim Adolf Jacobsthal, geboren te 
,ijerlijn-Schöneberg (Duitsland) 5 Augustus 
1921, confectie-fabrikant, wonende· te Am
sterdam, provincie Noordholland; 

3°. Wilhelm Kablau, geboren te Steele 
(Duitsland) 25 September 1888, distributie
ambtenaar, wonende te Nijmegen, provincie 
Gelderland; 

4°. Gerardus Wollenberg, geboren te Rot
terdam, (Zuiriholland) 19 Juli 18~5, timmer
man, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 15 December 1938 (Staatsblad 
No. 204), wordt bij deze de hoedanigheid 
van Nederlander verleend aan David Cohen , 
geboren te Amsterdam (Noordholland) 2 

Augustus 1923, kantoorbediende, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi
ging. 

'Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat , aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 1948. 

De Min ister van Justitie , 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 13 Augustu~ 1948.) 

( 

S. I 334 
24 Juli 1948. WET, houdende naturali-

satie van Adolf Abraham en 20 anderen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 867; 
Hand. II 47/ 48, bladz. 2069-2070; 
Bijl. Hand. I 47/48, 867; 
Hand, I 47/48, bladz. 726. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinse~ der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk , 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Adolf Abraham en 20 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in de artikelen 
2 en 3 genoemden voor zoveel doenlijk -
van de bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 
der wet van 12 December 1892 (Staatsblad 
No. 268) op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de 
wet van 15 December 1938 (Staatsblad No. 
204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevot1,den.en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
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Art. r. De hoedanigheid van Nederlander 
wordt bij deze verleend aan: 

1°. Adolf Abraham, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) 15 Maart 1910, kantoorbe
diende, wonende te Amsterdam, provincie 
N oordholland; 

2° Anton Abraham, geboren te Amsterdam 
(Noordholland) 15 Januari 1908, kantoorbe
diende , wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

3° Peter Gesar, geboren te Ljubljana 
(Joego-Slavië) 15 October 1920, leraar be
wegingsleer, wonende te Amersfoort, provin
cie Utrecht; 

4.0 Georges Enakieff, geboren te Leningrad 
(Rusland) 13/25 April 1888, beëdigd vertaler, 
wonende te Bloemendaal, provincie Noord
holland; 

5° Heinrich Kühn , geboren te Busk 
(Polen) 16 Juli 1910, hoofd van een tand
heelkundige kliniek , wonende te Bandoeng 
(Nederlandsch-Indië); 

6° . Wilhelmine Mertens, geboren te Oden
kirchen (Duitsland) 17 October 1896, klooster
zuster-onderwijzeres, wonende te Zuilen, 
provincie Utrecht ; 

7°. Reinhard Franz Neumann, geboren 
te Dortmund (Duitsland) 16 Augu stus 1903, 
confectionneur, ,wonende te Amsterdam, 
provincie Noordholland; 

8°. H ermann Care/ Pilke, geboren te 
Iserlohn (Duitsland) 24 Juni 1890, koopman, 
wonende te Bandoeng (!federlands-Indië); 

9°. Ernó Polner, geboren te Kóka (Hon 
garije) 24 Mei 1879, muziekleraar, wonende 
te Bandoeng (Nederlands-Indië); 

10°. Roman Przybylski, geboren te Zelice 
(Polen) 9 Augustus 1894, mijnwerker, wonen
de te Kerkrade , provincie Lomburg; 

11°. Imre Róna, geboren te Bacs-Gradista 
(Joego-Slavië) 1 Maart 1902, journalist, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland ; 

12°. Johannes Serlier , geboren te Leiden 
(Zuidholland) 15 April 1901, boek- en post
zegelhandelaar, wonende te Apeldoorn, 
provincie Gelderland ; 

13°. Arpad Josif Somogyi, geboren- te 
Oradea (Roemenië) 12 Februari 1915, groen
ten- en fruithandelaar , wonende te Veendam, 
provincie Groningen ; 

14° . Petrus H endrik Spijker, geboren te 
Amsterdam (Noordholland) 3 November 1905, 
reclame-ontwerper en kunstschilder, wonende 
te Amsterdam, provincie Noordholland; 

15°. Johan Peter Wehrens, geboren te 
Kerkrade (Limburg) 2 Augustus 1901, mijn
werker, wonende te Kerkrade, provincie 
Limburg; 

16°. Gabriele Wilhelmine Hubert Wirth, 
geboren te Koblenz (Duitsland) 13 October 
19ó1 , huishoudster, wonende te's-Gravenhage, 
provincie Z uidholland. 

2- Met afwijking, voor zoveel nodig, van 
het bepaalde bij artikel 3, tweede en vierde 
lid , aanhef en onder 2°. en 3°., der wet van 
12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) op 
het Nederlanderschap en het ingezetenschap, 
laatstelijk gewijzigd bij de wet van 15 Decem
ber 1938 (Staatsblad N°. 204), wordt bij 
deze de hoedanigheid van Nederlander ver
leend aan: 

1°. Michael Gronski, geboren te Skole 
(Polen) 20 November 1914, auto-monteur, 
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wonende te Breda, provincie Noordbrabant; 
2°. Herbert Jonas, geboren te Verden 

(Duitsland) 19 October 1917, administrateur, 
wonende te Eindhoven, provincie Noord
brabant; 

3°. Antal István Kenyeres, geboren te 
Szolnok (Hongarije) 15 Augustus -1912, stof
feerder , wonende te Rotterdam, provincie 
Z uidholland 

4°. Heinrich August Lausberg, geboren te 
Vrijenban, thans gemeente Delft (Zuidhol
land) 31 Januari 1901, assistent bij de P. T.T. 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalqe 
bij a rtikel 6 der wet van' 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op hetNederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204) wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan 
R oman P rzybylsky, geboren te Dortmund 
(Duitsland) 14 Maart 1919, electricien, 
wonende te Kerkrade , provincie Limburg. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met 
ingang van ·de dag na die van haar afkon, 
diging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat aan 
de nauwkeur ige uitvoering de hand zullen 
houden 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Justiti e, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 
(Uitgeg. I3 Augustus 1948.) 

S. I 335 
24 Juli 1948. WET, tot vervallenverkla

ring van het Legesbesluit Bevolkings
registers (Ned. Staatscourant van 9 Fe
bruari 1943, No. 27) en aanvulling en 
wijziging van de Wet van 17 April 1887 
(Staatsblad No. 67) tot vaststelling van 
bepalingen betreffende het houden van 
bevolkingsregisters. 

Bijl. Hand. II 47/48, 798; 
H and. II 47/48, bladz. 2072; 
Bijl. Hand. I 47/48, 798; , 
Hand. I 47/48, bladz. 726. 
In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het wenselijk is het Legesbesluit Be
volkingsregisters (Ned. Staatscour-ant van 
9 Februari 1943, No. 27) te doen vervallen 
en in verband daarmede de wet van 17 April 
1887 (Staatsblad No. 67), tot vaststelling van 
bepalingen betreffende het houden van be
volkingsregisters, aan te vullen en te wijzigen; 

Zo is het, -dat Wij, de raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan,· 
gelijk Wij goedvinden en verstaan -qij deze : . 
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Art. I. In de wet van 17 April 1887(Staats
blad no. 67) worden de vogende wijzigingen 
en aanvullingen aangebracht: 

1° De considerans wordt gelezen als 
volgt : . • 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is wettelijke bepalingen 
vast te stellen betreffende het houden van 
bevolkings- en verblijfregisters en het heffen 
van rechten ter zake van het geven van 
inlichtingen uit die registers. 

2°. Artikel 1 wordt vervangen door het 
volgende : · 

Bij algemene maatregel van bestuur wor
den voorschriften gegeven omtrent het aan
leggen, inrichten, bijhouden en bewaren van 
bevolkings- en verblijfregisters, het doen der 
daartoe vereiste opgaven en het verst rekken 
van inlichtingen uit die registers. 

, 0 • Na artikel 1 worden de volgende 
artikelen ingevoegd: 

Art. 2. r. Door de gemeente kunnen, met 
inachtneming van het hierna bepaalde. over
eenkomstig artikel 27~ van de gemeentewet. 
gelden worden geheven voor het verstrekken 
van inlichtingen uit de bevolkings- en ver
blijfregisters. 

2. Onverminderd hetgeen in andere wet
ten is bepaald worden inlichtingen, gevraagd 
door of vanwege het Rijk, de provinciën, de 
gemeenten, de waterschappen, veenschapi;>en 
en veenpolders of enig ander openbaar 
lkhaam. alsmede door de vertegenwoordi
gers van vreemde mo~endheden hier te lan
de. kosteloos verstrekt. Eveneens geschiedt 
kosteloos het verstrekken van inlichtingen . 
gevraagd door of vanwege kerkgenootschap
pen en rechtspersonen, welke, hoewel geen 
kerkgenootschap zijnde, geacht kunnen 
worden daarmede gelijk te staan, alsmede 
het verstrekken van inlichtingen. bestemd 
voor een wetenschappelijk of philantropisch 
doel. / 

3. Met afwijking van het bepaalde in het 
voorgaande lid kunnen voqr inlichtingen , 
genoemd in de laatste volzin van het voor
gaande lid en voorts ook voor inlichtingen 
gevraagd door de bedrijven van openbare · 
lichamen, gelden worden geheven naar een 
tarief, hetwelk zodanig is ingericht, dat per 
inlichting ten hoogste v ijf cent en voor een 
abonnement met een geldigheidsduur van 
één jaar voor ioo, 500, 1000 of 10 ooo inlich
tingen per inlichting afnemende bedragen 
in rekening worden gebracht. 

4. Indien voor inlichtingen, gevraagd door 
de bedrijven van openbare licamen een tarief • 
wordt vastgesteld, geldt dit tarief ook voor 
inlichtingen, gevraagd door de naar de vorm 
privaatrechtelijke bedrijven, welke zich ge
heel of nagenoeg geheel in handen van de 
overheid bevinden. Ingeval voor eerstge
noemde inlichtingen geen tarief is vastge
steld, worden laatstgenoemde inlichtingen 
kosteloos verstrekt. · . 

Art. 3. De Minister van . Binnenlandse 
Zaken stelt tarieven vast voor het verstrek
ken van irtlichtingen uit de bij het Rijk in be
heer tiinde, op de bevolkingsboekhouding 
betrekking hebbende registers. · Artikel 2, 
leden 2, 3 en 4, vindt overeenkomstige toe
passing. 

Art. 4. De b1palingen van deze wet zijn 
niet toepasselijk op inlichtingen, ontleend 
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aan die delen van het bevolkingsregister of 
van het verblijfregister welke berusten in 
een der archiefbewaarplaatsen, bedoeld in 
de Archiefwet (Staatsblad 1918 No. 378). 

4°. Artikel 2 wordt artikel 5. In dit arti
kel worden de woorden "het voorgaande 
artikel" vervangen door: artikel r. 

. 5°. Na artikel 2 (artikel 5 nieuw) wordt 
een artikel ingevoegd, luidende: 

Art. 6. Deze wet kan worden aangehaald 
onder de titel: Wet bevolkings- en verblijf
registers. 

Art. II . r. Deze wet treedt in werking 'met 
ingang van de eerste dag der derde maand, 
volgende op die, waarin zij is afgekondigd. 

2. Op het in het vorig lid bedoelde tijdstip 
wordt artikel 2 van het besluit van 7 Maart 
1945 (Staatsblad No. F 21) ingetrokken en · 
vervalt het Besluit van de Secretaris-Gene
raal van het Departement van Binnenlandse 
Zaken betreffende het geven van inlich
tingen uit het bevolkingsregister of verblijf
register en de heffing van rechten terzake, 
vastgesteld op 6 Frebuari 1943 en opge
nomen in de Nederlandse Staatscourant van 
9 Februari 1943, No. 27, met dien verstande, 
dat dit Besluit voor elke betreffende ge
meente, voorzover het heffen van leges be
treft, uiterlijk tot 1 Januari 1949 van toe
passing blijft, zolang een besluit van de ge- _ 
meenteraad tot uitvoering van artikel 2, 
leden 1 en 3 der wet van 17 April 1887(Staats
blad No. 67), zoals dat artikel bij de onder
havige wet is vastgesteld, niet in wer:,king 
is getreden. 

3. De abonnementen terzake van het 
geven van inlichtingen uit de bevolkings
en verblij fregisters, geldende op het in lid 2 
bedoelde tijdstip, blijven hun geldigheid be
houden zonder dat enige bij- of terugbeta
ling zal plaats vinden. 

4. Het in lid 2 genoemd Besluit van 
6 Februari 1943 wordt geacht nimmer te 
hebben gegolden ten aanzien van het heffen 
van rechten voor inlichtingen uit het be
volkingsregister of verblijfregister, gevraagd 
door of vanwege kerkgenootschappen. Rech
ten terzake geheven, worden echter slechts 
terugbetaald, indien vóór · 1 April 1949 een 
daartoe strekkend tot burgemeester en wet
houders gericht schriftelijk verzoek wordt 
ingediend, onder opgaaf v:an het bedrag, 
waarop aanspraak wordt gemaakt. Hierop 
wordt in mindering gebracht het bedrag, dat 
van de kerkgenootschappen zou zijn geheven, 
ingeval een vóór 1 Januari 1949 krachtens 
deze wet vastgestelde verordening zou heb
ben gegolden. 

Burgemeester en Wethouders nemen op 
het verzoek zo spoedig mogelijk een ge·mo
tiveerde beslissing, welke als een beslissing 
in de zin van het vierde lid van artikel 299 
der gemeentewet wordt beschouwd. De be
slissing wordt aan de belanghebbende mede
gedeeld bij aangetekende brief of tegen ge
dagtekend ontvangbewijs. 

5. Besluiten van de gemeenteraad tot 
uitvoering van artikel 2, leden l en 3 der wet 
van 17 April 1887 (Staatsblad No. 67), zoals 
dat bij de onderhavige wet is vastgesteld, 
kunnen vóót het in lid 1 bedoelde tijdstip 
worden vastgesteld en goedgekeurd. 

6. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van dit artikel treedt lid 5 in 
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werking met ingang van de tweede dag na die 
der dagtekening van het Staatsblad, waarin 
deze wet zal wordén afgekondigd. 

Art. III De tekst van de Wet bevolkings
en verblijfregisters, zoals deze ingevolge de 
onderhavige wet komt te luiden, wordt vóór 
de dag van de inwerkingtreding dezer wet 
op Onze last in het Staatsblad geplaatst, in 
een doorlopend genummerde reeks van arti
kelen en onder inachtneming : 

a. van de wijze van aanduiding van arti
kelen in deze wet gevolgd; en 

b. van de in van Regeringswege uitgaande 
stukken gevolgde spelling. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst en dat alle Minis
teriële Departementen, autoriteiten, Colle
ges en ambtenaren wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uivoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Minister van B innenlandse Zaken, 
WITTEMAN. 

(Uitgeg. 30 Juli 1948.) 

S. I 336 

24 Juli z948. WET, houde1,de machtiging 
tot het van Rijkswege garanderen van 
geldleningen ten behoeve van de stich
ting en inrichting van de gebouwen en 
terreinen van gesubsidiëerde bijzondere 
universiteiten en hogescholen. 

Bijl. Hand. II 47/48. 85.:1; 
Hand. II 47/48, bladz . .:1070--.:107.:1; 
Bijl. Hand. I 47/48. 85.:1; 
Hand. I 47/48, bladz. 7:16. 
In_ naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 

enz.; 
Wij JULIANA,. Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk.-
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het wenselijk is de mogelijkheid te ope
nen tot het garanderen door het Rijk van 
rente en aflossing van de geldle~ngen voor 
het aankopen. oprichten, uitbreiden, inrich

· ten en het veranderen van de inrichting van 
de gebouwen en terreinen van door het Rijk 
gesubsidiëerde bijzondere universiteiten en 
economische hogescholen. 

-Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Enig artikel 

r. De Ministers van Onderwijs , Kunsten 
en Wetenschappen en van Financiën worden 
gemachtigd ten behoeve van de Rijkspost
spaarbank, de Rijksverzekeringsbank, het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds, de In
dische Pensioenfondsen, alsmede zo nodig 
ook ten behoeve van bank- en kredietinsteL 
lingen, verzekeringsmaatschappijen, bijzon
den: spaarbanken en bijzondere pensioen- en 
waarborgfondsen de rente en aflossing te 
waarborgen van de geldleningen, verstrekt 
voor het aankopen, oprichten, uitbreiden, 
inrichten en het veranderen van de inrich
ting van de gebouwen en terreinen, bestemd 
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voor universitaire en hogeschooldoeleinden, 
van door het Rijk gesubsidiëerde bijzondere 
universiteiten en economische hogescholen. 

2. De in het vorige lid bedoelde machti
ging geldt tot een b~drag van f 30,000,000. 

Lasten en bevelen enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 

I948. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg.ao Aug. z948). 
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24 Juli 2948. WET, houdende goedkeu
ring van het op I6 April I948 te Parijs 
ondertekende Verdrag nopens Europese 
Economische Samenwerking, met bij
behorende Protocollen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 865; 
Hand. Il 47/48, blad/. 2052- 206:i; 
B ijl. Hand. I 47/48, 865; 
Hand. I 47/48, bladz. 726- 737. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA_ Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 
saluut! doen te weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het vanwege Nederland op I6 April 
I948 te Panjs ondertekende verdrag nopens 
Europese Economische S-amenwerkmg, als
mede de daarbij behorende Protocollen, al
vorens te kunnen worden bekrachtigd, in
gevolge art. 60, Jid 2. der Grondwet de 
goedkeuring der Staten-Generaal behoeven. 

L..o is het dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. l. Het Verdrag nopens Europese 

Economische Samenwerking, alsmede de 
daarbij behorende Protocollen, dewelke 
vanwege l ederland op I6 April I948 te 
Parijs zijn ondertekend en in afdruk ne
v ens deze wet zijn gevoegd, worden goed
gekeurd. 1 

i. Deze wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 24 Juli 

x94!S. 
JULIANA. 

De Minister-Preside,rt, BEEL. 

D e Min. v. Buiten/. z ., W. VAN BOETZELAER. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

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

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

De Min. v. Sociale Zaken; W. DREES. 

De Min. v. Verk. en Wate,-staat, H. Vos. 
De Min. v. Wederopb. en V., J . IN 'T VELD. 

De Minister zonder Portefeuille, G ÖT ZEN. 

(Uitgeg . 5 Augustus 2948.) 

1 De Engèlse tekst is niet opgenomen. 
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Franse tekst. 

CONVENTION DE COOPERA'l'ION 
ECONOJIIIQUE EUitOPEENNE 

Les Gouvemements de l'Autriche, de la 
Belgique, du D anemark, de Ja France, de 
la Grèce, de J'Irlande, de l' I slande, de 
l'Italie, du Luxembourg_ de la Norvège, des 
Pays-Bas, du Portugal, du Royaume-Uni, 
de Ja Suède, de Ja Suisse, de Ja Turquie, et 
les Commandants-en-chef des Zones d'oc
cupation en Allemagne de la France, du 
Royaume-Uni et des Etats-Unis d 'Améri
que: 

Considérant qu'une économie européenne 
forte; et prospère est essentielle pour at
teindze les buts des Nations Unies. sauve
garder Jes Jibertés individuelles, accroître Je 
bien-être général et qu'elle contribuera au 
maintien de la paix; 

Reconnaissant que leurs économies sont 
interdépendantes et que la prospérité de 
chacune d'elles dépend de Ja prospérité de 
toutes; 

Estimant que seule une coopération 
étroite et durable des Parties Contractantes 
permet de restaurer et de maintenir la 
prospérité de l'Euzope et de relever les 
ruïnes de la guerre; 

Résolus à mettre en oeuvre les principes 
du rapport général , du Comité de Coopéra
tion Economique Européenne et à attemdre 
Jes objectifs qu' il définit, notamment à 
établir rapidement des conditions économi
ques saines qui permettront aux Parties 
Contractantes de parvenir aussitöt que pos
sible et de se maintenir à un niveau d'ac
tivité satisfaisant sans aide extérieure d'un 
caractère exceptionnel, ainsi que d'apporter 
leur pleine contribution à Ja stabilité éco
nomique du monde; 

Déterminés à conjuguer à ces fins leurs 
forces économiques, à s'entendre sur l'utili
sation la plus complète de leurs capacités et 
de Jeurs possibilités particulières, à aug
menter leur production, développer et mo
demiser leur équipement industrie! et agri_ 
cole, accroitre leurs échanges_ rédufre pro
gressivement les entraves à leur commerce 
mutuel, favoriser Je plein emploi de la 
main-d'oeuvre, restaurer ou maintenir la 
stabilité de leurs économies ainsi que la 
confiance dans leur devises nationales; 

Prenant acte de la volonté généreuse du 
Peuple américain exprimée par les mesures 
prises pour apporter !'aide sans laquelle Jes 
objectifs assignés ne pourraient pleinement 
être atteints ; 

D écidés à créer les conditions et à établir 
les institutions nécessaires au succès de la 
coopération économique européenne et à 
l'usage efficace de !'aide américaine et à 
conclure une Convention à cette fin; 

Ont désigné les Plénipotentiaires soussig
nés, lesquels, après présentation de leurs 
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due 
forme, sont convenus des dispositions sui
vantes: 

Art. r. Les Parties Contractantes con-
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viennent de pratiquer une étroite coopéra
tion dans leurs relations économiques mu
tuelles. 

Elles s'assignent comme täche immédiate 
l'établissement et l'exécution d'un program
me commun de relèvement. Ce programme 
aura pour objet de permettre aux Parties 
Contractantes de parvenir aussitöt que pos
sible et de se maintenir à un niveau d'acti
vité économique satisfaisant sans 'aide ex
térieure de caractère exceptionnel. A eet 
effet, Ie programme devr~ notamment tenir 
compte de leur besoin de développer dans 
toute la mesure du possible leurs exporta
tions vers les pays non participants. 

A ces fins, les Parties Contractantes s'en
gagent à remplir, par leurs efforts indivi
duels et dans un esprit d'entr'aide, les obli
gations générales ei-après et instituent une 
Organisation Européenne de Coopération 
Economique, dénommée ei-dessous l'Orga
nisation. 

TITRE I 

OBLIGA TIONS GENERALES 

Art. 2. Les Parties Contractantes s'enga_ 
gent à promouvoir avec énergie tant indi
viduellement que collectivement Ie déve
·loppement de la production, par l'utilisation 
des ressources dont elles disposent dans la 
M étropole comme dans les territoires 
d 'Outre-mer et par la modernisation pro
gressive de leur équipement et de leurs 
techniques, dans les conditions les mieux 
appropriées à la réalisation du programme 
commun de relèvement. 

Art. 3. L es Parties Contractantes éta
bliront dans Ie cadre de l'Organisation, 
aussi souvent et oour autant que nécessaire, 
des programmes généraux de production et 
d'échanges de biens et de services, en pre
nant en considération les prévisions ou pro
grammes de chacune d'elles et les condi
tions _générales de l'économie mondiale. 

Chaque Partie Contractante fera tous ses 
efforts pour assurer la réalisation de ces 
programmes généraux. 

Art. 4. L es Parties Contractantes dé
velopperont dans la plus large mesure pos
sible et de façon concertée leurs échanges 
réciprooues de biens et de services. Elles 
poursuivront à eet effet les efforts entrepris 
pour parvenir aussitöt que possible entre 
elles à un régime de payements multilaté
raux et coopéreront pour atténuer les re
strictions à leurs échanges et à leurs paye
ments réciproques, en vue d'abolir d ès que 
possible celles qui les entravent actuelle
ment. 

Dans l'application du présent article, les 
Parties Contractantes tiendront dûment 
compte de la nécessité, pour !'ensemble et 
pour chacune d 'entre elles, de réduire ou 
d 'éviter des désénuilibres excessifs dans 
leurs relations économiques et financières, 
tant entre elles que vis-à-vis des pays non 
participants. 

Art. 5. Les Parties Contractantes s'enga
gent à resserrer leurs liens économiques par 
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tous les moyens qu'elles estimeront propres 
à réaliser les objectifs de la présente Con
vention. Elles ooursuivront leurs études en 
cours sur les Unions douanières ou les · ré
gimes analogues tels que les zones de libre 
échange, dont l'institution pourrait consti
tuer un des moyens d'atteindre ces objec
tifs. Celles des Parties Contractantes qui 
ont déjá admis entre elles Ie principe d'une 
Union douanière en assureront l'établisse
ment aussi rapidement que possible. 

Art. 6. Les Parties Contractantes coopé
reront entre elles avec les autres pays ani- · 
més des m êmes intentions pour réduire les 
tarifs et autres obstacles à l'expansion des 
échanges, en vue de réaliser un régime mul
tilatéral d 'échanges viable et équilibré, con
formément aux principes de la Charte de la 
Havane. 

Art. 7. Chaque Partie Contractante, en 
tenant compte de la nécessité de maintenir 
ou d'atteindre un niveau élévé et stable 
dans Ie volume des échanges et de l'emploi 
et de prévenir ou combattre les dangers de 
l'inflation, prendra telles dispositions en son 
pouvoir afin d'instaurer ou de maintenir la 
stabilité de sa monnaie et l'équilibre de ses 
fi~ances. ainsi qu'un taux de change appro
pné et d'une manière générale la confiance 
dans son système monétaire. 

Art. 8. Les Parties Contractantes utili
seront de la façon la plus complète et la 
plus rationnelle la main-d'oeuvre disponible. 

Elles s'efforceront de réaliser Ie plein 
emploi de leur main-d 'oeuvre nationale et 
pourront avoir recours à la main-d'oeuvre 
disponible dans Ie territoire de toute autre 
Partie Contractante. Pour ce dernier cas, 
elles prendront d'un commun accord les 
mesures nécessaires pour faciliter Ie mou
vement et assurer l'établissement des tra
vailleurs dans des conditions satisfaisantes 
au point äe vue économique et social. 

D'une manière générale, les Parties Con
tractantes coopéreront en vue de réduire 
progressivement les obstacles au libre mou
vement des personnes. 

Art. g. Les Parties Contractantes four
niront à l 'Organisation toutes les informa
tions que celle-ci pourrait leur demander 
en vue de faciliter l'accomplissement de ses 
t äches. 

TITRE II 

ORGANISATION 

Membres 

Art. 10. Sont Membres de l'Organisa
tion les Parties à la présente Convention. 

Objecti/ 

Art. 11. L'objectif de l'Organisation est 
la réalisation d'une économie européenne 
saine par la voie de la coopération économi
que de ses Membres. L'une des täches im
médiates de l'Organisation est d'assurer Ie 
succès du programme de rélèvement euro
péen, conformément aux engagements fi
gurant au Titre I de la présente Conven
tion. 

47 

I 
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Fonctions 
Art. 12. L'Organisation est chargée de 

remplir les fonctions suivantes dans la li
mite des pouvoirs qui lui sont ou pourraient 
lui être reconnus: 

a. élaborer et mettre en oeuvre, dans Ie 
domaine de l'action collective des Membres 
intéressés, les mesures nécessaires pour as
surer la réalisation de l'objectif visé . à l'ar
ticle II; faciliter, susciter et coordonner 
l'action individuelle des Membres; 

b. faciliter et surveiller l'exécution de la 
présente Convention; prendre les mesures 
propres à assurer cette exécution: à cette 
fin, pourvoir à l'établissement d~ mécanis
mes de surveillance et de controle suscep
tibles d'assurer la meilleure utilisation tan\: 
de !'aide extérieure que des ressources na
tionales; 

c. fournir au Gouvernement des Etats
Unis l'aide et les informations à convenir, 
relatives à l'exécution du programme de 
relèvement européen_ et lui adresser des re
commandations; 

d. sur la demande des Parties intéres
sées, prêter son concours à la négociation 
des conventions internationales qui pour
raient être nécessai res à la meilleure exé
cution du programme de relèvement euro
péen. 

L'Organisation pourra également assumer 
toute ~utre fonction <lont il sera convenu .. 

Pouvoirs. 
Art. 13. En vue d'atteindre son objectif 

tel qu'il est défini à l'article 11, l'Organi
sation peut: 

a. prendre des décisions que les Mem
bres exécut eront; 

b. conclure des accords avec ses Mem
bres ou des pays non membres, avec Ie 
Gouvernement des Etats-Unis et avec les 
organisations internationales; · 

--.... c. faire des. recommandations au Gou
vernement des Etats-Unis, à d'autres gou
vernements et aux organisations internatio
nales. 

Décisions 
Art. 14. A moins que l'Organisation n'en 

décide autrement pour des cas spéciaux, les 
décisions sont prises par accord mutuel de 
tous les Membres. Dès lors qu'un Membre 
déclare ne pas être intéressé à une question, 
son abstention ne fait pas obstacle aux 
décisions, qui sont obligatoires pour les 
autres membres. 

Conseil 
Art. 15. a. Un Conseil composé de 

tous les Membres est l'organe duquel éma
nent toutes les décisions. 

b. Le Conseil désigne chaque année 
parmi ses Membres un Président et deux 
Vice-Présidents. 

c. Le Conseil est assisté d'un Comité 
exécutif et -d'un Secrétaire général. Il peut 
créer tout Comité technique ou autre Or
ganisme nécessaire à l'exercice des fonctions 
de l'Organisation. Tous ses org'anes sont 
résponsables <levant Ie Conseil. 
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Comité exécutil 

Art. 16. a. Le Comité exécutif se com
pose de sept Membres désignés chaque an
née par Ie Conseil. Il poursuit ses travaux 
conformément aux instructions et directives 
du Conseil, et il lui en rend cÓmpte. 

b. Le Conseil désigne chaque année 
parmi les Membres du èomité exécutif, un 
P résiden~ et un Vice-Président. Il peut 
également désigner chaque année un Rap
porteur général dent il précisera les fonc
tions. 

c. Tout Membre de l 'Organisation qui 
n'est pas représenté au Comité exécutif 
peut prendre part à toutes les discussions 
et décisions de ce Comité qui affectent en 
particulier les intérêts dudit M embre. 

Les Membres de l'Organisation seront 
tenus informés des délibérations du Comité 
éxécutif par la communication en temps 
utile des ordres du jour et des comptes 
rendus sommaires. 

Secrétaire général 
Art. 17. a. Le Secrétaire général est 

assisté d'un premier et d'un second Secré
taire général adjoint . 

b. Le Secrétaire général et les Secré
tai(es généraux adjoints sont· nommés par Ie 
Conseil. Le Secrétaire général est placé sous 
l'autorité du Conseil. 

c . Le Secrétaire général assiste avec 
voix consultative aux séances du Conseil, 
du Comité exécutif, et, s'il y a lieu, aux 
séances des Comités techniques et des 
autres Organismes. Il peut s'y faire repré
senter. Il prépare les délibérations du Con
seil et du Comité exécutif et assure l'exé
cution de leurs décisions conformément à 
leurs instructions et directives. 

Les fonctions du Secrétaire général font 
l'objet de dispositions complémentaires fi
gurant en Annexe à la présente Conven
tion. 

Secrétariat 
Art. 18. a. Le Secrétaire général nom

me Ie personnel utile au fonctionnernent de 
l'Organisation. La nomination du personnel 
de direction se fait sur avis conforme du 
Conseil. Le statut du personnel est sou
mis à l'approbation du Conseil. 

b. Etant donri.é Ie caractère international 
de l'Organisation, Ie Secrétaire général et 
Ie personne!. ne sollici teront n i recevront 
de directives d 'aucun des Membres de l'Or
ganisation ni d'aucun gouvernement ou 
autorité extérieurs à l'Organisation. 

Comité techniques et autres organismes 
Art. -19. Les Comités techniques et les 

autres Organismes prévus à l'article 15c 
sont. placés sous l'autorité du Conseil. Ils 
son,t composés des Membres les plus inté
ressés et organisent leur travail de telle 
sorte que les autres Membres intéressés 
puissent y participer s'il est nécessaire. 

Relations avec les autres organisations 
internaiionales 

Art. 20. a. L'Organisation établit avec 
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les Nations Unies, leurs organes principaux, 
leurs organes subsidiaires et avec les in
stitutions spécialisées toutes relations pro
pres à assurer une collaboration conforme 
à leurs fins respectives. 

b. L'Organisation peut également en
tretenir des relations avec d'autre.s organis
mes internationaux. 

Siège 
Art. 2 1. Le siège de l'Organisation sera 

fixé par Ie Conseil à sa première session. Le 
Conseil, les différents Comités ou les autres 
Organismes peuvent se réunir en un lieu 
autre que Ie siège de l'Organisation s'ils en 
décident ainsi. 

Capacité juridique, privilèges et immunités 
Art. 22 . a. L'Organisation jouit, sur Ie 

territoire de chacun de ses Membres, de la 
capacité juridique qui lui est nécessaire 
pour exercer ses fonctions et pour atteindre 
ses buts, dans les conditions prévues par Ie 
Protocole additionnel No. I à la présente 
Convention. 

b. L'Organisation, ses fonctionnaires ainsi 
que les représentants de ses Membres béné
ficient des privilèges et immunités définis 
dans Ie Protocole additionnel précité. 

Régime financier 
Art. 23. a. Le Secrétaire général sou

met à l'approbation du Conseil un budget 
annuel et des comptes, établis conformé
ment aux règles financières fixées par Ie 
Protocole additionnel No. II à la présente 
Convention. 
. b. L'année financière de l'Organisation 

commence Ie 1er juillet. 
c. Les dépenses de l'Organisation sont 

supportées par les Membres et réparties 
conformément aux dispositions du Proto
cole additionnel précité. 

TITRE 111 

DISPOSITIONS FINALES 

Ratification et entrée en vigueur 
Art. 24. a. La présente Convention se

ra ratifiée. Les instruments de ratification 
. seront déposés près Ie Gouvernement de la 

République Française. La Convention en
trera en vigueur dès que six au moins des 
signataires auront déposé leurs instruments 
de ratification. Pour tout signataire qui la 
ratifiera ultérieurement, la Convention en
trera en vigueur des Ie dépot de !'instru
ment de rat ification. 

b. Toutefois, en attendant l'entrée en 
vigueur de la Convention dans les condi-· 
tions prévues au paragraphe précédent, les 
signataires conviennent, afin d'éviter tout 
délai dans son exécution, de la mettre en 
application dès sa signature, à titre provi
soire, et conformément à leurii règles con
stitutionnelles respectives. 

'Adhésion 
Art. 25. D ès Ie dépöt de dix instruments 

de ratification au mains, tout pays d'Euro-
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pe non· signataire ·pourra adhérer à la Con
vention par notificatión adressée au Gou
vernement de la République Française, et 
avec l'accord du Conseil d~ l'Organisation. 
L'adhésion prendra effet à la date de eet 
accord. 

lnexécution des obligations 
Art. 26. Si l'un des Membres de l'Orga

nisation cesse de remplir les obligations qui 
découlent de la présente Convention; il sera 
invité à ~e conformer aux dispositions de 
la Convention. Si !edit Membre ne se con
formait pas à cette invitation dans Ie délai 
qui lui serait imparti, les autres Membres 
pourraient, par accord mutuel, décider de 
poursuivre sans lui leur coopération au -sein 
de l'Organisation. 

R etrait 
Art. 27. Toute Partie Contractante pour

ra mettre fin, en ce qui la concerne, à l'ap= 
plication de la présente Convention, en 
donnant un préavis d'un an à eet effet au 
Gouvernement de la République Française. 

Communication des ratilications, adhésions 
et retraits 

Art. 28. Dès la réception des instru
ments de ratification, d'adhésion ou de 
préavis de retrait, Ie Gouvernement de la 
République Française en donnera commu
nication à toutes les Parties Contractantes 
et au Secrétaire général de l'Organisation. 

ANNEX 

DISPOSITIONS COMPLEMENTAIRES 
RELATIVES AUX FONCTIONS DU 

SECRETAIRE GENERAL 

Les fonctions · du Secrétaire général dé
finies à l' article x 7 font l'objet des dispo
sitions complémentaires ei-dessous: 

1. . Il peut soumettre des propositions au 
Conseil et au Comité exécutif; 

2. En accord avec les Présidents des 
Comités techniques, il prend toutes dispo
sitions pour réunir ces Comités chaque fois 
que cela est nécessaire et pour en assurer 
Ie Secrétariat. Il leur comrounique, en tant 
que de besoin, les instructions du Conseil 
et du Comité exécutif; 

3. Il suit les travaux des autres Orga
nismes mentionnés à l'article 15c et leur 
transmet, en tant que de besoin, les instruc
tions du Conseil et du Comité exécutif; 

· 4. Il prend, eu égard aux dispositions 
de l'article 20 et en accord avec les instruc
tions du Conseil et du Comité exécutif, Jes. 
mes·ures nécessaires pour assurer la liaison 
avec les autres organisations intemationa
les; 

5. Il assume toutes 1es autres fonctions. 
utiles à la bonne marche de l'Organisation,. 
qui lui sont confiées par Ie Conseil ou par 
Ie Comité exécutif. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sous
signés, dûment autàrisés à eet effet, ont 
signé la présente Convention et y ont ap
posé leurs sceaux. 
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Fait à Paris Ie seize avril mil neuf cent 
quarante-huit, en français et en anglais, les 
deux textes faisant égalernent foi, en un 
seul exemplaire qui restera déposé aux Ar
chives du Gouvernement de la République 
Française, qui en -communiquera copie cer
tifiée conforme à tous les autres signataires. 
Pour !' Austriche : 

KARL G RUBER. 
Pour la Belgique: 

VAN DER STRATEN-WAILLET. 
Pour Ie Danemark : 

GUSTAV RASMUSSEN. 
Pour la France : 

GEORGES BIDAUL T . 
Pour la Grèce : 

CONST ANTIN TSALDARIS. 
Pour l'Irlande: 

SEAN Me BRIDE. 
Pour l'Islande : 

PETUR BENEDIKTSSON. 
Pour l'ltalie: 

SFORZA. 
Pour Ie Luxembourg : 

JOSEPH BECH. 
Pour la Norvège: 

GUNDERSEN. 
Pour les Pays-Bas : 

VAN BOETZELAER VAN 
OOSTERHOUT. 

Pour Ie Portugal: 
MARCELLO MATHIAS. 

Pour Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'lrlande du Nord: 

ERNEST BEVIN. 
Pour la Suède: 

KARIN KOCK. 
Pour la Suisse: 

CARL J . BURCKHARDT. 
Pour Ie Turquie: 

NUMAN MENEMENCIOGLU. 
Pour la Zone Française d 'Occupation en 
Allemagne: 

Général d'armée KOENIG. 
Pour les Zones d'Occupation en Allemagne 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis d'Amé
rique: 

Genera! Sir BRIAN H. 
ROBERTSON. 

PllO'l'OCOLE ADDITIONNEL No. 1 
à la Convcntlon de Coopératlon EconomJque 
Euro1iéenne sur la capaclté jurldlque, les 
prlvllèges et les lmmunltés cle l'Organisatlon 

Les Gouvemements et Autorités signa
taires de la Convention de Coopération 
Eco11omique Européenne: 

Considérant qu'aux termes de l'article 22 

de la Convention, l'Organisation Euro
péenne de Coopération Economique jouit 
sur Ie territoire de chacun de ses 
Membres de la capacité juridique qui 
lui est nécessaire pour exercer ses fonctions 
et pour atteindre ses buts et que l'Organi-
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sation, ses fonctionnaires ainsi que les re
présentants de ses Membres bénéficient des 
privilèges et immunités définie dans un 
Protocole additionel ; 

Sont convenus de ce qui suit: 

TITRE I 

PERSONNALITE, CAPACITE 

Art. 1. L'Organisation possède la per
sonnalité juridique. Elle a la capacité de 
contracter, d 'acquérir et aliéner des biens 
immobiliers et mobiliers et d'ester en 
justice. 

TITRE II 

BIENS, FONDS ET AVOIRS 

Art. 2 . L 'Organisation, ses biens et 
avoirs, quels que soient leur siège et leur' 
détenteur, jouissent de l'immunité de ju
ridiction, sauf dans la mesure ou l'Orga
nisation y a expressément renoncé, dans un 
cas particulier. Il est toutefois entendu que 
la renonciation ne peut s'étendre à des 
mesures d 'exécution. 

Art. 3. Les locaux de l'Organisation sont 
inviolables. Ses biens et avoirs, ou qu'ils 
se trouvent et que! que soit leur détenteur, 
sont exempts de perquisition, réquisition, 
confiscation, expropriation ou de toute autre 
ferme de contrainte exécutive, administra
tive, judiciaire ou législative. 

Art. 4. L es archives de l'Organisation et, 
d'une manière générale, tous les documents 
lui appartenant ou détenus par elle, sont 
inviolables, ou qu'ils se trouvent. 

Art. 5. Sans être astreinte à aucun con
trole, réglem entation ou moratoire finan
ciers: 

a . l'Organisation peut détenir des de
vises quelconques et avoir d_es comptes en 
·n'importe quelle monnaie; , 

b. l'Organisation peut transférer libre
ment ses fonds, d'un pays dans un autre ou 
à l'intérieur d 'un pays quelconque et con
vertir toutes devises détenues par elle en 
toute autre monnaie. 
, Art. 6. L'Organisation, ses avoirs, re

venus et autres biens sont: 
a . exonérés de tout imp6t direct. Toute

fois l'Organisation ne demandera pas l'exo
nération d'impöts qui ne constituent que la 
simple rémunération de services d 'utilité 
publique; · 

b. exonérés de tous droits de douane et 
prohibitions • et restrictions d'importation 
ou d'exportation à_ l'égard d1objets importés 
ou exportés par l'Organisation pour son 
usage officie!. Il est entendu toutefois que 
les articles ainsi importés en franchise ne 
seront pas vendus sur Ie territoire du pays 
dans lequel ils auront été introduits, à monis 
que ce ne soit à des conditions agréées par 
Ie Gouvernement de ce pays ; 

c. exonérés de tout droit de douane et 
de toutes prohibitions et restrictions d 'im
portation et d'exportation à l'égard de ses 
publications. 

Art. 7. Bien que l'Organisation ne re
vendique pas, en principe, l'exonération des 
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droits d'accise et des taxes à la vente en
trant dans Ie prix des biens mobiliers ou 
immobiliers, cependant, quand elle effectue 
pour son usage officie! des achats impor
tants <lont Ie prix comprend des droits et 
taxes de cette nature, les Membres pren
dront, chaque fois qu'il leur sera possible, 
les dispositions administratives appropriées 
en vue de la remise ou du remboursement 
du montant de ces droits et taxes. 

TITRE III 

FACILITES DE COMMUNICATIONS 

Art. 8. L'Organisation bénéficiera sur Ie 
territoire de chaque Membre, pour ces 
communications officielles, d'un traitement 
au moins aussi favorable que Ie traitement 
accordé par lui à tout autre Gouvernement, 
y compris sa mission diplomatique, en ce 
qui conceme · Jes priorités, tarifs et taxes 
sur Ie courrier, les cáblogrammes, télégram
mes, radio-télégrammes, téléphotos, com
munications téléphoniques et autres com
munications, ainsi que sur les tarifs de 
presse pour les informations à la presse et à 
la radio. La correspondance officielle et les 
autres communications officielles de l'Or
ganisation ne pourront être censurées. 

TITRE IV 

REPRESENT ANTS DES MEMBRES 

Art. g. Les représentants des Membres 
auprès des organes principaux et subsi
diaires de l'Organisation jouissent, durant 
l'exercice de leurs fonctions et au cours des 
voyages à destination ou en provenance 
du lieu de la réunion, des privilèges, im
munités et ,facilités dont jouissent les 
agents diplomatiques de rang comparable. 

Art. 10. Ces privilèges, immunités et fa_ 
cilités sont accordés aux représentants des 
Membres non à leur avantage personnel, 
mais dans Ie but d 'assurer en toute indé
pendance l'éxercice de leur fonctions en 
rapport avec l'Organisation. Par conséquent, 
un Membre a non seulement Ie droit mais 
Ie devoir de lever l'immunité de son repré
sentant dans tous les cas ou, à son avis, 
l'immunité empêcherait que justice soit 
faite et ou elle peut être levée sans nuire 
au hut pour !equel l'immunité est accordée. 

Art. II. Les dispositions de l'article g 
ne sont pas applicables dans Ie cas d'un 
représentant vis à vis des autorités de 
l'Etat dont il est ressortissant ou dont il 
est ou a été Ie représentant. 

Art. 12. Au, sens du présent tirte, Ie 
,,représentants'' est considéré comme com
prenant tous les délégués , suppléants, con
seillers, experts techniques et secrétaires, 
de délégations. 

TITRE V 

FONCTIONNAIRES 

Art. 13. L e Secrétaire général détermi
nera les catégories de fonctionnaires aux
quels s'appliquent les dispositions du pré-
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sent titre. Il en soumettra la liste au Con
seil et en donnera ensuite communication à 
tous les Membres. Les noms des fonction
naires compris dans ces catégories seront 
communiqués périodiquement aux Mem
bres. 

Art. 14. Les fonctionnaires de l'Organi
sation: 

a. jouiront de l'immunité de juridiction 
pour les actes accomplis par eux en leur 
qualité officielle; ils continueront à béné-
ficier de cette immunité après la cessation 
de leurs fonctions; 

b. jouiront, en ce qui conceme les trai
tements et émoluments versés par l'Organi
sation, des mêmes exonérations d'impöts 
que celles dont bénéficient les fonction
naires des principales Organisations inter- . 
nationa!es et dans les mêmes conditions; 

c. ne seront pas soumis, non plus que 
leurs conjoints et les membres de leur fa
mille vivant à leur charge, aux dispositions 
limitant l'immigration et aux formalités 
d'enregistrement des étrangers; 

d. jouiront, en ce qui conceme les faci
lités de change, des m êmes privilèges que 
les fonctionnaires d'un rang comparable ap
partenant aux missions diplomatiques. 

e. jouiront, ainsi que leurs conjoints et 
les membres de leur famillie vivant à leur 
charge, des mêmes facilités de rapatriement 
que les membres des missions diplomati
ques en période de crise internationale; 

,/. jouiront du droit d'importer en fran
chise leur mobilier et leurs effets à !'occa
sion de leur première prise de fonction 
dans Ie pays intéressé. 

Art. 15. Outre les privilèges, immunités, 
exemptions et facilités prévus à l'article 14, 
Ie Secrétaire général, tant en ce qui Ie con
ceme qu'en ce qui conceme sori conjoint et 
ses enfants mineurs, jouira des privilèges, 
immunités, exemptions et facilités accordés, 
conformément au droit international, aux 
chefs de missions diplomatiques. 

Les Secrétaires généraux adjoints joui
rnnt des privilèges, immunités, exemptions 
et facilités accordés aux représentants di
plomatiques de rang comparable . . 

Art. 16. Les privilèges, immunités e~ 
facilités sont accordés aux fonctionnaires 
dans l'intérêt de l'Organisation et non à 

• Jeur avantage personnel. Le Secrétaire gé
néral pourra et devra lever l'immunité ac
cordée à un fonctionnaire dans tous les cas 
ou, à son avis, cette immunité empêcherait 

.que justice soit faite et pourra être levée 
sans porter préjudice aux intérêts de l'Or
ganisation. A l'égard du Secrétaire général 
et des Secrétaires généraux adjoints, Ie 
Conseil a qualité pour prononcer la levée 
des immunités. 

Art. 1 7. L' organisation collaborera, en 
tous temps, avec les autorités compétentes 
des Membres en vue de faciliter la l;,onne 
administration de la justice, d'assurer l'ob
servation des règlements de police et d 'évi
ter tout abus auquel pourraient donner lieu 
les privilèges, immunités, exemptions et 
facilités énumérés dans Ie présent Titre, 
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TITRE VI 

EXPERTS EN MISSIONS POUR 
L'ORGANISATION 

Art. 18. Les experts (autres que les 
fonctionnaires visés au titre V) lorsqu'ils 
accomplissent des missions pour l'Organi
sation jouissent, pendánt la durée de cette 
mission, y compris Ie temps du voyage, des· 
privilèges, immunités et facilités nécessai
res pour exercer leurs fonctions en teute 
indépendance, notamment de: 

a. l'immunité d'arrestation personnelle 
ou de détention et de saisie de leurs baga
ges; 

b. l'immunité de juridiction en ce qui 
concerne les actes accomplis par eux au 

· cours de leurs missions; 
c. l'inviolabilité de tous papiers et do

cuments. 
Art. 19. Les privilèges, immunités et 

facili tés sont accordés aux experts dans l'in
térêt de l'Organisation, et non à leur avan
tage personnel. Le Secrétaire général pour
ra et devra lever l'immunité accordée à un 
expert, dans tous les cas ou, à son avis, 
cette immunité empêcherait que justice 
soit faite et ou elle pourrait être levée sans 
porter préjudice aux intérêts de l'Organi
sation. 

TITRE VII 

ACCORDS COMPLEME~TAIRES 

Art. 20. L 'Organisatio:1 pourra conclure 
avec un ou plusieurs Membres des accords 
complémentaires, aménageant en ce qui 
concerne ce Membre ou ces Membres les 
dispositions du présent protocole. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sous
signés dûment autorisés à eet effet, ont 
signé Ie présent protocole. 

Fait à Paris Ie seize avril mil neuf cent 
quarante-huit, en français et en anglais, 
les deux textes faisant également foi, en 
un seul exemplaire qui restera déposé aux 
Archives du Gouvernement de la Républi
que Française, qui en communiquera copie 
certifiée conforme à tous les autres signa
taires. 
Pour l'Autriche: 

KARL GRUBER. 
Pour la Belgique: 

VAN DERSTRATEN-WAILLET. 
Pour Ie Danemark: 

GUSTAV RASMUSSEN. 
Pour la France: 

GEORGES BIDAULT. 
Pour la Grèce: 

CONSTANTIN TSALDARIS. 
Pour l'Irlande: 

SEAN Me BRIDE 
Pour l'Islande: 

PETUR BENEDIKTSSON. 
Pour l'ltalie: 

SFORZA. 
Pour Ie Luxembourg: 

JOSEPH BECH. 
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Pour la Norvège: 
GUNDERSEN. 

Pour les Pays-Bas: 
VAN BOETZELAER VAN 

OOSTERHOUT. 
Pour Ie Portugal:_ 

MARCELLO MATHIAS. 
Pour Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne 

et d'Irlande du Nord: 
ERNEST BEVIN. 

Pour la Suède: 
KARIN KOCK. 

Pour la Suisse: 
CARL J. BURCKHARDT. 

Pour la Turquie: 
NUMAN MENEMENCIOGLU. 

Pour la Zone Française d'Occupation en 
Allemagne: 

Général d'armée KOENIG. 
P our les Zones d'Occupation en Allemagne 

du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
d'Amérique: 

. Genera! Sir BRIAN H. ROBERT
SON. 

PR0T0C0LE ADDITIONNEL No. II 
à la Conventlon de Coopératlon Economlque 

Européenne sur Ie réglme financier de 
l'0rganlsatlon 

Les Gouvernements et Autorités signa
taires d e la Convention de Coopération 
Economique Européenne: 

Considérant que l' Article 23 de la Con
ventioQ. prévoit l'établissement d'un Proto
cole additionnel sur Ie régime financier de 
l'Organisation Européenne de Coopération 
Economique; 

Sont convenus de ce qui suit: 

Budge t 
Art. r. Le Secrétaire général soumet au 

Conseil, pour examen et approbation, au 
plus tard Ie 1er mai de chaque année, des 
prévisions détaillées de dépenses pour 
l' exercice budgétaire suivant. 

Les prévisions de dépenses sont groupées 
par chapitres. Les virements de chapitre à 
chapitre sont interdits · sauf autorisation du 
Comité exécutif. La forme précise du projet 
de budget est déterminée dans son détail 
par Ie , Secrétaire général. 

Les frais de voyage et les indemnités de 
séjour des représentants des Membres in
combent normalement aux Membres. L e 
Conseil peut autoriser, dans certains cas, Ie 
remboursement des frais qu'aura entraînés, 
pour certains représentants, l'accomplisse
ment de missions spéciales <lont ils auront 
été chargés par l'Organisation. 

Budget additionnel 
Art. 2. Si les circonstances l'exigent, Ie 

Conseil peut demander au Secrétaire géné
ral de présenter un budget additionnel. Le 
Secrétaire général soumet au Conseil une 
évaluation des dépenses qu'implique l'exé-' 
cution de chacune des résolutions présen-
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tées ou Conseil. Une résolution dont l'exé
cution entraîne des dépenses supplémen
taires n 'est considéré comme approuvée 
par Ie Conseil que lorsque celui-ci a égale-

-m.ent approuvé les prévisions de dépenses 
supplémentaires correspondantes. 

Commission du budget 
Art. 3. Une Commission du Budget 

composée de représentants de Membres de 
l'Organisation sera créée par Ie Conseil. 
Avant de présenter le budget au Conseil, 
Ie Secrétaire général Ie soumet à cette 
Commission en vue d'un examen préalable. 

Base de calcul des contributions 
Art. 4. Les dépenses budgétaires ap

prouvées sont couvertes par les contribu
tions des M embres de l'Organisation, con
formément à un barème arrêté par le Con
seil. 

Le Secrétaire général informe les Mem
bres du montant de leurs contributions et 
les invite à verser ces contributions à une 
date qu'il détermine. 

Monnaie adoptée pour Te payement des 
contributions 

Art. 5. Le budget de l'Organisation est 
établi dans la monnaie du pays ou l'Or
ganisation a son siège; les contributions des 
Membres sont payables en cett e monnaie. 

Le Conseil peut toutefois inviter les 
Membres à payer une partie de leurs con
tributions en toute monnaie dont l'Organi
sation a besoin pour accomplir ses t aches. 

Fonds de roulement 
Art. 6. Jusqu'à la fixation et au.verse

ment des contribut ions, le Conseil invitera 
les Membres à faire, chaque fois que cela 
sera nécessaire, des avances de fonds de 
roulement dans la mónnaie ou les mon
naies prévues pour le payeinent des con
tributions. Ces avances seront remboursées, 
au cours du m ême exercice budgétaire, par 
imputation sur les contributions. Le mon
tant des avances sera fixé d'après Ie cri
tère employé pour Ie calcul des contribu
t ions elles-mêmes. 

Comptes et vérifications 
Art. 7. Le Secrétaire général fait établir 

un compte exact de toutes les recettes et 
dépenses de l'Organisation. 

Le Conseil désigne des commissaires aux 
comptes, dont ·1e premier mandat est de 
trois ans et peut être renouvelé. Ces com
missaires sont chargés d'examiner les comp
tes de l'Organisation, notamment en vue de 
certifier que les dépenses ont été confor
mes aux prévisions budgétaires. 

Le Secrétaire général fournit aux com
misaires aux comptes toutes les facilités 
dont ils peuvent avoir besoin dans l'ac
complissement de leur tache. 

Règlement financier 
Art. 8. Le Secrétaire général soumet au 

Conseil, pour approbation, dans un délai 
aussi bref que possible après la création de · 
l'Organisation, un règlerrîent financier dé-
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taillé établi conformément aux principes 
énoncés au présent protocole et conçu de 
maniere à assurer à l'Organisation une 
gestion financière saine et économique. 

Budget initia! 
Art. 9. A titre exceptionnel, Ie Secrétaire 

général soumettra au Conseil, deux mois au 
plus tard après l'entrée en vigueur de la 
Convention, un budget initia! couvrant la 
période allant de la date d'entrée en vi
gueur jusqu'au 30 juin 1949, ainsi que des 
propositions relatives au montant des avan
ces de fonds de roulement. 

En foi de quoi les Plénipotentiaires sous
signés, dûment autorisés à eet effet, ont 
signé Ie présent protocole. 

F ait à Paris le seize avril mil neuf cent 
quarante-huit, en français et en anglais, les 
deux textes Jaisant également foi, en un 
seul exemplaire qui restera déposé aux Ar
chives du Gouvernement de la République 
Française, qui en communiquera copie cer
tifiée conforme à tous les autres signataires. 
Pour l'Autriche: 

KARL GRUBER. 
Pour la Belgique: 

VAN DER STRATEN-WAILLET. 
Pour Ie Danemark: 

GUSTAV RASMUSSEN. 
Pouc la France: 

GEORGES BIDAULT. 
Pour la Grèce: 

CONSTANTIN TSALDARIS. 
Pour l'Irlande : 

. SEAN Me BRIDE. 
Pour l' Islande: 

PETUR BENEDIKTSSON. 
Pour l'Italie: 

I 

SFORZA. 
Pour le Luxembourg: 

JOSEPH BECH. 
Pour la Norvège : 

GUNDERSEN. 
Pour les Pays-Bas: 

VAN BOETZELAER VAN 
• OOSTERHOUT. 

Pour le Portugal : 
MAR CELLO MATHIAS. 

Pour Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d'Irlande du Nord : 

ERNEST BEVIN. 
Pour la Suède: 

KARIN KOCK. 
Pour la Suisse: 

CARL J. BURCKHARDT. 
Pour 1~ Turquie: 

NUMAN MENEMENCIOGLU. 
Pour la Zone Française d'Occupation en 

Allemagne: 
Général d'armée KOENIG. 

Pour les Zones d'Occupation en Allemagne 
du Royaume-Uni et des Etats-Unis 
d'Amérique: 

General Sir BRIAN H. ROBERTSON. 
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S. I 338 
24 Juli 1948. WET, tot w1iz1gmg van het 

Zevende Hoofdstuk B der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1948. (Aankoop 
van muntmetalen.) 

Bijl. Hand. II 47/48, 864; 
Hand. II 47/48, bladz. 2068; 
Bijl. Hand. I 47/48, 864 ; 
Hand. I 47/48, bladz. 737. 

S. I 339 
24 Juli 1948. WET, houdende verlenging 

van de machtiging als bedoeld in artikel 
1, eerste lid , van het Machtigingsbesluit 
geldzuivering (Staatsblad no. F 133). 

Bijl. Hand. II 47/48, 866 ; 
Hand. II 47/48, bladz . 2( 68; 
Bijl. Hand. I 47/48, 8é6 ; 
Hand I 47/48, bladz. 737. 
In naam van Hare Majesteit W iÎhelmina, 

enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het wenselijk is de bij het Machtigingsbe
sluit geldzuivering (Staatsblad no. F 133) aan 
de Minister van Financiën verleende machti
ging nogmaals te verlengen voo{ zover zulks 
nodig is om te allen t ijde terstond die maat
regelen te kunnen treffen, welke genomen 
dienen te worden ter afwikkeling van de 
geldzuivering ; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State, enz. 
Art. 1. In artikel 1, eerste lid, van het 

Machtigingsbesluit geldzuivering (Staatsblad 
no F 133), zoals dit laatstelijk nader werd 
gewijzigd bij de Wet van 4 Augustus 1947 
(Staatsblad no. H 287) worden de woorden 
" drie jaren" vervangen door "drie en een 
half jaar." 

2. De aan de Minister van Financiën krach
tens artikel I van deze wet nader verleende 
machtiging strekt, in afwijking van het be
paalde in het eerste lid van artikel I van het 
Machtigingsbesluit geldzuivering, slechts tot 
het vaststellen van de door hem nodig geachte 
bepalingen met betrekking tot de afwikke
ling der geldzuivering. 

3. Deze wet treedt in werking met ingang 
van 9 Augustus 1948. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven teh Paleize Soestdijk, 24 Juli 1948. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

De Minister ·van Justitie , 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

JULIANA. 

(Uitgeg . 6 Augustus 1948.) 
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S. I 340 
24 Juli. 1948. WET, tot • wijziging van het 

Negende Hoofdstuk B der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1948. (Garantie 
ten behoeve van de financiering va 
scheepsaankopen.) 

Bijl. Hand. II 47/48, 879; 
Hand. II 47/48, bladz. 2073; 
Bijl. Hand. I 47/48, 879; 
Hand. I 47/48, bladz. 739. 

S. I 341 
24 Juli 1948. WET, tot wijziging van het 

Zevende Hoofdstuk B der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948. (Kosten . 
Bureau Oorlogsbuit.) 

Bijl. Hand. II 47/48, 863; 
Hand. Il 47/48. bladz. 2067 ; 
Bijl. Hand. I 47/48, 863; 
Hand. I 47/48, bladz. 737. 

S. I 342 

,:z4 juli 1948. BESLUIT tot vaststelling 
van een algemene maatregel van be
stuur, bedoeld bij artikel 354 van het 
Burgerlijk Wetboek. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina , 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Justitie van 10 Juni 1948, 6e Afdeling, No. 
1727; 

Gelei: op artikel 354 van het Burgerlijk 
Wetboek, gelijk dit gewijzigd is bij .de wet 
van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. H 232) 
houdende herziening van de burgerlijke kin
derwetten; 

De Raad van -State gehoord (advies van 
29 Juni 1948, No. 10) ; 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 17 Juli 1948, 6e Af
deling, No. 1789; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het ingevolge artikel 354 vari 

het Burgerlijk Wetboek bij elk kantonge
recht berustende openbaar register tekent 
de griffier rechtsfeiten aan, die betrekking 
hebben op de gezagsuitoefening over de in 
het kanton geboren minderjarigen . 

Voor m inderjarigen, die buiten het Ko
ninkrijk geboren zijn of wier geboorteplaats 
onbekend is, worden deze feiten geregistreerd 
bij het kantongerecht te Amsterdam. 

2. In de registers wordt aantekening ge-
houden van: · 

a. alle rechterlijke beslissingen, wa_arbij 
in het over minderjarigen uit te oefenen 
gezag - waaronder begrepen de toeziende 
voogdij - hetzij blijvend, hetzij tijdelijk 
wordt voorzien of wijziging gebracht inge
volge de artikelen 152a, 26ia, 26Ib, 269, 
284, 285, 287a, 301a, 301c, '304a, 304b, 332, 
333, 374. 374c, 374e, 374h, 374Ï, 374k, 380-
385, ~88-391, 401, 412, 416, 417, 419, 419a, 
421. 423, 424 en 425 van het Burgerlijk 
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Wetboek en artikel 965 van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering; 

b . ondertoezichtstelling, voorlopige on
dertoezichtstelling, verlenging of verkorting 
der ondertoezichtstelling, benoeming of ont
slag van een gezinsvoogd, vervanging van 
de kinderrechter overeenkomstig artikel 13 
van het Besluit van 3 Maart 1948 (Staats-
blad No. I 88); · 

c. alle bevelen van de Officier van Ju
stitie, waarbij een minderjarige voorlopig 
aan de zorg van de voogdijraad wordt toe
vertrouwd; 

d. alle rechterlijke beslissingen, waarbij 
een der onder a, b of c bedoelde beslissin
gen wordt vernietigd, herroepen of bekrach
tigd; 

e. de bereidverklaringen tot aanvaarding 
van voogdij of toeziende voogdij. 

Voor zoverre de in het voorgaande lid 
onder a, b, d en e genoemde feiten de grif
fier, die dezelve moet registreren, niet 
ambtshalve bekend zijn, zullen de gi:iffiers, 
die dezelve ambtshalve vernomen hebben, 
hem onverwijld daarvan verwittigen; de Of
ficier vàn Justitie doet hem onverwijld me
dedeling van een bevel als bedoeld in het 
voorgaande lid onder c. Deze mededelingen 
geschieden in de vorm van de bij dit be
sluit gevoegde modellen A of .B, . of in het 
geval, bedoeld bij artikel 8, in de vorm van 
model C. 

3. Het register bèstaat uit kaarten, inge
richt volgens het bij dit besluit behorende 
model C, alsmede uit kaarten, ingericht vol
gens het bij het Koninklijk besluit van 19 
Juni 1922 (Staatsblad No. 403), gelijk dit 
is gewijzigd bij besluit van 27 Maart 1930 
(Staatsblad No. n6) behorende model D, 
voor zoverre laatstbedoelde kaarten op het 
tijdstip van inwerkingtreden van dit besluit 
deel uitmaken van het krachtens het voor
noemd besluit van 19 Juni 1922 gehouden 
register. 
· 4. Elke kaart van het register bevat 

slechts de gegevens met betrekking tot de 
minderjarige, wiens naam en voornamen 
aan het hoofd daarvan staan vermeld. 

Wanneer deze kaart geheel beshhreven is, 
wordt, zo nodig, voor dezelfde minderjarige 
een nieuwe kaart met hetzelfde hoofd aan
gelegd, waarop naar de eerstaangelegde 
kaart wordt verwezen. 

5. Elke inschrijving in het register wordt 
door de griffier ondertekend en van dag
tekening voorzien. 

6. Het kaartregister wordt in alphabeti
sche volgorde aangehouden Bij samengesteL 
de namen wordt steeds met de eerste hoofd
letter van de naam rekening gehouden. 

7. De formulieren voor de mededelingen, 
de kaarten en de bakken of dozen ter ber
ging van het kaartregister worden kosteloos 
vanwege het Rijk ven,trekt. 

8. De kaarten model C worden gebruikt 
voor mdedeling van de eerste beschikking 
een minderjarige betreffende en in omslag 
gezonden aan de griffier, die van de be
schikking in het register aantekening moet 
maken. 
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Deze kaarten kunnen als eerste inschrij
ving de aan het hoofd genoemde minder
jarige betreffend, in het register worden 
opgenomen, na ondertekening door de grif
fier van de and.er de mededeling te stellen 
verklaring: ,,Getekend vooI inschrijving in 
het register. D e Griffier ... ...... ", en na 
dagtekening dier verklaring. 

9. Indien na het inwerkingtreden van dit 
besluit een mededeling wordt gedaan vol
gens model A ·of B, betreffende een minder
jarige. wiens naam vóór 1 Juli 1930 in het 
destijds in_ boekvorm gehouden register met 
bijbehorende klapper is opgenomen, zal de 
griffier, die daarvan aantekening moet hou
den, deze mededeling, oinder verwijzing 
naar de oude inschrijving, doen aantekenen 
op een kaart model C, welke aan het re
gister wordt toegevoegd. 

10. Binnen de eerste drie maanden van 
het kalenderjaar worden de kaarten betref
fende degenen, die in het vorige jaar meer
derjarig zijn geworden, uit het register ge
licht. 

Deze kaarten worden, per jaar in alpha
betische volgorde gerangschikt, in pakket
ten ter griffie bewaard. 

11. De griffier is verplicht aan ieder kos
teloos inzage ,van het register en tegen be
taling een uittreksel daaruit te verstrekken. 

12. Binnen een maand na de datum, 
warop git besluit in werking treedt, ver
strekken de voogdijraden aan de in artikel 1 

bedoelde griffier een opgave van de minder
jarigen, die ten tij'de dezer opgave voorlopig 
aan hun zorg zijn toevertrouwd. Van de al
dus verstrekte gegevens houdt de griffier 
aantekening in het register. 

13 • . Met het inwerkingtreden van dit be
sluit vervalt het Koninklijk besluit van 19 
Juni 1922 (Staatsblad No. 403). 

Formulieren en kaarten, welke voldoen 
aan de modellen, behorende bij het Konink
lijk besluit van 19 Juni 1922 (Staatsblad 
No. 403), gelijk dit gewijzigd is bij Konink
lijk besluit van 27 Maart 1930 (Staatsblad 
No. n6) kunnen ook verder gebezigd wor
den, wanneer zij, voor zover nodig, met de 
bij het onderhavige besluit behorende mo
dellen in overeenstemming worden gebracht. 

14. Dit besluit treedt in werking tegelijk 
met de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad 
No. H 232). 

De Minister van Justitie is bèlast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 24 Juli 1948. 

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

(Uitgeg. 6 Aug. z948). 
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MODEL A 

De Heer Griffier van het Kantongerecht 
te ... .... ................ . 

Griffier 
Parket 

van .... _ ....... . ....... ... ... . ... . ....... . 

te . . . .. ..... .. ........... . 

Griffie 
Parket 

van ...... .... ... .. , de ...... .. .... 19 . . . 

te ........ . ...... .. ...... . 

Met betrekking tot: 
r. Naam van de minderjarige: 
2. Voornamen: 
3. Dag, jaar en plaats van geboorte: 
4. Naam. voornamen en woonplaats van 

de vader: 
5. Naam, voornamen en woonplaats van 

de moeder: 
heb ik de eer U mede te delen, dat: 
bij beslissing van 
van de . .............. 19 .... . . 

De Griffier: 
De Oifficier van Justitie: 

N.B. Ieder · formulier mag slechts voor 
mededelingen betreffende één mindejarige 
gebruikt worden. Voor mededelingen betref
fende v ervanging van de kinderrechter over
eenkomstig art. 13 van het Besluit van 3 
Maart 1948 (Staatsblad No. I 88) of be
treffende een bereidverklaring tot aanvaar
ding ener voogdij of toeziende voogdij, is te 
gebruiken model B. 

MODEL B 

De H eer Griffier van het Kantongerecht 
te ...... .. ... .. ........ .. . 

Griffier van 
te . . ............. .... .... . 

Griffie van . . .. . ....... , de .... .... ." ... 19 .. . .. . 
te ....... .. .............. . 

Met betrekking tot: 
1. Naam ;van de minderjarige : 
2. Voornamen: 
3. Dag, jaar en plaats van geboorte: 
4. Naam, voornamen en woonplaats van 

de vader: 
5. Naam, voornamen en woonplaats van 
de moeder: 

heb ik de eer U mede te delen, dat: 
a. ingevolge art 13 van het K .B. van 

3 Maart 1948 (Staatsblad No. I 88) de ki::>
derrechter te . . . . . . . . . . . . met ingang_ van 
............ 19 ...... vervangen wordt door de 
kinderrechter te ............ ; 
b. door .. . ......... op de ..... ... .. .. 19 ..... . 
ter griffie is afgelegd de verklaring houden-
de .... . . ... ... ... ... . .............. ... ......... .. ....... .. 

De Griffier: 

N.B. Ieder formulier mag slechts voor 
mededelingen betreffende één minderjarige 
gebruikt worden. 

MODEL C 

Naam: .... .. ...... Meerderjarig in: 
Voornamen: ........... . 
Dag, jaar en plaats •van geboorte: 
Naam, voornamen en woonplaats van: 
de vader: 
de .moeder: 

., "ó bO 

~ . "9E ::s C::, c:: o·r;; 
·- E-i:, ~ '2~ ~ 

., 
c::-- !>Il 

"'0 ":~:;; · - v.i .... c:: 
>l>D~ ~ bO C\f ~ 

., ... ï3 
C::·- !l c:: ~ ·-"ó J.l,.o~ ., 

Eëil; ·c -~ 4) ~ ~ :~~~ ~ ., 
~~~ O;.:::ij'::;;:.J .; ., ... 

~ cn·- "-- bD ~ c:: > c:: "' ., ., ci:~c'.5 ~';; "'.,..., "' Cl..a > N > o < 
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II III IV 

S. I 3~3 

24 ]uli z948. BESLUIT tot vaststelling 
van de datum van inwerkingtreding 
van de Wet van 10 Juli 1947 (Staats
blad No. H 232), houdende wijziging van 
de bepalingen betreffende het Kinder
recht, voorkomende in het eerste boek 
van het Burgerlijk Wetboek, en _:_ in 
verband daarmede - wijziging en aan
vulling van andere boeken van dat 
Wetboek. alsook van het Wetboek van 
Burgerlijke - Rechtsvordering en · van 
andere wetten. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk , 

Op de voordracht van de Minister van 
Justitie van 17 Juli 1948, 6e Afdeling, Nr. 
1800; 

Gelet op artikel XLI van de wet van 10 
Juli 1947 (Staatsblad No. H :13:i), houdende 
wijziging van de bepalingen betreffende het 
Kinderrecht, voorkomende in het eerste · 
boek van het Burgerlijk Wetboek, en - in 
verband daarmede - wijziging en aanvul
ling van andere boeken van dat Wetboek, 
alsook van het Wetboek van Burgerlijke 
Rechtsvordering en van andere wetten; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De Wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad No. 

H 232), houdende wijziging- van de bepa
lingen betreffende het Kinderrecht, voor
komende in het eerste boek van het Bur
gerlijk Wetboek, en - in verband daarmede 
- wijziging en aanvulling van andere boe
ken van dat Wetboek, aisook van het Wet
boek van Burgerlijke Rechtsvordering en 
van andere wetten, treedt in werking met 
ingang van 1 September 1948. 
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De Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats-
blad zal worden geplaatst. 

Soest dijk, 24 Juli 1948. 
JULIANA. 

f?e Min, v. Justitie, J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 6 _ Augustus x948). 

S.1 344 
27 Juli 1948. WET, tot nadere wijziging van 

het Zevende Hoofdstuk B der Rijksbe
groting voor het dienstjaax 1947. (Kos
t en Buxeau Oorlogsbuit.) 

Bijl. Hand. II 47/48, 863; 
Hand. II 47/48, blz. 2067; 
Bijl. Hand. I 47/48, 863; 
Hand. I 47/48, blz. 737. 

S. I 345 

27 Juli 1948. BESLUIT, tot hernieuwde 
aanwijzing overeenkomstig artikel 157 
van de hoger-onderwijswet van de afde
ling gymnasium van het Dr. Moller
Lyceum te Bergen op Zoom. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordrächt van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 

. 15 Mei 1948, No. 3556 IV, afdeling Voorbe
reidend Hoger en Middelbaax Onderwijs ; 

Gelet op artikel 157 van de hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1948, No. 14); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 22 Juli 1948, No. 11982, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middelbaax 
Onderwijs; · 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van I September 1947 de afde

ling gymnasium van het Dr. Moller Lyceum 
te Bergen op Zoom van de Vereniging "Ons 
Middelbaar Onderwijs in Noord-Brabant" 
te Tilburg voor een tijdvak van zes jaxen aan 
té wijzen als bevoegd om, met inachtneming 
van de desbetreffende wettelijke voorschrif
ten, aan haar leerlingen, die het onderwijs 
tot aan het einde hebben bijgewoond, een 
·getuigschrift van bekwaamheid tot univer
sitaire studiën ;lf te geven, dat met het ge
tuigschrift, in artikel 11 van de hoger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijk gesteld. 

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

Soestdijk, 27 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Onderwijs, K. en Wetenschappen, 
Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 20 Augustus 1948.) 
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27 Juli x948. BESLUIT, houdende inwer
kingtreding van de Landbouwuitvoer
wet 1938 met betrekking tot melk
poeder. (Uitvoercontröle-Besluit-1948 
(Melkpoeder). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.,· 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 23 Juni 1948, No. 468/77 M.P., Afde
ling Juridische Zaken/L ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1948, No. 45); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning van 21 Juli 1948, No. 607/77 M.P., Af
deling Juridische Zaken/L;· 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 

onder: 
r. ,.Minister": de met de zaken van de 

Landbouw belaste Minister; 
2. .,melkpoeder": het product, dat ver

kregen wordt door melk, room, geheel of 
gedeeltelijk ontroomde melk of mengsels . 
van deze grondstoffen door ~ateronttrek
king tot poeder te maken; 

3. .,Z.K.B." : het Zuivel-Kwaliteitscon
trole-Bureau (Z.K.B.) onder Rijkstoezicht, 
gevestigd te Amsterdam. 

2. De Landbouwuitvoerwet 1938 treedt 
in werking ten aanzien van melkpoeder. 

3. Het is verboden melkpoeder uit te 
voeren, te pogen uit te voeren of ten uit
voer aan te bieden, tenzij dit melkpoeder 
en zijn verpakking . vóldoen aan door de 
Minister te stellen eisen van herkomst. hoe
danigheid en verzorging. 

4. 1. Melkpoeder en zijn verpakking 
worden slechts dan geacht aan de krachtens 
artikel 3 gestelde eisen te voldoen, indien 
zij daartoe aan een keuring zijn onderwor
pen en daarbij zijn goedgekeurd. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt 
niet voor melkpoeder, ten aanzien waarvan 
de bepalingen van het "Keuringsreglement 
Z.K.B. voor Melkpoeder" en het "Ompak

en mengreglement Z.K.B. voor melkpoeder"_ 
zoals deze door de Minister overeenkomstig 
het bepaalde bij artikel 2 sub 7 van het 
Landbouwuitvoerbesluit 1946 (Algemene 
Voorwaarden) ·zijn of nader zullen worden 
goedgekeurd, in acht zijn genomen. 

5. Het Z.K.B.: 
a . is belast met het toezicht op de na

leving der bij of krachtens dit besluit ge
stelde eisen. alsméde met de keuring, be
doeld in het vorige artikel; 

b. is bevoegd tot het uitreiken van mer
ken, tekenen en bewijsstukken, door de Mi
nister ter uitvoering van dit besluit vast
gesteld of erkend krachtens artikel 6 van , 
de Landbouwuitvoerwet 1938; 

c. mag de merken, tekenen en bewijs
stukken, bedoeld onder b, slechts uitreiken 
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aan of ten behoeve van bij dat bureau aan
geslotenen. 

6. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor de opdracht en de bevoegdverklaring, 
bedoeld in het vorige artikel te allen tijde 
in te trekken, indien het Z.K.B. aan een 
of meer der in het Landbouwuitvoerbesluit 
1946 gestelde eisen niet of niet .meer blijkt 
te voldoen of overigens op enigerlei wijze 
handelt in strijd met de belangen van de 
uitvoercontróleregeling voor melkpoeder. 

7. I. Dit besluit kan worden aange
haald als "Uitvoercontróle-Besluit-1948 
(Melkpoeder)". 

2. Het treedt in werking met ingang van 
de tweede dag na die van zijn afkondiging 
in het Staatsblad. 

De Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad : 
van State. 

Soestdijk, 27 Juli 1948. 
JULIANA. 

De Minister van L., V, en V., MANSHOLT. 

(Uitgeg. z3 Aug. z948). 

S. I 347 
28 Juli 1948. BESLUIT, bepalende de be

kendmaking in het Staatsblad van een 
overeenkomst tussen de Regeringen van 
Nederland, België en Luxemburg, in zake 
de b elasting op wijn. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk , 
• Gezien de ·wet van 8 April 1948 (Staatsblad 

No . 1 137), houdende goedkeuring en uit
voering van een overeenkomst tussen de 
Regeringen van Nederland, België en Luxem
burg inzake de belasting op wijn ; 

Overwegende, dat de akten van bekrach
tiging van het in artikel I van deze wet goed
gekeurde, op 22 December 1947 te Brussel 
tussen de Regeringen van Nederland, België 
en Luxemburg gesloten Protocol bij de op 5 
September 1944 te L onden gesloten Neder
lands-Belgisch-Luxemburgse douane-over
eenkomst. zoals deze is verduidelijkt en uit
gelegd door het op 14 Maart 1947 te 's-'Graven
hage nader gesloten Protocol, op I Juli 1948 
te 's-Gravenhage zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat dit Protocol op 
1 Januari 1948 voorlopig, en op I Juli 1948 
definitief is in werking getreden; 

Op de voordracht van de Minister van 
Buitenlandse Zaken van 22 Juli 1948, Kabinet 
en Protocol No. 77907 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemd Protocol van 

22 December 1947 te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit besluit in het Staats
blad. 

De Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zoveel 
hem aangaat, belast met de uitvoering van 
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hetgeen te dezen wordt vereist. 
Soestdijk, 28 Juli 1948. 

JULIANA. 
D e Minister van Buitenlandse Zaken , 

W. VAN BOETZELAER. 

( Uitgeg. 7 S eptember 1948.) 

Tekst van het protocol van 22 December 
1947 bij de Nederland s -Belgisch -Luxem
burgse Douane-overeenkomst, g·etekend te 

Londen, op 5 September 1944. 

De Regering van Hare Majesteit de Konin
gin der Nederlanden, enerzijds, 
en de R egering van Zijne Majesteit de 
Koning der Belgen, 
handelend zowel in haar naam als in naam 

van de Regering van Hare Koninklijke, 
Hoogheid de Groothertogin van Luxemburg, 
anderzijds, 

bewust van de noodzakelijkheid zekere 
wijzigingen aan te brengen aan het tarief der 
douanerechten, gevoegd als bijlage II bij de 
Douane-overeenkomst, ondertekend te Lon
den op 5 September 1944, alsmede aan het 
protocol bij deze Overeenkomst, ondertekend 
op 14 Maart 1947, te 's-Gravenhage, hebben 
te dien einde tot hun Gevolmachtigden be
noemd, te weten: 

voor de R egering van Hare Majesteit de 
Koninging der Nederlanden : 

Zijne Excellentie Baron B . Ph. van Har·nx
ma thoe Slooten, Buitengewoon en Gevol
machtigd Ambassadeur te Brussel, 

voor de Regering van Zijne Majesteit de 
Koning der Belgen: 

de heer P aul Henri Spaak, Eerste-Minis
ster en Minister van Buitenlandse Zaken, 

en zijn overeengekomen over de volgende 
bepalingen: 

Art . I. De posten 153 tot en met 156 van 
het tarief, hetwelk deel uitmaakt van de op 
5 September 1944 te Londen gesloten Neder
lands-Belgisch-Luxemburgse Douane-over
eenkomst, zoals deze is verduidelijkt en uit
gelegd door het op 14 Maart 1947 te 
's-Gravenhage nader gesloten protocol, wor
den gelezen als volgt: 

No. Omschrijving 

153 Wijn en druivenmost: 
a. in verpakkingen inhou

dende meer dan 2 liter 

b. andere ..... .. . 
Aantekeningen: 1. Onder 

"wij n" wordt verstaan het 
product van de alcoholische 
gisting van sap of most van 
verse druiven. Wijn, die we
gens kleurloosheid het uiterlijk 
aanzien heeft van overgehaal
de alcohol, wordt aangemerkt 
en belast als Likeur van post 
159. 

2. Wijn, welke volgens de 
alcoholmeter van Gay-Lussac, 
bij een temperatuur van 15° 
Celsius, een hogere sterkte 
heeft dan 21 graden, wordt 
aangemerkt en belast als Li
keur van post 159. 

tarief 

hl fr. 6001 

of f 36,32' 
hl fr . 1652 
of 100.-
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54 
ls5 

56 

Il 
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Omschrijving 

Mousserende wijn . 

Wijn bereid met aromatische 
planten (Vermouth en derge
lijke): 

a. in verpakkingen inhou
dende meer dan 2 liter 

b. andere ... .. . 

Andere gegiste dranken: 
a. Appeldrank en peren-

drank: 
r. mousserende . . 

2. niet mousserende: 
A. in verpakkingen 
inhoudende meer dan 
2 liter 

B. andere 

b. Honingdrank en andere 
r. mousserende 

2. niet mousserende: 
A. in verpakkin

gen inhoudende 
meer dan 2 li.ter 

B. andere 

Aantekeningen: r. Het pro
duct van de gisting van rozij
nen of van krenten met water 
valt eveneens onder post 156b. 

2. Gegiste dranken van 
post 156, welke volgens de al
coholmeter van Gay-Lussac, 
bij een temperatuur van 15° 
Celsius.een hogere sterkte heb
ben dan 15 graden, worden 
aangemerkt en belast als Ge
distilleerde dranken van post 
157. Is die sterkte hoger dan 
21 graden, dan worden ze aan
gemerkt en belast als Likeu
ren van post 159. 

Tarief 

hl fr. 4200 
of f 254.24 

hl fr. 2000 
of f 121.07 
hl fr. 2500 
of f 151.33 

hl fr. 4200 
of f 254.24 

hl fr. 6001 

of f 36;321 

hl fr . 1652 
of f 100,-

hl fr. 4200 
of f 254.24 

hl fr. 6001 

of f 36, 321 

hl fn 1652 
of f IOO,-

1 Indien de hierbedoelde dranken volgens de 
alcoholmeter van Gay-Lussac, bij een tempera
tuur van 15° Celsius, een sterkte hebben van 
meer dan 12 graden, is voor elk 1/10 graad boven 
12 graden, een aanvullend recht verschuldigd 
van fr. u.60 of f 0.70 per hectoliter. 

Art. 2. De Belgisch-Luxemburgse Eco
nomische Unie en Nederland heffen van de 
dranken welke op hun respectievelijk grond
gebied verkregen worden door gisting -van 
sap of most van vruchten, met of zonder 
toevoeging van water of suiker, en welke vol
gens de alcoholmeter van Gay-Lussac, bij 
een temperatuur van 15 graden Celsius, geen 
hogere sterkte hebben dan 15 graden, een 
accijns van fr. 600 of f 36.32 per hectoliter. 

Indien bedoelde dranken volgens de alco
holmeter van Gay-Lussac, bij een tempera
tuur van 15 graden Celsius, een sterkte 
hebben van meer dan 12 graden, is voor 
elk r/ro graad boven 12 graden, een aan-
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vullende accijns verschuldigd van fr. 10.60 
of f 0.64 per hectoliter. 

De bevoegde Ministers kunnen, op voor
stel van de Administratieve Raad voor de 
Douaneregelingen, onder de nodige door hen 
te stellen voorwaarden, vrijstelling van de 
in beide vorige leden bedoelde accijnzen ver
lenen voor de dranken vervaardigd uit sap 
of most van verse vruchten welke in de 
fabriek zelf worden verwerkt. 

Art. 3 . Nederland en de Belgisch-Lu
xemburgse Economische Unie heffen van de 
gegiste dranken - met uitsluiting van bier 
- welke op hun respectievelijk grondgebied 
mousserend worden gemaakt of vanzelf 
mousserend worden, een bijzondere wijnbe
lasting welke als volgt wordt vastgesteld: 

a) Appeldrank of perendrank fr . 300 of 
f 18. 16 per hectoliter. 

Onder appeldrank of perendrank wordt 
.verstaan de drank bekomen door gisting van 
appelsap of perensap, zonder toevoeging 
van suiker. 

b) Dranken niet vallende onder a, ver
vaardigd uit andere vruchten dan druiven, 
krenten of rozijnen fr. 1200 of f 72.64 per 
hectoliter. 

c) Andere mousserende gegiste dranken 
fr. 2400 of f 145.28 per hectoliter. 

De letters a en b vinden slechts toepassing 
op dranken ten aanzien waarvan de voor
waarden zijn in acht genomen, welke door 
de bevoegde Ministers, op voorstel van de 
Administratieve Raad voor de Douanerege
lingen, zijn vastgesteld. 

Art . 4. Dit protÓcol zal beschouwd wor
den als wezenlijk deel uitmakend van de 
Douane-overeenkomst. 

Dit protocol zal bekrachtigd worden : de 
uitwisseling der akten van bekrachtiging zal, 
zo spoedig mogelijk, te 's-Gravenhage plaats 
vinden. 

Dit protocol zal voorlopig in werking treden 
terzelfder tijd als de Douane-overeenkomst 
waarvan het deel uitmaakt. 

Gedaan te Brussel, de 22 December 1947, 
in twee exemplaren in het Nederlands en in 
het Frans 1 beide teksten gelijkelijk rechts
geldig zijnde. 

(w.g.) VAN HARINXMA THOE SLOOTEN. 

S. I 348 

29 Juli 1948. BESLUIT, houdende vernie
tiging van het besluit van de raad der 
gemeente Schoonebeek dd. 23 December 
1946 tot wijziging van de Algemene 
Politieverordening van die gemeente. 

In naam vam Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 9 December 1947, 
No. 718, Afdeling Waterstaatsrecht, en van 
de Minister van Binnenlandse Zaken van 
12 December 1947, No. 50427, Afdeling Wet
geving tot vernietiging van het besluit van 
de raad der gemeente Schoonebeek dd. 23 
Dècember 1946 tot wijziging van de Algemene 
Politieverordening van die gemeente; 

1 De Franse tekst is niet opgenomen. 
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Overwegende, dat bij bovengenoemd be
sluit de Algemene Politieverordening van de 
gemeente Schoonebeek zodanig is gewijzigd, 
dat artikel 49 van de verordening is komen 
te luiden: 

"De sloten langs straten moeten door de 
gebruikers der daaraan liggende gronden op 
voor afvoer van water voldoende breedte en 
diepte tot genoegen van Burgemeester en 
Wethouders worden onderhouden. 

De bepaling van het eerste lid is niet van 
toepassing, voorzover de daar bedoelde ver
plichting krachtens burgerrechtelijke over
eenkomst op de gemeente rust;" 

Overwegende, dat de Wegenwet omtrent 
degene die de onderhoudsplicht heeft van 
een weg, waartoe volgens artikel 15, lid 3, 
der wet mede het onderhoud van een tot die 
weg behorende berm of bermsloot behoort, 
voorzover het onderhoud van de berm of 
bermsloot dient ten behoeve van de instand
houding en de bruikbaarheid van de weg en 
voorzover het onderhoud niet, uit welken hoof
de ook, tot de verplichtingen van anderen 
behoort, regelen stelt, waarvan b ij gemeente
lijke verordening niet kan worden afgeweken; 

dat derhalve ingevolge artikel 57 dier wet 
dienaangaande geen aanvullende regelen 
bij gemeentelijke verordeningen kunnen 
worden gegeven; 

Overwegende, voorts, dat de Wegenwet 
aan een gemeente niet de bevoegdheid ver
leent tot overdracht van de volgens die wet 
op de gemeente als zodanig rustende onder
houdsplicht van een weg aan een privaat per
soon door oplegging van die plicht bij veror
dening en dat het bov endien in strijd is met 
de strekking der wet , dat een onderhouds
plicht, welke volgens die wet op een publiek
rechtelijk lichaam als zodanig rust, door dat 
lichaam aan private personen wordt overge
dragen; 

Overwegende tenslotte , dat de sloten deel 
uitmaken van de aan de gemeente Schoone
beek behorende wegen, straten, enz. als be
doeld in artikel 267 van de gemeentewet, zo
dat het onderhoud daarvan ook reeds inge
volge artikel 268 dier wet een gemeentelast· 
is, welke last niet bij verordening ten laste 
van priv.ate personen kan worden gebracht; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
De Raad van State gehoord (adxies van 

II Mei 1948, No. 14); 
Gezien het nader rapport van de Minister 

van Verkeer en Waterstaat van 13 Juli 1948, 
No. 714, Afdeling Waterstaatsrecht, en van 
de Minister van Binnenlandse Zaken van 17 
Juli 1948, No. 50427, Afdeling Wetgeving: 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Genoemd besluit van de raad der gemeente 

Schoonebeek te vernietigen wegens strijd met 
de wet. 

De Ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Binnenlandse Zaken zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 29 Juli 1948. JULIANA. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

H . Vos. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

WITTEMAN. 
(Uitgeg. 3 September 1948.) 
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3z Juli z948. BESLUIT tot uitvoering van 
artikel IQ lid 2 der Muntwet I948, 
Staatsblad No. I I56. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gelet op artikel IQ van de Muntwet I948; 
Mede gelet op artikel I9 van de Bank

wet I948; 
Op de voordracht van de Ministers van 

Financiën en van Verkeer en Waterstaat 
van 6 Juli I948, Generale Thesaurie, Af
deling Binnenlands Geldwezen, no. 225 en 
van IJ Juli I948, Afdeling Hoofdbestuur 
PTT, no. 2; 

De Raad van State gehoord (advies van 
2 7 Juli I948, no. 58); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Ministers van 29 Juli I948, Gene
rale Thesaurie, Afdeling Binnenlands Geld
wezen, no. 209; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I. De comptabelen van 's Rijks 

belastingen en domeinen geven de door hen 
ontvangen munten. die huns inziens vallen 
onder de omschrijving van artikel IO van 
de Muntwet I948 of waaromtrent de Minis
ter van Financiën heeft bepaald, dat zij aan 
de omloop dienen te worden onttrokken, 
niet meer uit, doch nemen deze, afgeschei
den van de overige waarden, tenminste een
maal per kwartaal op in een storting op hun 
postrekening. 

2. De directeuren der kantoren van de 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie geven 
eveneens de munten, die huns inziens val
len onder de omschrijving van artikel IQ 

van de Muntwet 1948 of waaromtrent de 
Minister van Financiën heeft bepaald, dat 
zij aan de omloop dienen te worden ont
trokken, niet meer uit, doch zenden deze 
munten door tussenkomst van de directeu
ren van de Centrale Postkantoren aan de 
directeur van het Postkantoor te Utrecht, 
door wiens bemiddeling deze munten naar 
's Rijks Munt worden overgebracht. 

3. De directie van De Nederlandsche 
Bank N.V. doet bij haar Hoofdbank te Am
sterdam. haar Bijbank te Rotterdam als
mede bij haar Agentschappen eveneens de 
munten, die haars inziens vallen onder de 
omschrijving van artikel IO van de Munt
wet 1948 of waaromtrent de Minister van 
Finànciën heeft bepaald. dat zij aan de om
loop dienen te worden onttrokken , niet meer 
uitgeven, doch doet deze munten ten laste 
van de rekening van 's Rijks Schatkist op 
gezette tijden, in overleg met 's R ijks Munt
meester, overbrengen naar 's Rijks Munt. 

2. 's Rijks Muntmeester onderzoekt alle 
munten. hem toegezonden ingevolge het 
voorgaande artikel. Hij is bevoegd die mun
ten, welke niet behoeven te worden inge
trokken, weder in omloop te brengen. 

3. I. Een ieder is bevoegd munten, 
welke zijns inziens ingevolge artikel IQ van 
de Muntwet I948 dienen te worden inge-
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trokken, ter beoordeling aan 's Rijks Munt
meester te zenden. 

2. Inditn deze bevindt. dat de bedoelde 
munten ingevolge artikel 10 van de Munt
wet 1948 behoren te worden ingetrokken, 
vergoedt hij de nominale waarde dezer mun
ten; in het tegenovergestelde geval geeft 
hij de opgezonden munten terug. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de dag, waarop de Muntwet 1948 
in werking treedt. 

De M inisters van Financiën en van Ver
keer en Waterstaat zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Nedet'Jandse Staatscourant 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State 
en aan de algemene Rekenkamer. 
Soestdijk, 31 Juli 1948. 

JULIANA. 
D e Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Minister van V. en W., H. Vos. 
(Uitget1 . 3 Aug_. 1948.) 

S. I 350 

2 Augustus 1948. BESLUIT, houden,de re
geling nopens de rechtspositie, de rang
indeling en de overige personeelsaange
legenheden van de vrijwilligers der re
serve bij de Rijks- en gemeetepolitie 

· (Besluit reserve Rijks- en gemeente
t>olitie). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Ministers van 
Justitie en van Binnenlandse Zaken van 18 
Mei 1948, afdeling P olitie, no. 3041 en af
deling Openbare Orde en Veiligheid, no. 
U u62; 

Overwegende dat het wenselijk is een re
geling te treffen nopens de rechtspositie, de 
rangindeling en de overige personeelsaan
gelegenheden van de vrijwilligers der reserve 
bij de Rijks- en gemeentepolitie; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, aanhef en 
onder a , e en f van het Politiebeslu,t 1945; 

D e Raad van State gehoord (advies van 
15 Juni 1948 no. 20); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Ministers van 13 Juli 1948, afdeling 
Politie, no. 3041, en afdeling Openbare Orde 
en Veiligheid no. U 1162; 

Hebben. goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Bij het Korps Rijkspolitie en bij 

de gemeentepolitie kunnen met het oog op 
bijzondere omstandigheden vrijwilligers wor_ 
den aangenomen. 

2. 1. De aanneming geschiedt: 
a. voor zoveel de reserve Rijkspolitie be

treft, door de Algemeen · Inspecteur van 
Rijkspolitie, die daarbij handelt in overeen_ 
stemming met de burgemeester van de 
woonplaats van de vrijwilliger, en 

b . voor wat de reserve gemeentepolitie 
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betreft, door of vanwege de burgemeester . 
2. Terzake wordt een verbandakte opge

maakt volgens hef model, dat als bijlage bij 
dit besluit is gevoegd. 

3. De Algemeen Inspecteur van Rijks
politie, voor zoveel de reserve Rijkspolitie 
betreft, en de burgemeester, voor zoveel de 
reserve gemeentepolitie betreft, kunnen 
zonder opgaaf van reÖenen het verband be
eindigen. 

4. Voor de vrijwilligèrs van de reserve 
Rijks- en gemeentepolitie gelden met in
achtneming van de terzake bepaalde sterkte, 
de rangen, zoals deze in het ee~st e lid onder 
a en b van .artikel 2 van het Rangenbesluit 
P olitiepersoneel zijn genoemd, met dien ver
stande, dat vóór elke rang het woord "re
serve" wordt geplaatst. Het tweede lid 
van art ikel 2 van het R angenbesluit Po
litiepersoneel is van toepassing. 

5. De oproeping van de vrijwilligers in 
werkelijke politiedienst geschiedt, voor zo
veel_ de reserve Rijkspolitie bet•eft, door de 
Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie, die 
daartoe de m achtiging van Onze Minister 
van Justitie behoeft, en voor zoveel de re
serve gemeentepolitie betreft, door of op 
last van de burgemeester. 

6. 1. Over de tijd, gedurende welke de 
vrijwilliger in werkelijke politiedienst is, 
wordt hem door of vanwege het gezag; dat 
hem heeft opgeroepen, een beloning per uur 
toegekend. 

2. D e beloning wordt vastgesteld als 
volgt: 

2 

Beloningen 
rubriek Rang 

1 reserve wachtrneester/d'gent 
2 reserve wachtmeester 1e kl./ 

3 
Bedzag 
per uur. 

f I,-

hoofdagent .......... .. ......... f 1.10 
3 reserve opperwachtmeester/bri-

gadier ........................ ... f 1.20 
4 reserve adjudant .................. f 1.50 
5. reserve officier 2e ki/amb-

tenaar 3e kl. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 1.60 
6 reserve officier ie kl./amb-

tenaar 2e kl. .... .. .... ...... .. f 1.70 
7 reserve dir. officier 3e kl./ambte

naar 1e kl. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . f 1.80 
8 reserve hoofdambtenaar 3e kl. f 2.-

3. De beloning wordt toegekend naar het 
aantal uren, gedurende welke werkelijke 
politiedienst is verricht. Over elke periode, 
waarin achtereenvolgens regelmatig dienst 
wordt verricht, wordt ter zake van de eer
ste opkomst een uur en terzake van het 
verlaten van de dienst voor onbepaalde tijd 
een uur extra beloning toegekend. 

4. Bij de vaststelling van het totaal 
aantal uren over een periode van een week 
worden gedeelten van een uur voor een vol 
uur gerekend. 

7. Behoudens het bepaalde in artikel 4 
zijn het Rangenbesluit Politiepersoneel, het 
Politieambtenarenreglement. · het Politie_ 
tuchtreglement, het Besluit aanstellings
eisen politiepersoneel en het Bezoldigings-
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reglement Politie 1948 niet op de vrijwil
ligers van de reserve R ijks- en gemeente
politie van toepassing. 

8. D it besluit kan worden aangehaald 
als: .,B esluit reserve Rijks - en gemeente
politie". 

D e Ministers van Jusitie en van Binnen 
landse Zaken zijn , ieder voor zoveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit 
besluit h e twelk in het S taatsblad zal wor
den g~plaatst, eri waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de R aad van State 
en aan de Algemene R ekenkam er. 

Soestdijk, 2 Augustus 1948. ' 

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

De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 13 Aug. 1948). 

MODEL. 

Bijlage, als bedoeld in artikel 2, lid 2 van 
het Besluit reserve Rijks- en gemeente

politie . 

VERBANDAKTE RESERVE RIJKS
POLITIE. 

D e Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie 
neemt met inachtneming van het bepaalde 
bij het B esluit reserve Rijks- en gemeente-
politie (naam vrijwilliger) ............ , gebo-
ren te (plaats) ... . .... . de ........ . (geboorte-
datum) , als vrijwilliger bij het K orps Rijks-
politie aan in de rang van ......... , ingaande 
.. .. .. .. . , ter standplaats ...... .. . 

Het v erband is beëindigd onmiddellijk 
nadat de Algemeen Inspecteur de vrijwilli
ger hiervan mededeling heeft gedaan , zo
mede een maand na het tijdstip, waarop de 
vrijwilliger de Algemeen Inspecteur daar
toe schriftelijk de wens te kennen geeft. 

De vrijwilliger voornoemd, verklaart dat 
het verband zijn volledige instemming h eeft . 

Hij belooft trouw aan de Koningin. 
H ij verklaart voorts : 
a. bereid te zijn in zijn woonplaats en 

eventueel binnen het bewakingsgebied van 
de groep, waarin zijn woonplaats is gelegen, 
zomede, in geval van dringende noodzaak 
onder voorbehoud van zijn bijzondere toe
stemming, ook elders politiedienst en alle 
daaruit voortvloeiende hem opgedragen 
werkzaamheden te verrichten; 

b. bekend te zijn met de bij het B esluit 
reserve Rijks- en gemeentepolitie gestelde 
bepalingen en zich te onderwerpen aan alle 
voor de reserve Rijkspolitie uitgevaardigde
en nog uit te vaardigen dienstvoorsch riften, 
voor zover die te zijnen aanzien van toe
passing zullen zijn; 

c . niet aangesloten te zijn of kortelings 
geweest te zijn noch zich te zullen aanslui
t en bij of op enige wijze steun te verlenen 
aan personen of aan groepen of verenigin
gen van personen, welke doeleinden na
streven of middelen aanwenden, die in strijd 
zijn met de democratische beginselen van de 
Nederlandse rechtsorde; 

d. zijn plicht als vrijwilliger onder alle 
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omstandigheden getrouwelijk te zullen vol
brengen. 

Waarvan te ......... , ......... 194 . .. in drie-
voud akte opgemaakt en door de Algemeen 
Inspecteur en de vrijwilliger, voornoemd, 
ondertekend. 

(handtekening vrijwilliger.) 
(handtekening 

Algem een Inspecteur.) 

MOD EL. 

VERBANDAKTE RESERVE GE
MEENTEPOLITIE. 

De Burgemeester der gemeente ........ . .. . 
neemt met inachtneming van het bepaalde 
bij het Besluit reserve Rijks- en gemeente
politie . . . .. .. . . . . . (naam vrijwilliger), gebo-
ren te .. . ... ...... (plaats), de ...... ...... (ge-
boortedatum), als vrijwilliger bij de ge-
meentepolitie aan in de rang van . .. .... . .... , 
ingaande ..... ..... . . 

Het verband is beëindigd onmiddellijk 
nadat de burgemeester de vrijwillige r hier
van mededeling heeft gedaan, zomede een 
maand na het tijdstip, waarop de vrijwilli
ger de Burgemeester daartoe schriftelijk de 
wens te kennen geeft. 

De vrijwilliger voornoemd, verklaart dat 
het v erband zijn volledige instemming heeft. 

Hij belooft trouw aan de Koningin. 
Hij verklaart voorts: 
a . bereid te zijn in zijn woonplaats en 

eventueel in een aangrenzende gemeente, 
zomede in geval van dringende noodzaak 
onder voorbehoud van zijn bijzondere. toe
stemming, ook e lders politiedienst en alle 
daaruit voortvloeiende hem opgedragen 
werkzaamheden te verrichten; 

b. bekend te zijn met de bij het Besluit 
reserve Rijks- en gemeentepolitie gestelde 
bepalingen en zich te onderwerpen aan alle 
voor de reserve gemeentepolitie uitgevaar
digde of nog uit te vaardigen, dienstvoor
schriften, voor zover die te zijnen aanzien 
van toepassing zullen zijn; 

c. met aangesloten t:e zijn of kortelings 
geweest te zijn noch zich te zullen aanslui
ten bii of op enige wijze steun te verlenen 
aan personen ol aan groepen of verenigin
gen van personen, welke doeleinden nast:re~ 
v en ol middelen aanwenden, die in strijd 
zijn met d e democrabsche beginselen van 
de Nederlandscne rechtsorde; 

d . zijn plicht-. als vnjwi!liger onder alle 
omstandigheden getrouwehJk t:e zullen vol-
brengen. . . 

Waarvan ......... , ...... ... ... 19 ...... 1n dne- -
voud akte opgemaakt en door de Burge
meester en de vnJw1lliger, voornoemd, on
dertekend. 

(handtekening Burgemeester.) 
(handtekening vrijwillig-er.) 

S. I 35 1 

Aug_u~t~s 1948. BESLUIT, houdend e 
w1Jz1ging van het Bloembollenziekten
besluit 1939 (Staatsblad No. 65 3) . 
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In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op_ de voordracht van de Mini~ter van 
Landbouw, Visserij en Vóedselvoorziening 
van 7 Juni 1948, No. 323/59 W, Afdeling 
Juridische Zaken, L; 

Gelet op de artikelen 2, onder 4e, 3 en 24 
der Bloembollenziektenwet 1937 ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1948, no 44) ; 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Minister van 27 Juli 1948 , No. 608/59 W ., 
Afdeling Juridische Zaken/ L; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Enig artikel 

Artikel I van et Bloembollenziektenbe
sluit 1939 (Staatsblad No. 653) wordt gelezen 
als volgt : 

.,In d it besluit wordt verstaan onder : 
.,Onze Minister", .,bloembolgewassen" , 
.,bloembollen" en "ziekte", hetgeen daaron
der wordt verstaan in de Bloembollenziek-
tenwet 1937". · 

De Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 2 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening, MANSHOLT, 

( Uitg_eg. 27 Augustus 1948.) 
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3 Augustus z948. BESLUIT, houdende 
toekenning van een gratificatie aan bur
gerlijk Rijkspersoneel over 1948. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmifia, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 10 Juli 1948, no. 
14595/R, afdeling Ambtenarenzaken, bureau 
II, daartoe gemachtigd door de Raad van 
Ministers; • 

Overwegende, dat het College van Rijks
bemiddelaars pij beschikking van 19 April 
1948 (Nederlandse Staatscourant van 23 
April 1948, no. 79), heeft bepaald, dat zon
der voorafgaande afzonderlijke toestemming 
van dit College aan werknemers in parti
culiere dienst gedurende het jaar ,948 een 
extra- uitkering kan worden verleend tot 
een bedrag van ten hoogste 2 % van het 
jaarloon van de betrokken werknemer; 

Overwegende, dat het wenselijk wordt ge
acht een soortgelijke maatregel te treffen 
voor een deel van het burgerlijk Rijksper
soneel; 

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

De Raad van State gehoord (advies van 
2 7 Juni 1948, no. 51); 

L . & S, 1948 
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Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 29 Juli 1948, no. 
14685/R, afdeling Ambtenarenzaken, Bu
reau II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit is van toepassing op 

de personen, die van 1 Januari 1948 tot 1 
Juli 1948 ononderbroken in Overheidsdienst 
werkzaam waren en op 1 Juli 1948 in dienst 
van het Rijk waren aangesteld als ambte
naar in vaste of tijdelijke dienst, mits hun 
bezoldiging is geregeld in een der bijlagen 
A of B van het Bezoldigingsbesluit Burger
lijke Rijksambtenaren 1934, dan wel werk
zaam waren als werknemer op arbeidsover
eenkomst naar burgerlijk recht, mits hun 
loon, krachtens het bepaalde in artikel 12, 
eerste lid, onder b of c van het Arbeids
overeenkomstenbesluit, overeenkomstig een 
der bijlagen A of B van eerstgenoemd be
sluit is vastgesteld, een en ander voor zover 
de bezoldiging of het loon . 

b. voor ongehuwden-niet-enige-kostwin_ 
kostwinners een bedrag yan f 4380, f 4212, 
of f 403:i per jaar, dan wel f 365, f 351 of 
f 336 per maand, en 

b. voor ongehuwden-niet-enige kostwin
ners een bedrag van f 4152 , f 3996 of f -3828 
per jaar, dan wel f 346, f333 of f 319 per 
maand, 

onderscheidenlijk voor standplaatsen der 
Iste, Ilde en Illde of IVde klasse op laatst
genoemde datum niet overschreed. 

2. Dit besluit verstaat onder : 
1. .,belanghebbende": hem, op wie dit 

bes! uit van · toepassing is; 
2. ,,bezoldiging" of "loon": het schaal

bedrag van een belanghebbende op 1 Juli 
1948 volgens het Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934, in voorko
mende gevallen vermeerderd met de huwe
lijkstoelage en/of de toelagen ingevolge de 
artikelen 18, 19 of 33 , eerste lid van bedoeld 
besluit, dan wel ingevolge een gecombineer
de toepassing dier artikelen. 

3. 1. Aan de belanghebbende wordt in 
het jaar 1948 een gratificatie verleend ten 
bedrage van ~ % van de bezoldiging of het 
loon, berekend over het geheele jaar, met 
een maximum van f 50. 

2 . Na 1 Juli 1948, krachtens algemene 
maatregel van bestuur, met terugwerkende 
kracht inwerkingtredende wijzigingen van 
het schaalbedrag of van een der in het vo
rige artikel bedoelde toelagen van belang
hebbende, brengen geen veranderingen in 
het bedrag der gratificatie met zich mede. 

3. Op de gratificatie wordt de inhouding, 
bedoeld in artikel 14, derde lid, van het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit, of een daar
mede overeenkomende inhouding, niet toe
gepast. 

4. Een belanghebbende, wiens functie 
naar het oordeel van de Minister, hoofd van 
het betrokken Departement van algemeen 
bestuur, als een nevenbetrekking behoort te 
worden beschouwd, heeft uit dien hoofde 
geen aanspraak op de gratificatie, tenzij hij 
tevens een hoofdbetrekking of meer dan 
een nevenbetrekking in dienst van de Over-

48 
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heid. in de gezamenlijke vervulling waarvan 
hij bij voortduring een volledige dagtaak 
vindt. bekleedt, mits de gezamenlijke be
zoldiging of het gezamenlijk loon niet hoger 
ligt dan de. bedragen, welke voor belang
hebbende overeenkomstig artikel 1 gelden. 

5. Een gehuwde vrouwelijke belangheb
bende, wier echtgenoot een hoofdbetrekking 
of meer dan een nevenbetrekking in dienst 
van de Overheid. in de gezamenlijke ver
vulling waarvan hij bij voortduring een vol
ledige dagtaak vindt, bekleedt, heeft geen 
aanspraak op de gratificatie, tenzij de ge
zamenlijke bezoldiging van de bela_ngheb0 

bende en haar echtgenoot niet hoger ligt 
dan de bedragen, genoemd in artikel 1 , on
der b, in welk geval aan belanghebbende 
ten hoogste wordt uitgekeerd het bedrag, 
waarmede het maxi.mum van f 50, genoemd 
in het eerste lid van dit artikel, de aan 
haar echtgenoot op grond van dit besluit 
toekomende gratificatie overschrijdt. 

4. 1. Behoudens ten aanzien van de 
Raad van State, de Algemene Rekenkamer 
en de rechterlijke macht, zijn de Minister, 
Hoofd van het daarbij betrokken Departe
m ent van algemeen bestuur, en de Minister 
van Binnenlandse Zaken, de Raad voor 
R ijkspersoneelsaangelegenheden gehoord, be
voegd bij gemeenschappelijke beschikking 
dit besluit geheel of gedeeltelijk van over
eenkomstige toepassing te verklaren op bur
gerlijk Rijkspersoneel. ten aanzien van het
welk dit besluit niet van toepassing is, zo
mede op per.soneel, wiens bezoldiging wordt 
geregeld in de bijlage C van net Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke R ijksambtenaren 
1934 en het Salarisbesluit N.O. 1935. 

2. Het vorige lid is niet van toepassing 
op burgerliik Rijkspersoneel. als -bedoeld in 
het vorig lid, hetwelk een hogere bezoldi
ging geniet dan de voor soortgelijke functies , 
met inachtneming van dit besluit, van 
Rijkswege vastgestelde of, zo deze norm 
ontbreekt, van de naar het oordeel . van 
Onze Minister Hoofd van het betrokken 
D epartement van algemeen bestuur, en On
ze Minister van Binnenlandse Zaken voor 
soortgelijke functies algemeen geldende 
norm. 

5. Dit besluit kan worden aangehaald 
als " Gratificatiebesluit Burgerlijke Rijks
ambtenaren r948". 

Het treedt in werking met ingang van de 
tweede d ag. volgende op die van de dag
tekening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers zijn, iede r voor zoveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State en 
aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk. 3 Augustus 1~48. 

JULIANA. 
D e Min. ·van Binn. _Zaken, WITTEMAN. 

( Uitgeg. 4 Aug. z948). 

754 

S. I 353 

3 Augustus z948. BESLUIT, houdende 
toekenning van een gratificatie aan 
ambtenaren van Rijks- en gemeentepo
litie over 1948. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
·enz · 

Wij JULIANA, Prinses der Nedérlanden , 
Regentes van het Koninkrijk, · 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken, mede namens de Mi
nister van Justitie, van· 15 Juli 1948, afde
ling Openbare Orde en Veiligheid, Bureau 
P olitie, No. U 1374; 

Gelet op artikel 4, e~rste lid, aanhef en 
onder a en f van het Pol~ebesluit 1945 ; 

Gelet op Ons besluit van 3 Augustus 1948 
(Staatsblad No. I 352), waarbij aan een deel 
van het burgerlijk Rijkspersoneel over het 
jaar 1948 een gratificatie van 2 % wordt 
toegekend; 

Overwegende, Qat het wenselijk is een 
soortgelijke ·gratificatie aan de ambtenaren 
van het Korps R ijkspolitie en van de ge
meentepolitie toe te kennen; 
D e Raad van State gehoord (advies v an a7 
Jul.i 1948, No. 50); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Binnenlandse Zaken. mede namens de 
Minister van Justitie, dd. 30 Juli 1948, af
deling Openbare Orde en Veiligheid, Bureau 
Politie, No. U 1374a; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

· Art. 1. D it besluit is van toepassing op 
de personen, d ie van 1 Januari 1948 tot 1 

Juli 1948 ononderbroken in overheidsdienst 
werkzaam waren en op 1 Juli 1948 aange
steld waren in een rang, als genoemd in ar
tikel 2 van het Rangenbesluit Politieperso
neel, een en ander voorzover hun wedde 
een bedrag van f 4380, f 4212 of f 4032 per 
jaar, onderscheidenlijk voor standplaatsen 
der Ie, Ile en Ille of IVe klasse op laatst
genoemde datum niet overschreed. 

2. Dit besluit verstaat onder: 
1. ,,belanP.hebbende" : hem, op wie dit 

besluit van toepassing is; 
2. .,wedde": het schaalbedrag van een 

belan.,.hebbende op I Juli IQ48 vastgesteld 
volgens het Bezoldigingsreglement Politie 
:1948. in voorkomende gevallen vermeerderd 
met de huwelijkstoelage, de persoonlijke toe
lage en de ambtstoelage, bedoeld in voor
noemd reglement. 

3. r. Aan de belanghebbende wordt in 
het jaar 1948 een gratificatie verleend ten 
bedrage· van 2 % van de wedde, berekend 
over het gehele jaar, met een maximum van 
f .50. 

2. Na I Juli 1948, k rachtens algemene 
maatregel van bestuur, m et terugwerkende 
kracht inwerkingtredende wijzigingen van 
het schaalbedrag of van .een der in het vo
rige artikel bedoelde ' toelagen v an belang
hebbende, brengen geen veranderingen in 
het bedrag der gratificatie met zich m ede. 

4. De uitkering vindt plaats door het 
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lichaam, waarbij belanghebbende in dienst 
is op 1 Juli 1948. 

5. Dit besluit kan worden aangehaald als 
,,Gratificatiebesluit Politie 1948". 

Het treedt in werking met ingang van de 
tweede dag na d e datum van uitgifte van 
het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

De Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Justitie zijn, ieder voor zoveel hem be
treft, oelast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk , 3 Augustus 1948. 

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

De Min. van Binn. Zaken, WITTEMAN. 

(Uitgeg. 4 Aug. 1948). 

S. I 354 

3 Augustus 1948. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Bezoldigingsregle
ment brandweerpersoneel 1948. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der -Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken v~n 13 Juli 1948, Af
deling Openbare Orde en Veiligheid, no. 
0520 Kabinet; 

Overwegende. dat het wenselijk is, regelen 
vast te stellen nopens de bezoldiging en de 
rangen van 's Rijks brandweerpersoneel; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet en 
op artikel 125, 1e lid van de Ambtenaren
wet 1929; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1948, no. 48); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 28 Juli 1948, Afde
ling Openbare Orde en Veiligheid, no. 0522 
Kabinet; 

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

ment wordt verstaan onder: • 
,.de Minister": de Minister van Binnen

landse Zaken. 
"Ambtenaar": hij die door het bevoegd 

gezag is aangesteld in een rang, als ge
noemd in de bijlage van dit reglement. 

,,Wedde": het schaalbedrag, dat de amb
tenaar op grond van dit reglement toekomt. 

"Bruto-wedde" : de wedde, vermeerderd 
met de vaste toelagen. 

,,Bezoldiging": .de bruto-wedde, vermeer -
derd met de overige toelagen. 

"Toelagen": alle toelagen op grond van 
dit reglemei:it toe te kennen. 

2. Met ingang van 1 Juli 1947 gelden 
met betrekking tot de rangen en de bezoldi
ging van 's Rijks brandweerpersoneel de ar
tikelen 3 tot en met II van dit reglement. 

3. 1. Voorzover dit reglement niet an
ders bepaalt, zijn de artikelen 2 tot en met 

S. t948, I 353- 354 

7, 8, 1e lid, 9, 11, 12 , 14, 1e en 2e lid, 
15, 16, 17, 1e en 3e lid, 18, 19. 1e en 2e 
lid. 20, 21, 23 en 25 van het Bezoldigings
besluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 
van overeenkomstige toepassing met dien 
verstande, dat 

a . voor het bepalen van de grens van 
de huwelijkstoelage rekening wordt gehou
den met de wedde, 

b . de kindertoelage over het tijdvak van 
1 Juli 1947 tot en met 31 December 1947 
wordt berekend naar de bruto-wedde op 1 
Juli . 1947, d~n wel op het tijdstip, waarop 
de aanstelling is ingegaan. 

4. De wedde van de ambtenaar wordt 
vastgesteld op een der bedragen, achter zijn 
rang ver meld in de bijlage van dit regle
ment. 

5. 1. Bij bevordering wordt de wedde 
bepaald op het schaalbedrag, dat naast ho
ger ligt dan het bedrag, dat. na toekenning 
der eerstvolgende periodieke verhoging in 
de vorige rang. zou gelden. 

2. Indien de ambtenaar de maximum 
wedde van zijn rang is toegekend en dit 
maximum gelijk is aan de minimum wedde 
van de bij bevordering toegekende rang, 
wordt boven de minimum wedde een perio
dieke verhoging toegekend. 

3. In afwijking van de vorige leden 
wordt bij bevordering van brandwacht 1e 
klasse tot hoofdbrandwacht de wedde be
paald op het minimum schaalbedrag. 

6. De ambtenaar ontvangt voor het aan
schaffen en voor het aanvullen van dienst
kleding een jaarlijkse vaste toelage ter 
grootte van de volgende bedragen, voor zo
ver hij is aangesteld: 

a. in een der rangen van brandmeester 
tot en met hoofdcommandeur f 2 52 ; 

b. in een der overige rangen f 198. 

Overgangsbepalingen. 
7. 1. De wedde van de ambtenaar 

wordt met ingang van 1 Juli 1947 vastge
sted op een bedrag, hetwelk niet lager is 
dan het totaal bedrag aan grondwedde, wo
ningtoelage, vereffeningstoelage_ vermeer
derd met het bedrag van het pensioensver
haal , zoals dat zou zijn vastgesteld indien 
ingevolge artikel 36 van de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad 240) de pensioensbijdrage 
gedeeltelijk op de wedde van de ambtenaar 
zou zijn verhaald. vermeerderd met het pen
sioensverhaal over voornoemd bedrag, op 
30 Juni 1947, vastgesteld ingevolge de be
palingen van de Verordening Bezoldiging 
Politie 1943. 

Het vorenstaande vindt overeenkomstige 
toepassing bij de vaststelling van de wedde 
in het tijdvak tussen 1 Juli 1947 en het 
tijdstip van inwerkingtreding van dit regie-. 
ment. 

2. Wanneer als gevolg van het in het 
eerste lid bepaaldè, de wedde zou moeten 
worden vastgesteld boven de maximum 
wedde van de rang zal boven de maximum 
wedde een persoonlijke vaste toelage wor
den toegekend. 

Latere verhoging van wedde, welke het 

, 
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SCHAALBEDRAGEN S' RI]KS BRANDWEERPERSONEEL 

2 3 1 4 
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- OJ ... 
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. Klasse I Diensttijd 
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wijze · van tijdelijke maatregel, deze mini
mum kindertoelage, tenzij sedert laatstge
noemd tijdstip een wezenlijke onderbreking 
van het dienstverband met de Overheid 
heeft plaats gevonden. 

Slotbepalingen. 
10. I. B ij de berekening van de bezol

diging wordt onderstaande volgorde in acht 
genomen: 

vaststelling van a. de wedde; 
b. de huwelijkstoelage; 
c. de persoonlijke toelage; 
d. de kledingtoelage; 
e. de kindertoelage. 
2. De korting wegens het genot van wo

ning, vuur, water en licht, wordt berekend 
naar de bruto-wedde en in mindering ge
bracht op de bezoldiging. 

ll. I. In gevallen, waarin dit reglement 
niet voorziet, beslist de Minister van Bin
nenlandse Zaken. 

2. D it besluit, hetwelk kan worden aan
gehaald als ,.Bezoldigingsreglement brand
weerpersoneel 1948" treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die zijner af
kondiging. 

De Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit reglement, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de R aad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 3 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Min. v an Binn. Zake-n, WrTTEMAN. 

(Uitgeg. 4 Aug. z948). 

S. I 355 
3 Augustus 1948. BESLUIT, tot aanw11zmg 

overeenkomstig artikel 170 der hoger
onderwijswet, van de Bolland-Stichting, 
gevestigd te Amsterdam, als bevoegd om 
bij de faculteit der letteren en wijsbe
geerte aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
een bijzondere leerstoel te vestigen in de 
wijsbegee_rte in de geest van Regel. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. . 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Mei 1948, No. 68893/III, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170--172 der hoger
onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
29 Juli 1948, No. 13); 

Gezien het nader rapport van de· voor
noemde Minister van 27 Juli 1948, No. 74842, 
afdeling Hoger Onderwijs en Wetenschappen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Bolland-Stichting gevestigti te Amster

dam, aan te wijzen als bevoegd om bij de 
faculteit der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een bijzondere 
leerstoel te vestigen, opdat door de daarvoor 
te benoemen hoogleraar onderwijs zal worden 
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gegeven in de wijsbegeerte in de geest van 
Regel. 

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

Soestdijk, 3 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
· Wetenschappen , Jos. J. GIELEN, 

(Uitgeg. 27 Augustus 1948.) 
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3 Augustus 1948. BESLUIT tot intrekking 

van het Koninklijk besluit van 5 Octo
ber 1932, Staatsblad No. 484, houdende 
aanwijzing overeenkomstig artikel 170 
der hoger-onderwijswet van het Bolland 
Genootschap voor Zuivere Rede te 
Amsterdam, als bevoegd om bij de facul
teit der letteren en wijsbegeerte aan de 
Rijksuniversiteit te Leiden een bijzondere 
leerstoel te vestigen in de Hegelse phi
losophie. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Mei 1948, no. 68.894, III, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen ; 

Overwegende, dat de houding, welke het 
Bolland Genootschap voor Zuivere Rede te 
Amsterdam na de bevrijding van het Vader
land tegenover de zuivering heeft aan
genomen, zodanig is dat de aanwijzing, 
als bevoegd om aan de Rijksuniversiteit te 
Leiden een bijzondere leerstoel te vestigen, 
niet kan worden gehandhaafd; 

Gelet op artikel 180 der hoger-onderwijs
wet · 

D~ Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1948, no. 12); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 28 Juli 1948, no. 
74843, afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
in te trekken het Koninklijk besluit van 

5 October 1932, no. 22, Staatsblad 484, tot 
aanwijzing overeenkomstig artikel 170 der 
hoger-onderwijswet van het Bolland Genoot
schap voor Zuivere Rede, gevestigd te Am
sterdam, als bevoegd om bij de faculteit der 
letteren en wijsbegeerte aan de Rijksuniver
siteit te Leiden een bijzondere leerstoel te 
vestigen in de Hegelse philosophie. 

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

Soestdijk, 3 Augustus 1948. 
JULIA_NA. 

De Minister van Onderwijs Kunsten en Weten
schappen, Jos. J. G1ELEN. 

( Uitgeg. 27 Augustus 1948.) 



S. 1948, I 357-359 

S. I 357 

6 Augustus z948. BESLUIT tot wijziging 
van het Academisch statuut (studie in 
de muziekwetenschappen). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Mei I948, no. 68.6I9, Afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Overwegende, dat het wenselijk is de stu
die in de muziekwetenschap nieuw te rege
len; 

Gelet op artikel I3I van de hoger-onder
wijswet; 

Gezien de adviezen van' de Senaten der 
Universiteiten; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1948, no. 36); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 30 Juli I948, no. 
76479, Afdeling Hoger Onderwijs en. We
tenschappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Academisch statuut wordt 

gewijzigd als volgt: 
I. Artikel 4, § 44, onder n wordt gele

zen: Muziekwetenschap. 
1. algemene kennis van de geschiedenis 

der muziek ; 
2. een overzicht van de cultuurgeschie

denis · van enig land of tijdperk, dat voor de 
muziek van bijzonder belang is geweest; 

3. een overzicht van de geschiedenis 
ener letterkunde of van de kunstgeschiede
nis. 

Om tot het candidaatsexamen te worden 
toegelaten, dient het bewijs te worden over
gelegd, waaruit tengenoege van de faculteit 
blijkt, dat de candidaat zich zoveel kennis 
van de psysiologische acoustiek heeft eigen 
gemaakt als voor de studie der muziek
wetenschap onontbeerlijk is. De candidaat, 
die dit bewijs niet kan overleggen, is noch
tans bevoegd zich te onderwerpen aan het 
examen, dat dat). mede loopt over het ge
noemde vak. 

II. artikel 4, § 47, onder I wordt gele
zen: Muziekwetenschap. 

Hoofdvak is de muziekwetenschap. De fa
culteit is bevoegd rekening te houden met 
de voorkeur van de candidaat voor ·een of 
meer bepaalde onderdelen. Als verplicht bij
vak wordt geëist: de beginselen van_ de psy
chologie der muziek. 

2. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

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

Soestdijk, 6 Augustus I948. 

JULIANA. 
De Min. v. 0 ., K. en W., Jos. J. GIELEN. 

(Uitgeg. 27 Augustus z948.) 
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6 Augustus z948. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 32, lid 2, van de Bankwet 
I948 (Staatsblad No. I 166). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JÛLIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht , van de Minister van 
Financiën van 30 Juli 1948, Generale The

saurie, Afdeling Binnenlands Geldwezen, No. · 
235; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De volgende organen en instan

ties . worden aangewezen tot het opmaken 
van de alphabetische voordrachten, waaruit 
door Ons de leden van de Bankraad, be
doeld in artikel 32, lid 1, onder c, worden 
benoemd: 

ter representatie van: 
handel (inclusief verkeer) en nijverheid : 
Algemeen Katholieke Werkgeversvereni

ging; 
Verbond van Nederlandse Werkgevers; 
Verbond van Protestants-Christelijke 

Werkgevers in Nederland; 
Middenstandsraad; 
agrarisch bedrijfsleven: 
de Stichting van dè Landbouw; 
gezamenlijke werknemersorganisaties: 
de in de Raad van Vakcentrales verenigde 

organisaties van werknemers; 
op het gebied van geld- en bankwezen

deskundigen: 
de Amsterdamse en Rotterdamse Ban

kiersverenigingen en de Bond voor de Geld
en Effectenhandel in de provincie; 

de ,Vereniging voor de Effectenhandel; 
de Vereniging voor de Staathuishoud

kunde en de Statistiek. 
2. Dit besluit treedt in werking met in

gang van 1 September I948. 
· De Minister van Financiën is belast met 

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

Soestdijk, 6 .Augustus 1948. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 24 Aug. z948). 
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6 Augustus z948. BESLUIT tot vaststel
ling van voorschriften omtrent de 
scheepsboekhouding. (Maatregei' Sche
pen). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Overwegende, dat de wet van 24 Juni 
1939, Staatsblad no. 201, houdende nie11we 
wettelijke regeling van het binnenvaartrecht, 
het noodzakelijk maakt de 'voorschriftea 
omtrent de scheepsboekhouding, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 28 Dec. 192-5, 
Staatsblad no. 518, te herzien en dat het 
tevens wenselijk is nadere regels vast te 
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stellen, welke beogen dubbele teboekstelling 
van schepen zoveel mogelijk te voorkomen; 

Gelet op de artikelen 314 en 779 van het 
Wetboek van Koophandel en het bij de wet 
van 22 Juni 1939, Staatsblad no. 25, goed
gekeurde te Genève gesloten verdrag van 
9 December 1930, nopens de teboekstelling 
van binnenschepen, de zakelijke rl!f:hten op 
die schepen en andere daarmede samenhan
gende onderwerpen; 

Op de voordracht van de Minister van 
Financiën van 20 Mei 1948, no. 275, afde
ling Kadaster en Hypotheken; van de Mi
nister van Justitie van 24 Mei 1948, 6e af
deling no. 1797 en van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 1 Juni 1948, no. 
27189/i416, afdeling Vervoerwezen, Bureau 
Binnenscheepvaart; de Raad van. State ge
hoord (advies van 22 Juni 1948, no. 29); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 28 Juli 1948, no. 198, 
afdeling Kadaster en Hypotheken; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. 1. Overeenkomstig de bepalin

gen van het Wetboek van Koophandel wor
den in dit besluit drie rubrieken van sche
pen onderscheiden, te weten : 

a. Nederlandse zeeschepen; 
b. schepen, welke voor zeevisserij of 

kustvisserij worden gebezigd; 
c. binnenschepen. 
2. Deze rubrieken worden in de boek

houding en bij de aanduiding van het schip 
steeds aangewezen met een hoofdletter, on
derscheidenlijk Z., V. of B. 

3. Indien een schip door verandering 
van bestemming tot een andere rubriek dan 
die, waarin het is teboekgesteld, gaat be
horen, is de eigenaar .of zijn de andere per
sonen, genoemd in de artikelen 317 en 750 
van het Wetboek van Koophandel, verplicht 
een nieuwe teboekstelling aan te vragen 
ten kantore, waar de bestaande teboekstel
ling is geschied. In de aanvrage tot een 
nieuwe teboekstelling moet de bestaande 
wo,rden vermeld. Bij deze laatste wordt de 
overbrenging naar de nieuwe teboekstelling 
aangetekend. 

2. De overschrijving van alle akten van 
eigendom, van eigendomsoverdracht en van 
inbeslagneming, hetzij van het geheel, het
zij van een gedeelte van de in artikel 1 ver
melde schepen, van de verklaringen van 
aanbouw betreffende die schepen, zomede 
de inschrijvingen, welke op die schepen vol
gens de eerste en de laatste titel van het 
Tweede Boek van het Wetboek van Koop
handel kunnen worden genomen, de aan
tekening van de toestemmingen tot door
haling en de verdere aantekeningen, zullen 
plaats hebben op de kantoren van bewaring 
van de hypotheken, het kadaster en de 
scheepsbewijzen. 

3. Het kantoor van bewaring van de hy
podi.eken, het kadaster en de scheepsbewij
zen te 's-Gravenhage is tevens .. Hoofdkan
toor van bewaring der scheepsbewijzen" 
voor alle bewijzen van eigendom of inbe
slagneming van- en hypotheken op de sche
pen in artikel 1 bedoeld, en bestemd om 
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het verband met de gezamenlijke kantoren 
in stand te houden en het vereiste toezicht 
ten aanzien van de overschrijvjngen, in
schrijvingen, toestemmingen tot doorhaling 
en aantekeningen uit te oefenen. 

4. 1. Aan ieder kantoor zal worden ge
houden een dagregister, waarop de ter 
overschrijving of inschrijving ingeleverde 
stukken dag voor dag in volgorde van hun 
inlevering zullen worden geboekt, en· het
welk dagelijks zal worden afgesloten, bene
vens twee hulpregisters, een voor de in
schrijving der borderellen en een voor de 
overschrijving van alle overige ter over
schrijving ingeleverde stukken. 

2. Voorts zal aan ieder kantoor worden 
gehouden een algemeen register, dienende 
voor de . teboekstelling van schepen, en wel 
afzonderlijk voor 

a. Nederlandse zeeschepen, welke ten
minsté twintig kubieke meters bruto-inhoud 
meten; . 

b. schepen, gebezigd voor zeevisserij of 
kustvisserij, welke tenminste twintig ku
bieke meters bruto-inhoud m.,eten; 

c. binnenschepen, welke een verplaatsing 
van tenminste tien kubieke meters hebben 
of sleepboten zijn. 

3. Deze teboekstelling zal plaats hebben 
onmiddellij k na de boeking op het dagre
gister en in ieder geval op dezelfde dag, 
waarop d ~ ingeleverde stukken op het dag
register zijn geboekt. 

4. Het algemeen register kan in kaart
vorm worden aangehouden. 

5. Een letterlijk afschrift van de boe
kingen in het davregister, aangehouden aan 
andere kantoren dan het Hoofdkantoor zal 
aan het "Hoofdkantoor" worden ingezonden 
met een opgaaf der gedane doorhalingen en 
gestelde aantekeningen. Deze inzending ge
schiedt dagelijin, en omvat de boekingen, 
doorhalingen en aantekeningen van de vó
rige dag. 

6. De bepalingen ten aanzien van deze 
registers, opgenomen in het Koninklijk be
sluit van 1 At.gustus 1828 (Staatsblad no. 
52), zoals het is gewijzigd en aangevuld bij 
latere besluiten, vinden overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat de boe
kingen in het register, bestemd voor de 
overschrijving van de aanvragen "tot teboek
stelling, zullen plaats hebben onder een per 
kantoor doorlopend volgnummer. 

5. Aan het "Hoofdkantoor" zal een al
gemeen register al of niet in kaartvorm 
worden aangehouden, aanwijzende alle aan 
de verschillende hypotheekkantoren ·te boek 
gestelde schepen, ingedeeld naar de in arti
kel 1 onderscheiden rubrieken. 

6. 1. De Minister van Financiën be
paalt de modellen, volgens welke de re
gisters, verklaringen, aanvragen en aangif
ten, waarvan in dit besluit sprake is, zullen 
worden ingericht en welke verdere registers, 
hulpboeken en kaarten zullen worden aange
houden teneinde de nazoekingen gemakke
lijk te maken en misslagen te voorkomen. 

2. De hypotheekbewaarders mogen geen 
andere registers, hulpboeken of kaarten ge-



S. 1948, I 359 

bruiken dan die, welke hun van Rijkswege 
worden verstrekt. 

3. Zijn de op grond van het eerste lid 
vastgestelde formulieren niet volledig of 
niet overeenkomstig de op de formulieren 
voorkomende aanwijzingen ingevuld, dan 
wordt de overschrijving geweigerd. 

7. Hij , die hier te lande een schip in 
aanbouw heeft en daarvan de teboekstelling 
wenst te verkrijgen, dient ten hypotheek
kantore, binnen welks kring de bouwplaats 
is gelegen, een daartoe strekkende aanvrage 
in tevens inhoudende een verklaring van 
aanbouw; de aanvrage wordt in het register 
van schepen overgeschreven . 

8. 1 . Zodra de aanvrage tot teboekstel
ling van een schip in aanbouw (artikel 7) 
of van een schip (artikel 10) is ingeleverd, 
zal het jaartal, de naam van het hypotheek
kantoor, het nummer van het register van 
overschrijving, benevens de aanwijzing van 
de rubriek in artikel 1 bedoeld, op het ach
terschip, op een van buiten in het oog val
lende plaats, en op onuitwisbare wijze door 
een ambtenaar, van de scheepsmetings
dienst in het schip worden gebrand en zal 
van deze branding door diens getuigschrift 
moeten blijken, zonder welks overlegging de 
bewaarders de ter overschrijving of inschrij 
ving ingeleverde stukken niet mogen afge
ven noch ten aanzien van het schip eniger
lei andere verklaring mogen af~ ven. De 
bewaarder boekt dit getuigschrift op de dag, 
waarop het aan hem wordt overgelegd, op 
het in het eerste lid van artikel 4 bedoelde 
dagregister. Wanneer het schip reeds vroe
ger was gebrand, hetzij krachtens de bepa
lingen van het Koninklijk beslui van ~ 1 

Juni 1836 (Staatsblad no. 41 , hetzij tenge
volge van de vroegere teboekstelling in een 
andere rubriek als bedoeld is in artikel 1, of 
een vroegere teboekstelling,, als bedoeld is 
in de tweede zin van artikel 1 5, eerste lid, 
worden bij de br.flnding der nieuwe merken 
de bestaande voorzien van een staand kruis 
met armen van gelijkè lengte tussen de 
aanduiding van het kantoor en van het jaar
tal, zo dat zij leesbaar blijven. 

2. Zolang de branding niet aan het schip 
in aanbouw mogelijk is, geschiedt zij aan de 
bouwplaats . Indien de bouw van het schip 
zo ver is gevorderd, dat de branding aan 
het schip in aanbouw zelf kan geschieden 
kan hij, te wiens name het schip in aan
bouw is teboekgesteld, zich schriftelijk tot 
de hypotheekbewaarder richten met het ver
zoek aan een ambtenaar van de scheepsme
tingsdienst machtiging te geven het brand
merk aan het schip in aanbouw aan te bren
gen. 

3. Ten aanzien van een schip, als be
doeld is in artikel 1, onder c, moeten, on
verminderd het bepaalde in de vorige twee 
leden, door de eigenaar of d e andere per
sonen, genoemd in artikel 750, eerste lid, 
van het Wetboek van Koophandel, ter vol
doening aan artikel 751 van dat Wetboek, 
de benaming van het schip, alsmede het 
nummer, de rubriek en het jaartal van de 
teboekstelling, voorafgegaan door de naam 
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of de verkorte aanduiding van het kantoor 
van teboekstelling in Latijnse letters en, 
indien het schip ook buitenslands wordt ge
bezigd, gevolgd door de letter N, op een 
vast deel van het schip aan beide zijden of 
op het achterschip met olieverf, duidelijk 
zichtbaar worden aangebracht, in letters en 
c;'fers ...an tenminste vijftien centimeter 
hoogte in lichte kleur op donkere grond of 
in donkere kleur op lichte grond; letters en 

· cijfers van geringere hoogte mogen worden 
gebezigd votir: 

a . schepen, met inbegrip van sleepboten, 
welke een verplaatsing hebben van minder 
dan twintig kubieke meters; 

b. pleiziervaartuigen. 
4. De schipper en de eigenaar of de an

dere personen, genoemd in de artikelen 31 7 
en 750 van het Wetboek van Koophandel 
dragen zorg, dat het brandmerk en de inge
volge het derde lid aangebracht~ benaming 
en kentekenen niet worden verwijderd, ver
anderd of onduidelijk of onzichtbaar worden 
gemaakt. 

5. Het geheel of ten dele verwijderen 
van een scheepsdeel, waarop een brand
merk voorkomt, is slechts geoorloofd op 
aanwijzing en onder controle van een amb
tenaar van de scheepsmetingsdienst na ken
nisgeving door de eigenaar of de andere per
sonen, genoemd in de artikelen 317 en 750 
van het Wetboek van Koophandel, aan de 
hypotheekbewaarder te wiens kantore het 
schip is teboekgesteld. De kennisgeving be
vat eeri omschrijving van het bestaande 
brandmerk en de reden van het voornemen 
tot verwijdering. Zij gaat vergezeld van een 
aanvraag om het schip opnieuw te branden. 

6. Indien een brandmerk geheel of ten 
dele onleesbaar is geworden of verdwenen, 
is de eigenaar of zijn de andere personen 
genoemd in de artikelen 317 en 750 van het 
Wetboek van Koophandel, verplicht zich 
onverwijld schriftelijk te richten tot de hy
potheekbewaarder, te wiens kantore het 
schip is teboekgesteld, met verzoek aan een 
ambtenaar van de scheepsmetingsdienst 
machtiging te geven he schip opnieuw te 
branden. 

7. In de gevallen genoemd in het vijfde 
en in het zesde lid is het eerste lid toepas
selijk met dien verstande, dat de hypo
theekbewaarder in dringende gevallen bij 
langdurige herstelling of verbouwing ver
klaringen zal mogen afgeven voordat het be_ 
wijs van herbranding is overgelegd. 

8. Indien bij herstelling of verbouwing 
van een schip het brandmerk of de in he\ 
derde lid bedoelde benaming en kentekenen 
zijn verwijderd of beschadigd, draagt hij, 
die de herstelling of verbouwing heeft be
werkstelligd, zorg, dat het schip niet wordt 
afgegeven voordat deze weder volledig zijn 
aangebracht. 

9. De wijze, waarop en de juiste plaäts 
waar het brandmerk moet worden aange
bracht, zullen door de betrokken ambtenaar 
van de scheepsmetingsdienst in ieder voor
komend geval worden bepaald met inacht
neming van het in het eerste lid bepaalde. 
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10. Onder "branden" in dit besluit wordt 
mede verstaan het inbeitelen of op andere 
wijze aanbrengen van de vereiste merken, 
bedoeld in het eerste lid. Onder "brand
merk" in dit besluit wordt verstaan de 
overeenkomstig de vorige zin aangebrachte 
merken. In geval van branding in het bui
tenland wordt onder het in het eerste lid 
bedoelde getuigschrift mede begrepen een 
telegrafische mededeling van de bevoegde 
autoriteit, dat de branding heeft plaats ge
had; in geval zulk een telegrafische mede
deling wordt afgegeven, wordt door de be
voegde autoriteit mede een getuigschrift in
gevuld op het daarvoor bestemde door de 
Minister van Financiën vastgestelde formu
lier. Het na branding in het buitenland te 
verstrekken getuigschrift wordt niet aan 
belanghebbenden afgegeven, doch recht
streeks aan de Hoofdinspecteur voor de 
Scheepsmeting gezonden, die het na ken
n isneming onmiddellijk aan de betrokken 
hypotheekbewaarder doet toekomen. 

9. Aan de Staat zal voor iedere bra,nding 
een recht verschuldigd zijn, waarvan het be
drag door Ons zal worden bepaald. 

1~. 1 . Hij , die van een schip als in ar
tikel 1 bedoeld is, de teboekstelling wenst te 
verkrijgen, dient ten hypotheekkantore een 
daartoe strekkende aanvrage in, tevens in
houdende een verklaring van eigendom; de 
aanvrage wordt in het register van schepen 
overgeschreven. 

2. Zo het schip reeds in een buitenlands 
register is teboekgesteld geweest, wordt 
daarbij overgelegd een door de bevoegde 
autoriteit afgegeven verklaring, waaruit 
blijkt, dat de teboekstelling vervallen en 
het schip onbezwaard is, dan wel de toe
stemming van alle ingeschreven hypothe
caire schuldeisers is verkregen. 

3. Betreft de aanvrage een schip als be
doeld is in ·artikel 1, onder b of c, dan 
wordt bij de aanvrage overgelegd: 

a. de meetbrief, afgegeven volgens de 
bestaande wettelijke voorschriften; indien 
aan de hypotheekbewaarder wordt aanne
melijk gemaakt, dat aan deze eis niet vol
daan kan worden, omdat het schip niet ge
meten is, kan in de plaats daarvan worden 
volstaan met aan die ambtenaar tevens aan
nemelijk te maken, dat het schip, wat zijn 
grootte betreft, voldoet aan de eisen in ar
tikel 4, tweede lid, omschreven; 

b. zo het schip direct van de bouwer is 
verkregen, de door deze afgegeven bijlbrief; 
zo dit stuk niet wordt overgelegd, moet in 
de aanvrage worden verklaard dat het niet 
bestaat, met opgave van de oorzaak; 

c. zo het schip niet direct van de bou
wer is verkregen, de koopbrief dan wel enig 
ander bewijsstuk van eigendom. 

4. Betreft de aanvrage een schip als 
bedoeld is in artikel 1, onder b, dan wordt 
bij de aanvrage bovendien overgelegd het 
bewijs dat het schip is ingeschreven in een 
van de registers bedoeld in de artt. 8 en II 

der Visserijwet (wet van 6 October 1908, 

Staatsblad no. 3u). Dit bewijs wordt met 
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de aanvrage tot teboekstelling mede over
geschreven. 

5. Het in het derde lid onder a om
schreven stuk wordt terstond na vergelij
king met de aanvrage tot teboekstelling aan 
de aanbieder teruggegeven. De overige in 
dat lid vermelde overgelegde stukken wor
den teruggegeven nadat het getuigschrift 
van branding aan de bewaarder zal zijn 
overgelegd; voor de teruggave stelt de hy
potheekbewaarder op 9e stukken een ver
klaring, omschrijvende het brandmerk, de 
plaats, waar dat is aangebracht, de aange
troffen oude brandmerken, de plaats waar 
deze zijn aangetroffen, en de ongeldigma
king dezer oude brandmerken overeen
komstig het slot van artikel 8, eerste lid. 

ll. 1. Hij, die de teboekstelling van een 
Nederlands zeeschip in het scheepsregister 
vraagt, zal daarbij overleggen een schrifte
lijke, door de bevoegde rechter goedge
keurde, verklaring, dat het schip is een 
Nederlands schip, welke verklaring met de 
aanvraag van teboekstelling wordt overge
schreven. · 

2. , De verklaring moet ondertekend zijn 
door degene, die de teboekstelling vraagt, 
of diens wettelijke vertegenwoordiger, of, 
wanneer de aanvraag geschiedt door een re
derij, waarin een boekhouder is aangesteld, 
een vennootschao onder een firma, een 
naamloze vennootschap, een commanditaire 
vennootschap, een vereniging, of een stich
ting door de boekhouder, door een beheren_ 
de vennoot of door een bestuurder. 

3. Teneinde de goedkeuring der verkla
ring te verkrijgen, levert de ondertekenaar 
bij de rechtbank, binnen welker gebied de 
teboekstelling zal worden gevraagd, de goed 
te keuren verklaring in onder bijvoeging 
van: 

a. de meetbrief, afgegeven volgens de 
bestaande wettelijke voorschriften; 

b . de bijlbrief, de koopbrief dan wel 
enig ander bewijsstuk van eigendom; 

c. de bescheiden, welke bovendien ter 
beoordeling van de nationaliteit van het 
schip nodig zijn. 

4. Wanneer een of meer van deze stuk
ken ontbreken, onvolledig zijn , of niet in 
overeenstemming met elkander of met de 
aangeboden verklaring, of wel, wanneer 
daaruit niet blijkt, dat het schip is een Ne
derlands zeeschip wordt goedkeuring der 
verklaring geweigerd, ten blijke waarvan 
op de verklaring de met reden omklede wei
gering wordt gesteld. 

5. De goedkeuring wordt op de verkla
ring zelve aangetekend. 

12. 1. Hij, die de overschrijving vraagt 
van een akte van eigendom, of van een akte, 
houdende een rechtstitel van eigendoms
overgang, van een teboekgesteld Nederlands 
zeeschip, zal daarbij overleggen een schrif
telijke door de bevoegde rechter goedge
keurde verklaring van de verkrijger, dat het 
schip na de overschrijving van de akte de 
hoedanigheid van Nederlands schip zal be
houden , welke vecklaring met de d aar.op 
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gestelde goedkeuring zal worden overge
schreven. Artikel 13, eerste lid, en artikel 
II, tweede lid, zijn op de verklaring van 
toepassing. 

2. Teneinde de goedkeuring der verkla
ring te verkrijgen, levert de ondertekenaar 
bij de rechtbank, binnen welker gebied het 
schip is teboekgesteld, de goed te keuren 
verklaring in onder bijvoeging van: 

a. de akte, bedoeld in het eerste lid, of 
een authentiek afschrift daarvan; 

b. de bescheiden, welke bovendien ter 
beoordeling van de nationaliteit van het 
schip nodi g zijn. 

3. Wanneer een of meer van deze stuk
ken ontbreken, onvolledig zijn, of niet in 
overeenstemming met elkander of ·met de 
aangeboden verklaring, of wel, wanneer 
daaruit niet blijkt, dat het schip na de 
overschrijving der akte, onder a genoemd, 
de hoedanigheid van Nederlands schip zal 
behouden, wordt de goedkeuring der ver
klaring geweigerd, ten blijke waarvan op 
de verklaring de met reden omklede weige-
ring wordt gesteld. · 

4. De goedkeuring wordt op de verkla
ring zelve aangetekend. 

13. 1. Elke akte van eigendom en elke 
akte, houdende een rechtstitel van eigen
domsovergang, een teboekgesteld schip be
treffend, moet bevatten : 

a. de '11aam van het schip met vermel
ding van het gebruik, waartoe het is be
stemd en van zijn bruto-inhoud of, indien 
het een bipnenschip betreft, zijn verplaat
sing; 

b. de omschrijving van het type, de sa
menstelling en de inrichting ·van het schip 
en van de kracht, de inrichting, de naam 
van de fabrikant en het fabrieksnummer 
(met aanduiding waar dit nummer is aan
gebracht) van · de werktuigen tot voortbe
weging, indien het wordt voortbewogen door 
mechanische kracht, ook wanneer deze al
leen tot hulp dient; 

c. het jaartal van de teboekstelling, de 
naam en het nummer van het kantoor, ·al
waar die teboekstelling is geschied, met 
aanduiding van de rubriek, in artikel I be
doeld. 

2. Ingeval de over te schrijven akte deze 
opgaven niet volledig inhoudt, kan hierin 
worden voorzien door een aan de voet dier 
akte gestelde aanvullende verklaring, door 
of namens de belanghebbenden ondertekend. 
Bij gebreke van die verklaring wordt de 
overschrijving geweigerd. 

3. De bepalingen van dit artikel vinden 
voor de processen-verbaal van inbeslagne
ming van teboekgestelde schepen overeen
komstige toepassing. 

14. Hij, die de overschrijving vraagt van 
een akte van eigendom of van een akte, 
houdende een r.echtstitel van eigendoms
overgang, van een teboekgesteld schip, dat 
voor zeevisserij of kustvisserij wordt gebe
zigd, zal dáarbij overleggen het bewijs be
doeld in artikel 10, vierde lid. Dit bewijs 
wordt met de akte overgeschreven. 
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15. 1. Zij, die voor de eerste maal de 
teboekstelling van een schip in het scheeps
register vragen, zijn vfij in de · keuze van 
het hypotheekkantoor, behoudens het be
paalde in artikel 7. Wordt opnieuw teboek
stelling verlangd van een schip, waarvan de 
teboekstelling is doorgehaald, dan zal deze 
moeten worden aangevraagd aan het hy
potheekkantoor waar het schip vóór de 
doorhaling was teboekgesteld. Van de vroe_ 
gere teboekstelling moet in de aanvrage 
melding gemaakt worden. 

2. De volgende overschrijvingen, hetzij 
voor het geheel, hetzij voor een aandeel, en 
de inschrijvingen, dit schip betreffende, zul
len alleen kunnen geschieden aan het hy
potheekkantoor, alwaar de eerste teboek-

, stelling heeft plaats gehad. 
3. Te dien einde zullen in de akten van 

eigendom, in de akten, houdende een rechts
titel van eigendomsovergang, in de proces
sen-verbaal van inbeslagneming, in de stuk
ken, waarbij aantekening van de toestem
ming tot doorhaling of een andere aanteke
ning wordt gevraagd, in de hypotheekakten 
en in de borderellen, het jaartal van de te
boekstelling, de naam en het nummer wor
den vermeld van het hypotheekkantoor; al
waar de eerste teboekstelling heeft plaats 
gehad, Qenevens de rubriek, bedoeld in ar
tikel 1. 

4. Ingeval zulks niet is geschied, zullen 
de belanghebbenden gehouden zijn, daarin 
door een ondertekende aanvullende verkla
ring, aan de voet van het desbetreffend ge

,.schrift te voorzien, bij gebreke waarvan- de 
gevraagde overschrijving, inschrijving of 
aantekening wordt geweigerd. 

16. 1. Hij, te wiens name een schip in 
aanbouw is teboekgesteld, is verplicht na de 
afbouw en voordat hij het schip aan een 
ander aflevert de teboekstelling als afge
bouwd schip aan te vragen. Op deze aan
vrage is artikel 8 toepasselijk; de artikelen 
10 en II blijven echter buiten toepassing. 

2. Hij, te wiens name een schip in aan- • 
bouw is teboekgesteld, is verplicht om -
indien hij het schip zelf in de vaart brengt 
- na de afbouw en voordat hij het schip in 
de vaart brengt de teboekstelling als afge
bouwd schip aan te vragen. Op deze aan
vrage zijn de arikelen 8, 10 en II van toe
passing. 

3. Het brandmerk, hetwelk dient ter 
aanduiding van het schip in aanbouw, zal 
ook worden gebezigd ter aanduiding van het 
afgebouwde schip. Na de inlevering van een 
aanvrage, als bedoeld is . in het eerste of in 
het tweede lid, machtigt de hypotheekbe
waarder de ambtenaar van de scheepsme
tingsdienst het schip te branden, voorzover 
het brandmerk niet reeds ingevolge het eer
ste of het tweede lid van artikel 8 aan het 
schip in aanbouw zelf is aangebracht. 

4. · Hij, die een schip heeft gebouwd, het
zij dit voor dgen rekening of voor rekening 
van een ander geschiedde, draagt, indien 
het brandmerk ingevolge het tweede lid van 
artikel 8 aan de bouwplaats is aangebracht, 
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zorg, dat het schip de werf niet verlaat 
voordat het brandmerk aan het schip zelf is 
aangebracht. 

17. Indien ·inschrijving wordt verlangd 
op een schip in aanbouw, moet, nevens de 
borderellen, voorgeschreven door artikel 
I23I van het Burgerlijk Wetboek in verband 
met artikel 318p en artikel 775 van het 
Wetboek van Koophandel en ingericht 
overeenkomst ig de eisen van die artikelen 
en van artikel 15, derde lid, van dit besluit, 
worden gevoegd de verklaring van een amb
t enaar van de scheepsmetingsdienst dat de 
bouw va n het schip nog niet is voltooid. De
ze verklaring wordt mede ingeschreven en 
aan de aanbieder na inschrijving terugge
geven. 

18. 1 . B ijaldien uit de registers blijkt, 
dat een en hetzelfde schip op verschillende 
hypotheekkantóren is teboekgesteld, zal de 
b ewaarder v an het Hoofdkantoor daarvan 
aan de hpotheekbewaarders, wie zulks aan
gaat, opgave moeten doen; laatstgemelden 
zijn verplicht om die opgave terzijde van 
de teboekst elling te vermelden. 

2 . De bewaarder van het Hoofdkantoor 
beslist, welke teboekstelling gehandhaafd 
blij ft. Hij draagt zorg, dat bij de gehand
haafde t eboekstelling alles wordt vermeld, 
wat bij de vervallen teboekstellingen is ver
m eld, en dat de vervallen teboekstellingen 
worden doorgehaald met verwijzing naar de 
door hem genomen beslissing. Hij maakt 
van zij n bevinding een proces-verbaal op 
en zendt dit aan het Openbaar Minist erie. 

3. Bijaldien gebleken is, dat brandmer
ken op het schip voorkomen, welke daarop 
- al dan niet in verband met de genomen 
beslissing - niet beha.ren voor te komen, 
doet h ij deze door een ambtenaar van de 
scheepsmetingsdienst vernietigen. 

19. 1. De aangiften, bedoeld in artikel 
316, tweede lid, en in artikel 752, eerste lid, 
van het Wetboek van Koophandel, en de 
aanvrage, bedoeld in artikel 753, eerste lid, 
van dat Wetboek, worden ter overschrijving 
aangeboden aan het kantoor, waar het schip 
is teboekgesteld, met aanduiding van de 
rubriek, waartoe het schip behoorde en van 
de merken, waarmede het was gebrand. 

2. Wanneer de bewaarder blijkt, dat eni
ge omst andigheid de doorhaling van de te
boekstelling van een schip wettigt, wendt hij 
zich tot de rechtbank, binnen welker kring 
zijn kantoor_ is gelegen, met het v-erzoek 
hem tot ambtshalve doorhaling machtiging 
te verlenen. 

3 . Bij het daartoe strekkende, door hem 
ondertekende verzoekschrift voegt de be
waarder alle bescheiden, welke tot staving 
daarvan kunnen dienen en te zijner beschik
king staan. 

4, De machtiging wordt op het verzoek
schrift gesteld. 
• 5. Indien van een teboekgesteld schip de 

naam, het gebruik waartoe het bestemd is, 
of de bruto-inhoud dan wel - voor binnen
schepen - de verplaatsing is veranderd, 
dan wel het schip een andere wijziging heeft 
ondergaan, zodanig, dat de beschrijving van 
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het schip in het algemeen register niet meer 
beantwoordt aan de werkelijkheid, zal daar
aan door de eigenaar of door de andere 
personen, genoemd in de artikelen 317 en 
7 50 van het Wetboek van Koophandel, aan
gif te moeten worden gedaan, op de wijze, in 
het eerste lid voorgeschreven, met vermel
ding van de _verandering of wijziging. Deze 
aangifte wordt in het desbetreffende register 
overgeschreven.. De beschrijving van het 
schip volgens de teboekstelling wordt daar
mede in overeenstemming gebracht. 

6. De eigenaar of de andere personen, 
genoemd in artikel 3 1 7, eerste lid, van het 
Wetboek van Koophandel, zijn bevoegd ten 
aanzien van een schip, hetwelk voor d!:! zee
visserij of kustvisserij wordt gebezigd, een 
aanvrage tot doorhaling van de teboekstel
ling in te leveren. Het eerste lid is op deze 
aanvrage toepasselijk. 

20. 1. In alle gevallen, waarin een aan
gif te of mededeling is gedaan welke door
haling ener teboekstelling ten doen heeft, 
zal hieraan slechts dan gevolg worden ge
geven, indien geen zakelijk gerechtigden op 
het schip zijn ingeschreven of de ingeschre
ven zakelijk gerechtigden hun toestemming 
tot de doorhaling verlenen. 

2. Het vorige lid is niet toepasselijk ten 
aanzien van de aangifte bedoeld in artikel 
31, tweede lid, van het Wetboek van Koop
handel. 

21. I. Indien een schip, verkregen door 
het Rij k of enig openbaar lichaam, bestemd 
wordt tot de openbare dienst, zal van die 
bestemming, iI!dien daarvan niet uit de 
overgeschreven akte van verkrijging blijkt, 
schriftelijk mededeling worden gedaan door 
of vanwege de verkrijger aan de bewaarder 
van het kantoor, waar het schip is teboek
gesteld. Deze mededeling wordt ten hypo
theels:kantore bewaard. 

2 . In elk geval is de bewaarder zonder 
machtiging tot · doorhaling van de teboek
stelling gehouden. 

22. 1. Het geschrift, waarbij een aan
tekening in het scheepsregister, welke 
krachtens het Wetboek van Koophandel kan 
plaats hebben, wordt gevraagd, behoort in 
het desbetreffend register te worden over
geschreven. 

2. Op de doorhaling van een aantekening 
betreffende de instelling ener vordering tot 
levering vinden de bepalingen van het Ko
ninklijk besluit yan II Maart 1840, Staats
blad no. 6, overeenkomstige toepassing. 

3. De aantekening, dat een schip ver
huurd is, als bedoeld is in artikel 322 van 
het Wetboek van Koophandel of de aante
kening, dat een schip in gebruik is bij een 
ander dan de eigenaar, als bedoeld is in ar
tikel 781 van dat Wetboek, of de ·aanteke
ning dat een boekhouder is aangesteld of 
ontslagen als bedoeld is in artikel 329 van 
dat Wetboek, wordt doorgehaald op schrif
telijk verzoek van de eigenaar of ingevolge 
een daartoe strekkend in kracht van gewijs
de gegaan vonnis van de rechtbank binnen 
welker gebied het schip is teboekgesteld. 

4. Akten, houdende toestemming tot 
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doorhaling van overschrijvingen. inschrijvin_ 
gen of aantekeningen bedoeld in het tweede 
lid en de verzoeken tot doorhaling van aan
tekeningen bedoeld in het derde lid, worden 
niet overgeschreven, doch ten hypotheek
kantore genummerd en bewaard. 

23. Indien in de gevallen van de artike
lèn 1, 19 en 21 de teboekstelling is doo_rge
haald, zullen niettemin de doorhalingen van 
hypothecaire inschrijvingen, processen-ver
baal van inbeslagneming en aantekeningen 
in de vroegere teboekstellingen kunnen ge
schieden. 

24. Indien ingevolge het tweede lid van 
artikel 750 van het Wetboek van Koophan
del een gekozen woonplaats door een andere 
wordt vervangen, zullen de personen ge
noemd in het eerste lid van dat artikel daar
van mededeling doen ten kantore waar het 
schip is teboekgesteld, met vermelding van 
de betrekkelijke aanvrage tot teboekstelling. 
Deze mededeling wordt in het desbetreffend 
register overgeschreven. 

25. 1. Schepen, welke overeenkomstig 
het Koninklijk besluit van 21 Juni 1836, 
Staatsblad no. 41, in de oude, op dat besluit 
gegrondveste, scheepsboekhouding zijn te
boekgesteld kunnen met toepassing van de 
artikelen 10 en II in de nieuwe scheeps
boekhouding worden teboekgesteld, indien 
die schepen voldoen aan de eisen omschre
ven in artikel 4 , tweede lid, en wel uit
sluitend aan het Hypotheekkantoor, waar 
die schepen in de oude boekhouding zijn 
teboekgesteld. Van die oude teboekstelling 

., wordt in de aanvrage melding gemaakt. · 
2. D e teboekstelling van binnenschepen 

in de oude, op het Koninklijk besluit van 
21 Juni 1836, Staatsblad no. 41, gegrond
veste scheepsboekhouding geldt niet als de 
verplichte teboekstelling voorgeschreven in 
artikel 749 van het Wetboek van Koophan
del. 

26, r. De boekhouding gehouden sinds 
het in werking treden van het Koninklijk 
besluit van 28 December 1925, Staatsblad 
no. 518, maakt deel uit van de nieuwe boek
houding. 

2 . De teboekstelling van binnenschepen 
krachtens het Koninklijk besluint van :a8 
December 1925, Staatsblad no. 518, geldt als 
de verplichte teboekstelling voorgeschreven 
in artikel 749 van het Wetboek van Koop
handel. Echter behoort voor zodanige te
boekstelling ter voldoening aan artikel 750, 
tweede lid, van genoemà wetboek een aan
vrage tot vermelding der gekozen woon
plaats bij de hypotheekbewaarder te wiens 
kantore het schip is teboekgesteld te wor
den ingediend, welke aanvrage in het des
betreffende register wordt overgeschreven. 
Deze aanvrage moet worden ingediend bin
nen zes maanden na het tijdstip, waarop 
ingevolge het eerste lid, onder c, of het 
tweede lid, van artikel XVI der wet van 24 
Juni 1939, Staatsblad no. 201, de in die wet 
vervatte bepalingen inzake het scheepsre
gister in werking treden. 

Z7. 1. Zodra ingevolge artikel 25 de te
boekstelling overeenkomstig dit besluit is 
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geschied, zal de bewaarder naast de teboek
stelling in het nieuwe scheepsregister ten 
aanzien van het desbetreffende schip ver
wijzen naar alles, wat vermeld is in het 
oude scheepsregister. 

2. Deze verwijzingen hebben de kracht 
van boeking (wanneer de verwijzing een 
pand- of verpandbrief betreft, van boeking 
als hypotheek) van datgene, waarnaar ver
wezen wordt, in de nieuwe registers. 

28 r. De bepalingen, voorkomende in 
de zesde afdeling van de XXste titel van 
het Ilde boek van het Burgerlijk Wetboek, 
zijn insgelijks ten deze toepasselijk. 

2 . De bewaarder is verplicht, van alle 
verrichtingen, de teboekstelling van een 
schip betreffende, dadelijk mededeling te 
doen aan de schuldeisers van de op dit 
schip ingeschreven hypotheken. Deze mede
deling wordt gezonden naar de in het bor
derel gekozen woonplaats. 

Bij niet-naleving van deze verplichting is 
noch de Staat noch de bewaarder tot ver
goeding van mogelijk nadeel gehouden. 

29. Dit besluit kan worden aangehaald 
als Maatregel Schepen. 

30. I. De Minister van Financiën is be_ 
voegd de scheepsboekhouding, gehouden 
aan de kantoren van bewaring van de hy
potheken, het kadaster en de scheepsbewij
zen over te brengen naar één kantoor van 
bewaring der scheepsbewijzen. 

2. Indien zulks geschiedt komen de 
voorschriften in dit besluit gegeven inzake 
de boekhouding der schepen aan het Hoofd
kantoor van bewaring der scheepsbewijzen 
te vervallen. 

31. r. Dit besluit treedt in werking op 
het tijdstip waarop ingevolge het eerste lid 
onder c of het tweede lid van artikel XVI 
der wet van 24 Juni 1939, Staatsblad no. 
201, de in die wet vervatte bepalingen in
zagae het scheepsregister in werking wor-
den gesteld. • 

2. Op dat tijdstip vervalt het Koninklijk 
· besluit van 28 December 1925, Staatsblad 
no. 518, met de daarin aangebrachte wijzi
gingen. 

3. Niettemin zullen doorhalingen van 
over- of inschrijvingen, welke hebben 
plaatsgevonden vóór het in werking treden 
van het Koninklijk besluit van . 28 Decem
ber 1925, Staatsblad no . 5r8, nog in het 
oude register kunnen geschieden. 

De Ministers van Financiën, van Ver
keer en Waterstaat en van Justitie zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van S tate. 

Soestdijk, 6 August us r948. 
JULIANA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

·De Minister van Justitie, WIJERS. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 
J. R. H. VAN S CHAIK. 

Uitgeg. 8 October 1948.) 
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7 Augustus 1948. BESLUIT, houdende wijzi
ging van het Tweede Uitvoeringsbesluit 
van de Secretaris-Generaal .van het De- . 
partement van Sociale Zaken ingevolge 
het Ziekenfondsenbesluit, Staatsblad 
1941, No. S. 809. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, · 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 26 Mei 1948, no. 352 K/ 
Dossier 1, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op artikel 7, lid' 2, van het Zieken
fondsenbesluit (Besluit no. 160/1941); 

Overwegende, dat het wenselijk is ;"wijzi
ging te brengen in het bepaalde in artikel 14, 
onder 6 van het Tweede Uitvoeringsbesluit 
van de Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Sociale Zaken ingevolge het Zieken
fondsenbesluit (Besluit no. 201/1941), ten
einde de mogelijkheid te openen, een gehele 
of gedeeltelijke vergoeding voor de kosten 
van verpleging in een sanatorium voor tuber
culoselijders of in een daarmede gelijkgestelde 
inrichting, welke krachtens de huidige bepa
ling slechts gedurende een termijn van ten 
hoogste een jaar kan worden verleend, over 
een langere tijdsduur te verstrekken; 

De Raad van State gehoord (advies van 
22 Juni 1948, no. 33); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Sociale Zaken van 30 Juli 1938, no. 545/K 
dossier I, Afdeling Volksgezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. t. Het bepaalde in artikel 14, onder 

6, van het Tweede Uitvoeringsbesluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken ingevolge het Ziekenfond
senbesluit (Besluit no. 201'1941) wordt ge
lezen als volgt : 

"een gehele of gedeeltelijke vergoeding van 
de kosten van verpleging in een sanatorium 
voor tuberculoselijders of in een door de Ge
neeskundig Hoofdinspecteur van de Volks
gezondheid daarmede gelijkgestelde inrich
ting, overeenkomstig door de Commissaris te 
stellen regelen, gedurende een tijdvak en tot 
een bedrag door de Commissaris vast te stel
len en zo nodig door hem te wijzigen, mits 
een advies tot opneming is uitgebracht door 
een consultatiebureau-arts en de opneming 
en de verpleging geschieden onder goedkeu
ring van een door de Commissaris aan te wij
zen controlerend geneeskundige; " . 

2- Dit besluit wordt geacht te zijn in wer
king getreden met ingang van I Januari 1947. 

De Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad" 
van State en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 7 Augustus 1948. 

De Minister van Sociale Zak,n, 
A.M. JOEKES. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 10 September 1948.) 
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9 Augustus 1948. BESLUIT, houdende ver
nietiging van het besluit van Burge
meester en Wethouders der gemeente 
Huissen dd. 20 Augustus 1947 tot het 
verlenen van ontslag aan M. H. Levels 
als bouwkundig opzichter in tijdelijke 
dienst van die gemeente. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 29 Juni 1948, No. 
34542/G, afdeling Ambtenarenzaken, Bureau 
1; 

Overwegende, dat Burgemeester en Wet
houders van de gemeente Huissen bij hun 
besluit van 20 Augustus 1947, agenda no. 16, 
met ingang van diezelfde datum ontslag 
hebben verleend aan M. H. Levels als bouw
kundig opzichter in tijdelijke dienst van die 
gemeente op grond, dat deze buiten zijn in
structie om particuliere werken heeft aange-
nomen en uitgevoerd; · 

dat dit ontslag derhalve is verleend op 
staande voet zonder toevoeging van het 
praedicaat eervol en mitsdien is te beschou
wen als een niet-eervol ontslag in de zin van 
het eerste lid, onder i, van artikel 22 van het 
Ambtenarenreglement der gemeente Huissen; 

dat een dergelijk ontslag ingevolge het 
eerste lid van artikel 29 van evengenoemd 
reglement alleen wordt verleend bij wijze van 
straf; 

dat nu de opzichter Levels ter zake van 
deze strafoplegging niet is gehoord gelijk op 
grond van het eerste lid van artikel 24 van 
het gemeentelijk Ambtenarenreglement had 
dienen te geschieden; 

dat immers de bespreking ter vergadering 
van het college van Burgemeester en Wet
houders van Huissen van 31 Juli 1947 met de 
gemeente-architect en Levels geenszins het 
karakter droeg van een horen in dé zin van 
genoemd artikel 24, doch veeleer van een po
ging om tot een minnelijke oplossing van de 
gerezen moeilijkheden te geraken; 

dat de strafoplegging derhalve heeft plaats 
gevonden in strijd met het voorschrift van 
het eerste lid van artikel 24 van het gemeen
telijk Ambtenarenreglement en dientenge
volge ook in strijd met de wettelijke bepaling 
van het derde lid van artikel 125 van de 
Ambtenarenwet 1929 ter uitvoering waarvan 
immers genoemd voorschrift wordt geacht 
te zijn gegeven; 

dat toch aan deze wtesbepaling elke bete
kenis zou worden ontnomen, indien - nadat 
de Raad voorschriften ter uitvoering daarvan 
heeft vastgesteld - het aan Burgemeester 
en Wethouders zou vrijstaan naar goedduh
ken van die voorschriften af te wijken; 

dat mitsdien bovengenoemd besluit, als 
genomen in strijd met artikel 125 van de 
Ambtenarenwet 1929 niet in stand kan blij
ven en behoort te worden vernietigd; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1948, No. 46); , 

Gezien het nader rapport van de Minis
ter van Binnenlandse Zaken van 3 Augustus 
1948, No. 35586/G, Afdeling Ambtenaren-
zaken, Bureau 1; · 
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Gelet op de artikelen 185 en 186 van de 
gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te vernietigen wegens strijd met artikel 

125 van de Ambtenarenwet 1929 het besluit 
van Burgemeester en Wethouders van de 
gemeente Huissen van 20 Augustus 1947, 
agenda no. 16, strekkende tot het verlenen 
van ontslag aan M. H . . Levels als bouwkun
dig opzichter in tijdelijke dienst van die ge
meente. 

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

Soestdijk 9 Augustus 1948. 
JULTANA 

De Minister van B innenlandse Zaken, 
]. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 3 September 1948.) 
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9 Augustus z948. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 12 der Wet buitengewoon 
pensioen 1940--1945 (Staatsblad 1947, 
No. H 313). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
de Ministers van Binnenlandse Zaken, van 
Financiën en van Sociale Zaken van 22 

Juni 1948, afdeling Maatschappelijke Zorg 
II, bureau 4, No. 4077; 

Gelet op de artikelen 3, 12, eerste lid, en 
20, eerste lid, van de Wet buitengewoon 
pensioen 1940--1945 (Staatsblad 1947, No. 
H 313); 

Gezien de adviezen van de Buitengewone 
Pensioenraad en de Stichting 1940--1945; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1948, No. 47); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Binnenlandse Zaken, mede namens zijn 
voornoemde Ambtgenoten, van 2 Augustus 
1948, Afdeling Maatschappelijke Zorg II, 
bureau 4, No. 4663; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt verstaan on

der: 
"de wet": de Wet buitengewoon pensioen 

,940--,945 (Staatsblad ,947, No. H 3,3); 
.,de Raad": de Buitengewone P ensioen

raad, bedoeld in artikel 2 1 der wet. 
2. x. ~Is het bedrag van de over enig 

kalenderjaar genoten verrekenbare inkom
sten, bedoeld in de artikelen 12, eerste en 
tweede lid, en 20 der wet, wordt, behoudens 
het bepaalde in de volgende artikelen, aan
gemerkt het op dat jaar betrekking hebbend 
zuiver inkomen in de zin van artikel 4 van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941, 
verminderd met het buitengewoon pensioen 
en met de in artikel 12, derde lid, der wet 
bedoelde pensioenen en andere inkomsten. 

2." Ingeval in het zuiver inkomen, be
doeld .in het eerste lid, ziin be<trepen in
komsten van minderjarige kinderen, worden 
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deze mede in mindering gebracht op het 
zuiver inkomen, tenzij bedoelde inkomstèn 
in de pensioensgrondslag zijn opgenomen. 

3. Het bedrag van de verrekenbare in
komsten, bedoeld in artikel 2, wordt ver
minderd met: 

x. het door de R aad vast te stellen kapi
taalsinteringsbestanddeel van periodieke uit
keringen, welke aan de gepensionneerde op
komen ingevolge een uit zijn vermogen af
komstige prestatie, berekend door vergelij
king van de contante waarqe van die uit
keringen aan het begin en het einde van 
het betreffende belastingjaar. Voorzoveel 
deze periodieke uitkeringen afkomstig zijn 
uit premiën voor lijfrente, welke de gepen
sionneerde heeft betaald in de belasting
jaren, volgende op de datum van ingang van 
zijn buitengewoon pensioen, en welke bij het 
berekenen van zijn zuiver inkomen als be
doeld in artikel 2, eerste lid , in mindering 
zijn gebracht, wordt het kapitaalsinterings
bestanddeel niet van de verrekenbare in
komsten afgetrokken: 

2. de inkomsten, welke onverplicht door 
derden aan de gepensionneerde worden ver
schaft; 

3. de, t engevolge van de inkomstenstij
ging uit onderneming of arbeid gederfde 
baten, welke voortvloeien uit de onder 2 

bedoelde onverplichte bijdragen van derden, 
indi(,ll _ en voorzover de omstandigheden 
naar het oordeel van de Raad daartoe aan
leiding geven; 

4. een sbm, gelijk aan het bedrag der op 
de gepensionneerde drukkende buitengewone 
lasten, dat uit hoofde van artikel 51 van 
het Besluit op de Inkomstenbelasting 1941 
bij de bepaling van de vermindering van 
het belastingbedrag in aanmerking is geno
men of zou zijn genomen, indien een aan
slag ware opgelegd met dien verstande, dat 
mede als buitengewone lasten worden aan
gemerkt uitgaven tot voorziening in het Ie- ' 
vensonderhoud van m eerderjarige kinderen, 
voor wie volgens het Besluit op de Inkom
stenbelasting 1941 kinderaftrek wordt ·ge
noten of zou kunnen worden genoten. 

4. x. Indien verrekenbare inkomsten, 
bedoeld in artike.1 2, worden genoten krach
tens erfrecht, dan wel uit door erfrecht ver
worven bezit, voorzover deze eerst na het 
tijdstip, hetwelk gediend heeft voor de vast_ 
stelling van de pensioensgrondslag, van 
bloed- en aanverwanten in de rechte lijn en 
_in de tweede graad der zijdlinie zijn ver
worven, wordt wegens deze inkomsten van 
het buitengewoon pensioen niet meer in 
mindering gebracht dan zou zijn geschied, 
indien dit pensioen was berekend naar een 

' grondslag, waarin deze inkomsten zijn be
grepen. 

2. Het in artikel 8, vierde lid, der wet 
vastgestelde maximum geldt mede voor de 
pensioensgrondslag, bedoeld in het slot van 
het voorgaande lid. 

3. De inkomsten, welke volgens het eer
ste lid in de pensioensgrondslag zijn begre
pen, worden geacht vier procent te bedra
gen van de wa_arde, die het in dat lid be-
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doelde bezit ten tijde van het verwerven 
had. 

5. Onverminderd het bepaalde in de 
voorafgaande artikelen worden voor de we
duwe, die als zodanig buitengewoon pen
sioen geniet, op de in artikel 2 bedoelde ver -
rekenbare inkomsten in mindering gebracht 
de kosten, die naar het oordeel van de Bui
tengewone Pensioenraad noodzakelijk zijn 
om uit eigen onderneming of arbeid inkom
sten te vetwer.ven, tenzij deze kosten reeds 
bij het bepalen van het zuiver inkomen in 
aanmerking zijn genomen. 

6. Onverminderd het bepaalde in de 
voorafgaande artikelen wordt voor de deel
nemer aan het verzet, die buitengewoon pen_ 
sioen geniet, van de in artikel 2 bedoelde 
verrekenbare inkomsten in mindering ge
bracht het bedrag, dat deze ingevolge enige 
regeling betreffende kindertoeslag of -bijslag 
geniet voor kinderen, die na het tijdstip, 
hetwelk gediend heeft voor de beoordeling 
van de pensioensgrondslag, zijn geboren of 
deel zijn gaan uitmaken van ·diens gezin. 

7. Op de inkomsten, bedoeld in artikel 
20, derde lid, der wet is artikel 4 van dit 
besluit niet van toepassing. 

8. Zolang het bedrag der verrekenbare 
inkomsten, bedoeld in artikel 2, niet bekend 
is, wordt dit bedrag door de Raad, met in
achtneming voor zoveel mogelijk van boven_ 
staande bepalingen, voorlopig geschat. 

9. Voor ~e toepassing van dit besluit . 
worden pensioenen en wachtgelden, welke 
krachtens een van overheidswege vastgesteld 
voorschrift in verband met het genot van 
inkomsten aan vermindering onderworpen 
zijn, geacht te zijn genoten tot het uit dien 
hoofde verminderd bedrag. 

10. Indien een gepensionneerde inkom
sten geniet of gaat genieten, welke ingevolge 
de voorafgaande artikelen voor verrekening 
met het buitengewoon pensioen in aanmer
king komen, doet hij. terstond mededeling 

' aan de Raad van het bedrag en de aard dier 
inkomsten. 

11. Indien de Stichting 1940-1945, de 
Stichting Friesland 1940-1945, en de Stich
ting Sneek 1940-1945 kennis hebben ge
kregen van een omstandigheid, welke voor 
de toepassing van de artikelen 12 en :;io der 
wet van belang kan zijn; doen wij hiervan 
onverwijld mededeling aan de Raad. 

12. Met de controle op de in de artikelen 
12 en 20 der wet bedoelde inkomsten zijn in 
het bijzonder belast de inspecteurs der be
lastingen. Zij ontvangen daartoe van de 
Raad opgave van de gepensionneerden, die 
in hun inspectie wonen en handelen overi
gens naar de door de Minister van Finan
ciën te geven aanwijzingen. 

13. · De t e verrekenen inkomsten van bui
t~n het Rijk in Europa woonachtige gepen
s,onneerden worden door dé Raad overeen
komstig het bepaalde in de voorafgaande 
artikelen vastgelegd op grond van de door 
de Nederlandse Consul in het land van in
woning van de gepensionneerde door tussen
komst van de Minister van Buitenlandse 
Zaken te verstrekken gegevens. Indien ech-
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ter de gepensionneerde woonachtiP' is in het 
Rijk buiten Europa, worden de gegevens 
verstrekt door de hoogste Nederlandse Auto_ 
ritelt in die gebiedsdelen door tussenkomst 
van de Minister van Overzeese Gebieds
delen. 

De Ministers van Binnenlandse Zaken, 
van Financiën en van Sociale Zaken zijn 
ieder voor zoveel hem aangaat belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State, aan de Algemene Re
kenkamer en aan de Buitengewone Pen-
sioenraad. · 

Soestdijk, 9 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De M. v. Binnen/. Z .. J. H. V. MAARSEVEEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

D e Min. van Sociale Zaken; A .. M. JOEKES. 

(Uitgeg. ID September x948.) 
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II Augustus 1948. BESLUIT, tot vernieti
ging van het besluit van de Raad der 
gemeente Zandvoort d.d. 20- Januari 
1948, in zake het houden van een inter
pellatie over woningvordering en -ver-
deling. . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, · 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 23 Juni 1948, No. 
U. 7686, afdeling Binnenlands Bestuur, bu
reau Bestuurszaken, tot vernietiging van het 
besluit van de raad der gemeente Zandvoort 
d.d. 20. Januari 1948, No. 1 (5) ; waarbij toe
stemming werd verleend tot het houden 
van een interpellatie over woningvordering 
en -verdeling in de ruimste zin; 

Overwegende, dat volgens artikel 216 der 
gemeentewet cle leden van het college van 
burgemeester en wethouders, ieder afzonder
lijk en tezamen, voor het door het college ge
voerd bestuur van de huishouding der ge
meente, aan de raad verantwoording schul
dig zijn en hem te dien aanzien alle verlangde 
inlichtingen geven; 

dat de interpellatie betrekking heeft op de 
wijze , waarop het collegl! van burgemeester 
en wethouders de taak, aan dat college in de 
Woonruimtewet 1947 opgedragen, vervult; 

dat de taak, welke in evengenoemde wet 
aan burgemeester en wethouders is opgedra
gen, daaronder mede begrepen de uitvoering 
v'.'-n de vero_rdening, bedoeld in artikel 4, lid 1, 
dier wet, met betreft de huishouding der ge
meente; 

dat de gemeenteraad dan ook · niet be
voegd is, burgemeester en wethouders te 
interpelleren omtrent het door dat college ter 
uitvoering van de Woonruimtewet 1947, 
Staatsblad No. H 291, gevoerde beleid· 

dat mitsdien voormeld besluit van de raad · 
der gemeente Zandvoort in strijd is met arti
kel 216 der gemeentewet; 
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Gelet op artikel 185 der gemeentewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

27 Juli 1948, No. 44); 
Gezien het nader rapport van voornoemde 

Minister van 4 Augustus 1948, No. 7686, 
afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Be
stuurszaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
voormeld besluit van de raad der gemeente 

Zandvoort d .d. 20 Januari 1948, No. 1 (5), 
te vernietigen wegens strijd met de wet. 

De Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State. 

Het Loo, 11 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J . H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 27 Augustus 1948.) 

S, I 364 

II A':~':s~us z948. BESLUIT, houdende 
w1Jz1gmg en aanvulling van het Ko
ninklijk besluit van ro September 1923 
(Staatsblad No. 434), tot regeling van 
het eindexamen der kweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhalmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
3 Juli 1948, No. 4532, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat het noodzakelijk is in het Ko
ninklijk besluit van ro September 1923 
(Staatsblad no. 434), zoals dit laatstelijk is 
gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 3 
Juni 1946 (Staatsblad no. G 138), een rege
ling op te nemen voor het van de leerlingen 
der aan de kweekscholen voor onderwijzers 
en onderwijzeressen verbonden eenjarige 
cursussen af te nemen examen, bedoeld in 
artikel 31g van het Koninklijk besluit van 
23 Augustus 1933 (Staatsblad no. 455), zo
als dit laatstelijk is gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 16 Juli 1947 (Staats
blad no. H 244), en in artikel 45 van het 
Koninklijk besluit • van 23 Augustus 1933 
(Staatsblad no. 456), zoals dit laa tstelijk is 
gewijzigd bij het K oninklijk besluit van 16 
Juli 194 7 (Staatsblad no. H 245); 

dat voorts de bepalingen omtrent de toe
lating van leerlingen tot de eindexamens 
dier kweekscholen in overeenstemming die
nen te worden gebracht met de bij de Ko
ninklijke besluiten van 16 Juli 1947 (Staats
blad no. H 244) en 16 Juli 1947 (Staatsblad 
no. H 245) gewijzigde regelen inzake de toe
lating van leerlingen tot die scholen; 

De Onderwijsraad, afdeling voor het al
gemeen vormend lager onderwijs en het be
waarschoolonderwijs, gehoord, advies van 
19 Mei 148, no. 8200; 
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De Raad van State gehoord, advies van 
27 Juli 1948, no. 55; 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 5 Augustus 1948, No. 
5272, afdeling Lager Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Koninklijk besluit van ro September 

1923 (Staatsblad no. 434), zoals dit laatste
lijk is gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 3 Juni 1946 (Staatsblad no. G 138), 
als volgt aan te vullen en te wijzigen: 

Art. I. De artikelen 2 tot en met 25 
worden gebracht onder een paragraaf, welke 
luidt : § x. Van het eindexamen der kweek
scholen. 

Art. II. In artikel 23 wordt in plaats 
van "1 September" gelezen: 30 September. 

Art. III. Na paragraaf 1 wordt een 
nieuwe paragraaf ingevoegd, welke de titel 
draagt: § 2. Van het eindexamen der een
jarige cursussen. 

Deze paragraaf luidt als volgt: 
§ 2. Van het eindexamen der eenjarige 

cursussen 
Art. 25bis. x. Het examen wordt tus

sen 15 Augustus en 15 September daaraan
volgende afgenomen. In het geval, bedoeld 
in artikel n, kan het examen na laatstge
noemde datum plaats hebben. 

2. Zij , die zijn afgewezen, alsmede zij, 
die tengevolge van bijzondere omstandig
heden, ter beoordeling van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
niet aan het examen hebben kunnen deelne
men, worden v66r 1 Maart daaraanvolgende 
nogmaals in de gelegenheid gesteld zich 
daaraan te onderwerpen. Dit examen kan 
voor de leerlingen van twee of meer cursus
sen gezamenlijk worden gehouden. Al het
geen verder betrekking heeft op dit examen 
wordt door die Minister geregeld. 

Art. 25ter. 1. Onder toezicht van door 
de voornoemde Minister aan te wijzen ge
committeerden nemen de directeur en de 
leraren van de cursus het examen af. Voor 
het vak lichamelijke oefening wijst de voor
noemde Minister één gec·ommitteerde aan. 
Hij ·kan ieder der overige gecommitteerden 
voor bepaalde vakken aanwijzen. Geschiedt 
dit niet, dan verdelen de gecommitteerden 
de vakken onderling. De voornoemde Mi
nister wijst een der gecommitteerden als 
voorzitter aan, die namens hen de nodige 
briefwisseling voert. 

2. De directeur regelt het examen met 
inachtneming van het bepaalde in de vol
gende artikelen en van de door de voor
noemde Minister te geven aanwijzingen. 

3. De gecommitteerden zien toe, dat het 
examen naar behoren wordt afgenomen. 

Art. 25quater. 1. De beraadslaging over 
de uitslag van het examen heeft plaats in 
een vergadering van directeur en leraren, 
welke wordt bijgewoond door de gecommit
teerden. 

2. D aarbij wordt een afschrift overgelegd 
van de cijfers, welke in de loop van het 
cursusjaar aan de leerlingen voor vorderin
gen en ijver zijn toegekend. 

3. Zonder stemming worden afgewezen 
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zij, die bij het examen in dt, vakken Neder
landse taal of opvoedkunde een 4 or een 
lager cijfer hebben behaald. De gecommit
teerden zijn bevoegd de adspirant he,t exa
men in een dezer vakken geheel of gedeel
telijk opnieuw te doen afleggen. 

4. In alle andere gevallçn maken direc
teur en leraren door stemming hun gevoelen 
kenbaar. Daarna plegen de gecommitteer
den onderling overleg en delen vervolgens 
hun gevoelen mede. 

5. Aan de beraadslaging over de uitslag 
van het examen in lichamelijke oefening 
neemt met de directeur slechts deel de 
leraar, die met het examineren van dit vak 
was belast. · 

Bij die beraadslaging is alleen de gecom
mitteerde voor dat vak aanwezig. Bij deze 
beraadslaging wordt overgelegd een afschrift 
als in het tweede lid bedoeld. 

Art. 25quinquies. De omvang der ken
nis of bedrevenheid, welke in elk vak, waar
in volgens artikel 25sexies examen moet 
worden afgelegd, van de adspiranten wordt 
gevorderd, is aangewezen in het programma 
A gehecht aan het Koninklijk ,besluit van 
10 September 1923 (Staatsblad no. 433), 
zoals dit thans luidt. 

Art. , 25sexies. x. _ Het schriftelijke ge-
deelte van het exam)'!n omvat de vakken: 

a. Nederlandse taal; 
b. opvoedkunde; 
c. schrijven. 
2. Het mondelinge gedeelte van het exa~ 

men omvat, behalve zingen, tekenen ·en li
chamellijke oefening, de vakken: 

a. Nederlandse taal (lezen daaronder be
grepen); 

b , opvoedkunde. 
3 ,,,- Bij het- schriftelijke examen in d~ Ne
derlandse taal wordt een afzonderlijk on
derzoek ingesteld naar het zuiver schrijven. 

4. Bij zingen, tekenen en lichamelijke 
oefening wordt een onderzoek naar de be
drevenheid in die vakken ingesteld. 

5. De in het tweede en vierde lid ge
stelde eis geldt, voor zover het vak 'licha
melijke oefening betreft, niet voor de adspi
ranten, die aan de cursus het onderwijs in 
dit vak niet hebben genoten krachtens de 
vrijstelling volgens artikel 7, vierde lid, van 
het Koninklijk besluit van 23 Augustus 
1933 (Staatsblad no. 455), of artikel 21, 
tweede lid, van het Koninklijk besluit van 
23 Augustus 1933 (Staatsblad no. 456), zo
als die besluiten thans luiden. 

Art. 25septies. Het schriftelijke gedeelte 
van bet examen wordt niet in het openbaar 
gehouden. De voornoemde Minister kan ten 
aanzien van de openbaarheid van het mon
delinge gedeelte en van het afleggen van 
bewijzen van bedrev·enheid beperkende re
gelen stellen. 

Art. 25octies. Het examen duun voor 
iedere adspirant niet langer dan twee dagen 
en op één dag niet langer dan zes uren. 

Art. 25novies. x. Tot het afleggen van 
het examen worden alleen toegelaten de 
leerlingen, die de cursus volledig en tot het 
einde hebben gevolgd. 
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2. De voornoemde Minister kan van de 
in het eerste lid gestelde eis ontheffing ver-
lenen. · 

Art. 25decies. Op het in deze paragraaf 
bèdoelde eindexamen zijn van overeen
komstige toepassing de artikelen: 3, 4, 5, 7, 
8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 18, 19, derdé Jid, 
20, 21, eerste, tweede, vierde en vijfde lid, 
22, 24 en 25. 

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

Het Loo, II Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uitgeg_ 24 Aug. z948). 

S. I 365 

n Augustus z948. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad 
van de op 2 Juli 1948 te 's-Graven
hage gesloten Overeenkomst tot econo
mische samenwerking tussen Neder
land en de Verenigde Staten van Ame
rika. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gezien de op 2 Juli 1948 te 's-Graven
hage ondertekende Overeenkomst tot eco
nomische samenwerking tussen ,de Regerin
gen vari het Koninkrijk der Nederlanden 
en van de Verenigde Staten van Amerika, 
met bijlagen, waarvan een afdruk bij dit 
besluit is gevoegd; 1 

Op de voordracht van de Minister van 
Buitenlandse Zaken van 5 Augustus 1948, 
Kabinet en Protocol No. 78779; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemde Overeen

komst te doen bekendmaken door de plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoe-. 
ring van hetgeen te dezen wordt véreist. 

Het Loo, 11 Augustus 4948. 

JULIANA. 
De Min. van Buiten~. Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. z4 Sept. z948). 

Overeenkomst tot economische samenwer
king tussen de Regering·en van het Jfonlnk
rijk der N ederlan1Ien en de Verenigde Staten 

, van Amerika. 

De Nederlandse Regering ter ene zijde en 
de Regering der Verenigde Staten van 
Amerika ter andere zijde: 

~ De Engelse tekst is niet opgenomen. 
49 
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Erkennende, dat het herstel of het be
houd in Europese landen van beginselen 
van persoonlijke vrijheid, vrije instellingen 
en waarachtige onafhankelijkheid groten
deels berust op het scheppen van gezonde 
economische voorwaarden, evenwichtige in
t ernationale economische verhoudingen, en 
het bereiken door de Europese landen van 
een gezonde economie, die onafhankelijk 
is van buitengewone hulpverlening van 
buitenaf; 

Erkennende, dat ean krachtige en wel
varende Europese economie essentieel is 
voor het bereiken van de doeleinden van de 
Verenigde Naties ; 

Overwegende, dat het verwezenlijken van 
zodanige voorwaarden een Europees Her
stelplan van eigen hulp en wederkerige sa
menwerking nodig maakt, dat openstaat 
voor alle naties, die samenwerken in een 
zodanig plan, hetwelk gegrond is op een 
krachtige .productie-inspanning, de expansie 
van de buitenlandse handel, het scheppen 
of het behouden van een intern financieel 
evenwicht en de ontwikkeling van econo
mische samenwerking, met inbegrip van 
alle mogelijke maatregelen om gezonde wis
selkoersen in te stellen en te behouden en 
om handelsbelemmeringen te verminderen; 

Overwegende, dat ter bevordering van 
deze beginselen de Nederlandse Regering 
zich met andere naties, die van dezelfde 
g.eest zijn bezield, verbonden heeft in een 
Verdrag nopens Europese Economische 
Samenwerking, dat te Parijs werd onderte
kend op 16 April 1948, waarin de onder
tekenende partijen zijn overeengekomen om 
als haar onmiddellijke taak de uitwerking 
en de uitvoering van een gemeenschappelijk 
herstelprogramma ter hand te nemen; en 
dat de Nederlandse Regering lid is van de, 
krachtens de bepalingen van genoemd Ver
drag, in het leven geroepen Organisatie 
voor Europese Economische Samenwerking; 

Overwegende voorts, dat ter bevordering 
van deze beginselen de Regering der Ver
enigde Staten van Amerika de ,,Economie 
Cooperation Act of 11148'' heeft afgekon
digd, welke wet voorziet in het verlenen 
van bijstand door de Verenigde Staten aan 
naties, die aan een gemeenschappelijk pro
gramma voor Europees herstel deelnemen, 
'ten einde zodanige naties in staat te stellen 
om door middel van eigen individuele en 
gemeenschappelijke inspanning onafhanke
lijk te worden van buitengewone economi
sche hulp van buitenaf; 

Constaterende, dat de Nederlandse Re
gering reeds haar bijval heeft betuigd m et 
de doeleinden · en de richtlijnen van de 
,,Economie Cooperation Act of 1948"; 

Verlangende om de afspraken vast te leg
gen , welke regelen het verlenen van bij 
stand door de Regering der Verenigde Sta
ten van Amerika volgens de "Economie 
Cooperation Act of 1948", het ontvangen 
van zodanige bijstand door de Nederlandse 
Regering, en de maatregelen, die de twee 
Regeringen, zowel ieder afzonderlijk als te 
zamen, zullen nemen ter bevordering van 
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het herstel van Nederland, als een integre
rend deel van het gemeenschappelijk pro
gramma voor het Europese herstel. 

Zijn_ het volgende overeengekomen: 

Artikel I 

(Bijstand en Samenwerking) 

1. D e Regering der Verenigde Staten 
van Amerika neemt op zich N ederland bij 
te staan, door aan de Nederlandse Rege
ring of aan personen, instellingen of orga
nisaties, door laatstgenoemde · Regering 
daartoe aangewezen, zodanige hulp beschik
baar te stellen als door de Nederlandse Re
gering zou kunnen worden verzocht en 
goedgekeurd door de Regering van de Ver
enigde Staten van Amerika. D e Regering 
van de Verenigde Staten van Amerika zal 
die bijstand verlenen krachtens de voorzie
ningen en met inachtneming van alle be
woordingen, voorwaarden en bepalingen 
omtrent beëindiging van de "Economie 
Cooperation Act of 1948", en van de daar
mee samenhangende wijzigings-, aanvul
lings- en toewijzingswetten, en zij zal de 
Nederlandse Regering slechts die goederen, 
diensten en andere bijstand beschikbaar 
stellen, tot welker beschikbaarstelling in 
zodanige wetten machtiging is verleend. 

2. D e Nederlandse Regering zal, hande
lend zowel individueel als in het kader van 
de Organisatie van Europese Economische 
Samenwerking, overeenkomstig het op 16 
April 1g48 te Parijs getekende Verdrag tot 
Europese Economische Samenwerking, aan_ 
houdend alle krachten inspannen, in samen
werking met andere deelnemende landen, 
om op korte termijn door middel van een 
gemeenschapoelijk herstelprogramma eco
nomische voorwaarden in Europa te schep
pen, die noodzakelijk zijn voor een duur
zame vrede en voorspoed, en om de aan een 
zodanig gemeenschappelijk herstelprogram
ma deelnemende landen in Europa in staat 
te stellen om, binnen de looptijd van deze 
overeenkomst, onafhankelijk te worden van 
buitengewone economische hulp van bui
tenaf. D e Nederlandse Regering geeft we-

. derom de verzekering van haar voornemen, 
om .de uitvoering van van de bepalingen 
der Algemene Verplichtingen van het Ver
drag nopens Europese Economische S amen 
werking ter hand te nemen, om voort te 
gaan met actieve deelname aan het werk 
van de Organisatie voor Europese Econo
mische Samenwerking, en om bij voortdu
ring getrouw te blijven aan de doeleinden 
en richtlijnen van de "Economie Coope
ration Act of 1948". 

3. Met betrekking tot hulp , door de 
Regering van de Verenigde S taten van 
Amerika aan Nederland verleend, en v.er
schaft uit eigen gebieden buiten de Ver
enigde Staten van Amerika, haai- gebieds
delen en bezittingen, zal de Nederlandse 
Regering samenwerken met de Regering 
van de Verenigde Staten van Amerika, om 
te verzekeren, dat de aanschaf plaats zal 
hebben tegen redelijke prijzen en op rede-
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lijke voorwaarden, en op zodanige wijze, 
dat wordt gezorgd, dat dollars, aldus be
schikbaar gesteld aan het land, waaruit de 
hulp wordt verschaft, gebruikt worden op 
een wijze, die in overeenstemming is met 
alle schikkingen, getroffen door de Rege
ring van de Verenigde Staten van Amerika 
met zulk een land. 

Artikel II 

(Algemene verplichtingen) 

1. Tenein~e een optimaal herstel door 
het aanwenden van de bijstand, ontvangen 
van de Regering ' der Verenigde Staten van 
Amerika te bereiken, zal de Nederlandse 
Regering zo goed mogelijk trachten: 

a. om die maatregelen te nemen of te 
handhaven, die nodig zijn om een doelmatig 
en practisch gebruik van alle hulpbronnen, 
die haar ter beschikking staan, te verzeke
ren, met inbegrip van: 

(i) zodanige maatregelen als nodig moch
ten zijn om te verzekeren, dat de goederen 
en diensten, verkregen uit hulp, verleend 
op grond van deze Overeenkomst, gebruikt 
worden voor doeleinden, die stroken met 
deze · Overeenkomst, en voor zover uitvoer
baar, met de algemene doeleinden, neerge
legd in de door de Nederlandse Regering 
verstrekte schema's ter ondersteuning van 
de behoeften aan hulpverlening door de Re
gering der Verenigde Staten van Amerika; 

(ii) het gadeslaan van - en het toezien 
op het gebruik van zulke hulpbronnen door 
middel van een effectief, door de Organisa
tie van Europese Economische Samenwer
king goedgekeurd controlesysteem, en 

(iii) het, voorzover uitvoerbaar, nemen 
van maatregelen, teneinde vermogensbe
standdelen en de opbrengsten daarvan, toe
behorende aan Nederlandse onderdanen en 
aanwezig in de Verenigde Staten van Ame
rika , hare gebiedsdelen en bezittingen, te 
localiseren, te indentificeren en aan te 
wenden tot passend gebruik ter bevordering 
van het gemeenschappelijke Europese her
stelprogramma. Deze bepaling legt geen en
kele verplichting op de Regering van de 
Verenigde Staten van Amerika, om behulp
zaam te zijn bij de uitvoering van zodanige 
maatregelen, noch op de Nederlandse Re
gering om zodanige vermogensbestanddelen 
te vervreemden, 

b. om de ontwikkeling op gezonde eco
nomische grondslagen van de industriële en 
agrarische productie te bevorderen, om de, 
door de Organisatie voor Europese Econo
mische Samenwerking vast te stellen pro
ductiennivea u's te bereiken, en om) wan
neer zulks door de Regering der Verenig
de Staten van Amerika wordt verlangd, 
deze Regering van gedetailleerde voorstel
len in kennis te stellen omtrent bepaalde 
door de Nederlandse Regering overwogen 
projecten, welke voor een belangrijk ge
deelte met bijstand, die op grond van deze 
overeenkomst ter beschikking wordt ge
steld, zullen worden uitgevoerd, daaronder 
begrepen, wanneer enigszins mogelijk, plan-
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nen voor de verhoging van de productie 
van steenkool, staal, transportmiddelen en 
voedsel, 

c. om haar munt te stabiliseren, een 
gezonde wisselkoers in te stellen of te be
houden, haar overheidsbegroting in even
wicht te brengen zodra zulks uitvoerbaar 
is, een interne financiële stabiliteit te ere
eren of te behouden en, in het algemeen, 
het vertrouwen in haar munt te herstellen 
of te handhaven, en 

d. om samen te werken met andere deel
nemende landen tot het vergemakkelijken 
en stimuleren van een toenemende uitwis
seling van goederen en diensten zow,el tus
sen de deelnemende landen als met andeFe 
landen, en tot het verminderen van Over
heids- en particuliere belemmeringen op
handelsgebied tussen hen onderling, en tus
sen hen en andere landen. 

2. De Nederlandse Regering zal, met 
inachtneming van artikel 8 van het Ver
drag nopens Europese Economische Samen
werking, welk artikel beoogt het volledige 
en doeltreffende gebruik van arbeidskrach
t en beschikbaar in de verschillende deel
nemende landen, in welwillende overwe

. ging nemen zodanige voorstellen als in sa
menwerking met de Internationale Vluch-
telingen Organisatie zullen worden gedaan, 

· en die gericht zijn op de zo ruim moge
lijke gebruikmaking van arbeidskrachten 
beschikbaar in ieder van de deelnemende 
landen, ter bevordering van de verwezen
lijking der doeleinden van deze Overeen
komst. 

3. De Nederlandse Regering zal de door 
haar passend geoordeelde maatregelen ne
men en daarbij samenwerken met andere 
deelnemende landen om zakelijke practij
ken en op· de internationale handel be
trekking hebbende overeenkomsten van 
particuliere of Overheids-handelslichamen 
tegen te gaan, wanneer deze vrije concur
rentie belemmeren, de toegang tot markten 
beperken dan wel monopolistische controle 
bevorderen, in alle gevallen, dat dergelijke 
practijken of overeenkomsten een storende 
uitwerking mochten hebben op de verwe
zenlijking van het gemeenschappelijk Eur..9-
pees herstelprogramma. 

Artikel III 

(Waarborgen) 

I. De Nederlandse Regering en de Re
gering van de Verenigde Staten van Ame
rika zullen, op verzoek van één van beide 
Regeringen, overleg plegen omtrent projec
ten in Nederland voorgesteld door onder
danen van de Verenigde Staten van Ame
rika, met betrekking waartoe de Regering 
van de Verenigde Staten van Amerika op 
een voor dat doel geschikte wijze garanties 
betreffende valuta transfers zou kunnen 
stellen op grond van artikel III (b) (3) 
van de "Economie Cooperation Act of 
1948". 

2. De Nederlandse Regering stemt er 
mede in, dat, indien de Regering van de 
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Verenigde Staten van Amerika aan iemand 
betalingen in dollars der Verenigde Staten 
verricht onder zulk een garantie, .alle gul
dens, of in guldens luidende credieten, toe
gewezen ten behoeve van of overgemaakt 
aan de Regering der Verenigde Staten van 
Amerika overeenkomstig genoemd artikel, 
erkend zullen worden als bezit van de Re
gering der Verenigde Staten van Amerika. 

Artikel IV 

(Locale Munt) 

I. De bepalingen van dit artikel zullen 
slechts van toepassing zijn met betrekking 
tot bijstand die door de Regering der Ver
enigde Staten van Amerika kan worden 
verleend als schenking. 

2 . De Nederlandse Regering zal een 
speciale rekening openen bij De ~ederland
sche Bank, ten name van de Nederlandse 
Regering (hieronder aangeduid als Speciale 
Rekening) , en zal op deze rekening .guldens 
storten als volgt: 

a. de vrij beschikbare saldi van de stor
tingen verricht door de Nederlandse Rege
ring ingevolge de notawisseling tussen beide 
Regeringen dd. 20 April I948; 

b. de tegenwaarde van de geïndiceerde 
dollarkosten voor de Regering van de Ver
enigde Staten van Amerika ·van goederen, 
diensten technische inlichtingen (inclusief 
eventueie kosten van verwerking, opslag, 
vervoer, herstel of andere daarmede ver
band houdende diensten) als schenking aan 
Nederland ter beschikking gesteld op eep 
der wijzen waartoe de "Economie Coopera
tion Act of I948" machtiging verleent, ver
minderd echter met het bedrag van stor
tingen, verricht ingevolge de notawisseling 
waaraan' in lid (a) wordt gerefereerd. De 
Regering · van de Verenigde. Staten van 
Amerika zal van tijd tot tijd de Nederland
se Regering in kennis stellen van de ge
indiceerde dollarkosten van zodanige goe
deren, diensten en technische inlichtingen 
en de Nederlandse Regering zal vervolgens 
de tegenwaarde in guldens storten op de 
Speciale Rekening · omgerekend tegen de 
wisselkoers welke zal zijn -de pariteit , over
eengekomen op dat ogenblik met de Inter
national Monetary Fund. De Nederlandse 
Regering kan op ieder ogenblik voorschot
stortingen op de Speciale Rekening ver
richten, welke stortingen zullen worden ge
crediteerd tegen posten voortspruitende uit 
daarop volgende kennisgevingen ingevolge 
dit lid. 

3. De Regering van de Verenigde Sta
ten van Amerika zal van tijd tot tijd de 
Nederlandse Regering kennis geven van 
hetgeen zij in guldens behoeft voor admini
stratieve uitgaven binnen Nederland, ver
band houdende met de werkzaamheden in
gevolge de "Economie Cooperation Act of 
I948" en de Nederlandse Regering zal ver
volgens zodanige bedragen ter beschikking 
stellen uit enig saldo van de Speciale Re
kening op de wijze zoals verzocht door de 
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Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika in haar kennisgeving. 

4. Vijf procent van iedere storting inge
volge dit artikel met betrekking · tot bij
stand verstrekt onder vigueur van The 
Foreign Aid Appropriation Act I949, zal 
worden bestemd tot gebruik door de Re
gering van de Verenigde Staten van Ame
rika voor haar uitgaven in Nederland, en 
bedragen beschikbaar gesteld ingevolge lid 
3 van dit artikel zullen eerst worden ge
bracht ten laste van de bedragen, toege
wezen ingevolge het onderhavige lid. 
- 5. De Nederlandse Regering zal verder 

zodanige guldensbedragen uit enig saldo 
van de Speciale Rekening beschikbaar stel
len, als nodig zijn ter dekking van trans
portkosten (inclusief haven-, opslag-, mani
pulatie- en dergelijke kosten) van enige 
plaats van binnenkomst in Nederland tot 
aan de door de geconsigneerde aangegeven 
plaats van aflevering in Nederland van de 

- reliefgoederen en pakketten als genoemd in 
artikel VI. 

6. De N ederlandse Regering kan trek
ken op enig overblijvend saldo van de Spe
ciale Rekening voor zodanige doeleinden als 
van tij d tot tijd kunnen worden overeen
gekomen met de Regering van de Verenig
de Staten van Amerika. Bij het overwegen 
van voorstellen gedaan door de Nederlandse 
Regering tot het trekken op de Speciale 
Rekening zal de Regering van de Verenigde 
Stat en rekening houden met de b,ehoefte 
tot bevordering of handhaving van interne 
monetaire en financiële stabilisatie in Ne
derland en tot het stimuleren van produc
tieve bedrijvigheid en van de internationale 
handel e~ de exploratie en de ontwikkeling 
vart nieuwe bronnen van rijkdom binnen 
N ederland, daaronder in het bijzonder ge
rekend: 

a . uitgaven voor projecten of program
ma's inclusief die, welke deel uitmaken van 
een veelomvattend programma tot ontwik
k eling van de • productiecapaciteit van Ne
derland en de andere deelnemende landen, 
alsmede voor projecten of programma's, 
waarvan de kosten buitenslands worden ge
dekt door hulp verleend door de Regering 
van de Verenigde Staten van Amerika inge- · 
volge de "Economie Cooperation Act of 
i:948'' of ande rsz ins , dan wel door leningen 
van de International Bank for R econstruc
tion and Development; 

b. uitgaven voor de onderzoekingen be
treffende en de ontwikkeling van additionele 
productie van materialen, welke nodig 
mochten zijn in de Verenigde Staten we
gens tekorten of potentiële tekorten in de 
hulpbronnen van de Verenigde Staten van 
Amerika, en 

c. doeltreffende vermind ering van de 
nationale schuld, in het bijzonder schuld 
ondergebracht bij de centrale bank of an
dere bankinstellingen. 

7. Over ieder vrij beschikbaar saldo, an
ders dan niet uitgegeven bedragen, waar
aan bestemming is gegeven volgens lid 4 
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van dit artikel, overblijvend op de Speciale 
Rekening op 30 Juni 1952, zal in Neder
land worden beschikt voor zodanige doel
einden als hierna overêen te komen tussen 
de Regeringen van Nederland en de Ver
enigde Staten van Amerika, met dien ver
stande, dat de Qvereenkomst van de zijde 
der Verenigde Staten van Amerika onder
hevig zal zijn aan goedkeuring bij de wet 
of een " joint resolution" van het _Congres 
van de Verenigde Staten van Amenka. 

Artikel V 

(Toegang tot grondstoffen en materialen) 

1. De N ederlandshe Regering zal de 
overdracht aan de Verenigde Staten van 
Amerika, van grondstoffen en materialen, 
afkomstig uit Nederland, voor voorraadvo_~
ming of andere doeleinden, vergemakkehJ
ken, welke grondstoffen en materialen de 
Verenigde Staten van Amerika behoeven 
als gevolg van tekorten of potentiële tekor
ten in hun eigen hulpbronnen, tegen zo
danige redelijke verkoopa, uitwisselings-, 

· ruil- of andere voorwaarden en in zodanige 
hoeveelheden en voor een zodanig tijdvak, 
als overeengekomen zal worden tussen de 
Regeringen van Nedèrland en de Verenig
de Staten van Amerika, met behoorlijke in
achtneming van de redelijke behoeften van 
Nederland aan zulke grondstoffen ·en mate
rialen voor binnenlands gebruik ,en voor 
export op commerciële basis. De Neder
landse Regering zal zodanige bijzondere 
maatregelen nemen als nodig mochten zijn 
om d e bepalingen van dit lid ten uitvoer 
te leggen, met inbegrip van de bevordering 
van de productieverhoging van dergefüke 
grondstoffen in Nederland en de opheffing 
van alle belemmeringen voor de overdracht 
van dergelijke grondstoffen aan de Verenig
de S taten van Amerika. De Nederlandse 
Regering zal, indien de Regering van de 
Verenigde Staten van Amerika zulks ver
zoekt, in onderhandeling treden, betreffen
de gedetailleerde regelingen, nodig voor de 
uitvoering van de voorzieningen' in dit lid. 

2. Met erkenning van het principe van 
billijkheid in verband met de aantasting 
van de natuurlijke hulpbronnen van de Ver
enigde Staten van Amerika en van die van 
de deelnemende landen zal de Nederlandse 
Regering, wanneer de Regering van de Ver
enigde Staten van Amerika haar wens daar
toe kenbaar maakt en waar toepasselijk, 
onderhandelingen voeren over a. een tóe
komstig schema van l}etgeen als IIlÎnimum 
aan de Verenigde Sta1:en van Amerika ter 
bescp.ikking kan worden gesteld voor to·e
komstige koop en levering tegen wereld
marktprijzen van een redelijk deel van de 
grondstoffen en materialen afkomstig uit 
Nederland, die de Verenigde Staten van 
Amerika nodig zullen hebben als gevolg 
van tekorten of potentiële tekorten van hun 
eigen hulpbronnen, ten einde de toegang 
van de Amerikaanse Industrie tot een re
delijk aandeel in zulke grondstoffen en ma
terialen te beschermen, hetzij in percenta-
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ges vau de productie, hetzij in bepaalde 
hoeveelheden; b. overeenkomsten, welke be
hoorlijke bescherming verlenen aan het 
recht van toegang van iedere burger der 
Verenigde Staten van Amerika, of van ie
dere vennootschap, firma of andere asso
ciatie in net leven geroepen onder de wet
ten v~n de Verenigde Staten van Amerika, 
of van een zijner Staten of Gebiedsdelen, 
en in hoofdzaak en te hunnen voordele toe
behorend aan onderdanen van de Verenigde 
Staten van Amerika, tot de productie-ont
wikkeling van zodanige grondstoffen en ma
terialen, en wel onder dezelfde voorwaarden 
als voor personen van Nederlandse nationa
liteit· c. een door beide partijen overeen 
te k~men schema voor productieverhoging 
van zodanige grondstoffen en materialen, 
voor zover in Nederland . uitvoerbaar, en 
voor levering van een overeen te komen 
percentage van een zodanige verhoogde pro
ductie, ter overdracht aan de Verenigde 
Staten van Amerika op lange termijn, in 
aanmerking nemende de door de Verenigde 
Staten van Amerika op grond van deze 
overeenkomst verleende bijstand. 

3. De Nederlandse Regering zal, wan
neer de Regering der Verenigde Staten van 
Amerika zulks verzoekt, samenwerken, 
waar mogelijk, 9m de doelstellingen van le
den 1 en 2 van dit artikel te bevorderen ten 
aanzien van de grondstoffen en materialen 
afkomstig van buiten Nederland. 

Artikel VI 

(Reisovereenkomsten en aanvoer van 
relief-goederen) 

1. De Nederlandse Regering zal met de 
Regèring der Verenigde Staten van Ame
rika samenwerken tot het vergemakkelijken 
en het aanmoedigen van de bevordering en 
de ontwikkeltng van het reizen door bur
gers ·van de Verenigde Staten van Amerika, 
naar en in de deelnemende landen. 

2. De Nederlandse Regering zal, wan
neer de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika zulks verlangt, onderhandelin
gen aanknopen over overeenkomsten (met 
inbegrip van een voorziening in een vrij
stelling van rechten, onder de daartoe pas
sende waarborgen) ter vergemakkelijking 
van de invoer in Nederland van voorraden
relief-goederen geschonken aan of gekocht 
door vrijwillige, niet op winstbasis werken
de Amerikaanse steuncomité's, en van re
lief-zendingen, afkomstig uit de Verenigde 
Staten en geadresseerd aan personen, . wo
nende in Nederland. 

Artikel VII 

(Overleg en uitwisseling van berichten) 

1. De twèe Regeringen zullen op ver
zoek van één hunner overleg plegen aan
gaande iedere aangelegenheid, die verband 
houdt met de toepassing van deze overeen
komst of met handelingen en regelingen uit 
te voeren op grond van dit Verdrag. 

2. D e N ederlandse Regering zal de Re-
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gering der Verenigde Staten van Amerika 
oo tijd en wijze als door laatstgenoemde 
Regering na overleg met eerstgenoemde te 
bepalen, mededeling doen van: 

a. gedetailleerde berichten betreffende 
plannen, programma's en maatregelen, voor
gesteld of aangenomen door de Nederlandse 
Regering tot uitvóering van de bepalingen 
v an deze overeenkomst en van de Alge
mene Verplichtingen van het Verdrag no
pens Europese Economische Samenwerking, 

b. volledige verslagen betreffende de 
handelingen, op grond van deze overeen
komst verricht, met inbegrip van een ver
slag omtrent het gebruik van fondsen, goe
deren en diensten ontvangen krachtens deze 
Overeenkomst; welke verslagen ieder kwar
taal moeten worden ingediend, 

c. gegevens aangaande haar economie 
en zodanige andere, terzake dienende infor
maties als nodig zijn om de gegevens aan te 
vullen, welke door de Regering der Ver
enigde Staten van Amerika van de Organi
satie voor Europese Economische Samen
werking worden ontvangen, en die de Re
gering der Verenigde Staten van Amerika 
nodig zou kunnen hebben om de aard en 
de omvang van de op grond van de "Eco
nomie Cooperation Act of 1948" te verrich
t en handelingen te bepalen, en om de doel
matigheid van de op grond van deze Over
eenkomst verstrekte of beraamde hulpver
lening, en in het algemeen, van de vorde
ringen van het gemeenschappelijke herstel
programma, te beoordelen. 

3. D e Nederlandse R egering zal de Re
gering van de Verenigde Staten van Ame
rika bijstaan in het verkrijgen van inlich
tingen betreffende de uit. Nederland afkom
stige grondstoffen en materialen, bedoeld 
in Artikel V , hetgeen noodzakelijk is voor 
de formulering en uitvoering van de rege
lingen in dat Artikel voorzien. 

Artikel VIII 

(Publiciteit) 

r. De Nederlandse Regering en de Re
gering der Verenigde Staten van Amerika 
erkennen, dat het haar wederzijds belang 
is, dat vol-ledige openbaarheid worde gege
ven aan de oogmerken en de ontwikkeling 
van het gemeenschappelijk Europees Her
stelprogramma en hetgeen verricht wordt 
ter bevordering van dat programma. Er
kend wordt, dat een brede verspreiding 
van de berichtgeving over de ontwikkeling 
van het programma wenselijk is, teneinde 
het begrip voor gezamenlijke inspanning en 
wederkerige hulpverlening, welke essentieel 
zijn voor de verwezenlijking van de oog
merken van het programma, te ontwikke
len. 

2. De Regering der Verenigde Staten 
van Amerika zal de verspreiding van zo
danige berichtgeving bevorderen en haar 
beschikbaar stellen aan de organen voor 
publieke voorlichting. 

3. De Nederlandse Regering zal de ver-
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spreiding van een dergelijke berichtgeving, 
zowel rechtstreeks als door middel van de 
Organisatie voor Europese Economische 
Samenwerking, .aanmoedigen. Zij zal deze 
berichtgeving ter beschikking stellen van 
de organen voor publieke v oorlichting en 
zal alle uitvoerbare maatregelen treffen 
om te verzekeren, dat voor zodanige ver
spreiding passende faciliteiten worden ver
leend. Zij zal voorts andere deelnemende 
landen en de Organisatie voor Europese 
Economische Samenwerking volledige voor
lichting verstrekken omtrent de vorderingen 
van het programma voor economisch her
stel. 

4. D e Nederlandse Regering zal in Ne
derland ieder kwartaal volledige verslagen 
omtrent de handelingen, verricht op grond 
van deze overeenkomst, publiceren, met in
begrip van .mededelingen omtrent het ge
bruik van de ontvangen fondsen, goederen 
en· diensten. 

Artikel IX 

(Missies) 

r. De Nederlandse Regering neemt op 
zich een speciale Missie voor Economiscne 
Samenwerking te ontvangen, welke zich in 
Nederland zal kwijten van de taak der Ver
enigde Staten van · Amerika ingevolge deze 
overeenkomst. 

2. De· Nederlandse R egering zal op een 
daartoe strekkende kennisgeving van de 
zijde van de Ambassadeur van d e Verenig
de Staten van Amerika in Nederland, de 
Speciale Missie en haar personeel en de 
Bijzondere Vertegenwoordiger van de Ver
enigde Staten van Amerika in Europa be
schouwen als deel uit te maken van de 
Ambassade van de Verenigde Staten van 
Amerika in Nederland, opdat deze dezelfde 
voorrechten en immuniteiten zullen genie
ten als die, welke aan die Ambassade en 
haar personeel van overeenkomstige rang 
zijn toegek end. De Nederlandse Regering 
zal voorts passende gunsten en beleefdhe
den verlenen aan de leden en de staf van 
de Verenigde Commissie voor Buitenlandse 
Economische Samenwerking van het Con° 
gres van de Verenigde Staten van Amerika, 
en aan deze de faciliteiten en d e bijstand 
verschaffen, welke nodig zijn voor een doel
treffende uitoefening van hun taak. 

3. De Nederlandse Regering zal , zowel 
rechtstreeks als door middel van haar ver
tegenwoordigers bij de ·Organisatie voor 
Europese Economische Samenwerking, vol
ledige samenwerkinrr verlenen aan de Spe
ciale Missie, de Bijzondere Vertegenwoor
diger van de Verenigde Staten van Amerika 
in Europa en diens staf alsmede aan de 
leden en de staf van de Verenigde Commis
sie. Die samenwerking zal inhouden het 
verstrekken van alle berichten en facilitei
ten, ·nodig voor het observeren van - en 
hrt toezicht op de uitvoering van deze over
eenkomst met inbegrip van de aanwending 
van hulp krachtens deze overeenkomst ver
leend. 
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Artikel X 

(Regeling van vorderingen van 
onderdanen) 

1. De Regeringen van Nederland en de 
Verenigde Staten van Amerika komen over
een om aan de beslissing van het Interna
tionale Hof van Justitie te onderwerpen 
iedere vordering, waarin ene Regering ten 
behoeve van een harer onderdanen zich 
partij stelt tegenover de andere Regering, 
en die strekt tot vergoeding van schade, 
voortspruitende uit overheidsmaatregelen 

· (andere dan maatregelen met betrekking 
tot vijandelijk vermogen of vijandelijke be
langen) genomen na 3 April 1948 door de 
andere Regering, en aantastende het ver
mogen of een belang van' zodanig onder
daan, daaronder begrepen contracten met 
- of concessies verleend door terzake be
voegde autoriteiten, behorend tot die an
dere Regering. Overeenstemming bestaat 
daarover, dat de verbintenis van elk der 
beide Regeringen met betrekking tot vor
deringen, waarin de andere Regering zich 
in het voorkomende geval op grond van dit 
lid partij stelt, wordt aangegaan onder het 
geza~ van - en wordt beperkt door de 
bewoordingen en voorwaarden van zodanige 
daadwerkelijke erkenning als tot nu toe is 
verleend aan de verplichte jurisdictie van 
het Internationale Hof van Justitie inge
volge Artikel 36 van het Statuut van het 
Hof. D e bepalingen van dit lid zullen in 
geen enkel opzicht inbreuk maken op an
dere aan elk der beide Regeringen toeko
mende rechten, indien bestaande, om het 
Internationale Hof van Justitie te adieren 
of tot het zich partij stellen in - en het 
voortbrengen van rechtsvorderingen, die ge
grond zijn op vermeende schendingen door 
een van beide Regeringen, van rechten en 
verplichtingen, voortspruitend uit verdra
gen, overeenkomsten, of grondbeginselen 
van internationaal recht. 

2 . De Regeringen van N ederland en van 
de Verenigde Staten van Amerika komen 
voorts overeen, dat zodanige rechtsvorde
ringen in plaats van naar het Hof, naar 
een nader onderling overeen te komen 
scheidsgerecht kunnen worden verwezen. 

3. Voorts bestaat overeenstemming daar
over, dat geen van beide Regeringen over
eenkomstig dit Artikel zich partij zal stel
len in een vordering, voordat haar betrok
ken onderdaan alle beschikbare rechtsmid
delen heeft aangewend, welke hem in de 
administratieve en burgerlijke rechtspleging 
van het land, waarin de rechtsvordering is 
ontstaan, ter beschikking staan. 

Artikel XI 

(Begripsbepalingen) 

Zoals gebruikt in deze overeenkomst: 
(a) betekent "Nederland" ,,Het Konink

rijk der • Nederlanden, omvattende het 
grondgebied in Europa, Nederlandsch-lndië, 
Suriname en Curaçao"; 

(b) betekent "deelnemend land" 
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(i) elk land, dat het rapport van het 
Comité voor Europese Economische Samen
werking op 22 September 1947 te Parijs 
ondertekend heeft, benevens de gebieden 
voor welke het internationale verantwoor
delijkheid heeft, en waarop de Overeen
komst tot Economische Samenwerking, ge
sloten tussen dat land en de Regering van 
de Verenigde Staten van Amerika van toe
passing is verklaard, en 

(ii) ieder ander land (met inbegrip van 
elke bezettingszone van Duitsland, en ge
bieden onder internationaal bestuur of toe
zicht alsmede het Vrije Gebied Triest of 
elk van zijn zones) geheel of gedeeltelijk 
in Europa gelegen, tezamen met de afhan
kelijke gebieden onder zijn bestuur; 

voor zolang als zulk een land partij is 
van het Verdrag nopens Europese Econo
mische Samenwerking en een gemeenschap
pelijk Europees Herstelprogramma aan
hangt, ontworpen ter verwezenlijking van 
de in deze Overeenkomsten g_estelde doel
einden. 

Artikel XII 

(Inwerkingtreding, wijziging en looptijd) 

1. Deze Overeenkomst zal heden van 
kracht worden. Zij zal, ingevolge de öepa
lingen van de leden 2 en 3 van dit Artikel, 
van kracht blijven tot 30 Juni 1953, en zal, 
tenzij tenminste 6 maanden vóór 30 Juni 
1953 een van beide Regeringen aan de an
dere schriftelijk kennis zal hebben gegeven 
van haar voornemen om op die datum de 
Overeenkomst te beëindigen, daarna van 
kracht blijven totdat 6 maanden, te rekenen 
vanaf de datum waarop zulk een kennisge
ving zal zijn gedaan, zullen zijn verstreken. 

2 . Indien, gedurende de looptijd van 
deze Overeenkomst, een van beide Rege
ringen van oordeel mocht zijn, dat er een 
fundamentele verandering is gekomen in 
hetgeen als basis voor deze Overeenkomst 
is aangenomen, dan zal zij de andere R e
gering daarvan schriftelijk kennis geven, 
waarna de twee Regeringen overleg zullen 
plegen ten einde tot overeenstemming te 
geraken omtrent amendering, wijziging of 
beëindiging van deze Overeenkomst. Indien, 
na verloop van drie maanden, te rekenen 
vanaf zulk een kennisgeving, de twee Re
geringen geen overeenstemming hebben be
reikt omtrent hetgeen onder die omstandig
heden Behoort te worden verricht, kan ieder 
der beide Regeringen aan de andere schrif
telijk kennis geven van haar voornemen om 
deze Overeenkomst te beëindigen. In dat 
geval zal , met inachteming van de bepalin
gen van lid 3 van dit Artikel, deze Over
eenkomst een einde nemen, hetzij 

a. zes maanden na de datum van zulk 
een kennisgeving van het voornemen tot 
beëindiging, hetzij 

b. na zodanig korter tijdsverloop als bij 
onderlinge overeenkomst voldoende wordt 
geacht om te verzekeren, dat de verplich
tingen van de Nederlandse Regering, voort
vloeiende· uit hulpverlening, die na de da
tum van zulk een kennisgeving nog door de 
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Regering der Verenigde Staten van Ame
rika mocht worden voortgezet, worden nae 
gekomen; 

een en ander evenwel met dien verstande, 
dat Artikel V en lid 3 van Artikel VII nog 
van kracht zullen blijven 2 jaar na de da- · 
turn van een dergelijke kennisgeving van 
het voornemen tot beëindiging, echter ui
terlijk tot 30 Juni 1953. 

3. Subsidiaire overeenkomsten en schik
kingen, tot stand gekomen op grond van 
deze Overeenkomst, kunnen van kracht blij_ 
ven na de datum van beëindiging van deze 
Overeenkomst, en de geldigheidsduur van 
zulke subsidiaire overeenkomsten en schik
kingen zal worden beheerst door de bepa
lingen van die overeenkomsten en schik
kingen zelve. At:tikel IV blijft van kracht 
totdat over alle bedragen in Nederlandse 
munt, waarvan storting verplicht is over
eenkomstig zijn bewoordingen, zal zijn be
schikt op de wijze in dat Artikel voorzien. 
Lid 2 van Artikel III blijft van kracht zo
lang als de garantiebetalingen, vermeld in 
dat Artikel, door de Regering van de Ver
enigde Staten van Amerika zullen worden 
verricht. 

4. Deze Overeennkomst kan te allen tij
de bij overeenkomst tussen beide Regerin
gen worden geamendeerd. 

5. De Bijlage van deze Overeenkomst 
vormt daarvan een integrerend deel. 

6. D eze Overeenkomst zal worden ge-· 
registreerd bij het Secretariaat-Generaal der 
Verenigde Na.ties . 

T en blijke waarvan de respectieve ver
tegenwoordigers, met de nodige volmachten 
bekleed, deze Overeenkomst hebben onder
tekend. 

Gedaan te 's-Gravenhage, in tweevoud, 
in de Nederlandse en de E;ngelse talen, wel
ke beide teksten rechtsgeldig zijn, op twee 
Juli 1948. 

Voor de Nederlandse Regering, 
W. VAN BOETZELAER. 

BIJLAGE 

(Uitleg - bepalingen) 

1. Overeenstemming bestaat daarover, 
dat hetgeen in lid 1 a van Artikel II wordt 
voorgeschreven met betrekking tot het ne
m en van maatregelen tot doelmatig gebruik 
van hulpbronnen, tevens, met betrekking 
tot goederen verschaft krachtens deze 
Overeenkomst, doeltreffende maatregelen 
zal moeten bevatten voor het veilig stellen 
van zulke goederen en om te verhinderen, 
dat zij zouden afvloeien naar onwettige of 
niet erkende markten of hantlelskanalen. 

2. Overeenstemming b estaat daarover, 
dat de verplichting krachtens lid 1 c van 
Artikel II om de begroting zodra uitvoer
baar in evenwicht te brengen, niet zal uit
sluiten tekorten over een korte periode, 
doch zal betekenen een begrotingspolitiek, 
welke het in evenwicht brengen van de be
groting op de lange duur beoogt. 

3. Overeenstemming bestaat daarover, 
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dat met zakelijke praktijken en zakelijke 
regelingen, vermeld in lid 3 van Artikel Il , 
wordt• bedoeld: 

a. het vaststellen van prijzen, bepalin
. gen of voorwaarden in acht te nemen bij 
transacties met anderen bij koop, ·verkoop 
of huur van enig product; 

b. het uitsluiten van ondernemingen 
uit - , of het toewijzen, dan wel de verde
ling van enig marktgebied of zakelijke be
langensfeer, of het toewijzen van afnemers 
of het vaststellen van verkoop quota of 
aankoop quota; 

c . discriminatie tegenover bepaalde on
dernemingen ; 

d. het beperken van de productie of het 
vaststellen van productie quota; 

e. het bij overeenkomst verhinderen van 
ontwikkelingen of toepassingen op het ge
bied van technologie of van uitvindingen al 
of niet geoctrooieerd; 

f . h!!t uitbreiden van het gebruik van 
octrooirechten, rechten op handelsmerken 
of auteursrechten, verleend door een der 
beide landen, tot onderwerpen, die inge
volge hunne wetten en bepalingen niet on
der het bereik van zulke rechten vallen, dan 
wel tot die producten of wijzen van voort
brenging, gebruik of verkoop, welke even
min voorwerp van zodanige verlening kun
nen zijn; en 

g. zodanige andere practijken als beid(} 
Regeringen zouden kunnen overeenkomen 
om daartoe te rekenen. 

4. Overeenstemming bestaat daarover, 
dat de Nederlandse Regering, alleen na be
hoorlijk onderzoek en beoordeling, verplicht 
zal zijn om, in bijzondere gevallen stappen 
te ondernemen overeenkomstig lid 3 van 
Artikel II. 

5. Overeenstemming bestaat daarover, 
dat de zinsnede in Artikel V "met behoor
lijke inachtneming van de redelijke behoef
ten van N ederland aan zulke grondstoffen 
en materialen voor binnenlands gebruik" 
zou kunnen insluiten het handhaven van 
redelijke voorraden van de betreffende 
grondstoffen en materialen en dat de 
zinsnede "export op commerciële basis" 
ook ruil-transacties zou kunnen omvatten. 
Eveneens bestaat overeenstemming daar
over, dat schikkingen, getroffen krachtens 
Artikel V , indien daarvoor redenen- zouden 
zijn, zouden kunnen omvatten een voorzie
ning. betreffende overleg in overeenstem
m ing met de beginselen van Artikel 32 van 
het Havana Handvest voor een Internatio
nale Handels Organisatie voor het geval, 
dat gevormde voorraden worden geliqui
deerd. 

6. Overeenstemming bestaat daarover, 
dat aan de Nederlandse Regering niet zal 
worden verzocht om krachtens lid 2 a van 
Artikel VII gedetailleerde berichten be
treffende projecten van ondergeschikt be
lang te verschaffen noch vertrouwelijke 
handels- of technische informatie; wier be
kendmaking rechtmatige commerciële be
langen zouden kunnen schaden. 

7. Overeenstemming bestaat daarover, 
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dat de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika, wanneer zij de kennisgevin
gen , vermeld in lid 2 van Artikel IX, zou 
doen, zich bewust zal zijn van de wenselijk
heid om zover als practisch mogelijk zal 
zijn, het aantal ambtenaren voor wie vol
ledige diplomatieke privileges zouden kun
nen worden verzocht, te beperken. Even
eens stemmen Partijen overeen, dat de ge
detailleerde aanvragen, bedoeld in Artikel 
IX, indien nodig voorwerp van intergou
vernementele besprekingen zouden kunnen 
uitmaken. 

8. Overeenstemming bestaat daarover, 
dat alle overeenkomsten, welke zouden kun
neri worden afgesloten op grond van lid 2 

van Artikel X, o.nderhevig zullen zijn aan 
ratificatie door de Senaat van de Verenig
de Staten van Amerika. 

9. Overeenstemming bestaat daarover, 
dat de begripsbepalingen, welke Artikel XI 
inhoudt, aan de Nederlandse Regering geen 
beperkingen opleggen met betrekking tot 
het ten uitvoer brengen van de voorgeno
men veranderingen in de structuur van het 
Koninkrijk der Nederlanden. Verder stem
men de P artijen overeen, dat, indien gedu
rende de looptiid van deze overeenkomst 
schikkingen worden getroffen voor een wij
ziging in de status van de gebiedsdelen, 
welke op het ogenblik deel uitmaken van 
het Koninkrijk der Nederlanden, de ver
houding van zodanige gebiedsdelen tot deze 
Overeenkomst het onderwerp van toekom

·stig overleg zal uitmaken. 

Ver t a I ing. 

Den Haag, 2 Juli 1948. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer te verwijzen naar de be
sprekingen, welke onlangs hebben plaats 
gevonden tussen vertegenwoordigers van 
ons beider :Regeringen met betrekking tot 
de territoriale toepasselijkheid van' handels
overeenkomsten tussen de Verenigde Staten 
van Amerika en het Koninkrij k der Neder
landen, en om de overeenstemming te be
vestigen, welke als resultaat van deze be
sprekingen is bereikt, zoals deze hieronder 
volgt: 

1. Gedurende de periode, waarin de Re
gering van de Verenigde Staten van Ame
rika deelneemt aan de bezetting van of de 
contröle op enige gebieden in West-Duits
land, het Vrije Gebied van Triest, zal de 
Nederlandse R egering op de goederenhan
del in zodanig gebied de bepalingen van 
de Algemene Overeenkomst betreffende 
Tarieven en Handel de dato 30 October 
1947, zoals sindsdien gewijzigd of hierna 
te wijzigen, betrekking hebbende op de be
handeling als meest 1;>egunstigde natie, toe
passen. 

2. De verbintenis hierboven omschreven 
in punt 1 zal betrekking hebben op de goe
derenhandel in enig gebied, daarin ge
noemd, uitsluitend gedurende zodanige tijd 
en tot zodanige omvang als zodanig gebied 
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wederkerig behandeling als meest begun
stigde natie toekent aan de N ederlandse 
goederenhandel. 

3. D e verbintenissen in punt 1 en 2 

hierboven omschreven worden aangegaan, 
rekening houdende m et het feit, dat op het 
huidige ogenblik geen doeltreffende of be
langrijke tariefmuren voor invoeren in deze 
betrokken gebieden bestaan. Voor het ge
val dat zodanige tariefmuren worden opge
richt, stemmen Partijen overeen, dat deze 
verbintenissen geen inbreuk zullen maken 
op de toepassing van de beginselen, neer
gelegd in het Havana Handvest voor een 
Internationale Handelsorganisatie, met be
trekking tot het verminderen van .tarieven 
op -een wederzijds voordelige grondsltg. 

4. Erkend wordt, dat het ontbreken van 
een uniforme wisselkoers voor de gebieden 
van West-Duitsland, zoals vermeld onder 
punt 1 , tot gevolg kan hebben, dat indirect 
de uitvoer van dit gebied in een moeilijk 
nauwkeurig te berekenen mate wordt ge
subsidieerd. Zolang zulk een toestand be
staat, en indien overleg met de Regering 
van de Verenigde Staten van Amerika geen 
oplossing van het vraagstuk, waarmede par
tijen accoord gaan, zou opleveren, wordt 
aangenomen, dat het niet in strijd met de 
verbintenis, omschreven in punt 1 zal zijn, 
wanneer de Nederlandse Regering een com
penserende heffing legt op de import van 
zodanige goederen, gelijk aan het geschatte 
bedrag van deze subsidiëring, in geval de 
Nederlandse Regering beslist, dat de sub
sidiëring van zodanige betekenis is, dat zij 
belangrijke schade aan een gevestigde na
tionale industrie toebrengt, of dreigt . toe te 
brengen, dan wel, dat zij het vestigen van 
een nationale industrie zou verhinderen of 
in ernstige mate vertragen. 

5. De verbintenissen, vervat in deze no
ta zullen van kracht blijven tot 1 Januari 
1951, en tenzij ten minste zes maanden 
voor 1 Januari 1951 een der Regeringen 
schriftelijk mededeling aan de andere zal 
hebben gedaan van haar voornemen om 
deze verbintenissen op die datum te be
eindigen, zullen zij daarna van kracht blij
ven tot 6 maanden na de datum, waarop 
zulk een kennisgeving zal zijn gedaan, ver
streken zullen zijn. 

Ik verzoek U, Excellentie, om de her
nieuwde verzekering van mijn grootste 
hoogachting te willen aanvaarden, 

HERMAN BENJAMIN BARUCH. 
Zijne r Excellentie 

Baron C. G. W. H. van Boetze/aer 
van Oosterhout, 

Minister v. Buitenlandse Zaken, Den Haag. 

Ver t a I ing. 

Den Haag, 2 Juli 1948. 

Mijnheer de Ambassadeur, 
Ik heb de eer de ontvangst te erkenn'en 

van Uwer Excellentie's nota van heden, lui
dende als volgt : 
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,,Ik heb de eer te verwijzen naar de be
sprekingen, welke onlangs hebben plaats 
gevonden tussen vertegenwoordigers van 
ons beider Regeringen met betrekking tot 
de territoriale toeoasselijkheid van handels
overeenkomsten tussen de Verenigde Sta
ten van Amerika en het Koninkrijk der Ne
derlanden, en om de overeenstemming te 
bevestigen, welke als resultaat van deze 
besprekingen is bereikt, zoals deze hier
onder volgt: 

1. Gedurende de periode, waarin de Re
J!ering van de Verenigde Staten van Ame
rika deelneemt aan de bezetting van of de 
controle op enige gebieden in West-Duits
land, het Vrije Gebied van Triëst, zal de 
Nederlandse Regering op de ~oederenhan
del in zodanig gebied de bepalingen van de 
Algemene Overeenkomst betreffende Tarie
ven en Handel de dato 30 October 1947, 
zoals sindsdien gewijzigd of hierna te ,wij
zigen, betrekking hebbende op de behan
deling als m eest begunstigde natie, toe
passen. 

2. De verbintenis hierboven omschreven 
in punt 1 zal betrekking hebben op de goe
derenhandel in enig gebied, daarin ge
noemd, uitsluitend gedurende zodanige tijd 
en tot zodanige omvang a ls zodanig gebied 
wederkerig behandeling als meestbegunstig
de natie toekent aan de Nederlandse goe
derenhandel. 

3. De verbintenissen in punt 1 en 2 hier
boven omschreven worden aangegaan, reke
·ning houdende met het feit, dat op het h ui
dige ogenblik geen doeltreffende of belang
rijke tariefmuren voor invoeren in deze be
trokken gebieden bestaan. Voor het geval 
dat zodanige tariefmuren worden opgericht, 
stemmen partijen overeen, dat deze verbin
tenissen geen inbreuk zullen maken op de 
toepassing van de beginselen, neergelegd in 
het Havana Handvest voor een Internatio
nale Handelsorganisatie, met betrekking tot 
het verminderen van tarieven op een we
derzijds voordelige grondslag. 

4. Erkend wordt, dat het ontbreken van 
een uniforme wisselkoers voor de gebieden 
van West-Duitsland, zoals vermeld onder 
punt 1, tot gevolg kan hebben, dat indirect 
de uitvoer van dit gebied in een moeilijk 
nauwkeurig te berekenen mate wordt ge
subsidieerd. Zolang zulk een toestand be
staat, en indien overleg met de Regering 
van de Ver.enigde Staten van Amerika geen 
oplossing van het vraagstuk, waarmedle par_ 
tijen accoord gaan, zou opleveren, wordt 
aangenomen, dat het niet in strijd met de 
verbintenis, omschreven in punt 1 zal zijn, 
wanneer de Nederlandse R egering een com
penserende heffing legt op de import van 
zodanige goederen, gelijk aan het geschatte 
bedrag van deze subsidiëring, in geval de 
Nederlandse R egering beslist, dat de sub
sidiëring van zodanige betekenis is, dat zij 
belangrijke schade aan een gevestigde na
tionale industrie toebrengt, of dreigt toe te 
brengen, dan wel, dat zij het vestigen van 
een nationale industrie zou verhinderen of 
in ernstige mate vertragen. 
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5. D e verbintenissen, vervat in deze no
ta zullen van kracht b lijven tot 1 J anuari 
1951, en tenzij ten minste zes maanden 
voor 1 Januari 1951 een der Regeringen 
schriftelijk mededeling aan de andere zal 
hebben gedaan van haar voornemen om 
deze verbintenissen op die datum te be
eindigen, zullen zij daarna van kracht blij
v en tot 6 maanden na de datum, waarop 
zulk een kennisgeving zal zijn gedaan, ver
streken zullen zijn." 

Ik heb de eer Uwer Excellentie te berich
ten, dat de Nederlandse Regering met de 
inhoud van bovenstaande nota accoord gaat. 

Ik grijp deze gelegenheid aan om aan 
Uwe Excellentie de hernieuwde verzekering 
mijner zeer bijzondere hoogachting te geven. 

W . VAN BOETZELAER. 

Zijner Excellentie 
Dr. Herman B . Baruch, 
Buitengewoon en Gevolm. Ambassadeur. 
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II Augustus 1948. BESLUIT, houdende 
instelling van het Mobilisatie-Oorlogs
kruis. 

lh naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses d er Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
de Ministers van Oorlog, d .d. 31 Mei 1948, 
Geheim Litt . C 96; van Marine, d.d. 7 Juni 
1948, Afdeling personeel, No. 13690/13212; 
van Overzeese Gebiedsdelen, d.d. 15 Juni 
1948, 6• Afdeling, N o. 15; van Verkeer en 
Waterstaat, d.d . 16 Juli 1948, no. 16832, let
ter Kab. 1013/1013/ 1, Dir. ·Gen. van Scheep
vaart; van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening, d.d. 31 Juli 1948, Afdeling Ka
binet, Nr. 1025; van Binnenlandse Zaken,d.d. 
4 Augustus 1948, Afdeling B. B. Kabinet, 
Bureau Bestuurszaken, No. 1792: 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art 1. Ingesteld wordt het "Mobilisatie

Oorlogskruis" . 
2. De machtiging tot het dragen van het -

" Mobilisatie-Oorlogskruis" wordt door of 
namens de betrokken Minister verleend aan: 

A . Militairen en oud-militairen in dienst 
van het Koninkrijk der Nederlanden, beho
rende of behoord hebbende tot d e Koninklijke 
Marine, de Koninklijke Landmacht, het 
K oninklijk Nederlandsch-Indisch Leger en 
de Troepen in Suriname en Curaçao, die in 
werkelijke dienst zijn geweest ; 

a. voor wat Nederland betreft: 
10. in het tijdvak nà 6 April 1939 en vóór 

·20 Mei 1940 gedurende t enminste 6 maanden, 
2°. in het tijdvak nà 9 Me. 1940 en vóór 

19 Mei 1940 buiten het vijandelijke of door de 
vijand bezette gebied ; 

b. voor wat Nederlandsch-lndië betreft : 
1°. in het tijdvak nà 9 Mei 1940 en vóór 

9 Maart 1942 gedurende tenminste · 6 maan
den, of 

2°. in het tijdvak nà 7 December 1941 en 
vóór 9 Maart 1942 buiten het vijandelijke of 
door de vijand bezette e-ebied; 
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c. voor wat Suriname betreft in het tijd
vak nà 9 Mei 1940 en vóór 5 Mei 1945 geduren
de tenminste zes maanden; 

d. voor wat Curaçao betreft in het tijdvak 
nà 30 Augustus 1939 en vóór 5 Mei 1945 ge
durende tenminste zes maanden; 

e. voor wat elders ter wereld betreft in 
het tijdvak nà 30 Augustus 1939 en vóór 3 
September 1945 gedurende tenminste zes 
maanden; 

B. Nederlanders of Nederlandse onder- · 
danen: 

a. die in het tijdvak nà 30 Augustus 1939 
en vóór 3 September 1945 gedurende ten
minste zes maanden hebben dienst gedaan 
aan boord van een zeeschip, varende onder 
Neder_landse vlag, dat zich bevond buiten de 
feitelijke macht van een vijandelijke mogend
heid of van een mogendheid, ·welker gebied 
ingevolge het Koninklijk besluit van 27 Maart 
1941 (Staatsblad No. B 30) met vijandelijk 
gebied was gelijk gesteld, voorzover zij het 
Nederlands belang hebben gediend; 

b. deel uitmakende van vliegtuigbeman
ningen der Nederlandse Burger-Luchtvaart 
onder Nederlands dan wel geallieerd beheer, 
die gedurende het tijdvak nà JO Augustus 
1939 en vóór 3 September 1945 gedurende 
tenminste zes maanden hebbe n dienst gedaan 
aan boord van een vliegtuig, hetwelk zich 
bevond buiten de feitelijke macht van een . 
vijandelijke mogendheid, of van een mogend
heid, welker gebied ingevolge het Koninklijk 
besluit van 27 Maart 1941 (Staatsblad No. 
B 30) met vijandelijk gebied was gelijkge
steld, voorzover zij het Nederlands belang 
hebben gediend; 

C. Nederlanders of Nederlandse onder
danen, niet vallende onder het gestelde in 
sub A of B, die gedurende de oorlog militaire 
werkzaamheden in het belang van het 
Koninkrijk hebben verricht: 

voorzover zij in alle opzichten een goede 
plichtsbetrachting en goed gedrag hebben 
betoond en overigens niet reeds gerechtigd 
zijn tot het dragen van het bij het Koninklijk 
besluit van 6 Januari 1948 (Staatsblad No. 
16) opnieuw vastgesteld Oorlogs-Herinne
ringskruis. 

Waar in het voorgaande lid een bepaalde 
diensttijd wordt geëist behoeft deze niet 
onafgebroken te zijn geweest. 

3. Aan de nabestaanden van de in artikel 
2 bedoelde personen kan door of namens de 
betrokken Minister een verklaring worden 
afgegeven, dat aan voornoemde personen 
bij leven de machtiging tot het dragen van 
het "Mobilisatie-Oorlogskruis" zou zijn ver
leend. 

Art. 4. Tegen overlegging van de machti
ging, bedoeld in artikel 2 of de verklaring, 
bedoeld in artikel 3, kan op nader door de 
Ministers, belast met de uitvoering van dit 
besluit, te bepalen wijze het "Mobilisatie
Oorlogskruis" worden aangeschaft. 

De aanschaffingskosten blijven voor reke
ning van belanghebbenden. 

Art. 5. De hiervoor genoemde termijnen 
zijn niet vereist voor hen, die in een der voor
melde tijdvakken door een dienstongeval om 
het leven zijn gekomen, dan wel voor de 
dienst ongeschikt zijn verklaard. 

Art. 6. Het versiersel van het "Mobilisatie-
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Oorlogkruis" bestaat uit een vierarmig bron
zen kruis, waarvan de armen gevormd 
worden door facetvormig géslepen zwaard
punten. Tussen de armen van het kruis 
bevinden zich diagonaalsgewijs gekruist 
twee stormdolken met de punten naar bo
ven gericht. 

Op deze dolken rust een helm, ómgeven met 
een lauwerkrans. Als komende uit het hart 
van het kruis, bevindt zich tussen de kruis
armen een cirkelvormige uitstraling. De 
lengte der kruisarmen is 21 mm. en de groot
ste breedte is 13 mm. De lengte der dolken is 
29 mm., de breedte van het lemmet is û mm. 
en de breedte van de heftknop is 4 mm. De 
achterzijde van het kruis draagt de tekst 
"Den Vaderlant gethrouwe" en heeft in het 
midden een cirkel, die over de helft der kruis
armen valt. De cirkel is begrensd door de 
achterzijde van de uitstraling en is hol. Het 
kruis is bevestigd op een paarszijden lint 
van 26 mm. met in het midden een 6 mm. 
brede verticale oranje baan. In opgemaakte 
vorm bedraagd de breedte van het lirit 
46 mm. 

Art. 7. Het is aan hen, die zijn gerechtigd 
tot het dragen van het" Mobilisatie-Oorlogs
kruis" vergund een kruis van verkleind model 
onder aan het lint, dan wel het lint alleen te 
dragen. · 

Art. 8. In bijzondere gevallen kan door of 
namens de betrokken Minister de in artikel 2 
bedoelde machtiging tot het dragen van het 
,.Mobilisatie-Oorlogskruis" tijdelijk of blij
vend worden ontnomen aan hen, die zich 

· dit herinneringsteken niet langer waardig 
tonen. 

Art. 9. Dit besluit treedt in werking op de 
dag, volgende op die van zijn afkondiging in 
het Staatsblad. 

De Ministers van Oorlog, van Marine, 
van Overzeese Gebiedsdelen, van Verkeer 
en Waterstaat, van Landbouw, Visserij en 
Voedselyoorziening en van Binnenlandse 
Zaken zijn, ieder voorzoveel hem betreft, 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk zal worden geplaatst in het Staats
blad. 

Het Loo, 11 Augustus 1948. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKING. 

JULIANA. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

MANSHOLT. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg~ 24 Augustus 1948.) 
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II Augustus '1948. BESLUIT, bepalende 

de bekendmaking in het Staatsblad van 
het op 19 November 1946 te Parijs ge
sloten Verdrag betreffende de culturele 
en intellectuele betrekkingen tussen 
Nederland en Frankrijk. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gezien de wet van 2 April 1948 (Staats
blad No. I 129) , houdende goedkeuring van 
het op 19 November 1946 te Parijs onder
tekende Verdrag betreffende de culturele en 
intellectuele betrekkingen tussen Nederland 
en Frankrijk; van welk Verdrag een afdruk 
bij dit Besluit is ingevoegd; 1 

Overwegende, dat de akten van bekrachti
ging van genoemd Verdrag op 7 Juli 1948 
te Parijs zijn uitgewisseld; 

Overwegende mede, dat genoemd Verdrag, 
overeenkomstig artikel 16, op 7 Juli 1948 is 
in werking getreden; 

Op de voordracht van de Minister van 
Buitenlandse Zaken van 6 Augustus 1948, 
Kabin t en Protocol No. 85617; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovengenoemd Verdrag te doen bekendma
ken door de plaatsing van dit Besluit in het 
Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen te deze wordt vereist. 

Het Loo, II Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken. 
STIKKER. 

( Uitgeg. 14 September 1948.) 

CULTUREEL-ACCOORD 
tusschen 

NEDERLAND en FRÁNKRI]K 

De Regeering van Hare Majesteit der 
Nederlanden, ter eenre, en 

De Voorloopige Regeering der Fransche 
Republiek 
ter andere; 

Bezield door den gelijken wensch om hare 
betrekkingen op het gebied v~n onderwijs, 
wetenschap en kunst te versterken; 

Hebben besloten te dien einde een Verdrag 
te sluiten betreffende de cultureele en intel
lectueele betrekkingen tusschen beide lan
den en hebben tot hare gevolmachtigden 
benoemd, te weten; 

De Regeering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden: 

Dr. J. J. Gieten, Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, . 

Mr. E. Star Busmann, Tijdelijk Zaakge
lastigde te Parijs; 

De Voorlopige Regeering der Fransche 
Republiek; 

den Heer Georges Bidault, President der 
Voorloopige Regeering en Minister van 
Buitenlandsche Zaken. 

De Franse tekst is niet opgenomen. 
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den Heer Naegelen, Minister der Natio
nale Opvoeding, 

Die het volgende zijn overeenkomen: 
Art. x. Het Verdrag heeft ten doel, door 

bestendig contact tusschen de beide Partijen 
de goede betrekkingen tusschen beide landen 
op het gebied van onderwijs, wetenschap en 
kunst op een hechte basis te grondvesten en 
te ontwikkelen. 

Art. 2. Met het oog op de problemen, die 
de uitvoering van dit Verdrag zal opwerpen, 
wordt een permanente gemengde Commissie 
ingesteld. Deze zal bestaan uit tien leden; 
ieder der Verdragsluitende Partijen wordt 
door vijf leden vertegenwoordigd. De samen
stelling en de werkzaamheden van deze Com
missie worden door de volgende beginselen 
beheerscht .; · 

x. De leden der Commissie worden voor 
Nederland benoemd door den Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen; 
voor Frankrijk door den Minister der Na
tionale Opvoeding. De lijst der leden van 
iedere Verdragsluitende Partij wordt langs 
den diplomatieken weg aan de Regeering 
der andere Partij ter goedkeuring doorge-
zonden. • 

2. De gemengde Commissie vergadert in 
pleno telkenmale als de noodzakelijkheid 
daartoe gevoeld wordt en tenminste eenmaal 
's jaars, om beurten in Nederland en in 
Frankrijk. De samenkomsten worden voor
gezeten door een elfde lid, en wel de Neder
landsche Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen wanneer de vergadering 
plaats vindt in Nederland, de Franse Minis
ter der · Nationale Opvoeding wanneer zij 
plaats vindt in Frankrijk. 

3. Indien vraagstukken van technischen 
aard in behandeling moeten worden ge
nomen, die een gespecialiseerde kennis van 
zaken vereischen, kan de gemengde Com
missie er toe overgaan subcommissies in te 
stellen, samengesteld uit leden gekozen uit 
of buiten haar midden, waarin ieder land 
door een gelijk aantal leden vertegenwoordigd 
wordt. De plaats van samenkomst en het 
voorzitterschap van deze subcommissies 
worden bepaald door dezelfde beginselen als 
onder 2 vastgesteld, met dien verstande 
dat het voorzitterschap daarvan kan be
rusten bij een persoon aan te. wijzen d oor
den Minister van het Land, waar de zitting 
plaats vindt. 

Art. 3 . Na bekrachtiging van dit Verdrag 
zullen de daaruit voortvloeiende bepalingen, 
zooals deze door de Gemengde Commissie 
zijn vastgesteld, wórden bekend gemaakt in 
een officieele akte , die als bijlage aan dit 
Verdrag zal worden toegevoegd. Deze be
palingen, alsmede alle veranderingen van 
en toevoegingen aan deze bepalingen komen 
op vooFstel van de Gemengde Commissie tot 
stand na goedkeuring door de Regeeringen 
van beide landen. 

Art. 4. Beide Verdragsluitende Partijen 
zullen een uitwisseling van hoogleeraren en 
leden van wetenschappelijke instellingen be
vorderen. De Universiteiten of de weten
schappelijke instellingen zullen zelve de 
candidaten voordragen; deze voordrachten 
zullen voor advies aan de Gemengde Com
missie worden voorgelegd. 

Art. 5. Er kan worden overgegaan op 
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overeenkomstige voorwaarden tot een uit
wisseling van leerkrachten van het Jager-, 
het middelbaar- of voorbereidend hooger-, 
het kunst-, nijverheids-, technisch-, land
bouw- en tuinbouwonderwijs. 

Art. 6. Ieder der Verdragsluitende Par
tijen is gerechtigd cultureele instellingen op 
te richten op het grondgebied der andere 
Partij, met dit voorbehoud, dat deze zich 
moeten onderwerpen aan de wettelijke be
palingen betreffende de oprichting van der
gelijke instellingen in ieder der beide landen. 

De Fransche Regeering verleent haar 
medewerking voor de instelling van een 
lectoraat in Parijs voor het onderricht in de 
Nederlandsche taal- en letterkunde in af-

. wachting van de instelling van een leerstoel 
voor de studie in het Nederlandsch en de 
Nederlandsche beschaving: 

Art. 7. Ieder der Verdragsluitende Par
tijen verklaart het toekennen van beurzen 
te willen bevorderen, teneinde studeerenden 
in staat te stellen hun studiën of onderzoe
kingen in het andere Verdragsluitende land 
voort te zetten. De Gemengde Commissie 
kan wat het aantal dezer beurzen en alle 
verdere regelingen van practischen aard be
treft bij de betrokken Regeeringen voor
stellen indienen. 

Art. 8. Ieder der Verdragsluitende Par
tijen zal het organiseeren van vacantie
cursussen bevorderen bestemd voor het 
onderwijzend personeel, studenten en voor 
leerlingen van het andere Verdragsluitende 
land, alsmede het organiseeren van weder
zij dsche bezoeken in groepsverband van 
personen werkzaam op het gebied van onder
wijs, wetenschap en kunst. 

Art. 9. Het vraagstuk van de gelijkwaar
digheid der getuigschriften en graden zal 
het voorwerp uitmaken van een grondig 
onderzoek door de Gemengde Commissie 
of door een subcommissie, welk speciaal met 
deze taak wordt belast. 

Art. 10. De Verdragsluitende Partijen 
zullen de samenwerking tusschen de door 
de respectievelijke landen erkende jeugd
organisaties bevorderen. 

Art. 11. Eveneens zullen zij een grootere 
intensiviteit geven aan - de cultureele uit
wisseling tusschen beide landen door het 
organiseeren van concerten, toneelvoorstel
lingen, voordrachten, tentoonstellingen van 
artistieken en wetenschappelijken aard of 
op het gebied van het onderwijs, door de 
verspreiding van boeken en periodieken, 
door de film en de radio. 

Art. 12. De Verdragsluitende Partijen 
zullen alle financieele maatregelen onder 
oogen zien noodig om de manifestaties op 
arstistiek gebied van het eene land in het 
andere te vergemakkelijken. 

Art. 13. Zij achten het wenselijk, dat, 
onder het eenig voorbehoud van mogelijk -te 
nemen maatregelen ten behoeve der open
bare veiligheid, boeken, couranten en tijd
schriften, die in een der beide landen zijn 
uitgegeven, vrijelijk toegang vinden op het 
grondgebied van het andere, vrij van rechten, 
zonder invoervergunning of andere beper
kende maatregelen. 

Art. 14. De Verdragsluitende Partijen 
zullen ernaar streven een wederzijdsche ver
gunning te verkrijgen voor radiouitzendingen 
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in Frankrijk en Fransche cultureele uitzen
dingen in Nederland. 

Art. 15. Het vraagstuk van de bescher
ming, het innen en de vrije overmaking van 
auteursrechten zal het onderwerp uitmaken 
van grondige studie door de Gemengde Com
missie of door een subcommissie welke speci
aal met deze taak wordt belast. 

Art. 16. Dit Verdrag zal worden bekrach
tigd en de Akten van bekrachtiging zullen 
zoo ·spoedig mogelijk worden uitgewisseld te 
Parijs. Het Verdrag zal in werking treden op 
den dag der uitwisseling van de akten van 
bekrachtiging. 

Art. 17. Dit Verdrag zal van kracht 
blijven gedurende een tijdvak van vijf jaren . 
Indien geen der Verdragsluitende Partijen 
zes maanden voor afloop van dien termijn 
van vijf jaren kennis heeft gegeven van haar 
bedoeling het Verdrag te beëindigen, zal het 
verbindend blijven gedurende een jaar vanaf 
den dag, waarop de 'eene of de andere der 
Verdragsluitende Partijen het zal hebben 
opgezegd. 

Ter oorkonde waarvan de wederzijdsche 
Gevolmachtigden dit Verdrag hebben onder
teekend en daaraan hun zegels hebben ge
hecht. 

Gedaan in dubbel, in de Nederlandsche en 
de Fransche taal, welke beide teksten ge
lijkelijk authentiek zijn, te Parijs, den 19 No
vember 1946. 
Voor de Regeering van Hare 

Majesteit de Koningin der 
Nederlanden: 

Jos. J. GIELEN, 
E. STAR BUSMANN. 

Voor de Voorloopige· Regeering 
der Fransche Republiek 

BIDAULT. 
M. E . NAEGELEN. 
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13 Augustus 1948. BESLUIT, houdende 
uitvoering van artikel 2, artikel 3, lid 1 
en 3 en artikel 4 van de Wet bestrijdings
middelen en meststoffen 1947, Staatsblad 
No. H 123. (Bestrijdingsmiddelenbesluit 
1948). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 23 Juni 1948, N°. 500/57 B., Afdeling 
Juridische Zaken/L. ; 

Overwegende, dat het wenselijk is geble
ken, maatregelen te nemen tot het tegen
gaan van bedrog in de handel in middelen 
ter betrijding van de verwekkers van plan
tenziekten, van uit landbouwoogpunt schade
lijke dieren en van onkruiden; 

Gelet op artikel 2, artikel 3, lid 1 en 3, en 
artikel 4 van de Wet bestrijdingsmiddelen en 
meststoffen 1947 (Staatsblad N°. H. 123); 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1948, N°. 46); 

Gezien het nader rapport van v oornoemde 
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Minister van 6 Augustus 1948, N°. 638/57B, 
Afdeling Jur. Zaken/Landbouw; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art . 1. Dit besluit neemt over de ter

minologie van de Wet b estrijdingsmiddelen 
en Meststoffen 1947 (Staatsblad N°. H. 123) 
en verstaat voorts onder: 

.,Directeur-Generaal": de Directeur-Gene
raal van de Landbouw ; 

" lijst": de in artikel 2, lid 2, van dit besluit 
bedoelde lijst van bestrijdingsmiddelen. 

2, I, Het is, onverminderd het bepaalde 
in enig ander wettelijk voorschrift, verboden 
betrijdingsmiddelen te vervoeren of te ver
kopen. 

2. Het verbod, gesteld in het eerste 
lid, geldt niet ten aanzien van bestrijdings
middelen, welke voorkomen op een door 
de Directeur-Generaal vast te stellen lijst 
van bestrijdingsmiddelen en voldoen aan 
de in die lijst te stellen eisen. 

3. Indien aan een bestrijdingsmiddel, 
waarvan de samenstelling overigens beant
woordt aan de in de lijst gestelde eisen, één 
of meer bestanddelen zijn toegevoegd, die 
geen wezenlijke verandering in de werkzaam
heid van het middel veroorzaken, wordt dit 
middel voor de toepassing van dit besluit 
zacht te zijn een op de lijst voorkomend 
middel. 

3. 1. Door de Directeur-Generaal kan 
van het verbod, bedoeld in artikel 2, al dan 
niet onder voorwaarden, ontheffing worden 
verleend. , 

2. II\dien een partij van een bestrijdings
middel, dat voorkomt op de lijst , of waarvoor 
ontheffing is verleend, niet geheel voldoet 
aan de gestelde eisen, kan ten aanzien van 
die partij door de Directeur-Generaal al dan 
niet onder voorwaarden, een buitengewone 
ontheffing van het verbod, bedoeld in artikel 
2, worden verleend. 

4. De Minister geeft voorschriften be
treffende de wijze, waarop de onth'effingen, 
bedoeld in het vorige artikel, moeten worden 
aangevraagd, de behandeling der aanvrage, 
de wijze waarop de ontheffingen worden ver
leend, alsmede de voldoening van de kosten 
van het onderzoek. 

S. r. Het is verboden een bestrijdings
middel te vervoeren of te verkopen, indien 
niet op de verpakking of op een aan de ver
pakking bevestigde label of papierstrook 
onveranderd en zonder enige toevoeging of 
aanvulling is vermeld de naam of aanduiding, 
welke voor dat middel, hetzij op de lijst, hetzij 
het verlenen van ontheffing is vastgesteld. 

2. Het is echter geoorloofd op de vast
gestelde naam of aanduiding van een bestrij
dingsmiddel, dat voorkomt op de lijst, een 
aanduiding te doen volgen, ter onderschei
ding van iemands fabrieks- of handelswaren 
van die van anderen, mits daardoor bij het 
publiek geen onjuiste of misleidende indruk 
omtrent aard of samenstelling van het 
middel wordt gewekt en deze aanduiding 
niet opvallender of duidelijker leesbaar is 
dan de vastgestelde naam.of aanduiding. 

6. Ten aanzien van bestrijdingsmiddelen, 
bij het in werking treden van dit besluit 
in de handel, waarvoor binnen een maand 
na de inwerkingtreding van dit besluit een 
aanvrage om ontheffing, als bedoeld in artikel 
3 , lid 1, is ingediend, is het verbod, gesteld in 
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2, opgeheven totdat op de aanvrage is beslist . 
7. Dit besluit kan worden aangehaald 

als Bestrijdingsmiddelenbesluit, met bijvoe
ging van het jaartal van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

De Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Londen,13 Augustus 1948 
JULIANA. 

De Minister van L., V . en V ., MANSHOLT. · 

(Uitgeg. 14 September 1948) 
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I3 Au_~u_s~us z948. BESLUIT tot nadere 
w1JZ1gmg van het Jam-limonadebesluit 
(Staatsblad 1937, No. 854) . 

In naam van Hare _Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van· het Koninkrijk, 

Oo de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 29 Juni 1948, No. 601 
D /dossier 29, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, no. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, no. 79.~' · 

De Raad van S_tate gehoord (advies van 
27 Juli 1948, no. 69); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Sociale Zaken van 7 Augustus 1948, 
No. 707 D /dossier 29, afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben · goedgevonden en verstaan: 
• Art. I. In het Jam-limonadebesluit (Stbl. 

1937, no. 854), laatstelijk gewijzigd bij be
sluit van 25 November 1947 (Staatsblad no. 
H 392) worden de volgende wijûgingen aan_ 
gebracht: 

1. In artikel 2, lid 2, onder c wordt tus
sen "most" en ,,welke" ingevoegd "en in 
vruchtensap, aangeduid als dat van appelen 
en/of peren". 

2. Het bepaalde in artikel z2, onder 5°, 
wordt gelezen als volgt: 

"5 °. in de waar, aangeduid als "zoete 
most" of "most", en in de waar, aangeduid 
als sap van appelen en/of van peren, mag 
kool2uurgas aanwezig zijn; deze waren moe
ten een positieve uitslag van de gistings
proef vertonen. 

De waar, aanged..iid als "zoete most" of 
"most" mag noch geheel, noch gedeeltelijk 
verwarming hebben ondergaan boven 45 °C, 
tenzij zij is aangeduid als "gepasteuriseerde 
most" of "most gepasteuriseerd", in welk 
geval zij geen verwarming mag hebben on
dergaan boven 65 °C.". 

Art. II. Aan de methoden van onder
zoek, behorende bij het Jam-limonadebe
sluit (Staatsblad 1937, no. 854), wordt toe
gevoegd: 
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20. Gistingsproef 
100 cm3 der waar worden in een kolf van 

ongeveer 300 cm3 gebracht en, zonder af
sluiting, in het verloop van een uur her
haaldelijk omgezwenkt, ten einde eventueel 
aanwezig koolzuur te doen ontwijken. Daar
na wordt toegevoegd 1 cm3 ener gistsuspen
sie, welke bereid werd door 2.~ g verse bak- . 
kersgist gelijkmatig in 25 cm3 water te ver
delen. Na het toevoegen der gistsuspensie 
wordt omgezwenkt, ten einde een gelijkma
tige verdeling van de gist door de gehele 
vloeistof te verkrijgen. · 

Dadelijk daarop wordt een gistingskolfje, 
als beschreven onder I, A 3 van de Metho
den van Onderzoek behorende bij het Melk
besluit, met ongeveer 20 cm3 der vloeistof 
gevuld en gedurende 24 uur bij een tempe
ratuur vart 25 °C geplaatst. Indien na dit 
tijdsverloop ·de vloeistof in het openstaande· 
been van het kolfje gehçel door ontwikkeld 
gas is verdrongen, wordt de uitslag der 
proef als positief beschouwd. Indien het 
opstaande bèen nog geheel of gedeeltelijk 
met vloeistof is g·evuld, geldt de uitslag als 
negatief. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

Londen, ':3 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. jOEKES. 

(Uitgeg, 27 Augustus z948.) 
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16 Augustus 1948. BESLUIT, tot her
nieuwde bekendmaking van de tekst 
van het Reglement voor de Stuurlieden
examens (Staatsblad 1937, No. 579 C) . 

In naam uan Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Ministers van 
Verkeer en Waterstaat en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 6 Augus-
tus 1948, no. 145108/Z., Directoraat-Gene
raal van scheepvaart ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van het Reglement voor de 

Stuurliedenexamens met de daarbij be
horende bii.lagen I en Il (Staatsblad 1937, 
no. 579 C) opnieuw af te kondigen als in de 
bijlage dezes is aangegeven. · 

De Ministers van Verkeer en Water
staat en van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen zijn belast met de uitvoering van 
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dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, 16 Augustus 1948 . 
JULIANA, 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 
] . R . H. VAN SCHAlK, 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen , 
TH , RUTTEN, 

(Uitgeg. 24 September 1948.) 

KONINKLIJK BESLUIT .van de 15de 
October 1937 (Staatsblad no. 579 C), 
tot uitvoering van de artikelen 2 en 3 
van de Wet op de Zeevaartdiploma's 
1935 (Staatsblad no. 456), houdende 
vaststelling van een Reglement voor 
de examens ter verkrijging van een 
diploma als stuurman aan boord 
van zeeschepen, gewijzigd bij de Ko
ninklijke besluiten van: 26 September 
1938 (Staatsblad no. 579); 26 October 
1938 (Staatsblad no. 579 E); 26 Januari 
1940 (Staatsblad no. 561); 15 Januari 
1947 (Staatsblad no. H 19); 5 Januari 
1948 (Staatsblad no. I 4) ; 8 Mei 1948 
(Staatsblad no. I 177). 

Examens 
Art. I. De examens ter verkrijging 

van de diploma's als stuurman, genoemd in 
artikel 2 van de Wet op de Zeevaart
d iploma's 1935 (Staatsblad no. 456) worden 
afgelegd voor een commissie, die examen 
afneemt ter verkrijging van: 

de diploma's als derde, tweede en eerste 
stuurman voor de grote handelsvaart; 

het diploma als stuurman voor de kleine 
handelsvaart; 

het diploma als stuurman voor de be
perkte kleine handelsvaart; 

het diploma als stuurman voor de grote 
sleepvaart; 

het diploma als stuurman voor de kust
sleepvaart; 

het aanvullingsdiploma als stuurman 
voor de kleine handelsvaart; 

de verklaringen, bedoeld in artikel 4 , 
onder c end, van het" Ruil- en dienstdiploma
reglement" 

Examencommissie 
Art. 2. I. De in artikel I bedoelde 

commissie bestaat uit gewone en plaats
vervangende leden, die telkens voor de 
tijd van één jaar benoemd worden door 
Onze Ministers van Waterstaat en van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen. 
Bij die benoeming worden tevens uit deze 
leden de voorzitter, de secretaris, de plaats
vervangde voorzitters en de plaatsver
vangende secretarissen aangewezen. 

2. Bij ontstentenis van de voorzitter, 
van de secretaris en van hun plaatsver
vangers worden hun werkzaamheden ver
richt door daartoe bij de aanvang der 
zitting door de voorzitter aan te wijzen 
leden. 

3. De voorzitter roept de leden op, naar
mate de aard en de .omvang der werkzaam~ 
heden hun tegenwoordigheid vereisen. 
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Plaats en tijd der examens 
Art. 3. I. De voorzitter doet tijdig, na 

gehouden overleg met de inspecteur van het 
Nijverheidsonderwijs, tot wiens ambtsge
bied de zeevaartscholen behoren, voor
stellen aan Onze Minister van Waterstaat 
omtrent tijd en plaats voor de in het ko
mende kalenderjaar of ander tijdvak te 
houden zittingen. 

2. Onze Ministers van Waterstaat en 
van Onderwij s, Kunsten en Wetenschapp en 
stellen deze zittingen vast. 

3. De voorzitter draagt zorg, dat tijd 
en plaats van elke zitting tijdig in de . 
Nederlandse Staatscourant bekend gemaakt 
worden. 

R egeling examens 
Art. 4. r. De voorzitter stelt het roos

ter voor het examen vast. Het examen be
staat uit een schriftelijk en een mondeling 
gedeelte; het laastgenoemde wordt in het 
openbaar afgenomen. 

2. In overleg met de hierbij betrokken 
examinatoren stelt de voorzitter vóór de 
aanvang van elk examen de opgaven voor 
het schriftelijk gedeelte voor elk onderdeel 
vast. 

3. Gedragingen van een examinandus, 
welke naar het oordeel van de voorzitter 
storend werken op de gang van het examen, 
kunnen uitsluiting van verdere deelneming 
aan het examen door deze tot gevolg 
hebben. 

4. Aan een toehoorder, die zich niet 
naar de 'aanwijzingen van de voorzit ter ge
draagt, kan door deze het verblij f in het 
examenlokaal worden ontzegd, 

Aanvragen voor examens 
Art. 5. Zij, die een examen wensen af te 

leggen ter verkrijging van een der in artikel I 
genoemde diploma's, dienen daartoe bij de 
voorzitter , onder overlegging van de in de 
artikel 6 bedoelde bescheiden, een voldoend 
gefrankeerde schriftelijke aanvraag in, 
welke ten minste veertien dagen vóór de 
aanvang van de desbetreffende zitting, als 
bedoeld in het tweede lid van artikel 3, in 
zijn bezit moet zijn. 

Voorwaarden toelating tot de examens 
Art. 6. , I. Om tot het afleggen van het 

examen ter verkrij ging van een der in artikel 
1 bedoelde diploma's te worden toegelaten, 
moet de gegadigde bij de aanvang der zit
ting de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt 
en moet hij bij zijn aanvrage overleggen : 

a. een uittreksel uit het geboorteregister 
of een ander wettig identiteitsbewijs, naar 
genoegen van de voorzitter; 

b. een welgelijkend portret (paspoort
model) in drievoud; 

c. de oorspronkelijke bewijsstukken, 
waaruit blijkt, dat hij de vereiste diensttijd, 
zoals omschreven in bijlage I van dit Regle
ment, bezit; 

d. de voor de rang, voor welke hij 
examen wenst af te leggen, nog geldige ge
neeskundige verklaringen, zoals omschre
ven in artikel 87 van het Schepenbesluit; 

e. het laatst verkregen nog geldige 
diploma en wel voor het examen voor het 
diploma als derde stuurman voor de grote 

784 

handelsvaart of voor het diploma als stuur- · 
man voor de grote sleepvaart, indien ver
kregen, het eindgetuigschrift van de zee
vaartschool en voor het diploma als tweede 
of eerste stuurman voor de grote handels
vaart, onderscheidenlijk de diploma's voor 
derde en tweede stuurman voor de grote 
ha ndelsvaart ; voor het aanvullingsexamen 
voor stuurman voor de kleine handels
vaart, het diploma als stuurman voor de 
kleine handelsvaart en voor de overige 
aanvullingsexamens de reeds behaalde 
diploma's , genoemd in artikel I , welke 
diploma's moeten zijn verkregen op grond 
van een met gunstig gevolg afgelegd examen, 
dan wel voor het re gedeelte van het examen 
ter verkrij ging van het diploma als tweede
onderscheidenlijk als eerste stuurman voor 
de grote handelsvaart, het diploma als 
derde- onderscheidenlijk als tweede stuur
man voor de grote handelsvaart en voor 
het ze gedeelte van die examens het bewijs, 
dat het Ie gedeelte met voldoende uitslag 
is afgelegd ; · 

f. het stortingsbewijs of het bewijs van 
overschrijving van de in het tweede lid 
bedoelde gelden; 

g. voor het diploma als tweede of als 
eerste stuurman voor de grote handels
vaart, het bewijs, dat hij de cursus handels
bescherming geheel heeft gevolgd. 

2. De gegadigde moet voor de aanmel
ding voor het examen op de postrekening 
van de commissie storten of overschrijven: 

voor het examen ter verkrijging van 
een diploma als: 

derde stuurman voor de grote 
handelsvaart . 

tweede stuurman voor de grote 
handelsvaart . . . . . . . . 

f 15.-

22.50 
eerste stuurman voor de grote 

handelsvaart . . . . . . . . 30.
stuurman voor de kleine handels-

vaart . ..... .... . 
stuurman voor·de beperkte kleine 

handelsvaart . . . . . . . . 
stuurman voor de grote sleepvaart 
stuurman voor de kustsleepvaart 
voor een examen ter verkrijging 

van een aanvullingsdiploma als 
stuurman voor de kleine h<indels 
vaart en voor elk ander aan
vullingsexamen . . . . . . . . 

voor een herexamen als genoemd 
in artikel 7 . . . . . . . . 

voor een verklaring als b edoeld 
artikel 4, onder c en d . . . . 

15.-

7.50 
15.-
7.50 

7.50 

7.50 

van het "Ruil- en dienstdiploma 
reglement" . . . . . . . . . 7.50 

Indien het examen ter verkrijging van 
een van de diploma's als tweede- of eerste 
stuurman voor de· grote handelsvaart in · 
twee gedeelten wordt afgelegd, zal voor elk 
gedeelte de helft verschuldigd zijn. 

3. Onze Minister van Waterstaat ka:n 
in zeer bijzondere gevallen het betaalde 
examengeld doen teruggeven, indien het 
daartoe strekkend verzoek van gegadigde 
schriftelijk wordt ingediend binnen een week 
nadat deze is opgeroepen . 

. 4. · Een gegadigde, die een vals of vervalst 
bewijsstuk overlegt, als genoemd in het 
eerste lid wordt voor een jaar of zoveel 
langer als de voorzitter wenselijk voorkomt 
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van deelneming aan de in dit Reglement 
genoemde examens uitgesloten. 

5. Indien een gegadigde het examen ter 
verkrijging van het diploma als derde 
stuurman voor de grote handelsvaart vijf
maal met ongunstige uitslag heeft afgelegd,. 
kan hij van verdere deelneming aan dit 
examen worden uitgesloten. 

6. Bestaat er naa r het oordeel van de 
voorzitter aanleiding gegadigde ook na het 
vijfde examen toe te laten, dan moet, in af
wijking van het bepaalde in het tweede lid 
van dit artikel, voor elk examen een bedrag 
van f 37,50 op de postrekening van de com
missie worden gestort of overgeschreven. 

Wijze van behalen van diploma's 
Art. 7. 1. De kennis, welke gevorderd 

wordt voor het verkrijgen van de in artikel I 
genoemde diploma's, is aangegeven in de 
programma's, als bijlage II bij d it Regle
ment gevoegd. 

2. Indien de uitslag van enig deel van 
het examen van een examinandus van die 
aard is, dat naar de mening van de co'mmissie 
slagen is uitgeslotert, kan hem_ verdere deel
neming aan het examen voor een bepaalde 
tijd worden ontzegd. _ 

De commissie kan aan een examinandus, 
die een onvoldoend examen heeft afgelegd 
of die zich tijdens een examen heeft terug
getrokken, de toelating tot deelneming aan 
een gelijknamig examen ontzeggen voor een 
termijn, welke zes maanden niet te boven 
gaat. , 

Wordt een examinandus uitgesloten van 
verdere deelneming aan een é'xamen, of 
trekt hij zich tijdens een examen terug, dan 
wordt hij beschouwd als te zijn afgewezen. 

3. Indien bij het examen voor tweede of 
eerste stuurman voor de grote handelsvaart 
of bij het eerste gedeelte daarvan een 
onvoldoend cijfer is behaald in één of twee 
van de in bijlage II aangegeven onderdelen, 
kan de commissie aan de examinandus 
toestaan in dit onderdeel of die onderdelen 
een herexamen af te leggen op een door haar 
te bepalen datum. 

Indien dit herexamen een onvoldoende 
uitslag heeft, wordt het gehele examen als 
onvoldoende beschouwd. · 

4. De commissie qeslist met meerderheid 
van stemmem omtrent ' de uislag van het 
examen, In geval van staking van stemmen 
beslist de voorzitter, . 

5. Is het examen of een eerste gedeelte 
daarvan met voldoende uitslag afgelegd, 
dan wordt de examinandus het verlangde 
diploma onderscheidenlijk het bewijsstuk, 
als bedoeld in artikel 6, lid I, onder e, uit
gereikt. 

6. Indien een vroeger verkregen diplo
ma overbodig wordt, draagt de voorzitter 
er zorg voor, dat dit ongeldig gemaak-t 
wordt. 

7. Onze Minister van Waterstaat stelt 
de modellen van de in artikel I genoemde 
diploma's vast. 

8. Een duplicaat van een uitgereikt 
diploma of van het bewijs, bedoeld in artikel 
6, lid 1, onder e, wordt slechts afgegeven 
indien belanghebbende aannemelijk kan 
maken, dat het oorspronkelijke diploma of 
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bewijs verloren is geraakt. Voor een dupli
caat is een bedrag van f 2, 50 verschuldigd 

.-ten bate van- s'Rijks schatkist, tenzij het 
oorspronkelijke diploma of bewijs verloren 
is gegaan tengevolge van een oorlogsdaad of 
van een scheepsramp. · 

Wijze van afnemen examens-
Art. 8. 1. Behoudens in het geval, be

doeld in het tweede lid van artikel 7, mag 
tijdens het examen de examinandi op gener
lei wijze enige mededeling worden gedaan 
inzake de beoordeling van hun werk, 

2. Bij het schriftelijk examen zijn in elk 
lokaal, waar examen wordt afgenomen aan 
meer dan tien examinandi gezamelijk, ten 
minste twee leden van de examencommissie 
voor het houden van toezicht aanwezig, ten
zij, in vèrband met de aard en de inrichting 
van het examenlokaal en de examenopgaven, 
naar het oordeel van de voorzitter een lid 
voldoende kan worden geacht. Bij elk monde
ling examen is behalve de examinator, ten 
minste één ander lid der examencommissie 
als bijzitter tegenwoordig. De bijzitter 
maakt aantekeningen betreffende het exa
men van elke examinandus. 

3. Het schriftelijk examenwerk wordt 
gesteld op vanwege de examencommissie 
uit te reiken en door de voorzitter of diens 
plaatsvervanger gewaarmerkt papier. Zo
nodig wordt eveneens aldus gewaarmerkt 
klad- en vloeipapier uitgereikt. Al het ge
bruikte papier, behalve de examenopgaven, 
blijft in het examenlokaal achter, waar het 
door de toezichthoudende· leden der com
missie wordt verzameld. 

4. De examinandi mogen bij de schrifte
lijke examens niet anders in het examenlo
kaal medebrengen dan de schrijfbehoeften 
(uitgezonderd papier) of andere benodigd
heden, welke zijn vermeld in de brief, waar
bij zij voor het examen worden opgeroepen. 

5. Tijdens het examen mag geen van de 
examinandi het examenlokaal verlaten, 
anders dan met toestemming en onder ver
antwoordelijkheid van een dey toezicht
houdende leden van de commissie. De 
examinandi mogen tijdens het examen in de 
examenlokalen niet met elkander spreken, 
noch elkanders werk bekijken, of iets van 
elkander lenen. 

6.Elke handeling, in enig opzicht in strijd 
met de voorschriften, of elke poging tot be
drog, welke tijdens het examen wordt ont
dekt, kan voor de betreffende examinandus 
uitsluiting van het verdere examen tot ge
volg hebben. 

Indien de ontdekking van de onregel
matigheid eerst na afloop van het examen 
plaats vindt, kan het diploma aan de exami
nandus, die zich hieraan schuldig heeft ge
maakt, onthouden,. .of het reeds uitgereikte 
diploma ingetrokken worden. 

Omtrent de ingevolge dit lid te nemen 
maatregelen beslist de voorzitter. 

Beoordeling afgelegd examen 
Art. 9. I. Het oordeel omtrent de ke

nis of vaardigheid van de examinandi wordt 
uitgedrukt door een van de cijfers I tot en 
met 10, aan welke de volgende betekenis 
moet worden gehecht: 

50 

1/ 



S. 1948, I 370 , 

1 zeer slecht 
2 slecht 
3 gering 
4 onvoldoende 
5 bijna voldoende 

6 voldoende 
7 ruim voldoende 
8 goed 
9 zeer goed 

10 uitmuntend. 
2. Wanneer in enig onderdeel als eind

cijfer ten minste 5 ,5 doch minder dan 6 is 
verkregen, wordt jdit cijfer als voldoende 
beschouwd. 

Verrekening ontvangen examengelden 
Art. 10 1. Na afloop van elke zitting 

zendt de voorzitter een door hem en de 
secretaris ondertekende staat van uitge
reikte diploma's aan Onze Minister van 
Waterstaat, 

2. Aan de voet van die staat wordt het 
bedrag der ontvangen examengelden ge
specificeerd opgegeven. 

3. De voorzitter schrijft de ontvangen 
examengelden maandelijks over op post
rekening no. 1 van 's R ijks Schatkist. 

Verslag examencommissie 
Art. 11. De commissie brengt zo spoedig 

mogelijk na afloop van het zittingjaar aan 
Onze v oornoemde Ministers verslag uit be
treffende de gehouden examens. 

Vacatiegelden, reis- en verblijfkosten 
Art. 12 De leden en de plaatsvervangende 

leden der commissie genieten uit 's Rijks 
Schatkist vacatiegelden en vergoeding voor 
reis- en verblijfkosten. 

Overgangsbepalingen 

Art. 13. 1. In afwijking van het be
paalde in artikel 6, eerste lid, onder e, wordt, 
indien het laatste met voldoende uitslag 
afgelegde examen niet is een examen krach
tens de Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staatsblad no. 456), de toelating tot een 
examen voor het verkrijgen van een der in 
artikel I genoemde diploma's geregeld als 
in onderstaande tabel is aangegeven. 
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2. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 7 zal de gegadigde, die 
de studie voor het examen ter verkrijging 
het diploma als derde stuurman voor de 
grote handelsvaart, dan wel van het diplo
ma als derde stuurman voor de grote zeil
vaart of stoomvaart, bedoeld in de Schip
perswet 1907 (Staatsblad no. 244), reeds 
was begonnen vóór de datum van de inwer
kingtreding van de Wet op de Zeevaart
diploma's 1935 (Staatsblad no. 456), vrijge
steld worden van het onderzoek naar de 
in de navolgende vakken: 

a. voor het examen ter verkrijging van 
het diploma als derde stuurman voor d,e 
grote handelsvaart: de Engelse taal, de 
natuur- en werktuigkunde ; 

b. voor het examen ter verkrijging van 
het diploma als tweede stuurman voor de 
grote handelsvaart : de Engelse taal, voorzo
ver betreft het schrijven van een eenvoudige 
brief over een onderwerp, op zijn vak 
b etrekking hebbend, en de natuur- en werk
tuigkunde, met die verstande, dat , indien 
de studie voor dat examen reeds was be
gonnen vóór de bovengenoemde datum, 
tevens vrijstelling zal worden verleend van 
het onderzoek naar de kennis in eerste hulp 
bij ziekten en ongevallen; 

c. voor het examen ter verkrijging van 
het diploma als eerst stuurman voor de grote 
handelsvaart: de Engelse taal, voor zover 
betreft het voeren van een gesprek zonder 
grove fouten, en de scheepsgezondheidsleer, 
met die verstande, dat , indien de studie 
voor dat examen reeds was begonnen vóór 
de bovengenoemde datum, tevens vrijstel
ling zal worden verleend van het onderzoek 
naar de kennis in radiotelegrafie en in 
eerste hulp bij ziekten en ongevallen. 

3. Eveneens zal, in afwijking van het 
bepaalde in het eerste lid van artikel 7, de 
gegadigde, die de studie voor het examen 
ter verkrijging van het diploma als stuurman 
voor de grote sleepvaart reeds vóór de 
datum van de inwerkingtre9ing van de Wet 

Als het laatste met voldoen
de uitslag afgelegde examen 
is het examen krachtens de 
Schipperswet 1907 (Staats
blad no. 244) voor: 

kan gegadigde worden toe
gelaten tot het examen 
krachtens de wet op de Zee
vaartdiploma's 1935 (Staats
blad no. 456) voor: 

en moet hij bij zijn aanvra
ge overleggen het krachtens 
het " Ruil- en dienstdiploma
reglement" uitgereikt: 

het diploma van derde 
stuurman voor de grote 
stoomvaart of voor de grote 
·zeilvaart; 

het diploma van tweede 
stuurman voor de grote 
stoomvaart of voor de grote 
zeilvaart; 

het diploma van stuurman 
voor de kleine stoomvaart 
o{ voor de kleine zeilvaart 

het diploma als tweede 
stuurman voor de grote 
handelsvaart; 

het diploma als eerste 
stuurman voor de grote 
handelsvaart; 

het aanvullingsdiploma 
als stuurman voor de kleine 
handelsvaart 

diploma als derde stuur
man voor de grote handels 
vaart. 

diploma als tweede stuur
man voor de grote handels-
vaart · 

diploma als stuurman 
voor de kleine handelsvaart 
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op de Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad 
no. 456) was begonnen, vrijgesteld worden 
van het onderzoek naar de kennis in de 
Engelse taal en in de natuur- en werktuig
kunde. 

4. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 7, zal de gegadigde, die 
de studie voor het examen ter verkrijging 
van het diploma als stuurman voor de kleine 
handelsvaart reeds vóór de datum van in
voering van de Wet op de Zeevaartdiploma's 
1935 (Staats.blad no. 456.) was begonnen, 
slechts onderzocht worden op de kennis, 
omschreven in Bijlage II , voorzover dit 
c;xamenprogramma niet uitgaat boven dat 
van het examen voor het diploma als stuur
man voor de kleine stoomvaart krachtens de 
Schipperwet 1907 (Staatsblad no. 244) en 
met die verstande, dat bij de scheepswerk
tuigkunde het stoomwerktuig instede van 
de motor zal worden gevraagd. 

Verkorte benaming 
Art. 14. Dit Reglement kan worden 

aangehaald onder de titel van "Reglement 
voor de stuurliedenexamens" . 

Onze Ministers van Waterstaat en van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State. 

BIJLAGE I 

Elsen van 1Uensttij1l om tot de stuurlieden 
examens te worden toegelaten 

Eisen van diensttijd 
Art. r. Om tot het afleggen van de 

examens ter verkrijging van de diploma's, als 
bedoeld in artikel I van het Reglement 
voor de stuurliedenexamens, te worden 
toegelaten, moet de candidaat aan de voor~ 
zitter van de commissie voor de stuur
liedenexamens overleggen: 

a. voor het examen voor het diploma als 
derde stuurman voor de grote handelsvaart 
het bewijs, dat hij na voltooiing van het 
vijftiende levensjaar gedurende tenminste 
een jaar dekdienst heeft gedaan aan boord 
van zeeschepen of zeevissersvaartuigen. 

b. voor het examen voor het diploma als 
tweede stuurman voor de grote handels
vaart, het bewijs, dat hij, in het bezit van 
het diploma als derde stuurnam voor de 
grote handelsvaart, gedurende ten minste 
twee jaren dienst heeft gedaan als wacht
doend stuurman aan boord van schepe_n in 
de grote handelsvaart, met die verstande, 
dat deze diensttijd voor ten hoogste één 
jaar vervangen mag worden door diensttijd 
als zelfstandig wachtdoend stuurman op 
andere zeeschepen, welke laatste dienst
tijd buitengaats moet zijn doorgebracht; 

c. voor het examen voor het diploma 
als eerste stuurman voor de grote handels
vaart, het bewijs, dat hij, in het bezit van 
het diploma als tweede stuurman voor de 
grote handelsvaart, gedurende ten minste 
twee jaren dienst heeft gedaan als zelf
standig wachtdoend stuurman aan boord 
van zeeschepen in de grote handelsvaart; 
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d. voor het examen voor het diploma 
als stuurman voor de kleine handelsvaart, 
het bewijs, dat hij, na voltooiing van het 
veertiende levensjaar, ten minste drie jaren 
dekdienst heeft gedaan aan boord van 
zeeschepen of zeevissersvaartuigen, waarvan 
ten minste 18 maanden aan boord van 
zeeschepen in de kleine handelsvaart; 

~- voor het examen voor het diploma 
als stuurman voor de beperkte kleine handels-

1 vaart, _het bewijs, dat hij, na voltooiing van 
het veertiende levensjaar, gedurende ten 
minste drie jaren dekdienst heeft gedaan 
aan boord van zeeschepen of zeevissersvaar
tuigen, waarvan ten minste één jaar aan 
boord van zeeschepen in de kleine dan wel 
in de beperkte kleine handelsvaart; 

f . voor het examen voor het diploma als 
stuurman voor de grote sleepvaart, het be
wijs, dat hij, na voltooiing van het veer
tiende levensjaar, ten minste twee jaren 
buitengaats dekdienst heeft gedaan aan 
boord van zeesleepboten, met die verstande, 
dat deze diensttijd voor ten hoogste één jaar 
vervangen mag worden door diensttijd op 
aannemersmaterieel; 

g. voor het examen voor het diploma als 
stuurman voor de kustsleepvaart, het bewijs, 
dat hij, na voltooiing van het veertiende 
levensjaar. gedurende ten minste twee jaren 
dekdienst heeft gedaan aan -boord van zee
sleepboten, met die verstande. dat deze 
diensttijd voor ten hoogste één jaar ver
vangen mag worden door diensttijd op 
aannemersmaterieel; 

Art. rbis Indien een candidaat tengevol
ge van bijzondere omstandigheden niet in 
gelegenheid is geweest zich aan het examen 
ter verkrijging van het diploma als derde
onderscheidenlijk als tweede stuurman voor 
de grote handelsvaart te onderwerpen dade
lijk nadat hij de voor dat examen vereiste 
diensttijd had volbracht, kan, zulks ter be
oordeling van de voorzitter van de Com
missie voor de Stuurliedenexamens, de 

, daarenboven behaalde diensttijd voor zover 
die overeenkomt met die, vereist om te 
worden toegelaten tot het examen voor het 
diploma als tweede- • onderscheidenlijk als 
eerste stuurman voor de grote handels
vaart, als zodanig in rekening worden 
gebracht. 

Definities van dienst en diensttijd 
Art. 2 . Onder de in artikel I bedoelde 

diensttijd wordt, met inachtneming van de 
beperking vermeld onder b van dat 
artikel , verstaan de tijd , doorgebracht aan 
boord van een in de vaart zijnd schip, be
grepen tussen de data van aan- en afmon
stering, blijkende uit verklaringen, afgegeven 
door ambtenaren, ten overstaan van wie 
de aanmonstering of de afmonstering heeft 
plaats gehad, of uit zodanige andere be
scheiden, als daartoe door de voorzitter vol
doende worden geoordeeld, dan wel bij ont
breken dezer data, begrepen tussen over
eenkomstige data ter beoordeling van de voor
zitter. In elk geval moet worden aangegeven 
aan boord van welke schepen en in welke 
vaarten de diensttijd is verkregen. 

2. Onder de in artikel I bedoelde dek
dienst, dienst als wachtdoend stuurman 
en dienst als zelfstandi"g wachtdoend stuur-
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man wordt dienst verstaan, waarbij be
trokkene buitengaats in elk etmaal ten 
minste 8 uur dekdienst, onderscheindelijk 
dienst als wachtdoend of als zelfstandig 
wachtdoend stuurman doet. . 

3. Indien gemengde dienst is gedaan, of 
betrokkene door andere omstandigheden 
minder dan 8 uur in elk etmaal dienst heeft 
gedaan als bedoeld in het vorige lid, kan de 
diensttijd, ter beoordeling van de voorzitter, 
naar verhouding worden medegerekend. 

Gelijkstelling met dienst op Nederlandse 
schepen 

Art. 3. Als diensttijd, bedoeld in artikel 1, 
zal ook gelden de tijd, in dienst in_ overeen
komstige positie en op overeenkomstige 
wijze doorgebracht: 

a. op overeenkomstige schepen, varende 
met Nederlands-Indische, Surinaamse of 
Curaçaose zeebrief; 

b. op overeenkomstige schepen, varende 
onder vreemde vlag, mits deze schepen ge
durende het tijdvak 10 Mei 1940-1 Augus
tus 1945 niet hebben gevaren voor een 
mogendheid, waarmede het Koninkrijk in 
oorlog was. 

Gelijkstelling van dienst bij de Koninklijke 
Marine en de Gouvernements- Marine 

Àrt. 4. I. Met inachtneming van het 
bepaalde in het derde lid wordt tijd, door-
gebracht op varende schepen der Konink
lijke Marine, als diensttijd beschouwd, mits 
de candidaat in het bezit is van een ver
klaring, getekend door de commandant 
van de bodem, waarop hij dient of gediend 
heeft, waaruit ten genoegen van de voor
zitter blijkt , dat hij tot tevredenheid werk
z aam is geweest in een positie, welke vol
doènde overeenkomt met die, in welke de 
diensttijd krachtens artikel 1 van deze bij
b ijlage moet zijn doorgebracht om tot het 

· treffende examen te worden toegelaten. 
2. Met inachtneming van het bepaalde 

in het derde lid wordt dienst op schepen der 
Gouvernements-Marine in Nederlands-Indië 
als derde officier of als tweede officier, in 
het bezit van het betreffende diploma, als 
dienst in de grote handelsvaart in rekening 
gebracht, onderscheidenlijk als die van 
wachtdoend stuw-man of van zelfstandig 
wachtdoend stuurman. 

3. De in beide voorgaande leden ge-. 
n oemde diensttijden kunnen slechts in reke
ning worden gebracht voor de toelating tot 
het afleggen va n het examen voor het diplo
ma als eerste stuurman voor de grote han
delsvaart, indien de candidaat ten minste 
een half jaar dienst heeft gedaan volgens 
het bepaalde in artikel 1, onder c, of volgens 
artikel 3. 

Dekdienst bij de Koninklijke Marine 
Art: 5. Als dekdienst aan boord van 

zeeschepen in de grote handelsvaart zal ook 
gelden dekdienst buitengaats verricht óp 
varende schepen als matroos of in hogere 
rang bij de Koninklijke Marine en bij de 
K oninklijke Marine Reserve, zomede als 
milicien bij de Koninklijke Marine of als 
matroos op loodsvaartuigen, 
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Bijzondere vrijstellingen 
Art. 6. In bijzondere gevallen kan Onze 

Minister van Waterstaat bepalen, dat dienst 
aan boord van schepen in de kleine handels
vaart geheel of gedeeltelijk kan medetellen 
als dienst aan boord van schepen in de 
grote handelsvaart. 

Overgangsbepalingen 
Art. 7. 1. Gegadigden voor het diploma 

als derde stuurman voor de grote handels
vaart en· voor het diploma als stuurman 
voor de kleine handelsvaart kunnen tot 
1 Maart 1939 volstaan met de volgens de 
bepalingen van de Schipperswet 1907 
(Staatsblad no. 244) vereiste diensttijd. 

2. Als diensttijd, vereist voor de toe
lating tot het afleggen van het examen voor 
het diploma als eerst stuurman voo'r de 
grote handelsvaart mag worden medegeteld 
de diensttijd, vóór l September 1937 door
gebracht in de rang van tweede stuurman, 
in het bezit van het diploma als derde stuur
man voor de grote stoomvaart. 

3. Voor officieren van de Gouvernements
Marine, die gegadigden zijn voor het diploma 
als eerste stuurman voor de grote handels
vaart en die de studie voor het examen ter 
verkrijging van dat diploma reeds vóór de 
datum van invoering van de Wet op de 
Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad no. 456) 
waren begonnen, vervalt de beperking met 
betrekking tot de in rekening te brengen 
diensttijd, als bedoeld in het derde lid 
van artikel 4. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
15de October 1937, (Staatsblad no. 579 C). 

BIJLAGE II. 

STUURLIEDENÉXAMEN. 
PROGRAMMA'S 

Diploma als derde stuurman voor de grote 
hantlelsvaart 

Wettelijk programma: Nederlandse taal; 
Engelse taal; wis-, natuur- en werktuigkunde; 
aardrijkskunde; zeevaartkunde; zeemans
schap en scheepsbouw ; bepalingen ter voor
koming van aanvaringen op zee en andere 
in aanmerking komende wettelijke bepalin
gen; scheepswerktuigkunde; eerste hulp bij 
ongevallen .. 

Utigewerkt programma 1 ). 

I. Nederlandse taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en · zijn gedachten, mondeling en 
schriftelijk, zonder grove fouten kunnen 
uitdrukken. 

2. Engelse taal. 
De beginselen van de Engelse taal , blijkend 

uit het, na oplezen, vertalen van een eenvou
dig stuk Engels proza in het Nederlands. 

1 ) De cijfers geven de onderdelen van 
het examen aan. Het examen is schriftelijk 
en mondeling voor de onderdelen r, 31 4 en 5, 
schriftelijk voor onderdeel II, mondeling 
en practisch voor he·t onderdeel 17, en monde
ling voor de overige onderdelen. 
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Wis-, natuur- en werktuigkunde. 
3 . Rekenkunde en algebra. 
I. Rekenkunde. De vier hoofdbewer

kingen met gehele en decimale getallen, met 
gewone breuken en gebroken getallen; deel-• 
baarheid en kenmerken van deelbaarheid; 
ontbinden in factoren; grootste gemene deler 
en kleinste gemene veelvoud; verhoudingen 
en evenredigheden met haar voornaamste 
eigenschappen ; de tweemachtsworteltrek
king ; het metrieke stelsel en andere maten 
en gewichten bij de scheepvaart in gebruik; 
eenvoudige berekeningen in vreemde munt
stelsels bij gegeven waardeverhoudingen. 

II. Algebra. De hoofdbewerkingen met 
gehele vormen; merkwaardige producten 
en quotiënten; ontbinden in factoren ; de 
machtsverheffing van en de worteltrekking 
uit ééntermige vormen; enig begrip van ge
broken en negatieve exponenten ; vergelij
kingen van de eerste graad met één en met 
meer onbekenden; eenvoudige vierkants
vergelijkingen; enige kennis van logarithmen 
en het gebruik van logarithmentafels. 

·4. Meetkunde. Lijnen, hoeken, hoeken 
gevormd bij snijding van twee rechten door 
een derde; de voornaamste eigenschappen 
van de verschillende soorten van driehoeken, 
vierhoeken en veelhoeken; de gelijk- en de 
gelijkvormigheid van driehoeken ; de gelijk
vormigheid van driehoeken; de cirke1; het 
meten van hoeken door middel van cirkel
bogen; lijnen in en aan de cirkel; de bete
kenis van het getal 7t; eenvoudige meetkun
dige plaatsen ; het uitvoeren van eenvoudige 
constructies in het platte vlak; de oppervlak
ken van _eenvoudige figuren in het platte 
vlak; oppervlak en inhoud van de voor
naamste lichamen. 

5. Goniometrie en platte- en boldriehoeks
meting. 

I. Goniometrie. De goniometrische func
ties , hun grafische voorstelling en de be
trekkingen tussen die functies, voorzoveel 
die nodig zijn bij de driehoeksm eting. 

II. Platte- en boldriehoeksmeting. Het 
berekenen van de verschillende gevallen, 
welke in de . zeevaartkunde gebruikt worden. 

· 6. Natuurkunde . Vloeistoffen : wet van 
Pascal, hydrostat ische druk, hydraulische 
pers met accumulator, communicerende 
vaten, wet van Archimedes , soortelijk ge
wicht (voor proefondervindelijke bepaling 
alleen de densimeter) , drijven zweven, en 
zinken, beginsel van capilaire werk ing. 

Gassen: drukking van de dampkring, 
barometer, wet van Boyle, manometer, 
pompen, hevel. 

Warmte : temperatuur, thermometers- (ver
schillende schalen), definities ' van lineaire 
en kubieke· uitzettingscoëfficient, wet van 
Gay Lussac, , wet van Boyle-Gay Lussac, 
definities van warmtehoeveelheden, calorie, 
soortelijke warmte, smeltings- en verdam
pingswarmte, mechanisch warmte equiva
lent, warmtevoorplanting, veiligheidslamp, 
verzadigde en onverzadigde damp, definities 
van critische temperatuur, absolute en 
relatieve vochtigheid. 

Licht: rechtlijnige voortplanting, schaduw, 
wetten van terugkaatsing, vlakke spiegel, 
brekingswetten, enig begrip van terugkaat-
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sing, absorbtie en totale terugkaatsing, 
totaal reflecterend prisma, lenzen, brand
puntsafstand, constructies van reële en 
virtuele beelden, lenzenformule, loupe, 
Hollandse kijker (alleen de ·constructie van 
de lichtstralen). 

Magnetisme: knustmagneet, magneetpool, 
begrip magnetisch veld, magnetiseren van 
weekijzer, permanent en vluchtig magnetis
me. 

Electriciteit: stroomsterkte, spanning, 
wet van Ohm, weerstand, stroombron, 
E.M.K., Ie wet van Kirchhoff, klemspan
ning, het toepassen ·van de regelen voor 
serie en parallelschakelen van weerstanden 
en stroombronnen en van de formule voor 
electrische arbeid, wet van Joule, gebruike
lijke practische eenheden, enig begrip van 
accumulatoren, gloeilampen en smelt veilig
heden. 

(Een en ander met het oog op de praktijk 
aan boord) . . 

7. Werktuigkunde. Rechtlijnig eenparig 
verandelijke bewegingen, snelheid en versnel
ling, enig begrip van eenparige cirkelbewe
ging en hoeksnelheid, samenstellen van 
eenparige rechtlijnige bewegingen in één 
plat vlak; relatieve en are bewegingen; 
verband tussen kracht, massa i!n versnelling, 
wet van de t,aagheid, grondbeginsel : actie 
'is gelijk reactie; samenstellen en ontbinden . 
van krachten in één plat vlak ; het begrip 
koppel; zwaartepunt van eenvoudige licha
men en figuren, stabiel en labiel en indiffe
rent evenwicht; middelpuntzoekende c.q. 
middelpuntvliedende kracht; arbeid, ar
beidsvermogen, rendement, arbeidsvermo
gen van plaats en beweging (formule), wet 
van behoud van arbeidsvermogen; enige 
kennis van eenvoudige werktuigen zonder 
inachtneming van wrijving. 

(Een en ander met het oog op de praktijk 
aan boord). 

8. Aardrijkskunde. Bekendheid met de 
voornaamste scheepvaartwegen, zeeën, eilan
den, kapen·, rivieren en havens , benevens de 
namen der staten, waarin die havens liggen, 
een en ander aan de hand van kaarten. 

Zeevaartkunde. 
9. Sterrenkunde. Bekendheid met de 

wijzen, waarop de plaats van punten aan 
de hemelsfeer wordt aangeduid ; de a swen
teling der aarde, de schijnbare dagelijkse 
beweging van de sfeer, de jaarlijkse bewe
ging · der aarde om de zon, de schijnbare 
jaarlijkse beweging van de zon, de jaarge
tijden; sterrentijd, ware en middelbare tijd, 
tijdveref_fening, zonetijd, standaardtijd. 

10. Zeevaartkunde. Cirkels en bog~n op 
aarde; de inrichting en het gebruik van 
zeekaarten; het toepassen van variatie en 
deviatie op koersen en peilingen; de koers
en verheidsrekening; de stroomkaveling; 
de plaatsbepaling door peilingen (door 
constructie); het gebruik van de zeemans
almanak (zons- en steropgaven); de ver
beteringen toe te passen op gemeten zons
en stershoogten; het berekenen van het 
breedtepunt door meridiaanshoogte van de 
zon of van een ster; kennis van een der 
meest gebruikelijke methoden van plaats
bepaling door hoogtelijnen, verkregen uit 
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hoogten van hemellicharv,en (uitgezonderd 
maan, planeten en poolster) en het afzet
ten van hoogtelijnen in de kaart; het 
bepalen van de deviaties door merklijnen 
en door zons- en stersazimuth en het ge
bruik maken van een azimuthtafel. 

II. Cijferen. Het becijferen van zee
vaartkundige vraagstukken op het voor
gaande onder 10 betrekking hebbend. 

12. Instrumenten . De inrichting van de 
meest voorkomende toestellen om te loggen 
en te loden ; de inrichting en het gebruik 
van de sextant ; het .g>bruik van de tijd
meter, de thermometer en de barometer ; 
kennis van de inrichting en het gebruik van 
het kompas, met bijbehorende peiltoestellen. 

Zeemanschap en scheepsbouw. 
13. a. Schip, tuig en uitrusting. Naam, 

plaats en doel van de samenstellende delen 
van stalen stoom- en motorschepen, het 
tuig en het laadgerei dezer schepen, het 
touwwerk, de blokken en de takels , het 
grondtakel, de reddingmiddelen, de meest 
voorkomende stuurinrichtingen. 

b. Laden en stuwen. Het laadklaar 
maken der ruimen, het garneren en het 
nemen van andere gebruikelijke maatre
gelen ter voorkoming van schade aan de 
lading, het stuwen van ladingen, welke veel
vuldig worden vervoerd, het laden en lossen' 
met behulp van het normale scheepslaad
gerei en het aanslaan der lading. 

c. Manoeuvreren. enz. De beginselen 
waarop het manoeuvreren met stoom- en 
motorschepen berust. Eenvoudige toepas
sing dezer beginselen bij het manoeuvreren 
onder normale omstandigheden op zee; het 
waarnemen van de wacht, zowel op zee als 
op een rede of in een 'haven; bekendheid 
met de manoeuvres van zeilschepen voor
zoveel dit nodig geacht moet worden met 
het oog op veilig varen; het behandelen van 
een scheepsboot onder alle omstandigheden; 
het uitbrengen en lichten van een werpanker; 
het loden en loggen; het gebruik van de 
reddingmiddelen; kaartpassen. 

d. Seinen. De indeling en het gebruik 
van het Internationaal Seinboek, het seinen 
met seinvlaggen, kennis van optisch gegeven 
morsetekens, het seinen met de morselamp. 

14 . . Bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee. 

De bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee; eenvoudige toepassingen 
van die bepalingen in verschillende gevallen. 

15. Andere wettelijke bepalingen. 
De wettelijke bepalingen, welke betrek

king hebben op de verhouding van de reder 
en de kapitein tot de schepelingen en de 
verplichtingen van de kapitein als gezag
voerder; de belangrijkste bepalingen van de 
Schepenwet en van de Wet op de Zeevaart
diploma's 1935 (Staatsblad no. 456); het 
doel en de inrichting van het scheepsdag
boek. 

16. Scheepswerktuigkunde. 
Enig begrip van de inrichting van scheeps

stoomketels; benaming, doel en inrichting 
van de ketelappendages; benaming en in
richting van de stoomwerktuigen voor de 
voortstuwing; de beginselen waarop de 
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werking van scheepsmotoren berust; enig 
begrip van de vorming, de eigenschappen 
en de werking van de stoom. 

17, Eerste hulp bij ongevallen. 
Enige kennis van het verlenen van eerste 

hulp bij ongevallen volgens de krachtens de 
Schepenwet aan boord van schepen in de 
grote handelsvaart verstrekte handleiding · 
en enige vaardigheid in het leggen van ver
banden. 

Diploma als tweede stuurman voor de grote 
hallllelsvaart 

Wettelijk programma: Engelse taal ; natuur
en werktuigkunde ; zeevaartkunde ; zee
manschap en scheepsbouw; bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee en 
en andere in aanmerking komende wet
telijke bepalingen; scheepsadministratie; 
scheepswerktuigkunde; eerste hulp bij ziek
ten en ongevallen. 

Uitgewerkt programma 1) 2). 

re Gedeelte. 
r.*) Engelse taal. 
Bekendheid met de Engelse taal voorzo

veel nodig tot het gebruik van Engèlse 
zeekaarten en zeemansalmanakken ; het 
schrijven van een ee~voudige brief in die 
taal over een onderwerp op zijn vak betrek
king hebbend. 

2. *) Natuur- en werktuigkunde. 
a. Natuurkunde. Geluid: enig begrip 

van trilling, periode, frequentie, golven, 
golflengte toonhoogte en -sterkte, reso
nantie , zwevingen; toepassingen als stoom- -
fluit, sirene, onderwatersignalen. 

Magnetisme: wet van Coulomb, kracht
lijmen, veldsterkte . 

Electriciteit: het grondbeginsel van de 
brug van Wheatstone, statische lading, wet 
van Coulomb, solenoïde, electromagneet, in
ductiestromen, enig begrip van de werking 
van de stroom op een magneet en van de 
gelijkstroomdynamo en -motor; telefoon en 
microfoon, ampère-, volmeter, electrische 
schel. 

(Een en ander in verband met het prac
tisch gebruik aan boord). 

b . W erktuigkunde. Samenstellen en ont
binden van krachten in de ruimte, die in één 
punt aangrijpen, verschuivingswet, samen
stellen en ontbinden van koppels in één vlak 

1 De cijfers geven de onderdelen van het 
examen aan. Het examen wordt schriftelijk 
en mondeling afgenomen. Onderdeel I is 
mondeling en schriftelijk, omderdeel 4 
schriftelijk, onderdeel 7 mondeling en prac
tisch. De overige onderdelen worden monde
ling afgenomen. 

In de onderdelen, gemerkt met een*), kan 
herexamen worden afgenomen. 

2 Hoewel het niet de bedoeling is al hetgeen 
waarin bij het examen voor het diploma als 
derde stuurman voor de grote handelsvaart 
kan worden geexamineerd, ook bij dit examen 
te vragen, is de examencommissie bevoegd 
naar de kennis, vereist voor bedoeld diploma, 
een onderzoek in te stellen, indien gegronde 
twijfel rijst, of die kennis nog in voldoemde 
mate aanwezig is. 
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en in evenwijdige vlakken, traagheidsmoment, 
de formule: momentkoppel is gelijk traag
heidsmoment om de draaiingsas maal de 
hoekversnelling; C.G.S. eenheden; behande
ling van eenvoudige statische vraagstukken, 
enig begrip van de wrijving bij eenvoudige 
werktuigen, welke aan boord worden ge
bruikt. 

(Een en ander met het oog op het practisch 
gebruik aan boord). 

Zeevaartkunde. 
3. Sterrenkunde. De voornaamste vaste 

sterren en sterrenbeelden; enige kennis van 
de beweging der planeten en v.:an de maan; 

nige kennis van de baan en de Schijngestal
ten van de maan; enig begrip van zons- en 
maansverduistering; enig begrip van aber
ratie, van praecessie en van de jaarlijkse pa
rallax der vaste sterren. 

Zeevaartkunde. Het gebruik van de zee
mansalmanak; de verbetering toe te passen 
op gemeten hoogten; het berekenen van het 
breedtepunt door meridiaans- en poolsters
hoogten; de plaatsbepaling door hoogtelijnen 
getrokken door lengte- en breedte-, dan wel 
hoogtepunten naar keuze en de afleiding van 
de daarvoor benodigde formules ; het bepalen 
van de stand en de gang van de tijdmeter 
door tijdseinen, door vergelijk met een ander 
uurwerk en door hoogte van hemellichamen 
en gelijktijdige peiling van punten aan de 
wal; het bepalen van de afwijking van het 
kompas door peiling van hemellichamen en 
van enig aards voorwerp; de inrichting van 
de stuurtafel; het gebruik en in de kaart af
zetten van een snellius (door constructie); de 
onderwatermistsignalen; het becijferen van 
de tijd van hoog water. 

Meteorologie . Enig begrip van het verband 
tussen -dampkringsdruk, weer en wind; de 
passaten, moesons, land- en zeewinden, win
den, welke buiten de keerkringen heersen, 
stiltegordels; enig begrip van belangrijke 
storingen, welke in de atmosfeer kunnen voor
komen; de voornaamste wolkenvormen en 
het raadplegen van de barometer; kennis 
van de inrichting en het gebruik van weer
kaarten en bekendheid met de Nederlamdse 
stormwaarschuwingsseinen. 

Instrumenten. De inrichting van de baro
meter en de nachtsextant; de behandeling 
aan boord en bij vervoer van tijdmeters en 
barometers; het onderzoek van barometers 
en sextant, voorzoveel dit aan boord mogelijk 
is; de inrichting der op de Nederlandse koop
vaa rd ijvloot meest in gebruik zijnde kompas
soorten; enig begrip van de werking van 
echoloden, 

4. Cijferen. Het becijferen van zeevaart
kundige vraagstukken, op het voorgaande 
onder 3. Zeevaartkunde betrekking hebbende. 

Wettelijke bepalingen en scheepsadministratie 
5. *) De belangrijkste wettelijke bepa

lingen omtrent de verplichtingen van de 
kapitein als gezagvoerder en betreffende zijn 
verhouding tot de reder en de schepelingen; 
het houden van een scheepsdagboek en het 
afleggen van een scheepsverklaring. 

Begrip van een• eenvoudige administratie 
der lad ing. 
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6. *) Scheepswerktuigkunde. 
Bekendheid met de voorzorgen bij het 

_stoomopstoken en bij het aanzetten en stop
pen der hoofdwerktuigen; begrip omtrent de 
op zeeschepen in gebruik zijmde hulpwerk
tuigen; enige kennis van de werking en in
richting van scheepsmotoren; doel, inrich
ting en werking van anker- en stuurmachines, 

. deklieren en kranen. 
7. *) Eerste hulp bij ziekten en ongevallen. 
Enige kennis van het verlenen van eerste 

hulp bij ziekten en ongevallen volgens de 
krachtens de Schepenwet aan boord van sche
pen in de grote handelsvaart verstrekte hand
leiding. 

ze Gedeelte. 
Zeemanschap en scheepsbouw. 
8. a. Schip, tuig en uitrusting. Begrip van 

· de waterdichte indeling van stoom- en motor
schepen; het tuig en het laadgerei dezer sche-

. pen; de brand blusmiddelen en de lens- en 
ballastinrichting en het gebruik maken daar
van aan boord van schepen; de reddingmid
delen. 

b. Het beladen. Begrip van de grondsla
gen der vrachtberekening en het opmeten en 
berekenen van de inhoud van belaadbare 
ruimten; het stuwen; het gebruik van de 
schaal van waterverplaatsing; de toebereid
selen tot en het laden en lossen van zware 
lasten; enige kennis van de verpakking en 
behandeling van gevaarlijke ladingen en van 
de maatregelen ter voorkomung van ongeval
len bij het vervoer dezer ladingen. 

c. Het manoeuvreren. Het manoeuvreren 
met stoom- en motorschepen omder alle om
standigheden op zee; ankermanoeuvres, het 
uitbrengen van zware ankers; bekendheid 
met de manoeuvres van zeilschepen, voor
zoveel dit nodig geacht moet worden met het 
oog op veilig varen; het waarnemen van de 
wacht; het gebruik van de reddingmiddelen. 

d . Gebruik van hulpmiddelen bij de navi
gatie. Kaartpassen; de voorzorgsmaatrege
len, die genomen moeten worden bij de navi
gatie in de nabijheid van land en ondiepten, 
het critisch lezen van zeekaarten; het stel
sel van betonning der Nederlandse zeegaten. 

9. De bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee. 

De bepalingen ter voorkoming van aanva
ringen op zee; toepassing van die bepalingen 
in verschillende gevallen. · 

Diploma eerste stuurman voor de grote 
handelsvaart 

Wettelijk programma: Engelse taal; zee
vaartkunde; zeemanschap en scheepsouw; 
bepalingen ter voorkoming van aanvaringen 
op zee en andere in aanmerking komende 
wettelijke bepalingen; scheepsadministratie; 
scheepswerktuigkunde; radiotelegrafie; eerste 
hulp bij ziekten en ongevallen en scheepsge
zóndheidsleer. 
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Uitgewerkt programma l} 2): 

1e Gedeelte. 
1. *} Engelse taal. 
Gebruik van Engelse zeemansgidsen en 

het lezen van de ladingpapieren in de Engelse 
taal , zomede het voeren van een gesprek zon- · 
der grove fouten . . 

Z eevaartkunde. 
2. Zeevaartkunde. De plaatsbepaling, in 

het bijzonder door hoogtelijnen getrokken 
door hoogtepunten en de grondslagen ervan, 
benevens de plaatsbepaling door andere be
steklijnen (als verkregen door radiopeiling 
al of niet gecombineerd met hoogtelijnen}. 
Het gebruik dier lijnen in de zeekaart, mede 
in verband met het critisch gebruik van zee
kaarten. Het grootcirkelvaren, inrichting 
en gebruik van gnomonische kaarten. Enige 
kennis van de theorie der getijden; het ge
bruik van Nederlandse en Engelse getijtafels. 

Instrumenten. Kennis van compenseren 
en verifiëren van het kompas en van de 
grondslagen van de kompasleer daarvoor no
dig. 

Meteorologie. Kennis van de algemene 
circulatie van de dampkring; kentekenen, 
welke zich voordoen bij het naderen van 
stormen in en buiten de tropen; handelingen 
en manoeuvres, welke daarop betrekking heb
ben; het opmaken van weerkaarten uit radio
telegrafische weerberichten; de voornaamste 
zeestromingen; het gebruik van meteorolo
gische kaarten. 

3. Cijferen. Het becijferen van zeevaart
kundige vraagstukken, op het voorgaande 
onder 2. Zeevaartkunde betrekking hebbend. 

4. *} Wettelijke bepalingen en scheepsadmi
nistratie. 

De belangrijkste wettelijke bepalingen om
trent de verplichtingen van de kapitein als 
gezagvoerder en betreffende zijn verhouding 
tot de reder, de eigenaren der lading, de be
vrachters, de schepelingen en de passagiers; 
enige kennis der wettelijke bepalingen, welke 
betrekking hebben op bevrachtingen, het 
vervoer van lading en passagiers, averijen, de 
verzekering van het schip, wissels, quaran
tainemaatregelen, hulp en berging en de aan
sprakelijkheid voor schade, die door aanva
ring wordt veroorzaakt; begrip van de ver
plichtingen van de kapitein bij het in- en 
uitklaren; bekendheid met de scheeps- en 
ladingspapieren; begrip van de gebruikelijke 
financiëlè administratie, die aan boord wordt 

1 De cijfers duiden de onderdelen van het 
examen aan. Het examen is mondeling, be- _ 
halve onderdeel I, hetwelk mondeling en 
schriftelijk, 7, hetwelk mondeling en prac
tisch, en 3, hetwelk alleen schriftelijk wordt 
geëxamineerd. 

In de onderdelen met een *} gemerkt, kan 
herexamen worden gedaan. 

2 Hoewel het niet de bedoeling is al hetgeen, 
waarin bij de examens voor de diploma's als 
derde en tweede stuurman voor de grote han
delsvaart kan worden geëxamineerd, ook bij 
dit examen te vragen, is de examencommis
sie bevoegd naar de kennis, vereist voor be
doelde diploma's, een onderzoek in te stellen, 
indien gegrnnde twijfel rijst, of die kennis 
nog in voldoende mate aanwezig is. . 
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gehouden; begrip van de rechten en plichten 
van oorlogvoerenden en neutralen. 

5. *} Scheepswerktuigkunde. 
Enig begrip van de wijze, waarop men zich 

overtuigt van de goede werking van ketels 
en werktuigen ; kennis van de geleidingen voor 
stoom, brandstof, water en electriciteit bui
ten de machinekamer met het oog op de maat
regelen ter voorkoming van gebreken daar
aan; begrip van de werking van dynamo's 
en motoren ; inzicht in het verband tussen 
brandstofverbruik en vaartsnelheid. 

6. *} Radiotelegrafie. 
Algemeen begrip van de radiotele&rafie 

en radiotelefonie en het gebruik daarvan bij 
de scheepvaart (geen technische details}; 
elementaire kennis van de inrichting van 
richtingzoekers, zoals·deze bij de Nederlandse 
koopvaardij voorkomen; bekendheid met de 
wijze waarop radiopeilingen worden genomen 
en kunnen worden verkregen; bekendheid 
met de bescheiden, waarvan de scheepssta
tions moeten zijn voorzien; bekendheid met 
de voorschriften van het vigerend Interna
tionaal Verdrag betreffende de verrebericht
geving en het daarbij behorende reglement, 
welke voor de kapitein van belang zijn, met 
de betekenis van het alarmsein en van de 
nood-, spoed- en veiligheidsseinen en de wijze 
van behandeling dezer seinen; bekendheid 
met de bepalingen, welke met betrekking tot 
de radiotelegrafie en radiotelefonie in het 
Schepenbesluit zijn opgenomen. 

7. *) Eerste hulp bij ziekten en ongevallen 
en scheepsgezondheidsleer. 

Kennis van eerste hulp bij ziekten en on
gevallen en enig begrip van scheepsgezond
heidsleer, in het bijzonder wat betreft het ont
smetten, een an ander aan de hand van de 
krachtens de Schepenwet aan boord van 
schepen in de grote handelsvaart verstrekte 
handleiding. 

2e Gedeelte. 
8. Zeemanschap en scheepsbouw. 
a. Schip, tuig en uitrusting. Het lezen 

van de belangrijkste bouwtekeningen van 
stoom- en motorschepen; algemeen begrip 
van het doel en de werkwijze van de classifi
catiebureaux; het lezen en gebruiken van de 
gewoonlijk aan boord verstrekte stabiliteits
gegevens; kennis van de statische stabiliteit ; 
het dqkken van stoom- en motorschepen; 
begrip van de werkzaamheden, die gewoon
lijk gedurende het verblijf in een droogdok 
worden verricht en van eenvoudige herstel
lingen aan de romp van het schip; liet onder
houd van het schip, het tuig en de uitru.sting. 

b. Het beladen. Het beladen met het oog 
op veilig en economisch varen. 

c. Het manoeuvreren. Het manoeuvreren 
met stoom- en motorschepen onder alle om
standigheden; het. gesleept worden en het 
slepen met schepen, die niet in het bijzonder 
voor dit doel zijn ingericht; de maatregelen, 
die genomen moeten worden bij averij aan 
de romp, het stuurgerei en het roer en bij een 
stranding; bekendheid met de manoeuvres 
van zeilschepen, voorzoveel dit nodig geacht 
moet worden met het oog op veilig varen. 

d. Het gebruik van de hulpmiddelen bij de 
navigatie. Het gebruik van lichtenlijsten, 
stroomkaarten en zeemansgidsen; begrip van 

l 
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de loop der getijstromen in de Noordzee en 
het Engelse Kanaal. 

9. Bepalingen ter voorkoming van aanva
ringen op zee en andere wettelijke bepa
lingen. 

Bepalingen ter voorkoming van aanvaringen. 
De bepalingen ter voorkoming van aanvarin
gen op zee en toepassing van die bepalingen 
onder alle omstandigheden; het Binnenaan
varingsreglement, voorzoveel dit voor zee
schepen van belang is. 

;Diploma stuurman voor de Jdelne 
band els vaart 

Wettelijk programma: '.Il d d 1 1 1 : 
rekenkunde ; aardrijkskunde; zeevaartkunde ; 
zeemanschap en scheepsbouw; bepalingen ter 
voorkoming van aanvaringen op zee en ande
re in aanmerking komende wettelijke bepa
lingen; scheepswerktuigkunde; eerste hulp 
bij ziekten en ongevallen. 

Uitgewerkt programma 1• 

r. Nederlandse taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en zijn gedachten, mondeling en 
schriftelijk, zonder grove fouten kunnen 
uitdrukken. 

2. Rekenkunde. 
De vier hoofdbewerkingen met gehele 

getallen, gewone breuken en eindige breuken; 
deelbaarheid en kenmerken van deelbaar
heid; verhoudingen; meetkundige evenre
digheden en haar voornaamste eigenschappen 
het metrieke stelsel en andere maten en ge
wichten bij de Nederlandse scheepvaart in 
gebruik. 

3. Aardrijkskunde. 
Enige bekendheid met de voornaamste 

zeeën, straten, ri"ieren, eilanden, kapen en 
havens, alsmede de namen der straten, waarin 
die havens liggen; een en ander van die ge
bieden, waarover de kleine handelsvaart 
zich in de praktijk uitstrekt {aan de' hand van 
kaarten). 

Zeevaartkunde. 
4. Zeevaartkunde. Begrip van aardrijks

kundige lengte en breedte; het verbeteren 
van koersen en peilingen; het berekenen van 
gegist bestek door koppeling naar het plat; 
invloed van stroom en drift; plaatsbepaling 
in de kaart door koers en verheid, peiling, 
loding en door breedtebepaling, welke volgt 
uit zonsmeridiaanshoogte; het gebruik voor
zoveel · nodig van de zeemansalmanak en 
zeevaartkundige tafelen; het gebruik van 
log, lood, kompas, octant of sextant; de 
verbeteringen toe te passen op de gemeten 
zonshoogten; het berekenen van de tijd aan 
boord uit gegist bestek en uit tijdseinen; de 
breedtebepaling uit gemeten zonsmeridi
aanshoogte; het verbeteren van de kompas
fout met behulp van merklijnen en door mid-

1 De cijfers duiden de onderdelen van het 
examen aan. Het examen wordt mondeling 
afgenomen, behalve de onderdelen I en 2, 
welke schriftelijk en mondeling worden ge
ëxamineerd, onderdeel 10, hetwelk mondeling 
en practisch, èn onderdeel 5, dat alleen schrif
telijk wordt afgenomen. 
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del van zonswaarnemingen met gebruikma
ken van een azimuthtafel; het gebruik van de 
stuurtafel; gebruik van thermometer en ba
rometer; kennis van de Nederlandse storm
waarschuwingsseinen; enig begrip van de 
belangrijkste meteorologische storingen, welke 
in de Europese wateren voorkomen; het 
lezen van weerkaarten; de bepaling van tijd 
van hoog water uit een basisstation. 

5. Cijferen. Het becijferem van zee
vaartkundige vraagstukken, op het voor
gaande onder 4 betrekking hebbend. 

6. Zeemanschap en scheepsbouw. 
a. Schip, tuig en uitrusting. Begrip van 

de samenstelling van stoom- en motorsche
pen, welke gebezigd worden in de kleine han
delsvaart en van het tuig en de uitrusting 
dier schepen; het gebruik der reddingmidde
len, welke aanwezig behoren te zijn op deze 
schepen; het onderhoud van de romp, het 
tuig en de uitrusting, hieronder begrepen het 
dokken en de andere gebruikelijke methoden 
van droogzetten. 

b. Beladen. Bekendheid met het stuwen 
van ladingen, die veelvuldig met schepen in 
de kleine handelsvaart worden vervoerd en 
met de voorzorgsmaatregelen om schade aan 
deze ladingen te voorkomen; het beladen van 
die schepen met het oog op veilig varen; 
begrip van de vrachtberekening; practisch ge
bruik van dé schaal van waterverplaatsing. 

c. Manoeuvreren. Het manoevreren on
der alle ·omstandigheden me\ schepen, die in 
de kleine handelsvaart worden gebezigd; 
het slepen met deze schepen en het gesleept 
worden; de maatregelen te nemen bij stran
dingen en bij averij aan de romp, het stuurge
rei en het roer; het behandelen van een 
scheepsboot onder alle omstandigheden. 

d. Gebruik van de hulpmiddelen bij de 
navigatie. Kaartpassen; enig begrip van de 
loop der getijstromen in de Noordzee en het 
Engelse Kanaal; het gebruik van stroom
kaarten, getijtafels, zeemansgidsen en lich
tenlijsten; bekendheid met het stelsel van be
tonning der Nederlandse zeegaten; het aan-

. doen en bevaren van de Nederlandse zeega
. ten aan de hand van de desbetreffende kaar
ten en andere hulpmiddelen; het gebruik van 
de seinmiddelen, welke aan boord van sche
pen in de kleine vaart voorgeschreven zijn. 

Bepalingen ter voorkoming van aa.nva: 
ringen op zee en· andere wettelijke bepa
lingen. 

7. De bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee en de toepassing daarvan; 
het Binnenaanvaringsreglement, voorzoveel 
van belang voor zeeschepen. 

8. Enige kennis ~an de wettelijke voor
schriften van belang voor de kapitein van 
een schip in de kleine handelsvaart, meer in 
het bijzonder die van de Schepenwet, de 
rechten en plichten van kapitein en schepe
lingen, bevrachtingen, averijen, verzekering 
van het schip, hulp en berging; houden van 
scheeps- en machinedagboek; bekendheid 
met de scheeps- en ladingpapieren, welke 
aan boord van schepen in de .kleine handels
vaart worden aangetroffen ; begrip van· de 
verplichtingen van de kapitein bij in- en 
uitklaren. 
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9. Scheepswerktuigkunde. 
Enig begrip van de inrichting en het doel 

der werktuigen op motorschepen in de kleine 
handelsvaart in gebruik. 

1 o. Eerste hulp bij ziekten en ongevallen. 
Enige kennis van hulp bij ziekten en on

gevallen en enige vaardigheid in het leggen 
van verbanden, een en ander aan de hand 
van de voor schepen in de kleine handels
vaart in de Schepenwet voorgeschreven hand
leiding. 

Aanvulllng·sdlploma stuurman voor 1le 
kleine handelsvaart 

Wette/ijk programma: Zeevaartkunde; 
Engelse taal. 

Uitgewerkt programma 1 • 

Zeevaartkunde. 
I. Zeevaartkunde. Plaatsbepaling in de 

kaart, becijferd naar de hoogtepuntmethode, 
door waarnemingen van de zon ; het bepalen 
van de stand en de gang van een uurwerk 
door middel van radiotijdseinen: 

2. Cijferen. Het becijferen van zeevaart
kundige vraagstukken, op het voorgaande 
onder I. betrekking hebbend. 

3. Engelse taal. 
Bekendheid met de Engelse taal , voor zo

veel nodig voor het gebruik van Engelse zee
kaarten, zeemansgidsen en zeemansalma
nakken (aan de hand van voornoemde hulp
middelen). 

Diploma stuurman voor de beperkte kleine 
handelsvaart 

Wettelijk programma: Nederlandse taal; 
rekenkunde ; zeevaartkunde, zeemanschap 
en scheepsbouw; bepalingen ter voorkoming 
van aanvaringen op zee en andere in aan
merking komende wettelijke bepalingen; 
scheepswerktuigkunde; eerste hulp bij on
gevallen. 

Uitgewerkt programma 2 • 

1. Nederlandse taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en zijn gedachten zonder grove 
fouten kunnen uitdrukken. 
. 2. Rekenkunde. 

De vier hoofdbewerkingen met gehele 
getallen; het metrieke stelsel. 

3. Zeevaartkunde, zeemanschap en scheeps
bouw. 

Het gebruik van log, lood, kompas en van 
zeemansgidsen en getijtafels, voorzoveel 
deze laatste gebezigd worden bij de beperkte 
kleine handelsvaart; het kaartpassen; enige 
kennis van schip, tuig en uit usting en van 
het onderhoud daarvan; droogzetten; ma
noeuvreren met motor- en zeilschepen in 
de beperkte kleine handelsvaart onder alle 
omstandigheden; de noodseinen; het gebruik 

1 De cijfers duiden de onderdelen van het 
examen aan. De onderdelen 1 en 3 worden 
mondeling, het onderdeel 2 schriftelijk ge
ëxamineerd. 

2 De cijfers duiden de onderdelen van het 
examen aan. De onderdelen 1 en 2 worden 
schriftelijk geëxamineerd, 3, 4 en 5 monde
ling en 6 mondeling en practisch. 
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der reddingmiddelen, de maatregelen in 
geval van nood; de stormwaarschuwingssei
nen; het behandelen van een scheepsboot in 
zee en in de branding; het beladen van sche
pen, in de beperkte kleine handelsvaart in 
gebruik. 

4 . Bepalingen ter voorkoming van aan
varigen op zee en andere wettelijke bepalingen. 

De bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee en de toepassing daarvan; 
het Binnenaanvaringsreglement voorzoveel 
van belang ; enige kennis van de Schepenwet 
en de Zeeongevallenwet 1919, voorzoveel 
nodig voor een kapitein op een schip in de 
beperkte kleine handelsvaart; enig begrip 
van de verplichtingen en de rechten van de 
kapitein tegenover de reder en de bemanning 
en als ambtenaar van de burgerlijke stand; 
het houden van het scheepsdagboek; begrip 
van de plichten van de kapitein bij in- en 
uitklaren.-

5. Scheepswerktuigkunde. 
Enig begrip van de inrichting en behande

ling van de voortstuwingsmotor van schepEln 
in de beperkte kleine handelsvaart. 

6. Eerste hulp bij ongevallen. 
Enig begrip van het verlenen van eerste· 

hulp bij ongevallen aan de hand van de voor 
schepen in de beperkte handelsvaart in de 
Schepenwet voorgeschreven handleiding. 

Diploma stuurman voor de grote sleep
vaart 

Wettelijk programma: Nederlandse taal; 
Engelse taal; aardrijkskunde; wis-,- natuur
en werktuigkunde; zeevaartkunde, zeeman
schap en scheepsbouw; bepalingen ter voor
koming van aanvaringen op zee en andere 
in aanmerking komende wettelijkebèpa
lingen; scheepswerktuigkunde; eerste hulp 
bij ziekten en ongevallen. 

Uitgewerkt programma 1 • 

I. Nederlandse taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en zijn gedachten mondeling en 
schriftelijk zonder grove fouten kunnen 
uitdrukken. 

2. Enge/se taal. 
Bekendheid met de Engelse taal voorzoveel 

nodig tot het gebruik van Engelse zeekaar
ten, zeemansgidsen en zeei;nansalmanakken 
(aan de hand van voornoemde hulpmiddelen). 

3 . Aardrijkskunde. 
Bekendheid met de voornaamste zeeën, 

straten, rivieren en eilanden, kapen en ha
--vens, benevens de namen der staten, waarin 
die havens liggen (een en ander aan de hand 
van kaarten). 

Wis-, natuur- en werktuigkunde. 
4. Wiskunde. 
a. Rekenkunde. De vier hoofdbewerkin

gen met gehele getallen, tiendelige en gewone 
breuken; de meetkundige evenredigheden en 

1 De cijfers duiden de onderdelen van het 
examen aan. Het examen wordt mondeling 
afgenomen, behalve de onderdelen r, 2 en 
4, welke mondeling en schriftelijk, 7. het
welk alleen schriftelijk en 12, hetwelk mon
deling en practisch wordt geëxamineerd. 
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haar voornaamste eigenschappen; het me
trieke stelsel en andere maten en gewichten 
bij de Nederlandse sleepvaart in gebruik. 

b . Algebra. De hoofdbewerkingen met 
gehele vormen; de machtsverheffin~ van en 
de worteltrekking uit ééntermige vormen; 
het gebruik van logarithmentafels. 

c. Meetkunde. Lijnen, hoeken, hoeken 
gevormd bij snijding van twee evenwijdige 
lijnen door een derde; .de voornaamste 
eigenschappen van verschillende soorten 
van driehoeken ; de gelijk- en de gelijkvor
migheid van driehoeken; de gelijkvormig
heid van driehoeken; de eenvoudigste eigen
schappen van veelhoeken; de cirkel; het 
meten van hoeken door middel van cirkel
bogen ; lijnen in en aan de cirkel; de beteke
nis van het getal 7t; hef uitvoeren van een
voudige constructies in het platte vlak; 
oppervlakken van eenvoudige figuren in 
het platte vlak; de inhouden der eenvou
digste lichamen. 

d. Goniometrie. De goniometrische func
ties en de betrekkingeh tussen de functies 
voorzoveel die nodig zijn bij de driehoeks
meting; 

e. Platte- en boldriehoeksmeting. Het 
berekenen van de verschillende gevallen, 
welke in de zeevaartkunde worden gebruikt. 

. 5. Natuur- én werktuigkunde. 
a. Natuurkunde. Vloeistoffen: wet van 

Archimedes, soortelijk gewicht; · 
Warmte : uitzetting van lichamen bij 

temperatuurstoeneming, enig begrip van 
warmtevoortplanting, veiligheidslamp; 

Licht: enig begrip van de wetten van te
rugkaatsing en breking, lenzen; 

Magnetisme: kunstmagneet, magneet
pool, begrip magnetisch veld, magnetiseren 
van weekijzer" permanent en vluchtig mag
netisme; 

Electriciteit: stroomsterkte, spanning, 
weerstand, wet van Ohm, E.M.K., enige 
kennis van gelijkstroomdynamo's · en -moto
ren, volt- en en ampèremeter. 

b. Werktuigkunde. De begrippen van 
snelheid, versnelling, kracht en massa; 
samenstellen en ontbinden van krachten; 
het begrip koppel, moment van het koppel, 
arbeid en arbeidsvermogen; enig begrip van 
eenvoudigge werktuigen zonder inachtne
neming van wrijving. 

Z eevaartkund'e. 
6. Sterrenkunde. Bekendheid met de wijsen 

waarop de plaats van punten aan de hemel
sfeer wordt aangeduid, de schijnbare dage
lijkse beweging van hemellichamen, de be
weging van de aarde, de schijnbare jaarlijkse 
beweging van de zon, sterrentijd, ware en 
middelbare tijd, tijdvereffening, zonetijd, 
standaard tijd. 

Zeevaartkunde. Cirkels en bogen op de 
aarde: de inrichting en het gebruik van zee
kaarten; het toepassen van variatie en de
deviatie op koersen en peilingen; de koers
en verheidsrekening; de stroomkaveling; 
plaatsbepaling door peilingen (door construc
tie); het gebruik van de zeemansalmanak 
{zons- en stersopgave); de verbeteringen 
toe te passen op gemeten zons- en stershoog
ten; het berekenen van het breedtepunt door 
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meridiaanshoogte van de zon of van een ster 
en door de hoogte van de poolster; kennis 
van een der meest gebruikelijke methoden 
van plaatsbepaling door hoogtelijnen, ver-

. kregen door observatie van hemellichamen 
(uitgezonderd maan en planeten) en het af
zetten van hoogtelijnen in de kaart; het be
palen van de stand en de gang van de tijd
meter door middel van radiotijdseinen; het 
bepalen van de deviaties door merklijnen en 
met behulp van azimuthtafels; de inrichting 
van de stuurtafel. 

Instrumenten. De inrichting van de meest 
gebruikelijke toestellen om te loggen en te 
loden; de inrichting en het gebruik van de 
sextant; het gebruik van de tijdmeter, de 
thermometer en de barometer; kennis van 
de inrichting en het gebruik van het kompas. 

Meteorologie . Passaten, moessons, land
en zeewinden, winden, welke buiten de keer
kringen heersende zijn, stiltegordels; enig 
begrip van belangrijke storingen, welke in 
de atmosfeer kunnen voorkomen en het 
raadplegen van de barometer; de . inrichting 
en het gebruik van weerkaarten en storm
waarschuwingsseinen. 

7. Cijferen. Het becijferen 
vaartkundige vraagstukken, op 
gaande onder 6. Zeevaartkunde 
hebbend . 

van zee
het voor

betrekking 

8. Zeemanschap en scheepsbouw. 
a . Schip, tuig en uitr1Jsting. Naam, 

plaats en doel van de samenstellende delen 
van zeesleepboten; het tuig, het grondtakel, 
de reddingsmiddelen, de stuuurinrichting en 
sleepinrichting dezer boten; de waterdichte 
indeling van zeesleepboten; de brandblus
middelen en de lensinrichting, zomede het 
gebruik daarvan ; onderhoud van de romp, 
het tuig en de uitrusting; het droogzetten. 

b . Manoeuvreren. Het manoeuvreren 
met een zeesleepboot · en het slepen onder 
alle omstandigheden; het waarnemen van de 
wacht op een zeesleepboot onder alle omstan
digheden; bekendheid met de manoeuvres 
van alle soorten van zeeschepen voorzoveel 
dit nodig is voor de veilige vaart en in ver
band met de eisen van het sleepbedrijf; 
het gebruik van de reddingmiddelen aan 
boord aanwezig; het behandelen van een 
scheepsboot onder alle omstandigheden; het 
uitbrengen van ankers. 

c. Seinen. Kennis van hef Internatio
naal Seinboek, kennis van optisch gegeven 
morsetekens, seinen met behulp van sein
vlaggen en met de morselamp. 

d . ' Hulpmiddelen bij de navigatie. Kaart
passen; het gebruik van stroomkaarten, 
getijtafels, zeemansgidsen en lichtenlijsten; 
enig begrip van de loop der getijstromen in 
het Engelse Kanaal en in de Noordzee; be
kendheid met het stelsel van betonning 
der Nederlandse zeegaten en het aandoen 
van de Nederlandse zeegaten aan de hand 
van de desbetreffende zeekaarten en andere 
hulpmiddelen. 

9: Bepalingen ter voorkoming van aan-
varingen . . 

De bepalingen ter voorkoming van aan
varingen op zee en de toepassing daarvan; 
het Binnenaanvaringsreglement voorzoveel 
dit voor zeeschepen van belang is. 
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10. Andere wettelijke bepalingen. 
Enige kennis van de wettelijke voor

schriften, die van belang zijn voor de kapi
tein van een zeesleepboot in de grote sleep
vaart, zoals de Sche11enwet, de verplichtingen 
van de kapitein als gezagvoerder, de ver
houding van de reder en de kapitein tot de 
schepelingen, de inrichting en het bijhouden 
van het scheepsdagboek, de quarantaine
voorschriften, averijen, verzekering van het 
schip, hulp en berging en de aansprakelijk
heid voor schade door , aanvaring; bekend
heid met de scheepspapieren, die aan boord 
van zeesleepboten in de grote sleepvaart 
aanwezig moeten zijn. 

11. Scheepswerktuig kunde. 
Enig begrip van de inrichting van scheeps

stoomketels, de benaming, doel en inrich
ting van de ketelappendages; enig begrip van 
de vorming, de eigenschappen en de werking 
van de stoom; benaming, doel en inrichting 
van het werktuig voor de voortstuwing; be
kendheid met de voorzorgen bij het stoom
stoken, het aanzetten en het stoppen der 
werktuigen; enig begrip omtrent inrichting 
en doel van de op zeesleepboten in gebruik 
zijnde hulpwerktuigen. 

l 2 . Eerste hulp bij ziekten en ongevallen. ' 
Enige kennis van eerste hulp bij ziekten en 

ongevallen en enige vaardigheid in het leggen 
van verbanden, een en ander aan de hand 
van de in de Schepenwet voor zeesleepboten 
voorgeschreven handleiding. 

Diploma stuurman voor de kustsleepvaart 
Wettelijk programma: Nederlandse taal; 

rekenkunde ; zeevaartkunde, zeemanschap 
en scheepsbouw; bepalingen ter voorkoming 
van aanvaringen op zee en andere in aan
merking komende wettelijke bepalingen; 
scheepswerktuigkunde; eerste hulp bij onge
vallen. 

Uitgewerkt programma 1 . 

r. Nederlandse taal. 
De examinandu~ moet een leesbare hand 

schrijven en zijn gedachten mondeling en 
schriftelijk, zonder grove fouten kunnen 
uitdrukken. 

2. Rekënkunde. 
De vier hoofdbewerkingen met gehele 

getallen, het metrieke stelsel 
3. Zeevaartkunde, zeemanschap en scheeps

bouw. 
Het gebruik van log, lood, kompas, zee

mansgidsen en getijtafels; kaartpassen; het 
stelsel van betonning van de Nederlandse 
zeegaten; het aanlopen en bevaren van deze 
zeegaten aa·n de hand van de gegevens, welke 
hiertoe op kustsleepboten beschikbaar zijn. 

Het manoeuvreren met kustsleepboten en 
het slepen daarmede onder alle omstandig
heden; bekendheid met de manoeuvres van 
alle soorten van zeeschepen voorzoveel nodig 
voor de veilige vaart en in verband met de 
eisen van het sleepbedrijf; het gebruik van 

1 ) De cijfers duiden de onderdelen 
van het examen aan. H et examen wordt 
mondeling afgenomen, behalve de onder
delen 1 en 2, die mondeling en schriftelijk 
worden geëxamineerd, en onderdeel 6, het
welk mondeling en practisch worden afge
nomen. 
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reddingmiddelen aan boord van sleepboten 
in de kustsleepvaart; de noodseinen; de maat
regelen in geval van nood; de stormwaar
schuwingsseinen; het behandelen van een 
scheepsboot onder alle omstandigheden. 

Enige kennis van schip, tuig en uitrusting 
(sleepboten in de kustsleepvaart) en van het 
onderhoud daarvan; droogzetten. 

Het houden van het scheepsdagboek. 
4. Bepalingen. ter voorkoming van aan

varingen en andere wettelijke bepalingen. 
De bepalingen ter voorkoming van aan

varingen op zee en de toepassing daarvan; 
het Binnenaanvaringsreglement voorzoveel 
van belang ; enig begrip van de verplichtingen 
en rechten ·van de kapitein tegenover de 
reder en de bemanning en als ambtenaar van 
de burgerlijke stand. 

5. Scheepswerktuigkunde. 
Enig begrip van de inrichting en behande

ling der stoomwerktuigen tot voortstuwing 
van het schip. 

6. Eerste hulp bij ongevallen. 
Enig begrip van het verlenen van eerste 

hulp bij ongevallen aan de hand van de in de 
5chepenwet voor kustsleepboten voorge
schreven handleiding. 

Behoord bij Koninklijk besluit van de 15de 
October 1937, (Staatsblad no. 579 C). 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 Au
gustus 1948, (Staatsblad No. I 370). 

Ons bekend, 
De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i;, 

J. R . H . VAN SCHAIK. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

TH. RUTTEN. 

S. -1 371 
16 Augustus 1948. BESLUIT hernieuwde 

bekendmaking van de ' tekst van het 
Reglement voor de Machinisten-examens 
(Staatsblad 1937, N°. 579D). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, enz. 
Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 

Regentes van het Koninkrijk, 
Op de voordracht van de Ministers van 

Verkeer ·en Waterstaat en van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 6 Augustus 
1948, n°. 145108/Z., Directoraat-Generaal 
van Scheepvaart; 

Hebben goed gevonden en verstaan: 
de tekst van het Reglement voor de Machi

nistenexamens met de daarbij behorende 
bijlagen I en II (Staatsblad 1937, n°. 579D) 
opnieuw af te kondigen als in de bijlage dezes 
is aangegeven. 

De Ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, 16 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen. TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 24 September 1948). 
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KONINKLIJK BESLUIT van de 15de October 
1937 (Staatsblad no. 579 D), tot uitvoering 
van de artikelen 2 en 3 van de Wet op de 
Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsbfod no. 
4~6), houdende vaststelling van een Regle
ment voor de examens ter verkrijging van 
een diploma als scheepswerktuigkundige 
.en als motórdrijver aan boocd van zee
schepen, gewij7igd bij de Koninklijke be
sluiten van: 29 Augustus 1938 (S.;:atsblad 
no. 575); 26 October 1938 (Staatsblad no. 
579 F); 15 Januar i 1947 (Staatsblad no. 
H 20); 5 Januari 1948 (Staatsblad no. I 3) . 

Examens 
Art. I. I. De examens ter verkrijging 

van de diploma' s als scheepswerktuigkun
dige en als moterdrijver, genoemd in artikel 
2 van de Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 
(Staatsblad no. 456), worden afgelegd voor 
een commissie, die examen afneemt ter ver
krijging van : 

het voorlopig diploma als scheepswerk
tuigkundige; 

het diploma als assistent-scheepswerk
tuigkundige ; 

. de diploma's A , B en C als scheepswerk
tuigkundige; 

het diploma als motordrijver. 
2. De examens ter verkrijging van de 

diploma's B en C als scheepswerktuigkun
dige kunnen, naar verkiezing van de gegadig
de, in twee gedeelten worden afgelegd. 

Examencommissie 
Art. 2. r. De in artikel 1 bedoelde com

missie bestaat uit gewone en plaatsver
vangende leden, die telkens voor de tijd van 
één jaar benoemd worden door Onze Minis
ters van Waterstaat en van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen. Bij die benoei;ning 
worden tevens uit deze leden de voorzitter, 

. de secretaris, de plaatsvervangde voorzitters 
en de plaatsvervangende secretarissen aan
gewezen. 

2. Bij ontstentenis van de voorzitter, van 
de secretaris en van hun plaatsvervangers 
wor den hun werkzaamheden verricht door 
daar t oe b ij de aanvang der zitting door de 
voorzitter aan te wijzen leden. 

3. De voorzitter roept de leden op, naar
mate de aard en de omvang der werkzaam
heden hun tegenwoordigheid vereisen. 

Plaats en tijd der examens 
A rt. 3. r. De voorzitter doet tijdig, na 

gehouden overleg met de inspecteur van het 
Nijverheidsonderwijs, tot wiens ambtsge
bied de scholen b ehoren waar onderwijs ge
geven wordt tot het zich bekwamen voor de 
diploma's als genoemd in artikel I, voor
stellen aan Onze Minister van Waterstaat 
omtrent tijd en plaats voor de in het komende 
kalenderjaar of ander tijdvak te houden 
zittingen. 

2. Onze Ministers van Waterstaat en van 
Onderwijs, Kunsten. en Wetenschappen stel
len deze zittingen vast. 

3. De voorzitter draagt zorg, dat tijd en 
plaats van elke zitting tijdig in de Neder
landse Staatscourant bekend gemaakt worden. 

Regeling examens 
Art. 4 . 1. De voorzitter stelt het roos-
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ter voor het examen vast. Het examen be.,. 
staat uit een schriftelijk, een mondeling en 
eventueel een practisch gedeelte; het mon
deling gedeelte wordt in het openbaar afge-
nomen. ' 

2 . In overleg met de hierbij betrokken 
examinatoren stelt de voorzitter vóór de aan
vang van elk examen de opgaven voor het 
schriftelijk gedeelte voor elk onderdeel vast. 

3 . Gedragingen van een examinandus, 
welke naar het oordeel van de voorzitter 
storend werken op de gang van het examen, 
kunnen uitsluiting van verdere deelneming 
aan het examen door. deze tot gevolg hebben. 

4. Aan een toehoorder, die zich niet naar 
de aanwijzingen van de voorzitter gedraagt, 
kan door deze het verblijf in het examenlo
kaal worden ontzegd. 

Aanvragen voor examens 
Art. 5. Zij , die een examen wensen af te 

leggen ter verkrijging van een der in artikel 1 
genoemde diploma's , dienen daartoe bij de 
voorzitter, onder overlegging van de in arti
kel 6 bedoelde bescheiden , een voldoend ge
frankeerde schriftelijke aanvraag in, welke 
ten minste veertien dagen vóór de aanvang 
'Van de desbetreffende zitting, als bedoeld in 
het tweede lid van artikel 3, in zijn bezit 
moet zijn. 

Voorwaarden toelating tot de examens 
Art. 6. r. O_m tot het afleggen van het 

examen ter verkrijging van eefl der in artikel 
I bedoelde diploma's te worden toegelaten, 
moet de gegadigde bij de aanvang der zitting 
de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en 
moet hij bij zijn aanvrage overleggen: 

a. een uittreksel uit het geboorteregister 
of een ander wettig identiteitsbewijs, naar 
genoegen van de voorzitter ; 

b. een welgelijkend· portret (paspoort
model) in drievoud; 

c. de oorspronkelijke bewijsst ukken, waar
uit blijkt, dat hij de vereiste diensttijd en/of 
werktijd, zoals omschreven in b ijlage I van 
dit Reglement, bezit; 

d. de voor de r ang, v oor welke h ij examen 
wenst af te leggen, nog geldige geneeskundi
ge verklaringen, zoals omschreven in artikel 
87 van het Schepenbesluit; 

e. het laatst verk regen nog geldige diplo
ma en wel voor het examen ter verkrijging 
van het diploma A als scheepswerkt u igkun
dige, het voorlopig diploma als scheepswerk
tuigkundige of het diploma als assistent
scheepswerktuigkundige en voor dat voor de 
diploma's B en C als scheepswerktuigkun
dige, dan wel voor het eerste gedeelte daar
van, onderscheidenlijk de diploma's A en B 
als scheepswertu igku ndige, welke diploma's 
moeten zijn verkregen op grond van een met 
gunstig gevolg afgelegd examen. 

Het bewijsstuk waaruit blijkt, dat het 
gedeelte van het examen ter verkrijging van 
het diploma B als scheepswerktuigkundige 
met goed gevolg is afgelegd, geeft het recht 
aansluitend examen af te leggen in de onder
delen van het programma voor het eerste 
gedeelte van het examen ter verkrijging van 
het diploma C als scheepswerktuigkundige, 
als aangegeven in bijlage II. Bij gunstige 
uitslag van dit examen wordt dit op bedoeld 
bewijsstuk aangetekend ; 
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f . voor het tweede gedeelte van het exa
men ter verkrijging van een diploma B of C 
als scheepswerktuigkundige, ·tevens het be
wijsstuk waaruit blijkt, dat hij het eerste ge
deelte van het betreffende examen met goed 
gevolg heeft afgelegd, dan wel voor wat be
treft ' het examen voor het diploma B als 
scheepswerktuigkundige, het verkregen di
ploma als assistent-scheepswerktuigkundige; 

g. het stortingsbewijs of het bewijs van 
overschrijving van de in lid 2 bedoelde gelden; 

h. voor het diploma B of C als scheeps
werktuigkundige, het bewijs, dat hij de cur
sus handelsbescherming geheel heeft ge
volgd; 

i. voor het examen ter verkrijging van 
· het voorlopig diploma als scheepswerktuig
kundige, als assistent-scheepswerktuigkun
dige of als motordrijver, indien gegadigde 
een cursus voor scheepswerktuigkundige of 
voor motordrijve~ en/of een ambachtschool 
geheel heeft doorlopen, de rapporten van 
het laatste schooljaar. 

2. De gegadigde moet:- voor de aanmel
ding voor het examen op de postrekening 
van de commissie storten of overschrijven: 

voor het examen ter verkrijging van: 
het voorlopig diploma als scheeps

werktuigkundige . . . . . . . . 
het diploma als assistent-scheeps-

werktuigkundige. . . . . . . 
het diploma A als scheepswerk-

tuigkundige . . . . . . 
het diploma B als scheepswerk

tuigkundige . . . . . . . . . . 
het diploma C als scheepswerk-
tuigkundige . . . . . . . 

het diploma als motordrijver 
voor een herexamen als genoemd 

in artikel 7 
voor een herhaling van de aanvul

lingsproef I, als bedoeld in art. 13, 

IO,-

IO,-

IS.-

22,50 

30,-
7,50 

7,50 

eerste lid . . . . . . . . . . . 7,50 
Indien het examen ter verkrijging van een 

der diploma's B of C als scheepswerktuig
kundige in twee gedeelten wordt afgelegd, 
zal voor elk gedeelte de helft worden be
taald. De assistent-scheepswerktuigkundige, 
die vrijgesteld is van het eerste gedeelte van 
het examen ter verkrijging van het diploma 
B als scheepswerktuigkundige, wordt ge
acht het examen ter verkrijging van het 
diploma B als scheepswerktuigkundige in
eens af te leggen. , 

Indien in de onderdelen van het eerste 
gedeelte van het examen ter verkrijging van 
het diploma f als scheepswerktuigkundige, als 
aangegeven m bijlage Il, afzonderlijk examen 
wordt afgelegd, is het examengeld voor het 
eerste gedeelte van dit examen vastgesteld, 
eerst verschuldigd wanneer het examen in 
de overige onderdelen wordt aangevraagd. 

3. Onze Minister van Waterstaat kan in 
zeer bijzondere gevallen het betaalde examen
geld doen teruggeven, indien het daartoe 
strekkend verzoek van gegadigde schriftelijk 
wordt ingediend binnen een week nadat deze 
is opgeroepen. 

4. Een gegadigde, die een vals of vervalst 
bewijsstuk overlegt, als genoemd in lid r, 
wordt voor een jaar of zoveel langer als de 
voorzitter wenselijk voorkomt uitgesloten 
van deelneming aan de in dit Reglement 
genoemde examens. 
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5. Indien een gegadigde het examen ter 
verkrijging van het voorlopig diploma als 
scheepswerktuigkundige of van het diploma 
A als scheepswerktuigkundige vijfmaal, dan 
wel dat ter verkrijging van het diploma als 
assistent-scheepswerktuigkundige driemaal 
met ongunstige uitslag heeft afgelegd, kan hij 
van verdere deelneming aan het gelijknamige 
examen worden uitgesloten. De malen, dat 
een gegadigde te voren is afgewezen bij de 
schooleindexamens ter verkrijging van een 
eindgetuigschrift AM of BM worden mede 
in rekening gebracht. De voorzitter ontvangt 
voor de toepassing van dit voorschrift van 
de inspecteur van het Nijverheidsonderwijs, 
bedoeld in lid r van artikel 3, telkenmale 
opgave van hen, die bij de schooleindexamens 

· zijn afgewezen. 
6. Bestaat er naar het oordeel- van de 

voorzitter aanleiding een gegadigde voor 
het examen ter verkrijging van het diploma 
A als scheepswerktuigkundige of van het 
voorlopig diploma als scheepswerktuigkun
dige ook na het vijfde examen toe te laten, 
dan moet, in afwijking van het bepaalde in 
het tweede lid van dit artikel, voor elk 
examen een bedrag van f 37,50 op de post
rekening van de commissie worden gestort 
of overgeschreven. 

· 7. De diploma's afgegeven op grond van 
het bepaalde in artikel 6, onder b, c end van 
het Ruil- en dienstdiplomareglement, wor
den voor de uitvoering van lid r beschouwd 
als diploma's, verkregen na afgelegd examen, 
als bedoeld onder e van dat lid. 

Wijze van behalen van diploma's 
Art. 7. I. De kennis, welke gevorderd 

wordt voor het verkrijgen van elk der in 
artikel r genoemde diploma's, is aangegeven 
in de programma's, als bijlage II bij dit 
Regfement gevoegd. 

2. Indien de uitslag van enig deel van 
het examen van een examinandus van die 
aard is , dat naar de mening van de commissie 
slagen is uitgesloten, 'kan hem verdere deel
neming aan het examen voor een bepaalde 
tijd worden ontzegd. 

De commissie kan aan een examinandus, 
die een onvoldoend examen heeft afgelegd 
of die zich tijdens een examen heeft terug
getrokken, de toelating tot deelneming aan 
een gelijknamig examen ontzeggen voor een 
termijn, welke 6 maanden niet te boven gaat. 

Wordt een examinandus u itgesloten van 
verdere deelneming aan een examen, of 
trekt hij zich tijdens een examen terug, dan 
wordt hij beschouwd als te zijn afgewezen. 

3. Indien bij het volledig examen ter ver
verkrijging van een der diploma's B of C 
als scheepswerktuigkundige een onvoldoend 
cijfer is betaald in ten hoogste drie van de in 
bijlage II aangegeven onderdelen, kan de 
commissie aan de examinandus toestaan ·in 
die onderdelen een herexamen af te leggen 
op een door haar te bepalen datum. 

Wordt het examen ter verkrijging van een 
der diploma's B of C als scheepswerktuig
kundige in twee gedeelten afgelegd, dan kan 
voor het eerste gedeelte van het examen 
voor diploma B als scheepswerktuigkundige 
in twee en voor elk ander gedeelte slechts 
herexamen in één van de in bijlage II aan
gegeven onderdelen worden toegestaan. 
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Wordt het 1e gedeelte van het examen ter 
verkrijging van het diploma C als scheeps
werktuigkundige in tweeën afgelegd, dan 
wordt geen herexamen toegestaan. 

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

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

Indien een herexamen een onvoldoende 
uitslag heeft, wordt het gehele examen als 
onvoldoende beschouwd. 

4. De commissie beslist met meerder
heid van stemmen omtrent de uitslag van 
het examen of van een gedeelte daarvan. In 
geval van staking van stemmen beslist de 
voorzitter. 

5. Is het examen of een eerste gedeelte 
daarvan,met voldoende uitslag afgelegd, dan 
wordt de examinandus het verlangde diploma 
onderscheidenlijk het bewijsstuk, als bedoeld 
in artikel 6, lid 1, onder f, uitgereikt. 

6. Indien een examinandus het examen 
ter verkrijging van een voorlopig diploma als 
scheepswerktuigkundige, van een diploma als 
assistent-scheepswerktuigkundige of van een 
diploma als motordrijver met onvoldoende 
uitslag heeft afgelegd, doch voor het onder
deel "Practisch werken" het cijfer 6 of hoger 
heeft verkregen, kan de voorzitter hem bij 
een volgend examen van het opnieuw af
leggen van examen in dat onderdeel vrijstel
len. 

7. Indien een examinandus het examen 
ter verkrij ging van een diploma B, dan wel 
C als scheepswerktuigkundige met onvol
doende uitslag heeft 'afgelegd, doch voor het 
onderdeel "Werktuigbouwkundig tekenen'' 
het cijfer 6 of hoger heeft verkregen, kan de 
voorzitter hem bij een volgend examen van 
het opnieuw afleggen van examen in dat 
onderdeel vrij stellen. 

8. Indien een vroeger verkregen diploma 
of bewijsstuk overbodig wordt, draagt de 
voorzitter er zorg voor, dat dit ongeldig ge
maakt wordt. 

9. Onze Minister van Waterstaat stelt 
de modellen van de în artikel I genoemde 
diploma's vast. 

1 o. Een duplicaat van een uitgereikt 
diploma of van het bewijs, bedoeld in artikel 
6, lid 1, onder e wordt slechts afgegeven in
dien belanghebbende aannemelijk kan maken, 
dat het oorspronkelijke diploma of bewijs ver
loren is geraakt. Voor een duplicaat is een 
bedrag van f 2, 5 0 verschuldigd ten bate van 
s' Riiks schatkist, tenzij het oorspronkelijke 
diploma of bewijs verloren is e;egaan tenge
volge van een oorlogsdaad of van een 
scheepsramp. 

Wijze van afnemen examens 
Art. 8. I. Behoudens in het geval, be

doeld in het tweede lid van artikel 7, mag 
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tijdens het examen de examinandi op gener
lei wijze enige mededeling worden gedaan 
inzake de beoordeling van hun werk. 

2. Bij het schriftelijk en het praktijk
examen zijn in elk lokaal,.waar examen wordt 
afgenomen aan meer dan tien examinandi 
gezamelijk, ten minste twee leden van de 
examencommissie voor het houden van toe
zicht aanwezig, tenzij, in verband met de 
aard en de inrichting van het examenlokaal 
en de examenopgaven, naar het oordeel van 
de voorzitter een lid voldoende kan worden 
geacht. Bij elk mondeling examen is, behalve 
de examinator, ten minste één ander lid der 
examencommissie als bijzitter tegenwoordig. 
De bijzitter maakt aantekeningen betreffende 
het examen van elke examinandus. 

3. Het schriftelijk examenwerk wordt 
gesteld op vanwege de examencommissie 
uit te reiken en door de voorzitter of diens 
plaatsvervanger gewaarmerkt papier. Zo
nodig wordt eveneens aldus gewaarmerkt 
klad- en vloeipapier uitgereikt. Al het ge
bruikte papier, behalve de examenopgaven, 
blijft in het examenlokaal achter, waar het 
door de toezichthoudende leden der com
missie wordt verzameld. 

4. De examinandi mogen bij de schrifte
lijke examens niet anders in het examenlo
kaal medebrengen dan de schrijfbehoeften 
(uitgezonderd papier) of andere benodigd
heden, welke zijn vermeld in de brief, waar
bij zij voor het examen worden opgeroepen. 

5. Tijdens het examen mag geen van de 
examinandi het examenlokaal verlaten, 
anders dan met toestemming en onder ver
antwoordelijkheid van een der toezicht
houdende leden van de commissie. De 
examinandie mogen tijdens het examen in 
de examenlokalen niet met elkander spreken, 
noch elkanders werk bekijken, of iets van 
elkander lenen. 

6. Elke handeling, in enig opzicht in 
strijd met de voorschriften, of elke poging 
tot bedrog, welke tijdens het examen wordt 
ontdekt, kan voor de betreffende examinan
dus uitsluiting van het verdere examen 
tot gevolg hebben. 

Indien de ontdekking van de onregelmatig
heid eerst na afloop van het examen plaats 
vindt, kan het diploma aan de examinandus, 
die zich hieraan schuldig heeft gemaakt, 
onthouden, of het reeds uitgereikte diploma 
ingetrokken worden. 

Omtrent de ingevolge dit lid te nemen 
maatregelen beslist de voorzitter. 

Beoordeling afgelegd examen 

Art. 9. I. Het oordeel omtrent de ken
nis of vaardigheid van de examinandi wordt 
uitgedrukt door een van de cijfers r tot en 
met ro, aan welke de volgende betekenis 
moet worden gehecht: 

r zeer slecht 
2 slecht 
3 gering 
4 onvoldoende 
5 bijna voldoende 

6 voldoende 
7 ruim voldoende 
8 goed 
9 zeer goed 

ro uitmuntend'. 

2. Wanneer in enig onderdeel als eind
cijfer ten minste 5,5 doch minder dan 6 is 
verkregen, wordt dit cijfer als voldoende 
beschouwd. 
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Verrekening ontvangen examengelden 
Art. 10 r. Na afloop van elke zitting 

zendt de voorzitter een door hem en de 
secretaris ondertekende staat van uitgereikte 
diploma's aan Onze Minister van Waterstaat. 

2. Aan de voet van die staat wordt het 
bedrag der ontvangen examengelden ge
specificeerd opgegeven. 

3. De voorzitter schrijft de ontvangen 
examengelden maandelijks over op post
rekening no. 1 van 's Rijks Schatkist. 

Verslag examencomissie 
Art. 1 r. De commissie brengt zo spoedig 

mogelijk na afloop van het zittingjaar aan 
Onze Ministers van Waterstaat en van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen ver
slag uit betreffende de gehouden examens. 
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Vacantie, reis- en verblijfkosten 
Art. 12. De leden en de plaatsvervangen

de leden der commissie genieten uit 'sRijks 
Schatkist vacantiegelden en vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten. 

Overgangsbepalingen 
Art. 13. r. In afwijking van het be

paalde in artikel 6, eerste lid, onder e, en in 
het eerste lid van artikel 7 wordt, indien het 
laatste, met voldoende uitslag afgelegd, 
examen niet is een examen krachtens de 
Wet op de Zeevaartdiploma's 1935 (Staats
blad no. 456), de toelating tot een examen 
of een gedeelte daarvan alsmede de kennis 
welke gevorderd wordt voor het verkrijgen 
van elk der in artikel 1 genoemde diploma's 
geregeld als in onderstaande tabellen is aan
gegeven. 

Tabel! 

Als het laatste met 
voldoende uitslag .af
gelegd examen is het 
examen krachtens de 
Schipperswet 1907 
(Staatsblad no. 244) 
voor: 

het Voorlopig ma
chinistendiploma 

Als het laatste met 
voldoende uitslag af
gelegd examen is het 
examen krachtens 
de Schipperswet1907 
(Staatsblad no. 244) 
voor: 

het Voorlopig machi
nistendiploma 

het diploma A a ls 
machinist 

2 

kan gegadigde wor
den toegelaten .tot 
het examen krach
tens de Wet op de 
Zeevaartdiploma's 
1935 (Staatsblad no. 
456) voor: 

het voorlopig diplo
ma als scheepswerk-
tuigkundige · 

3 

en moet hij zich on
derwerpen aan de: 

Aanvullingsproef 
I in bijlage II bij dit 
Reglement gevoegd 

Tabel II 

2 

kan gegadigde wor
den toegelaten · tot 
het ex?men krach
tens de Wet op de 
Zeevaartdiploma's 
1935 (Staatsblad no. 
456) voor: 

het diploma A als 
scheepswerktuig
kundige 

het diploma B als 
scheepswerktuigkun
dige dan wel voor 
het eerste gedeelte van 
dit examen 

en moèt hij zich on
derwerpen aan het 
examen of een ge
deelte daarvan vol
gens het programma 
voor dit diploma, in 
bijlage II bij· dit Re
glement gevoegd 

benevens aan Aan
vullingsproef I, in 
bijlage II bij dit Re
glement gevoegd. 

benevens aan Aan
vulling II, in bijlage 
II bij dit Reglement 
gevoegd, met die 
verstande, dat hij 
vrijgesteld wordt van 
het onderzoek naar 
de kennis in de pro
jectieleer en de aard
rijkskunde, terwijl 
de kennis van de wis
kunde voor hetgeen 
komt na de in Bij
lage II aangegeven 
grenzen praktisch 
onderzocht wordt 
bij de wis-, nat'uur
en werktuigkunde 

4 

en moet bij zijn aan
vrage overleggen: 

het Voorlopig diplo
ma als scheepswerk
tuigkundige, uitge
reikt krachtens het 
Ruil- en dienstdiplo

·mareglement. 

4 

en moet bij zijn aan
vrage overleggen het 
krachtens het Ruil
en dienstdiploma
reglement uitgereik
te: 

Voorlopig diploma 
als scheepswerktuig
kundige dan wel di
ploma A als scheeps
werktuigkundige 

Diploma B als 
scheepswerktuig
kundige. 
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Tabel Il (Vervolg.) 

Als het laatste met 
voldoende uitslag 
afgelegd examen is 
het examen krach
tens de Schipperswet 
1907 (Staatsblad no. 
244) voor : 

het theoretisch ge
deelte voor het di
ploma B als machi
nist 

het diploma B als 
machinist 

het theoretisch ge
deelte voor het di
ploma C als machi
nist 

2 

kan gegadigde wor
den toegelaten tot 
het examen krach
tens de Wet op de 
Zeevaartdiploma's 
1935 (Staatsblad no. 
456) voor : 

het tweede gedeelte 
voor het diploma B 
als scheepswerktuig
kundige 

het diploma C als 
·scheepswerktuigkun
dige dan wel voor het 
eerste gedeelte van dit 
examen 

het tweede gedeelte 
voor het diploma C 
als scheepswerktuig
kundige 

3 

en moet hij zich on
derwerpen aan het 
examen of een ge
deelte daarvan vol
gens het programma 
voor dit diploma, in 
bijlage II bij dit Re
glement gevoegd 

benevens aan Aan
vulling lil, in Bijlage 
II bij dit -Reglement 
gevoegd 

benevens aan Aan
vulling IV, in Bij
lage II bij dit Regle
ment gevoegd 

4 

en moet bij zijn aan
vrage overleggen 
het krachtens het 
Ruil- en dienstdi
plomareglement uit-
gereikte : · 

diploma B als 
scheepswerktuigkun
dige. 

diploma C als 
scheepswerktuigkun
dige. 

diploma C als 
scheepswerktuigkun
dige. 

1 ) Op het uit te reiken diploma B als scheepswerktuigkundige zal de aantekening 
"beperkte kennis wis- en natuurkunde, electrotechniek en Engelse taal" worden 
gesteld. Bij het examen voor het diploma C als scheepswerktuigkundige, dan wél voor 
het eerste gedeelte daarvan, zullen bezitters van een diploma B als scheepswerktuig
kundige met deze aantekening bij het . onderdeel electrotechniek nader worden onder
zocht op hun kennis van de wisselstroomtheorie, terwijl zij wat de wis- en natuur
kunde en de Engelse taal betreft, behandeld zullen worden als iemand, die het examen 
voor het diploma B als machinist krachtens de Schipperswet 1907 (Staatsblad no. 244) 
als het laatste exame,n met voldoende uitslag heeft afgelegd. 

2. In afwijking van het in het vorige 
lid bepaalde kunnen zij, die enig diploma 
als machinist verwierven, na met gunstig 
gevolg afgelegd examen krachtens de 
Schipperswet 1907 (Staatsblad no. 244), op 
hun verzoek geëxamineerd- worden volgens 
de eisen, vervat in Bijlage I van het Konink
lijk besluit van 27 December 1907 December 
1907 (Staatsblad no . 354). 

Deze bepaling geldt eveneens voor hen, · 
die zonder in het bezit te zijn van een voor
lopig diploma als machinist, vóór de invoer
ring van de Wet op de Zeevaartdiploma's 
1935 (Staatsblad no. 456) aan het examen 
ter verkrijging van het diploma A als 
machinist deelnamen, doch hiervoor niet 
slaagden, of zich na het schriftelijk gedeelte 
daarvan, na bekomen waarschuwing van 
de voorzitter der examencommissie, terug
trokken. 

Dit recht vervalt, indien de belangheb
bende voor enig diploma heeft gekozen 
examen af te leggen volgens het daarvoor 
in dit besluit aangegeven programma. 

Het verzoek moet tegelijk met de aan
vraag tot het examen aan de voorzitter 
worden gedaan. 

Indien iemand gekozen heeft het eerste 
gedeelte · van het examen ter verkrijging 
van het diploma B of C als scheepswerk
tuigkundige yolgens de voorschriften van 
dit lid af te leggen, moet ook het tweede 
gedeelte daarvan volgens die voorschriften 
worden afgelegd. 

Op het diploma, uitgereikt na me+ 
L. & S. 1948 

gunstige uitslag afgelegd examen wordt 
aangetekend, dat het examen krachtens 
deze overgangsbepaling werd gehouden. 

3. In afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid van artikel 6, kan, tot een nader 
_door Ons te bepalen datum, een gegadigde, 
die in enigerlei rang als machinist op schepen 
in de grote harn;lelsvaart of in de grote sleep
vaart heeft dienst i.gedaan of gedurende die 
tijd de machinist bij diens werkzaamhe
den heeft Dij gestaan zonder in het bezit te 
zijn van enig diploma als machinist, worden 
toegelaten tot het examen ter verkrijging 
van een diploma A als scheepswerktuig
kundige, mits voldaan wordt aan de eisen 
van diensttijd en werktijd, als bijlage I bij 
dit Reglement gevoegd is voorgeschreven, 
terwijl bij het examen de programma's van 
de examens ter verkrijging van het voor
lopig diploma als scheepswerktuigkundige, 
of van dat als assistent-scheepswerktuig
kundige, en van het diploma A als scheeps
werktuigkundige, opgen o m e n in bijlage II 
bij dit Reglement gevoegd .._ worden gevolgd. 

4. Tot een nader door Ons te bepalen 
datum kan, in afwijking van het bepaalde 
in het eerste lid van artikel 6, een·gegadigde, 
in het bezit van een diploma B als scheeps
werktuigkundige, die tenminste drie jaar 
als 2e machinist op schepen van 6000 ton 
br'ûto inhoud of meer heeft dienst gedaan 
en het in geheel een diensttijd van tenminste 
7 jaar als machinist, hieronder begrepen de 
tijd, dat hij de machinist bij diens werk
zaamheden heeft bijgestaan, aan boord 
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van schepen in de grote handelsvaart of 
in de grote sleepvaart heeft verkregen, 
toegelaten worden tot het examen ter ver
krijging van het diploma C als scheepswerk
tuigkundige. 

Bijzondere regeling voor het examen 
voorlopig diploma en diploma moterdrijver 

Art. 14. 1~ In · afwijking van het be
paalde in het eerste lid van artikel 6 kan 
de voorzitter gegadigden, die de schoolop
leiding voor het examen ter verkrijging van 
het voorlopig diploma als scheepswerk
tuigkundige met voldoende uitslag geheel 
hebben doorlopen, ook zonder dat zij het 
bewijs van voldoende werktijd kunnen 
overleggen en voor dat zij de leeftijd van 
18 jaar hebben bereikt, toelaten tot het 
afleggen van dat examen. 

Eveneens kan de voorzitter gegadigden 
voor het diploma als motordrijver tot het 
examen toelaten, zonder dat zij het bewijs 
van voldoende werktijd en diensttijd kunnen 
overleggen, mits zij de schoolopleiding met 
voldoende uitslag geheel hebben doorlopen. 

2. Indien het examen met voldoende 
uitslag wordt afgelegd, wordt het diploma 
eerst uitgereikt, nadat jaan de voorzitter de 
bewijzen van werktijd en diensttijd, bedoeld 
in het eerste lid, onder c, van artikel 6 zijn 
overlegd en voldaan wordt aan de in dit 
artikel voorgeschreven leeftijd. 

3. Op aanvraag van een rederij, kunnen, 
in afwijking van het eerste iid van artikel 6, 
gegadigden, die in het bezit zijn van het 
eindgetuigschrift der afdeling werktuig
bouwkunde van een der door het Rijk 
gesubsideerde middelbare technische scholen, 
verkregen na het geheel doorlopen van 
de schoolopleiding, toegelaten worden tot 
het examen ter verkrijging van het voor
lopig diploma als scheepswerktuigkundige 
of van liet diploma als assistent-scheeps
werktuigkundige, mits het practisch jaar, 
begrepen in de schoolopleiding, ter be
oordeling van de voorzitter, voldoet aan 
cle gestelde eisen en zij gedurende tenminste 
6 maanden, hetzij in de werkplaats van de 
rederij, hetzij in een fabriek, aangewezen 
in overleg met de voorzitter, hetzij onder 
bepaalde voorwaarden, als bedoeld in Bij
lage I, artikel I onder a, in de machine
kamer van een zeeschip werkzaam zijn ge
weest. 

Verkorte benaming 
Art. 15. Dit Reglement kan worden 

aangehaald onder de titel van "Reglement 
voor de machinistenexamens." 

Onze Ministers van Waterstaat en van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit; 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State. 

BIJLAGE I 

Elsen van werktijd en diensttijd om tot de 
machlnlsteuexamens te worden toeg·elaten 

Eisen van werk- en diensttijd 
Art. r . Om tot het afleggen van de 

examens ter verkrijging van de diploma's, 

802 

als bedoeld in artike r van het Reglement 
voor de machinistenexamens, te worden 
toegelaten, moet de candidaat aan de voor
zitter van de commissie voor de machi-
nistenexamens overleggen: . 

a. voor het examen voor het voorlopig 
diploma als scheepswerktuigkundige en het 
diploma als assistent-scheepswerktuigkun
dige het bewijs, dat hij, na voltooiing van 
zijn veertiende levensjaar, gedurende ten 
minste drie jaren met vrucht heeft gewerkt, 
hetzij als smid, dan wel als bankwerker, 
draaier, ketelmaker, machinesteller en der
gelijke, waarvan ten minste één jaar aan 
aan de bouw of de herstelling van ketels, 
stoomwerktuigen. of motoren, een en ander 
ter beoordeling van de voorzitter. 

Indien betrokkene in het bezit is van het 
eindgetuigschrift van een der inrichtingen 
ter opleiding van machinisten of van een 
der ambachtsscholen, aangewezen door 
Onze Mînisters van Waterstaat en van 
Onderwij s, Kunsten · en - Wetenschappen, 
wordt een vermindering van bovenge
noemde werktijd toegestaan, welke verinin
ring voor elke inrichting in de aanwijzing 
wordt bepaald. 

Indien tot genoegen van de voorzitter, 
is gebleken, dat betrokkene gedurende een 
jaar met vrucht werkzaam is geweest in de 
machinekamer van zeeschepen van rederijen, 
welke daartoe op haar verzoek door Onze 
Ministers van Waterstaat en van Onder
wijs-; Kunsten en Wetenschappen onder 
bepaalde voorwaarden, als aangegeven in 
het Reglement regelende de voorwaargen, 
bedoeld in artikel 2, lid 3, van de Wet 
op de Zeevaartdiploma's 1935 (Staatsblad 
no. 456) worden aangewezen, kan deze tijd 
ook als een jaar van de vereiste werktijd 
gelden; 

b. voor het examen voor het diploma A 
als scheepswerktuigkundige het bewijs, dat 
hij, na het behalen van het voorlopig diploma 
als scheepswerktuigkundige, dan wel van 
het · diploma als assistent-scheepswerktuig
kundige, gedurende ten minste één jaar op 
stoom- of motorschepen in de grote handels
vaart of in de grote sleepvaart in enigerlei 
rang als machinist heeft dienst gedaan of 
of gedurende die tijd de machinist bij diens 
werkzaamheden heeft bijgestaan; 

c. · voor het examen voor het diploma B 
als scheepswerktuigkundige - bij het af
leggen van het tweede gedeelte-het bewijs, 
dat hij, na het behalen van het diploma A 
als scheepswerktuigkundige, ten minste 
gedurende twee jaren als zelfstandig dienst
doend machinist heeft dienst gedaan op 
stoom- of motorschepen in de grote handels
vaart, in de kleine handelsvaart of in de 
grote sleepvaart. dan wel ten minste drie 
jaren als machinist, waarvan ten minste 
één jaar als zelfstandig dienstdoend machinist 
op stoomschepen of motorschepen in de 
grote · handelsvaart of in de grote sleep
vaart; 

d. voor het examen voor het diploma C 
als scheepswerktuigkundige-bij het af
leggen van het tweede gedeelte-het bewijs, 
dat hij, na het beha-Ien van het diploma B 
als scheepswerktuigkundige, gedurende ten 
minste twee jaren als eerste machinist, 
dan wel gedurende ten minste drie jaren 
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als zelfstandig dienstdoend machinist op 
stoom- of motorschepen in de grote handels
vaart of in de grote sleepvaart heeft dienst 
gedaan; . 

e. voor het examen voor het diploma als 
motordrijver het bewijs, dat hij ten minste 
gedurende één jaar heeft dienst gedaan 
aan boord van zeeschepen en ten minste één 
jaar als metaalbewerker we,kzaam is ge
weest, dan wel met gunstig gevolg de afde
ling voor smid-bankwerker van een am
bachtsschool heeft doorlopen. 

Art. 1 bis Indien een candidaat tenge
volge van bijzondere · omstandigheden niet 
in de gelegenheid is geweest Zich aan een 
der in artikel 1, onder a , b en c bedoelde 
examens te onderwerpen dadelijk nadat hij 
de voor dat examen vereiste diensttijd of 
werktijd had volbracht, kan, zulks ter be
oordeling van de voorzitter van de commis
sie voor de machinistenexamens,. de daar
boven behaalde diensttijd, voor zover die 
overeenkomt met die, vereist om te worden 
toegelaten tot het examen voor de eerst
volgende hogere rang, als zodanig in re
kening worden gebracht. 

Definitie van diensttijd 

Art. 2. Onder de in artikel 1 bedoelde 
diensttijd wordt verstaan de tijd , doorge
bracht aan boord van een niet-opgelegd 
schip, blijkende uit verklaringen, afgegeven, 
door ambtenaren, ten overstaan van wie de 
aanmonstering of de afmonstering heeft 
plaats gehad, of uit zodanige andere be
scheiden, als daartoe door de voorzitter 
voldoende worden geoordeeld, doch die in 
elk geval moeten aangeven aan boord van 
welke schepen en in welke vaarten de dienst
tijd is verkregen. 

Gelijkstelling met dienst op Nederlandse 
schepen 

Art. 3. r. Als diensttijd zal ook gelden 
de tijd, na het behalen van het desbetreffende 
diploma in dienst in overeenkomstige positie 
doorgebracht : 

a. op overeenkomstige schepen varende 
met Nederlands-Indische, Surinaamse of 
Curaçaose zeebrief ; 

b. op overeenkomstige schepen varende 
onder vreemde vlag, mits deze schepen ge
durende het tijdvak IO Mei 1940-1 Augus
stus 1945 niet hebben gevaren voor een 
mogendheid, waarmede het Koninkrijk in 
oorlog was; 

c. op schepen der Gouvernements- Ma
rine in Nederlands-Indië. 

2 . Als werk- en diensttijd zal eveneens 
gelden de tijd in dienst doorgebracht op 
varende schepen der Koninklijke Marine, 
mits de candidaat in het bezit is van een 
verklaring, getekend door de commandant 
van de bodem, waarop hij d ,ent of gediend 
heeft, waaruit ten genoegen van de voor
zitter blijkt, dat hij tot tevredenheid werk
zaam is geweest in de machinekamer in 
een positie, welke voldoende overeenkomt 
met die, in welke de werk- en diensttijd 
krachtens artikel l van deze bijlage moet 
zijn doorgebr~cht om tot het betreffende 
examen te worden toegelaten. 
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Bijzondere vrijstellingen 
Art. 4. In bijzondere gevallen kan Onze 

Minister van Waterstaat bepalen, dat dienst 
aan boord van schepen in de kleine handels
vaart geheel of gedeeltelijk kan medetellen 
als dienst aan boord van schepen in de grote 
handelsvaart. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 
15de October 1937, (Staatsblad no. 579 D) . 

BIJLAGE Il 

11:IACHINlSTEN -E XAll:IEN. 
PROGRAll:I ll:IA'S 

Voorlopig diploma als scheepswerktulg
lrnndlg·e • 

Wettelijk programma: de Nederlandse taal; 
de wis-, natuur- en werktuigkunde; het 
werktuigbouwkundig tekenen ; de scheeps
werktuigkunde ; het practisch werken; de 
in aanmerking komende wettelijke bepalin
gen. 

Uitgewerkt programma 1). 

r. Nederlandse taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en zijn gedachten, mondeling en 
schriftelijk, zonder grove fouten kunnen 
uitdrukken. 

2 . Wis-, natuur- en werktuigkunde. 
Wiskunde. 
a. Rekenkunde en algebra. 
I. Rekenkunde: de vier hoofdbewer

kingen met gehele en decimale getallen, 
met gewone breuken en gebroken getallen; 
deelbaarheid en kenmerken van deelbaar
heid ; ontbinding in factoren; grootste 
gemene deler en kleinste gemene veelvoud; 
verhoudingen en evenredigheden met haar 
voornaamste eigenschappen; afhankelijk
heid van grootheden; tweedemachtswortel
trekking; het metrieke en het Engelse 
stelsel van maten en gewichten bij de Neder
landse scheepvaart in gebruik, benevens de 
herleiçling van het ene stelsel in het andere; 
eenvoudige berekeningen in vreemde munt
stelsels -bij gegeven waardeverhoudingen. 

Il. Algebra: de hoofdbewerkingen met 
gehele vormen, merkwaardige producten en 
·quotiënten; ontbinding in factoren; grootste 
gemene deler en klefnste gemene veelvoud; 
vergelijkingen van de eerste graaa met één 
met meer onbekenden. 

b. M eetkunde: grondbegrippen; hoeken; 
snijding van twee rechten door een derde; 
voor naamste eigenschappen van de ver
lende soortenvan driehoeken, vierhoeken 
en veelhoeken; gelijk- en gelijkvormigheid 
van driehoeken ; eve nredigheid van lijnen en 
gelijkvormigheid van driehoeken ; eenvou
dige eigenschappen van de cirkel ; een
voudige constructies in het platte vlak ; 
oppervlak van eenvoudige figuren in het 

1) De cijfers geven de onderdelen aan. 
Het examen is schriftelijk en mondeling, 
behalve in het onderdeel 9, dat alleen monde
ling, en in de onderdelen 4 en 8, die alleen 
practisch worden afgenomen. 

In de onderdelen, gemerkt met een *), 
kan herexamen worden afgenomen. 
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platte vlak; oppervlak en inhoud der voor
naamste lichamen; goniometrische verhou
dingen, 

3. Natuur- en werktuigkunde. 
a. Natuurkunde: de algemene eigen

schappen der stoffen; beginselen van de leer 
der vloeistoffen: wet van Pascal, hydrosta
tische druk, communicerende vaten, wet van 
Archimedes en bepaling van het soortelijk 
gewicht van vaste stoffen en vloeistoffen, be
grip van capilla ire werking; beginselen van 
de leer der gassen : drukking van de damp
kring,- barometers, wet van Boyle, manome
ters, pompen en hevels, wet van Dalton ; enige 
onderwerpen uit de warmteleer : meetinstru
menten voor t; mperaturen aan boord in ge
bruik ; uitzettmg van v aste stoffen en enig 
begrip_ wan de uitzetting van vloeistoffen en 
gassen ; warmtehoeveelheden; soortelijke
warmte ; smeltings-, stollings-, condensatie
en verdampingswarmte, alsmede het bepalen 
van deze grootheden; beginsel van verdam
pen en koken ; verzadigde en onverzadigde 
dampen; meer uitgebreide kennis van het 
verdampen van water ; gebruik van de stoom
tabel; voortplanting van warmte ; het mecha
nisch warmte-equivalent. 

b. Electriciteitsleer: de grondbeginselen 
van de electriciteitsleer, betrekking hebbende 
op de stroom. de spanning, de weerstand, de 
electrische arbeid en het electr isch vermogen; 
warmtewerking van de stroom, parellel- en 
serieschakeling; magnetisme ; magnetische 
werking van d e stroom ; een stroomgeleider 
in een magnetisch veld ; enige kennis van de 
werking van gelijkstroomdynamo's en -mo
toren; de voornaamste eenheden ; meetinstru
menten; enig begrip van wisselstroom. 

c. Werktuigkunde: rechtlijnig eenparige 
en eenparig vera nderlijke bewegingen; val
lende, vertikaal neergeworpen en vertikaal 
opgeworpen lichamen; verband tussen kracht 
en beweging; het begrip massa; samenstellen 
en ontbinden van bewegingen en krachten ; 
krachtenveelhoek; evenwijdige krachten ; het 
begrip statisch moment en de momentenstel
ling; het begrip koppel; het zwaartepunt en 
de bepaling daarvan voor eenvoudige iiguren 
en de voornaamste lichamen; toestanden van 
evenwicht ; arbeid ; arbeidsvermogen ; een
voudige werktuigen zonder wrijving; eenvou
dige takels zonder wrijving; enige kennis van 
glijdende en rollende wrijving. 

Werktuigbouwkundig tekenen . 
4. *) Het maken van een werk tekening 

van een zeer eenvoudig machinedeel of ketel
appendage; het maken van de daarvoor be
nodigde schets met maten, naar een gegeven 
model. 

Scheepswerktuigkunde. 
5. *) Stoomketels: kennis van de algemene 

inrichting der hoofd- en hulpstoomketels in 
gebruik op Nederlandse koopvaarcijjschepen 
en van de ketelappendages ; enige kennis van 
de hierop betrekking hebbende voorschriften 
van de Stoomwet; enige kennis van de in
richting der hulpwerktuigen, welke bij stoom
ketels nodig zijn. 

6. *) Stoomwerktuigen: kennis van de al
gemene inrichting en begrip van de werking 
der aan boord van Nederlandse koopvaardij
schepen gebruikelijke zuigermachines; expan-
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sie, compressie en condensatie ; het theore
tisch indicateurdiagram; stoomverdeling door 
schuiven ; enige kennis van de inrichtingen 
om de machine zowel voor vóóruit als voor 
achteruit te doen draaien ; enige kennis van 
de inrichting der hulpwerktuigen, welke bij 
stoomwerktuigen nodig zijn; enige kennis van 
de algemene inrichting en enig begrip van de 
werking der aan boord van Nederlandse koop
vaardijschepen gebruikelijke turbines. 

7. *) V erbrandingsmotoren voor zeeschepen: 
kennis van de algemene inrichting en enig 
begrip van de werking van benzinemotoren 
en van de aan boord gebruikelijke oliemoto
ren ; enige k ennis van de gronden waarop die 
werking berust ; tweetakt- en viertaktwer
king ; enige kennis van de inrichting der hulp
werktuigen, welke bij oliemotoren nodig zijn. 

8. *) Practisch werken . 
a. smeden ; 
b. bankwerken en draaien. 
Beide van eenvoudige werkstukken, waar

bij a of b, naar k euze van de examinandus, 
als hóofdvak wordt beschouwd. 

9. Kennis van de in aanmerking komende 
wetteli.ike bepalingen. 

Enige kennis van de wettelijke bepalingen 
betreffende de verplichtingen en rechten van 
scheepsofficieren en scheepsgezellen. 

Diploma als assistent- scheepswerktuig
kundige 

Wettelijk programma: Nederlandse taal; 
Engelse taal ; wiskunde, daaronder begrepen 
projectieleer ; natuur- en werktuigkunde; 
aardrijkskunde ; werktuigbouwkundig teke
nen; scheepswerktuigkunde; practisch wer
ken; in aanmerking komende wettelijke be
palingen; eerste hulp bij ongevallen. 

Uitgewerkt programma 1 • 

I. N ederlandse taal. 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en zijn gedachten mondeling en 
schriftelijk zonder grove fouten kunnen uit
drukken; opstel , zakelijke brief, sollicitatie. 

2. Engelse taal. 
Het zich schriftelijk en mondeling be

grijpelijk in deze taal uitdrukken; het lezen 
en vertalen uit het Engels van eenvoudige 
artikelen op het vak betrekking hebbend. 

Wiskunde, daaronder begrepen de projectie
leer. 

3. Rekenkunde en algebra. 

a. Rekenkunde: de vier hoofdbewerkingen 
met gehele en decimale getallen, met gewone 
breuken en gebroken getallen; deelbaarheid 
en kenmerken van d eelbaarheid; ontbinding 
in factoren; grootste gemene deler en kleinste 
gemene veelvoud; verhoudingen en evenre
digheden met haar voornaamste eigenschap-

, De nummers geven de onderdelen van 
het examen aan . Het examen is schriftelijk 
en mondeling, behalve voor het onderdeel 4, 
onder c, dat alleen schriftelijk, 7 en 13, die 
alleen mondeling, voor onderdeel 12, dat 
alleen practisch en voor onderdeel 14, dat 
mondeling en practisch wordt geëxamineerd. 

In de onderdelen, gemerkt met een*), kan 
herexamen worden afgenomen. 
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pen; afhankelijkheid van grootheden: tweede
machtsworteltrekking; het metrieke en het 
Engelse stelsel van maten en gewichten bij 
de Nederlandse scheepvaart in gebruik, be
nevens de herleiding van het ene stelsel in het 
andere; eenvoudige berekeningen in vreemde 
munstelsels bij gegeven waardeverhoudingen. 

b. Algebra: de hoofdbewerkingen met 
gehele vormen; merkwaardige producten en 
quotiënten ; ontbinding in factoren; grootste 
gemene deler en kleinste gemene veelvoud; 
breuken; wortelvormen; vergelijkingen van 
de eerste graad met één en met meer onbe
kenden ; vergelijkingen van de, tweede graad 
met één onbekende ; gebroken en negatieve 
exponenten; logarithmen en hun toepassing 
bij verschillende bewerkingen; het gebruik 
van een rekenliniaal; grafische voorstellingen 
in verband met het vak van scheepswerktuig
kundige. 

4. Meetkunde, gonio- eri trigonometrie en 
projectieleer. 

a. Meetkunde: grondbegrippen; hoeken, 
snijding van twee rechten door een derde; 
voornaamste eigenschappen van de verschil
lende soorten van driehoeken, vierhoeken 

· en veelhoeken; gelijk- en gelijkvormigheid 
van driehoeken; evenredigheid van lijnen en 
gelijkvormigheid van driehoeken; merkwaar
dige punten en lijnen in de driehoek; eenvou
dige eigenschappen van de cirkel en het meten 
van hoeken door cirkelbogen; lijnen aan en in 
de cirkel; veelhoeken in en om de cirkel; een
voudige constructies in het platte vlak; op
pervlakken van eenvoudige figuren in het 
platte vlak; oppervlak en inhoud der voor
naamste lichamen; regels van Guldin; het 
berekenen bij benadering van oppervlak en 
inhoud van lichamen, door gebogen vlakken 
begrensd, met de regel van Simpson. 

b. Gonio- en trigonometrie: de goniome
trische verhoudingen van hoeken en haar 
onderling verband; het gebruik van de loga
rithmen der goniometrische verhoudingen; 
beginselen der trigonometrie en de toepas
sing daarvan op vraagstukken, het vak van 
scheepswerktuigkundige betreffende. 

c. Projectieleer: punten, lijnen en vlakken 
in rechthoekige projectie ; hoeken van lijnen 
en vlakken met de projectievlakken; het 
projecteren van eenvoudige meetkundige 
lichamen en het bepalen van doorsnijdingen; 
het ontwikkelen van het oppervlak van een
voudige meetkundige lichamen. 

Natuur- en werktuigkunde. 
5. a . Natuurkunde: bouw der stoffen en 

haar algemene eigenschappen; beginselen 
van de leer der vloeistoffen: wet van Pascal, 
hydrostatische druk, communicerende vaten, 
wet van Archimedes en bepaling van het 
soortelijk gewicht van vaste stoffen en vloei
stoffen, begrip van capillaire werking; be
ginselen van de leer der gassen: drukking van 
de dampkring, barometers, wet van Boyle , 
manometers, luchtzuig- en luchtperspompen, 
vloeistofpompen en hevels, wet van Dalton, 
uitstroming van vloeistoffen en gassen; enige 
onderwerpen uit de warmteleer; instrumen
ten voor het meten van temperaturen, uit
zetting van vaste stoffen, vloeistoffen en gas
sen, warmtehoeveelheden, soortelijke warmte, 
smeltings-, stollings-, condensatie- en ver-
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dampingswarmte , alsmede het bepalen dezer 
grootheden, caloriemeters; beginsel van ver
dampen en koken; verzadigde en onverza
digde dampen ; meer uitgebreide kennis ·van 
het verdampen van water; gebruik van de 
stoomtabel; beginselen der mechanische 
warmtetheorie; isothermische en isentropische 
toestandsverandering met toepassing op 
stoom; kritische temperatuur; vochtigheids
toestand van de dampkringslucht ; beginselen 
der compressie- en absorbtiekoelmachiries; 
voortplanting van warmte, 

b. Electriciteitsleer: de grondbeginselen 
der electriciteitsleer, betrekking hebbende 
op de stroom, de spanning, de weerstand, de 
electrische arbeid en het electrisch arbeids
vermogen; warmtewerking van de stroom; 
parallel- en serieschakeling; magnetisme, 
magnetische werking van de stroom; een 
stroomgeleider in een magnetisch veld; enige 
kennis van de werking van gelijkstroomdy
namo's en -motoren; de voornaamste een
heden; meetinstrumenten; de beginselen 
van de wisselstroomtheorie. 

6. Werktuigkunde: rechtlijnige eenparige 
en eenparig veranderlijke bewegingen; val
lende, · vertikaal neergeworpen ~n vertikaal 
opgeworpen lichamen; parabolische bewe
ging; cirkelbeweging; hoeksnelheid; ver
band tussen kracht en beweging; het begrip 

'massa; samenstellen en ontbinden van be
wegingen en krachten; betrekkelijke bewe
gingen; krachtenveelhoek; evenwijdige krach
ten; het begrip statisch moment en de mo
mentenstelling; koppels; samenstellen en 
ontbinden van koppels in hetzelfde vlak, in 
evenwijdige vlakken en in snijdende vlakken; 
het zwaartepunt en de bepaling daarvan voor 
eenvoudige figuren en lichamen, alsmede 
van gebroken en kromme lijnen en daardoor 
begrensde oppervlakken; toestanden van 
evenwicht; arbeid en arbeidsvermogen en 
hun onderling verband; statisch en dyna
misch maatstelsel; middelpuntzoekende 
kracht ; eenvoudige werktuigen en takels 
zonder wrijving; enige kennis van glijdende 
en rollende wrijving; wrijvingshoek ; tapwrij 
ving in eenvoudige gevallen; het beginsel 
van het bepalen van het machinevermogen 
door middel van een rem. 

7. Aardrijkskunde. 
Enige bekendheid met de zeeën, voor

naamste straten, kapen, rivieren, eilanden en 
havens; voornaamste scheepvaartroutes on
der Nederlandse vlag, een en ander aan de 
hand van kaarten; windroos in volle streken. 

8. *) Werktuigbouwkundig tekenen. 
Het maken van een werktekening van een 

eenvoudig machinedeel of ketelappendage; 
het maken van de daarvoor benodigde schets 
met maten. 

Scheepswerktuigkunde. 
9. *) Stoomketels: begrip, beschrijving en 

indeling van scheepsstoomketels; cilindrische 
ketels, in het bijzonder Schotse ketels met 
steunen; ketelappendages; opstelling aan 
boord; hulpketels; voedingtoestellen; voor
warmers·; · filters; wettelijke voorschriften; 
kolenstookinrichtingen met natuurlijke en 
kunstmatige trek; stoomleidingen; water
pijpketels voor scheepsgebruik; oververhit
ters; redut:eertoestellen; stookinriéhtingen 
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voor vloeibare brandstof; onderhoud van de 
ketel in en buiten dienst; ketelrendement, 
economie en controle van de ketelinstallatie; 
enige kennis van de inrichting van de hulp
werktuigen, welke op de stookplaats nodig 
zijn. 

10. *) Stoomzuigermachines: soorten van 
machines; zuigermachines met onderdelen; 
expansie, compressie en condensatie; indi
cateurdiagrammen; stoomverdeling door 
schuiven aan de hand van de diagrammen 
van Müller-Reitleaux; eenvoudige inrich
tingen tot omkeren der beweging; opstelling 
aan boord ; machinefundatie, asleiding, stuw
blokken en voortstuwers; condensors met 
pompen; omzetinrichtingen; indicateurs; 
het nemen van diagrammen; het bepalen van 
het aantal paardekrachten; verklaring van 
afwijkingen in diagrammen; torninrichting; 
kleppenmachines; gelijkstroommachines; 
onderhoud en controle; het bepalen van 
stoom- en kolenverbruik; rendementen; 
pijpleidingen ; enige kennis van de inrichting 
van de hulpwerktuigen, welke in de machine
kamer nodig zijn. 

Stoomturbines: de werking van de stoom 
in een turbine; gelijkdruk- en overdruktur
bines; scheepsturbinesystemen; voornaamste 
turbines voor scheepsgebruik; condensors 
met pompen; overbrenging der beweging 
van de turbines op de asleiding; opstelling 
aan boord ; pijpverbindingen; onderhoud en 
controle; rendementen; torsiemeter; auto
matische snelafsluiter. 

1 x. *) Verbrandingsmotoren: de werking 
van benzine- en oliemotoren; indeling der 
motoren ; tweetakt- en viertaktwerking; 
indicateurdiagrammen; middeldrukmotoren 
en dieselmotoren met hun onderdelen; op
stelling aan boord; algemeen begrip van 
brandstofpompen met regulering; algemeen 
begrip van aanzet- en omkeerinrichtingen; 
onderhoud en controle; enige kennis van de 
inrichting der hulpwerktuigen, welke in de 
motorkamer nodig zijn. 

12. *) Practisch werken. 
a. Smeden. 
b. Bankwerken en draaien. 
c. Plaat- en koperbewerken. 
d. Electrotechnische montage. 
Eenvoudige werkstukken, waarbij a of b 

naar keuze van de examinandus als hoofdvak 
moet worden beschouwd. 

13. In aanmerking komende wettelijke be
palingen. 

Enige kennis van de wettelijke bepalingen 
betreffende de verplichtingen en rechten van 
scheepsofficieren en scheepsgezellen. 

14. Eerste hulp bij ongevallen. 
Enige vaardigheid in het verlenen van 

eerste hulp bij ongevallen aan de hand van 
de in de Schepenwet voor zeeschepen in de 
grote handelsvaart voorgeschreven hand
leiding. 

Diploma A als seheepswerktulgkundlge 

Wettelijk programma: Engelse taal; werk
tuigbouwkundig tekenen ; scheepswerktuig
kunde; hulpwerktuigen; electrotechniek; in 
aanmerking komende wettelijke bepalingen; 
eerste hulp bij ongevallen. 

Uitgewerkt programma 1 • 

1. Engelse taal. 
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De beginselen van de Engelse taal, blijkend 
uit het lezen en het vertalen van zeer een
voudig Engels op het vak betrekking hebbend. 

2. Werktuigbouwkundig tekenen. 
Het maken van een werktekening van een 

eenvoudig machinedeel of ketelappendage, 
naar een op te meten model. 

3. Scheepswerktuigkunde. 
a. Stoomketels : kennis van de behande

ling van stoomketels op Nederlandse koop
vaardijschepen in gebruik, ook wat betreft 
het stoken, zowel met vaste als met vloeibare 
brandstof, welke aan boord gebruikt worden; 
kennis van het onderhoud van scheepsstoom
ketels en het verrichten van kleine voorzie
ningen daaraan; kennis van het gebruik van 
toestellen voor onderzoek van ketelwater. 

b. Brandstoffen, enz.: kennis van de ken
merken en van de calorische waarde der aan 
boord gebruikelijke brandstoffen voor stoom
ketels en verbrandingsmotoren, alsmede van 
de maatregelen tegen brand- en ontploffings
gevaar; enige kennis van de kenmerken der 
meest gebruikt wordende pakkingstoffen en 
smeermiddelen. 

4. Stoomwerktuigen: begrip van de wer
king en kennis van de algemene inrichting 
van de aan boord van Nederlandse koop
vaardijschepen gebruikelijke stoomturbines; 
kennis omtrent het werken met zuigermachi
nes en turbines en de behandeling zowel on
der stoom als bij het aanzetten-en stoppen; 
algemene kennis van de inrichtingen tot om
keren van de beweging; enig inzicht in het 
beÓordelen van de toestand van machines; 
kennis van het algemeen voorkomend onder
houd en van kleine voorzieningen gedurende 
de vaart; enige kennis van smeerinrichtingen; 
enige kennis van het gebruik van de indi
cateur en de berekening van het vermogen 
volgens het indicateurdiagram; enige kennis 
van de goede stand van stoomverdelingsor
ganen; controle van het luchtledig; enige 
kennis van de gebruikelijke voortstuwers; 
schroefassen en toebehoren; enige kennis 
van de slip- en de spoedberekening. 

5. Verbrandingsmotoren: kennis van de 
behandeling van de aan boord van Neder
landse koopvaardijschepen gebruikelijke ver
brandingsmotoren, zowel gedurende de vaart 
als bij het aanzetten en stoppen; algemene 
kennis van de omkeerinrichtingen; enige 
kennis in het beoordelen van de toestand der 
motoren; kennis van het algemeen voorko-

1 De nummers duiden de onderdelen van 
het examen aan. Het examen wordt monde
ling afgenomen, behalve in onderdeel 2, dat 
alleen practisch, in de onderdelen 3 en 4 of 5, 
welke ook schriftelijk, en in onderdeel 9, ·dat 
ook practisch wordt geëxamineerd. Of in 
onderdeel 4 dan wel 5 schriftelijk geëxami
neerd wordt, is ter keuze van de voorzitter, 
rekening houdend met de wens van de gega
digde. 

Bezitters van het diploma als assistent
scheepswerktuigkundige, zijn van het afleggen 
van examen in onderdeel 1 vrijgesteld. 

In onderdeel 2 kan herexamen worden 
afgenomen. 
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mend onderhoud en van kleine voorzieningen 
gedurende de vaart; enige kennis van smeer
inrichtingen; enige kennis van het gebruik 
van de indicateur en de berekening van het 
vermogen volgens het indicateurdiagram; 
enige kennis van de werking der klephefbe
weging, van de stelling der nokken en van de 
gewenste functies van de kleppen; enige ken
nis van de gebruikelijke voortstuwers, 
schroefassen en toebehoren; enige kennis 
van de slip- en de spoedberekening. 

6. Hulpwerktuigen. 
Enige kennis van het gebruik en het onder

houd van de hulpwerktuigen, welke bij stoom-
. ketels, stoomwerktuigen en verbrandings

motoren nodig zijn; enige kennis van de ver
schillende stoomwerktuigen voor het laden 
en lossen, voor het sturen en voor de bedie
ning van het anker en hun practisch gebruik 
en onderhoud; enige kennis van de gebruike
lijke ler:isinrichtingen. 

7. Electrotechniek. 
Enige kennis van de inrichting, werking 

en practische behandeling van gelijkstroom
dynamo's en -motoren en van het onder-
houd van de lichtleiding. -

·s. In aanmerking komende wettelijke be
palingen. 

Enige algemene kennis van de Stoomwet, 
voorzoveel dit de veiligheidsvoorschriften 
betreft; enige kennis van de wettelijke voor
schriften omtrent ketelappendages en stoom
verhitters; enige algemene kennis van de 
veiligheidsvoorschriften voor electrische in~ 
stallaties aan boord van schepen; enige ken
nis van de wettelijke voorschriften omtrent 
berging van brandstoffen en medevoeren. 
van vloeibare brandstof; kennis van de in
richting en invulling van het machined g
boek. 

9. Eerste hulp bij ongevallen. 
Enige vaardigheid in het verlenen van 

eerste hulp bij ongevallen aan de hand van de 
in de Schypenwet voor zeeschepen in de grote 
handelsvaart voorgeschre"'.en handleiding. 

Diploma B als scheepswerktulgkun11lge 

Wettel1Jk programma: Engelse taal; wis
kunde, daaronder begrepen projectieleer; 
natuur- en werktuigkunde; aardrijkskunde; 
werktuigbouwkundig tekenen; scheepswerk
tuigkunde; · hulpwerktuigen; brandstoffen, 
smeermiddelen en materialen; electrotech
niek; scheepsbouw; in aanmerking komende 
wettelijke bepalingen. 

Uitgewerkt programma 1 2 • 

1 De nummers geven de onderdelen van 
het examen aan. Het examen is schriftelijk 
en mondeling, behalve van het 1ste gedeelte, 
het onderdeel 1, dat alleen schriftelijk en 
onderdeel 7, dat alleen mondeling geëxami
neerd wordt, en van het 2de gedeelte onder
deel 2, dat alleen practisch, en de onderdelen 
7, 9 en 10, zomede onderdeel 4 of 5 ter keuze 
van de voorzitter, rekening .houdend met de 
wens van de gegadigde, welke alleen monde
ling geëxamineerd worden. 

In de onderdelen, gemerkt met een*), kan 
herexamen worden afgenomen, zomede in 
onderdeel 4 of s van het 2e gedeelte, indien 
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Ie Gedeelte. 
I. *) Engelse taal. 
Het vertalen uit het Engels in het Neder

lands van een artikel op het vak betrekking 
hebbend. 

Wiskunde. 
2. *) Algebra: ontbinding in factoren; 

breuken; wortelvormen; vergelijkingen van 
de tweede graad met één onbekende; gebro
ken en negatieve exponenten 3, logarithmen 
en hun toepassing bij verschillende bewer
kingen; het gebruik .van een rekenliniaal; 
grafische voorstellingen in verband met het 
vak van scheepswerktuigkundige . 

3. *) Meetkunde: merkwaardige punten 
en lijnen in de driehoek; het meten. van hoe
ken door cirkelbogen; lijnen aan en in de 
cirkel; veelhoeken om en in de cirkel 3 , het 
berekenen bij benadering van het oppervlak 
van figuren in het platte vlak, begrensd door 
gebogen lijnen en de inhoud van lichamen be
grensd door gebogen vlakken, met de regel 
van Simpson; regels van Guldin. 

4. *) Gonio- en trigonometrie: de gonio
metrische verhoudingen van hoeken en haar 
onderling verband 3, het gebruik van de loga
rithmen van de goniometrische verhoudingen; 
beginselen der trigonometrie en toepassing 
daarvan op vraagstukken, het vak van 
scheepswerktuigkundige betreffende. 

Natuur- en werktuigkunde. 
5. *) Natuurkunde: luchtzuig- en lucht

perspompen; uitzetting van vloeistoffen en 
gassen; uitstroming van vloeistoffen en gas
sen; beginselen der mechanische warmtetheo
rie; isothermische en isentropische toestands
verandering met toepassing op stoom; kri
tische temperatuur; vochtigheidstoestand 
van dampkringslucht; beginsel van de com
pressie- en absorbtiekoelmachines. 

6. *) Werktuigkunde: betrekkelijke be
weging, parabolische beweging; cirkelbewe
ging; hoeksnelheid; koppels; samenstellen 
en ontbinden van koppels in hetzelfde vlak, 
in evenwijdige en in snijdende vlakken; 
zwaartepunt van gebroken en kromme lijnen 
en van daardoor begrensde oppervlakken; 
statisch en dynamisch matenstelsel; middel
puntzoekende kracht; arbeid en arbeidsver
mogen en hun onderling verband ; eenvoudige 
werktuigen en takels zonder wrijving; wrij
vingshoek; tapwrijving in eenvoudige ge
vallen; het bepalen van het machinevermo
gen door een rem. 

7. *) Aardrijkskunde. 
Enige bekendheid met de zeeën, voornaam-

daarin alléén mondeling is geëxamineerd. 
De examinandus, die in het bezit is van 

het diploma als assistent-scheepswerktuig
kundige, is van het eerste gedeelte van dit 
examen vrijgesteld. 

2 Hoewel het niet de bedoeling is, al het
geen, waarin bij de examens voor een diploma 
van lagere rang kan wprden geëxamineerd, 
ook bij dit examen te vragen, is de examen
commissie bevoegd naar de kennis, vereist 
voor bedoelde diploma's, een onderzoek in 
te stellen, indien gegronde twijfel rijst, of die 

· kennis nog in voldoende mate aanwezig is. 
3 Grenzen, bedoeld in artikel 13, eerste lid. 
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ste straten, rivieren, kapen en eilanden, ha
vens, voornaamste scheepvaartroutes onder 
Nederlandse vlag, een en ander aan de hand 
van kaarten; windroos in volle streken. 

2e Gedeelte. 
r.*) Engelse taal. 
Zonder grove fouten opstellen van een 

brief, rapport of reparatielijst betreffende 
het vak (de hoofdpunten worden opgegeven) 
en zich mondeling behoorlijk in de taal over 
een vakonderwerp kunnen uitdrukken. 

2. *) 1 Werktuigbouwkundig tekenen en 
wiskunde (projectieleer). 

Het maken van een werktekening van een 
machinedeel of ketelappendage naar een 
gegeven model ; het lezen van de werkteke
ningen, zoals deze aan boord worden ver
strekt. 

Het makén van uitslagen van eenvoudige 
lichamen, zoals deze toepassing vinden bij 
het werktuigbouwkundig tekenen. 
· Scheepswerktuigkunde. 

3. Stoomketels: grondige kennis van de 
inrichting, samenstelling, behandeling en 
ppstelling van stoomketels en andere stoom

toestellen met toebehoren, op Nederlandse 
koopvaardijschepen in gebruik, alsmede van 
de stoomleidingen; berekening van romppla
ten en steunen; bekendheid met de meest 
voorkomende gebreken aan scheepsstoom
ketels en de middelen om deze te verhelpen 
en te voorkomen; kennis van de samenstelling 
en de werking van de verschillende aan boord 
toegepaste veiligheidskleppen en van de be
rekening van de vereiste klepmiddellijn en 
van de benodigde veerdruk. 

4. Stoomwerktuigen (zuigermachines en 
turbines): grondige kennis van .de inrichting, 
samenstelling en werking van zuigermachi
nes en turbirtes , op Nederlandse koopvaardij
schepen in gebruik, alsmede de behandeling, 
zowel onder stoom als bij het aanzetten en 
stoppen; kennis van de opstelling aan boord 
van het stoomwerktuig en de assen met toe
behoren (voortstuwers inbegrepen); kennis 
van de meest voorkomende gebreken aan 
stoomwerktuigen en toebehoren en de wijze 
waarop daarin voorzien wordt, zowel op 
zee als in de haven; kennis van het doeltref
fend onderhoud van stoomwerktuigen, ook 
bij opgelegd schip; voldoende kennis van het 
stellen van stoomverdelingsorganen; het 
Zeuner en Müller-Reuleaux diagram bij on
eindige lengte van de stangen; voldoende 
kennis van indicateurdiagrammen, teneinde 

. hieruit de stand der schuiven, de arbeidsver
deling over de cilinders en mogelijke foutieve 
indicateurinrichting te kunnen aflezen; ken
nis van het gebruik van de torsiemeter; ver
band tussen vaartsnelheid, ontwikkeld ver
mogen en brandstofgebruik. 

5 . Verbrandingsmotoren: grondige kennis 
van de inrichting, de samenstelling en de 
werking der gebruikelijke verbrandingsmo
toren voor Nederlandse koopvaardijschepen 
en sloepen, alsmede van de behandeling zo
wel gedurende de vaart als bij het aanzetten 

1 De examinandus, die in het bezit is van 
het diploma als assistent-scheepswerktuig
kundige, is van het examen in wiskunde 
(projectieleer) vrijgesteld. 
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en stoppen; kennis van de opstelling aan 
boord van motoren en de assen met toebe
horen (voortstuwers inbegrepen) ; kennis 
van de meest voorkomende gebreken aan de 
motoren en hun toebehoren en de wijze, 
waarop daarin voorzien wordt, zowel op zee 
als in de haven, zomede de daarbij in acht 
te nemen veiligheidsmaatregelen; kennis van 
het doeltreffend onderhoud van deze motoren, 
ook bij opgelegd schip; voldoende kennis van 
het stellen van de nokken en van de gewenste 
functies van de kleppen; voldoende kennis 
van indicateurdiagrammen om hieruit de 
stand der nokken, de heffing van de kleppen, 
de verbranding en de kringloop van het ar
beidsproces te kunnen aflezen; verband 
tussen vaartsnelheid, ontwikkeld vermogen 
en brandstofverbruik. 

6. *) Hulpwerktuigen. 
Grondige kennis van de inrichting, de be

handeling en het onderhoud van de aan boord 
van Nederlandse koopvaardijschepen meest 
voorkomende hulp- en bijwerktuigen, zowel 
in als buiten de machinekamer; kennis van 
de gebruikelijke ballast-, lens- , koel- en brand
blusinrichtingen. 

7. *) Brandstoffen, smeermiddelen en mate
rialen . 

Kennis van de aan boord gebruikelijke 
brandstoffen voor stoomketels en motoren, 
enige kennis van haar scheikundige samen
stelling, alsmede van het verbrandingsproces; 
kennis van de eisen waaraan goede brand
stoffen moeten voldoen, alsmede van de in
richtingen tot het verbranden ervan; de me
thoden om een zuinig gebruik te controleren 
en te bevorderen; kennis van de oorzaken 
van zelfontbranding van steenkolen, van het 
ontstaan van brandbare gassen in steenkolen
en oliebergplaatsen, alsmede van de tegen 
ontploffing te nemen maatregelen; keuren en 
verbeteren van onzuiver ketelwater; enige 
kennis van de samenstelling en van het prac
tisch keuren van pakkingstoffen en bekle
dingstoffen en van de voornaamste materi
alen vo '.lr k~tel-, machine- en motorbouw; 
enige tc ennis van de samenstelling, de eigen
schappen, het keuren en het gebruik van 
smeermiddelen. 

8. *) Electrotechniek. 
Enige kennis van de wisselstroomtheorie; 

kennis der electrische geleidingen; stroom
verdeling in het electrische leidingsnet en 
plaatsing der smeltstukken; storingen, me
tingen; kennis van de gelijkstroomdynamo's 
en -motoren en de aanzet- en veiligheidsappa
raten voor deze dynamo's en motoren; accu
mulatoren; enige kennis van wisselstroom
dynamo's en -motoren ; parallelschakeling 
van dynamo's. 

9. *) Scheepsbouw. 
Kennis van de algemene inrichting en sa

menstelling van het stalen stoom- en motor
schip in het bijzonder ter plaatse waar de 
assen buitenboord komen en waar zich de 
buitenboordskranen en afsluiters bevinden; 
kennis van de opstelling van ketels, machines 
en motoren, assen, rust- en stuwblokken, 
pijpen, enz., in het schip en de v~rsterking, 
welke dit hiervoor nodig heeft ; kennis van de 
inrichting van olie- en kolenbergplaatsen; 
enig begrip van de invloed der verdeling 
van de brandstof- en de watervoorraad in 
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de bergplaatsen op de stabiliteit van het 
schip . 

10 *) In aanmerking komende wettelijke 
bepalingen. 

Algemene kennis van de wettelijke voor
schriften omtrent het gebruik van stoom
toestellen en hun toebehoren; algemene ken
nis van de veiligheidsvoorschriften voor 
electrische installaties aan boord van sche
pen; algemene kennis van de wettelijke voor
schriften inzake de berging der brandstoffen 
en het meevoeren van vloeibare brandstof; 
kennis van de inrichting en het invullen van 
het machinedagboek. 

Diploma e als scheepswerktuig·kundige 

Wettelijk programma: natuurkunde; werk
tuigku.nde, daaronder begrepen sterkteleer; 
werktuigbouwkundig tekenen; scheepswerk
tuigkunde; hulpwerktuigen; brandstoffen, 
smeermiddelen en · materialen; bijzondere 
herstellingen, keuringen, enz.; electrotech
niek. 

Uitgewerkt programma 1 2 • 

· 1e Gedeelte. 
1. *) Natuurkunde. 
Uit de warmtetheorie de navolgende on

derwerpen: arbeid bij isothermische en isen
tropische toestandsverandering van gassen 

. en dampen en de toepassing op stoom; het 
proces van Carnot; de begrippen gereduceerde 
warmte en entropie; het gebruik van entro
pietabellen en -diagrammen van stoom; be
rekening van de grootte der doorsneden van 

.een stoomstraalbuis, werking van een injec
teur en een ejecteur; verschijnselen bij het 
smoren en reduceren van een gas en van 
stoom; het vloeibaar maken van gassen. 

2 . *) Werktuigkunde (inbegrepen sterkte
leer) . 

Werktuigkunde: stangenveelhoek; kegel
slinger, de theorie van de rechte centrale bot
sing ( o. a. toepassing op klinken en smeden); 
evenwicht van krachten met verschillende 
aangrijpingspunten, werkend in evenwijdige 
vlakken; evenwicht van drijvende lichamen; 

1 De getallen duiden de onderdelen van het 
programma aan. Het examen wordt monde
ling en schriftelijk afgenomen, behalve onder
deel I van het eerste gedeelte, dat alleen 
mondeling, en onderdeel 6 van dit gedeelte, 
dat alleen practisch geëxamineerd wordt, 
terwijl onderdeel 2 of 3 van het tweede ge
deelte , ter keuze van de voorzitter, rekening 
houdend met de wens van de gegadigde, 
alleen mondeling gevraagd zal worden. 

In de onderdelen, gemerkt met een*), kan 
herexamen worden ·afgenomen, zomede in 
onderdeel 2 of 3 van het tweede gedeelte, in
dien daarin alleen mondeling is geëxamineerd. 
De onderdelen 1*), 2*) en 3*) worden aange
wezen als onderdelen, bedoeld in het slot 
van artikel 6, lid 1, onder e, van het reglement. 

2 Hoewel het niet de bedoeling is, al hetgeen, 
waarin bij de examens voo~ een diploma van 
lagere rang kan worden geëxamineerd, ook 
bij dit examen te vragen, is de commissie be
voegd naar de kennis, vereist voor die diplo
ma's een onderzoek in te stellen, indien ge
gronde twijfel rijst, of die kennis nog in vol
doende mate aanwezig is. 
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wrijving bij de losse en de vaste katrol; taats
·wrijving; wrijvingscirkel; snelheid en ver
snelling bij de zuigerbeweging; enig begrip 
van de gyrostatische verschijnselen. 

3 . *) Sterkteleer: belastingsgevallen; nor
maal- en schuifspanningen; trek, drtik en rek; 
samendrukking, buiging, afschuiving en 
wringing; berekening van traagheidsgroot
heden; berekening van schroefvormige veren; 
eenvoudige gevallen van samengestelde be
lasting (dubbele buiging, buiging en trek of 
drtik, buiging en wringing); knik belasting 
en berekening op knik, wanneer de formule 
van Euler gegeven is. Een lijst met de formu
les van traagheids- en weerstandsmomenten 
wordt zo nodig verstrekt. 

4, *) Brandstoffen, smeermiddelen en mate
rialen . 

Berekening van het warmtegevend v·er
mogen van brandstoffen, van de benodigde 
lucht bij verbranding, van de schoorsteen
verliezen en van het rendement van de ketel 
en van het werktuig; kennis van het vervaar
digen, de samenstelling en het keuren van het 
materiaal voor stoomketels en hun toebe
horen en van dat voor pijpleidingen, bene
vens van het materiaal, dat voor de bouw van 
verbrandingsmotoren en van stoomwerktui
gen wordt gebruikt; kennis van de samen
stelling, van de eigenschappen, van het kleu
ren en van het gebruik van smeermiddelen, 
pakking- en bekledingstoffen. 

5. *) Electrotechniek. 
Scheikundige werking van de stroom; 

werking en onderhoud van accumulatoren~ 
batterij en en eenvoudige schakelschema's 
voor het laden van deze batterijen; inrich
ting en eigenschappen van generatoren en 
motoren (wissel- en draaistroom) en het be
ginsel van transformatoren; parallelschake
ling van dynamo's; veiligheidsschakelingen; 
grondige kennis van de aan boord gebruike
lijke electrische leidingen, voor zoveel in ge
bruik op Nederlandse koopvaardijschepen; 
wettelijke voorschriften. 

6. *) Werktuigbouwkundig tekenen . 
Het maken van een tekening naar te ver

strekken schetsen en gegevens van eenvoudige 
machine- of keteldelen. 

ze Gedeelte. 
Scheepswerktuigkunde . 
1. Stoomketels: volledige kennis van d e 

inrichting, samenstelling en behandeling van 
stoomketels en andere stoomtoestellen met 
hun toebehoren, op koopvaardijschepen in 
gebruik, alsmede van de stookinrichtingen 
en de methoden van stoken; rendementen 
van stoomketels; de berekening van klink
verband; berekening van de dikte van front
en rompplaten van vlampijpketels en van de 
dikte van cilindrische stoom- en waterhou
ders van waterpijpketels; berekening van ge
bogen fronten, dezer stoom- en waterhouders 
en van gebogen toppen van vertikale ketels 
(het gebruik van door de examencommissie 
te verstrekken voorschriften en regelen is 
toegestaan); berekening van langssteunen, 
steekbouten en brugsteunen, van de veren 
van veiligheidskleppen en van de hoofdaf
metingen van een stoomketel van gegeven 
vermogen; het onderzoeken en het herstellen 
van stoomketels. 
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2. Stoomwerktuigen (zuigermachines en 
stoomturbines): volledige kennis van de in
richting, samenste11ing, werking en behande
ling van scheepsstoomwerktuigen en hun 
toebehoren; rendementen van stoomwerk
tuigen; berekening van de tot de L. D.-cilin
der gereduceerde gemiddelde druk, van de 
cilinderafmetingen voor een gegeven vermo
gen (met toepassing van eenvoudige formu
les) , van de dikte van zuigerstangen en kruis
kop bouten, van de asdikte en van de kruk
pen, van een éénkruksmachine en van een 
meerkruksmachine met behulp van de for
mules van een der erkende onderzoekingsbu
reaux, van de stuwdruk en het drukopper
vlak in het stuwblok, van de spoed en de blad
stand van schroeven; kennis van het stoom
schuifdiagram van Zeuner en Müller-Reu
leaux, met inachtneming van de lengte der 
stangen en de toepassing hiervan op het be
palen van schuifafmetingen voor gegeven 
stoomverdeling; het stellen van stoomschui
ven en het bepalen van de verandering in de 
stoomverdeling door het optrekken van de 
schaar; grondige kennis van indicateurdia
grammen, beoordelen, rankiniseren; kennis 
van het berekenen van het stoomverbruik 
volgens de diagrammen; traagheidswerking 
der heen- en weergaande en ronddraaiende 
delen en tangentiaaldiagrammen (eenvoudige 
gevallen); beginselen, die ten grondslag liggen 
aan het ontwerpen van turbines in verband 
met stoomsnelheid, schoepsnelheid en aantal 
trappen (uitwerken met behulp van eenvou
dige formules); het bepalen van het vermoe
delijk stoomverbruik; enig begrip van· het 
balanceren van zuigermachines; enig begrip 
van schadelijke trillingen ; volledige kennis 
van het stellen, het onderhoud, het onder
ziek en het herstellen van stoomwerktuigen, 
assen en voortstuwers. 

3. Verbrandingsmotoren: volledige kennis 
van de inrichting, samenstelling, werking en 
behandeling van de aan boord van koopvaar
dijschepen meest voorkomende verbrandings
motoren en hun toebehoren; rendementen 
van motoren, berekening van de cilinder
middellijn voor een gegeven vermogen met 
toepassing van eenvoudige formules , van 
de· dikte van bouten in deksels en drijfstangen, 
van de asdikte en van de krukpen, van een 
éénkruksmotor en van een meerkruksmotor 
met behulp van de formules van een der er
kende onderzoekingsbureaux, van de stuw
druk en het drukoppervlak in het stuwblok, 
van de spoed en de bladstand van schroeven; 
kennis van het klephefdiagram en de toe
passing hiervan op het stellen van éie nokken; 
gr-0ndige kennis van indicateurdiagrammen 
en de beoordeling hiervan; begrip van de 
inrichting en kennis van het gebruik van de 
torsiograaf; traagheidswerking der heen- en 
weergaande en ronddraaiende delen en tan
gentiaaldiagrammen ( eenvoudige gevallen); 
berekening van de warmteverliezen door het 
koelwater en de afvoergassen en van het ren
dement volgens te verstrekken gegevens; 
enig begrip van het balanceren van motoren 
en van schadelijke trillingen; volledige ken
nis van het stellen, het on'iierhoud, het onder
zoek en het herstellen van motoren, assen en 
voortstuwers. 
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4. *) Hulpwerktuigen. 
Kennis van de werking, de behandeling 

en het onderhoud van koel- en vriesinrich
tingen; eenvoudige berekeningen over afkoe
ling door verdampen; kennis van de inrich
tingen aan boord in gebruik voor verwarming, 
koeling en ventilatie van verblijven en rui
men; pijpleiding op tankschepen. 

5. Bijzondere herstellingen, keuringen, enz. 
Kennis van noodherstellingen, zowel te 

water als in het dok, aan machine-installa
ties en scheepsdelen; invloed van het dokken 
op het schip, de assen, de pijpleidingen, enz.; 
maatregelen bij het dokken; voldoende ken
nis vän het leiden van de survey en van het 
keuren van installaties als bij aankoop ,ge
bruikelijk Ïs; kennis van het beproeven bij 
aanbouw of survey van stoomketels en hun 
onderdelen, stoomwerktuigen en motoren; 
kennis van de inrichting, de beproeving en de 
beveiliging van .bewaarplaatsen voor vloei
bare brandstof. 

Diploma als motordrijver 

Wettelijk programma: Nederlandse taal; 
rekenkunde ; materialen en begrippen be
treffende natuur- en werktuigkunde; vak
tekenen; motoren en de aan boord van kleine 
schepen gebruikelijke hulpwerktuigen ; prac
tisch werken; eerst_e hulp bij ongevallen. 

Uitgewerkt programma 1• 

I. Nederlandse taal. · 
De examinandus moet een leesbare hand 

schrijven en zijn- gedachten mondeling en 
schriftelijk zonder grove fouten kunnen uit- · 
drukken. 

2. Rekenkunde. 
De vier hoofdbewerkingen met gehele ge

tallen, gewone en eindige tiendelige breuken; 
het metrieke stelsel en het Engelse stelsel 
van maten en gewichten bij de Nederlandse 
scheepvaart in gebruik, zomede de meest 
voorkomende herleidingen van het ene 
stelsel in het andere. 

3. Materialen en begrippen betreffende na
tuur- en werktuigkunde. 

Enige kennis van pakking- en isolatiestof
fen, van de eigenschappen van de materialen 
b ij de motorbouw gebezigd en van gereed
schapstaal, van de samenstelling van soldeer 
en de daarbij gebruikelijke vloeimiddelen; 
begrip van drukking van vloeistoffen en gas
sen, communicerende vaten, soortelijk ge
wicht, pompen en hevels ; warmte, uitzet
ting, thermometers, beginsel van verdampen 
en koken ; enig begrip van electrische stroom, 
spanning en weerstand; enig begrip van 
krachten, samenstellen en ontbinden van 
krachten, arbeid en arbeidsvermogen, lier, 
takels, vijzel. 

4. Vaktekenen. 
Opmeten en tekenen van een eenvoudig 

motor deel. 

1 De cijfers duiden de onderdelen van het 
programma aan. Het examen is mondeling 
en schriftelijk, behalve onderdeel 4 en 6, dat 
uitsluitend practisch, 3, dat uitsluitend mon
deling, en 7, dat mondeling en practisch 
wordt geëxamineerd. 
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5, Motoren en hulpwerktuigen. 
Enig begrip van de gronden' waarop de 

werking van verbrandingsmotoren berust; 
inrichting en behandeling van op Nederlandse 
zeeschepen tot 400 ton gebruikelijke ver
brandingsmotoren en hulpwerktuigen; inde
ling van deze motoren naar hun werkwijze en 
naar de aard der verbranding van de brand
stof; kennis van de inrichting van de pijp
leidingen en van de daaraan voorkomende 
herstellingen; zeer eenvoudige herstellingen 
aan motoren en hulpwerktuigen en het ver
helpen van storingen; enige kennis van de 
gebruikelijke motoroliën en smeermiddelen, 
ontvlammingspunt, berging, maatregelen te
gen brand- en ontploffingsgevaar ; enige alge
mene kennis van de wettelijke bepalingen 
met betrekking tot de iarichting van motor
kamers aan boord van zeeschepen tot 400 
ton; enig begrip van de practische behande
ling van de electrische installatie aan boord 
van deze schepen; invullen van het machine
dagboek. 

6. Practisch werken. 
Het ritsen en het vlakhakken, haaks- en 

vlakvijlen; het snijden en tappen van schroef
draad. het vervangen van gebroken tapein
den; het inschuren van kleppen en kranen; 
het maken van éen kopspie en een inlegspie, 
het pàSmaken van een spie, het pasmaken 
van metalen en draaipunten en vernieuwen 
van zuigerveren; eenvoudig soldeerwerk met 
tin; eenvoudig plaatwerk ; monteren en de
monteren van aan boord van zeeschepen tot 
400 ton gebruikelijke motoren en hulpwerk
tuigen ; verpakken; het behandelen der moto
ren en hulpwerktuigen in het bedrijf. 

7. Eerste hulp bij ongevallen. 
Enig begrip van het verlenen van eerste 

hulp bij ongevallen aan de hand van de in de 
Schepenwet voor zeeschepen in de kleine 
handelsvaart voorgeschreven handleiding 
en enige vaardigheid in het leggen van ver
banden. 

I, Aanvullingsproef als bedoeld In artikel 
13, lid 1, van het beslu'it 

Wis-. natuur- en werktuigkundè en wetsken
nis. 

a. Algebra: merkwaardige producten en 
quotiënten; ontbinding in factoren; grootste 
gemene deler en kleinste gemene veelvoud; 
vergelijkingen van de eerste graad met één 
en met meer onbekenden. 

b . Meetkunde: gelijk- en gelijkvormig
heid van driehoeken; evenredigheid van lij
nen; gelijkvormigheid van driehoeken; een
voudige eigenschappen van de cirkel; een
voudige constructies in het platte vlak; opper
vlak en inhoud der voornaamste lichamen, 
goniometrische verhoudingen. 

c. Natuurkunde: enige onderwerpen uit 
de warmteleer: meetinstrumenten voor tem
peraturen aan boord in gebruik; uitzetting 
van vloeistoffen en gassen; warmtehoeveel
heden; soortelijke warmte; smeltings-. stol
lings-, condensatie- en verdampingswarmte, 
alsmede het bepalen dezer grootheden; be
ginsel van verdampen en koken; verzadigde 
en onverzadigde dampen; meer uitgebreide 
kennis van het verdampen van water; ge
b ruik van de stoomtabel; voortplanting van 
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warmte; mechanisch warmte-equivalent; de 
grondbeginselen van de electriciteitsleer, be
trekking hebbende op de stroom, de spanning, 
de weerstand, de electrische arbeid en het 
electrisch vermogen; warmtewerking van 
de stroom; parallel- en serieschakeling; mag
netisme; magnetische werking van de stroom; 
een stroomgeleider in een magnetisch veld; 
enige kennis van de werking van gelijkstroom
dynamo's en- motoren; de voornaamste een
heden; meetinstrumenten; enig begrip van 
wisselstroom. 

d. Werktuigkunde: verband tussen kracht 
en beweging; het begrip massa; samenstel
ling en ontbinding van bewegingen en 
krachten; krachtenveelhoek ; evenwijdige 
krachten; het begrip statisch moment en 
de momentenstelling; het begrip koppel; 
het zwaartepunt en de bepaling daarvan 
voor eenvoudige figuren en de voornaamste 
lichamen ; toestanden van evenwicht ; arbeid; 
arbeidsvermogen; eenvoudige werktuigen 
zonder . wrijving; eenvoudige takels zonder 
wrijving; enige kennis van glijdende en rol
lende wrijving. 

e. Wetskennis: enige kennis van de wet
telijke bepalingen betreffende de verplichtin
gen en rechten van scheepsofficieren en 
scheepsgezellen. 

II. Aanvulling van het examen1irogram
ma, bedoeld In artikel 13, lid 1, van het 

besluit 
Wiskunde- natuurkunde en werktuigkunde. 
Voldoende vaardigheid in: 
a. het oplossen van vergelijkingen van de 

eerste graad met één en met meer onbe
kenden; 

b. het toepassen van de verschillende ge
vallen van gelijk- en gelijkvormigheid van 
driehoeken en van gelijkvormigheid van 
driehoeken; . 

c. het uitvoeren van eenvoudige construc
ties in het platte vlak; 

d. het berekenen van het oppervlak en de 
inhoud der voornaamste lichamen; 

e. het gebruik van de stoomtabel: 
f . voldoende kennis van caloriemetrie. 

III. Aanvulling van het examenI)rogram
ma, bedoeld In artikel 13, lid 1, van het · 

besluit 
Wiskunde en natuurkunde te onderzoeken 

bij het examen in natuurkunde, werktuigkunde 
(de sterkteleer inbegrepen) en de electrotechniek. 

Voldoende vaardigheid in : 
a. het oplossen van vergelijkingen van de 

tweede graad met één onbekende; 
b. de toepassing der logarithmen bij ver

schillende bewerkingen , ook wat betreft de 
goniometrische verhoudingen; 

c. het gebruik van de rekenliniaal ; 
d. het toepassen van de regel van Simp

son voor het bij benadering berekenen van 
het oppervlak van figuren in het platte vlak 
begrensd door gebogen lijnen en de inhoud 
van lichamen begrensd door gebogen vlakken; 

e. het gebruik en de toepassing der eigen
schappen van de goniometrische verhoudin
gen in hu n onderling verband, alsmede van de 
beginselen der trigonometrie; · 
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f. voldoende begrip van de physische 
grondslagen, waarop de werking der compres
sie- en absorbtiekoelmachines berust. 

Engelse taal. 
Zonder grove fouten opstellen van een 

brief, rapport of reparatielijst betreffende 
het vak ( de hoofdpunten worden opgegeven) 
en zich mondeling behoorlijk in de taal over 
een vakonderwerp kunnen uitdrukken. 

IV. Aanvulling van liet examenprogram• 
ma, be1loeld in artikel 13, lid 1, van het 

beslnJt 
Brandstoffen, smeermiddelen en materialen. 
Berekening van het warmtegevend ver

mogen van brandstoffen, van de benodigde 
lucht bij verbranding, van de schoorsteen
verliezen en van het rendement van de ketel 
en van het werktuig; kennis van het vervaar
digen, de samenstelling en het keuren van 
het materiaal voor stoomketels en hun toe
behoren en van dat voor pijpleidingen, be
nevens van het materiaal, dat voor de bouw 
van verbrandingsmotoren en van stoom
werktuigen wordt gebruikt; kennis van de 
samenstelling, van de eigenschappen, van 
het keuren en van het gebruik van smeermid
delen, pakking- en bekledingstoften. 

Behoort bij Koninklijk besluit van de 15de 
October 1937; (Staatsblad no. 579 D). 

Behoort bij Koninklijk besluit van 16 
Augustus 1948, (Staatsblad No. I 371). 

Ons bekend, 
De Minister van Verkeer en Waterstaat a. i., 

J. R. H . VAN ScHAIK. 
De Min . van Onderwijs, K. en Wetenschappen , 

TH. RUTTEN. 

S. I 372 

,6 Au_~u_st_us r948. BESLUIT tot nadere 
w11z1gmg van het Koninklijk besluit 
van 25 Juni_ 1947, (Staatsblad No. H 
189), houdende aanwijzing van zoge
naamde utility-goederen, ten aanzien 
van welke een gedeeltelijke vrijstelling 
van omzetbelasting zal gelden. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het -Koninkrijk, _ . 

Op de voordracht van de Mm1ster van 
Fînanciën van 10 Augustus 1948, no. 189, 
Afd. Accijnzen; 

Gezien het Koninklijk besluit van 25 Juni 
1947 (Staatsblad no. H 189), houdende aan
wijzing_ van zogenaamde utility-goederen, 
ten aanzien van welke het bepaalde in ar
tikel 6, tweede lid, onder 1, letter b, van het 
Besluit op de Omzetbelasting 1940 en de in 
artikel 12, onder 2a, van dat besluit vervat
te ·vrijstelling mede van toepassing zijn, zo
als dat besluit is aangevuld bij Ons besluit 
van 16 October 1947, (Staatsblad no. H 
353), gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 23 Maart 1948, (Staatsblad no. I rr6); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 1 van het Koninklijk 
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besluit van 25 Juni 1947 (Staatsblad no. H 
189), zoals dat besluit is aangevuld bij Ons 
besluit van 16 October 1947, (Staatsblad no. 
H 353), gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 23 Maart 1948 (Staatsblad no. I rr6), 
wordt onder no 1 voor "1946" gelezen: 1948, 
onder no 4 voor "1947" gelezen: 1948 en 
onder no. 6 voor "1947" gelezen: 1948. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang ván 1 October 1948. 

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

Het Loo, 16 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 3 Sept. r948). 

S. I 373 
16 Augustus 1948. BESLUIT, houdende on

gegrondverklaring van het beroep van 
J. J. A. HARBRINK NUMAN, te Amster
dam, in zake zuivering. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. ~ 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
R egentes van het Koninkrijk, , · 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door de ontslagen Eerste-luitenant der 
Koninklijke marechaussee J . J. A. Har
brink Numan, tegen de beschikking van de 
Minister van Oorlog van 25 September 1947, 
Geheim Litt. 0. 161, waarbij aan appellant 
te rekenen van 5 Mei 1945, in afwijking van 
het advies van de Commissie van Advies, 
bedoeld in artikel 5, lid 4, van het Zuive
ringsbesluit 1945, ontslag is verleend uit de 
militaire dienst met verval van alle rechten, 
zulks met toepassing van het bepaalde in 
artikel 2, lid 1, sub 1 en van artikel 5, lid 5, 
van liet Zuiveringsbesluit 1945. 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Mei 1948, nr. 146; 

Op de voordracht van de Minister van Oor
log van 6 Augustus 1948, Geheim Litt. W . 
146 ; 

Overwegende; 
dat de voormelde Commissie van Advies 

aan de Minister voornoemd heeft geadviseerd 
aan appellant ontslag te verlenen als bedoeld 
in artikel 2, lid 1 van het Zuiveringsbesluit 
1945 (Staatsblad F. 132) , waarbij in overwe
ging werd gegeven de rechten als bedoeld in 
artikel 5, van het Zuiveringsbesluit 1945, 
niet vervallen te verklaren; 

dat appellant van 1 December 1942 tot aan 
hef einde der bezetting dienst heeft -verricht 
als Opleider bij het P olitie-Opleidingsbataljon 
te Schalkhaar, alwaar hij zelf de groet met 
g·eheven hand heeft gebracht en hetzelfde 
heeft geëist van zijn ondergeschikten; 

dat appellant voorts door bemiddeling van 
een Duitse militaire instantie heeft gesollici
teerd naar een betrekking in Duitsland; 

dat appellant had dienen te bedenken, dat 
hij zich, door zo t_e handelen ,iian de zijde van 
de vijand schaarde; 

dat de bestreden beschikking van de Mi-
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nister van Oorlog behoort te worden gehand
haafd; 

Gezien het Koninklijk besluit van 2 Augus
tus 1945, Staatsblad nr. F. 132; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Oorlog is belast met de 

uitvoering van dit besluit, dat tegelijk met de 
in hoofde dezes vermelde voordracht van de 
genoemde Minister in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State, Afdeling 
voor de geschillen van Bestuur. 

Het Loo, 16 Augustus 1948. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKlNG. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 14 September 1948.) 

MINISTERIE VAN OORLOG. 
Geheim La .. W . 146. 

Onderwerp: 
Zuivering Harbrink Numan. 

s-Gravenhage, 6 Augustus 1948 

Het behaagde Uwer Koninklijke Hoogheid 
mij bij Kabinetsrescript van 3 November 
1947, nr. 33, te machtigen bij de Raad van 
State, Afdeling voor de Geschillen van Be
stuur, aanhangig te maken het beroep van de 
ontslagen Eerste-luitenant J. ]. A. Har

brink Numan, van het wapen der Konink
lijke mareschaussee, tegen mijn beschikking 
van 25 September 1947, Geheim Litt. 0 . 161, 
waarbij aan betrokkene, te rekenen van 5 
Mei 1945, op grond van de bepalingen van het 
Zuiveringsbesluit 1945, ontslag werd ver
leend uit de militaire dienst met verval van 
alle rechten op dadelijk of uitgesteld pensioen 
en alle andere rechten, welke betrol,kene of 
zijn nagelaten betrekkingen, krachtens wet
telijk voorschrift of arbeidsovereenkomst 
zouden kunnen doen gelden. 

Bij haar schrijven van 26 Mei 1948, no. 146, 
heeft de Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, advies uitgebracht 
omtrent gemeld beroep. 

Blijkens het bij dit advies behorend ont
werp-besluit is de Afdeling tot de conclusie 
gekomen, dat mijn bestreden beschikking, 
voor zover daarbij de onder 2 omschreven 
rechten vervallen zijn verklaard niet gehand
haafd kan blijven. 

Genoemd ontwerp-besluit luidt als volgt: 
"Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J. J . A . Harbrink Numan, te Amster
dam tegen de beslissing van de Minister van 
Oorlog van 25 September 1947, Geheim Litt. 
0. 161, waarbij aanJ. J . A. HarbrinkNuman 
voornoemd, Eerste luitenant op nonactivi
teit van het wapen der Koninklijke mare
chaussee, met ingang van 5 Mei 1945 ont lag 
is verleend uit de militaire dienst met toe
passing van het bepaalde in artikel 2, lid 1, 
sub 4, van het Zuiveringsbesluit 1945; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Mei 1948, No. 146; 

Op de voordracht van de Minister van 
Oorlog van 
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Overwegende, dat bij besluit van de Minis
ter van Oorlog van 25 September 1947, Ge
heim Litt. 0. 161, aan de Eerste-Luitenant 
J. J. A. Harbrink Numan, op non-activiteit, 
van het wapen der Koninklijke marechausseè, 
te rekenen van 5 Mei 1945, ontslag is ver
leend uit de militaire dienst, met toepassing 
van het bepaalde in artikel 2, lid 1, sub 4, 
van het Zuiveringsbesluit 1945, met bepa
ling, dat alle rechten op dadelijk of uitge
steld pensiotn en alle andere rechten, welke 
betrokkene of zijn nagelaten betrekkingen, 
krachtens wettelijk voorschrift of arbeids
overeenkomst zouden kunnen doen gelden, 
vervallen; 

dat het besluit steunt op de O'{erweging, 
dat uit een onderzoek, ingesteld krachtens 
het Zuiveringsbesluit 1945, is gebleken, dat de 
bovengenoemde officier in ernstige mate te 
kort is geschoten in het betrachten van de 
juiste houding in verband met de bezetting, 
zodat hij als officier der Koninklijke land
macht niet kan worden gehandhaafd; 

dat de Militaire Commissie van Advies 
Zuiveringsbesluit 1945 geadviseerd had ge
noemde officier ontslag te verlenen, als be
doeld in artikel 2, lid 1, van het Zuiverings
besluit 1945, met dien verstande, dat geen 
aanleiding bestaat artikel 5, lid 5, van ge
noemd besluit toe-te passen; 

dat dit advies steunt op de overwegingen, 
dat de appellant erkent pro-Duits ingesteld 
te zijn geweest en derhalve niet met zijn 
collega's-beroepsofficieren in krijgsgevan
genschap behoefde te gaan; dat de appellant 
verklaart een hem aangeboden promotie bij 
de politie niet te hebben willen aanvaarden, 
omdat hij zijn in krijgsgevangenschap ver
toevende collega's niet voorbij wilde streven; 
dat deze weigering tot gevolg had, dat hij 
alsnog in krijgsgevangenschap werd genomen 
en als zodanig in de gevangenis te Schevenin
gen werd ondergebracht; dat de appellant 
erkent, dat hij van de gevangenis uit door 
bemiddeling van Duitse militaire· instanties 
heeft gesolliciteerd naar een betrekking in 
Duitsland, waardoor zijn invrijheidstelling 
volgde; dat de appellant, na in vrijheid te 
zijn gesteld, zijn pogingen om in Duitsland 
een betrekking te krijgen nog heeft voort
gezet, doch dat zulks tenslotte niet tot resul
taat heeft geleid ; dat de appellant door de 
vorenbedoelde sollicitatie blijk heeft gegeven 
in ernstige mate te kort te zijn geschoten 
in het betrachten van de juiste houding in 
verband met de bezetting; dat de appellant 
verklaart op 1 December 1942 wederom bij 
de politie in dienst te zijn getreden en wel 
bij het Politieopleidingsbataljon te Schalk
haar, alwaar hij zelf de groet met geheven 
hand heeft gebracht en hetzelfde heeft ge
ëist van zijn ondergeschikten; dat hij door 
het brengen en het doen brengen van de 
groet met geheven hand blijk heeft gegeven 
in ernstige mate te kort te zijn geschoten in 
het betrachten van de juiste houding in ver
band met de bezetting; dat gebleken is, dat 
hij steeds principieel iedere ongemotiveerde 
positieverbetering, hem aangeboden, heeft 
geweigerd en aannemelijk is geworden, dat 
hij geen daden heeft gesteld, waardoor hij 
landgenoten heeft benadeeld; dat deze 
officier blijk heeft gegeven in ernstige mate 
te kort te zijn geschoten in het betrachten 
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van de juiste houding in verband met de be
zetting; 

dat de appellant van dit besluit in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat hij na de ca
pitulatie der Nederlandse Krijgsmacht in 
1940 als officier der Koninklijke marechaus
see op non-activiteit werd gesteld; dat hij 
van 1940--1942 als Eerste-luitenant, later 
als Kapitein in dienst is geweest van de toen 
onder het Departement van Justitie ressor
terende Marechaussee; .dat hij , nadat hij 1n 
1942 ongeveer 8 maanden buiten dienst is 
geweest, na een door hem gevraagd ontslag 
bij de Marechaussee, in December 1942 weer 
in dienst is getreden als Kapitein der Staats
politie, in welke functie hij op 16 April 1945 
werd geschorst; dat hij op 6 December 1945 
t e Groningen is gehoord door een Commissie 
van Advies Politiezuivering; dat hij bij be
sluit van de Minister van Justitie van 17 
December 1946, Afdeling P olitiezuivering 
No. 4426, werd ontslagen als Kapitein der 
Staatspolitie, zulksïn overeenstemming met 
het Advies van vorenbedoelde Commissie, 
echter met behoud van pensioenrechten; dat 
zowel bij het onderzoek van de Commissie 
van de Pot, als de Commissie Röell, nagenoeg 
dezelfde feiten en omstandigheden t er sprake 
zijn gebracht; dat hij berust in het hem ver
leende ontslag; dat hij instemt met het ad
vies van de Commissie Röell, behoudens dat 
hij bezwaar maakt tegen het woord "waar
door", voorkomende in de vierde overweging 
van dit advies; dat hij echter, mede in ver
band met het voorgaande, beroep wil aante
kenen tegen het besluit van de Minister van 
Oorlog, waarbij hij vervallen wordt verklaard 
van zijn rechten op pensioen ; 

Overwegende, dat op de in het bovenver
melde advies aangegeven gronden moet 
worderi geoordeeld, dat aan de appellant 
tereèht uit de militaire dienst ontslag is ver
leend, doch dat voor toepassing van artikel 5, 
lid 5, van het zuiveringsbesluit 1945 geen 
termen aanwezig zijn ; 

Gezien het Zuiveringsbesluit 1945; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

• met handhaving voor het overige van het 
bestreden besluit, dit besluit te vernietigen, 
voorzover daarbij is bepaald, dat alle rechten 
op dadelijk of uitgesteld pensioen en alle 
andere rechten, welke betrokkene of zijn ne
gelaten betrekkingen krachtens . wettelijk 
v oorschrift of arbeidsovereenkomst zouden 
kunnen doen gelden, vervallen. 

De Minister van Oorlog is b elast met de 
uitvoering van dit besluit." 

Met dit door de Afdeling voor de Geschillen 
van Bestuur uitgebrachte advies kan ik mij 
niet verenigen mede gelet op de beslissing 
welke Hoogstderzelve bij besluit van 16 Juni 
l948 nr . 9 heeft genomen met betrekking tot 
de ontslagen Kapitein der militaire admini
stratie E. ·Daams. 

Immers Harbrink Numan bekleedde een 
functie bij de opleiding zelve van het Politie 
Opleidingsbataljon te Schalkhaar, bracht 
daarbij de groet met geheven hand en eiste 
deze ook van zijn minderen, terwijl hij voorts 
naar een betrekking in Duitsland solliciteerde. 
De thans ontslagen Daams voornoemd, werd 
ten laste gelegd, het lidmaatschap van de 
N. S. B. en het bekleden van de administra
tieve functie bij het P . 0. B. Naar dezerzijdse 
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mening bestaat er tussen de feiten waarop 
deze beide officieren in hun houding en ge
dragingen faalden geen wezenlijk verschil. 

Ik kan mij derhalve niet verenigen met het 
door de Afdeling voor de Geschillen van Be
stuur gegeven advies. In verband hiermede 
moge ik Uwer Koninklijke Hoogheid zeer 
.eerbiedig in overweging geven, het beroep 
ongegrond te verklaren en daartoe het inij
nerzij ds opgemaakt ontwerp-besluit, dat mede 
hierbij is gevoegd, te bekrachtigen. 

Tenslotte heb ik de eer Uwer Koninklijke 
Hoogheid hiernevens te doen toekomen het 
dossier met de op de onderwerpelijke aange
legenheid betrekking hebbende bescheiden. 

Het moge Uwer Koninklijke Hoogheid 
behagen het dossier, na gebruik, aan mij te 
doen terugzenden. 

S. I 374 

De Minister van Oorlog, 
A. H. J. L . FIEVEZ •. 

17 Augustus 1948. BESLUIT, tot opheffing 
van de schorsing van het besluit van de 
raad der gemeente Smilde d.d . 15 Decem
ber 1947, houdende vaststelling van een 
nieuw artikel 48 der Algemene Politie
verordening dier gemeente. 

S. I 375 

17 Augustus 1948. BESLUIT, tot verlenging 
van de schorsing van de besluiten van 
burgemeester en wethouders van 's-Gra
venhage van 8 October 1947 en van de 
raad dier gemeente- van I Maart 1948, 
betreffende voorzieningen aan het per
ceel Dillenburgstraat (L) 6. 

(Schorsing verlengd tot 13 Maart 1949). 

S. I 376 

2 Augustus 1948. BESLUIT, tot het tijdelijk 
buiten toepassing laten van artikel 1 
van het Koninklijk besluit van 4 Mei 
1933 (Staatsblad No. 246), houdende 
aanwijzing van autoriteiten, belast met 
de uitoefening van het militair gezag. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkr ijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Oorlog en van Marine a .i., van 27 Juli 1948, 
Zeer Geheim nr. 75- 1; 

Gezien de Wet van 23 Mei 1899 (Staatsblad 
no. 128), zoals deze sedert is gewijzigd; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 4 Mei 
1933 (Staatsblad n°. 246), zoals dit sedert is 
gewijzigd; 

Overwegende, dat het nodig is de, ter uit
voering van evengenoemde Wet, bij vermeld 
Koninklijk Besluit gegeven voorschriften 
tijdelijk te herzien; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel I van het Koninklijk Be

sluit van 4 Mei 1933 (Staatsblad no. 246) , 
zoals dit sedert is gewijzigd, wordt tot een 
door Ons nader te bepalen tijdstip buiten 
toepassing gelaten. • 

2. Voor de uitoefening van het militair 
gezag, bedoeld in de sedert gewijzigde Wet 
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van 23 Mei 1899 (Staatsblad no. 128), worden 
door Ons aangewezen; 

I. De Chef van de Generale Staf, in elk 
in staat van oorlog of in staat van beleg ver
klaard gedeelte van het grondgebied des 
R ijks; 

2. De Territoriaal Bevelhebber in Neder
land, in elk in staat van oorlog of in staat van 
beleg verklaard gedeelte van het grondge
bied des R ijks; 

3. De Bevelhebbers in de Militaire Gewes
ten, ieder in het tot zijn Gewest behorend 
gebied; 

4. De Militaire l3evelhebbers, bedoeld in 
het Koninklijk Besluit van 21 Juli 1947 no. 1 
(Staatsblad nr. H 469) in elk in staat van oor
log of in staat van beleg verklaard gedeelte 
van het grondgebied des Rijks ; 

5. De Garnizoenscommandanten in de 
gemeenten Amsterdam, Rotterdam en 's-Gra
venhage, ieder in de tot hun Garnizoenen 
behorende gemeenten ; 

6. De hoogst in rang zijnde troepencom
mandant, indien deze de rang van Majoor 
of een hogere rang bekleedt, in de gemeente 
of gemeenten, waar troepen, onder zijn bevel 
die·nst doende, zijn gelegerd. 

J. De instructie voor de autoriteiten, 
overeenkomstig artikel 7 van de sedert ge
wijzigde Wef van 23 Mei 1899 (Staatsblad no. 
128) aangewezen voor de uitoefening van het 
militair gezag, behorende bij het Koninklijk 
Besluit van 4 Mei 1933 (Staatsblad no. 246), 
is van overeenkomstige toepassing voor de 
autoriteiten krachtens artikel 2 van het on
derhavige besluit met de uitoefening van het 
militair gezag belast. 

4. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de dag zijner afkondiging. 

De Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van d it besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst. 

Soestdijk , 2 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, SCHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., SCHOKKlNG. 

(Uitgeg. 3 September 1948.) 
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18 Augustus 1948. BESLUIT tot nadere 
vaststelling vari het bedrag der ver
hogingen en toela gen, toegekend op 
grond van de artikelen 18, 19 en 33, 
eerste lid, van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 (Stbl. 
1933, No. 783); zomede tot uitkering 
van een suppletie op die verhogingen 
en toelagen, een en ander over het tijd
vak 1 Juli 1947- 1 Januari 1948 . . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van II Mei 1947, No. 
14384 I /R, afdeling Ambtenarenzaken, bu
reau I L; daartoe gemachtigd door de Raa d 
van Ministers; 

Gelet op artikel 65 van de Grondwet, ar-
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tikel 125, eerste lid, v·an de Ambtenarenwet 
1929, op het Bezoldigingsbesluit Burgerlijke 
Rijksambtenaren 1934, sindsdien gewijzigd, 
op het Koninklijk besluit van 15 Januari 
1946 (Staatsblad No. 'G 13), zomede o·p ar
tikel VI van het Koninklijk besluit van 3 
Maart 1948 (Staatsblad No. I 84); 

Overwegende, dat het gewenst is een re-· 
geling te treffen inzake de vaststelling van 
het bedrag der verhogingen en toelagen·vóór 
1 Juli 1947 toegekend op grond van de ar
tikelen 18, 19 en 33, eerste lid, van voren
genoemd Bezoldigingsbesluit, zomede inzake 
uitkering van een suppletie op die verho
gingen en toelagen, een en ander over het 
tijdvak 1 Juli 1947-1 Januari 1948; 

D e Raad· van S tate gehoord (advies van 
3 Augustus 1948, No .. 22); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van rn Augustus 1948, No. 
14 708/R, afdeling Ambtenarenzaken, bureau 
II; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. VerhÓgingen en toelagen, op 30 

Juni 1947 genoten op grond van een of meer 
der artikelen 18, 19 en 33, eerste lid, van 
vorengenoemd Bezoldigingsbesluit, worden 
gerekend van 1 Juli 1947 vastgesteld op de 
bedragen, daarvoor geldend op 30 Juni 1947, 
met dien verstande, dat het gedeelte van 
deze verhogingen en toelagen, dat op laatst
genoemde datum een tijdelijk karakter 
droeg, van 1 -Juli 194 7 af als vast wordt be
schouwd. 

Art: II. ·Over het tijdvak van 1 Juli 1947 
-1 Januari 1948 wordt op de in artikel I 
bedoelde verhogingen en toelagen, voorzover 
deze haar bestaansreden op 1 Juli 1947 niet 
hadden verloren, een suppletie uitgekeerd 
.van 1/20 van het jaarlijks bedrag daarvan , 
indien: 

1 °. de verhoging o{ toelage is verleend 
vóór 1 September 1944; 

2 °. het verlenen van de verhoging of 
toelage op of na 1 September 1944, naar het 
oordeel van de Minister, hoofd van het be
trokken departement van algemeen bestuur, 
niet is geschied in anticipatie op een voor
genomen herziening der bezoldiging van de 
functie van de belanghebbende of groep van 
belanghebbenden, ter tegemoetkoming aan 
wensen door de belanghebbende bij zijn in
diensttreding geuit met betrekking tot zijn 
financiële positie of ingevolge een soortge
lijke beweegreden. 

Art. III. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag, volgende op 
die van de dagtekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

De Ministers zijn, ieder voorzoveel hem 
betreft, belast met dè uitvoering van dit 
besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State en de Al
gemene R ekenkamer. 

's-Gravenhage, 18 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De M. v. Binnen/. Z., J. H. V. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. IO September 1948.) 
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18 Augustus 1948. BESLUIT, tot uitvoe
ring van artikel 2, lid 3, der Wet van 8 
April 1948, houdende herziening van de 
regeling der vergoeding voor reiskosten 
van de leden der Staten-Generaal en 
voor verblijfkosten van de leden der 
Eerste Kamer der Staten-Generaal. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk , 

Op de voordracht van de Ministers van 
Binnenlandse Zaken en van Financiën van 
24 Mei 1948, No. U 6317, afdeling Binenlands 
Bestuur, bureau Bestuurszaken, en van 28 
Mei 1948, No. 188, Generale Thesaurie , af
deling Economische en Sociale Zaken; 

Gelet op artikel 2, derde lid, der wet van 
8 April 1948 (Staatsblad No. I 136), houdende 
herziening van de regeling der vergoeding 
voor reiskosten van de leden der Staten
Generaal en voor vetblijfkosten van de leden 
der Eerste Kamer der Staten-Generaal; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1948, No. 45); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Ministers van 4 Augustus 1948 , No. 
6317, afdeling Binnenlands Bestuur, bureau 
Bestuurszaken, en van 12 Augustus 1948, 
No. 229, Generale Thesaurie, afdeling Eco
nomische en Sociale Zaken ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
De vergoeding voor het gebruik van een 

eigen rijwiel, motorrijwiel of automobiel, 
bedoeld in artikel 2, derde lid, der wet van 
8 April 1948 (Staatsblad No. I 136). houdende 
herziening van de regeling der vergoeding 
voor reiskosten van de leden der Staten-Ge
neraal en voor verblijfkosten van de leden 
der Eerste Kamer der Staten-Generaal, 
wordt bepaald op de bedragen, neergelegd 
in artikel 11, eerste lid, onder 1°, 2° en 3° , van 
het ·Reisbesluit 1916, zoals dit is of zal worden 
gewijzigd. Bij de b i,rekening van de vergoe
ding gelden gedeelten van een kilometer voor 
een gehele kilometer. 

De Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Financiën zijn, ieder voorzoveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State en aan de 
Alge111ene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, 18 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

J. H. VA,_N MAARSEVEEN. 

De Minister van Financiën, 
p . LlEFTINCK. 

(Uitgeg. 7 September 1948.) 
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18 Augustus 1948. BESLUIT, tot schor
sing van het besluit van de raad der ge
meente B ergambacht van 23 Juli 1948 
betreffende toepassing van artikel 36, 
zevende lid. der Lager-onderwijswet 
1920. 
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19 Augustus 1948. BESLUIT, houdende 
wijziging en aanvulling van het Suiker
besluit Voedselvoorziening 1933. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 1 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
de Ministers van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en van Financiën van 
23 Juni 1948, No. J. 2571 en 14 Juli 1948, 
No. 215, Afdeling Accijnzen ; 

Overwegende , dat de heffing op de hoofd
som van de accijns, bedoeld in artikel 2 van 
het Suikerbesluit Voedselvoorziening 1933, 
in de loop der jaren een definitief karakter 
heeft gekregen en dat het wenselijk is, de 
opvolging van het bepaalde in artikel 2a van 
voornoemd besluit te kunnen beperken ; 

Gelet op de artikelen 9 , 11 en 14 van de 
Landbouw-Crisiswet 1933 en op het Voedsel
voorzieningsbesluit; 

Gehoord de Raad van State (advies van 
IO Augustus 1948, no. 21); 

Gezien het nader rapport van de voornoem
de Ministers van 13 Augustus 1948; 

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

het Suikerbesluit Voedselvoorzi.ening 1933 
wordt gewijzigd in dier voege, dat het wordt 
gelezen als volgt : 

"Ongeacht het bepaalde bij of krachtens 
enig ander wettelijk voorschrift is het in 
voorraad hebben, vervoeren en invoeren van 
suiker, in al dan niet verwerkte staat, voor 
zover deze suiker in het vrije verkeer wordt 
gebracht, slechts toegestaan wanneer , bij het 
in het vrije verkeer brengen van die suiker, 
een door de Minister vast te stellen bedrag is 
betaald." 

2. Aan artikel 2a van het Suikerbesluit 
Voedselvoorziening 1933 wordt een tweede 
lid toegevoegd luidende: 

"De Minister van Financiën is bevoegd te 
bepalen, dat de in het vorige lid bedoelde 
dekking niet is vereist voor door hem vast 
te stellen hoeveelheden suiker, groter dan 25 
kg, in door hem aan te wijzen gedeelten des 
lands, en gedurende een door hem te bepalen 
tijdvak." 

3. Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 September 1948. 

De Ministers van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en van Financiën zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

Het Loo, 19 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening, MANSHOLT. 

De Minister van Financiën, 
P. LlEFTINCK. 

( Uitgeg . 30 Augustus 1948.) 
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z9 Augustus z948. BESLUIT tot wijziging 
van het Veiligheidsbesluit voor fabrie
ken of werkplaatsen 1938, Staatsblad 
1938, No . . 872 en van het Veiligheids
besluit gevaarlijke werktuigen, Staats
blad 1940, No. 842. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Soci.ale Zaken van 12 Juli 1948, No. 1639, 
afdeling Arbeidersbescherming; 

Overwegende, dat het nodig gebleken is 
het Veiligheidsbesluit voor fabrieken of 
werkplaatsen 1938 en het Veiligheidsbesluit 
gevaarlijke werktuigen te wijzigen; 

Gelet op de artikelen 7 en 19 van de Vei-
ligheidswet 1934; · 

De Raad van State gehoord (advies van 
3 Augustus 1948, No. 31); 

Gezien het nader rapport van voornoem
de Minister van II Augustus 1948, No. 1868, 
Afdeling Arbeidc,:rsbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 168 van het Veiligheids

besluit voor fabrieken of werkplaatsen 1938 
wordt gelezen als volgt: 

r. H et is v:erboden acetyleentoestellen te 
gebruiken, waarin het gas onder een over
druk van meer dan r.5 kg/cm2 kan voor
komen. 

2. Het is verboden acetyleentoestellen te 
gebruiken, waarin het gas wordt ontwikkeld 
door het invallen van calciumcarbid in wa
ter, indien daarbij in het toestel een over
druk van 0.50 kg/cm2 of meer - kan voor
komen, tenzij de carbidvulling 60 kg of meer 
bedraagt en gedurende de tijd, dat het toe~ 
stel in gebruik is, voortdurend een deskun
dig persoon aanwezig is, die speciaal belast 
is met het toezicht op en de behandeling 
van het toestel. 

3. Onverminderd het in het eerste en 
tweede lid bepaalde, moeten acetyleentoe
stellen, waarin äe werkdruk 0.50 kg/cm2 of 
meer bedraagt, zodanig zijn geconstrueerd, 
dat zij zonder blij.vende vormverandering 
een overdruk van 5 kg/cm2 kunnen weer
staan, met dien verstande, dat de wand
dikte van de toestellen ten minste r.5 mm 
moet bedragen. · 

4. Op een toestel als bedoeld in het der
de lid moet duidelijk leesbaar een uitslui
tend voor dat toestel bestemd nummer zijn 
aangebracht. De gebruiker van het toestel 
moet in het bezit zijn van een certificaat, 
afgegeven door een door de Minister aange
wezen dienst of instelling, waàruit blijkt, 
dat het toestel geperst is op een druk van 
5 kg/cm2 en die druk heeft weerstaan zon
der dat blijvende vormverandering optrad. 

5. Op een toestel als bedoeld in het 
derde lid moet de werkdruk op duidelijk 
zichtbare wijze zijn aangegeven. De werk
druk mag niet meer dan r.4 kg/cm2 bedra
gen. 

L. & S. 1048 
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6. Een toestel als bedoeld in het derde 
lid moet voorzien zijn van een goed wer
kende manometer, die de overdruk in het 
toestel in kg/cm2 duidelijk aanwijst. Deze 
manometer moet zodanig zijn ingericht, dat 
hij een druk tot 2.5 kg/cm2 op juiste wijze 
aangeeft. Op de schaalverdeling moet de 
toegestane werkdruk met een rode streep 
zijn aangeduid. 

7. Een toestel als bedoeld in het derde 
lid moet zijn voorzien van twee veiligheids
kleppen, tenzij het een verplaatsbaar . toestel 
is en in de bedrijfstoestand minder dan 250 
kg weegt, in welk geval met één veiligheids
klen kan worden volstaan. 

8. Een veiligheidsklep als bedoeld in. het 
zevende lid moet zijn aangesloten op een 
pijp van voldoende .doorsnede, waartloor het 
ontsnappende gas rechtstreeks in de buiten
lucht wordt afgevoerd, tenzij het betreft een 
verplaatsbaar toestel, dat tijdelijk in een 
fabriek of werkplaats wordt gebruikt voor 
het autogeen snijden, lassen of verwarmen 
van vast opgestelde of moeilijk verplaats
bare voorwerpen. 

Deze veiligheidsklep moet zodanig zijn 
ingericht: 

a. dat de werkdruk met niet meer dan 
ten hoogste o.r kg/cm2 wordt overschreden 
en dat de klep ophoudt te werken als de 
druk 0.1 kg/cm2 beneden de werkdruk is ge_ 
daald; 

b. dat haar goede werking niet kan wor
den verstoord door slijtage, roesten, ver
vuilen, vocht of dergelijke oorzaken; 

c. dat zij niet op eenvoudige wijze kan 
worden ingesteld op een andere druk dan 
waarop zij behoort te werken, noch buiten 
werking, gesteld. 

9. Acetyleentoestellen, waarin het gas 
voorkomt onder een overdruk groter dan 
0.1 kg/cm2 doch geringer dan 0.5 kg/cm2, 
moeten voorzien zijn van een goed werkende 
manometer en van een goed werkende vei
ligheidsklep van zodanige afmetingen en 
inrichting, dat de overdruk niet hoger kan 
stijgen dan 0.5 kg/cm2 tenzij de inrichting 
van het toestel zodanig is, dat geen grotere 
overdruk dan 0.5 kg/cm 2 kan worden ver
kregen. 

ro. Het in het vierde lid bedoelde num
m er, de in het vijfde lid bedoelde werk
druk en het in het zevende lid bedoelde ge
wicht · moeten duidelijk en duurzaam zijn 
vermeld op een rechthoekige koperen plaat, 
ten minste 6 X 9 cm groot. Deze plaat moet 
aan het toestel op een duidelijk zichtbare 
plaats zijn geklonken met 4 koperen bout
jes met verzonken koppen. Bij gunstige af
loop van de beproeving, bedoeld in het vier
de lid, stempelt de daar genoemde dienst 
of instelling de bevestigingsboutjes met het 
rijkswapen. 

Art. II. In artikel 219 van het Veilig
heidsbesluit voor fabrieken of werkplaatsen 
1938 wordt in het eerste lid tussen het cij
fer "136" en het woord "en" ingevoegd: 168, 
tweede lid. 

Art. III. Artikel 15 van het Veiligheids-

52 
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b"esluit gevaarlijke werktuigen wordt gelezen 
als volgt: 

r. Een acetyleentoestel moet zodanig 
zijn ingericht, dat het gas niet onder een 
overdruk van meer dan r.5 kg/cm2 kan 
voorkomen. 

2. Een acetyleentoestel, waarbij het gas 
wordt ontwikkeld door het invallen van 
calciumcarbid in water, moet zodanig zijn 
ingericht, dat daarin geen overdruk van 
0.50 kg/cm2 of meer kan voorkomen, tenzij 
de carbidvulling 60 kg of meer bedraagt. 

3. Onverminderd het ip het eerste en 
tweede lid bepaalde, moeten acetyleentoe
stellen, bestemd voor een werkdruk van 0.50 
kg/cm2 of meer, zodanig zijn geconstrueerd, 
dat zij zonder blijvende vormverandering 
een overdruk van 5 kg/cm2 kunnen weer
staan, met dien verstande, dat de wand
dikte van de toestellen ten minste r.5 mm 
moet bedragen. 

4. Op een toestel als bedoeld in het 
derde lid moet de werkdruk op duidelijk 
zichtbare wijze zijn aangegeven. De werk
druk mag niet meer dan r.4 kg/cm2 bedra
gen. 

5. Een toestel als bedoeld in - het derde 
lid moet voorzien zijn van een goed wer
kende manometer, welke de overdruk in het 
toestel in kg/cm2 duidelijk aanwijst. Deze 
manometer moet zodanig zijn ingericht, dat 
hij een druk tot 2.5 kg/cm2 op juiste wijze 
aangeeft. Op de schaalverdeling moet de 
grootste toegestane werkdruk met een rode 
streep zijn aangeduid. 

6. Een toestel als bedoeld in het derde 
lid moet zijn voorzien van twee veiligheids
kleppen, tenzij het een verplaatsbaar toestel 
is en in de bedrijfstoestand minder dan 
250 kg weegt, in welk geval met één veilig
heidsklep kan worden volstaan. 

7. Een veiligheidsklep als bedoeld in het 
zesde lid moet zodanig zijn ingericht: 

a. dat de werkdruk met niet meer dan 
ten hoogste 0.1 kg/cm 2 kan worden over
schreden en dat de klep ophoudt te werken 
als de druk 0.1 kg/cm2 beneden de werk
druk is gedaald ; 

b. dat haar goede werking niet kan wor
den verstoord door slijtage, roesten, vervui
len, vocht of dergelijke oorzaken; 

c. dat zij niet op eenvoudige wijze kan 
worden ingesteld op een andere druk dan 
waarop zij behoort te werken, noch buiten 
werkiQg gesteld. 

8 . Acetyleentoest ellen, waarin het gas 
voorkomt onder een overdruk groter dan 0 .1 
kg/cm2 doch geringer dan 0.5 kg/cm2, moe
ten voorzien zijn· van een goed werkende 
manometer en van een goed werkende vei
ligheidsklep van zodanige afmetingen en 
inrichting, dat de overdruk niet hoger kan 
stijgen dan 0.5 kg/cm2, tenzij de inrichting 
van het toestel zodanig is, dat geen grotere 
overdruk dan 0,5 kg/cm2 kan worden ver
kregen. 

Art. IV. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 1 Maart 1949. 

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

Het Loo, 19 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 

(Uitgeg. zo September z948.) 
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20 Augustus z948. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
6 December 1928, Staatsblad No. 454, 
houdende Regeling van het Rijkstoe
zicht op de Luchtvaart. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 8 Juli 1948, No. 
745, Rijksluchtvaartdienst; 

Gelet op de Luchtvaartwet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

27 Juli 1948, No. 63); 
Gezien het nader rapport van de Minister 

van Verkeer en Waterstaat a.i. van 13 Au
gustus 1948, No. 744, Rijksluchtvaartdienst; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In Hoofdstuk V, Afdeling Il van 

het Koninklijk besluit van· 6 December 1928 
(Staatsblad No, 454, zoals dit sindsdien is 
gewijzigd) wordt opgenomen een § 8, lui
dende als volgt: 

§ 8. Onthetlin~ van voorschriften. 
Art. 136bis. De Inspecteur kan toestaan, 

dat van de voorschriften, omschreven in § 6 
en § 7 van deze Afdeling, wordt afgeweken, 
waarbij door hem voorwaarden kunnen wor
den gesteld. 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. _ 

De Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State. 

Het Loo, 20 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Verkeer en Waterstaa t a.i., 
. J. R. H. VAN S CHAIK, 

(UitJ1eg. z7 Sept. z948). 

S. I 383 

20 Au,:/ustus z948. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
14 September 1921 (Staatsblad No. 
1057), tot vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij 
artikel 4, eerste lid, der Ongevallenwet 
1921, zoals dit besluit laatstelijk is ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 1 Mei 
1947 (Staatsblad No. H 136). 

• 
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In naam van Hare Majesteit Wilhelmin13, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der -Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 7 Juli 1948, No. 3601, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, der Onge
vallenwet r92I; 

De Raad van State gehoord (advies van 
3 Augustus 1948, no. 33); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van r3 Augustus 1948, no. 
4277, afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

In artikel r, onder V, van het Koninklijk 
besluit van r4 September r92I (Staatsblad 
no. 1057), tot vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld bij arti
kel 4, eerste lid, der Ongevallenwet r92I, 
zoals dat besluit sindsdien is gewijzigd, wor
den de woorden "en aan" tussen de woorden 
"genuttigd kunnen worden" en de woorden 
"het houden van diergaarden" vervangen 
door een komma en worden na het woord 
"plantentuinen" ingevoegd de woorden "en 
aan het geven van muziekuitvoeringen door 
orkesten of aan het voorbereiden daarvan 
door die -orkesten.". 

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

Het Loo, 20 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 

(Uitgeg. zo Sept. z48). 
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20 Augustus z948. BESLUIT tot wijziging 
van het Koninklijk besluit van 26 Fe
bruari 1930, Staatsblad No. 50, tot 
vaststelling van voorschriften betref
fende de berekening en inning der pre
miën, zomede betreffende de admini
stratie der premiën en der ziekengeld
uitkeringen door de ziekenkassen van 
de Raden van Arbeid. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA,- Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van r Juli 1948, No. 3494, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 144 der Ziektewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

3 Augustus 1948, no. 32); 
Gezien het nader rapport van de Minister 

van Sociale Zaken van r3 Augustus 1948, 
no. 4276, afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Artikel 3 van het Koninklijk be

sluit van de 26ste Februari 1930, Staatsblad 
No. ·50, tot vaststelling van voorschriften 
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betreffende de berekening en inning der 
premiën, zomede betreffende de administra
tie der premiën en der ziekengelduitkerin
gen door de ziekenkassen van de Raden van 
Arbeid wordt gelezen als volgt: 

"Art. 3. r. Behoudens het bepaalde in 
het tweede lid beslist de Raad van Arbeid 
van welke registers en formulieren ten be
hoeve van de premie-administratie en de 
inning der premiën en ten behoeve van de 
administratie der ziekengelduitkeringen en 
de betaling daarvan gebruik zal worden ge
maakt en stelt hij de modellen van deze 
registers en formulieren vast. 

2. Het bestuur der Rijksverzekerings
bank is bevoegd na overleg met het bestuur 
van de Vereniging van Raden van Arbeid 
aan de Raad van Arbeid het gebruik van 
registers en formulieren, waarvan het model 
door het bestuur der Rijksverzekeringsbank 
is vastgesteld, voor te schrijven.". 

Art. II. De artikelen 4 en 5 van voor
noemd Koninklijk besluit van de 26ste Fe
bruari 1930, Staatsblad No. 50, vervallen. 

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

Het Loo, 20 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 

(Uitgeg. zo Sept. z948). 
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20 Augustus 1948. BESLUIT, tot het bij
eenroepen van de Staten-Generaal in 
openbare verenigde vergadering, waarin 
de plechtige beëdiging en inhuldiging 
zal plaats vinden. · 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 17 Augustus 1948 
No. 1932, Afd. B.B. Kabinet, Bureau Be
stuurszaken; 

Gelet op artikel 52 der Grondwet; 
Hebben besloten en besluiten: 

de beide Kamers der Staten-Generaal tot 
een openbare en verenigde vergadering bijeen 
te roepen voor Onze plechtige beëdiging en 
inhuldiging,' welke vergadering in de nieuwe 
Kerk binnen de stad Amsterdam op Maandag 
6 September 1948 des voormiddags te 10 uur 
rs minuten zal worden gehouden. 

Afschrift van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad en in de Nederlandse Staatscourant 
zal worden geplaatst, zal worden gezonden 
aan de beide Kamers der Staten-Generaal, 
aan de Raad van State·, aan de Departemen
ten van Algemeen Bestuur en aan de Afge
mene Rekenkamer. 

Het Loo, 20 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 27 Augustus 1948.) 
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z3 Augustus z948. 
de hernieuwde 
enige artikelen 
1939. 

BESLUIT, regelende 
inwerkingtreding van 

van de Distributiewet 

In naarr, van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Ministers van 
Economische Zaken en van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening van 17 Augustus 
1948, no. 54870 W., Directie voor Wetge
ving en andere Juridische Aangelegenheden; 

Gelet op artikel 24, tweede lid, van de 
Distributiewet 1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De in artikel 24, tweede lid, van 

de Distributiewet 1939 bedoelde artikelen 
dier wet treden opnieuw in werking met in
gang van 2 7 September 1948. 

2. Dit besluit wordt in het Staatsblad 
en in de Nederlandse Staatscourant ge
plaatst. 

De Ministers van Economische Zaken en 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Het Loo, 23 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

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

(Uitgeg. z4 S ; pt. ~948). 
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z3 Augustus z948. BESLUIT, regelende 
· de hernieuwde inwerkingtreding van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939. 

In naam van H are Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Ministers van 
Economische Zaken en van Landbouw, Vis
serij en Voedselvoorziening van 17 Augustus 
1948, no. 54870_ W ., Directie voor Wetge
ving en andere Juridische Aangelegenheden; 

Gelet op artikel 21, eerste lid, van de 
Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De Prijsopdrijvings- en hamster

wet 1939 treedt opnieuw in werking met in
gang v an 27 September 1948. 

2, Dit besluit wordt in het Staatsblad en 
in de Nederlandse Staatscourant geplaatst. 

De Ministers van Economische Zaken en 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning zijn belast met de uitvoering van dit 
besluit. 

Het I,.oo, 2.3 Augustus 1948. 

JlILIANA. 
De Min. v. Econ . Zaken, VAN DEN BRINK. 

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

(Uitgeg. z4 Sept. z948). 
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24 Augustus 1948. BESLUIT, houdende 
wijziging van artikel 4, lid 4, van het bij 
Koninklijk Besluit van 21 December 
1918 (Staatsblad No. 833) vastgestelde 
Reglement . van politie voor de rede en 
en 's Rijks marinehaven "Het Nieuwe
diep" . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de_ Ministers van 
Marine en van Verkeer en Waterstaat van 
21 Juni 19481 nr . 123356/86891 en van 7 Juli 
19481 No. 140428/Z.12r.12r.30; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1948, nr. 60); · 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Ministers van 14 Augustus 1948, nr. 
129887/86891; 

Hebben goedgevonden en verstaan ·: 
te bepalen: 

. In artikel 4, lid 4, van het bij Koninklijk 
Besluit van 21 December 1918 (Staatsblad 
nr. 833) vastgestelde reglement van politie 
voor de rede en 's-Rijks marinehaven "Het 
Nieuwediep" wordt voor "vlaggen" gelezen 
,,wimpels". 

De Ministers van Marine en van Verkeer 
en Waterstaat zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en in afscl:frift aan de Raad 
van State zal worden medegedeeld. 

Het Loo, 24 Augustus 1948. 

De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKING. 

JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg. 20 September 1948.) 

.S. I 389 
24 Augustus 1948, BESLUIT, houdende 

vaststelling van een algemene. maatregel 
van bestuur tot regeling ·van de uitbe-

. taling van pensioenen, bedoeld in artikel 
62, zesde lid, der Pensioenwet , voor de 
landmacht (Staatsblad 19221 No. 66) en in 
artikel 60, zesde lid, der Pehsioenwet 
voor de zeemacht (Staatsblad 19221 No. 
65) . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de gemeenschappelijke voordracht van 
de Ministers van Oorlog, van Marine a.i. en 
van Binnenlandse Zaken van 24 Juni 19481 

Directie Administratieve Diensten, Afdeling 
B 41 bureau I a, nr. 232; 

Gelet op artikel 62, zesde lid, en artikel 70, 
eerste lid, der Pensioenwet voor de landmacht 
(Staatsblad 1922, no. 66), op artikel 60, zesde 
lid, en artikel 68, eerste lid, der Pensioenwet 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922, no. 65), 
op artikel 38 en artikel 52, tweede lid, der 
Pensjoenwet voor het reserve-personeel der 
landmacht (Staatsblad . 19231 no. 356), op 
artikel 38 en artikel 51, tweede lid, der Pen-
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sioenwet voor het personeel -der Koninklijke 
marine-reserve (Staatsblad 1923, no. 355) en 
op artikel 5 der Pensioenwet voor de vrij
willigers bij de landstorm; 

De Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1948, no. 16); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rap
port van voornoemde Ministers van 21 Au
gustus 1948, Directie Administrat;eve Diens
ten, Afdeling B 4, bureau rn, nr. 213); . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
·a. Minister, de Minister van Oorlog, dan 

wél de Minister van Marine, al naar het be
treft een gepensionneerde, aan wie pensioen 
is verleend ten laste van hoofdstuk VIII A, 
dan wel van Hoofdstuk VIII B der Rijksbè-
groting; 1 

b. pensioen, een pensioen, zomede een 
onderstand of een . pensioen vervangende 
uitkering, die verleend is ten laste van een der 
hoofdstukken VIII A of VIII B der Rijksbe
groting; 

c. gepensionneerde, hij aan wie eeri pen
sioen is verleend ten laste van een der hoofd
stukken VIII A of VIII B der Rijksbegroting. 

2. 1. De pensioenen worden door de 
zorg van de Minister aan de rechthebbende 
betaald. 

2. Behoudens de eerste termijn, worden 
de pensioenen betaald in de tweede maand 
van het kwartaal, waarover zij verschuldigd 
zijn. 

3. I. De betaling der pensioenen ge
schiedt, behoudens het bepaalde in de vol
gende leden, door middel van post-chèques, 
gesteld op naam van de gepensionneerde, 
dan wel op naam van een derde, die de ge
pensionneerde aan de Minister daartoe sch'rif
telijk aanwijst. 

2. Het pensioen van de gepensionneerde, 
die een postrekening, dan wel een rekening 
bij een gemeentelijke giro-instelling houdt, 
wordt, op diens schriftelijk tot de Minister 
te richten verzoek, overgeschreven onder
scheidenlijk op zijn postrekening en de post
rekening van bedoelde instelling ten gunste 
van zijn rekening. 

3. Het pensioen van een gepensionneerde 
wordt overgeschreven op de postrekening 
van een derde, dan wel de postrekening van 
een gemeentelijke giro-instelling ten _gunste 
van de rekening van een derde, die de ge
pensionneerde aan de Minister daartoe schrif
telijk aanwijst. 

4. Indien de gepensionneerde zijn pen
sioen van het bestuur van een openbaar li
chaam of van een instelling van openbaar 
nut, bedoeld in artikel 123, vierde lid, der 
Ambtenarenwet 1929, bij voorschot ont
vangt , wordt de postchèque op naam van dat 
bestuur gesteld. Wanneer dat bestuur een 
postrekening, dan wel een rekening, bedoeld 
in het tweede lid, heeft, wordt het pensioen 
overgeschreven onde(scheidenlijk op zijn 
postrekening en de postrekening van de in
stelling, bedoeld in het tweede lid, ten gunste 
van zijn rekening, 

5. De gepensionneerde, die buiten het 
Rijk in Europa woonachtig is, wijst, indien 
,1ij zijn pensioen niet per postchèque op een 
postkantoor hier te lande wil innen en hij 
ook geen gebruik maakt van de bevoegdheid, 
bedoeld in het tweede en derde lid, een hier 
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te lande woonachtig persoon of hier te lande 
gevestigde bank of instelling aan, met volle
dig adres van die persoon, bank of instelling, 
aan wie het pensioen kan worden uitbetaald. 

4. I. De Minister verstrekt aan het ge
meentebestuur een opgave van de naam en 
het nader adres van iedere in de betrokken 
gemeente gevestigde persoon, die op 1 J anu
ari 1948 tot de gepensionneerden behoorde. 

2. De Minister verstrekt telkens aan het 
gemeentebestuur een opgave van de naam 
en het nader adres van iedere in de betrokken 
gemeente gevestigde persoon, die na 1 Janu
ari 1948 tot de gepensionneerden is komen te 
behoren. 

3. Het gemeentebestuur doet van de ver
lenging van een pensioen, op de door de Mi
nister van Binnenlandse Zaken aangegeven 
wijze, een aantekening stellen op de persoons
kaart in het bevolkingsregister en doet van 
het overlijden of de adreswijziging van een 
gepensionneerde en van het hertrouwen van 
een weduwe, aan wie een pensioen is verleend 
en het huwelijk van een wees, aan wie een 
pensioen is verleend, zomede v~n alle andere 
omstandigheden, welke de betaalbaarheid 
van het pensioen kunnen beïnvloeden en 
welke te zijner kennis komen, terstond mede
deling aan de Minister. 

4. De Minister zendt ten minste eenmaal 
per jaar aan het gemeentebestuur een staat, 
welke behelst de namen van de in de be
trokken gemeente gevestigde gepensionneer
den, zomede verdere gegevens, welke voor de 
uitbetaling van de pensioenen dier gepen
sionneerden van belang zijn. 

5.- Het gemeentebestuur onderzoekt of 
volgens het bevolkingsregister de in de staat 
vermelde personen op de eerste dag van het 
lopende kalenderkwartaal in leven waren en 
of de weduwen en wezen niet zijn hertrouwd, 
onderscheidenlijk getrouwd; het legt een op 
die staat te stellen verklaring af, waarin de 
uitslag van het gehouden onderzoek is ver
vat en zendt de staat, in daartoe dienende 
gevallen voorzien van de mededelingen, 
welke voor de betaling van de pensioenen 
van belang kunnen zijn, vóór de op de staat 
vermelde datum terug aan de Minister. 

5. De gepensionneerde, die buiten het 
Rijk in Europa woonachtig is, zendt in het 
begin der eerste maand van elk kwartaal aan 
de Minister een bewijs van in leven zijn 
waarin plaats, jaar en datum van geboorte 
zijn vermeld, en waarin - indien het strekt 
tot ontvangst van weduwenpensioen of 
wezenpensioen - wordt verklaard, dat be
langhebbende niet hertrouwd, onderschei
denlijk getrouwd is. Dat bewijs wordt ten 
behoeve van degene, die in Nederlandsch
Indië, in Suriname of in Curaçao woonachtig 
is, opgemaakt en gelegaliseerd op de wijze 
als in die gebiedsdelen gebruikelijk is. Voor 
hem, die buiten die gebiedsdelen gevestigd 
is, wordt het bewijs opgemaakt, hetzij door 
een ter plaatse bevoegde autoriteit, hetzij 
door een Nederlandse diplomatieke of con
sulaire ambtenaar. Is zodanig bewijs in 
eerste instantie afgegeven door een ter plaat
se bevoegde autoriteit, dan wordt de hand
tekening van die autoriteit gelegaliseerd, 
voor zoveel betreft · pensioenen, waarvan het 
jaarlijks bedrag een som van f 600,- niet 

te boven gaat, door een hogere autoriteit in 
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het land van afgifte en in alle andere gevallen 
door een Nederlandse diplomatieke of con
sulaire ambtenaar. Is een bewijs als voren
bedoeld in eerste instantie afgegeven door 
een Nederlandse diplomatieke of consulaire 
ambtenaar, dan · wordt diens handtekening, 
onafhankelijk van het jaarlijks pensioenbe
drag van de rechthebbende, steeds gelegali
seerd door de Secretaris-Generaal van het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken te 's-Gra
venhage. Het bedoelde bewijs wordt daartoe 
gezonden aan gemeld Ministerie onder bij
voeging van f 0,50 voor de kosten, indien 
het strekt tot ontvangst van pensioenen, 
waarvan het jaarlijks bedrag een som van 
f 600,- te boven gaat, en met verzoek het 
na legalisatie te zenden aan de Minister. 

6. 1. De gepensionneerde is verplicht 
zorg te dragen, dat zijn volledig adres bij de 
Minister bekend is. 

2. De _ weduwe, aan wie een pensioen is 
verleend en die hertrouwt, is verplicht zorg 
te dragen, dat dit hertrouwen bij de Minister 
bekend is. 

3. De wees, aan wie een pensioen is ver
leend en die huwt, is verplicht zorg te dragen, 
dat dit huwelijk bij de Minister bekend is. 

7. De Minister maakt aan de gepension
neerde de inhoud van dit besluit bekend. 

8. I. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die der dagtekening van het 
Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

2. Het Koninklijk besluit van 26 Novem
ber 1925 (Staatsblad no. 455) wordt, behou
dens het bepaalde in artikel IO van dat be
sluit, met ingang van de dag, bedoeld in het 
eerste •Jid, ingetrokken. . 

De Ministers van Oorlog, van Marine en 
van Binnenlandse Zaken zijn, ieder voor zo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van di~ besluit, dat in het Staatsblad zal wor
den geplaatst en waarvan afschrift zal wor
den gezonden aan de Raad van State en aan 
de Algemene Rekenkamer. 

Het Loo, 24 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., ScHOKKING 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H . VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 17 September 1948.) 

S. I 390 
25 Augustus z948. BESLUIT, houdende 

int rekking van de opschorting van de 
heffing van enige invoerrechten. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

W ij JULIANA, enz., 
Op de door de Minister van Financiën, 

in overleg met de Ministers van Buiten
landse Zaken, van Economische Zaken en 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning gedane voordracht van 19 Augustus 
1948, no. 212, afdeling Invoerrechten; 

Overwegende, dat ingevolge artikel 2, 

tweede lid, van de wet van 1 Augustus 
1947, Staatsblad no. H 282, houdende goed
keuring en uitvoering van de op 5 Septem-

82J 

ber 1944 te Londen tussen de Regeringen 
van Nederland, België en Luxemburg ge
sloten douane-overeenkomst met nader ge
sloten protocol, bij het Koninklijk besluit 

· van 17 December 1947, Staatsblad no. H 
429, goedgekeurd bij de wet van 30 Juni 
1948, Staatsblad no. I 273, de heffing van 
enige invoerrechten tijdelijk is opgeschort; 

Overwegende, dat het algemeen belang 
van ·het Rijk het wenselijk maakt, de be
doelde opschorting ten aanzien van enige 
der in voornoemd Koninklijk besluit ver
melde invoerrechten te doen .eindigen; 

Gelet op artikel 3, eerste lid, van voor
noemd Koninklijk besluit; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1, r.) In de bij het eerste lid van 

artikel 2 van het Koninklijk besluit van 17 
December 1947, Staatsblad no. H 429, 
goedgekeurd bij de wet van 30 Juni 1948, 
Staatsblad no. I 273, opgenomen lijst, ver-
valt de vermelding van: . 

122 Beetwortelsuiker, rietsuiker, en soort-
gelijke suiker _ 

123 Andere suiker (glucose, moutsuiker, 
melksuiker en soortgelijke suiker). 
• 2.) Artikel 2, tweede lid, van het in het 
vorige lid genoemde Koninklijke besluit, 
wordt gelezen als volgt: 

2. De gehele of gedeeltelijke opschorting 
van de heffing van het invoerrecht inge
volge het eerste lid, geldt niet voor de aan
vullende invoerrechten, vast gesteld voor de 
onder de posten 23, 24b, 81, 133 en 290b 
van het tarief omschreven goederen, waar
aan tenminste 10 ten honderd suiker is toe
gevoegd. 

2, Dit besluit treedt in werking met in
gang van 1 October 1948. 

De Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering van dit besluit, hetwelk in 
het Staatsblad zal worden gepfaatst. 

Het Loo, 25 ·Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg, 20 Sept. z948.) 

IS, I 391 

25 Augustus 1948. B ESLUIT, houdende 
hernieuwde verlenging van de geldig
heidsduur van enige artikelen van de 
Bodemproductiewet 1939, 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. \ 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 1 Juli 1948, No. 482/61 W, Afdeling Juri 
dische Zaken, Letter L.; 

Overwegende, dat de geldigheidsduur van 
de in het tweede lid van artikel 17 van de 
Bodemproductiewet 1939 genoemde artikelen 
krachtens a r tikel 1 van de Wet van 23 No
vember 1946, ·Staatsblad No . G. 334, eindigt 
op 26 September 1948 en dat de belangen 
van de Staat vorderen, dat genoemde artike-
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Jen ook na die datum vooralsnog van kracht 
blijven; 

Gelet op artikel 17 der Bodemproductie
wet 1939 juncto artikel 1 van de Wet: van .23 
November 1946, Staatsblad No. G 334; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 April 1948, No. 66); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 16 Augustus 1948, No. 
672/61 W, Afdeling Juridische Zaken/L.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
E:nig artikel 

De in het tweede lid van artikel 17 van de 
Bodemproductiewet 1939 genoemde artikelen 
treden met ingang van 27 September 1948 
wederom in werking. 

De Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad en 
de Nederlandse Staatscourant zal worden ge
plaatst en waarvan afschrift zal worden ge
zonden aan de Raad van State . 

Het Loo, 25 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Landb., Visserij en Voedselv., 
MANSHOLT. 

( Uitgeg. 17 September 1948.) 

S. I 392 

26 Augustus 1948. B ESLUIT, houdende 
bepalingen met betrekking tot het ver
lenen van gratie naar aanleiding van het 
50-jarig Regeringsjubileum van Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina en van 
de troonopvolging door Hare Konink
lijke Hoogheid Prinses Juliana der 
Nederlanden. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gezien de artikelen 16 en 17 van het Gratie
besluit ; 

Gelet op de terzake uitgebrachte adviezen 
en het rapport van de Minister van Justitie, 
van 24 Augustus 1948, 2e Afdeling B., No. 
1326 Geheim; 

· Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Naar aanleiding van het 50-

jarig Regeringsjubileum van Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina en van Onze troonop
volging wordt op de wijze als bepaald in de 
navolgende artikelen gratie verleend aan alle 
door een rechter in Nederland bij een vóór 
31 Augustus 1948 in kracht van gewijsde ge
gane uitspraak tot een tijdelijke vrijheidstraf 
veroordeelden, die hun straf nog geheel of 
gedeeltelijk moeten ondergaan, met uitzon
dering van de gedetineerden, die zich door 
hun gedrag tijdens de detentie gratie onwaar
d ig hebben gemaakt. 

Het bepaalde in het eerste lid is van over
eenkomstige toepassing op degenen die ver
oordeeld zijn: 

re. door een rechter in een van de over
zeese gebiedsdelen, voorzover de Luitenant
Gouveneur-Generaal van Nederlandsch-In
dië en de Gouveneurs van Suriname en van 
Curaçao niet bevoegd zijn tot het verlenen 
van gratie; 
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2e. door een consulaire rechtbank of een 
consulaire ambtenaar; 

Je. door een Nederlandse militaire rech
ter, zitting houdende buiten Nederland en de 
overzeese gebiedsdelen; . 

4e. door een Nederlandsch-Indische mili
taire rechter zitting houdende buiten Neder
landsch-Indië. 

2. Van de onvoorwaardelijke opgelegde 
vrijheidstraffen wordt een vierde deel kwijt
gescholden met een minimum van één maand 
en een maximum van één jaar. Bedraagt de 
straf of het nog te ondergane deel van de 
straf één maand of minder, dan wordt de 
straf of het restant geheel kwijtgescholden. 
Indien op grond van het vorenstaande een 
gedeelte van een dag zou moeten worden 
kwijtgescholden, wordt dit als een gehele 
dag gerekend. 

3. Indien bij een rechterlijke uitspraak 
is bepaald, dat de tijd door de veroordeelde 
in voorlopige hechtenis doorgebracht geheel 
of gedeeltelijk op de straftijd in mindering 
wordt gebracht, telt deze tijd mede bij de 
berekening van het deel waarvan gratie 
wordt verleend . . 

4. Indien bij één rechterlijke uitspraak 
meerdere gelijksoortige vrijheidstraffen zijn 
opgelegd, gelden deze voor de toepassing van 
dit besluit als één straf. 

5. r. De gratie strekt zich niet uit tot 
vrijheidstraffen of gedeelten daarvan ten 
aanzien waarvan door de rechter het bevel 
is gegeven. dat zij voorwaardelijk niet ten 
uitvoer zouden worden gelegd, ongeacht of 
nadien last tot tenuitvoerlegging is gegeven. 

2. De gratie strekt zich niet u it tot ge
deelten van straffen, die ingevolge een be
sluit tot voorwaardelijke invrijheidstelling 
niet ten uitvoer worden gelegd, noch tot ge
deelten van straffen, die na herroeping van 
een besluit tot voorwaardelijke invrijheidstel
ling ten uitvoer gelegd worden. 

6. Indien van een straf reeds gedeeltelijk 
gratie is verleend, heeft de gratieverlening, 
bedoeld in dit besluit alleen betrekking op het 
overblijvend gedeelte van de straf. 

7. Van vervangende vrijheidstraffen wordt 
geen gratie verleend. 

8. De betreffende rechterlijke uitspraken 
blijven overigens in haar geheel. 

9. Dit besluit treedt in werking op de dag 
na die, waarop Wij als Koningin plechtig 
beëdigd en ingehuldigd worden. 

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

Het Loo, 26 Augustus 1948. 

De Minister van Justitie, 
WlJERS. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 28 Augustus 1948.) 

S. I 393 
26 Augustus 1948. BESLUIT, houdende 

bekendmaking van de tekst van de Wet 
van 17 April 1887 (Staatsblad No. 67) 
(Wet bevolkings- en verblijfregister), 
zoals deze is gewijzigd bij de Wet van 24 
Juli 1948 (Staatsblad No. I 335). 

I n naam van Hare Maiesteit WUhelmina, enz. 
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Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

-Op .de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 21 Augustus 1948, 
No. 8688, afdeling Binnenlands Bestuur, bu
reau Financiën; 

Gelet op artikel III der wet van 24 Juli 
1948 (Staatsblad No. I 335) tot vervallenver
klaring van het Legesbesluit Bevolkingsre
gisters (Nederlandse Staatscourant van 9 
Februari 1943 No. 27) en aanvulling en wijzi
ging van de Wet van 17 April 1887 (Staats
blad No. 67) tot vast stelling van bepalingen 
betreffende het houden van bevolkingsregis
ters; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van de Wet van 17 April 188-7 (Staats
blad No. 67) met de daarin bij de Wet van 24 
Juli 1948 (Staatsblad No. I 335) aangebrachte 
wijzigingen en aanvullingen, gelijk die bij dit 
besluit is gevoegd, bekend te maken door 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

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

Het Loo, 26 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 20 September 1948.) 

Tekst van de )Vet van 17 Aprll 1887 (Staats 
blatl No. 67), tot vaststellin g van bepalinge n 
betreffende het bou1le n va n bevolklng·sre 
glsters, ~oals die lultlt na de daarin bij de 
wet van 24 Jull 1948 (Staatsblad No. I. 885) 
aangebrachte wijziglng·en en aa n vullin gen. * 

Art. r. Bij algemene maatregel van be
stuur worden voorschriften gegeven omtrent 
het aanleggen, inrichten, bijhouden en bewa
ren van bevolkings- en verblijfregisters , het 
doen der daartoe vereiste opgaven en het 
verstrekken van inlichtingen uit die registers . 

Art. 2. r. Door de gemeente kunnen, 
met inachtneming van het hierna bepaalde, 
overeenkomstig artikel 275 van de gemeen
tewet, gelden worden geheven voor het ver
strekken van inlichtingen uit de bevolkings-
en verblijfregisters. · 

2. Onverminderd hetgéen in andere wetten 
is bepaald worden inlichtingen, gevraagd 
door of vanwege het Rijk, de provinciën , de 
gemeenten, de waterschappen, veenschappen 
en veenpolders of enig ander openbaar li
chaam, alsmede door de vertegenwoordigers 
van vreemde mogendheden hier te lande, 
kosteloos verstrekt. Eveneens geschiedt 
kosteloos het verstrekken van inlichtingen, 
gevraagd door of vanwege kerkgenootschap
pen en rechtspersonen, welke, hoewel geen 

*) Bij laatstgenoemde wet is bepaald, dat 
de considerans van de wet van 17 April 
1887, Staatsblad No. 67, wordt gelezen als 
volgt: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
dat het wenselijk is wettelijke bepalingen 
vast te stellen betreffende het houden van 
bevolkings- en verblijfregisters en het hef
fen van rechten terzake van het geven van 
inlichtingen uit die registers. 
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kerkgenootschap zijnde, geacht kunnen wor
den daarmede gelijk te staan, alsmede het 
verstrekken van inlichtingen, bestemd voor 
een wetenschappelijk of philantropisch doel. 

3. Met afwijking van het bepaalde in het 
voorgaande lid kunnen voor inlichtingen, 
genoemd in de laatste volzin van het voor
gaande lid en voorts ook voor inlichtingen 
gevraagd door de bedrijven van openbare 
lichamen, gelden worden geheven naar een 
tarief, hetwelk zodanig is ingericht, dat per 
inlichting ten hoogste vijf cent en voor een 
abonnement met een geldigheidsduur van 
één jaar voor 100, 500, 1000 of 10.000 in
lichtingen per inlichting afnemende bedragen 
in rekening worden gebracht. 

4. Indien voor inlichtingen, gevraagd 
door de bedrijven van openbare lichamen 
een tarief wordt vastgesteld, geldt dit tarief 
ook voor inlichtingen, gevraagd door -de naar 
de vorm privaatrechtelijke bedrijven, welke 
zich geheel of nagenoeg geheel in handen 
van de overheid bevinden. Ingeval voor 
eerstgenoemde inlichtingen geen tarief is 
vastgesteld, worden laatstgenoemde in
lichtingen kosteloos verstrekt. 

Art. 3. De Minister van Binnenlandse 
Zaken stelt tarieven vast voor het verstrek
ken van inlichtingen uit de bij het Rijk in 
beheer zijnde op de bevolkingsboekhouding 
betrekking hebbende registers. Artikel 2, 

leden 2, 3 en 4, vindt overeenkomstige toe-
passing. . 

Art. 4. De bepalingen van deze wet zijn 
niet toepasselijk op inlichtingen, ontleend 
aan die delen van het bevolkingsregister of 
van het verblijfregister welke berusten in 
een der archiefbewaarplaatsen, bedoeld in 
de Archiefwet (Staatsblad 1918, No. 378). 

Art. 5. ·r. Overtreding van de door 
Ons krachtens artikel l uit te vaardigen be
sluiten wordt gestraft met hechtenis van ten 
hoogste veertien dagen of geldboete van ten 
hoogste honderd gulden. 

2. De in dit artikel bedoelde strafbare 
feiten worden als overtredingen beschouwd. 

Art . 6. Deze wet kan wor'den aangehaald 
onder de titel : Wet bevolkings- en verblijf
registers. 

Behoort bij Koninklijk besluit van , 26 
Augustus 1948 no. 14. 
De Minister van Binnen1andse Zaken, 

J. H. VAN MAARSEVEE N. 

·s. I 394 

26 Augustus 1948. BESLUIT, houdende 
aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 25 Augustus 1925 (Staatsblad No. 
365), tot aanwijzing overeenkomstig 
artikel 170 der hogeronderwijswet van 
het Fonds ten behoeve van Indologische 
studiën aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht als bevoegd om bij de faculteiten 
der rechtsgeleerdheid en der letteren en 
wijsbegeerte aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht bijzondere leerstoelen te vesti
gen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
en:r. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het• Koninkrijk, 
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Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, 'Kunsten en Wetenschappen van 
25 Juni 1948, No. 70.223/ III, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen; 

Gelet op de artikelen 170-172 der hoger
onderwijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
3 Augustus 1948, No. 26); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 21 Augustus 1948, No. 
78.515, Afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; ' 

Hebben _goedgevonden en verstaan: 
In het Koninklijk besluit van 25 Augustus 

1925 (Staatsblad No. 365), zoals dit sedert
dien is aangevuld en gewijzigd, tot aanwijzing 
overeenkomstig artikel 170 der hoger-onder
wijswet van het Fonds ten behoeve van Indo
logische studiën aan de Rijksuniversiteit te 
Utrecht als bevoegd om bij de faculteiten 
der rechtsgeleerdheid en der letteren en wijs
begeerte aan de Rijksuniversiteit te Utrecht 
bijzondere leerstoelen te vestigen, sub II 
de punt achter "de kunstgeschiedenis van 
het Verre Oosten" te vervangen door een 
puntkomma, en t ë doen volgen: ,,k de Per
zische taal- en letterkunde". 

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

Het Loo, 26 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Onderwijs, K. en Wetenschappen, 
TH. RUTTEN, 

(Uitgeg, 17 September 1948.) 
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26 Augustus z948. BESLUIT tot vaststel
ling van de bepalingen omtrent de be
zoldiging van de leden en de griffier 
van en de substituut-griffiers bij de 
Centrale Raad van Beroep en van de 
voorzitters en de griffiers van de raden 
van beroep, bedoeld in de Beroepswet. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Justitie van 18 Juni 1948, Se Afdeling, Bu
reau B, No. 5366 B 2,Kabinet; 

De Raad van State gehoord ( advies van 
22 Juni 1948, No. 24); 

Gezien het nader rapport van de voor
noemde Minister van 20 Augustus 1948, 
8ste Afdeling, Bureau B, No. 5366 B 6, Ka
binet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. De wedde van de leden en de 

griffier en van de substituut-griffiers bij de 
Centrale Raad van Beroep en van de voor
zitters en de griffiers van de raden van be
roep, bedoeld in de Beroepswet, worden 
vastgesteld op de hieronder volgende be
dragen per maand, waarbij die in kolom A 
gelden voor de gehuwden en die in kolom B 
voor de ongehuwden: -
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Centrale Raad van Beroep: 
A. B. 

Voorzitter ............... f 1000.- f 950.-
0ndervoorzitter ...... ,, 960.- ,, 912.-
Lid .... ........ ......... ,, 835.- ,, 793.-
Griffier ............... ,, 625.- ,, 593.-
Substituut-griffier . .. ,, 415.- ,, 394.

tot " 540.- tot" 512.-

Raden van beroep te Amsterdam, Rotter
dam _en 's-Gravenhage: 

A. ·B. 
Voorzitter ............... f 835.-
Griffier ............... ,, 585.-

793.
,,555.-

Raden van beroep te 's-Hertogenbosch, 
Roermond, Arnhem en Groningen: 

A. B. 
Voorzitter ...... ......... f 750.- f 712.-
Griffier ............... ,, 415.- ,, 394.-

tot " 540.- tot "512.-
2. De in artikel 1 genoemde aanvangs

wedde van de substituut-griffiers bij de 
Centrale Raad van Beroep en van de grif
fiers van de raden van beroep te 's-Herto
genbosch, Roermond, Arnhem en Groningen 
wordt, telkens na twee jaar dienst, verhoogd, 
voor de gehuwden viermaal met f 20.- en 
driemaal met f 15.- per maand, voor de 
ongehuwden viermaal met f 19.- en drie
maal met f 14.- per maand, tot dat liet 
maximum is bereikt. 

Voor de toekenning van periodieke verho
gingen komt als diensttijd in aanmerking de 
tijd, doorgebracht in een der betrekkingen 
genoemd in artikel 1, in een bezoldigde be
trekking als rechterlijk ambtenaar zowel bij 
de gewone rechterlijke macht als bij een 
der colleges bedoeld in het besluit op de 
Bijzondere Gerechtshoven en als rechtsge
leerd lid der militair-rechterlijke macht, als
mede in een der betrekkingen van voor
zitter, secretaris of adjunct-secretaris van 
een tribunaal. 

Indien de aanspraak op een verhoging op 
een andere dag dan de eerste dag ener ka
lendermaand ontstaat, wordt zij geacht ont
staan te zijn op de eerste dag dier maand. 

3. Het genot van de bezoldiging vangt 
aan met de dag, waarop de ambtenaar in 
dienst treedt. 

4. Boven en behalve de wedde, naar de 
regelen van dit besluit toe te kennen, ge
nieten de in artikel 1 genoemde ambtenaren 
een tijdelijke toelage voor kinderen over
eenkomstig de bepalingen, welke te dien 
aanzien voor de burgerlijke Rijksambtena
ren zijn of worden vastgesteld. 

5. De voorschriften, betrekking hebben_ 
de op gehuwde, in artikel 1 genoemde amb
tenaren, waaronder zij die gehuwd zijn ge
weest worden begrepen, vinden mede toe
passing ten aanzien van enige kostwinners. 

De verhoging of verlaging van de bezol
diging als gevolg van een wijziging van de 
burgerlijke staat of ten aanzien van de hoe
danigheid van enige kostwinner gaat in op 
de eerste dag van de maand volgende op 
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die, waarin de wijziging heeft plaats gevon
den. 

6. Indien een ongehuwde in artikel 1 

genoemde ambtenaar voor de eerste maal 
in het huwelijk treedt, ontvangt hij over de 
diensttijd, gedurende welke hij, nog geen 
46 jaar oud zijnde, vóór 1 October 1946 aan 
een ongehuwdenaftrek ingevolge een alge
meen geldende Rijksbezoldigingsregeling on
derworpen is geweest, een uitkering naar 
reden van 3 procent per jaar, met een maxi
mum van 15 procent, van de wedde per 
jaar, welke voor hem ·op 1 Oètober 1946 
was vastgesteld, verminderd met de toen
maals geldende ongehuwdenaftrek. 

Hierbij wordt slechts in aanmerking ge
nomen diensttijd, welke zonder wezenlijke 
onderbreking van het dienstverband aan de 
datum van het huwelijk voorafgaande is. 

De ongehuwde, die voor de eerste maal in 
het huwelijk treedt, ontvangt voorts een uit_ 
kering, waarvan het bedrag gelijk is aän het 
verschil tussen de wedde, welke hij sedert 
1 October 1946 als gehuwde gedurende zijn 
d ienst bij het Rijk, nog geen 46 jaar oud 
zijnde, zou hebben ontvangen en de werke
lijk door hem genoten wedde. Onder wedde 
worden voor de toepassing van dit lid geen 
toelagen begrepen. 

De uitkering ingevolge het eerste lid wordt 
slechts gegeven, indien en voor zover de 
uitkering ingevolge het derde lid over een 
tijdvak van minder dan vijf jaren wordt 
gedaan en/of over genoemd tijdvak na 30 
September 1946 de wedde van een gehuwde 
is genoten. 

7. De bepalingen, welke voor burgerlijke 
Rijksambtenaren zijn of worden vastgesteld, 
ten aanzien van het gelijktijdig genot van 
burgerlijke en militaire beloning, vinden 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
de in artikel 1 genoemde, met dien verstan
de evenwel, dat de voor het leven benoem
de ambtenaren van de aan hun ambt ver
bonden bezoldiging nimmer minder ontvan
gen dan het bedrag waarmede deze bezoldi
ging hun militaire beloning overtreft. 

Overgangs_ en slotbepalingen. 

8. Voor de toekenning van periodieke 
verhogingen worden medegeteld alle dienst.. 
jaren in één der in artikel 2 vermelde be
trekkingen doorgebracht, ook vóór het in 
werking treden van dit besluit. 

9. D e Koninklijke besluiten: 
a . van 29 December 1933 (Staatsblad 

No. 776) tot vaststelling van bepalingen 
omtrent de jaarwedden voor de leden en de 
griffier van en de substituut-griffiers bij de 
Centrale Raad van Beroep en van de voor
zitters en de griffiers van de raden van be
roep; 

b. van 18 April 1946 (Staatsblad No. G 
92), voor zover dit voorlopige voorzienin
gen inhoudt met betrekking tot de bezoldi
ging van de a genoemde ambtenaren, 
zijn vervallen. 

10. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dagteke-
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ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

De aan de artikelen 1 tot en met 8 van 
dit besluit ontleende aanspraken worden ge
acht te hebben bestaan gerekend van 1 Oc
tober 1946. 

De Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Het Loo, 26 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. zo September 1948.) 
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27 Augustus 1948. BESLUIT, houdende 
bepaling van het tijdstip van inwer
kingtreding van de wet van 30 Juni 
1948 (Staatsblad No. I 270) tot nadere 
wijziging der Geldschiett!rswet. 

Inwerkingtreding 1 October 1948. 
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27 Augustus 1948. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip van inwerking
treding der Wet tot aanvulling van 
renten krachtens de Invaliditeitswet 
(Staatsblad No. I 308). 

Inwerkingtreding 1 October 1948. 
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.27 Augustus 1948. BESLUIT tot vaststel
ling van het tijdstip van inwerkingtre
ding der Kinderbijslagwet voor invali
diteits-, ouderdoms- en wezenrentetrek
kers (Staatsblad No. I 309). 

Inwerkingtreding 1 October 1948. 
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27 Augustus 1948. BESLUIT tot toepas
sing van de artikelen 14 en 15 der Wa
renwet (Staatsblad x935, No. 793) op 
peulvruchten. (Peulvruchtenbesl. 1948). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 17 Juli 1948, no. 656 
D /dossier 72, afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 14 en 15 der Wa
renwet (Staatsblad 1935, no. 793); 

Gezien het advies van de Commissie, be
doeld in artikel 17 der Warenwet (Staats
blad 1935, no. 793); 

De Raad van State gehoord (advies van 
10 Augustus 1948, no. 23); . 
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Gezien het nader rapport van de Minister 
van Sociale Zaken van 2I Augustus I948, 
no. 729 D/dossier 7~, afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art.· 1. Aangeduid mogen uitsluitend en 

moeten worden met de naam: 
a . Groene erwten onderscheidenlijk gele 

erwten, de zaden van Pisum sativum L. ge
kenmerkt door een nagenoeg kleurloze, niet 
of weinig gerimpelde zaadhuid, ronde vorm 
e n groene of gele zaadlobben. 

De vermelding grove tnag worden toege
voegd in dien de afmetingen der erwten 
dusdanig zijn, dat een zeef met ronde ope
ningen van 1½ mm diameter niet meer dan 
twee gewichtsprocenten der waar doorlaat; 
indien de afmetingen der erwten dusdanig 
zijn, dat niet meer dan 2 gewichtsprocenten 
der waar blijft liggen op een zeef met ronde 
openingen van 6½ mm diameter mag een 
der aanduidingen wortelerwten of peenerw
ten worden gebruikt. 

b. Pare/erwten, de geschilde erwten be
doeld onder a. Geschilde grove groene, on
derscheidenlijk gele erwten mogen worden 
aangeduid als grove pare/erwten en bij ge
schilde groene of gele erwten van kleinere 
afmeting mag de vermelding middel worden 
toegevoegd. 

c. Spliterwten, . de gave halve geschilde 
groene of gele erwten. De vermelding grof
split mag worden gebezigd voor spliterwten 
bereid uit grove groene of gele . erwten, de 
vermelding middelsplit voor spliterwten van 
kleinere afmeting. 

d . Spliterwtengruis, gebroken spliterw
ten. 

e. Schokkers, de zaden van Pisum sati
vum L. gekenmerkt door een nagenoeg 
kleurloze zaadhuid, groene zaadlobben en 
afgeplatte en gedeukte vorm. 

Naast deze aanduiding mag de vermel
ding grove worden toegevoegd, indien de 
afmetingen der schokkers dusdanig zijn, dat 
een zeef met ronde openingen van B½ mm. 
diameter niet meer dan 2 gewichtsprocenten 
der waar doorlaat. 

2. Aangeduid mogen uitsluitend en moe
ten worden met de naam: 

a. Capucijners, de zaden van Pisum sa
tivum L . gekenmerkt door een gekleurde 
ongetekende zaadhuid en een kantig ge
deukte vorm. 

In plaats van of naast deze aanduiding 
voor capucijners mag worden gebruikt een 
der aanduidingen Hala capucijners, platte 
vale capucijners, Wijker vale capucijners, 
blauwpeul capucijners of een andere in ê!e 
handel gebruikelijke aanduiding, waarin het 
woord "capucijners" voorkomt, mits de 
waar voldoet aan de eisen van vorm, groot
te, kleur en tekening, welke voor capucijners 
onder die aanduiding, in de reële handel 
handel hier te lande, gelden. 

b. Grauwe erwten of rozijnerwten, de 
zaden van Pisum arvense L. var. marmo
ral;um Alef., gekenmerkt door een grauw 
bruine zaadhuid, met roodbruine marmering 
en een kantig gedeukte vorm. 
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Naast deze aanduiding mag voor deze 
erwten-variëteit ook worden gebezigd een 
der aanduidingen witbloei-erwten, Noord
ho/landse langstro-witbloei-erwten, Gruno 
rozijnerwten, Kola erwten, Kola rozijnerw
ten, Vinco-rozijnerwten, mits voldaan is aan 
de voorwaarden onder a van dit artikel aan
gegeven. 

3. Aangeduid mogen uitsluiten en moe
ten worden met de naam: 

a. Bruine bonen, de bruin gekleurde za
den van Phaseolus vulgaris L. var. nanus; 
deze zaden mogen ook worden aangeduid 
met een der namen Zeeuwse bruine bonen, 
Noordhollandse bruine bonen, kogelbanen, 
mits uiterlijk voorkomen en afmetingen vol. 
doen aan de eisen, welke aan bonen onder 
die naam, in de reële handel hier te lande, 
worden gesteld. 

De enigszins anders gekleurde zaden van 
Phaseolus vulgaris L. var. nanus moeten 
worden aangeduid met een der namen le
verkleurige bonen, strogele bonen, citroen
bonen, kievitsbonen, Friese woudbonen, mits 
hun uiterlijk voorkomen en afmetingen vol
doen aan de eisen voor bonen onder die 
naam, in de reële handel hier te lande, ge
steld. 

b. Wittebonen , krombekken en pijpeste
len, de witte of nagenoeg ongekleurde zaden 
van Phaseolus vulgaris L. var. nanus, welke 
wat vorm en uiterlijk betreft, voldoen aan 
de e"isen voor bonen onder die naam in de 
reële handel gesteld. 

c. Pronkbonen of Prorikeis, de zaden van 
Phaseolus multiflores (coccineus) L. geken
merkt door een witte of paars gekleurde 
zaadhuid al of niet met zwarte vlekken, 
langwerpig en zeer groot van stuk. 

d. Witte, onderscheidenlijk groene Fla
geolets, de zaden van Phaseolus vulgaris, 
var. oblongus v. Mart., welke wat betreft 
vorm, kleur en uiterlijk voldoen aan de hier 
te lande in de reële handel gestelde eisen. 

4. Aangeduid mogen uitsluitend en moe
ten worden niet de naam: 

Tuinbonen, onderscheidenlijk Waalse bo
nen, de zaden van Vicia Faba L. var. Major 
Harz, gekenmerkt door -::en vaalgrijze tot 
lichtbruine kleur van de zaadhuid en door 
een witte, onderscheidenlijk zwarte kiem. 

5. Aangeduid mogen uitsluitend en moe
ten worden met de naam: 

Linzen, de zaden van Lens culinaris Nud., 
gekenmerkt door een ronde, platte discus
achtige vorm, indien de grofte is aangege
ven moet dit zijn geschied door aangifte 
van de diameter in mm. 

6. Aangeduid mogen uitsluitend en moe
ten worden met de naam: 

Buitenlandse bonen, onderscheidenlijk bui
tenlandse erwten, de zaden van Phaseolus 
vulgaris, önderscheidenlijk van Pisum sati
vum of Pisum aryense, welke van buiten
landse oorsprong zijn. De naam van het 
land van verbouw mag het woord "buiten
landse" vervangen. 

7. Andere namen voor nieuwe soorten 
of variëteiten van peulvruchten dan de in 
de vorige artikelen genoemde, kunnen, op 

• 
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voorstel van de Minister van Landbouw 
enz., door Ons worden toegelaten. 

8. Aan de voorgeschreven en toegelaten 
aanduidingen in de vorige artikelen ge
noemd mag de vermelding "nieu.we oogst" 
worden toegevoegd, voor zover de waar is 
van de laatste oogst. 

Indien bijzondere vermeldingen betreffen
de streek van verbouw, type, grofte of scho
ning zijn toegevoegd, moet de waar voldoen 
aan de eisen, die in de reële handel voor die 
vermeldingen gelden. 

9. Aangeduid moeten en mogen uitslui
ten worden met de naam: 

Meel en bloèm, onderscheidenlijk gruis, 
vlokken, voorafgegaan door de naam der ge
bezigde peulvruchten, de meer of minder 
fijn gemalen, onderscheidenlijk geplette, _ge
zonde zaden van peulvruchten. 

10. De ongebroken peulvruchten, in dit 
besluit genoemd, moeten voldoen aan de 
volgende eisen: 

a. zij moeten duidelijk de kenmerkende 
uiterlijke eigenschappen bezitten van de 
soort, als welke zij door aanduiding en ver
melding zijn omschreven; 

b. zij moeten in deugdelijke toestand 
verkeren en mogen noch in rauwe, noch in 
gekookte toestand duf of schimmelig rieken 
of smaken; 

c. aangevreten, zieke, schimmelige en ge
broken zaden, alsmede zaden van andere 
soorten, voor zover deze niet door normale 
machinale schoning zijn te verwijcteren, mo
gen samen tot niet meer dan 4 gewichts
procenten der waar aanwezig zijn, met dien 
verstande, dat zieke of beschimmelde zaden 
voor niet meer dan x % mogen voorkomen; 
indien de vermelding "met de hand" gele
zen" is gebruikt, mogen deze gehalten ten 
hoogste 2 %, onderscheidenlijk 0.5 % be-
dragen ; · 

d. zij mogen niet in enigszins noemens
waardige hoeveelheid spinsels, eieren, lar
ven, poppen of volwassen individuen van 
insecten of andere dieren bevatten; 

e. zij moeten goed in de kook zijn, waar_ 
onder wordt verstc:in, dat zij na 18 uur te 
zijn geweekt in water van enige centrale 
drinkwatervoorziening hier te lande, welke 
dan ook, binnen 3 uur gaar koken; 

!. zij mogen niet kunstmatig zijn ge
kleurd en moeten, indien gebleekt, als "ge
zwaveld'' zijn aangeduid,- b.v. gezwavelde 
capucijners; 

g. zwaveligzuur m·ag niet aanwezig zijn, 
behalve in als "gezwaveld" aangeduide 
waar, van welke het gehalte aan zwavelig
zuur (uitgedrukt als S02) niet meer mag 
bedragen dan 1,5 g per kilogram-der waar. 

11. Tot gruis, vlokken, meel of bloem 
verkleinde peulvruchten moeten, onvermin
derd het in artikel 13 van het Meelbesluit 
(Staatsblad 1924, no. 313 zoals dit is gewij
zigd) dienaangaande bepaalde, voldoen aan 
de volgende eisen: 

a. de eisen genoemd in artikel 10 onder 
a, b, f en g; 

b. schilbestanddelen mogen niet in gro-
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ter hoeveelheid aanwezig zijn dan met de na_ 
tuurlijke verhouding in de gave zaden van 
dezelfde soort peulvruchten overeenstemt, 
behalve in de als bloem aangeduide waren, 
waarin schilbestanddelen niet dan in spo
ren mogen aanwezig zijn; 

c. het asgehalte mag niet meer bedra
gen dan 5 % in de producten verkregen uit 
erwten en niet meer dan 6 % in de produc
t en verkregen uit bonen, behalve in de als 
bloem aangeduide waren, waarvan het as
gehalte ten hoogste 4 %, onderscheidenlijk 
5 % mag bedragen. 

12. De waren in dit besluit bedoeld, die 
ten verkoop worden aangeboden op een 
markt, in een winkel of enige andere voor 
het publiek toegankelijke verkoopplaats, met 
uitzondering van graanbeurzen, en die niet 
verpakt zijn, noch zich in een verpakking 
bevinden, waarin zij aan de verbruiker kun
nen worden verkocht, moeten zijn voorzien 
van een opschrift, aangevende de naam, die 
de waar volgens een der vorige artikelen 
moet dragen. Deze opschriften moeten dui
delijk leesbaar zijn en voor de koper duide
lijk zichtbaar, niet door vegen. zijn. uit te 
wissen en bestaan uit hoofddrukletters :van 
ten minste 2 cm hoogte en ten minste 2 

mm lijndikte en moeten onmiddellijk boven 
de w aren zijn aangebracht. 

13. De waren in dit besluit bedoeld, die 
in een andere verpakking dan waarin zij 

•aan de verbruikers kunnen worden afgele
verd, aanwezig zijn bij winkeliers, of aan 
winkeliers worden afgeleverd; moeten zijn 
voorzien van een aan de verpakking be
vestigde label, vermeldende de naam die de 
waar volgens dit besluit moet dragen. De 
letters op de label moeten ten minste 2 cm 
hoog zijn bij een lijndikte van ten minste 
2 mm. 

14. D e waren in dit besluit genoemd, die 
in een verpakking, waarin zij aan de_ ver
bruiker kunnen worden verkocht, worden 
vervoerd, of in winkels of bergplaatsen, bij 
winkeliers en grossiers in gebruik, aanwezig 
zijn, moeten aan de buitenzijde ·der verpak
king zijn voorzien van een duidelijk lees
baar, niet door vegen uit te wissen op
schrift, aangevende de naam, die de waar 
volgens dit besluit moet dragen. 

Deze naam moet uit letters bestaan, wel
ke van niet minder in het oog vallend type 
en kleur zijn en, wat hoogte en lijndikte be
treft, niet kleiner zijn dan die van een der 
andere woorden of namen op de verpakking 
aanwezig. 

Het gebruik van andere soortnamen, geen 
aanduidingen volgens dit besluit zijnde, of 
van fantasienamen is slechts geoorloofd, 
voor zover deze namen onmiddellijk worden 
voorafgegaan door de verplichte aanduiding. 

15. r. De verpakkingen, waarin de wa
ren in dit besluit bedoeld, zijn vervat, als
mede de omhulsels dier verpakkingen, moe
ten, voor zover zij bestemd of geschikt zijn 
om met de inhoud aan de verbruikers te 
worden afgeleverd, aan de buitenzijde -
indien daarop een etiket voorkomt, op het 
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etiket - zijn voorzien van een aanduiding, 
aangevende de hoeveelheid der in de ver
pakking aanwezige waar. 

2. Deze aanduiding moet voor de koper 
duidelijk zichtbaar en gemakkelijk leesbaar 
ten minste éénmaal zijn aangebracht op 
eenzelfde vlak van de verpakking, waarop 
de naam der waar voorkomt en mag niet 
door vegen zijn uit te wissen. Zij moet be
staan uit een der woorden "inhoud" of 
"netto", vergezeld van de in kilogrammen 

' of in grammen uitgedrukte hoeveelheid der 
· waar, en mag geen grotere hoeveelheid aan
geven dan die, welke aan waar in de ver
pakking aanwezig is. 

De letters en cijfers der aanduiding moe
ten een hoogte hebben van ten minste 4 mm 
(0.004 m) bij een lijndikte van ten minste 
0,5 mm (0.0005 m.). 

16. De waar, die door een opschrift of op 
enige andere wijze is aangeduid of kennelijk 
voorhanden is als een der waren in dit be
sluit bedoeld, moet voldoen aan de eisen, 
aan die waar bij dit besluit gesteld. · 

17. In winkels en in bergplaatsen of op 
erven bij winkeliers in gebruik en in bereid
plaatsen van voedingsmiddelen mogen peul
vruchten slechts aanwezig zijn of worden 
behandeld, voor zover peulvruchten, welke 
niet voldoen aan de eisen in dit besluit en 
piksel niet ~anwezig zijn, tenzij deze laatste 
stoffen zijn voorzien van de duidelijke en 
gemakkelijk leesbare niet door vegen uit te 
wissen aanduiding: ,,niet bestemd voor 
m enselijk gebruik" in let ters van ten min
ste 2 cm hoogte en 2 mm lijndikte. 

18. Peulvruchten, die kennelijk voor uit
voer zijn bestemd en niet aanwezig in de 
ruimten in artikel 12 bedoeld, behoeven niet 
te worden aangeduid met een der namen in 
dit besluit genoemd. 

19. Voor de beoordeling of waren, in dit 
besluit bedoeld, voldoen aan de in dit be
sluit gestelde eisen, moet gebruik worden 
gemaakt van de onderzoekingsmethoden, 
aangegeven in de bij dit besluit gevoegde 
bijlage, voor zover deze daarvoor toerei
kend ziJn; tevens kan voor het onderzoek op 
uiterlijke eigenschappen en op de juistheid 
van de gebezigde aanduidingen en vermel
dingen van speciale deskundigen worden 
gebruik gemaakt. 

20. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de derde dag na die, waarop het 
in het Staatsblad is geplaatst. · 

21. Dit besluit kan worden aangeduid 
met de naam Peulvruchtenbesluit met ver
melding van jaargang en nummer van het 
Staatsblad waarin het is geplaatst. 

De Minister van Sociale Zaken is belast 
met de uitvoering van dit beslui~ dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschi;ift zal worden gezonden aan 
de Raad van State. 

Het Loo, 27 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Soci?le Zaken, A. M. JoEKES. 

(Uitgeg. 24 Sept. z948). 
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METHODEN VAN ONDERZQEK BE
HORENDE BIJ HET PEULVRUCHTEN_ 

BESLUIT 

Voor de schimmelproef, voor het onder
zoek op eieren, spinsels, larven, poppen of 
volwassen individuen van insecten of andere 
dieren, en voor de bepaling van het asge
halte, worden de methoden gevolgd, die 
daarvoor zijn aangegeven in de Methoden 
van Onderzoek, behorende bij het Meelbe
sluit (Staatsblad 1924, No. 313), onder 6, 
8 en 2. 

Zwaveligzuur. 
De aanwezigheid hierva~ wordt nage

gaan door 10 g der waar te vermengen met 
IO cm3 water en 10 cm3 zwavelzuur 4 N en 
verder te behandelen als aangegeven in de 
Methoden van Onderzoek, behorende bij 
het Jam-limonadebesluit (Staatsblad 1937, 
No. 854) onder 12. Ld. 

Bij aanwezigheid van zwaveligzuur ge
schiedt de kwantitatieve bepaling als in die 
zelfde ·Methoden van Onderzoek is aange
geven onder 12,2.b., waarbij wordt uitge
gaan van een hoeveelheid van 20 of 25 
gram. 

Behoort bij het Peulvruchtenbesluit 
(Staatsblad 1948, No. I 399) . 

S. I 400 

Mij bekend, 
De Minister van Sociale Zaken, 

A. M. JOEKES. 

27 Augustus 1948. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
de op 14 April 1948 en 23 Juni 1948 te 
's-Gravenhage tussen Nederland en Lu
xemburg gewisselde nota's betreffende 
de vrijheden van de lucht. 

In naam uan Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gezien de op 14 April 1948 en 23 Juni 1948 
te 's-Gravenhage tussen Nederland en Luxem
burg gewisselde nota's betreffende de vrij
heden van de lucht, van welke nota's een 
afdruk en een vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd 1 ; 

Op de voordracht van de Minister van 
Buitenlandse Zaken van 23 Augustus 1948, 
Kabinet en Protocol no. 91477; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van bovengenoemde nota's alsmede 
de vertaling daarvan, te doen bekendmaken 
door de plaatsing van dit besluit in het Staats-
blad. ' 

De Ministers, Hoofden van Departementen 
van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor zo
veel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Het Loo, 27 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister uan Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

(Uitgeg. 28 September 1948.) 

1 De Franse tekst is niet opgenomen. 
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VERTALING 

's-Gravenhage, 14 April 1948. 

Mijnheer de Minister, 

Ik heb de eer Uwer Excellentie te berichten, 
dat mijn Regering mij heeft opgedragen 
Uwer Excellentie de navolgende nota te doen 
toekomen: 

"De Regering van Luxemburg ·is bereid 
aan de Nederlandse Regering de navolgende 
vrijheden van de lucht te verlenen, voor wat 
betreft geregelde internationaleluchtdiensten; 

1. het recht om over het grondgebied 
van Luxemburg te vliegen zonder te landen; 

2. het recht• om te landen voor andere 
dan commerciële doeleinden; 

3. het recht om passagiers, post en goede
ren af te zetten, aan boord genomen op 
Nederlands grondgebied; 

5. het recht om passagiers, post en goede
ren aan boord te nemen, bestemd voor het 
grondgebied van elke andere staat en ·het 
recht om passagiers, post en goederen, af
komstig van het grondgebied van elke andere 
staat, af te zetten. 

De uitoefening van bovengenoemde rech
ten zal in overeenstemming zijn met de rege
len van het Internationale Verdrag voor de 
Burgerluchtvaart van Chicago, welke op 7 
December 1944 werd ondertekend . 

Deze nota, zowel als de nota waarbij Uwe 
Excellentie aan de Regering van Luxemburg 
dezelfde rechten zal willen vernemen, zullen 
worden beschouwd als de voor deze aange
legenheid gesloten overeenkomst . 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzeke
ring van mijn meeste hoogachting te aan
vaarden. 

COLLART. 
Zijner Excellentie 

De Heer Minister van Buitenlandse Zaken, 
's-Gravenhage. 

VERTALING 

's-Gravenhage, 23 Juni 1948. 

Mijnheer de Minister, 
Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 

van de nota van Uwe Excellentie, dd. 14 
April 1948, waarvan de tekst als volgt luidt : 

,,lk heb de eer Uwer Excellentie te berich
ten, dat mijn Regering mij heeft opgedragen 
Uwer Excellentie de navolgende nota· te doen 
toekomen: 

"De Regering van Luxemburg is bereid 
aan de Nederlandse Regering de navolgende 
vrijheden van de lucht te verlenen, voor wat 
betreft geregelde internationale luchtdien
sten; 

1. het recht om over het grondgebied van 
Luxemburg te vliegen zonder te landen; 

2. het recht om te landen vQOr andere dan 
commerciële doeleinden; 

3. het recht om passagiers, post en goe
deren af te zetten, aan boord genomen op 
Nederlands grondgebied; 

4. het recht om passagiers, post en goede
ren aan boord te nemen en af te zetten op 
Nederlands grond ge bied ; 

5. het recht om passagiers, post en goe
deren aan boord te nemen, bestemd voor het 
grondgebied van elke andere staat en het 
recht om passagiers, post en goederen, af-
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komstig van het grondgebied van elke andere 
staat, af te zetten. 

De uitoefening van bovengenoemde rech
ten zal in overeenstemming zijn met de rege
len van het Internationale Verdrag voor de 
Burgerluchtvaart van Cicago, welke op 7 
December 1944 werd ondertekend. 

Deze nota, zowel als de nota waarbij Uwe 
Excellentie aan de Regering van Luxemburg 
dezelfde rechten zal willen verlenen, zullen 
worden beschouwd als de voor deze aange
legenheid gesloten overeenkomst." 

In antwoord, heb ik de eer Uwer Excel-' 
lentie te berichten, dat de Nederlandse Rege
ring op basis van wederkerigheid aan de Rege
ring van Luxemburg mutatis mutandis de
zelfde vijf vrijheden van de lucht verleent, 
voor wat betreft de geregelde internationale 
luchtdiensten, welke over Nederlands grond
gebied in Europa vliegen. 

De bovengenoemde nota van Uwe Excel
lentie evenals mijn antwoord van heden zul
len beschouwd worden als de tussen onze 
Regeringen voor deze aangelegenheid vast
geste\de overeenkomst. 

Gelief, Mijnheer de Minister, de verzeke
ring van mijn hoogachting te aanvaarden. 
Voor de Minister van Buitenlandse Zaken, 

A. H. ]. LOVINK. 

Zijner Excellentie de Heer 
Auguste Collart, 

Buitengewoon Gezant en Gevolmach
tigde Minister van het Groot-Hertog- · 
dom Luxemburg. 

S. I 401 

28 Augustus z948. BESLUIT tot her
nieuwde vaststelling van regelen voor 
vergoedingen voor opiumverloven, als 
bedoeld in de artikelen 5, tweede alinea, 
en 6, lid I, tweede alinea, der Opium
wet (Staatsblad I928, No. I67). 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van IS Juni I948, no. I835 
P /P.O.W. , Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de artikelen 5, tweede alinea, 
en 6, lid x, tweede alinea, der Opiumwet 
(Staatsblad I928, no. I67), gewijzigd bij de 
wet van 28 Juli I933 (Staatsblad no. 38I); 

De Raad van State gehoord (advies van 
IO Augustus I948, no. 22); 

Gezien het nader rapport van de Minister 
van Sociale Zaken van 24 Augustus I948, 
no. 2536 P /P.O.W., Afdeling Volksgezond
heid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
terzake van de vergoedingen, bedoeld in 

de artikelen 5, tweede alinea, en 6, lid I, 

tweede alinea, van de Opiumwet (Staats
blad I928, no. I67), gewijzigd bij de wet 
van 28 Juli I933 (Staatsblad no. 38I), 

de navolgende regelen vast te stellen: 
Art. 1. De verschuldigde vergoeding voor 

een verlof voor vervaardigen van verdoven-
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de middelen, waaronder begrepen raffine
ren, bedraagt 

1°. voor ieder kalenderjaar of gedeelte 
daarvan: 

voor het vervaardigen van één verdovend 
middel f 200; 

voor het vervaardigen van elk ander ver
dovend middel meer f 20; en bovendien 

2 °. één procent van de normale ver
koopprijs van de onder 1 ° ., bedoelde ver
dovende middelen of van de bereidingen 
dezer middelen, welke in Nederland worden 
afgeleverd, naar boven afgerond tot veel
vouden van vijf centen. 

2, De verschuldigde vergoedingen voor 
een verlof voor het bereiden, bewerken en 
verwerken van verdovende middelen be
draagt voor ieder kalenderjaar of gedeelte 
daarvan f 50. 

3. De verschuldigde vergoeding voor een 
verlof voor het invoeren, uitvoeren, verko
pen, afleveren, verstrekken, vervoeren, be
zitten en aanwezig hebben van verdovende 
middelen bedraagt voor ieder kalenderjaar 
of gedeelte daarvan f 30. 

4. De vergoeding voor een certificaat, 
bedoeld in artikel 5 van de Opiumwet 
(Staatsblad .1928, no. 167) of artikel 3 van 
de beschikking van de Minister van Sociale 
Zaken van 8 December 1933, no. 1763 P , 
Afdeling Volksgezondheid, verschuldigd, be_ 
draagt: 

1 °. voor ieder certificaat voor invoer of 
voor uitvoer een vast recht van f 1; 

2 °. en bovendien voor ieder certificaat 
voor invoer in het vrije verkeer: 

a. voor alle verdovende middelen, be
halve cocabladeren, ruwe opium en ruwe 
cocaïne, één procent van de ·normale ver
koopprijs dier middelen of bereidingen dier 
middelen, naar boven afgerond tot veelvou
den van vijf centen, met een minimum van 
f 1; 

b. voor cocabladeren, ruwe opium en 
ruwe cocaïne f r. 

5. De vergoeding voor een certificaat, 
bedoeld in artikel 12, lid c, van de beschik
king . van de Minister van Sociale Zaken 
van 8 December 1933, no. 1763 P, afdeling 
Volksgezondheid, tot wijziging der bestem
ming, bedraagt f 2. 

6. De vergoedingen in artikel 1, 2, 3 en 
4 bedoeld, zijn niet verschuldigd voor een 
verlof uitsluitend voor een wetenschappelijk 
of politioneel doel. 

7. De vergoedingen in artikel 1, 2, 3 en 
4 bedoeld, moeten door degene, die het ver
lof vraagt, worden betaald op de wijze door 
de Minister van Sociale Zaken vastgesteld. 

8. Indien blijkt dat de vergoeding in ar
tikel 4 bedoeld is betaald voor verdovende 
middelen, welke aan de afzender zijn terug
gezonden, k,m de Minister van Sociale Za
ken toestaan, dat de betaalde vergoeding 
aan de verlofhouder wordt teruggegeven. 

9. Dit besluit treedt in werking op 1 
Januari 1949. Op dit tijdstip vervalt het 
Koninklijk besluit van 30 December 1933 
(Staatsblad no. 809). 

De Minister van Sociale Zaken is belast 
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met de uitvoering van dit besluit, dat in 
het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afs..:hrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State. 

Het Loo, 28 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M . JoEKES. 

(Uitgeg. z7 Sept. z948). 
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28 AÜgustus r948. BESLUIT, tot v~rlening 
van verlof aan A. J. M. Clarijs, wonende 
te Gentbrugge (België), om na de ver
krijging van het Nederlanderschap zijn 
betrekking van preparator technicus 
aan de Rijksuniversiteit te Gent te blij
ven vervullen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gelet op artikel 69, lid twee, der Grondwet 
en op artikel 7, 4e, der wet van I2 December 
f892 (Staatsblad No. 268), op het Nederlan
derschap en het ingezetenschap, alsmede op 
artikel 2 der wet van 24 Juli r948 (Staatsblad 
No. I 32r); 

Gelet op het rapport van de Minister van 
Justitie van 25 Augustus r948, re Afdeling 
A, No. rg.80; . 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
r 0 • aan Anthonius Jacobus Marie Clarijs, 

wonende te Gentbrugge (België), verlof te 
verlenen on na de verkrijging van het Neder
landerschap zijn betrekking van preparator 
technicus aan de Rijksuniversiteit te Gent 
te blijven vervullen; 

2°. te bepalen, dat de wet van 24 Juli 
r948 (Staatsblad No. I 32r), waarbij aan de 
onder r 0 • genoemde persoon in de hoedanig
heid van Nederlander wordt verleend, zal 
in werking treden met ingang van I October 
r948. 

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

Het Loo, 28 Augustus r948. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS, 

(Uitgeg. I7 September r948 .) 
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28 Augustus z948. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
het verdrag van Genua betreffende 
plaatsing van zeelieden. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, · 

Gezien de wet van 13 Januari 1923 
(Staatsblad No. 12), tot voorbehoud der 
bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp
verdrag van Genua, betreffende plaatsing 
van zeelieden, van welk verdrag een af-
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druk 1 en een vertaling bij dit besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat de . bekrachtiging van 
dat ontwerp-verdrag door Nederland, over
eenkomstig artikel 12, thans aan de Direc
teur-Generaal van het Internationale Ar
beidsbureau te Genève is medegedeeld en 
door hem op 9 Januari -1948 is ingeschre
ven· 

o'.,,erwegende mede; dat het verdrag zelve 
op 23 November 1921, en voor Nederland, 
overeenkomstig artikel 14, op 9 Januari 
1948 is in werking getreden, terwij l het ten 
aanzien van Suriname en Curaçao -integraal 
zal worden toegepast, doch niet ten aanzien 
van Nederlandsch-Indië, omdat de plaatse
lijke omstandigheden zich voorshands hier
tegen verzetten; 

Overwegende wijders, dat de navolgende 
Staten het verdrag hebben bekrachtigd: 

Duitsland op · 6 Juni 1925, 
Argentinië op 30 November 1933, 
Australië op 3 Augustus 1925, 
België op 4 Februari 1925, 
Bulgarije op 16 Maart 1923, 
Chili op 18 October 1935, 
Columbia op 20 Juni 1933, 
Cuba op 6 Augustus 1928, 
Denemarken op 23 Augustus 1938, 
Spanje op 23 Februari 193,, 
Estland op 3 Maart 1923, 
Finland op 7 October 1922, 
Frankrijk op 25 Januari 1928, 
Griekenland op 16 December 1925, 
Italië op 8 September 1924, 
Japan op 23 November 1922, 
Letland op 3 Juni 1926, 
Luxemburg op 1.6 April 1928, 
Mexico op 1 September 1939, 
Nieuw Zeeland op 29 Maart 1938, 
Nicaragua op 12 April 1934, 
Noorwegen op 23 November 1921, 
Polen op 21 Juni 1924, 
Roemenië op 10 November 1930, 
Zweden op 27 September 1921, 
Uruguay op 6 Juni 1933, en 
Joegoslavië op 30 September 1929; 

Op de voordracht van de Minister van 
Buitenlandse Zaken van 25 Augustus 1948, 
Kabinet en Protocol, No. 90863; 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van meergenoemd verdrag, als
mede de vertaling daarvanJ te doen be
kendmaken door de plaatsing van dit be
sluit in het Staatsblad. 

De Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast m et de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Het Loo, 28 Augustus 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Buitenl. Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. 28 September 1948.) 

1 De Franse en Engelse tekst is niet op
genomen. 
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Vertaling. 

INTERN ATJON ALE ARBEIDSCON -
FERENTIE. 

Vcrilrag betreffende plaatsing van 
zeeUeden. 

De Algemene Conferentie van de Inter
nationale Organisatie van de Arbeid van de 
Volkenbond, 

bijeengeroepen te Genua door de 
Raad van Beheer van het Internatio
naal Bureau van Arbeid, de 15 Juni 

' 1920, 
besloten hebbende verschillende voor

stellen aàn te nemen betreffende: toe
zicht op de monsteringsvoorwaarden 
van zeelieden; plaatsing; toepassing op 
zeelieden van het Verdrag en de Aan
bevelingen, aangenomen te Washington 
in November van het vorige jaar, in
zake we~kloosheid en verzekering tegen 
werkloosheid, welk vraagstuk het twee
de punt uitmaakt van de agenda van 
de te Genua gehouden zitting der Con
fe rentie, en 

besloten hebbende, dat deze voor
stellen de vorm zullen aannemen van 
een ontwerp voor een Internationaal 
Verdrag, 

neemt het volgende Ontwerp-Verdrag 
aan ter bekrachtiging door de Ledeh van 
de Internationale Organisatie van de Ar
beid, overeenkomstig de bepalingen van het 
Deel betreffende de Arbeid van het Ver
drag van Versailles van 28 Juni 1919, het 
Verdrag van St. Germain van 10 Septem
ber 1919, het Verdrag van Neuilly van 27 
November 1919 en het Verdrag van Grand 
Trianon van 4 Juni 1920: 

Art. r. Voor de toepassing van dit Ver
drag worden onder "zeelieden" verstaan 
alle personen als lid der equipage werkzaam 
.aan boord van schepen, die de zee bevaren, 
met uitzondering van de officieren. 

Art. 2. De Arbeidsbemiddeling voor zee_ 
lieden mag door .geen persoon, v ennootschap 
of instelling als bedrijf uitgeoefend worden 
met het doel winst te maken. Terzake van 
arbeidsbemiddeling zal geen zeeman, vàn 
welk schip ook, ooit betaling verschuldigd 
~ij n, direct noch indirect, aan enige per
soon, vennootschap of instelling. 

In ieder land zal overtreding van de be
palingen van dit artikel bij de wet strafbaar 
gesteld worden. 

Art. 3. In afwijking van het bepaalde 
in art. 2 mag een persoon, vennootschap of 
instelling, die tot dusverre de arbeidsbe
middeling als bedrijf met het ,doel winst te 
maken heeft uitgeoefend, met vergunning 
der Regering tijdelijk dit bedrijf voortzet
tè n, onder voorwaarde dat op zijn of haar 
handelingen toezicht wordt uitgeoefend·door 
de Regering ter bescherming van de rech
ten van alle belanghebbende partijen. 

leder Lid, dat dit Verdrag bekrachtigt, 
verbindt zich om alle maatregelen te ne
men, nodig om zo spoedig mogelijk te ko-
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men tot afschaffing van het bedrijf van 
arbeidsbemiddeling voor zeelieden met het 
doel winst te maken. 

Art. 4. Ieder Lid, dat dit Verdrag be
krachtigt, zal zorg dragen, dat een doelma
tig werkend stelsel van kosteloze arbeids
beurzen voor zeelieden wordt georganiseerd 
en in stand gehouden: 

x. hetzij door de belanghebbende orga
nisaties van reders en van zeelieden geza
menlijk, werkend onder een centraal toe-
zicht; . 

2 . hetzij bij ontstentenis ener zodanige 
gezamenlijke werkzaamheid, door de Staat 
zelf. 

De werkzaamheden dezer arbeidsbeurzen 
zullen geleid worden door bevaren personen. 

Wanneer arbeidsbeurzen van verschillen
de soort naast elkander bestaan, moeten 
maatregelen genomen worden om hun werk
zaamheden in een nationaal geordend stelsel 
met elkander in overeenstemming te bren
gen. 

Art. 5. Er zullen commissies worden sa
m engesteld, bestaande uit een gelijk aantal 
vertegenwoordigers van reders en van zee
lieden, die gehoord moeten worden in a lle 
zaken de werking dezer beurzen betreffen
de. 

Overigens wordt aan de R egering van 
ieder land overgelaten om de bevoegdheden 
dezer commissies vast te stellen, in het bij
zonder wat betreft de keuze van een voor
zitter buiten de leden, hare onderwerping 
aan Staatstoezicht en de bevoegdheid om 
zich te doen bijstaan door personen, die 
zich wijden aan het welzijn der zeelieden. 

Art. 6. Zolang de poging tot plaatsing 
duurt, behoudt de zeeman het recht om zijn 
schip en de reder om zijn bemanning te 
kiezen. 

Art. 7. D e monsterrol moet alle waar
borgen bevatten voor de bescherming van 
alle belanghebbende partij en en de zeeman 
moet alle gelegenheid gelaten worden om 
van die m onsterrol vóór en na de onder
tekening kennis te nemen. 

Art. 8. Ieder Lid, dat dit Verdrag be
k rachtigt, moet maatregelen nemen, dat de 
in dit Verdrag voorziene middelen tot het 
vergemakkelijken van de plaatsing van zee
lieden ter beschikking komen, zo nodig door 
middel van openbare arbeidsbeurzen, van 
de zeelieden van alle landen, die dit Ver
drag bekrachtigd hebben, mits de arbeids
voorwaarden in die landen nagenoeg de
zelfde zijn. 

Art. 9. Aan ieder land wordt overgelaten 
te b~slissen of het al of niet soortgelijke 
regelingen, als in dit Verdrag neergelegd, 
zal aanvaarden met betrekking tot stuur
lieden en machinisten. 

Art. 10. I eder Lid, dat dit Verdrag be
krachtigt, zal aan het Internationaal Bureau 
van Arbeid alle gegevens, statistische of 
andere, v erstrekken, waarover het beschikt, 
betreffende de werkloosheid der zeelieden 
en de werking van zijn arbeidsbeurzen voor 
zeelieden. 

Het Internationaal Bureau van Arbeid 
L. & S. 1948 

S. 1948, I 40ö 

zal, in overleg met de Regeringen en de or
ganisaties der belanghebbenden in elk land, 
de overeenstemming verzekeren tussen de 
verschillende nationale stelsels van arbeids
bemiddeling voor zeelieden. 

Art. 1 r. leder Lid van de Internationale 
Organisatie van de Arbeid, dat dit Verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om he t toe te 
passen t en aanzien van zijn koloniën, bezit
tingen of protectoraten, voor zover die geen 
volkomen zelfbestuur hebben, onder het 
volgend voorbehoud: 

a . dat de p laatselijke omstandigheden 
de toepassing der bepalingen van dit Ver
drag niet onmogelijk maken; 

b. dat in dit Verdrag zodanige wijzigin
gen kunnen worden aangebracht als nodig 
zullen zijn om de. bepalingen daarvan aan 
te passen aan de plaatselijke omstandig
heden. 

Ieder Lid zal aan het Internationaal Bu
reau van Arbeid mededeling doen van zijn 
beslissing ten opzichte van elke zijner ko
loniën , b ezittingen of protectoraten, die 
geen volkomen zelfbestuur hebben . 

Art. 12. D e officiële bekrachtigingen 
van d it Verdrag, overeenkomstig het be
paalde in D eel XIII van het Verdrag van 
Versailles van 28 Juni 1919, het Verdrag 
van St. Germain van 10 September 1919, 
het Verdrag van Neuilly van 27 November 
1919 en het Verdrag van Grand Trianon 
van 4 Juni 1920, zullen worden medege
deeld aan de Secretaris- Generaal van de 
Volkenbond en door hem worden ingeschre
ven. 

Art. 13. Zodra de bekrachtigingen van 
twee Leden van de Internationale Organi
satie van de Arbeid door het Secretariaat 
zijn ingeschreven, zal d e Secretaris-Gene
raal van de Volkenbond van dit feit mede
deling doen aan alle Leden van de Inter
nationale Organisatie van de Arbeid. 

Art. 14. Dit Verdrag zal van kracht 
worden op de datum, waarop deze kennis
geving door de Secretaris- Generaal van de 
Volkenbond zal zijn gedaan; het zal slechts 
verbindend zijn voor de L eden, die hunne 
bekrachtiging door het Secretariaat hebben 
doen inschrijven. Vervolgens zal dit Verdrag 
voor ieder ander Lid van kracht worden op 
de datum, waarop de bekrachtiging van dat 
Lid door het Secretariaat zal zijn inge
schreven. 

Art. 15. Onder voorbehoud van het in 
artikel 14 bepaalde verbindt zich ieder Lid, 
dat dit Verdrag bekrachtigt, om de bepalin
gen daarvan in toepassing te brengen uiter
lijk op 1 Juli 1922 en om zodanige maat
regelen te treffen als nodig zullen zijn om 
deze bepalingen rechtskracht te verschaf
fen. 

Art. 16. Ieder Lid, dat dit Verdrag heeft 
bekrachtigd, kan het opzeggen na verloop 
van een termijn van vijf jaren na de datum, 
waarop dit Verdrag begint van kracht te 
worden, zulks bij verklaring, toegezonden 
aan de Secretaris-Generaal van de Volken
bond en door deze ingeschreven. De opzeg
ging wordt eerst van kracht een jaar nadat 
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zij door het Secretariaat is ingeschreven. 
Art. 17. De Raad van Beheer van het 

Internationaal Bureau van Arbeid moet, ten 
minste eenmaal in de tien jaren, aan de 
Algemene Conferentie een verslag uitbren
gen over de toepassing van dit Verdrag en 
zal vaststellen of het wenselijk is het vraag
stuk der herziening of wijziging van dit 
Verdrag op de agenda der Conferentie te 
plaatsen. 

Art. 18. Zowel de Franse als de Engelse 
tekst van dit Verdrag is authentiek. 

S. I 4 0 4 

2 September z948. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
de op 1 September 1947 te Praag tus
sen Nederland en Tsjechoslowakije ge
sloten overeenkomst betreffende lucht
diensten. 

Wij WILHELMINA enz.; 
Gezien de op 1 September 1947 te Praag 

tussen Nederland en Tsjechoslowakije ge
sloten overeenkomst betreffende lucht
diensten, met bijlage, waarvan een afdruk 1 

en een vertaling bij dit besluit zijn ge
voegd; 

Overwegende, dat de in artikel 10 van 
genoemde overeenkomst bedoelde uitwisse
ling van brieven op 5 Augustus 1948 te 
's-Gravenhage heeft plaats gehad, zodat de 
overeenkomst op die datum definitief is in 
werking getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 28 Augustus 1948, 
Kabinet en Protocol, No. 10557; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van meergenoemde overeen

komst, met bijlage, alsmede de vertaling 
daarvan, te doen bekendmaken door de 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
me.::!ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de 
uitvoering van hetgeen te dezen wordt ver
eist. 

Amsterdam, 2 September 1948. 

WILHELMINA. 
De Min. van Buitenl. Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg , I October z948). 

Ver t a 1 ing. 

Overeenkomst tussen het Koninkrijk der 
Nederlanden en de Tsjechoslowaakse Repu-

bliek betreffende lnchtdlensten 

De Regering van het Koninkrijk der Ne
derlanden en · de Regering van de Tsjecho
slowaakse Republiek, geleid door de wens 
gezamenlijk het luchtvervoer tussen haar 
onderscheiden grondgebieden te bevorde
ren, lettende op de resolutie, vervat in het 
Slotprotocol van de internationale confe
rentie inzake de Burgerlijke Luchtvaart, ge-

1 De Franse tekst is niet opgenomen. 
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tekend op 7 December 1944 te Chicago, 
welke een standaardmodel van een over
eenkomst voor voorlopige luchtroutes aan
beveelt, hebben tot dit doel vertegenwoor
digers aangewezen, welke, behoorlijk ge
machtigd, omtrent de volgende bepalingen 
tot overeenstemming zijn gekomen. 

Art. r. De Overeenkomstsluitende Par
tijen verlenen elkander de rechten, opge
somd in de hierbijgevoegde Bijlage, ten 
aanzien van de instelling van de lucht
diensten, voorzien in die Bijlage, onvermin
derd wijzigingen welke hierin zouden kun
nen worden aangebracht overeenkomstig 
artikel 8 van deze Overeenkomst. 

Art. 2. a. Elke luchtdienst, voorzien in 
de Bijlage, kan onmiddellijk dan wel op 
een later tijdstip worden ingesteld, naar 
verkiezing van de Overeenkomstsluitende 
Partij , waaraan de rechten zijn verleend, 
op voorwaarde dat : 

1. de Overeenkomstsluitende Partij, 
waaraan de rechten zijn verleend, een of 
m eer luchtvaartondernemingen heeft aan
gewezen om de betreffende routes te ex
ploiteren, en 

2. de Overeenkomstsluitende Partij, wel
ke de rechten verleent op de voorwaarden, 
vervat in par. b van dit artikel, aan de aldus 
aangewezen luchtvaartonderneming(en) de 
vereiste exploitatievergunning heeft gege
ven, hetgeen zij, behoudens het bepaalde in 
het hiernavolgende artikel 6, zo spoedig 
mogelijk zal dienen te doen. 

b. Van de aldus door een van de Over
eenkomstluitende Partijen aangewezen on
derneming of ondernemingen kan worden 
verlangd, dat zij, alvorens vergunning te 
ontvangen om de diensten, beoogd in deze 
Overeenkomst, aan te vangen, ten overstaan 
van de bevoegde luchtvaartautoriteiten van 
de andere Overeenkomstsluitende Partij, 
overeenkomstig de wetten en voorschriften, 
welke in dat land van k racht zijn, alle be
wijzen van haar bevoegdheden en omtrent 
haar commerciële exploitatie overleggen. 

c. Elk van beide Regeringen zal de be
voegdheid hebben op ieder ogenblik aan de 
andere Regering kennis te geven van de 
aanwijzing van een nieuwe nationale onder
neming, welke de eerder gemachtigde on
derneming vervangt. 

De nieuwe onderneming zal dezelfde rech
ten genieten als de vervangen onderneming, 
zelfs voor wat betreft de duur van de ver
gunning. De vervangen onderneming zal in 
dit opzicht geen enkele schadeloosstelling 
kunnen eisen van de Regering, welke haar 
de vergunning heeft verleend. 

d. Evenwei zal in gebieden, welke mili
tair bezet zijn, of welke hierbij betrokken 
zijn, de opening van de luchtdiensten, voor
zien in de Bijlage, onderworpen zijn aan de 
goedkeuring van de bevoegde militaire 
autoriteiten. 

Art. 3. Ten einde elke bevoorrechting 
te voorkomen en gelijkheid van behandeling 
te verzekeren, wordt overeengekomen, dat 

a. Elk van de Overeenkomstsluitende 
Partijen overeenkomt, dat de tarieven, op-
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gelegd voor het gebruik van de luchtha
vens en andere faciliteiten aan de onderne
ming of ondernemingen van de andere 
Overeenkomstsluitende Partij, niet hoger 
zullen zijn d an die, welke zouden worden 
betaald voor het gebruik van bedoelde 
luchthavens en faciliteiten door haar na
tionale luchtvaartuigen, gebezigd op soort
gelijke internationale diensten. 

b. Motorbrandstoffen, smeeroliën en 
reservedelen, ingevoerd in het grondgebied 
van een Overeenkomstsluitende Partij door 
een luchtvaartonderneming, aangewezen 
door de andere Overeenkomstsluitende 
Partij, of voor rekening van een zodanige 
onderneming, en uitsluitend bestemd voor 
gebruik door toestellen van deze onderne
ming,. zullen, voor wat betreft het heffen 
van douanerechten, inspectiekosten en an
dere nationale rechten en tarieven gelijke 
behandeling genieten als die, welke wordt 
toegepast op de nationale ondernemingen 
of op de meest begunstigde staat. 

c . Elk luchtvaartuig, gebezigd door d e 
onderneming(en), aangewezen door een 
Overeenkomstsluitende Partij op de lucht
lijnen die het ontwerp uitmaken van deze 
Overeenkomst, alsmede motorbrandstoffen, 
smeeroliën, reservedelen, gewone uitrus
tingsstukken en proviand, welke aan boord 
blijven van genoemde luchtvaartuigen, zul
len bij hun aankomst op het grondgebied 
van de andere Overeenkomstsluitende Par
taij of bij hun vertrek daaruit, vrijstelling 
genieten van douanerechten, inspectiekos
ten en andere soortgelijke rechten en tarie
ven, zelfs wanneer deze voorraden zouden 
worden gebruikt of verbruikt door deze 
luchtvaartuigen bij vluchten boven dat 
grondgebied. 

d. De aldus vrijgestelde goederen kun
nen slechts met toestemming van de 
douane-autoriteiten van de andere Over
eenkomstsluitende Partij worden gelost. 

Zij zullen weer moeten worden uitge
voerd, en tot wederuitvoer onder toezicht 
van de douane blijven. 

Art. 4. De bewijzen van luchtwaardig
heid, de bewijzen van geschiktheid en de 
vergunningen , uitgereikt of geldig verklaard 
door een van de Overeenkomstsluitende 
Partijen, zullen door de andere Overeen
komstsluitende Partij als geldig worden er
kend voor de exploitatie van de luchtlijnen 
en diensten, opgesomd in de Bijlage. Elke 
Overeenkomstsluitende Partij behoudt zich 
evenwel het recht voor, voor vluchten bo
ven haar eigen grondgebied de erkenning 
van bewijzen van geschiktheid en de ver
gunningen door een andere Staat aan haar 
eigen onderdanen toegekend, te weigeren. 

Art. 5. a. De wetten en voorschriften 
van elke Overeenkomstsluitende Partij be
treffende het binnenkomen in en het ver
trek uit haar grondgebied voor wat betreft 
luchtvaartuigen, gebezigd in de internatio
nale luchtvaart, of betreffende de exploita
tie van en het vliegen met die luchtvaartui
gen, gedurende hun aanwezigheid binnen 
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de grenzen van haar grondgebied, zullen 
van toepassing zijn op de luchtvaartuigen 
van de onderneming of de ondernemingen 
van de andere Overeenkomstsluitende Partij. 

b. De passagiers, de bemanningen en de 
verzenders van goederen zullen verplicht 
zijn zich hetzij persoonlijk, hetzjj door tus
senkomst van een derde, die in hun naam 
en voor hun rekening optreedt, te houden 
aan de wetten en voorschriften, welke op 
het grondgebied van elke Overeenkomst
sluitende Partij het binnenkomen, het ver
blijf en het vertrek van passagiers, beman
ningen en goederen regelen, zoals die, wel
ke van toepassing zijn op het binnenkomen, 
op de formaliteiten voor in- en uitklaring 
op de immigratie, op de paspoorten, op de 
douane en op de quarantaine. 

Art. 6. Elke Overeenkomstsluitende 
Partij behoudt zich het recht voor aan een 
onderneming, aangewezen door de andere 
Overeenkomstsluitende Partij, een exploi
tatievergunning te weigeren of een derge
lijke vergunning te herroepen wanneer zij 
niet het bewijs heeft, dat een belangrijk 
deel van het eigendom en het daadwerkelijk 
toezicht van die onderneming berust bij on
derdanen van de laatste Overeenkomstslui
·tende Partij, dan wel ingeval deze lucht
vervoersonderneming de wetten en voor
schriften, genoemd in artikel 5, niet in acht 
neemt of niet voldoet aan de verplichtin
gen, wélke deze Overeenkomst haar oplegt. 

Art. 7. De postadministratie van beide 
Overeenkomstsluitende Partijen zullen tot 
overeenstemming komen betreffende het 
gebruik van de luchtdiensten voorzien in 
de Bijlage, voor het vervoer van post. 

Art. 8. Wanneer een van de Overeen
komstsluitende Partijen het wenselijk acht 
enige bepaling van de Bijlage van deze 
Overeenkomst te wijzigen, kunnen de be
voegde luchtvaartautoriteiten van beide 
Overeenkomstsluitende Partijen door recht
streeks tot overeenstemming leidend over
leg een zodanige wijziging aanbrengen. Voor 
het geval beide Overeenkomstsluitende 
Partijen een multilateraal Luchtvaartver
drag zouden hebben bekrachtigd, of daartoe 
zouden zijn toegetreden, zullen deze Over
eenkomst en haar Bijlage aldus gewijzigd 
worden, dat zij met de bepalingen van ge
noemd Verdrag in overeenstemming komen, 
zodra deze tussen hen van kracht zal zijn 
geworden. 

Art. 9. Deze Overeenkomst en alle daar
mede in verband staande contracten zullen 
worden geregistreerd bij de Internationale 
Burgerlijke Luchtvaart Organisatie. 

Art. 10. De hierbovengenoemde bepa
lingen zullen vanaf de dag van onderteke
ning van deze Overeenkomst van toepassing 
zijn. De Overeenkomst zal van kracht wor
den zodra beide Overeenkomstsluitende 
Partijen elkander wederzijds door een uit
wisseling van brieven te 's-Gravenhage me
dedeling hebben gedaan van haar voor
nemen haar als definitief te beschouwen. 

Elke Overeenkomstsluitende Partij kan 
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te allen tijde aan de andere Overeenkomst
sluitende Partij haar wens te kennen geven 
deze Overeenkomst op te zeggen. Een zo
danige opzegging zal 12 maanden na het 
tijdstip, waarop de mededeling door de 
andere Overeenkomstsluitende Partij werd 
ontvangen, van kracht worden, tenzij deze 
mededeling in onderling ove rleg wordt in
getrokken voordat die termijn is verstreken. 

Gedaan te Praag, de 1ste September 1947 
in tweevoud in de Franse taal. 

Voor de Regering van het Koniillk.rijk 
der Nederlanden: 

A. MERENS. 

Voor de Regering van de 
Tsjechoslowaakse Republiek: 

JAN MASARYK. 

Bijlage 

Art. 1. De luchtvervoersonderneming, 
aangewezen door de Regering van het Ko
ninkrijk der Nederlanden overeenkomstig 
artikel 2, al. a) 1, is de K.L.M. Konink
lijke Luchtvaart Maatschappij. 

De luchtvervoersonderneming, aangewe
zen door de Regering van de Tsjechoslo
waakse Republiek overenkomstig artikel 2, 
al. a 1, is de Ceskoslovenské Aerolinie-CSA, 
Tsjechoslowaakse Luchtvaart Maatschappij. 

Art. 2. A . D e Nederlandse luchtvervoers
onderneming, waaraan op grond van deze 
overeenkomst vergunning is verleend, zal het 
recht hebben in internationaal verkeer in 
T sjechoslowakije passagiers, goederen en 
post op te nemen of af te zetten op de vol
gende route of routes: 
Amsterdam- Praag---en/of Bratislava, het
zij via tussenliggende punten, hetzij recht
streeks, en verder in beide richtingen. 

B . D e Tsjechoslowaakse luchtvervoers
onderneming, waaraan op grond van deze 
overeenkomst vergunning is verleend, zal 
het recht hebben in internationaal verkeer 
in Nederland passagiers, goederen en post 
op te nemen of af te zetten op de volgende 
route of routes: Praag-Amsterdam---en/of 
Rotterdam, hetzij via tussenliggende pun
ten, hetzij rechtstreeks, en verder in beide 
richtingen. 

Art. 3. De technische en commerciële 
voorwaarden voor de exploitatie van de 
luchtlijnen, voorzien in deze Bijlage zullen 
het onderwerp zijn van een rechtstreekse 
overeenkomst tussen de luchtvervoersonder
nemingen, genoemd in artikel 1 van deze 
Bijlage. 

Deze overeenkomst zal onderworpen wor
den aan de goedkeuring van de bevoegde 
autoriteiten van beide landen . 

Voor het geval beide ondernemingen niet 
tot overeenstemming zouden kunnen gera
ken, zullen beide Regeringen de nodige 
maatregelen nemen opdat elke onderne
ming de lijn onafhankelijk van de andere 
zal kunnen exploiteren. 

Art. 4· Wanneer een luchtlijn in pool 
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door beide luchtvervoersondernemingen, ge
noemd in artikel 1 van deze Bijlage, wordt 
geëxploiteerd, zullen de beide Regeringen 
slechts na een zes maanden te voren gedane 
aankondiging gebruik maken van het recht 
om aan haar nationale onderneming het 
verkeer tussen twee punten van haar grond
gebied voor te behouden. 

Art. 5. Elke onderneming zal, ten minste 
4 weken voor hun inwerkingtreding, aan de 
bevoegde autoriteit van het andere land de 
dienstregelingen, · de tarieven en de ver
voersbepalingen overleggen, en zij zal bin
nen hetzelfde tijdsbestek mededelen welk 
type materieel zij het voornemen heeft te 
gebruiken. 

Art. 6. De Nederlandse en Tsjechoslo 
waakse ondernemingen zullen zich verstaan 
omtrent de tarieven voor passagiers en goe
deren, toe te passen op de gezamenlijke 
stukken van haar lijnen, overeenkomstig de 
aanbevelingen van de IATA. Deze over
eenkomsten zullen onderworpen zijn aan 
de goedkeuring van de onderscheiden Re
geringen. 

Art. 7. Wanneer een vlucht ten gevolge 
van een ongeval, een noodlanding of om 
andere redenen wordt onderbroken, zullen 
alle mogelijke faciliteiten aan de onderne
ming worden verleend opdat zij zo spoedig 
mogelijk de passagiers, de goederen en de 
vracht naar hun bestemming kan doen 
brengen. 

S. I 405 

7 September r948. BESLUIT tot vast
stelling van de dat um, met ingang 
waarvan de bijzondere maatregel van 
in ternering ten uitvoer kan worden ge
legd als gevangenisstraf, te ondergaan 
in een rijkswerkinrichting. 

Wij JULIANA. enz. 
Op de voordracht van Onze M inister van 

Justitie van 2 September 1948, 3e Afdelin g 
A, No. 1635; 

Gelet op artikel 23 van d e Wet overgang 
bijzondere rechtspleging (Staatsblad I 186) ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

Met ingang van 15 September 1948 kan 
de bijzondere maatregel van internering 
worden ten uitvoer gelegd als gevangenis
straf, te ondergaan in een rijkswerkinrich
ting. 

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

Amsterdam, 7 September 1948. 

JULIANA. 
De Minister van justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. z4 September 1948.) 
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7 September z948. WET, ho~dende wijz_i
ging van de grens van vier gulden m 
titel VII A van het IIIe Boek van het 
Burgerlijk Wetboek. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 860; 
B ijl. Hand. Il z948, 860; 
Hand. Il z948, bladz. zoo; 
Bijl. Hand. I z948, 860; 
Hand. I 1948, bladz. 13. 

Wij JULIANA, enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de in titel VIIA van het 
IIIe Boek van het Burgerlijk Wetboek voor
komende grens van vier gulden te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. : 
Art. I. In de artikelen 1637u lid 6, 1638,g 

lid 1, 1638q lid 2 en 1638s lid 3 van het 
Burgerlijk Wetboek worden de woorden 
"vier gulden" telkenmale gewijzigd in "tien 
gulden". 

Art. II. Het derde lid van artikel 16381 
van het Burgerlijk Wetboek vervalt. 

Art. III. r. Deze wet is mede toepas
selijk op ten tijde van het inwerkingtreden 
dezer wet bestaande arbeidsovereenkomsten, 
met dien verstande dat - ingeval het in 
geld vastgesteld loon meer dan vier, maar 
niet meer dan tien gulden per dag be
draagt-: 

1 °. rechtsgeldig gemaakte, van lid 3 of 
lid 4 van artikel 1637u van het Burgerlijk 
Wetboek afwijkende bedingen in stand blij
ven · 

2;. rechtsgeldig gemaakte bedingen, 
waarbij van het bepaalde in artikel 1637u 
lid van het Burgerlijk Wetboek is afgewe
ken niet verder verbindend zullen zijn dan 
tot het bedrag, dat krachtens het gewijzigde 
artikel zal kunnen worden bedongen; 

3 °. indien het overeenkomstig artikel 
1638s van het Burgerlijk Wetboek rechts
geldig bedongen bedrag van het loon, het
welk op de betaaldag niet wordt uitbetaald, 
in het geheel het in geld vastgesteld loon 
van 12 wetrkdagen overschrijdt, zulk een 
geheel, voor wat betreft niet uitbetaling in 
het vervolg, wordt teruggebracht tot hegeen 
hoogstens krachtens het gewijzigde artikel 
geoorloofd is. 

2. De vermindering - ingevolge artikel 
I dezer wet in verband met artikel 1638,g 
van het Burgerlijk Wetboek - van het be
schikbare deel van het loon tast evenwel 
niet de rechtsgeldigheid aan van een vóór 
de inwerkingtreding dezer wet geleg_d be
slag, gedane vordering ingevolge artikel 7 
van de wet van 22 Mei 1845 (Staatsblad no. 
22), verrichte overdracht <;>f inpandgeving, 
of van enige andere handeling, waardoor de 
arbeider enig recht op zijn loon aan een 
derde heeft toegekend. Indien vóór de in
werkingtreding dezer wet een vordering in: 
gevolge artikel 7 van de wet van 22 Me, 
1845 (Staatsblad no. 22) rechtsgeldig is ge
daan en deze vordering wordt vervolgd door 
executoriaal beslag op loon, is ter bereke
ning van het voor dit beslag vatbare ge-
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deelte van het loon van toepassing de tekst 
van artikel 1638,g van het Burgerlijk Wet
boek, zoals deze luidde vóór de wijziging bij 
deze wet. 

Art. IV. Deze wet treedt in werking 
negentig dagen na de dag harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, ·enz. 
Gegeven te Amsterdam, 7 September 

1948. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 24 Sept. z948). 
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8 September z948. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Algemeen Reglement 
Vervoer. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van. 

Verkeer en Waterstaat van 30 Juli 1948, 
No. 37028'26871, Afdeling Vervoerwezen, 
Bureau Spoor- en Tramwegen; 

Gelet op artikel 27 der Spoorwegwet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

17 Augustus 1948, No. 8); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van Verkeer en Water
staat a.i. van 3 September 1948, No. 41213/ 
26871, Afdeling Vervoerwezen, Bureau 

· Spoor- en Tramwegen; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. In het Algemeen Reglement Vervoer, 

vastgesteld bij Koninklijk besluit van 9 No
vember 1928 (Staatsblad No. 415), het 
laatst gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
14 Juni 1947 (Staatsblad No. H 179) de 
volgende wijzigingen aan te brengen: 

a. de tekst van artikel 8, paragraaf 1, (1) 
wordt gewijzigd en gelezen: 

Behoudens het bepaalde in paragraaf 2 

va~ dit artikel, moeten alle betalingen met 
gangbare Nederlandse muntspeciën of Ne
derlandse bankbiljetten geschieden". 

b. in artikel 15, tweede lid, wordt de 
punt aan het slot vervangen door een kom
ma, terwijl daaraan wordt toegevoegd: ,_,_met 
dien verstande, dat deze verlaagde pnJzen 
opwaarts op een veelvoud van een cent 
worden afgerond". 

II. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na de d~tum v9:n 
uitgifte van het Staatsblad, waann het 1s 
geplaatst. 

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

Amsterdam, 8 September 1948. 

JULIANA. 
De Min . van Verkeer en Waterstaat a.i., 

J. R. H . VAN S C HAIK. 

(Uitgeg. I October 1948.) 
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9 September z948. BESLUIT tot intrek
king van het Koninklijk Besluit van 23 
April 1915 (Staatsblad No. 205) hou~ 
dende vaststelling van een Reglement 
voor de visserij in de Zuiderzee en de 
daaraan gelegen open havens. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 15 Juli 1948, No. 4092, Afdeling Visse
rijen; 

Gelet op de Visserijwet (Staatsblad 1931 
No. 410); 

De Raad van State gehoord (advies van 
10 Augustus 1948, No. 20); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 1 September 1948, No. 
9997, Afdeling Visserijen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk Besluit van 23 

April 1915 (Staatsblad No. 205) tot vast
stelling van een Reglement voor de visserij 
in de Zuiderzee en de daaraan gelegen open 
havens, laatstelijk gewijzi <!d bij Koninklijk 
Besluit van II April 1932 (Staatsblad No. 
16I) wordt ingetrokken. 

2. Dit besluit treedt in werking op de 
tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uitvoe_ 
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State. 

Amsterdam, 9 September 1948. 

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

(Uitgeg . 8 October z948.) 
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4 September 1948. PROCLAMATIE, be
treffende de aanv.aarding der regering 
door Hare Majesteit Koningin Juliana. 

Wij JULIANA, enz.; 
Aan land- en rijksgenoten, 

Nu ik heden het koningschap heb aanvaard 
wil ik enige woorden tot U richten. 

Allereerst een woord van grote dankbaar
heid. Van mijn vroegste jeugd af hebt gij mij 
omgeven met uw genegenheid. Uit alle delen 
van het Rijk, uit alle kringen der maatschappij 
van oud en jong, ontving ik steeds ontroerende 
blijken van gehechtheid. 

Nu ik gereed sta mijn nieuwe taak te aan
vaarden, gevoel ik sterk hoe grote steun die 
genegenheid voor mij is. 

Na een regering van vijftig jaren, legt mijn 
Moeder haar taak neer. Haar regeringsperiode 
eerst staande in het teken van vreedzame 
vooruitgang op bijna ieder gebied, omvatte 
twee wereldoorlogen met een zware, econo
mische crisis daartussen. Op een leeftijd, dat 
de meeste mensen aan rust gaan denken, is 
Koningin Wilhelmina de bezielende leidster 
geweest in de strijd tegen meedogenloze 
vijanden, die met grote overmacht ons land 
en Indonesië hadden overweldigd. 
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Overeenkomstig haar eigen wens gaat zij 
thans als Prinses Wilhelmina der Neder
landen in ons midden haar welverdiende 
rust genieten. Wij kunnen haar nooit genoeg 
danken voor wat zij deed. 
Landgenoten, 

Hoewel de tijd, waarin ik de regering aan
vaard, vol is van moeilijkheden en dreigende 
verwikkelingen, is er toch reden tot vreugde, 
omdat ons land, ondanks verwoesting en 
verarming, innerlijk sterk genoeg bleek om 
zich met behulp van onze bondgenoten spoe
dig te herstellen. 

Deze vreugde is echter vermengd met diepe 
weemoed om allen, die zijn heengegaan en 
warm medegevoel met hen, die achterbleven, 
of wier have en goed vernietigd werd. 

Het leed aan ons Volk in oorlog en bezet
ting aangedaan, zullen wij niet licht vergeten. 
Begrijpelijk en gerechtvaardigd zijn de daar
uit ook tegen bepaalde Nederlanders voort
spruitende gevoelens. Wij moeten er ons 
echter rekenschap van geven dat ook zij te 
eniger tijd weer in onze gemeenschap moeten 
worden opgenomen. 
Volken van Indonesië, 

Tot U heeft mijn Moeder in donkere dagen 
lichtende woorden gesproken, die voor U en 
Nederland een groots werkplan ontvouwden, 
opdat gij en Nederland in vrijwillig samen
gaan een · gelijkwaardige en eervolle plaats 
zouden innemen in de rij der volkeren. 

Ik vertrouw dat onder mijn regering de 
nieuwe verhouding een harmonische vorm 
zal vinden, welke aansluit bij wat leeft en 
groeit in Uw midden. 

Volken van Suriname en van de Nederlandse 
Antillen, 

Vrijheid, gelijkwaardigheid en zelfstandig
heid zullen in het nieuwe Koninkrijk Uw 
onvervreemdbaar erfdeel zijn. 

In het vertrouwen, dat ik zal mogen reke
nen op Uw aller steun, op welke trap der amb
telijke ladder en in welke maatschappelijke 

· werkkring gij ook arbeidt, en met de bede, 
dat God mij moge sterken, aanvaard ik de 
regering. 

Lasten en bevelen, dat deze proclamatie 
in de Staatscourant en het Staatsblad opge
nomen en ter plaatse, waar zulks gebruikelijk 
is, aangeplakt zal worden. 

Amsterdam, 4 September 1948. 

De Minister-President, 
W. DREES. 

JULIANA. 

De Minister zonder Portefeuille, 
]. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

De Minister van Justitie, 
WIJERS. 

De Minister van Binnanlandse Zaken, 
]. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Onderwijs, K. en Wetenschappen, 
TH. RUTTEN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

De Minister van Oorlog, 
ScHOKKING, 
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. De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKING. 

De Min. van Wederopb. en Volkshuisvesting, 
]. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 
] . R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Min. van Landb., V. en Voedselvoorz. 
MANSHOLT. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. ] OEKES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

(Uitgeg, 4 September 1948,) 

S. I 410 
3 September 1948. WET, tot verandering 

in de Grondwet, teneinde een nieuwe 
rechtsorde voor de in artikel I der Grond
wet genoemde grondgebieden te kunnen 
voorbereiden en vestigen. 

Bijl. Hand.Il 47/48, 907; 
Bijl. Hand. II 48, 907; 
Hand. II 48, blz. 92-n4, n6-134, 144-

145; 
Bijl. Hand. I 48, 907; 
Hand. I 48, bladz. 13-42. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat de wet van 27 Mei 1948 (Staatsblad no. I 
207) heeft verklaard, dat er grond bestaat om 
het daarbij vastgestelde voorstel tot veran
dering in de Grondwet, teneinde een nieuwe 
rechtsorde voor de in artikel l der Grondwet 
genoemde grondgebieden te kunnen voorbe
reiden en vestigen, in overweging te nemen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
§ I. Waar in de artikelen 1, 62, 63, 77, 125, 

171, 191 en 192 van de Grondwet wordt ge
sproken van Nederlands-Indië of van Curaçao 
wordt daarvoor gelezen: 

Indonesië, onderscheidenlijk: de Neder
landse Antillen. 

§ 2. Aan de Grondwet wordt toegevoegd 
een Veertiende Hoofdstuk, luidende: 

Bijzondere bepalingen nopens de over
gang naar een nieuwe rechtsorde voor !Ie 
In artikel 1 genoemde grondgebieden. 

Art. 207. Voor de in artikel 1 genoemde 
grondgebieden zal, op de grondslag van de 
uitkomst van het reeds gepleegde en nog te 
plegen gemeen overleg met en tussen ver
tegenwoordigers van de bevolkingen, een 
nieuwe rechtsorde worden gevestigd, waar
binnen deze gebfeden de eigen belangen zelf
standig behartigen en op de voet van gelijk
waardigheid zijn verbonden tot verzorging 
van de gemeenschappelijke belangen en tot 
wederkerige bijstand, een en ander onder 
waarborgen voor de rechtszekerheid, de fun
damentele menselijke rechten en vrijheden, 
en deugdelijk bestuur. 

208. 1. Bij de voorbereiding en vestiging 
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van de nieuwe rechtsorde zal worden in acht 
genomen de uitkomst van het reeds gepleegde 
gemeen overleg, zoals deze in de volgende 
leden van dit artikel is omschreven. 

2 . Er zal een Unie worden gevormd,waarin 
als gelijkwaardige staten deelnemen het in 
het vijfde lid bedoelde Koninkrijk en de Ver
enigde Staten van Indonesië. Indien de uit
komst van het voortgezet gemeen overleg 
daartoe leidt, treedt Nederland in de plaats 
van dit Koninkrijk. 

3. De Kroon der Unie wordt gedragen 
door Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, 
Prinses van Oranje-Nassau, en bij opvolging 
door Hare wettige opvolgers in de Kroon der 
Nederlanden. 

4. De Unie zal door eigen organen, onver
minderd hetgeen overigens ter vervulling 
van haar doelstellingen kan strekken, de 
samenwerking tussen de deelnemende staten 
verwezenlijken inzake buitenlandse betrek
kingen, defensie en voor zover nodig finan
ciën, alsmede nopens onderwerpen van eco
nomische en culturele aard; zij zal de rechts
zekerheid, de fundamentele menselijke rech
ten en vrijheden, en deugdelijk bestuur 
waarborgen. De Unie zal op eigen naam 
aan het internationaal rechtsverkeer deel
nemen. 

5. Nederland, Suriname en de Nederlandse 
Antillen vormen een Koninkrijk, waarvan· de 
Kroon wordt gedragen door Hare Majesteit 
Koningin Wilhelmina, Prinses van Oranje
Nassau, en bij opvolging door Hare wettige 
opvolgers in de Kroon der Nederlanden. 
Nederland kan binnen de Unie recht streekse 
betrekkingen onderhouden met de Verenigde 
Staten van Indonesië. 

6. De Verenigde Staten van Indonesië 
zullen federatief zijn opgebouwd uit onder
ling gelijkwaardige deelstaten. 

7. Voor zover enig deel van Indonesië 
niet gaat behoren tot de Verenigde Staten 
van Indonesië, zullen de betrekkingen van 
dat gebiedsdeel tot deze Staten en tot het 
Koninkrijk , bedoeld in het vijfde lid van dit 
artikel, zoveel mogelijk in overeenstemming 
met de· beginselen van dit Hoofdstuk afzon
derlijk worden geregeld. 

209. Voor zover de overgang naar de 
nieuwe rechtsorde voorzieningen vordert, 
waarbij wordt afgeweken van de bepalingen 
van voorgaande hoofdstukken, worden deze 
getroffen bij de wet; de Kamers der Staten
Generaal kunnen het ontwerp van een zoda
nige wet niet aannemen dan met ten minste 
twee derden der uitgebrachte stemmen. Deze 
wet kan niet afwijken van de bepalingen 
van de eerste tot en met de vijfde afdeling 
van het Tweede Hoofdstuk en van het Der
tiende Hoofdstuk. 

210. 1. De nieuwe rechtsorde komt, on
verminderd het in het tweede lid bepaalde, 
tot stand door vrijwillige aanvaarding langs 
democratische weg in elk der in artikel 1 
genoemde grondgebieden; voor Nederland 
vindt daarbij artikel 209 overeenkomstige 
toepassing. 

2. Zij behoeft de bevestiging door Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina, Prinses 
van Oranje-Nassau, of Haar wettige opvol
ger in de Kroon der Nederlanden en wordt 
plechtig afgekondigd. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats-
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blad zal worden geplaatst, en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven te Amsterdam, 3 September 1948. 

De Minister-President, 
W. DREES. 

WILHELMINA. 

De Minister zonder Portefeuille, 
]. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Buitenlandse Zaken , 
STIKKER. 

De Minister van Justitie , 
WIJERS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken , 
]. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Onderwijs, K. en Wetenschappen, 
TH. RUTTEN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKING. 

De Minister van Marine, a.i., 
SCHOKKING. 

De. Min. van Wederopb. en Volkshuisvesting, 
]. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 
• ]. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Economiache Zaken , 
VAN DEN BRINK. 

De Min. van Landb., V. en Voedselvoorziening, 
MANSHOLT. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. ] OEKES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen , 
E. SASSEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

(Uitgeg. 8 September 1948.) 
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3 September 1948. WET, tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot aanvul
ling van de Tweede Afdeling van het 
Tweede Hoofdstuk met een bepaling 
nopens het inkomen van een Koning of 
een Koningin, die afstand van de Kroon 
heeft gedaan. 

B ijl. Hand. II 47/48, 907; 
Bijl. Hand. II 48, 907 ; 
Hand. II 48, bladz. 135, 145; 
Bijl. Hand. I 48, 907; 
Hand. I 48, bladz. 13-42. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat de wet van 27 Mei 1948 (Staatsblad no. 
I 209) heeft verklaard, dat er grond bestaat 
om het daarbij vastgestelde voorstel tot ver
andering in de Grondwet, strekkende tot aan
vulling van de Tweede Afdeling van het 
Tweede Hoofdstuk met een bepaling nopens 1 
het inkomen van een Koning of een Koningin, 
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die afstand van de Kroon heeft gedaan, in 
overweging te nemen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Aan artikel 26 van de Grondwet wordt toe

gevoegd een derde lid, luidende : 
Aan een Koning of een Koningin, die af

stand van de Kroon heeft gedaan, kan bij de 
wet een jaarlijks inkomen uit 's Rijks kas 
worden toegekend. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven te Amsterdam, 3 September 1948. 

De Minister-President, 
W. DREES. 

WILHELMINA. 

De Minister zonder Portefeuille, 
] . R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

De Minister van Justitie, 
WIJERS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
]. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Onderwijs, K. en Wetenschappen , 
TH. RUTTEN. 

De Min ister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKING. 

De Min. van Wederopb. en Volkshuisvesting , 
]. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. , 
]. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Economische Z aken , 
VAN DEN BRINK. 

De Min. van Landb., V. en Voedselvoorz. 
MANSHOLT . 

De Minister van Sociale Zaken, 
A.M. ]OEKES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

(Uitgeg. 8 Septémber 1948.) 

S. I 412 

3 September 1948, WET, tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot invoe
ring van het instituut van Staatssecre
tarissen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 907; 
Bijl. Hand. II 48, 907; 
Hand. II 48, bladz. 135-137, 145; 
B ijl. Hand. I 48, 907; 
Hand. I 48, bladz. 13-42. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat de wet van 27 Mei 1948 (Staatsblad no. I 
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208) heeft verklaard, dat er grond bestaat om 
het daarbij vastgestelde voorst el tot verande
ring in de Grondwet, strekkende tot invoe
ring van het instituut van Staatssecretarissen, 
in overweging te nemen; 

Zo is het , dat Wij, de Raad van State enz. 
§ 1. Het opschrift van de Zevende Afde

ling van het Tweede H oofdstuk van de Grond
wet wordt gelezen : 

Van de Raad · van State, de Ministers, de 
Staatssecretarissen ~n de vaste colleges 

van advies en bijstand. 
§ 2. Aan het tweede lid van artikel 79 

wordt het volgende toegevoegd: 
Hij kan voor een departement een of meer 

Staatssecretarissen benoemen, die in alle 
gevallen, waarin de Minister, hoofd van het 
departement, zulks nodig acht en met in
achtneming van diens aanwijzingen in diens 
plaats als Minister optreden. De Staatssecre
taris is uit dien hoofde verantwoordelijk, 
onverminderd de verantwoordelijkheid van 
de Minister, hoofd van het departement. Op 
hem is van overeenkomstige toepassing het
geen omtrent Ministers is bepaald in dit 
artikel en in de artikelen 55, 97, 99, 100, II3 
en 171. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst , en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven te Amsterdam, 3 Sepetember 1948. 

De Minister-President , 
W. DREES . 

WILHELMINA. 

De Minister zonder Portefeuille, 
]. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

De Minister van Justitie, 
WIJERS. 

De Minister van Buitenlandse Zaktn, 
] . H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min . van Onderwijs, K. en Wetenschappen, 
TH. RUTTEN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKING. 

De Min . van Wederopb. en Volkshuisvesting, 
J. IN 'T VELD. 

De Minister uan Verkeer en Waterstaat a.i., 
]. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Min. van Landb., V. en Voedselvoorz., 
MANSHOLT. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A.M. ]OEKES. 

De Miniçter van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GÖTZEN. 

(Uitgeg. 8 September 1948.) 
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3 September 1948. WET, tot verandering 
in de Grondwet, strekkende tot aanvul
ling van het Tiende Hoofdstuk met een 
regeling nopens de mogelijkheid van 
overgang van grondwettelijke bevoegd
heden van organen van burgerlijk gezag 
op andere organen van burgerlijk gezag. 

Bijl. Hand. II 47/48, 907; 
Bijl. Hand. II 48, 907; 
Hand. II 48, bladz. 137-144, 145; 
Bijl. Hand. I 48, 907; 
Hand. I 48, bladz. 13-43. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut I doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de wet van 28 Mei 1948 (Staatsblad no.I 
210) heeft verklaard, dat er grond bestaat om 
het daarbij vastgestelde voorstel tot verande
ring in de Grondwet, strekkende tot aanvul
ling van het Tiende Hoofdstuk met een re
geling nopens de mogelijkheid van overgang 
van grondwettelijke bevoegdheden van or
ganen van burgerlijk gezag op andere organen 
van burgerlijk gezag, in overweging te nemen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Aan het Tiende Hoofdstuk van de Grond

wet wordt toegevoegd een artikel 195a, 
luidende: 

Ter handhaving van de uit- of inwendige 
veiligheid kan in buitengewone omstandig
heden door of vanwege de Koning voor elk 
gedeelte van het grondgebied des Rijks 
worden bepaald, dat de grondwettelijke be
voegdheden van organen van burgerlijk 
gezag ten opzichte van de openbare orde en 
de politie geheel of ten dele overgaan op an
dere organen van burgerlijk gezag. De wet 
bepaalt de wijze waarop en de gevallen waar
in zulks kan geschieden en regelt de gevolgen. 

Het bepaalde in het derde lid van artikel 
195 is hierbij van toepassing. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, 
aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven te Amsterdam 3 September 1948 _ 

WILHELMINA. 
De Minister-President. 

W. DREES. 

De Minister zonder Portefeuille, 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Buitenlandse Zaken. 
STIKKER. 

De Minister van Justitie, 
WIJERS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
]. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Onderwijs, K., en Wetenschappen , 
TH. RUTTEN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKING. 
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De Min. van Wederopb. en Volkshuisvesting, 
J. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Min. van Landb., V. en Voedselvoorz. 
MANSHOLT. 

De Minister van Sociale Zaken , 
A. M. J OEKES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

( Uitgeg. 8 September 1948.) 

S. I 414 
.S September 1948. PUBLICATIE, betref

fende de plechtige afkondiging van de 
vastgestelde veranderingen in de Grond
wet. 

Wij JULIANA, enz.; 
Aan allen, die deze zullen zien of horen 

lezen, saluut! 
Overwegende, dat bij de wetten van 3 

September 1948 (Staatsblad van het Konink
rijk der Nederlanden nos. I 4ro tot en met I 
413, Staatsblad van Nederlandsch-Indië nos. 
207 tot en met 210, Gouvernementsblad van 
Suriname nos. 106 tot en met I09 en Publi
catieblad van Curaçao nos. 89 tot en met 92) 
-veranderingen in de Grondwet zijn vastge
steld betreffende: 

a. het openen van de mogelijkheid voor 
de in artikel 1 der Grondwet genoemde grond
gebieden een nieuwe rechtsorde voor te be
reiden en te vestigen; 

b. het inkomen van een Koning of een 
Koningin, die afstand van de Kroon heeft 
gedaan; 

c. invoering van het instituut van Staats
secretarissen; 

d. de mogelijkheid van overgang van 
. grondwettelijke bevoegdheden van organen 
van burgerlijk gezag op andere organen van 
burgerlijk gezag; 

dat volgens artikel 204 der Grondwet die 
veranderingen plechtig moeten worden afge
kondigd en bij de Grondwet gevoegd; 

Hebben goedgevonden en verstaan, gelijk 
Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

1. De plechtige afkondiging van de vast
gestelde veranderingen in de Grondwet zal 
geschieden als volgt : 

A. De wetten van 3 September 1948, 
houdende verandering in de Grondwet, zullen 
op 20 September 1948, des namiddags half 
drie uur wettelijke tijd in Nederland, worden 
·voorgelezen : 

a. In Nederland: 
in een plechtig openbare zitting van de 

Hoge Raad der Nederlanden, van elk der 
gerechtshoven en der arrondissementsrecht
banken; 

b. in Nederlandsch-Indië: 
in een plechtige openbare zitting van het 

.hoogste rechterlijke college te Batavia; 
c. in Suriname: 
in een plechtige openbare zitting van 

-van het hof van Justitie; 
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d. in Curaçao: 
in een plechtige openbare zitting van het 

hof van Justitie. 
Van de voorlezing wordt proces-verbaal 

opgemaakt. 
B. De wetten worden, op het tijdstip 

onder I genoemd, tevens voorgelezen: 
a. in Nederland : 
in iedere gemeente voor of in het huis der 

gemeente; 
b. in Nederlandsch-Indië: 
voor of in het paleis te Batavia van de 

Gouverneur-Generaal ; 
c. in Suriname : 
voor of in het paleis van de Gouverneur; 
d. in Curaçao : 
voor of in het paleis van de Gouverneur. 
Indien voorlezing van de wetten in het 

huis der gemeente of in een der genoemde pa
leizen plaats vindt, zal dit geschieden op een 
voor het publiek toegankelijke plaats . 

II. De bij voormelde wetten vastgestelde 
bepalingen vormen van het ogenblik der 
plechtige afkondiging af, met de onveranderd 
gebleven hoofdstukken en artikelen, de 
Grondwet van het Koninkrijk der Neder
landen. 

Onze Minister van Justitie, van Binnen
landse Zaken en van overzeese Gebiedsdelen 
zijn belast met de uitvoering van deze publi
catie, welke zal worden geplaatst in het 
Staatsblad van het Koninkrijk ser Nederlanden, 
het Staatsblad van Nederlandsch-Indië, het 
Gouvernementsblad van Suriname en het 
Publicatieblad van Curaçao. 

Amsterdam, 8 September 1948. 

De Minister-President, 
W. DREES. 

De Minister van Justitie, 
WIJERS. 

JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

(Uitgeg. 9 September 1948 . 

S. I 415 
13 S~ptember 1948. BESLUIT tot schor

smg van het besluit van. de raad der 
gemeente Voorhout dd. 18 Augustus 
1948 in zake interpellatie over woning
vordering. 

Geschorst tot z September z949. 

S, I 416 

zs September z948. BESLUIT tot uitvoe
ring van artikel 12 lid 1 der Muntwet 
1948, Staatsblad No. I 156. 

Wij JULIANA, enz. 
Gelet op artikel 12 lid 1 der Muntwet 

1948; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Verkeer en Waterstaat 
d.d. 20 Augustus 1948, No. 251 Generale 
Thesaurie, Afdeling Binnenlands Geldwe
zen, en 20 Augustus 1948 Afdeling Poste-
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rijen, Telegrafie en Telefonie No. 354bis; 
De Raad van State gehoord (advies van 

7 September 1948, No. 36); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers d .d. 8 September 1948, 
No. 245 Generale Thesaurie, Afdeling Bin
nenlands Geldwezen en d.d. 9 September 
1948 No. 1, Afdeling Posterijen, Telegrafie 
en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Met ingang van 1 October 1948 

worden buiten omloop gesteld de volgende, 
in Nederland in omloop zijnde munten: 

a. de overeenkomstig de Muntwet 1901 
geslagen zilveren halve guldens; 

b. de overeenkomstig de Muntwet 1901 
geslagen bronzen twee-en-een-halve cent
stukken en halve centstukken; 

c. de ingevolge het Besluit van den Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën tot nadere regeling van het Ne
derlandsche Muntwezen d.d. 10 Januari 1942 
(Nederlandsche Staatscourant d.d. 15 Jan. 
1942, no. 10) geslagen zinken twee-en-een
halve centstukken. 

2. 1 . De gelegenheid tot omwisseling 
van de in artikel 1 genoemde munten zal 
openstaan gedurende drie maanden, ingaan
de op het in artikel 1 bedoelde tijdstip. 

2 . Onze Minister van Financiën is be
voegd de in het eerste lid van dit artikel 
genoemde termijn van drie maanden te ver
lengen dan wel de gelegenheid tot omwisse
ling opnieuw open te stellen. 

3. 1. De in artikel 1 genoemde munten 
kunnen tot elk bedrag worden omgewisseld 
bij alle postkantoren, bijkantoren der pos
terijen, hulpkantoren der posterijen en post
stations. 

2. De in artikel 1 onder a genoemde 
munten kunnen tot elk bedrag worden om
gewisseld bij de kantoren van De Neder
landsche Bank N.V. te Amsterdam, de Bij
bank van De Nederlandsche Bank N.V. te 
Rotterdam en de Agentschappen van De 
Neder!andsche Ban}, N.V. 

3. Elke hoeveelheid ter omwisseling aan
geboden munten dient een in gehele centen 
uit te drukken bedrag te vormen. 

Bij de inlevering wordt de nominale 
waarde der munten vergoed in gangbare 
N eder!andse betaalmiddelen. 

Onze Ministers van Financiën en van 
Verkeer en Waterstaat zijn belast met de 
uitvoellÎng van dit besluit, dat in het Staats
blad en in de Nederlandse Staatscourant zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State, de 
Algemene Rekenkamer en De Nederland
sche Bank N.V. 

Soestdijk, 15 September 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 
De Min. van Verkeer en Waterstaat a.i., 

J. R. H. VAN SCHAIK. 
(Uitgeg. 17 September 1948.) 
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r6 September 1948. BESLUIT tot aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 
van de hoger-onderwijswet van de 
afdeling gymnasium van het "St. Maar
tenscollege" te Groningen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 25 Juni 1948, no. 8957 III, afdeling 
Voorbereidend Hoger en Middelbaar Onder
wijs; 

Gelet op artikel 157 van de hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1948, no. 56); · 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van ro September 1948, 
no. 13756, afdeling Voorbereidend Hoger 
en Middelbaar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te rekenen van r September 1947 de af

deling gymnasium van het "St. Maartens
college" te Groningen, uitgaande van de 
St. Willebrordusstichting, gevestigd te 
Amsterdam, voor een tijdvak van zes jaren 
aan te wijzen als bevoegd om, met inacht
neming van de desbetreffende wettelijke 
voorschriften, aan haar leerlingen, die het 
onderwijs tot aan het einde hebben bijge
woond, een getuigschrift van bekwaamheid 
tot universitaire studiën af te geven, dat 
met het getuigschrift, in artikel r r van de 
hoger-onderwijswet vermeld, wordt gelijk
gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uit
voering van dit besluit , dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 16 September 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

TH. RUTTEN. 
(Uitgeg. 5 October 1948. 
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16 September 1948. BESLUIT tot vast
stelling van een algemene maatregel van 
bestuur, als bedoeld bij de artikelen 6, 
vijfde lid, en 145 der Ziektewet, ten 
aanzien van de verzekerden, werkzaam 
in de landbouw-, tuinbouw- en aanver
wante bedrijven. (Dagloonbesluit Land
en Tuinbouwbedrijven.) 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 28 Juli 1948, No. 3999, 
Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 6, vijfde lid, en 
145 der Ziektewet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
24 Augustus 1948, No. 10); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 7 September 1948, No. 
4631, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Art. 1. I. Voor de arbeiders in de land
bouw-, tuinbouw- en aanverwante bedrijven 
gelden met betrekking tot het dagloon ter 
berekening van het ziekengeld de volgende 
bepalingen. 

2. Voor de toepassing van dit besluit 
worden onder " landbouw-, tuinbouw- en aan
verwante bedrijven" verstaan de bedrijven, 
bedoeld in artikel II der Land- en Tuin
bouwongevallenwet I922. 

2. Voor de arbeider, wiens loon ingevol
ge het bepaalde in de voor hem geldende 
collectieve arbeidsovereenkomst of een 
krachtens wettelijk voorschrift bindende re
geling van lonen en andere arbeidsvoorwaar -
den is vastgesteld per jaar, per maand of 
per week, geldt als dagloon onderscheiden
lijk I /3I3 , I/26 of I/6 van het ingevolge die 
overeenkomst of regeling voor hem geldende 
jaar-, maand- of weekloon. 

3. Voor de arbeider, wiens loon ingevolge 
het bepaalde in de voor hem geldende col
lectieve arbeidsovereenkomst of regeling, als 
bedoeld in artikel 2, is vastgesteld per uur, 
geldt als dagloon: 

a . voor het ziekengeld gedurende het 
tijdvak, waarin de normale arbeidstijd inge
volge het bepaalde in die overeenkomst of 
regeling het hoogste daarin genoemde aantal 
arbeidsuren per week bedraagt (zomersei
zoen) , het I /6 gedeelte van het product, het
welk verkregen wordt door vermenigvuldi
ging v an het vorenbedoelde aantal arbeids
uren per week met het voor de betrokken 
arbeider bij die overeenkomst of regeling 
vastgestelde normale uurloon; 

b. voor het ziekengeld gedurende het 
tijdvak, waarin de normale arbeidstijd inge
volge het bepaalde in die overeenkomst of 
regeling een lager aantal uren per week be
draagt dan onder a. bedoeld (winterseizoen 
en eventuele overgangsperioden), het pro
duct, hetwelk verkregen wordt door verme
nigvuldiging van het voor de betrokken ar
beider bij die overeenkomst of regeling vast
gestelde normale uurloon . met \ de formule 
x-y 
--- , waarbij wordt verstaan : 
3I3-Z 

onder x : het aantal uren, dat de normale 
arbeidstijd ingevolge het bepaalde in de 
voor de betrokken arbeider geldende collec
tieve arbeidsovereenkomst of regeling, als 
bedoeld in artikel 2, in een kalenderjaar ten 
hoogste in totaal bedraagt ; 

onder y: het aantal uren, dat de normale 
arbeidstijd ingevolge het bepaalde in die 
overeenkomst of regeling gedurende het tijd_ 
vak, waarin deze op het hoogste aantal uren 
is gesteld, in dat tijdvak in totaal ten hoog
ste bedraagt ; 

onder z: het aantal werkdagen van het 
tijdvak, waarin de normale arbeidstijd in 
die overeenkomst of regeling op het hoogste 
aantal uren is gesteld. 

4. I. Indien de arbeider - anders dan 
in het dorsbedrijf of het vlassersbedrijf -
in accoord of in tarief werkt of uurtoeslag 
krijgt voor bijzondere werkzaamheden, zo
als aangegeven in een overeenkomst of re-
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geling, als in artikel 2 bedoeld wordt voor 
de toepassing van artikel 3 de arbeider ge
acht het uurloon te verdienen, hetwelk in 
die overeenkomst of regeling is vastgesteld 
voor overigens soortgelijke arbeiders werk
zaam in dezelfde gemeente. 

2. Van het tijdstip af, dat - anders 
dan in het dorsbedrijf of het vlassersbedrijf 
- soortgelijke arbeiders naar de mening 
van het bestuur van het uitvoeringsorgaan 
in accoord of in tarief plegen te werken of 
uurtoeslag krijgen voor bijzondere werk
zaamheden, wordt tot de eerste November 
daaropvolgende het volgens artikel 3 juncto 
het eerste lid van dit artikel berekende dag
loon met 20 % verhoogd. 

5. Voor de arbeider, wiens loon bij een 
overeenkomst of regeling, als bedoeld in ar
tikel 2 , is vastgesteld anders dan per jaar, 
maand, week of per uur en op wie het be
paalde in artikel 4 niet van toepassing is, 
wordt het dagloon gesteld op het loon dat 
gemiddeld per dag door gelijksoortige arbei
ders in dezelfde gemeente tijdens de duur 
der arbeidsongeschiktheid volgens die over
eenkomst of regeling wordt verdiend, met 
dien verstande dat tenminste als dagloon zal 
gelden het bedrag dat overeenkomstig het 
bepaalde in artikel 3, onder b, zou gelden 
voor ongeschoolde losse arbeiders, in de
zelfde streek werkzaam, voor wie een uur
loon is bepaald in <le regeling van lonen en 
andere arbeidsvoorwaarden, voor de akker
en weidebouw en het veehoudersbedrijf , 
vastgesteld bij beschikking van het College 
van Rijksbemiddelaars d.d. 29 Juli 1946, 
zoals deze ten tijde van de aanvang der ar
beidsongeschiktheid zal luiden na eventuele 
herziening of in de krachtens wettelijk voor
schrift bindende regeling van lonen en an
dere arbeidsvoorwaarden, die daarvoor in de 
plaats mocht treden. Het bepaalde in de ar
tikelen 7 en 8 vindt hierbij toepassing. 

6. Naast het ziekengeld, berekend naar 
een dagloon als aangegeven in de artikelen 
3, 4 en s wordt over de dagen, waarover de 
arbeider uitkering ontvangt, een vacantie
bon verstrekt ter waarde van tenminste 80 % 
van 1/6 van de waarde van de vacantiebon, 
welke de betrokken arbeider, ware hij niet 
wegens ziekte arbeidsongeschikt geworden, 
over de periode zijner arbeidsongeschiktheid 
wegens ziekte wekelijks zou hebben ontvan
gen. 

7. Indien de arbeider, als bedoeld in de 
artikelen 2, 3 en 4 op het tijdstip van de 
aanvang van zijn arbeidsongeschiktheid we
gens ziekte tengevolge van zijn leeftijd, sexe, 
niet volwaardigheid, of het genieten van 
onderricht en dergelijke, niet het loon van 
een volwassen mannelijke arbeider verdient, 
doch slechts een gedeelte daarvan, onder
gaat - indien het volgens de overeenkomst 
of regeling als bedoeld in artikel 2 voor hem 
vastgestelde jaar-, maand-, week- of uur
loon niet op die grond op een lager bedrag 
is gesteld - het in de artikelen 2, 3 en 4 
bedoelde dagloon een evenredige vermin
dering. 

8. Voor de arbeider, die bij een werk-



845 

gever gemiddeld per week een geringer aan
tal uren pleegt werkzaam te zijn dan de nor
male arbeidstijd, zoals die voor hem in de 
collectieve arbeidsovereenkomst of regeling, 
als in artikel 2 bedoeld, is vastgesteld, wordt 
het dagloon, volgens de artikelen 2, 3, 4, 5 
en 7 berekend, naar evenredigheid vermin
derd. 

9. Voor de arbeider, werkzaam in een 
landbouw-, tuinbouw- en aanverwant be
drijf, voor wie het loon en de arbeidstijd 
niet (of nog niet) zijn geregeld bij een col
lectieve arbeidsovereenkomst of regeling als 
in artikel 2 bedoeld, geldt als dagloon het 
loon, dat gelijksoortige arbeiders in dezelfde 
gemeente per dag tijdens de duur der onge
schiktheid hebben verdiend, met dien ver
stande dat het in artikel 5 aangegeven mi
nimum ook hier zal gelden. 

10. Indien tijdens de duur der arbeids
ongeschiktheid wegens ziekte de voor de be
trokken arbeider geldende overeenkomst of 
regeling, als bedoeld in artikel 2, een ver
andering ondergaat of door een andere wordt 
vervangen, en indien een zodanige collec
tieve arbeidsovereenkomst of regeling voor 
de in artikel 9 bedoelde arbeiders van 
kracht wordt, zal met ingang van de da
tum, waarop die verandering onderscheiden
lijk de nieuwe overeenkomst of regeling in 
werking treedt, het dagloon ook van lopen
de ziektegevallen dienovereenkomstig wor
den gewijzigd. 

11. Dit besluit is niet van toepassing op 
degenen, die in het tijdvak van 6 maanden, 
eindigend met de werkdag, voorafgaande 
aan de dag van de aanvang der arbeidson
geschiktheid wegens ziekte op niet meer dan 
60 dagen verplicht verzekerd zijn geweest. 

12. Dit besluit kan worden aangehaald 
als "Dagloonbesluit Land- en Tuinbouwbe
drijven". 

13. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die der dagteke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

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

Soestdijk, 16 September 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

(Uitpeg. s October z948.) 

S. I 421 

17 September z948. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
8 November 1947 (Staatsblad No. H 
364) tot nadere vaststelling van een 
algemene maatregel van bestuur als be
doeld in artikel n5, eerste lid, der Pen_ 
sioenwet 1922 (Staatsblad No. 240). 

Wij JULIANA, enz. 

S. 1948, I 420-422 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 6 Augustus 1948, 
No. 5905 I, Afdeling P ensioenen en Wacht
gelden; 

Overwegende, dat het wenselijk is het 
Koninklijk Besluit van 8 November 1947 
(Staatsblad No. H 364) tot nadere vaststel
ling van een algemene maatregel van be
stuur als bedoeld in artikel u5, eerste lid, 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 240) 
te wijzigen; 

De Raad van State gehoord (Advies van 
7 September z948, No. 30); 

Gezien het nader rapport van voornoemde 
Minister van II September 1948, No. 5905 
111, Afdeling Pensioenen en Wachtgelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

In artikel 4, eerste lid, tweede en derde 
alinea, wordt voor het bedrag "f 300.- " 
gelezen "f 600.-". 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
dat in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschzift zal worden gezonden 
aan de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

Soestdijk, 17 September 1948. 

JULIANA. 
De M. v Binnen/. Z ., J. H. V. MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 5 October z948.) 

S. I 422 

17 September 1948. BESLUIT, houdende 
aanwijzing van een formatie als be
doeld in artikel 39, eerste lid, sub 3 °, 
van de Wet op de Krijgstucht. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog van 9 September 1948, Directie 
Adm. Diensten, Afdeling B-7, Nr. 264; 

Overwegende. dat het gewenst is voor
zieningen te treffen met betrekking tot de 
uitoefening van strafbevoegdheid bij de Ko
ninklijke landmacht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Onder de formaties, bedoeld in artikel 

39, eerste lid, sub 3°, van de Wet op de 
Krijgstucht, wordt gerekend: de Officiers
en Kaderschool Luchtmacht Nederland. 

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

Soestdijk, 17 September 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Oorlog, SCHOKKING. 

(Uitgeg. s October 1948.) 
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18 September 1948. BESLUIT tot aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 van 
de Hoger-onderwijswet van de afdeling 
gymnasium van het Christelijk Lyceum 
te Dokkum .. 

Wij JULIANA enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 Mei 1948, No. 8227/III, afdeling Voor
bereidend Hoger- en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 van de Hoger-onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1948, No. 53); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van II September 1948, 
No. 13754, afdeling Voorbereidend Hoger 
en Middelbàar Onderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met ingang van I September 1947 de 

afdeling gymnasium van het Christelijk 
Lyceum te Dokkum, uitgaande van de 
"Vereniging voor Christelijk Middelbaar en 
Voorbereidend Hoger Onderwijs voor Fries
lands Noord-Oosthoek", gevestigd aldaar, 
voor een tijdvak van zes jaren aan te wijzen 
als bevoegd om, met inachtneming van de 
desbetreffende wettelijke voorschriften aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan 
het einde hebben bijgewoond, een getuig
schrift van bekwaamheid tot universitaire 
studiën af te geven, dat men het getuig
schrift, in artikel II van de Hoger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijkgesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uit
voering van dit besluit , dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 18 September 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, 

TH. RUTTEN. 
(Uitgeg. 8 October 1948.) 
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z8 Se1:temb_er z948. BESLUIT tot nadere 
uitvoering van artikel 7 van de Wet 
van II December 1947 (Staatsblad No. 
H 419), houdende tijdelijke regeling 
van het personenvervoer met motor
rijtuigen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat a.i. van 33 Septem
ber 1948 No. 41565 Afdeling Vervoerwezen, 
Bureau Wegvervoer; 

Gelet op artikel 7 van de Wet van II 

December 1947 (Staatsblad No. H 419), 
houdende tijdelijke regeling van het per
sonenvervoer met motorrijtuigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Artikel 2 der Wet van II December 1947 

(Staatsblad No. H 419), houdende tijdelijke 
regeling van het personenvervoer met mo-
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torrijtuigen, wordt buitenwerking gesteld 
ten aanzien van: 

motorrijtuigen met een motorvermogen 
van niet meer dan 0.50 P.K., waarvan de 
merken door Onze Minister voornoemd in 
de Staatscourant bekend worden gemaakt. 

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

Soestdijk, 18 September 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Verkee,' en Waterstaat a.i., 

]. R. H. VAN S CHAIK. 
(Uitgeg. z2 October z948). 
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21 September 1948. BESLUIT ter bekend
making van de tekst der herziene 
Grondwet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Overzeese Gebiedsdelen van 20 Septem
ber 1948, n°. U 10745, Afdeling Wetgeving ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst der herziene Grondwet, gelijk die bij 
dit besluit is gevoegd, bekend te maken door 
plaatsing van dit besluit in het Staatsblad 
van het Koninkrijk der Nederlanden, het 
Staatsblad van Nederlandsch-Indië, het Gou
vernementsblad van Suriname en het Publi
catieblad van Curaçao. 

Onze Ministers van Binnenlandse Zaken 
en van Overzeese Gebiedsdelen zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit. 

's-Gravenhage, 21 September 1948. 
JULIANA. 

De Min. van. Binnen[. Zaken , 
J . H. VAN MAARSEVEEN . 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

(Uitgeg. 24 Sept. 1948.} 

GRONDWET 
VOOR HET 

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN 

EERSTE HOOFDSTUK 

Van het Rijk en zijn Inwoners 
Art. 1. Het Koninkrijk der Nederlanden 

omvat het grondgebied van Nederland, In
donesië en de Nederlandse Antillen. 

2. De Grondwet is alleen voor het Rijk in 
Europa verbindende, voor zover niet het· 
tegendeel daaruit blijkt. 

Waar in de volgende artikelen het Rijk 
wordt genoemd, wordt alleen het Rijk in 
Europa bedoeld. 

3. De wet kan provinciën en gemeenten. 
verenigen en splitsen en nieuwe vormen. 

De grenzen van het Rijk, van de provin
ciën en van de gemeenten kunnen door de· 
wet worden veranderd. 

4. Allen die zich op het grondgebied van 
het Rijk bevinden, hebben gelijke aanspraak.. 
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op bescherming van persoon en goederen. 
De wet regelt de toelating en de uitzetting 

van vreemdelingen en de algemene voor
waarden, op welke ten aanzien van hun uit
levering verdragen met vreemde Mogendhe
den kunnen worden gesloten. 

5. Ieder Nederlander is tot elke landsbe
diening benoembaar. 

Geen vreemdeling is hiertoe benoembaar, 
dan volgens de bepalingen der wet. 

6. De wet verklaart wie Nederlanders en 
wie ingezetenen zijn. 

Naturalisatie geschiedt door of krachtens 
de wet. 

De wet regelt de gevolgen der naturafü,a
tie ten aanzien van de echtgenote en minder
jarige kinderen van de genaturaliseerde. 

7. Niemand heeft voorafgaand verlof 
nodig, om door de drukpers gedachten of ge
voelens te openbaren, behoudens ieders ver
antwoordelijkheid volgens de wet. 

8. Ieder heeft het recht om verzoeken, mits 
schriftelijk, aan de bevoegde macht in te 
dienen. 

Elk verzoek moet door de verzoeker onder
tekend zijn. Ondertekening uit naam van 
anderen kan alleen geschieden krachtens 
schriftelijke bij het verzoek overgelegde vol
macht. 

Wettig bestaande lichamen kunnen aan de 
bevoegde macht verzoekschriften indienen, 
doch alleen over onderwerpen tot hun be
paalde werkkring behorende. 

9. Het recht der ingezetenen tot vereni
ging en vergadering wordt erkend. 

De wet regelt en beperkt de uitoefening 
van dat recht in het belang der openbare 
orde. 

TWEEDE HOOFDSTUK 

Van de Koning 

EERSTE AFDELING. 

Van de troonopvolging. 

10. De Kroon der Nederlanden is en blijft 
opgedragen aan Zijne Majesteit WILLEM 
FREDERIK, Prins van Oranje-Nassau, om 
door Hem en Zijn wettige nakomelingen te 
worden bezeten erfelijk, overeenkomstig de 
navolgende bepalingen. 

ll. De Kroon gaat bij erfopvolging over op 
Zijn zonen en verdere mannelijke uit mannen 
gekomen nakomelingen bij recht van eerst
geboorte, met dien verstande, dat bij vóór
overlijden van een rechthebbende diens zonen 
of verdere mannelijke uit mannen gekomen 
nakomelingen op gelijke wijze in Zijn plaats 
treden en de Kroon nooit in een jongere lijn 
of een jongere tak overgaat, zolang er in 
de oudere lijn of de oudere tak zodanige 
nakomeling wordt gevonden. 

12. Bij ontstentenis van opvolgers, in het 
voorgaande artikel aangewezen, gaat de 
Kroon over op de oudste in leven zijnde doch
ter van de laatstoverleden Koning. 

13. Bij ontstentenis ook van dochters uit 
de laatstoverleden Koning gaat de Kroon 
over op de oudste in leven zijnde dochter 
van de oudste zijner vooroverleden zoons, 
van w e dochters in leven zijn; bij ontsten
tenis van zodanige dochters op de oudste 
in leven zijnde zoon van de oudste zijner 
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vooroverleden dochters, van wie zoons in 
leven zijn, en bij ontstentenis ook van zo
danige zoons op de oudste in leven zijnde 
dochter van de oudste zijner vooroverleden 
dochters, van wie dochters in leven zijn. 

14. Bij ontstentenis van een opvolger, 
krachtens een der drie voorgaande artikelen 
tot de Kroon gerechtigd, gaat deze over op 
de man of de vrouw, die de laatstoverleden 
Koning, in de lijn der afstamming van Hare 
Majesteit Koningin WILHELMINA, Prinses 
van Oranje-Nassau, het naast, doch niet 
verder dan in de derde graad van bloedver
wantschap, bestaat. 

Bij gelijke graad van bloedverwantschap 
hebben mannen boven vrouwen en heeft 
daarna de eerstgeborene de voorrang. 

15. Afstand van de Kroon heeft ten op
zichte van de opvolging hetzelfde gevolg als 
overljjden. Behoudens het bepaalde in het 
volgend artikel zijn na de afstand geboren 
kinderen van de erfopvolging uitgesloten. 

16. Het kind, waarvan een vrouw zwanger 
is op het ogenblik van het overlijden des 
Konings, wordt ten opzichte van het recht 
op de Kroon als reeds geboren aangemerkt. 
Dood ter wereld komende wordt het geacht 
nooit te hebben bestaan. 

17. Van de erfopvolging, zowel voor zich 
zelf als voor hun nakomelingen, zijn uitge
sloten alle kinderen, geboren uit een huwelijk 
aangegaan door een Koning of een Koningin 
buiten gemeen overleg met de Staten-Gene
raal , of door een Prins of Prinses van het 
regerend Stamhuis buiten de bij de wet ver
leende toestemming. 

Zodanig huwelijk aangaande, doet een 
Koningin afstand van, en verliest een Prinses 
haar recht op de Kroon. 

Wanneer de Kroon, hetzij door erfopvol
ging, hetzij ingevolge artikel 18 of 19 in een 
ander Stamhuis is overgegaan, gelden deze 
bepalingen alleen voor de huwelijken, na 
het tijdstip van die overgang gesloten. 

18. Wanneer vooruitzicht bestaat, dat 
geen bevoegde opvolger naar de Grondwet 
aanwezig zal zijn, kan deze worden benoemd 
bij een wet, waarvan het ontwerp door de 
Koning wordt voorgedragen. 

De Staten-Generaal, daartoe in dubbelen 
getale bijeengeroepen, beraadslagen en be.
sluiten daarover in verenigde vergadering. 

19. Wanneer bij ·overlijden des Konings 
geen bevoegde opvolger naar de Grondwet 
bestaat, worden de Staten-Generaal binnen 
vier maanden na het overlijden door de Raad 
van State in dubbelen getale bijeengeroepen, 
ten einde in verenigde vergadering een 
Koning te benoemen. 

20. Al de bepalingen omtrent de erfop
volging worden op de nakomelingen van de 
Koning, op wie krachtens een der artikelen 
12, 13, 14, 18 of 19 de Kroon overgaat, van 
toepassing, in dier voege, dat het nieuwe 
Stamhuis ten opzichte van die opvolging van 
hem zijn oorsprong neemt op gelijke wijze en 
met dezelfde gevolgen als het Huis van 
Oranje-Nassau dit volgens artikel 10 doet 
uit wijlen Koning WILLEM FREDERIK, Prins 
van Oranje-Nassau. 

21. De Koning kan geen vreemde Kroon 
dragen. 

In geen geval kan de zetel der Regering 
buiten het Rijk worden verplaatst . 
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TWEEDE AFDELING. 

Van het inkomen der Kroon. 

22. Behalve het inkomen uit de domeinen, 
door de wet van 26 Augustus 1822, afgestaan 
en in 1848 door wijlen Koning Willem Il tot 
Kroondomein aan de Staat teruggegeven, 
geniet de Koning een jaarlijks inkomen ten 
Jaste van 's Rijks kas van f 1,000,000. 

23. De Koning worden tot deszelfs ge
bruik, zomer- en winterverblijven in gereed
heid gebracht, voor welker onderhoud echter 
niet meer dan f 100,000 jaarlijks ten laste 
van den Lande kunnen worden gebracht. 

24. De Koning en de leden van het Ko
ninklijk Huis, genoemd in de artikelen 26, 
28 en 29, zijn vrij van alle personele lasten. 

Geen vrijdom van enige andere belasting 
wordt door hen genoten. 

25. De Koning richt zijn Huis naar eigen 
goedvinden in. 

26. De gemaal van een regerende Konin
gin geniet uit 's Rijks kas een jaarlijks inko
men van f 200,000; hij blijft in het genot 
van dit inkomen na overlijden van de Ko
ningin, zolang hij weduwnaar is en de staat 
van Nederlander behoudt. 

Een Koningin geniet, na overlijden van de 
Koning, uit 's Rijks kas een jaarlijks inkomen 
van f 200,000 gedurende haar weduwlijke 
staat. 

Aan een Koning of een Koningin, die af
stand van de Kroon heeft gedaan, kan bij de 
wet een jaarlijks inkomen uit 's Rijks kas 
·ivorden toegekend. 

27. De oudste van des Konings zonen, of 
verdere mannelijke nakomelingen, die de 
vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, 
is des Konings eerste onderdaan, en voert de 
titel van Prins van Oranje. 

28. De Prins van Oranje geniet uit 's Rijks 
kas een jaarlijks inkomen van f 200,000, te 
rekenen van de tijd, dat hij de ouderdom van 
achttien jaren heeft vervuld. 

Dit inkomen wordt gebracht op f 400,000 
na het aangaan van een huwelijk, waartoe 
bij de wet toestemming is verleend. 

Na het overlijden van de Prins van Oranje 
geniet de Prinses-Weduwe uit 's Rijks kas 
een jaarlijks inkomen van f 200,000 gedu
rende haar weduwlijke staat. 

29. De dochter des Konings, die de ver
moedelijke erfgenaam is van de Kroon, ge
niet uit 's Rijkskas een jaarlijks inkomen van 
f 200,000, te rekenen van de tijd, dat zij de 
ouderdom van achttien jaren heeft vervuld. 

Indien zij een huwelijk aangaat, waartoe 
bij de wet toestemming is verleend, geniet 
haar gemaal uit 's Rijks kas eveneens een 
jaarlijks inkomen van f 200,000; hij blijft 
in het gehot van dit inkomen na overlijden 
van de Prinses, zolang hij weduwnaar is en 
de staat van Nederlander behoudt. 

Na het overlijden van haar gemaal geniet 
de Prinses, zolang zij ongehuwd blijft, een 
jaarlijks inkomen van f 400,000. 

De inkomens, bedoeld in dit artikel, blij
ven bestaan, ingeval later een Prins van 
Oranje geboren wordt. 

30. ·De bedragen, vastgesteld in deze af
deling, kunnen worden gewijzigd bij een wet. 

De Kamers der Staten-Generaal kunnen 
het ontwerp ener zodanige wet alsmede het 
ontwerp ener wet tot wijziging of intrekking 
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van een zodanige wet niet aannemen dan 
met de stemmen van twee derden van het 
aantal leden, waaruit elk der Kamers bestaat. 

DERDE AFDELING. 

Van de voogdij des Konings. 

31. De Koning is meerderjarig als zijn 
achttiende jaar vervuld is. 

Hetzelfde geldt van de. Prins van Oranje 
en van de dochter des Konings, die de ver
moedelijke erfgenaam is van de Kroon, inge
val dezen Regent worden. 

32. De voogdij van de minderjarige Ko
ning wordt geregeld en de voogd of voogden 
worden benoemd bij een wet. 

Over het ontwerp dier wet beraadslagen 
en besluiten de Staten-Generaal in verenigde 
vergadering. 

33. Deze wet wordt nog bij het leven van 
de Koning, voor het geval der minderjarig
heid zijns opvolgers, gemaakt. Mocht dit niet 
zijn geschied, zo worden, is het doenlijk, 
enige der naaste bloedverwanten van de 
minderjarige Koning over de regeling der 
voogdij gehoord. 

34. Alvorens de voogdij te aanvaarden, 
legt elke voogd, in een verenigde vergadering 
van de Staten-Generaal, in handen van de 
Voorzitter, de volgende eed of belofte af: 

,, Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; 
ik zweer (beloof) al de plichten, welke de 
voogdij mij oplegt, heilig te vervullen, en er 
mij bijzonder op te zullen toeleggen, om de 
Koning gehechtheid aan de Grondwet en 
liefde voor Zijn volk in te boezemen. 

,,Zo waarlijk helpe m ij God almachtig!" 
(,,Dat beloof ik!") 

35. Ingeval de Koning buiten staat ge
raakt de Regering waar te nemen, wordt in 
het nodige toezicht over zijn persoon voor
zien naar de voorschriften, omtrent de voogdij 
van een minderjarige Koning in artikel 32 
bepaald. 

De wet bepaalt de eed óf de belofte door 
de hiertoe benoemde voogd of voogden af te 
leggen. 

VIERDE AFDELING. 

Van het regentschap. 
36. Gedurende de minderjarigheid van de 

Koning wordt het Koninklijk gezag waarge
nomen door een Regent. 

37. De Regent wordt benoemd bij een wet, 
die tevens de opvolging in het regentschap, 
tot 's Konings meerderjarigheid toe, kan 
regelen. Over het ontwerp dier wet beraad
slagen en besluiten de Staten-Generaal in 
verenigde vergadering. 

De wet wordt nog bij het leven van de 
Koning, voor het geval der minderjarigheid 
zijns opvolgers, gemaakt. 

38. Het Koninklijk gezag wordt mede aan 
een Regent opgedragen, ingeval de Koning 
buiten staat geraakt de regering waar te ne
men. 

Wanneer de ministers , in rade verenigd, 
oordelen dat dit geval aanwezig is, geven zij 
van hun bevinding•kennis aan de Raad van 
State met uitnodiging om binnen een bepaal
de termijn advies uit te brengen. 

39. Blijven zij na afloop van de gestelde 
termijn bij hun oordeel, dan roepen zij de 
Staten-Generaal in verenigde vergadering 
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bijeen, om hun, onder overlegging van het 
advies van de Raad van State, zo dit is in
gekomen, van het voorhanden geval verslag 
te doen. 

40. Zijn de Staten-Generaal in verenigde 
vergadering van oordeel, dat het in artikel 
38, eerste lid, omschreven geval aanwezig is, 
dan verklaren zij dit bij een besluit, dat op 
last van de in artikel II 1, tweede lid, aange
wezen Voorzitter wordt afgekondigd en dat 
op de dag der afkondiging in werking treedt. 

Bij ontstentenis .van deze Voorzitter wordt 
door de vergadering een Voorzitter benoemd. 

41. In het geval van artikel 40, is de Prins 
van Oranje of de dochter des Konings, die 
de vermoedelijke erfgenaam is van de Kroon, 
wanneer zij hun achttiende jaar vervuld 
hebben, van rechtswege Regent. 

42. Ontbreekt een Prins van Oranje en 
een dochter des Konings, die de vermoedelijke 
erfgenaam is van de Kroon, of hebben zij 
hun achttiende jaar niet vervuld, dan wordt 
in het regentschap voorzien op een wijze, 
in artikel 37 bepaald; in het laatste geval tot 
aan het tijdstip, waarop zij hun achttiende 
jaar vervuld hebben. 

43. Het Koninklijk gezag wordt mede 
waargenomen door een Regent, ingeval de 
Koning krachtens een wet, waarvan het ont
werp door hem is voorgedragen, tijdelijk de 
uitoefening van het Koninklijk gezag heeft 
neergelegd. Over het ontwerp dier wet, 
welke tevens in de benoeming van de Regent 
voorziet, beraadslagen en besluiten de Staten
Generaal in verenigde vergadering. 

44. Bij het aanvaarden van het regent
schap legt de Regent in een verenigde verga
dering van de Staten-Generaal in handen 
van de Voorzitter de volgende eed of belofte 
af: 

,, Ik zweer (beloof) trouw aan de Koning; 
ik zweer (beloof), dat ik in de waarneming 
van het Koninklijk gezag, zolang de Koning 
minderjarig is (zolang de Koning buiten 
staat blijft de Regering waar te nemen of 
zolang de uitoefening van het Koninklijk 
gezag is neergelegd), de Grondwet steeds zal 
onderhouden en handhaven. 

,,Ik zweer (beloof), dat ik de onafhanke
lijkheid en het grondgebied van de Staat 
met al mijn vermogen zal verdedigen en be
waren; dat ik de algemene en bijzondere vrij
heid, en de rechten van alle des Konings 
onderdanen en van elk hunner zal bescher
men en tot instandhouding en bevordering 
van de algemene en bijzondere welvaart alle 
middelen aanwenden, welke de wetten te 
mijner beschikking stellen, gelijk een goed 
en getrouw Regent schuldig is te doen. 

,,Zo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(,,Dat beloof ik!") 

45. Wanneer een Regent buiten staat ge
raakt het regentschap waar te nemen, zijn 
de artikelen 38, tweede lid, 39 en 40 toepas
selijk. 

Is de opvolging in het regentschap niet 
geregeld, dan wordt artikel 37, eerste lid, 
toegepast. 

46. Het Koninklijk bezag wordt waarge
nomen door de Raad van State: 

1°. bij het overlijden des Konings, zolang 
niet in de troonopvolging volgens artikel 19 
is voorzien, voor de minderjarige Troonop-
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volger geen Regent is benoemd, of de Troon
opvolger of Regent afwezig is; 

z0 • in de gevallen van de artikelen 40 en 
45, zolang de Regent ontbreekt of afwezig 
is; en bij overlijden van de Regent, zolang 
zijn opvolger niet benoemd is en het regent
schap aanvaard heeft; 

3°. ingeval de troonopvolging onzeker is 
en de Regent ontbreekt of afwezig is. 

Deze waarneming houdt van rechtswege 
op, zodra de bevoegde Troonopvolger of 
Regent zijn waardigheid heeft aanvaard. 

Wanneer het regentschap moet worden X 
Wanneer in het regentschap moet worden 

voorzien, dient de Raad van State het daar
toe strekkend ontwerp van wet in: 

in de gevallen, onder 1°. en z 0 • vermeld, 
binnen de tijd van een maand na de aanvaar
ding der waarneming van het Koninklijk 
gezag; 

in het geval, onder 3°. vermeld, binnen de 
tijd van een maand nadat de troonopvolging 
heeft opgehouden onzeker te zijn. 

47. Een wet bepaalt, bij de benoeming van 
de Regent of bij de aanvaarding van het 
regentschap door de Prins van Oranje of 
door de dochter des Konings, die de vermoe
delijke erfgenaam is van de Kroon, de som, 
die op het jaarlijks inkomen van de Kroon 
zal worden genomen voor de kosten van het 
regentschap. 

Deze bepaling kan gedurende het regent
schap niet worden veranderd. 

48. Zodra het in artikel 38 omschreven 
geval heeft opgehouden te bestaan, wordt 
dit door de Staten-Generaal in verenigde 
vergadering verklaard bij een besluit, dat 
op last van de Voorzitter, in artikel 40 ver
meld, wordt afgekondigd. 

49. Dit besluit wordt genomen op voorstel 
van de Regent of van ten minste twintig 
leden der Staten-Generaal. 

Deze leden dienen hun voorstel in bij de 
Voorzitter der Eerste Kamer, die de beide 
Kamers onmiddellijk in verenigde vergade
ring bijeenroept. 

Is de zitting der Kamers gesloten, dan zijn 
die leden bevoegd de oproeping zelf te doen. 

50. De ministers en de voogd of voogden 
zijn persoonlijk gehouden aan de Kamers der 
Staten-Generaal, zo dikwerf dit wordt ge
vraagd, omtrent de toestand van de Koning 
of van de Regent verslag te doen. 

Artikel 97, derde lid, is te dezen ook op de 
voogden toepasselijk. 

51. Onmiddellijk na afkondiging van het 
in artikel 48 omschreven besluit herneemt 
de Koning de waarneming der Regering. 

VIJFDE AFDELING. 

Van de inhuldiging des Konings. 

52. De Koning, de Regering aanvaard 
hebbende, wordt zodra mogelijk plechtig 
beëdigd en ingehuldigd binnen de stad Am
sterdam, in een openbare en verenigde ver
gadering der Staten-Generaal. 

53. In deze vergadering wordt door de 
Koning de volgende eed of belofte op de 
Grondwet afgelegd: 

"Ik zweer (beloof) aan het Nederlandse 
volk, dat Ik de Grondwet steeds zal onder
houden en handhaven. 

54 



S. 1948, I 425 

., Ik zweer (beloof) dat Ik de onafhankelijk
heid en het grondgebied van de Staat met al 
Mijn vermogen zal verdedigen en bewaren; 
dat Ik de algemene en bijzondere vrijheid 
en de rechten van alle Mijne onderdanen zal 
beschermen, en tot instandhouding en bevor
dering van de algemene en bijzondere wel
vaart alle middelen zal aanwenden, welke de 
wetten te Mijner beschikking stellen, zoals 
een goed Koning schuldig is te doen . 

.,Zo waarlijk helpe Mij God almachtig!" 
(.,Dat beloof Ik!") 

54. Na het afleggen van deze eed of belofte 
wordt de Koning in dezelfde vergadering 
gehuldigd door de Staten-Generaal, wier 
Voorzitter de volgende plechtige verklaring 
uitspreekt, die vervolgens door hem en elk 
der leden, hoofd voor hoofd, beëdigd of be
vestigd wordt: 

"Wij ontvangen en huldigen, in naam van 
het Nederlandse volk en krachtens de Grond
wet, U als Koning; wij zweren (beloven), dat 
wij Uw onschendbaarheid en de rechtern 
Uwer Kroon zullen handhaven; wij zweren 
(beloven) alles te zullen doen wat goede en 
getrouwe Staten-Generaal schuldig zijn te 
doen. 

.,Zo waarlijk helpe ons God almachtig!" 
(.,Dat beloven wij!") 

ZESDE AFDELING. 

Van de macht des Konings. 
55. De Koning is onschendbaar; de minis

ters zijn verantwoordelijk. 
56. De uitvoerende macht berust bij de 

Koning. 
57. Door de Koning worden algemene 

maatregelen van bestuur vastgesteld. 
Bepalingen, door straffen te handhaven, 

worden in die maatregelen niet gemaakt, 
dan krachtens de wet. 

De wet regelt de op te leggen straffen. 
58. De Koning heeft het opperbestuur 

der buitenlandse betrekkingen. 
59. De Koning tracht geschillen met 

vreemde Mogendheden op te lossen door 
rechtspraak en andere vreedzame middelen. 
Hij verklaart geen oor og dan na vooraf
gaande toestemming van de Staten-Generaal. 

60. De Konihg sluit en bekrachtigt alle 
verdragen met vreemde Mogendheden. 

Tenzij de Koning zich de bevoegdheid tot 
het bekrachtigen van het verdrag bij de wet 
heeft voorbehouden, wordt een verdrag niet 
bekrachtigd, dan nadat het door de Staten
Generaal is goedgekeurd . 

Toetreding tot en opzegging van verdragen 
geschiedt door de Koning alleen krachtens 
de wet. 

Andere overeenkomsten met vreemde 
Mogendheden worden zo spoedig mogelijk 
aan de Staten-Generaal medegedeeld. 

61. De Koning heeft het oppergezag over 
zee- en landmacht. 

De militaire officieren worden door hem 
benoemd. Zij worden door hem bevorderd, 
ontslagen of op pensioen gesteld, volgens de 
regels door de wet te bepalen. 

De pensioenen worden door de wet gere
geld. 

62. De Koning heeft het opperbestuur over 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse An
tillen. 
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Voor zoveel niet bij de Grondwet of bij de
wet bepaalde bevoegdheden aan de Koning
zijn voorbehouden, wordt het algemeen be
stuur in naam des Konings uitgeoefend in 
Indonesië door de Gouverneur-Generaal en 
in Suriname en de Nederlandse Antillen door 
de Gouverneurs, op de wijze door de wet te 
regelen. 

De Koning doet jaarlijks aan de Staten
Generaal een omstandig verslag geven van 
bestuur en staat van Indonesië, Suriname en 
de Nederlandse Antillen. 

63. De staatsinrichting van Indonesië, 
Suriname en de Nederlandse Antillen wordt 
door de wet vastgesteld; andere.onderwerpen 
worden door de wet geregeld, zodra de behoef
te daaraan blijkt te bestaan. Behoudens bij 
de wet te bepalen uitzonderingen wordt, op 
de wijze bij de wet te regelen het vertegen
woordigend lichaam van het betrokken ge
bied gehoord. 

Onverminderd het bepaalde in het eerste 
lid van dit artikel wordt de regeling van de 
inwendige aangelegenheden van Indonesië. 
Suriname en de Nederlandse Antillen over
gelaten aan aldaar gevestigde organen, op 
de wijze bij de wet vast te stellen, tenzij bij 
de wet de bevoegdheid tot regeling van be
paalde onderwerpen of voor bepaalde ge
vallen aan de Koning is voorbehouden. 

64. De verordeningen, vastgesteld door 
de in het tweede lid van het vorige artikel 
bedoelde organen, kunnen op grond van 
strijd met de Grondwet, met de wet of met 
het algemeen belang bij de wet worden ver
nietigd. 

Zodanige verordeningen kunnen door de 
Koning worden geschorst op de wijze bij de 
wet te bepalen. 

65. De Koning heeft het opperbestuur van 
de algemene geldmiddelen. Hij regelt de 
bezoldiging van alle colleges en ambtenaren, 
die uit 's Rijks kas worden betaald. 

De wet regelt de bezoldiging van de Raad 
van State, van de Algemene Rekenkamer en 
van de rechterlijke macht. 

De Koning brengt de bezoldigingen op de 
begroting der Rijksuitgaven. 

De pensioenen der ambtenaren worden 
door de wet geregeld. 

66. De Koning heeft het recht van de 
munt. Hij vermag zijn beeltenis op de munt
speciën te doen stellen. 

67. De Koning verleent adeldom. 
Vreemde adeldom kan door geen Neder

lander worden aangenomen. 
68. Ridderorden worden door een wet, op 

het voorstel des Konings, ingesteld. 
69. Vreemde orden, waaraan geen ver

plichtingen verbonden zijn, mogen worden 
aangenomen door de Koning en, met zijn 
toestemming, door de Prinsen van zijn Huis. 

In geen geval mogen andere Nederlanders, 
of de vreemdelingen, die in Nederlandse 
staatsdienst zijn , vreemde ordetekenen, ti
tels, rang of waardigheid aannemen, zonder 
bijzonder verlof van de Koning. 

70. De Koning heeft het recht van gratie 
van straffen door rechterlijk vonnis opge
legd. 

Hij oefent dat recht uit na het advies te 
hebben ingewonnen van de rechter daartoe 
bij algemene maatregel van bestuur aange
wezen. 
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Amnestie of abolitie worden niet dan bij 
een wet toegestaan. 

71. Dispensatie van wetsbepalingen kan 
door de Koning slechts worden verleend met 
machtiging van de wet. 

De wet, welke deze machtiging verleent, 
noemt de bepalingen, waarover de bevoegd
heid tot dispensatie zich uitstrekt. 

Dispensatie van bepalingen van algemene 
maatregelen van bestuur is toegelaten voor 
zover de Koning zich de bevoegdheid daartoe 
bij de maatregel uitdrukkelijk heeft voorbe
houden. 

72. De geschillen tussen provinciën onder
ling ; provinciën en gemeenten ; gemeenten 
onderling ; alsmede tussen provinciën of 
gemeenten en waterschappen, veenschappen 
en veenpolders; niet behorende tot die , ver
meld in artikel 160 of tot die, waarvan de 
beslissing krachtens artikel 161 is opgedra
gen aan de gewone rechter of aan een college, 
met administratieve rechtspraak belast, 
worden door de Koning beslist. 

73. De Koning draagt aan de Staten
Generaal ontwerpen van wet voor en doet 
hun zodanige andere voorstellen als hij nodig 
acht. 

H ij heeft het recht de door de Staten
Generaal aangenomen wetsontwerpen al of 
niet goed te keuren. 

74. De wijze van afkondiging der wetten 
en der algemene maatregelen van bestuur 
en het tijdstip waarop zij aanvangen ver
bindende te zijn , worden door de wet gere
geld . 

Het formulier van afkondiging der wetten 
is het volgende : 

.,Wij " enz. .,Koning der Nederlanden, " 
enz. 

.,Allen, die deze zullen zien of horen lezen , 
saluut ! doen te weten: 

.,Alzo W ij in overweging genomen hebben, 
dat " enz . 

(De beweegredenen der wet). 
"Zo is het , dat Wij , de Raad van State 

gehoord , en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze" 
enz. 

(De i~houd der wet.) 
.,Gegeven , enz. 
Ingeval een Koningin regeert of het Ko

ninklijk gezag door een Regent of door de 
Raad van State wordt waargenomen, wordt 
de daardoor nodige wijziging in dit formulier 
gebracht. 

75. De Koning heeft het recht om de Ka
mers der Staten-Generaal, elke afzonderlijk 
of beide t e zamen, t e ontbinden. 

Het besluit , waardoor die ontbinding wordt 
uitgesproken , houdt tevens de last in tot het 
verkiezen van nieuwe Kmaers binnen veertig 
dagen, en tot het samenkomen der nieuw 
verkozen Kamers binnen drie maanden. 

De wet kan voor de na een ontbinding ge
kozen Kamers een andere zittingsduur dan 
in de artikelen 88 en 94 is bepaald, vast
stellen. 

De Raad van State, het Koninklijk gezag 
waarnemende, oefent het recht van ontbi.n
ding niet uit . 
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ZEVENDE AFDELING. 

Van de Raad van State, de Ministers, de 
Staatssecretarissen en de vaste colleges van 

advies en bijstand. 
76. Er is een Raad van State, welks samen

stelling en bevoegdheid worden geregeld 
door de wet. 

De Koning is Voorzitter van de Raad, en 
benoemt de leden. 

De Prins van Oranje en de dochter des 
Konings, die de vermoedelijke erfgenaam is 
van de Kroon, hebben, nadat hun achttiende 
jaar is vervuld, van rechtswege zitting in 
de Raad. 

77. De Koning brengt ter overweging bij 
de Raad van State alle voorstellen door hem 
aan de Staten-Generaal te doen of door deze 
aan hem gedaan, alsmede alle algemene 
maatregelen van bestuur van het Rijk en van 
Indonesië , Suriname en de Nederlandse 
Antillen. 

Aan het hoofd der uit te vaardigen be
sluiten wordt melding gemaakt dat de Raad 
van State deswege gehoord is. 

De Koning hoort wijders de Raad van Sta
te over alle zaken, waarin hij dat nodig oor-• 
deelt. 

De Koning alleen besluit en geeft telkens 
van zijn voorgenomen besluit kennis aan de 
Raad van State. 

78. De wet kan aan de Raad van State 
of aan een afdeling van die Raad de uitspraak 
over geschillen opdragen. 

79. De Koning stelt ministeriële departe
menten in. 

Hij benoemt Ministers en ontslaat hen 
naar welgevallen. Hij kan Ministers benoe
men, die niet belast zijn met de leiding van 
een ministerieel departement. Hij kan voor 
een departement een of meer Staatssecreta
rissen benoemen, die in alle gevallen , waarin 
de Minister, hoofd van het departement, 
zulks nodig acht en met inachtneming van 
diens aanwijzingen in diens plaats als Minis
ter optreden. De Staatssecretaris is uit dien 
hoofde verantwoordelijk, onverminderd de 
verantwoordelijkheid van de Minister, hoofd 
van het departement. Op hem is van over
eenkomstige toepassing hetgeen omtrent 
Ministers is bepaald in dit artikel en in de 
artikelen 55, 97, 99, rno, II3 en I7I. 

De Ministers zorgen voor de uitvoering 
der Grondwet en der andere wetten, voor 
zoverre die van de Kroon afhangt. 

Hun verantwoordelijkheid wordt geregeld 
door de wet. 

Bij het aanvaarden van hun betrekking 
leggen zij in handen van de Koning de vol
gende eed of belofte af: 

" Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
K oning en aan de Grondwet ; ik zweer (be
loof) al de plichten, welke het ministerambt 
mij oplegt, getrouw te zullen vervullen. 

,.Zo waarlijk helpe mij God almachtig! " 
(,.Dat beloof ik!") 

Alvorens tot die eed of die belofte te wor
den toegelaten, leggen zij de volgende eed 
(verklaring en belofte) van zuivering af: 

,.Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot Minis
ter te worden benoemd, directelijk of indi
rectelijk, aan geen persoon, onder wat naam 
of voorwendsel ook, enige giften of gaven 
beloofd of gegeven heb. 
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., Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd enige beloften of 
geschenken aannemen zal, directelijk of in
directelijk. 

.,Zo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(.,Dat verkla,lr en beloof ik! " ) 

Alle koninklijke besluiten en beschikkin
gen worden door één of meer van de Minis
ters mede-ondertekend. 

80. De instelling van vaste colleges van 
advies en bijstand aan de Regering geschiedt 
krachtens de wet, die tevens regelen inhoudt 
omtrent hun benoeming, samenstelling, werk
wijze en bevoegdheid. 

DERDE HOOFDSTUK 
Van de Staten-Generaal 

EERSTE AFDELING. 

Van de samenstelling der Staten-Generaal 
81 De Staten-Generaal vertegenwoordi

gen het gehele Nederlandse volk. 
82. De Staten-Generaal zijn verdeeld in 

een Eerste en Tweede Kamer. 
83. De leden der Tweede Kamer worden 

rechtstreeks gekozen door de ingezetenen, 
tevens Nederlanders of door de wet als Ne
derlandse onderdanen erkend, die de door 
de wet te bepalen leeftijd, welke niet beneden 
drie en twintig jaren mag zijn, hebben be
reikt . Ieder kiezer brengt slechts één stem 
uit. 

De wet bepaalt, in hoeverre de uitoefening 
van het kiesrecht wordt geschorst voor de 
militairen bij de zee- en de landmacht voor 
de tijd, gedurende welke zij zich onder de 
wapenen bevinden. 

Van de uitoefening van het kiesrecht zijn 
uitgesloten zij, wie dat recht bij onherroe
pelijke rechterlijke uitspraak is ontzegd; 
zij die rechtens van hun vrijheid zijn be
roofd; zij die krachtens onherroepelijke 
rechterlijke uitspraak wegens krankzinnig
heid of zwakheid van vermogens, de beschik
king of het beheer over hun goederen hebben 
verloren en zij die van de ouderlijke macht 
of de voogdij over een of meer hunner kin
deren ontzet zijn. Aan onherroepelijke ver
oordeling tot een vrijheidsstraf van meer 
dan een jaar of wegens bedelarij of landloperij, 
zomede aan meer dan twee, binnen een door 
de wet te bepalen tijdperk vallende, onher
roepelijke rechterlijke uitspraken openbare 
dronkenschap vaststellende, verbindt de wet 
tijdelijk of blijvend verlies van kiesrecht. 

84. De Tweede Kamer bestaat uit hon
derd leden, gekozen op de grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging binnen door 
de wet te stellen grenzen. 

Alles wat verder het kiesrecht en de wijze 
van verkiezing betreft, wordt door de wet 
geregeld. 

85. De Eerste Kamer bestaat uit vijftig 
leden. 

Zij worden verkozen door de leden van de 
Státen der provinciën op de grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging binnen door 
de wet te stellen grenzen. 

86. Wanneer de Staten-Generaal in dub
belen getale worden bijeengeroepen, wordt 
aan de gewone leden van elke Kamer een ge
lijk getal buitengewone leden toegevoegd, op 
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dezelfde wijze als de gewone te verkiezen. 
Het besluit der b ijeenroeping wijst tevens 

de dag der verkiezing aan. 

TWEEDE AFDELING . 

Van de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 
87. Om lid der Tweede Kamer te kunnen 

zijn wordt vereist, dat men Nederlander of 
door de wet als Nederlands onderdaan erkend 
zij, de ouderdom van dertig jaren vervuld 
hebbe, niet van de verkiesbaarheid ontzet 
zij , noch van de uitoefening van het kiesrecht 
zij uitgesloten krachtens de daaromtrent 
ingevolge artikel 83, derde lid, getroffen 
regeling, met uitzondering van gerechtelijke 
vrijheidsberoving en veroordeling tot een 
vrijheidsstraf anders dan wegens bedelarij 
of landloperij of wegens een feit, waaruit 
openbare dronkenschap blijkt. 

88. De leden der Tweede Kamer worden 
gekozen voor vier jaren. 

Zij treden tegelijk af en zijn dadelijk her
kiesbaar. 

89. De leden stemmen zonder last van of 
ruggespraak met hen, die benoemen. 

90. Bij het aanvaarden hunner betrekking 
leggen zij de volgende eed of belofte af : 

" Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
Grondwet. 

.,Zo waarlijk helpe mij God almachtig! " 
(.,Dat beloof ik!") 

Alvorens tot -die eed of die belofte te wor
den toegelaten, leggen zij de volgende eed 
(verklaring en belofte) van zuivering af : 

"Ik zweer (verklaar), dat ik, om tot lid 
der Staten-Generaal te worden benoemd, 
directelijk of ind irectelijk, aan geen persoon, 
onder wat naam of voorwendsel ook, enige 
giften of gaven beloofd of gegeven heb. 

., Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd enige beloften of 
geschenken aannemen zal, directelijk of in
directelijk. 

.,Zo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
(.,Dat verklaar en beloof ik!") 

Deze eden (beloften en verklaring) worden 
afgelegd in handen van de Koning of in de 
vergadering der Tweede Kamer in handen 
van de Voorzitter, daartoe door de Koning 
gemachtigd. 

91. De Voorzitter wordt door de Koning 
benoemd voor het tijdperk ener zitting, uit 
een door de Kamer aangeboden opgave van 
drie leden. 

92. De leden ontvangen een schadeloos
stelling van f 4500 's jaars, benevens, volgens 
regels door de wet te stellen, vergoeding voor 
reiskosten. Aan de Voorzitter wordt boven
dien een toelage van f 4500 's jaars toegekend. 

De in het vorige lid bedoelde schadeloos
stelling wordt niet genoten door de leden, 
die het ambt van Minister bekleden, noch 
door hen, die gedurende een gehele zitting 
afwezig bleven, noch ook door hen, die inge
volge het reglement van orde der Kamer zijn 
uitgesloten van het bijwonen harer vergade
ringen. 

.Aftredende leden ontvangen een pensioen 
van f 120 's jaars voor elk jaar, gedurende 
hetwelk zij lid der Kamer waren, tot een 
maximum van f 2800. Het pensioen · wordt 
niet genoten, zolang een afgetreden lid het 
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ambt van Minister bekleedt of, na herkie
zing, de in het eerste lid bedoelde schadeloos
stelling ontvangt. De wet regelt in welke 
andere gevallen, waarin naast dit pensioen 
middellijk of onmiddellijk uit een openbare 
kas een inkomen of pensioen genoten wordt, 
het eerstgenoemde pensioen wordt vermin
derd . 

Aan weduwen en wezen van Kamerleden 
of gewezen Kamerleden wordt pensioen ver
leend volgens regel& door de wet te stellen. 

De bedragen, vastgesteld in dit artikel, 
kunnen worden gewijzigd bij een wet . 

De Kamers der Staten-Generaal kunnen 
het ontwerp ener zodanige wet alsmede het 
ontwerp ener wet tot wijziging of intrekking 
van een zodanige wet niet aannemen dan 
met de stemmen van twee derden van het 

· aantal leden, waaruit elk der Kamers bestaat. 

DERDE AFDELING. 

Van de Eerste Kamer der Staten-Generaal. 
93. Om lid der Eerste Kamer te kunnen 

zijn, moet men voldoen aan dezelfde ver
eisten als voor het lidmaatschap der Tweede 
Kàmer zijn gesteld. 

94. De leden der Eerste Kamer worden ge
kozen voor zes jaren. Artikel 89 is op hen 
van toepassing. 

Zij leggen bij het aanvaarden hunner be
trekking gelijke eden (beloften en verklaring) 
af, als voor de leden der Tweede Kamer zijn 
bepaald, hetzij in handen van de Koning, 
.hetzij in de vergadering der Eerste Kamer 
in handen van de Voorzitter, daartoe door 
de Koning gemachtigd. 

Zij genieten reis- en verblijfkosten volgens 
de wet. 

De helft treedt om de drie jaren af. De 
uitvallende leden zijn dadelijk herkiesbaar. 

95. De Voorzitter wordt door de Koning 
uit de leden benoemd voor het tijdperk ener 
zitting. 

VIERDE AFDELING. 

Beschikkingen aan beide Kamers gemeen . 
96. Niemand kan tegelijk lid der beide 

Kamers zijn. 
Die tegelijk tot lid van beide Kamers is 

gekozen, verklaart welke dier benoemingen 
hij aanneemt. 

97. De ministers hebben zitting in de beide 
Kamers. Zij hebben als zodanig alleen een 
raadgevende stem. Zij kunnen zich in de 
vergadering doen bijstaan door de ambtena
ren, daartoe door hen aangewezen. 

Zij geven aan de Kamers, hetzij mondeling, 
hetzij schriftelijk, de verlangde inlichtingen, 
waarvan het verlenen niet strijdig kan wor
den geoordeeld met het belang van de Staat. 

Zij kunnen door elk der Kamers worden 
uitgenodigd om te dien einde ter vergadering 
tegenwoordig te zijn. 

98. Beide Kamers hebben, zowel ieder 
afzonderlijk als in verenigde vergadering, 
het recht van onderzoek (enquête), te regelen 
door de wet. 

99. Een lid van de Staten-Generaal kan 
niet tegelijkertijd zijn Minister, vice-presi
dent of lid van de Raad van State, president, 
vice-president of lid van of procureur-gene
raal of advocaat-generaal bij de Hoge Raad, 
noch president of lid van de Algemene 
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Rekenkamer, noch Commissaris des Konings 
in een provincie. 

Nochtans kan een Minister, bij · een verkie
zing tot lid der Staten-Generaal gekozen, ten 
hoogste drie maanden na zijn toelating als lid 
het ambt van Minister en het lidmaatschap 
der Staten-Generaal verenigen. 

De wet regelt voor zoveel nodig de gevol
gen van de vereniging van het lidmaatschap 
van een der beide Kamers met andere dan 
de in het eerste lid uitgesloten, uit 's Lands 
kas bezoldigde ambten. 

Krijgslieden in werkelijke dienst, het lid
maatschap van een der beide Kamers aan
vaardende, zijn gedurende dat lidmaatschap 
van rechtswege op non-activiteit . Ophou
dende lid te zijn, keren zij tot de werkelijke 
dienst terug. 

100. De leden der Staten-Generaal, als
mede de ministers, de commissarissen be
doeld in artikel II3, tweede lid, en de ambte
naren, bedoeld in artikel 97, eerste lid, zijn 
niet gerechtelijk vervolgbaar voor hetgeen 
zij in de vergadering hebben gezegd of aan 
haar schriftelijk hebben overgelegd. 

101. Voor zover de wet niet anders be
paalt, onderzoekt elke Kamer de geloofs
brieven harer nieuw inkomende leden, en 
beslist de geschillen, welke aangaande die 
geloofsbrieven of de verkiezing zelf oprijzen, 
volgens regels door de wet te stellen. 

102. Elke Kamer benoemt haar griffier. 
Deze mag niet tegelijk lid van een der 

Kamers zijn. 
103. De Staten-Generaal komen ten min

ste eenmaal 's jaars te zamen. 
Hun gewone zitting wordt geopend op de 

derde Dinsdag in September. 
De Koning roept een buitengewone zitting 

bijeen, zo dikwijls hij zulks nodig oordeelt. 
104. De afzonderlijke vergaderingen der 

beide Kamers en evenzo de verenigde verga
deringen worden in het openbaar gehouden. 

De deuren worden gesloten, wanneer een 
tiende gedeelte der aanwezige leden het 
vordert of de Voorzitter het nodig keurt. 

De vergadering beslist, of met gesloten 
deuren zal worden beraadslaagd. 

Over de punten in besloten vergadering 
behandeld, kan daarin ook een besluit wor
den genomen. 

105. Is bij overlijden des Konings of bij 
afstand van de Kroon de zitting gesloten. dan 
vergaderen de Staten-Generaal zonder voor
afgaande oproeping. 

Deze buitengewone zitting wordt op de 
vijfde dag na het overlijden of na de afstand 
geopend. Zijn de Kamers ontbonden, dan 
vangt deze termijn aan van de afloop der 
nieuwe verkiezingen. 

106. De zitting der Staten-Generaal wordt 
in verenigde vergadering der beide Kamers 
door de Koning of door een commissie van 
zijnentwege geopend. Zij wordt op dezelfde 
wijze gesloten, wanneer hij oordeelt, dat het 
belang van de Staat niet vordert haar te doen 
voortduren. 

De gewone jaarlijkse zitting duurt ten 
minste twintig dagen, tenzij de Koning ge
bruik make van het recht in artikel 75 om
schreven. 

107. Bij ontbinding van een der Kamers 
of van beide sluit de Koning tevens de zitting 
der Staten-Generaal. 
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108. De Kamers mogen noch afzonderlijk 
noch in verenigde vergadering beraadslagen 
of besluiten, zo niet meer dan de helft der 
leden tegenwoordig is. 

109. Alle besluiten over zaken worden bij 
volstrekte meerderheid der stemmende leden 
opgemaakt. 

Bij staken van stemmen wordt het nemen 
van het besluit tot een volgende vergadering 
uitgesteld . 

In deze , en evenzo in een voltallige verga
dering, wordt, bij staken van stemmen, het 
voorstel geacht niet te zijn aangenomen. 

De stemming moet geschieden bij hoofde
lijke oproeping, wanneer één der leden dit 
verlangt en alsdan mondeling. 

110. De stemming over personen voor de 
benoemingen of voordrachten in de Grond
wet vermeld, geschiedt bij besloten en onge
tekende briefjes. 

De volstrekte meerderheid der stemmende 
leden beslist ; bij staken van stemmen beslist 
het lot. 

111. Bij een verenigde vergadering wor
den de beide Kamers als slechts één be
schouwd en nemen haar leden, naar wille
keur door elkander plaats . 

De Voorzitter der Eerste Kamer heeft de 
leiding der vergadering. 

VIJFDE AFDELING. 

Van de wetgevende macht. 
112. De wetgevende macht wordt geza

menlijk door de Koning en de Staten-Gene
raal uitgeoefend. 

113. De Koning zendt zijn voorstellen, 
hetzij van wet , hetzij andere, aan de Tweede 
Kamer bij een schriftelijke boodschap of 
door een commissie. 

Hij kan aan bijzondere door hem aange
wezen commissarissen opdragen de ministers 
bij het behandelen van die voorstellen in de 
vergaderingen der Staten-Generaal bij te 
staan. 

114. Aan de openbare beraadslaging over 
enig ingekomen voorstel des Konings gaat 
altijd een onderzoek van dat voorstel vooraf. 

De Kamer bepaalt in haar Reglement van 
Orde de wijze, waarop dit onderzoek zal 
worden ingesteld. 

115. De Tweede Kamer alsmede de ver
enigde vergadering der Staten-Generaal 
heeft het recht wijzigingen in een voorstel 
des Konings te maken. 

116. Wanneer de Tweede Kamer tot aan
neming van het voorstel, hetzij onveranderd, 
hetzij gewijzigd, besluit, zendt zij het aan 
áe Eerste Kamer met het volgende formulier: 

"De Tweede Kamer der Staten-Generaal 
zendt aan de Eerste Kamer het hiernevens 
gaande voorstel des Konings en is van oor
deel, dat het, zoals het daar ligt, door de 
Staten-Generaal behoort te worden aange
nomen." 

Wanneer de Tweede Kamer tot het niet
aannemen van het voorstel besluit , geeft zij 
daarvan kennis aan de Koning met het vol
gende formulier : 

"De Tweede Kamer der Staten-Generaal 
betuigt de Koning haar dank voor Zijn ijver . 
in het bevorderen van de belangen van de 
Staat en verzoekt Hem eerbiedig het gedane 
voorstel in nadere overweging te nemen ." 
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117. De Eerste Kamer overweegt, met 
inachtneming van artikel I 14 het voorstel 
zodanig als het door de Tweede Kamer is 
aangenomen. 

Wanneer zij tot aanneming van het voor
stel besluit, geeft zij daarvan kennis aan de 
Koning en aan de Tweede Kamer met de 
volgende formulieren: 

,,Aan de Koning. 
" De Staten-Generaal betuigen de Koning 

hun dank voor Zijn ijver in het bevorderen 
van de belangen van de Staat en verenigen 
zich met het voorstel zoals het daar ligt." 

,,Aan de Tweede Kamer. 
"De Eerste Kamer der Staten-Generaal 

geeft aan de Tweede Kamer kennis, dat zij 
zich heeft verenigd met het voorstel betrek-
kelijk ...... . , op de . ..... . 
aan haar door de Tweede Kamer toegezon
den." 

Wanneer de Eerste Kamer tot niet-aan
neming van het voorstel besluit, geeft zij 
daarvan kennis aan de Koning en aan de 
Tweede Kamer met de volgende formulie
ren: 

,,Aan de Koning. 
"De Eerste Kamer der Staten-Generaal 

betuigt de Koning haar dank voor Zijn ijver 
in het bevorderen van de belangen van de 
Staat, en verzoekt Hem eerbiedig het gedane 
voorstel in nadere overweging te nemen. " 

,,Aan de Tweede Kamer. 
"De Eerste Kamer der Staten-Generaal 

geeft aan de Tweede Kamer kennis, dat zij 
de Koning eerbiedig heeft verzocht het voor
stel betrekkelijk . . . . . . . , op de 
aan haar door de Tweede Kamer toegezon
den, in nadere overweging te nemen. " 

118. Zolang de Eerste Kamer nog niet 
heeft beslist, blijft de Koning bevoegd het 
door hem gedaan voorstel weder in te trek
ken. 

119. De Staten-Generaal hebben het recht 
voorstellen van wet aan de Koning te doen. 

120. De voordracht daartoe behoort uit
sluitend aan de Tweede Kamer, die het voor
stel overweegt op gelijke wijze als zulks ten 
aanzien van 's Konings voorstellen is be
paald, en, na aanneming, aan de Eerste 
Kamer verzendt met het volgende formulier: 

"De Tweede Kamer der Staten-Generaal 
zendt aan de Eerste Kamer het hiernevens
gaande voorstel, en is van oordeel, dat de 
Staten-Generaal daarop 's Konings bewilli
ging behoren te verzoeken." 

Zij is bevoegd aan een of meer van haar 
leden de schriftelijke en mondelinge verde
diging van haar voorstel in de Eerste Kamer 
op te dragen. 

121. Wanneer de Eerste Kamer, na daar
over op de gewone wijze te hebben beraad
slaagd, het voorstel goedkeurt, zendt zij het 
aan de Koning met het volgende formulier: 

"De Staten-Generaal, oordelende dat het 
nevensgaande voorstel zou kunnen strekken 
tot bevordering van de belangen van de 
Staat, verzoeken eerbiedig daarop 's Konings 
bewilliging. " 

Voorts geeft zij daarvan kennis aan de 
Tweede Kamer met het volgende formulier: 

"De Eerste Kamer der Staten-Generaal 
geeft kennis aan de Tweede Kamer, dat zij 
zich heeft verenigd met het van haar op de 

ontvangen voorstel betrekkelijk 
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. . . en daarop namens de Staten
Generaal 's Konings bewilliging heeft ver

·zocht." 
Wanneer de Eerste Kamer het voorstel 

niet goedkeurt, zo geeft zij daarvan kennis 
aan de Tweede Kamer met het volgende for
mulier: 

"De Eerste Kamer der Staten-Generaal 
heeft geen genoegzame reden gevonden om 
op het hiernevens teruggaande voorstel 
's Konings bewilliging te verzoeken." 

122. Andere voordrachten, dan voorstellen 
van wet, kunnen door elke Kamer afzonder
lijk aan de Koning worden gedaan. 

123. De Koning doet de Staten-Generaal 
zo spoedig mogelijk kennis dragen, of hij 

-een voorstel van wet, door hen aangenomen, 
al dan niet goedkeurt. Die kennisgeving 
geschiedt met een der volgende formulieren: 

,,De Koning bewilligt in het voorstel." 
of: 

.. Pe Koning houdt het voorstel in over
·weging." 

124. Alle voorstellen van wet, door de 
.Staten-Generaal aangenomen en door de 
Koning goedgekeurd, verkrijgen kracht van 
wet en worden door de Koning afgekondigd. 

De wetten zijn onschendbaar. 
125. De wetten zijn alleen voor het Rijk 

verbindende, voor zover daarin niet is uit
gedrukt dat zij voor Indonesië, Suriname en 
-de Nederlandse Antillen verbindend zijn. 

ZESDE AFDELING. 

Van de begrating. 
126. Door de wet worden de begrotingen 

·van alle uitgaven des Rijks vastgesteld, en 
• de middelen tot dekking aangewezen. 

127. De ontwerpen der algemene begro
·tingswetten worden door de Koning bij de 
Tweede Kamer ingediend dadelijk na het 

-openen der gewone zitting van de Staten
Generaal, vóór de aanvang van het tijdperk, 

· waarvoor de begrotingen moeten dienen. Dat 
·tijdperk mag niet langer zijn dan twee jaar. 

128. Geen hoofdstuk der begroting van 
uitgaven kan meer dan die voor een departe
ment van algemeen b~stuur behelzen. 

Ieder hoofdstuk wordt in één of meer ont
werpen van wet vervat. 

Door zodanige wet kan overschrijving wor
den toegestaan. 

129. De verantwoording van de Rijksuit
gaven en -ontvangsten over elke dienst 

·wordt, onder overlegging van de door de 
Rekenkamer goedgekeurde rekening, aan de 

·wetgevende macht gedaan naar de voor
schriften van de wet. 

VIERDE HOOFDSTUK 
Van de Provinciale Staten en de 

Gemeentebesturen 

EERSTE AFDELING. 
Van de samenstelling der Provinciale Staten. 

130. De leden der Provinciale Staten wor
den voor vier jaren rechtstreeks gekozen 
door de ingezetenen der provincie, tevens 
Nederlanders, of door de wet als Nederlandse 
onderdanen erkend, die de door de wet te 
bepalen leeftijd, welke niet beneden drie en 

-twintig jaren mag zijn, hebben bereikt. De 
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verkiezing geschiedt op de grondslag van 
evenredige vertegenwoordiging binnen door 
de wet te stellen grenzen. 

De laatste zinsnede van het eerste lid, het 
tweede en derde lid van artikel 83 zijn van 
toepassing. 

Zij treden tegelijk af en zijn dadelijk her
kiesbaar. 

Om lid der Provinciale Staten te kunnen 
zijn wordt vereist, dat men Nederlander of 
door de wet als Nederlands onderdaan erkend 
en ingezeten der provincie zij, de ouderdom 
van vijf en twintig jaren vervuld hebbe, niet 
van de verkiesbaarheid ontzet zij, noch van 
de uitoefening van het kiesrecht zij uitgeslo
ten krachtens de daaromtrent ingevolge 
artikel 83, derde lid, getroffen regeling, met 
uitzondering van gerechtelijke vrijheidsbero
ving en veroordeling tot een vrijheidsstraf 
anders dan wegens bedelarij of landloperij 
of wegens een feit, waaruit openbare dron
kenschap blijkt . 

De verkiezing van de leden der Provinciale 
Staten heeft plaats op de wijze door de wet 
te regelen. 

131. De leden der Staten leggen bij het 
aanvaarden hunner betrekking de volgende 
eed of belofte af: 

"Ik zweer {beloof) trouw aan de Grondwet 
en aan de wetten des Rijks. 

,,Zo waarlijk helpe mij God almachtig!" 
{,,Dat beloof ik!") 

Zij worden tot die eed {belofte) toegelaten 
na alvorens te hebben afgelegd gelijke eed 
{verklaring en belofte) · van zuivering als 
hierboven in artikel 90 voor de leden van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal is be
paald. 

132. De Staten vergaderen zo dikwerf in 
het jaar als de wet bepaalt, en bovendien 
wanneer zij door de Koning buitengewoon 
worden bijeengeroepen. 

De vergaderingen zijn openbaar, met het
zelfde voorbehoud als ten aanzien van de 
vergadering der Kamers van de Staten-Gene
raal is bepaald in artikel 104. 

133. De leden der Staten stemmen zonder 
last van of ruggespraak met hen die benoe
men. 

134. Omtrent het beraadslagen en stem
men gelden de regels in de artikelen 108, 109 
en no, eerste lid, ten aanzien van de Kamers 
der Staten-Generaal voorgeschreven. 

TWEEDE AFDELING. 

Van de macht der Provinciale Staten. 
135. Het gezag en de macht van de Staten 

worden door de wet geregeld met inacht
neming van de voorschriften in de volgende 
artikelen dezer afdeling vervat. 

136. Aan de Staten wordt de regeling en 
het bestuur van de huishouding der provincie 
overgelaten. 

Zij maken de verordeningen, die zij voor 
het provinciaal belang nodig oordelen. 

Die verordeningen behoeven de goedkeu
ring des Konings; deze kan niet. worden ge
weigerd dan bij een met redenen omkleed 
besluit, de Raad van State gehoord. 

137. Wanneer de wetten of de algemene 
maatregelen van bestuur het vorderen, ver
lenen de Staten hun medewerking tot uit
voering daarvan. 
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138. Elk besluit der Staten tot het invoe
ren, wijzigen of afschaffen van een provinciale 
belasting, behoeft de goedkeuring des Ko
nings. 

De wet geeft algemene regels ten aanzien 
van de provinciale belastingen. 

Deze belastingen mogen de doorvoer, de 
uitvoer naar en de invoer uit andere provin
ciën niet belemmeren. 

139. De begroting der provinciale inkom
sten en uitgaven, jaarlijks door de Staten op 
te maken, behoeft de goedkeuring des Ko
nings. 

De wet regelt het vaststellen van de pro
vinciale rekening. 

140. De Staten kunnen de belangen van 
hun provinciën en van haar ingezetenen bij 
de Koning en bij de Staten-Generaal voor
staan. 

141. De Staten benoemen uit hun midden 
een college van Gedeputeerde Staten, waar
aan, volgens de regels door de wet te stellen, 
de dagelijkse leiding en uitvoering van zaken 
worden opgedragen, en zulks hetzij de Staten 
zijn vergaderd of niet. 

142. De macht des Konings om de beslui
ten van Provinciale Staten of van Gedepu
teerde Staten, die met de wet of het alge
meen belang strijdig zijn , te schorsen en te 
vernietigen, wordt bij de wet geregeld. 

143. De Koning stelt in elke provincie een 
. Commissaris aan met de uitvoering zijner 
bevelen en met het toezicht op de verrich
tingen der Staten belast. 

Deze Commissaris .is Voorzitter van de ver
gadering der Provinciale Staten en van die 
der Gedeputeerde Staten en heeft in laatst
genoemd college stem. 

Zijn jaarwedde en de kosten zijner woning 
worden op de begroting der Rijksuitgaven 
gebracht. De wet beslist of andere uitgaven 
van het provinciaal bestuur ten laste van 
het Rijk komen. 

DERDE AFDELING. 

Van de Gemeentebesturen . 
144. De samenstelling, inrichting en be

voegdheid der gemeentebesturen worden 
door de wet geregeld met inachtneming der 
voorschriften in de volgende artikelen dezer 
afdeling vervat. 

145. Aan het hoofd der gemeente staat 
een raad, welks leden rechtstreeks voor een 
bepaald aantal jaren worden gekozen door de 
ingezetenen der gemeente, tevens Nederlan
ders of door de wet als Nederlandse onder
danen erkend, die de door de wet te bepalen 
leeftijd, welke niet beneden drie en twintig 
jaren mag zijn, hebben bereikt. De verkie
zing geschiedt op de grondslag van evenredi
ge vertegenwoordiging binnen door de wet 
te stellen grenzen. 

De laatste zinsnede van het eerste lid, het 
tweede en derde lid van artikel 83 zijn van 
toepassing. 

Om lid van de raad te kunnen zijn wordt 
vereist, dat men Nederlander of door de wet 
als Nederlands onderdaan erkend en inge
zeten der gemeente zij, de ouderdom van 
drie en twintig jaren vervuld hebbe, niet 
van de verkiesbaarheid ontzet zij, noch van 
de uitoefening van het kiesrecht zij uitge
sloten krachtens de daaromtrent ingevolge 
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artikel 83, derde lid , getroffen regeling, met 
uitzondering van gerechtelijke vrijheidsbe
roving en veroordeling tot een vrijheidsstraf 
anders dan wegens bedelarij of landloperij of 
wegens een feit , waaruit openbare dronken
schap blijkt. 

De verkiezing van de raad heeft plaats op, 
de wijze door de wet te regelen. 

De Voorzitter wordt door de Koning, ook 
buiten de leden van de raad, benoemd en 
door hem ontslagen. 

146. Aan de raad wordt de regeling en het 
bestuur van de huishouding der gemeente 
overgelaten. Hij kan in te bepalen gevallen, 
met inachtneming van te stellen regels, onder 
zijn toezicht het bestuur van te bepalen 
takken van de huishouding der gemeente ge
heel of ten dele aan andere organen opdragen. 

Hij maakt de verordeningen, die hij in het 
belang der gemeente nodig oordeelt. 

Wanneer de wetten, algemene maatregelen 
van bestuur of provinciale verordeningen het 
vorderen, verlenen de gemeentebesturen hun 
medewerking tot uitvoering daarvan. 

Wanneer de regeling en het bestuur van 
de huishouding ener gemeente grovelijk 
worden verwaarloosd, kan een wet de wijze 
bepalen, waarop in het bestuur dier gemeen
te, met afwijking van het eerste en tweede
lid van dit artikel, wordt voorzien. 

De wet bepaalt, welk gezag het gemeente-· 
bestuur vervangt, wanneer dit in gebreke 
blijft in de uitvoering der wetten, ·der alge
mene maatregelen van bestuur of der pro
vinciale verordeningen te voorzien. 

147. De macht des Konings om de beslui
ten van gemeentebesturen, die met de wet 
of het algemeen belang strijdig zijn, te schor-
sen en te vernietigen, wordt bij de wet gere
geld. 

148. De besluiten der gemeentebesturen, 
rakende zodanige beschikking over gemeen-· 
te-eigendom of zodanige andere burgerlijke 
rechtshandelingen als de wet aanwijst, als
mede de begrotingen van inkomsten en uit
gaven, worden aan de goedkeuring der Gede
puteerde Staten onderworpen. 

Het opmaken der begrotingen en het vast-• 
stellen der rekeningen wordt door de wet· 
geregeld. 

149. De besluiten der gemeentebesturen 
rakende het invoeren, wijzigen of afschaffen. 
van een plaatselijke belasting behoeven de 
goedkeuring des Konings. 

De wet geeft algemene regels ten aanzien 
der plaatselijke belastingen. 

Deze belastingen mogen de doorvoer, d e
uitvoer naar en de invoer uit andere gemeen
ten niet belemmeren. 

150. De gemelde besturen kunnen de be
langen van hun gemeenten en van haar inge
zetenen voorstaan bij de Koning, bij de Sta~ 
ten-Generaal en bij de Staten der provincie 
waartoe zij behoren. 

151 . De wet regelt de voorziening in zaken,. 
belangen, inrichtingen of werken, bij welke 
twee of meer gemeenten zijn betrokken. 

VIJFDE HOOFDSTU K 

Van openbare lich amen voor beroep 
en be1lrljf 

152. De wet kan voor bepaalde beroepen 
en bedrijven en groepen daarvan, alsmede· 
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voor het beroeps- en bedrijfsleven in het 
algemeen, lichamen instellen, ten einde rege
lend op te t reden. 

De samenstelling , inrichting en bevoegd
heid van deze lichamen worden door· de 
wet geregeld. 

153. De wet kan aan deze lichamen veror
denende bevoegdheid geven. 

154. De besluiten van deze lichamen, die 
met de wet of het algemeen belang strijdig 
zijn, kunnen worden geschorst en vernietigd 
volgens regels bij de wet t e stellen. 

De wet kan bepaalde besluiten dezer licha
men aan goedkeuring onderwerpen, volgens 
door haar te stellen regels . 

ZE SDE HOOFDSTUJ{ 
Van ander e Uchamen mot verord enende 

bevoegdheid 
155. De wet kan aan andere dan in de 

Grondwet genoemde lichamen verordenende 
bevoegdheid geven. 

ZE VENDE HOO FDSTUK 
Van de Justitie 

EERSTE AFDELING. 
Algemene bep~lingen. 

156. Er wordt alom in het Rijk recht ge
sproken in naam des Konings. 

157. Het burgerlijk en handelsrecht, het 
burgerlijk en militair strafrecht, de rechts
pleging en de inrichting der rechterlijke macht 
worden bij de wet geregeld in algemene wet
boeken , behoudens de bevoegdheid der wet
gevende macht om enkele onderwerpen in 
afzonderlijke wetten te regelen. 

158. Onteigening ten algemenen nutte 
kan niet plaats hebben dan na voorafgaande 
verklaring bij de wet, dat het algemeen nut 
onteigening vordert en tegen vooraf genoten 
of vooraf verzekerde schadeloosstelling, een 
en ander volgens de voorschriften der wet. 

De wet bepaalt de gevallen in welke de 
voorafgaande verklaring bij de wet niet wordt 
vereist . 

Het vereiste, dat de verschuldigde schade
loosstelling vooraf betaald of verzekerd zij, 
geldt niet, wanneer oorlog, oorlogsgevaar, 
oproer, brand of watersnood een onverwijlde 
inbezitneming vordert . 

Dit artikel is niet van toepassing op aard
haling, waartoe het recht in 1886 bestond. 

159. Waar in het algemeen belang eigen
dom door het openbaar gezag moet worden 
vernietigd of, hetzij voortdurend, hetzij 
tijdelijk, moet worden onbruikbaar gemaakt, 
geschiedt dit tegen schadeloosstelling, tenzij 
de wet het tegendeel bepaalt. 

Het gebruik van eigendom tot het voor
bereiden en het stellen van militaire inun
datiën, wanneer dit wegens oorlog of oor
logsgevaar wordt gevorderd, wordt bij de wet 
geregeld. 

160. Alle twistgedingen over eigendom of 
daaruit voortspruitende rechten, over schuld
vordering en andere burgerlijke rechten 
behoren bij uitsluiting tot de kennisneming 
van de rechterlijke macht. 

161. De wet kan de beslissing van twist
gedingen, niet behorende tot die, vermeld in 
artikel 160, hetzij aan de gewone rechter, het-
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zij aan een college met administratieve recht
spraak belast, opdragen; zij regelt de wijze 
van behandeling en de gevolgen der beslis
singen. 

162. De rechterlijke macht wordt alleen 
uitgeoefend door rechters , welke de wet aan
wijst. De wet kan bepalen, dat aan de be
rechting van door haar aan te wijzen ge
dingen als in artikel 160 bedoeld mede wordt 
deelgenomen door niet tot de rechterlijke 
macht behorende personen. 

163. Niemand kan tegen zijn wil worden 
afgetrokken van de rechter, die de wet hem 
toekent. 

De wet regelt de wijze, waarop geschillen 
over bevoegdheid , tussen de administratieve 
en rechterlijke macht ontstaan, worden be
slist . 

164. Buiten de gevaJlen in de wet bepaald, 
, mag niemand in hechtenis worden gehomen, 

dan op een bevel van de rechter, inhoudende 
de redenen der gedane aanhouding. Dit bevel 
moet bij, of zo spoedig mogelijk na de aan
houding betekend worden aan degene, te
gen wie het is gericht. 

De wet bepaalt de vorm van dit bevel en 
de tijd binnen welke aJle aangehoudenen 
moeten worden verhoord. 

165. Het binnentreden in een woning tegen 
de wil van de bewoner is aJleen geoorloofd 
in de gevallen bij de wet bepaald, krachtens 
een bijzondere of algemene last van een macht 
door de wet aangewezen. 

De wet regelt de vormen, waaraan de uit
oefening van deze bevoegdheid gebonden is. 

166. Het geheim der aan de post of andere 
openbare instelling van vervoer toevertrouw
de brieven is onschendbaar, behalve op last 
des rechters, in de gevallen in de wet om
schreven. 

167. Op geen misdrijf mag als straf ge
steld worden de algemene verbeurdverklaring 
der goederen, de schuldige toebehorende. 

168. Alle vonnissen moeten de gronden 
waarop zij rusten, inhouden en in strafzaken 
de wettelijke voorschriften, waarop de ver
oordeling rust, aanwijzen. 

De uitspraak geschiedt met open deuren. 
Behoudens de uitzonderingen door de wet 

bepaald zijn de terechtzittingen openbaar. 
De rechter kan in het belang der openbare 

orde en zedelijkheid van deze regel afwijken. 
Voor de door de wet aan te wijzen straf

bare feiten kan ook van het bepaalde in het 
eerste en in het tweede lid worden fageweken. 

TWEEDE AFDELING. 

Van de techterlijke macht . 

169. Er bestaat een opperste gerechtshof 
onder de naam van Hoge Raad der Neder
landen, waarvan de leden door de Koning-
overeenkomstig het volgende artikel worden 
benoemd. 

170. Van een voorgevallen vacature wordt 
door de Hoge Raad aan de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal kennis gegeven die, 
ter vervulling daarvan, een voordracht 
van drie personen aan de Koning aanbiedt, 
ten einde daaruit een keuze te doen. 

De Koning benoemt de president en de 
vice-president uit de leden van de Hoge 
Raad. 

171. De leden der Staten-Generaal, de 
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ministers , de Gouverneur-Generaal van In
donesië en de Gouverneurs van Suriname en 
van de Nederlandse Antillen, de leden van 
de Raad van State , en de Commissarissen 
des Konings in de provinciën staan wegens 
ambtsmisdrijven in die betrekkingen ge
pleegd, ook na hun aftreding, terecht voor 
de Hoge Raad ter vervolging hetzij van 's Ko
nings wege, hetzij vanwege de Tweede Kamer 

De wet kan bepalen, dat nog andere ambte
naren en leden van hoge colleges wegens 
ambtsmisdrijven voor de Hoge Raad terecht 
staan. 

172. De Hoge Raad heeft het toezicht op 
de geregelde loop en de afdoening van rechts
gedingen, alsmede op het nakomen der wet
ten door de leden der rechterlijke macht en 
door de personen, bedoeld aan het slot van 
artikel 162. 

Het kan hun handelingen, beschikkingen 
en vonnissen, wanneer die met de wetten 
strijdig zijn, vernietigen en buiten werking 
stellen volgens de bepaling door de wet daar
omtrent te maken, en behoudens de door de 
wet te stellen uitzonderingen. 

De overige bevoegdheden van de Hoge 
Raad worden geregeld bij de wet. 

173. De leden van de rechterlijke macht 
worden door de Koning aangesteld. 

De leden van de rechterlijke macht, met 
rechtspraak belast, en de procureur-generaal 
bij de Hoge Raad worden voor hun leven aan
gesteld. 

De wet kan bepalen, dat hun met het be
reiken van een bepaalde leeftijd ontslag 
wordt verleend. 

Zij kunnen worden afgezet of ontslagen 
door uitspraak van de Hoge Raad in de ge
vallen bij de wet aangewezen. 

Op eigen verzoek kunnen zij door de Ko
ning worden ontslagen. 

Indien een college belast wordt met ad
ministratieve rechtspraak in het hoogste 
ressort voor het Rijk , zijn het eerste, tweede, 
,derde en vijfde lid van dit artikel op de leden 
,daarvan toepasselijk. 

Zij kunnen worden afgezet of ontslagen op 
de wijze en in de gevallen, bij de wet aange
·wezen. 

Dit artikel is niet toepasselijk op hen die 
uitsluitend belast zijn met rechtspraak over 
personen, behorende tot de zee- of landmacht 
of tot enige andere gewapende macht, of 
met de beslissing van disciplinaire zaken. 

ACHTSTE HOOI~DSTUK 
Van de Godsdienst 

174. leder belijdt zijn godsdienstige me
ningen met volkomen vrijheid, behoudens 
de bescherming der maatschappij en harer 
leden tegen de overtreding der strafwet. 

175. Aan alle kerkgenootschappen in het 
Rijk wordt gelijke bescherming verleend. 

176. De belijders der onderscheidene gods
diensten genieten allen dezelfde burgerlijke 
en burgerschapsrechten, en hebben gelijke 
aanspraak op het bekleden van waardig
heden, ambten en bedieningen. 

177. Alle openbare godsdienstoefening 
binnen gebouwen en besloten plaatsen wordt 
toegelaten, behoudens de nodige maatregelen 
ter verzekering der openbare orde en rust. 

Onder dezelfde bepaling blijft de openbare 
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godsdienstoefening buiten de gebouwen en 
besloten plaatsen geoorloofd, waar zij thans 
naar de wetten en reglementen is toegelaten. 

178. De traktementen, pensioenen en an
dere inkomsten, van welke aard ook, thans 
door de onderscheidene godsdienstige ge
zindheden of derzelver leraars genoten wor
dende, blijven aan dezelve gezindheden ver
zekerd. 

Aan de leraars, welke tot nog toe uit 's 
Lands kas geen, of een niet toereikend trak
tement genieten. kan een traktement toege
legd, of het bestaande vermeerderd worden. 

179. De Koning waakt, dat alle kerkge
nootschappen zich houden binnen de palen 
van gehoorzaamheid aan de wetten van de 
Staat. 

180. De tussenkomst der Regering wordt 
niet vereist bij de briefwisseling met de hoof
den der onderscheidene kerkgenootschappen, 
noch, behoudens verantwoordelijkheid vol
gens de wet, bij de afkondiging van kerkelijke 
voorschriften. 

NEGE DE HOOFDSTUI{ 
Van de F inanciën 

181. Geen belastingen kunnen ten behoeve 
van 's Rijks kas worden geheven, dan uit 
kracht van een wet. 

Deze bepaling is ook toepasselijk op hef
fingen voor het gebruik van Rijks-werken 
en -inrichtingen , voor zoveel de regeling van 
die heffingen niet aan de Koning is voorbe
houden. 

182. Geen privilegiën kunnen in het stuk 
van belastingen worden verleend. 

183. De verbintenissen van de Staat 
jegens zijn schuldeisers worden gewaarborgd. 
De schuld wordt jaarlijks in overweging 
genomen ter bevordering der belangen van 
de schuldeisers van de Staat. 

184. Het gewicht, het gehalte en de waarde 
der muntspeciën worden door de wet gere
geld. 

185. Het toezicht en de zorg over de zaken 
van de munt, en de beslissing der geschillen 
over het allooi, essaai en wat dies meer zij, 
worden door de wet geregeld. 

186. Er is een Algemene Rekenkamer, 
welker samenstelling en taak door de wet 
worden geregeld. 

Bij het openvallen ener plaats in deze 
Kamer zendt de Tweede Kamer der Staten
Generaal een voordracht van drie personen 
aan de Koning, die daaruit benoemt. 

De leden der Rekenkamer worden voor 
hun leven aangesteld. 

Het derde, vierde en vijfde lid van artikel 
173 is op hen van toepassing. 

TIENDE HOOFDSTUK 
Van de Defensie 

187. Alle Nederlanders daartoe in staat, 
zijn verplicht mede te werken tot handhaving 
der onafhankelijkheid van het Rijk en tot 
verdediding van zijn grondgebied. 

Ook aan ingezetenen die geen Nederlan
ders zijn, kan die plicht worden opgelegd. 

188. Tot bescherming der belangen van 
de Staat is er een zee- en een landmacht, 
bestaande uit vrijwillig dienenden en uit 
dienstplichtigen. · 
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De wet regelt de verplichte krijgsdienst. 
Zij regelt ook de verplichtingen die aan hen, 
die niet tot de zee- of landmacht behoren; 
ten aanzien van 's Lands verdediging opge
legd kunnen worden. 

189. Bij de wet worden de voorwaarden 
genoemd, waarop wegens ernstige gewetens
bezwaren vrijstelling van de krijgsdienst 
wordt verleend. 

190. Vreemde troepen worden niet dan 
krachtens een wet in dienst genomen. 

191 . De dienstplichtigen ter zee zijn be
stemd om te dienen in en buiten Europa. 
Aan de dienst, door hen in Indonesië, Suri
name en de Nederlandse Antillen te vervul
len, worden door de wet voordelen verbonden. 

192. De dienstplichtigen, niet vallende 
onder artikel 191, mogen zonder hun toe
stemming niet dan krachtens een wet naar 
Indonesië, Suriname en de Nederlandse An
tillen worden gezonden. 

193. Wanneer in geval van oorlog, oorlogs
gevaar of andere buitengewone omstandig
heden de dienstplichtigen die niet in werke
lijke dienst zijn, door de Koning geheel of 
ten dele buitengewoon onder de wapenen 
worden geroepen, wordt onverwijld een voor
stel van wet aan de Staten-Generaal ge
daan, om het onder de wapenen blijven der 
dienstplichtigen zoveel nodig te bepalen. 

194. Al de kosten voor de legers van het 
Rijk worden uit 's Rijks kas voldaan. 

De inkwartieringen en het onderhoud van 
het krijgsvolk, de transporten en leverantiën 
van welke aard ook voor de legers of ver
dedigingswerken van het Rijk gevorderd, 
kunnen niet dan volgens algemene regels 
bij de wet te stellen en tegen schadeloosstel
ling ten laste van een of meer inwoners of 
gemeenten worden gebracht. 

De uitzonderingen op die algemene regels 
voor het geval van oorlog, oorlogsgevaar of 
andere buitengewone omstandigheden wor
den bij de wet vastgesteld. 

Of er oorlogsgevaar in de zin, waarin dat 
woord in 's Lands wetten voorkomt, aan
wezig is, beslist de Koning. 

195. Ter handhaving van de uit- of inwen
dige veiligheid kan door of vanwege de Ko
ning elk gedeelte van het grondgebied des 
Rijks in staat van oorlog of in staat van beleg 
verklaard worden. De wet bepaalt de wijze 
waarop en de gevallen waarin zulks geschie
den kan en regelt de gevolgen. 

Bij die regeling kan worden bepaald, dat 
de grondwettelijke bevoegdheden van het 
burgerlijk gezag ten opzichte van de open
bare orde en de politie geheel of ten dele 
op het militair gezag overgaan, en dat de 
burgerlijke overheden aan de militaire on
dergeschikt worden. 

Daarbij kan wijders afgeweken worden 
van de artikelen 7, 9, 165 en 166 der Grond
wet. 

Voor het geval van oorlog kan ook van 
artikel 163, eerste lid, worden afgeweken. 

196. Ter handhaving van de uit- of inwen
dige veiligheid kan in buitengewone omstan
digheden door of vanwege de Koning voor 
elk gedeelte van het grondgebied des Rijks 
worden bepaald, dat de grondwettelijke be
voegdheden van organen van burgerlijk ge
zag ten opzichte van de openbare orde en de 
politie geheel of ten dele overgaan op andere 
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organen van burgerlijk gezag. De wet be
paalt de wijze waarop en de gevallen waarin 
zulks kan geschieden en regelt de gevolgen. 

Het bepaalde in het derde lid van artikel 
195 is hierbij van toepassing. 

ELFDE HOOFDS'l'Ul( 
Vau <le Waterstaat 

197. De wet geeft regels omtrent het wa
terstaatsbestuur, het oppertoezicht en toe
zicht daaronder begrepen, met inachtneming 
der voorschriften in de volgende artikelen 
van dit hoofdstuk vervat. 

198. De Koning heeft het oppertoezicht 
over alles wat de aterstaat betreft, zonder 
onderscheid of de kosten daarvan worden 
betaald uit 's Rijks kas of op een andere 
wijze gevonden. 

199. De Staten der provinciën hebben het 
toezicht op alle waterstaatswerken, water
schappen, veenschappen en veenpolders. 
Nochtans kan de wet het toezicht over be
paalde werken aan anderen opdragen. 

De Staten zijn bevoegd, met goedkeuring 
des Konings, in de bestaande inrichtingen 
en reglementen der waterschappen, veen
schappen en veenpolders veranderingen te 
maken, waterschappen, veenschappen en 
veenpolders op te heffen, nieuwe op te richten 
en nieuwe reglementen voor zodanige instel
lingen vast te stellen. Tot verandering van 
de inrichtingen of reglementen kunnen de 
besturen van die instellingen voorstellen 
aan de Staten der provincie doen. 

200. De besturen van waterschappen, 
veenschappen en veenpolders kunnen vol
gens regels, door de wet te stellen, in het 
huishoudelijk belang van die instellingen 
verordeningen maken. 

TWAALFDE HOOF'DSTUJi: 
Van het Onderwijs en het Armbestuur 
201. Het onderwijs is een voorwerp van de 

aanhoudende zorg der Regering. 
Het geven van onderwijs is vrij, behoudens 

het toezicht der Overheid, en bovendien, 
voor zover het algemeen vormend zowel lager 
als middelbaar onderwijs betreft, behoudens 
het onderzoek naar de bekwaamheid en de 
zedelijkheid van de onderwijzer, een en ander 
bij de wet te regelen. 

Het openbaar onderwijs wordt , met eer
biediging van ieders godsdienstige begrippen, 
bij de wet gereleld. 

In elke gemeente wordt van Overheids
wege voldoend openbaar algemeen vormend 
lager onderwijs gegeven in een genoegzaam 
aantal scholen. Volgens bij de wet te stellen 
regels kan afwijking van deze bepaling wor
den toegelaten, mits tot het ontvangen van 
zodanig onderwijs gelegenheid wordt gegeven. 

De eisen van deugdelijkheid, aan het ge
heel of ten dele uit de openbare kas te bekos
tigen onderwijs te stellen, worden bij de wet 
geregeld, met inachtneming, voor zover het 
bijzonder onderwijs betreft, van de vrijheid 
van richting. 

Deze eisen worden voor het algemeen vor
mend lager onderwijs zodanig geregeld, dat 
de deugdelijkheid van het geheel uit de open
bare kas bekostigd bijzonder onderwijs en 
van het openbaar onderwijs even afdoende 
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wordt gewaarborgd. Bij die regeling wordt 
met name de vrijheid van het bijzonder on
derwijs betreffende de keuze der leermidde
len en de aanstelling der onderwijzers ge
eerbiedigd. 

Het bijzonder algemeen vormend lager 
onderwijs, dat aan de bij de wet te stellen 
voorwaarden voldoet, wordt naar dezelfde 
maatstaf als het openbaar onderwijs uit de 
openbare kas bekostigd. De wet stelt de 
voorwaarden vast, waarop voor het bijzonder 
algemeen vormend middelbaar en voorbe
reidend hoger onderwijs bijdragen uit de 
openbare kas worden verleend. 

De Koning doet jaarlijk van de staat van 
het onderwijs aan de Staten-Generaal verslag 
geven. 

202. Het armbestuur is een onderwerp 
van aanhoudende zorg der Regering, en 
wordt door de wet geregeld. De Koning doet 
van de verrichtingen dienaangaande jaarlijks 
een uitvoerig verslag aan de Staten-Generaal 
geven. 

DERTIENDE HOOFDSTUK 
Vau de Verandering-en 

203. Elk voorstel tot verandering in de 
Grondwet wijst de voorgestelde verandering 
uitdrukkelijk aan. De wet verklaart dat er 
grond bestaat om het voorstel, zoals zij het 
vaststelt, in overweging te nemen . 

204. Na de afkondiging dezer wet worden 
de Kamers ontbonden. De nieuwe Kamers 
overwegen dat voorstel en kunnen niet dan 
met twee derden der uitgebrachte stemmen 
de aan haar overeenkomstig voornoemde 
wet voorgestelde verandering aannemen. 

205. De veranderingen in de Grondwet, 
door de Koning en de Staten-Generaal vast
gesteld, worden plechtig afgekondigd en bij 
de Grondwet gevoegd. 

206. De tekst der herziene Grondwet wordt 
door de Koning bekend gemaakt, nadat, voor 
zoveel nodig, de hoofdstukken, de afdelingen 
van elk hoofdstuk, en de artikelen doorlo
pend zijn genummerd en verwijzingen zijn 
veranderd. 

207. De op het ogenblik van de afkondi
ging van een verandering in de Grondwet 
bestaande autoriteiten, verbindende wetten, 
reglementen en besluiten blijven gehand-ff 
haafd, totdat zij door andere volgens de 
Grondwet zijn vervangen. 

VEERTIENDE HO8FDSTUK 
Bijzondere bepaUngen nopens de overgang 
naar een nieuwe rechtsorde voor de in arti 

k el 1 genoemde grondgebieden 
208. Voor de in artikel I genoemde grond

gebieden zal, op de grondslag van de uit
komst van het reeds gepleegde en nog te 
plegen gemeen overleg met en tussen ver
tegenwoordigers van de bevolkingen, een 
nieuwe rechtsorde worden gevestigd , waar
binnen deze gebieden de eigen belangen zelf
standig behartigen en op de voet van gelijk
waardigheid zijn verbonden tot verzorging 
van de gemeenschappelijke belangen en tot 
wederkerige bijstand, een en ander onder 
waarborgen voo·r de rechtszekerheid, de 
fundamentele menselijke rechten en vrijhe
den, en deugdelijk bestuur. 
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209. Bij de voorbereiding en vestiging van 
de nieuwe rechtsorde zal worden in acht 
genomen de uitkomst van het reeds gepleegde 
gemeen overleg, zoals deze in de volgende 
leden van dit artikel is omschreven. 

Er zal een Unie worden gevormd, waarin 
als gelijkwaardige staten deelnemen het in 
het vijfde lid bedoelde Koninkrijk en de Ver
enigde Staten van Indonesië. Indien de uit
komst van het voortgezet gemeen overleg 
daartoe •leidt, treedt Nederland in de plaats 
van dit Koninkrijk. 

De Kroon der Unie wordt gedragen door 
Hare Majesteit Koningin Wilhelmina, Prin
ses van Oranje-Nassau, en bij opvolging 
door Haar wettige opvolgers in de Kroon 
der Nederlanden. . 

De Unie zal door eigen organen, onvermin
derd hetgeen overigens ter vervulling van 
haar doelstellingen kan strekken, de samen
werking tussen de deelnemende staten ver
wezenlijken in zake buitenlandse betrekkin
gen, defensie en voor zover nodig financiën, 
alsmede nopens onderwerpen van economi
sche en culturele aard; zij zal de rechtszeker
heid, de fundamentele menselijke rechten 
en vrijheden , en deugdelijk bestuur waar
borgen. De Unie zal op eigen naam aan het 
nternationaal rechtsverkeer deelnemen. 

Nederland, Suriname en de Nederlandse 
Antillen vormen een Koninkrijk, waarvan 
de Kroon wordt gedragen door Hare Maje
steit Koningin Wilhelmina, Prinses van Oran
je-Nassau, en bij opvolging door Haar wettige 
opvolgers in de Kroon der Nederlanden. 
Nederland kan binnen de Unie rechtstreekse 
betrekkingen onderhouden met de Verenigde 
Staten van Indonesië. 

De Verenigde Staten van Indonesië zullen 
federatief zijn opgebouwd uit onderling 
gelijkwaardige deelstaten. 

Voor zover enig deel van Indonesië niet 
gaat behoren tot de Verenigde Staten van 
Indonesië, zullen de betrekkingen van dat 
gebiedsdeel tot deze Staten en tot het Ko
ninkrijk, bedoeld in het vijfde lid van dit 
artikel, zoveel mogelijk in overeenstemming 
met de beginselen van dit Hoofdstuk afzon
derlijk worden geregeld. 

210. Voor zover de overgang naar de nieu
we rechtsorde voorzieningen vordert, waarbij 
wordt afgeweken van de bepalingen van 
voorgaande hoofdstukken, worden deze ge
troffen bij de wet; de Kamers der Staten
Generaal kunnen het ontwerp van een zo
danige wet niet aannemen dan met ten 
minste twee derden der uitgebrachte stem
men. Deze wet kan niet afwijken van de 
bepalingen van de eerste tot en met de vijfde 
afdeling van het Tweede Hoofdstuk en van 
het Dertiende Hoofdstuk. 

211. De nieuwe rechtsorde komt, onver
minderd het in het tweede lid bepaalde, tot 
stand door vrijwillige aanvaarding langs de
mocratische weg in elk der in artikel I ge
noemde grondgebieden; voor Nederland 
vindt daarbij artikel 210 overeenkomstige 
toepassing. 

Zij behoeft de bevestiging door Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina, Prinses van 
Oranje-Nassau, of Haar wettige opvolger 
in de Kroon der Nederlanden en wordt plech
tig afgekondigd. 
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ADDITIONELE ARTIJ{ELEN 

Art. I. De heerlijke rechten betreffende 
voordracht of aanstelling van personen tot 
openbare of kerkelijke betrekkingen zijn af
geschaft. 

De opheffing der overige heerlijke rechten 
en de schadeloosstelling der eigenaren kun
nen door de wet worden vastgesteld en gere
geld. 

Art. II. Het eerste lid van artikel I59 
blijft buiten toepassing, totdat de wettelijke 
regeling omtrent de gevallen waarin geen 
schadeloosstelling in geval van vernietiging 
of voortdurende of tijdelijke onbruikbaar
making van eigendom verleend wordt, zal 
zijn in werking getreden. 

Art. III. De in het vierde lid van artikel 
92 bedoelde wet kan geen pensioen verzeke
ren aan weduwen en wezen van gewezen 
Kamerleden die vóór I Januari r92r afge
treden of overleden zijn. 

Art . IV. Het derde lid van artikel 92 laat 
de pensioenen van reeds afgetreden leden 
onverkort. 

Aftredende leden ontvangen een pensioen 
van f rso 's jaars voor elk jaar, gedurende 
hetwelk zij vóór de afkondiging van de bepa
ling lid der Kamer waren, tot een maximum 
van f 3000. Is het aldus verkregen bedrag 
lager dan f 2800, zo wordt voor elk vo_lgend 
jaar f r20 toegevoegd, totdat f 2800 1s be
reikt. 

De pensioenen, bedoeld in dit artikel , kun
nen worden gewijzigd bij een wet. 

Het ontwerp dier wet alsmede het ontwerp 
ener wet tot wijziging of intrekking van een 
zodanige wet kan door de Kamers der Staten
Generaal niet worden aangenomen dan met 
de stemmen van twee derden van het aantal 
leden, waaruit elk der Kamers bestaat. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 2r Sep
tember 1948 (Staatsblad n°. I 425) . 

Mij bekend, 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

J. H . VAN MAARSEVEEN. 
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2 6 Augustus z948. BESLUIT. houdende 
bepalingen met betrekking tot het ver
lenen van gratie aan militairen , die in 
de Overzeese Gebiedsdelen in werke
lijke dienst zijn of zijn geweest. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij J ULIANA, Prinses der Nederlanden, 
Regentes van het Koninkrijk, 

Gezien de artikelen 16 en 17 van het 
Gratiebesluit ; 

Gelet op de terzake uitgebrachte advie
zen en het gemeenschappelijk rapport van 
de Ministers van Justitie, van Oorlog en 
van Marine a.i., van 25 Augustus 1948, :.ie 
Afdeling B, No. 2073, en van 25 Augustus 
1948, Directie Adm. Diensten, Afdeling B- 7, 
No. 329; • 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan alle door een Nederlandse 

rechter veroordeelden, die vóór 1 Januari 
1948 als militair il'l werkelijke dienst naar 
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de Overzeese Gebiedsdelen zijn uitgezonden, 
wordt kwijtschelding verleend van de nog 
niet ondergane onvoorwaardelijke vrijheids
straffen van zes maanden of minder en de 
nog niet betaalde onvoorwaardelijke geld
boeten van vijfhonderd gulden of minder, 
opgelegd voor feiten vóór hun uitzending 
gepleegd, alsmede van de nog niet onder
gane of nog niet betaalde gedeelten van 
zodanige vrijheidsstraffen of geldboeten. 

Art. 2. De betreffende vonnissen en ar
resten blijven overigens in hun geheel. 

De Ministers van Justitie, van Oorlog en 
van· Marine zijn ieder voorzoveel hen be
treft belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst. 

Het Loo, 26 Augustus 1948. 
JULIANA. 

De Minister van justitie, WIJERS. 
De Minister van Oorlog, SCHOKKING. 
D e Min . v,1n Marine a.i., SCHOKKING. 

(Uitgeg. 28 September z948.) 
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22 September 1948. BESLUIT, tot aan
wijzing overeenkomstig artikel 157 
van de Hoger-onderwijswet van de af
deling gymnasium van het Titus Brands
ma Lyceum te Oss. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
r8 Mei 1948, No. 7638 III, afdeling Voor
bereidend Hoger en Middelbaar Onderwijs; 

Gelet op artikel 157 de van Hoger- onder
wijswet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
27 Juli 1948, no . 54); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 15 September 1948, 
afdeling Voorbereidend Hoger en Middel
baar Onderwijs, no . 13768; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
te rekenen van I September 1948 de af

deling gymnasium van het Titus Brandsma 
Lyceum te Oss, uitgaande van de Stichting 
"Carmelcollege" gevestigd aldaar, voor een 
tijdvak van zes jaren aan te wijzen als be
voegd om, met inachtneming van de des
betreffende wettelijke voorschriften aan 
haar leerlingen, die het onderwijs tot aan 
het einde hebben bijgewoond, een getuig
schrift van bekwaamheid tot universitaire 
studiën af te geven, dat met het getuig
schrift, in artikel II van de Hoger-onder
wijswet vermeld, wordt gelijk gesteld. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uit
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst, en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

's-Gravenhage, 22 September 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 12 October 1948. 
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23 September r948, BESLUIT, houdende 
reorganisatie van het Provinciaal Zieken
huis te Medemblik. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van r6 S~ptember r948, No. 
2595 C/Port. 44, Adfeling Volksgezondheid; 

Gelet op de Wet van 27 April r884 (Staats-
blad No. 96) , zoals deze wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Aan het Bestuur van de Provincie 

Noord-Holland wordt vergunning verleend 
om met ingang van r October r948 het in de 
gemeente Medemblik gelegen Provinciaal 
Ziekenhuis, met uitzondering van de ooste
lijke vleugel, in te richten tot een gesticht 
voor krankzinnigen. 

Zowel voor het gesticht als voor de inrich
ting, bedoeld in artikel 2, zullen gelden de 
overgelegde tekeningen en de daarbij gegeven 
beschrijving. 

2. De oostelijke vleugel, in de tekening 
rood gekleurd, wordt onder de voorwaarden, 
vermeld in artikel ro, aangewezen als een in
richting, welke niet als gesticht wordt be
schouwd, ook wanneer daarin meer dan twee 
krankzinnigen worden verpleegd. 

Wij behouden Ons voor die voorwaarden, 
wanneer dit nodig blijkt aan te vullen of te 
wijzigen. 

3. In het gesticht voor 
mogen slechts mannelijke 
worden verpleegd, ten getale 
dan 206. 

krankzinnigen 
krankzinnigen 
van niet meer 

4. In de inrichting, bedoeld in artikel 2, 
mogen slechts mannen worden verpleegd , ten 
getale van niet meer dan r57. 

5. Zonder toestemming van Onze Minister 
van Sociale Zaken mogen op het terrein van 
het Provinciaal Ziekenhuis geen opstallen, 
tenzij overeenkomstig de tekeningen en be
schrijving, bedoeld in artikel r, worden opge
richt en mag niet aan derden de beschikking 
over enig deel van dit terrein worden gegeven. 

6. Zonder toestemming van Onze Minis
ter van Sociale Zaken mag in de gebouwen 
van het Provinciaal Ziekenhuis,- de riolering 
en verdere inrichtingen op het terrein, zomede 
in de omheining -van de tuinen, geen verande
ring worden aangebracht , welke ten gevolge 
zou hebben, dat zij niet meer geheel overeen
stemden met de tekeningen en beschrijving, 
bedoeld in artikel r. 

7. In elk voor meer dan een verpleegde 
'bestemd slaapvertrek wordt op een duidelijk 
zichtbare plaats aangegeven het aantal per
sonen, waarvoor het vertrek bestemd is. 

8. De geneeskundige behandeling der ver
pleegden wordt opgedragen aan ten minste 
2 geneeskundigen, die nabij het Provinciaal 
Ziekenhuis gevestigd moeten zijn en daarbui
ten geen geneeskundige practijk mogen uit
oefenen. 

9. Van elke opneming, ontslag of overlij
den van een verpleegde wordt binnen twee 
weken een schriftelijke kennisgeving gezonden 
aan de inspecteur, die door Onze Minister 
van Sociale Zaken is belast met het toezicht 
op het Provinciaal Ziekenhuis. 
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10. De voorwaarden, bedoeld in artikel 2, 
luiden als volgt : 

r. Tot de inrichting wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend aan de inspecteur, be
last met het toezicht op de inrichting. 

2. Het bestuur, de geneeskundigen, ver-
bonden aan de inrichting, benevens het ove
rige, aldaar werkzame personeel geven aan de 
inspecteur de door hem verlangde inlichtingen 

3 . De geneeskundigen, verbonden aan de 
inrichting, maken regelmatig ten aanzien van 
de verpleegden, aan hun behandeling toever
trouwd, nauwkeurige aantekeningen, welke 
een duidelijk beeld geven van de voorgeschie
denis , zomede van de toestand der verpleeg
den in lichamelijk, geestelijk en maatschappe
lijk opzicht, van de wijzigingen, welke deze 
toestand ondergaat, van bijzondere voorval
len en van hetgeen in het belang der ver
pleegden wordt gedaan; uit deze aanteke
ningen moet voorts nu en dan blijken of voort
zetting van de verpleging in de inrichting nog 
noodzakelijk of wenselijk is . Zij worden na 
het ontslag of het overlijden van de verpleeg
de zorgvuldig bewaard gedurende vijf en 
twintig jaren. Van deze aantekeningen wordt 
de inspecteur op zijn verlangen inzage ge
geven. 

4. De verpleegden worden niet belemmerd 
zich schriftelijk te wenden tot de hoofden der 
Departementen van Algemeen Bestuur, tot de 
inspecteur en tot de officier van Justitie. 

5. De verpleegde wordt ontslagen: 
a. op eigen verzoek of op dat van een der 

ouders of van de voogd, ingeval de verpleegde· 
staat onder ouderlijke macht of voogdij; 

b. op schriftelijke verklaring van de eerste 
geneeskundige, dat zijn verpleging in de in
richting niet langer noodzakelijk of wenselijk. 
is ; 

c. op verlangen van de inspecteur. 
6. In acht genomen worden de nadere 

voorschriften, welke door Onze Minister van. 
Sociale Zaken ten aanzien van het bepaalde 
in dit artikel mochten worden gegeven. 

11. Aan de inspecteur wordt te allen tijde 
vrije toegang verleend tot de dienstgebouwen. 
van het Provinciaal Ziekenhuis. 

12. Het bestuur draagt zorg dat een af
schrift van dit besluit en van de beschikkin
gen, bedoeld in de artikelen 3, 5, 6, ro, zomede 
een copie van de tekeningen en beschrijving, 
bedoeld in artikel r , aanwezig zijn in het. 
Provinciaal Ziekenhuis en aan de inspecteur, 
zomede aan de officier van Justitie , te allen 
tijde op verlangen ter inzage worden voorge
legd. 

13. Met ingang van r October r948 wordt 
ingetrokken het Koninklijk besluit van 20 
December r922 (Staat;blad No. 682), zoals 
dat sindsdien is gewijzigd. 

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

Soestdijk, 23 September r948. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. JOEKES. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 30 September r948.) i 
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23 September z948. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Koninklijk besluit, 
van 23 Februari z922, Staatsblad no. 
83, ter uitvoering van de artikelen 6, 
25, 30, 32 en 57 der Veewet. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 6 Augustus z948, No. 470/gz W., Afde
ling Juridische Zaken/L.; 

Gelet op artikel 25 der Veewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

7 September z948, No. 38); 
Gezien het nader rapport van Onze Mi

nister van Landbouw, Visserij en Voedsel
voorziening van z7 September z948, No. 
734/g"I W., Afdeling Juridische Zaken/L.; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In het Koninklijk Besluit van 23 

Februari z922, Staatsblad No. 83, ter uit
voering van de artikelen 6, 25, 30, 32 en 57 
der Veewet, wordt na Titel I ingevoegd een 
nieuwe Titel, luidende 

"TITEL Ibis 
Maatregelen van ontsmetting, welke moe

ten worden toegepast bij het verlaten van 
gebouwen of terreinen, waar een kenteken 
is geplaatst. 

Artikel 4bis 
Personen, die gebouwen of terreinen, 

waar een kenteken is geplaatst, verlaten, 
moeten 

a. hun handen en andere lichaamsdelen, 
voorzover deze verontreinigd zijn, met warm 
water en zeep zorgvuldig reinigen, hun kle
ding en schoeisel, voorzover deze verontrei
nigd zijn en niet verwisseld worden, door af_ 
borstelen met heet zeepsop van aanklevend 
vuil ontdoen en vervolgens bedoelde li
chaamsdelen, kleding en schoeisel met het 
aanwezige ontsmettingsmiddel ontsmetten; 

b. indien zij dieren met zich mede voe
ren, de hoeven en klauwen daarvan en de 
huid dezer dieren, voorzover deze veront
reinigd is, zorgvuldig reinigen door borste
len en wassen en daarna met het aanwezige 
ontsmettingsmiddel ontsmetten; 

c. indien zij voertuigen of andere voor
werpen met zich mede voeren, deze zorg
vuldig reinigen en daarna met het aanwe
zige ontsmettingsmiddel ontsmetten". 

2. Dit besluit treedt in werking met in
gang van de tweede dag na die zijner af
kondiging. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast met de uit
voering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 23 September z948. 

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

(Uitgeg. zz October z948.) 
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23 September 1948. WET, houdende natu

ralisatie van Johanna Barkey en 20 an
deren. 

Bijl. Hand. II 47/48, 755; 
Hand. II 47/48, bladz. 2068-2069, 1948, 
bladz. 100 en 104 ; 
Bijl. Hand. I 1948, 755; 
Hand. I 48/49, bladz. 5-8. 
Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut I doen te weten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Johanna Barkey en 20 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met over
legging - wat betreft de in de artikelen 2 en 
3 genoemden voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 van de 
wet van 12 December 1892 (Staatsblad No. 
268) op het Nederlanderschap en het inge
zetenschap, laatstelijk gewijzigd bij de wet 
van I 5 September 1938 (Staatsblad No. 204); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art . 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
1°. Johanna Barjey, geboren te Pye 

(Duitsland) 14 Augustus 1920, kloosterzuster
onderwijzeres, wonende te Tegelen, provincie 
Limburg; 

2 ° . Willem Leon Marie Coccoris , geboren 
te Haarlem (Noordholland) 6 September 1914, 
belastingconsulent en accountant, wonende 
te Haarlem provincie Noordholland; 

3°. Vidor Jekim, geboren te Brasov (Roe
menië) 15 Maart 1901, musicus, wonende te 
Hilversum, provincie Noordholland; 

4°. Anne Marie Koch , geboren te Essen 
(Duitsland) 21 November 1906, huishoud
ster, wonende te Kerkrade, provincie Limburg; 

5°. Peter Joseph Könings, geboren te 
Bocholtz (Limburg) I October 1909, kantoor
bediende, wonende te Nuth, provincie Lim
burg; 

6.0 Laurens Larssen, geboren t e Rotterdam 
(Zuidholland) 12 Maart 1900, gasfitter, wo
nende te Capelle aan den IJssel, provincie 
Zuidholland; 

7°. Ahmed Nagi, geboren te Aden (Aden ) 
6 Februari 1904, spoorwegarbeider, wonende 
te Utrecht, provincie Utrecht; 

8°. Uscher Olberg, geboren te Suszno (Po
len) 23 Juni 1892, procuratiehouder, wonende 
te Bandoeng (Nederlandsch-Indië); 

9°. Jozsef Pálinkás, geboren te Felsögalla 
(Hongarije) 2 Mei 1915, mijnwerker, wonende 
te Heerlen, provincie Limburg; 

10°. Leonhard Joseph Pennartz, geboren 
te Teveren, thans gemeente Geilenkirchen 
(Duitsland) 30 Augustus 1899, mijnwerker, 
wonende te Ubach over Worms, provincie 
Limburg; 

n °. Abram Jakow Ryba, geboren te Oza
row (Polen) 24 Mei 1906, koopman, wonende 
te Oranjestad (Aruba); 

12°. Mathias Spiessel, geboren te Diebers
ried, Stamsried (Duitsland) 3 Januarie 1888, 
R .K . priester, wonende te Tilburg, provincie 
Noordbrabant. 

Art. 2. Met afwijking van het bepaalde 
bij artikel 3, tweede en vierde lid, aanhef 
en onder 3° . , der wet van 12 December 
1892 (S taatsblad No . 268) op het Nederlan-
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derschap en het ingezetenschap, laatstelijk 
gewijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan : 

1°. Bernhard Frenkel, geboren t e Han
nover (Duitsland) 16 Maart 1925, marinier, 
verblijvende in Nederlandsch-lndië; 

2°. P eter Knips, geboren te Aken (Duits
land) 19 September 1906, groentehandelaar, 
wonende te Valkenburg-Houthem, provincie 
Limburg; 

30. Abraham Sophos Theodore Pihl, ge
boren te Vlissingen (Zeeland) 26 Augustus 
1909, schildersknecht, wonende te Middel
burg, provincie Zeeland ; 

4°. Edmund Johannes Anthonius Schnei
der, geboren te Bodegraven (Zuidholland) 
20 Mei 1909, stuurman ter koopvaardij, 
wonende te Rotterdam, provincie Zuidhol
land; 

5°. Enge/hart Anton Robert Volkman , ge
boren te Delft (Zuidholland) 9 November 
1916, cartonnagewerker, wonende te Schie
dam, provincie Zuidholland; 

60. Fritz Carl Zimmerman, geboren te 
Rotterdam (Zuidholland) 19 Juni 1901, kleer
maker, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland. 

Art. 3. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad No. 268) op het Nederlander
schap en het ingezetenschap, laatstelijk ge
wijzigd bij de wet van 15 December 1938 
(Staatsblad No. 204), wordt bij deze de hoe
danigheid van Nederlander verleend aan: 

1°. Marlise Ruth lsaij, geboren te Keu
len (Duitsland) 28 Juni 1921 leerling-ver
pleegster, wonende te Hilversum, provincie 
Noordholland; 

zo. Hendrik Joseph Gerardus Pennartz, 
geboren te Ubach over Worms (Limburg) 
16 December 1925, leerling-verkoper, wo
nende te Ubach over Worms, provincie 
Limburg; 

3°. Mathias Arnold PennartT, geboren 
te Ubach over Worms (Limburg) 31 Januari 
1924, zonder beroep, wonende te Ubach over 
Worms, provincie Limburg. 

Art. 4. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaastt, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 23 Septem
ber 1948, 

JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

( Uitgeg. 1 October 19,48.) 

S . I 431 

30 SeJ?!e,:n~er 1948. BESLUIT, tot nadere 
w11z1gmg van het besluit bevolkings
boekhouding (Koninklijk besluit van 
31 Maart 1936,, Staatsblad No. 342). 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 7 September 1948, 
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No. U 10355, afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken ; 

Gelet op de wetten van 17 April 1887 
(Stàatsblad No. 67) en 24 Juli 1948 (Staats
blad No. I 335), alsmede op de Koninklijke 
besluiten van 31 Maart 1936 (Staatsblad· 
no. 342), 10 Augustus 1938 (Staatsblad No. 
349) en 28 Juni 1947 (Staatsblad No. H. 213); 

De Raad van State gehoord (adv;es van 
28 September 1948, no. 11); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 28 September 1948, 
No. 10355, Afdel'ng Binnenlands Bestuur, 
Bureau Bestuurszaken ; 

Hebben goegevonden en verstaan: 
Art. I. Het besluit bevolkingsboekhou

ding, Staatsblad 1936, no. 342, sedert ge
wijzigd, wordt gewijzigd als volgt: 

Hoofdstuk l van afdeling VII wordt 
gelezen: 

Het verstrekken· van inlichtingen 
Art. 103. r. Het gemeentebestuur is, 

behoudens het nader bij dit besluit bepaalde, 
bevoegd uit het bevolkings- of verblijfre
gister inlichtingen te verstrekken of te doen 
verstrekken, dan wel zonder opgaaf van 
redenen geheel of ten dele te weigeren of te 
doen weigeren. 

Gelijke bevoegheden bezit het hoofd der 
Inspectie met betrekking tot de inlichtingen 
uit het centrale bevolkingsregister en de 
onder zijn beheer staande persoonskaarten
archîeven. 

2. De inlichtingen, gevraagd ten behoeve 
van een ambtelijk doel dan wel door een kerk
genootschap of een rechtspersoon, welke ge
acht kan worden daarmede gelijk te staan, 
ten dienste van de onmiddellijke ziels- en 
sociale zorg, kunnen niet worden geweigerd. 

3. Indien inlichtingen als in het vorige 
lid bedoeld worden gevraagd tot een aantal 
of in een omvang, welke buiten verhouding 
groot is te achten, kan Onze Minister be
palen, dat deze inlichtingen geleidelijk bin
nen een redelijke door hem vast te stellen 
termijn worden verstrekt. 

4. Onze Minister kan bepalen, dat in
lichtingen niet of slechts tot een beperkt 
aantal of in beperkte vorm of omvang mogen 
worden verstrekt. Dit geldt niet voor inlich
tingen als bedoeld in lid 2. 

5. De verkregen inlichtingen mogen, be
houdens voorafgaande schriftelijke toestem
ming van het gemeentebestuur of, in het 
geval, dat de inlichtingen door de Inspectie 
zijn verstrekt, van het hoofd der Inspectie, 
door of vanwege de aanvrager niet worden 
gepubliceerd of anderszins bekend gemaakt, 
noch aan derden worden verstrekt of mede
gedeeld noch ten behoeve van derden wor
den verwerkt. 

6. Het bepaalde in lid 5 is niet van toe
passing op inlichtingen, bestemd voor amb
telijke doeleinden. 

Art. 104. r. Geen inlichtingen worden 
verstrekt omtrent vroeger of tegenwoordig 
verblijf in een krankzinnigengesticht, in een 
Rijksasyl voor psychopathen, in een straf
gevangenis, in een huis van bewaring, in een 
rijkswerkinrichting, in een interneringskamp, 
in een bewaringskamp, in een tuchtschool, 
in een Rijksopvoedingsgesticht of in een 
reclasseringsinstelling, voor zoveel betreft 
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hen, voor wie de inrichting, de instelling of 
het kamp bestemd is, omtrent buitenechte
lijke geboorte, ontheffing of ontzetting van 
de ouderlijke macht, onder toezichtstelling, 
onder curatelestelling, uitsluiting van het 
kiesrecht, weigering van een paspoort, en 
doodsoorzaken, tenzij blijkt, dat de inlich
tingen nodig zijn voor ambtelijk gebruik, 
dan wel ter uitvoering van wettelijke be
palingen of voor - een godsdienstig, weten
schappelijk of philantropisch doel, of ingeval 
de verstrekking in een bijzonder geval nood
zakelijk of wenselijk wordt geacht. 

2. Omtrent de in het vorige lid bedoelde 
inlichtingen is een ieder tot geheimhouding 
verplicht. 

Artikel II 
' Dit besluit treedt in werking op 1 Octo-

ber 1948. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

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

Het Loo, 30 September 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uigeg. 1 October 1948.) 
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1 October 1948. BESLUIT tot het treffen 

van een regeling voor de salariëring van 
gepensionneerde Nederlands-Indische, 
Surinaamse en Curaçaose overheidsdie
naren, hier te lande door het Rijk aan
steld of op arbeidsovereenkomst naar 
burgerlijk recht in dienst genomen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de. voordracht van de Minister-Presi

dent dd. 21 Juli 1948 No. 14408, namens de 
Raad van Ministers; 

Gelet op artikel .33, eerste lid, van het Be
zoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte
naren 1934, artikel 125, eerste lid, van de 
Ambtenarenwet 1929, artikel 132 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, als
mede artikelen 12 en 65 van het Arbeids
overeenkomstenbesluit; 

In overeenstemming met het advies van 
de Minister van Binnenlandse Zaken van 
1 November 1947, No. 12354/R afdeling 
Ambtenarenzaken, bureau I; 

Gezien het advies van de Salariscommissie 
ad hoc dd. 24 Mei 1948, No . 552; 

Overwegende, dat het wenselijk is een re
geling te treffen voor de salariëring van ge
pensionneerde Nederlands-Indische, Suri
naamse en Curaçaose overheidsdienaren, 
hier te lande door het Rijk aangesteld of op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
in dienst genomen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
3 Augustus 1948, No. 20); 
Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 24 September 1948, 
No. 15329; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Gerekend van 1 Januari 1948 te bepalen: 

S. 1948, I 431---432 

Art. 1. I. Bij aanstelling hier te lande in 
dienst van het Rijk wordt aan gepensionneer
de Nederlands-Indische, Surinaamse en 
Curaçaose overheidsdienaren een bezoldi
ging toegekend overeenkomstig die, inge
volge de bepalingen van het Bezoldigingsbe
sluit Burgerlijke Rijksambtenaren 1934 voor 
het beklede ambt vastgesteld, met inachtne
ming van het bepaalde in het tweede lid. 

2. Indien de belanghebbende met inbe
grip van duurtetoeslag, doch met uitzonde
ring van kindertoelage, een pensioen geniet 
van: 
(groep I) f 2000.- per jaar of minder, wordt 
een bezoldiging toegekend, bedragende 95 
ten honderd van de bezoldiging, welke hem 
ingevolge de bepalingen van het voren ge
noemd Bezoldigingsbesluit voor het beklede 
ambt zou toekomen, met dien verstande, dat 
voor het geval de som van de aldus be
paalde bezoldiging en het genoten pensioen 
minder bedraagt dan de volle bezoldiging, 
welke hem ingevolge de bepalingen van het 
vorengenoemd Bezoldigingsbesluit zou toe
komen, de toe te kennen bezoldiging met het 
verschil wordt verhoogd; 

(groep II) f 2001.- tot en met f 4000.
per jaar, wordt een bezoldiging toegekend, 
bedragende 85 ten honderd van de bezoldi
ging, welke hem ingevolge de bepalingen van 
het vorengenoemd Bezoldigingsbesluit voor 
het beklede ambt zou toekomen, met dien 
verstande, dat voor het geval de som van de 
aldus bepaalde bezoldiging en het genoten 
pensioen minder bedraagt dan het maximum, 
dat een gepensionneerde, ingedeeld in groep 
1, in hetzelfde ambt zou kunnen genieten, de 
toe te kennen bezoldiging met het verschil 
wordt verhoogd; 

(groep 111) meer dan f 4000.- per jaar, 
wordt een bezoldiging toegekend, bedragende 
75 ten honderd van de bezoldiging, welke 
hem ingevolge de bepalingen van het voren
genoemd Bezoldigingsbesluit voor het be
klede ambt zou toekomen met dien verstande, 
dat voor het geval de som van de aldus be
paalde bezoldiging en het genoten pensioen 
minder bedraagt dan het maximum dat een 
gepensionneerde, ingedeeld in groep 11, in 
hetzelfde ambt zou kunnen genieten, de toe 
te kennen bezoldiging met het verschil wordt 
verhoogd. 

Art. 2. Voor de toepassing van dit be
sluit worden onder de in artikel l bedoelde 
overheidsdienaren verstaan: 

1 Nederlands-Indische, Surinaamse en 
Curaçaose burgerlijke en Nederlands-Indi
sche militaire landsdienaren, alsmede Cura
çaose politie-ambtenaren; 

2. ambtenaren van zelfstandige gemeen
schappeningesteld op de voet van artikel II9, 
artikel 121 of artikel 123 der Indische Staats
regeling; 

3. leerkrachten b ij het gesubsidieerd on
derwijs in Nederlands-Indië, Suriname en 
Curaçao; 

4. ambtenaren van de Indische en Cura
çaose pensioenfondsen, die pensioen, mili
tair gagement, met pensioen in aard overeen
komende militaire onderstand of burgerlijke 
onderstand bij wijze van pensioen genieten 
ten laste van de geldmiddelen van Neder
lands-Indië, Suriname en Curaçao, waar-
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onder mede worden verstaan : 
a. de geldmiddelen van de door of van

wege de Regering ten behoeve van Neder
lands-Indië of gebiedsdelen daarvan en van 
Curaça o opgerichte fondsen; 

b. de geldmiddelen van een zelfstandige 
gemeenschap, ingesteld op de voet van arti
kel II9, artikel I2I of artikel I23 der Indi
sche Staatsregeling. 

Art. 3. r. Indien gepensionneerde Ne
derlands-Indische, Surinaamse en Curaçaose 
overheidsdienaren op I Januari I948 hier te 
lande bij het Rijk op gunstiger voorwaarden 
in dienst waren dan wel sinds evengenoemde 
datum op gunstiger dienstvoorwaarden zijn 
aangesteld dan ingevolge het bepaalde in 
artikel I mogelijk is , blijven zij tot I Januari 
I949 de geldende bezoldiging behouden. Op 
laatst genoemde datum wordt, indien de be
langhebbende daarmede instemt, het bepaal
de in artikel I van dit besluit op hem van 
toepassing. Voor het geval door hem daarin 
niet wordt bewilligd, wordt het dienstver
band op laatstgenoemde datum geacht op 
verzoek van belanghebbende te zijn ver-
broken. · 

2. Indien de belanghebbenden op I Janu
ari I 948 op ongunstiger voorwaarden in dienst 
waren dan wel sinds evengenoemde datum 
op ongunstiger dienstvoorwaarden zijn aan
steld dan ingevolge het bepaalde in artikel I 
mogelijk is, worden de dienstvoorwaarden 
gerekend van evengenoemde datum c.q. ge
rekend v,an de datum van de aanstelling her
zien volgens het bepaalde in artikel I van dit 
besluit. 

Art. 4. In bijzondere gevallen kan ter be
oordeling van Onze Minister, Hoofd van het 
betrokken Departement van algemeen be
stuur, in overleg met Onze Ministers van 
Binnenlandse Zaken, van Financiën en van 
Overzeese Gebiedsdelen van het bepaalde in 
artikelen I en 3 worden afgeweken. 

Art. 5. Dit besluit is van overeenkom
stige toepassing op de in artikel 2 bedoelde 
overheidsdienaren, die op I Januari I948 bij 
het Rijk op arbeidsovereenkomst naar bur
gerlijk recht in dienst waren of na genoemde 
datum door het Rijk op arbeidsovereen
komst naar burgerlijk recht in dienst zijn 
of worden genomen. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel hem 
betreft, belast met de uitvoering van dit be
sluit, hetwelk in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State en aan de 
Algemene Rekenkamer. 

Het Loo, I October I948. 
JULIANA. 

De Min .-President, Min. van Alg. Zaken, 
W. DREES. 

De Mïnister van Binnenlandse Zaken, 
J . H . VAN MAARSEVEEN. 

De Minister . van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

De Minister van Justitie , 
WIJERS. 

De Min. van Onderwijs, K . en Wetenschappen, 
TH. RUTTEN. 

De Minister van Marine a .i., 
ScHOKKING. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKING. 

De Minister van Financiën a.i., 
W. DREES. 
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De Min. van Wederopb. en Volkshuisvesting, 
J . IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i. , 
J. R . H. VAN SCHAIK. 

De Minister van Economische Zaken , 
VAN DEN BRINK. 

De Min. van Landb., Visserij en Voedselv. 
MANSHOLT. 

De Minister van S ociale Zaken , 
A . M. J OEKES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister zonder portefeuille, 
GöTZEN. 

( Uitgeg. 26 October I948.) 
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October I948. BESLUIT, tot schorsing 
van het besluit van burgemeester en 
wethouders der gemeente Bergambacht 
van 30 Augustus/ 7 September I948, in 
zake tijdelijke tewerkstelling van de 
heer C. Verhoeven aan de school voor 
voortgezet gewoon lager onderwijs 
aldaar. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 September I948, No . 46326, afdeling 
Lager Onderwijs, tot schorsingvanhetbesluit 
van Burgemeester en Wethouders der ge
meente Bergambacht van 30 Augustus/7 Sep
tember I948 , waarbij de heer C. Verhoeven, . 
hoofd der openbare school voor gewoon 
Jager Onderwijs, aldaar, tijdelijk te werk is 
gesteld aan de school voor voortgezet gewoon 
lager onderwijs in die gemeente; 

Overwegende, dat het wenselijk is, 
hangende het onderzoek naar de vraag of dit 
besluit in strij d is met het algemeen belang, 
de werking daarvan te voorkomen; 

Gelet op de artikelen I85 tot en met I87 
der gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenbedoeld besluit van Burgemeester 
en Wethouders der gemeente Bergambacht 
van 30 Augustus/7 September 1948 te schor
sen tot I Augustus I949-

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Het Loo, I October I948. 
JULIANA. 

De Minister van Onderwijs , Kunsten 
en W etenschappen, 

TH. RUTTEN. 
(Uigeg. 22 October 1948.) 
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1 October 1948. BESLUIT, houdende aan

wijzing van een formatie, als bedoeld in 
artikel 39, eerste lid, sub 3°, van de Wet 
op de krijgstucht. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van de Minister van 

Oorlog van 24 September 1948, Directie 
Administratieve Diensten, Afdeling B 7, 
Nr. 321; . 
Overwegende, dat het gewenst is nadere voor
zieningen te treffen met betrekking tot de 
uitoefening van de strafbevoegdheid bij de 
Koninklijke landmacht; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het Nederlandse militaire personeel, ge

steld onder de bevelen van de Nederlandse 
Hoofd-verbindingsofficier in de Britse be
. zettingszöne van Duitsland, vormt een for
matie als bedoeld in artikel 39, eeffte lid, 3°, 
van de Wet op de krijgstucht. 

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

Het Loo, 1 October 1948 .. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

(Uitgeg. 26 October 1948.) 
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z October z948. BESLUIT houdende na
dere wijziging van het Postbesluit 1925 
(Staatsblad No. 396), van het Pakket
postbesluit (Staatsblad 1919 No. 574) 
en van het Internationaal Postbesluit 
1946 (Staatsblad No. G 280). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 15 Juni 1948 
Nr. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie; 

Overwegende, dat het wenselijk is wijzi
ging te brengen in het Postbesluit 1925 
(Staatsblad nr. 396), laatstelijk gewijzigd 
bij het Koninklijk Besluit van 21 Januari 
1948 (Staatsblad nr. I 26), in het Pakket
postbesluit (Staatsblad 1919 nr. 574), laat
stelijk gewijzigd bij het Koninklijk Besluit 
van 29 November 1947 (Staatsblad nr. H 
404), alsmede in het Internationaal Post
besluit 1946 (Staatsblad nr. G 280), gewij
zigd bij Koninklijk Besluit van 28 Mei 1948 
(Staatsblad nr. I 222); 

De Raad van State gehoord (advies van 
7 September 1948 Nr. 34); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 27 September 1948 
Nr. 1, Hoofdbestuur der Posterijen, Tele
grafie en Telefonie; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 2, § 5 van het Post

besluit 1925, (Staatsblad nr. 396) wordt in 
plaats van "2½ cent" gelezen "2 cent" en 
in plaats van "5 cent" ,,4 cent". 

Art. II. In artikel 6, § 1 van het Post
besluit 1925, (Staatsblad nr. 396) wordt in 
plaats van "2 ½ cent" gelezen "2 cent". 

Art. III. In artikel ro, § 1, 2e lid van 
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het Postbesluit 1925 (Staatsblad nr. 396) 
wordt in plaats van "7½ cent'' gelezen "6 
cent". 

Art. IV. In artikel robis, 2e lid, van het 
Postebesluit 1925 (Staatsblad nr. 396) 
wordt in plaats van "1 cent" gelezen "2 
cent". 

Art. V. In art. 6, § 2, van het Pakketpost
besluit (Staatsblad 191g nr. 574) wordt in 
plaats van "2½ cent" gelezen "2 cent". 

Art. VI. In artikel 3, 1e lid, 1° en 2° 
van het Internationaal Postbesluit 1946 
(Staatsblad nr. G 280) wordt in plaats van 
,,12½ cent" telkens gelezen "12 cent". 

Art. VII. In artikel 32, 1e lid, sub b, 
van het Internationaal Postbesluit 1946 
(Staatsblad nr. G 280) wordt in plaats van 
,,7½" gelezen "7" . 

Art. VIII. Artikel IV van dit besluit 
treedt in werking met ingang van 16 Oc
tober 1948, de overige artikelen met ingang 
van een door Onze Minister van Verkeer en 
Waterstaat te bepalen datum. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit Besluit,, 
dat in het Staatsblad geplaatst en in af
schrift aan de Raad van State medegedeeld 
zal worden. 

Het Loo, 1 October 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat a.i., 
J. R. H. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg. z4 Oct. z948). 
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2 October 1948. BESLUIT, houdende be
palingen in zake de belasting op wijn en 
andere gegiste vruchtendranken (Be
sluit binnenlandse wijn en andere gegis
te vruchtendranken 1948). 

Wij JULIANA, enz.; 
Op voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 5 Augustus 1948, no. 171, 
Accijnzen; 

Gelet op artikel 2 van de wet van 8 April 
1948, Staatsblad no. I 137 en op de artikelen 
2 en 3 van het op 22 December 1947 te Brus
sel tussen de Regeringen van Nederland, 
België en Luxemburg gesloten protocol bij 
de op 5 September 1944 te Londen gesloten 
Nederlands- Belgisch- Luxemburgse douane
overeenkomst, welk protocol is goedgekeurd 
bij voormelde wet van 8 April 1948 (Staats-
blad no. I 137); . 

De Raad van State gehoord (advies van 
24 Augustus 1948, no. 8); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Financiën van 27 September 1948, 
no. 239, Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I 
Accijns 

Art 1 I. Van de dranken, welke hier 
te lande worden verkregen door gisting van 
sap of most van vruchten, met of zonder 
toevoeging van water of suiker, en welke 
volgens de alcoholmeter van Gay-Lussac, bij 
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een temperatuur van 15 graden Celsius, geen 
hogere sterkte hebben dan 15 graden, wordt 
een accijns geheven ten bedrage van f 36,32 
per hectoliter en voor grotere of kleinere 
hoeveelheden naar evenredigheid. 

2. Indien bedoelde dranken volgens de 
alcoholmeter van Gay-Lussac, bij een tempe
ratuur van 15 graden Celsius, een sterkte 
hebben van meer dan 12 graden, wordt voor 
elke 1/10 graad boven 12 graden een aan
vullende accijns geheven van f 0,64 per hec
toliter en voor grotere of kleinere hoeveel
heden naar evenredigheid. 

3. Onze Minister van Financiën kàn, 
onder de nodige door hem te stellen voor
waarden, vrijstelling van de in de beide 
vorige leden bedoelde accijnzen verlenen 
voor de dranken, vervaardigd uit sap of most 
van verse vruchten, welke in de fabriek zelf 
worden verwerkt. 

Art . 2. x. Hij die wenst over te gaan tot 
het vervaardigen van de in artikel x bedoelde 
dranken, ten aanzien waarvan de vrijstelling, 
voorzien in het derde lid van genoemd artikel 
niet van toepassing is, geeft hiervan tenmin
ste drie maanden vóór het tijdstip, waarop 
de werkzaamheden zullen aanvangen, tegen 
ontvangbewijs, schriftelijk kennis aan Onze 
Minister van Financiën. De in de vorige zin 
bedoelde werkzaamheden mogen pas aan
vangen, nadat de in het volgende lid be
doelde algemene maatregel van bestuur is 
in werking getreden. 

2. Het stelsel van heffing van de in artikel 
1 bedoelde accijnzen en het toezicht worden 
door Ons nader bij algemene maatregel van 
bestuur geregeld, zodra daaraan behoefte 
zal blijken te bestaan. 

HOOFDSTUK II 

Bijzondere Wijnbelasting 

Art. 3. r. Van de gegiste dranken 
met uitzondering van bier -, welke hier te 
lande mousserend worden gemaakt of van
zelf mousserend worden, wordt een bijzon
dere wijnbelasting geheven. 

2. De belasting bedraagt voor: 
a) appeldrank of perendrank, waaronder 

wordt verstaan de drank, verkregen door 
gisting van onderscheidenlijk appelsap of 
perensap, zonder toevoeging van suiker: 
f 18,16 per hectoliter; 

b) dranken, niet vallende onder letter a, 
vervaardigd uit andere vruchten dan druiven, 
krenten of rozijnen: f 72,64 per hectoliter; 

c) andere mousserende gegiste dranken: 
f 145,28 per hectoliter. 

3. Voor grotere of kleinere hoeveelheden 
dan een hectoliter wordt de belasting naar 
evenredigheid berekend, met dien verstande, 
dat onderdelen van een deciliter niet in reke
ning worden genomen. 

4. De letters a b van het tweede Jid 
vinden slechts toepassing op dranken, ten 
aanzien waarvan de door Onze Minister van 
Financiën te stellen voorwaarden zijn in 
acht genomen. 

Art. 4. r. De bijzondere wijnbelasting 
is verschuldigd door de fabrikant. 

2. Als fabrikant wordt aangemerkt de
gene, onder wiens beheer de gegiste dranken 
overgaan in aan de belasting onderworpen 
dranken. 
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Art. 5. r. De bijzondere wijnbelasting is 
verschuldigd voor de dranken, welke de fa
brikant, anders dan ter beoordeling van de 
smaak, in zijn fabriek verbruikt, alsmede 
voor die, welke hij met binnenlandse bestem
ming uitslaat. 

2. De dranken, welke worden uitgeslagen 
met bestemming om naar België of Luxem
burg te worden uitgevoerd, worden geacht 
met binnenlandse bestemming te zijn uitge-
slagen. . 

3. Voor met binnenlandse bestemming 
uigeslagen dranken, welke de fabrikant in 
zijn fabriek heeft teruggenomen, kan de ter 
zake van de uitslag voldane belasting op 
daartoe gedaan verzoek worden teruggegeven. 

Art. 6. I. De fabrikant van de in de 
artikel 3 bedoelde dranken is gehouden, voor
dat hij zijn fabriek in werking stelt, ten kan
tore van de ontvanger der accijnzen, onder 
wiens kantoor de fabriek is gelegen, een onder
tekende aangifte in te leveren van de panden 
en erven, welke tot de fabriek behoren, waar
onder mede zijn t e begrijpen die , welke met 
de fabriek gemeenschap hebben, met ver
melding van de kadastrale omschrijving en 
van de soort der vruchten c.q. van elders te 
betrekken sappen en dranken, welke zullen 
worden verwerkt. 

2. Voor de fabrieken, welke bij het in 
werking treden van dit besluit bestaan, blij
ven de aangiften, welke ingevolge a rtikel 4 
van het Besluit Bijzondere Wijnbelasting 
1941 zijn ingeleverd, van kracht. 

3. De fabrikant, die verandering wil 
brengen in hetgeen door hem is aangegeven, 
levert daarvan vooraf een aanvullingsaan
gifte in. 

4. De fabrikant mag niet tot vervaardi
ging van de in artikel 3 bedoelde dranken 
overgaan, alvorens hij ten genoegen van de 
ontvanger der accijnzen zekerheid heeft ge
steld voor de belasting, welke hij verschul
digd wordt. 

Art. 7. r. De fabrikant is verplicht in 
een door hem aangelegd register in te schrij
ven: 

a) de hoeveelheden en de soorten van de 
vruchten, welke hij ter bewerking inslaat; 

b) de hoeveelheden en de soorten van de 
vruchten, welke hij in bewerking neemt; 

c) de hoeveelheden sap, welke bij persing 
van de vruchten zijn verkregen; 

d) de hoeveelheden en de soorten van de 
sappen en de dranken, welke van elders in de 
fabriek zijn ingeslagen; 

e) de hoeveelheden en de soorten van de 
dranken, welke op flessen zijn afgetapt; 

f) de hoeveelheden en de soorten van de 
dranken, welke in de fabriek zijn verbruikt , 
en die, welke zijn uitgeslagen. 

2. De ambtenaren der accijnzen zijn be
voegd, zo dikwijls daartoe aanleiding bestaat, 
uittreksels uit het in het vorig Jid bedoelde 
register te nemen. 

Art. I!. I. De ambtenaren zijn bevoegd 
de hoeveelheden sap en de hoeveelheden 
mousserende gegiste dranken op flessen, 
welke in de fabriek voorhanden zijn, op te 
nemen. 

2. De fabrikant is verplicht bij een amb
telijke opneming de hoeveelheden sap en de 
hoeveelheden dranken van elke soort aan 
de ambtenaren afzonderlijk aan te wijzen en, 



voor zover de ambtenaren zulks vorderen, 
bakken, kisten of manden gebottelde dran-. 
ken te doen ontpakken. 

3. De fabrikant is verplicht op daartoe 
gedaan verzoek monsters van de in de fabriek 
voorhanden dranken op flessen kosteloos ter 
beschikking van de ambtenaren te stellen . 

4. Indien de bij opneming bevonden 
hoeveelheden mousserende gegiste dranken 
op flessen minder bedragen dan die, welke 
volgens het in het vorige artikel bedoelde 
register in de fabriek moeten voorhanden 
zijn, worden de ontbrekende hoeveelheden 
geacht met binnenlandse bestemming te zijn 
uitgeslagen. 

5. Bij elke opneming maken zij van hun 
bevinding een relaas op, hetwelk ten kantore 
van de ontvanger wordt ingeleverd, nadat de 
belanghebbende tot de medetekening is uit
genodigd en hem een afschrift is uitgereikt. 

Art . 9. De fabrikant, die mousseren
de gegiste dranken op flessen verlangt u it 
te slaan, levert ten kantore van de ontvan
ger een ondertekende aangifte in, vermelden
de onder meer de hoeveelheid en de soort van 
de dranken, alsmede de opgave der bestem
ming, Eveneens doet hij, binnen twee dagen 
na afloop van iedere maand, aangifte van de 
hoeveelheid en de soort van de dranken, 
welke in die maand in zijn fabriek zijn ver
bruikt. 

Art. 10. I. De ontvanger houdt met de 
fabrikant een rekening inzake de hoeveel
heden en de soorten van de op fldsen afge
tapte mousserende gegiste dranken. 

2. Op die rekening worden als debet ge
bracht de hoeveelheden dranken, welke vol
gens de door de ambtenaren ingeleverde· uit
treksels uit de registers op flessen zijn afge
tapt. 

3. Op die rekening worden als credit ge
bracht de hoeveelheden dranken op flessen, 
welke in de fabriek worden verbruikt en die, 
welke met binnenlandse of met buitenlandse 
bestemming worden uitgeslagen. 

4. De belasting, welke is verschuldigd 
van de in de fabriek verbruikte en van de 
met binnenlandse bestemming uitgeslagen 
dranken, moet worden voldaan vóór of op de 
laatse dag van de maand, volgende op die 
waarin de in artikel 9, eerste lid, bedoelde 
aangifte is ingediend. 

5. De belasting, welke is verschuldigd 
van de in artikel 8, vierde lid, bedoelde dran
ken, moet worden voldaan binnen een week 
na de dagtekening van de door de ontvanger 
aan de fabrikant gezonden kennisgeving. 

HOOFDSTUK III 
Art. 11 . I. In artikel I van de wet van 

2 Maart 1961 (Staatsblad no. 95) worden in 
1° en 2°, de woorden "fabrieken van belasten 
of on belasten wijn" vervangen door : fabri
ken van wijn of andere gegiste vruchten
dranken. 

2. In het Koninklijk besluit van 4 Augus
tus 1874 (Staatsblad no. n6), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 23 April 
1937 (Staatsblad no. 445), worden de vol
gende wijzigingen aangebracht: 

.1°. Na artikel 13 wordt een nieuw arti
kel opgenomen, luidende: 

Art. 14 Voor de toepassing van het zes
tiende hoofdstuk der meer genoemde alge-
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mene wet en voor de toepassing van dit be
sluit worden wijn en andere gegiste vruch
tendranken, ongeacht de herkomst, be
schouwd als accijnsvrije goederen. 

De artikelen 166, 167 en 168 van de alge
mene wet worden mitsdien voor wijn en 
andere gegiste vruchtendranken buiten wer
king gesteld. 

2°. Artikel 14A vervalt. 
3°. In artikel 15 en in artikel 19 vervallen 

de woorden "met uitzondering van wijn" . 
3. In het Koninklijk besluit van 28 Oc

tober 1880 (Staatsblad no. 185), laatstelijk ge
wijzigd bij Koninklijk besluit van 23 April 
1937 (Staatsblad no. 445), worden de volgende 
wijzigingen aangebracht : 

1°. Artikel 4 vervalt. 
2°. In het eerste lid van artikel 5 worden 

de woorden "Bier en azijn" vervangen door: 
Bier, wijn en andere gegiste vruchtendran

. ken. 
3°. In het tweede lid van artikel 5 wordt 

in plaats van "185 en 186" gelezen: 185, 
186 en 187. 

Art.12. Onze Minister van Financiën 
stelt de voorschriften vast, welke ter uit
voering van dit besluit nodig zijn. 

Art. 13. I. Dit besluit treedt in wer
king op de tweede dag na die der dagteke
ning van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

2. De wet van 20 Juli 1870 (Staatsblad 
no. 127) , de wet van 7 Mei 1878 (Staatsblad 
no. 34), de Vruchtenwijnwet van 22 Juli 
1899 (Staatsblad no. 170) en het Besluit Bij 
zondere Wijnbelasting 1941 (Nederlandse 
Staatscourant van 9 December 1941, no. 240), 
zomede de op genoemde wetten gegronde 
algemene maatregelen van bestuur, zijn inge
trokken, met uitzondering van de hoofd
stukken IV en V van de voornoemde wet 
van 20 Juli 1870, welke onderscheidenlijk 
met ingang van I Januari 1949 en met in
gang van I April 1949 worden ingetrokken. 

3. Dit besluit wordt aangehaald als: 
"Besluit binnenlandse wijn en andere gegiste 
vruchtendranken 1948". 

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

Het Loo, 2 October 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën a.i ., W. DREES. 

(Uitgeg, 19 October 1948.) 
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S October 1948. BESUIT, houdende be

palingen betreffende de Reserve-Grens
bewaking. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog van 29 Juni 1948, Staf van de Adju
dant-generaal, afdeling A 3, nr. 1391; 

Overwegende, dat het wenselijk is als 
onderdeel van het Wapen der Koninklijke 
Marechaussée de beschikking te hebben over 
een Reserve-Grensbewaking, bestaande uit 
vrijwilligers voor het verrichten van mili
taire dienst binnen het Rijk in Europa; 
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De Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1948, nr. 39); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 25 September 1948, 
Staf van de Adjudant-generaal , afdeling A 3, 
nr. 1419; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art . 1. In dit besluit wordt verstaan : 
a. onder Minister" Onze Minister van 

Oorlog; 
b. onder "vrijwilliger" degene, die een 

verbintenis bij de R eserve-Grensbewaking 
heeft gesloten in een rang of stand beneden 
die van tweede-luitenant ; 

c. onder"verbintenis" een verbintenis bij 
de Reserve-Grens bewaking ; 

d. onder"werkelijke dienst" werkelijke 
dienst bij de Reserve-Grensbewaking ; 

Art . 2. Als onderdeel van het Wapen der 
Koninklijke Marechaussée wordt opgericht 
de Reserve-Grensbewaking, waarvan de or
ganisatie door de Minister wordt vastgesteld. 

Art. 3. I. Tot een verbintenis als vrij
williger kunnen worden toegelaten manne
lijke Nederlanders, die : 

a. gedurende ten minste 6 maanden 
actieve dienst hebben verricht bij een der 
korpsen, wapens, staven of dienstvakken van 
de Koninklijke Landmacht of van het Ko
ninklijk N ederlandsch-Indisch Leger; 

b. ten minste 21 jaar en nog geen 65 jaar 
oud zijn; 

c. voldoen aan de door de Minister te 
stellen medische eisen van geschiktheid ; 

d. voldoen aan de door de Minister te 
stellen eisen ten opzichte van betrouwbaar
heid en gedrag ; 

e. voorshands niet bestemd zijn voor 
opkomst bij een ander onderdeel van de krijg
macht dan de Reserve-Grensbewaking in 
geval van oorlog, oorlogsgevaar of andere 
buitengewone omstandigheden. 

2 . Met inachtneming van het in het 
vorige lid onder c en d bepaalde, kunnen 
tevens tot een verbintenis als vrijwilliger 
worden toegelaten zij , die als gewoon dienst
plichtige hun eerste oefening nog niet hebben 
volbracht, voor zolang zij vrijsteJling van 
van dienst als gewoon dienstplichtige of uit
stel van eerste oefening genieten. 

3 . In bijzondere gevallen kan door de 
Minister van het in het eerste lid van dit arti
kel onder a en b bepaalde worden afgeweken. 

Art. 4. Nader door de Minister te bepalen 
categorieën van personen kunnen voor een 
benoeming als reserve-officier van het Wapen 
der Koninklijke Marechaussée bij de Reserve
Grensbewaking in aanmerking komen . 

Art. 5. 1. De verbintenis wordt gesloten 
tot het verrichten van werkelijke dienst bij 
het Wapen der Koninklijke Marechaussée 
ten behoeve van de grensbewaking binnen het 
Rijk in Europa, wanneer het personeel der 
Reserve-Grensbewaking geheel of gedeelte
lijk daartoe wordt opgeroepen. 

2 . De verbintenis wordt gesloten voor de 
duur van één jaar. Zij wordt telkens stilzwij
gend met één jaar verlengd, tenzij opzegging 
heeft plaats gehad overeenkomstig het derde 
lid, letter c, van dit artikel, of de verbintenis 
om een andere reden als in dat lid bedoeld, 
een einde heeft genomen. 

3 . De verbintenis eindigt: 
a . zodra mogelijk ten gevolge van ver 
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breking door of vanwege de Minister, indien 
de vrijwilliger op grond van het bepaalde in 
art . 3 niet tot de verbintenis had mogen 
worden toegelaten of indien hij niet langer 
voldoet aan één der in art . 3 genoemde voor
waarden ; 

~b. zodra mogelijk ten gevolge van ver
breking door of vanwege de Minister, indien 
deze zulks in 's lands belang, in het belang 
van de dienst of van de vrijwi11iger wenselijk 
acht ; 

c. behoudens het bepaalde in het vierde 
lid van dit. artikel aan het einde van het 
lopende v erbintenisjaar, indien de Minister 
of de vrijwilliger ten minste één maand vóór 
afloop daarvan te kennen heeft gegeven de 
verbintenis niet te wi11en verlengen; 

d. met ingang van de datum, waarop de 
vrijwilliger als reserve-officier wordt be
noemd. 

4. Voor <Îe vrijwilJiger, die, nadat hij in 
werkelijke dienst is geroepen, te kennen geeft 
de verbintenis niet te willen verlengen, wordt 
de beëindiging van de verbintenis opge
schort totdat zijn diensten niet meer nodig 
zijn voor het doel, waarvoor hij laatstelijk 
werd opgeroepen, tenzij de Minister anders 
bepaalt. 

5. Zowel voor het Rijk als voor de vrij
williger vloeien eerst verplichtingen voort 
uit de verbintenis , nadat deze is bekrachtigd. 

6. Van de verbintenis wordt een akte in . 
tweevoud opgemaakt, volgens een door de 
Minister vast te stellen m >del. 

7. Verdere bepalingen omtrent het slui
ten, bekrachtigen, verbreken en opzeggen 
van de verbintenis worden vastgesteld door 
de Minister. 

Art . 6. 1. De vrijwilliger is verplicht tot 
het verrichten van werkelijke dienst binnen 
het Rijk in Europa, indien hij daartoe wordt 
opgeroepen: 

a. tot het verrichten van militaire dienst 
bij het wapen der Koninklijke Marechaussée 
ten behoeve van de grensbewaking; 

b. voor zover en voor zolang dit nodig 
is tot het ondergaan van straf of voor het 
onderzoek omtrent een strafbaar feit of een 
krijgstuchtelijk vergrijp, waarvan hij ver
dacht of beklaagd wordt . 

2. De reserve-officier van het Wapen der 
Koninklijke Marechaussée bij de Reserve
Grensbewaking is, krachtens een vóór zijn 
benoeming als zodanig daartoe af te leggen 
schriftelijke verklaring, verplicht tot het ver
vullen van werkelijke dienst binnen het Rijk 
in Europa, indien hij daartoe wordt opge
roepen. De verplichtingen, welke krachtens 
de wet voor het reserve-personeel der land
macht 1905 op hem komen te rusten, blijven 
onverminderd op hem van toepassing. 

3. Voorts zijn de vrijwi11iger en de in het 
tweede lid bedoelde reserve-officier ver
plicht tot het vervullen van werkelijke dienst 
gedurende ten hoogste 200 uren per ver
bintenisjaar voor het onderhouden van hun 
geoefendheid volgens een door of namens de 
Minister vast te stellen oefenschema. 

4. De oproeping in werkelijke dienst ge
schiedt door of vanwege de Minister op door 
deze te bepalen wijze. 

Art. 7. De vrijwi11iger behoort tijdens 
zijn verblijf in werkelijke dienst tot het per
soneel der Koninklijke Marechaussée. 
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Art. 8. 1. Bij de bekrachtiging van de 
verbintenis wordt de vrijwilliger aangesteld 
in de laatstelijk door hem beklede defini
tieve militaire rang. 

2 . Bevordering van personeel beneden 
de rang van tweede-luitenant geschiedt naar 
door de Minister te stellen regelen. 

3. Rangen, verkregen door bevordering 
bij de Reserve-Grens-bewaking, vervallen 
bij het eindigen van de verbintenis. 

Art. 9. I. Ten aanzien van de reserve
officier van het Wapen der· Koninklijke 
Marechaussée , die is benoemd bij de Reserve
Grens-bewaking, en de vrijwilliger zijn, tenzij 
bij wet anders is of wordt bepaald, niet van 
toepassing de voor de overige militairen van 
de Koninklijke Landmacht geldende bepa
lingen betreffende aanspraken op jaarwedde 
of soldij, toelagen, vergoedingen, tegemoet
komingen en andere geldelijke voordelen. 
De Minister kan, behoudens voor wat de 
jaarwedde of soldij betreft, de bedoelde be
palingen geheel of gedeeltelijk op hen van 
overeenkomstige toepassing verklaren. 

2. In stede van jaarwedde of soldij ge
nieten, behoudens het bepaalde in het derde 
lid, de in het ·eerste lid genoemde reserve
officier en de vrijwilliger een geldelijke be
loning voor elke dag, gedurende welke zij in 
werkelijke dienst zijn. Deze beloning be
draagt voor een: 

Kolonel 
Luitenant-kolonel 
Majoor 
Kapitein . ... 
Eerste-luitenant . 
Tweede-luitenant . . 
Adjudant-onderofficier 
Opperwachtmeester . 
Wachtmeester der 1• kl. 
Wachtmeester. . . . . 
Hulpmarechausseé 1• kl. 

2 • kl. 
3• kl. 

f 
23,-
20,-
17,-
14,-
12,-
9,-

8,-
7,50 
7,-
6,75 

8,75 10,-
8,50 9,-
8,25 8,50 

Wanneer in bijzondere gevallen daartoe 
aanleiding bestaat, kan de Minister de be
loning voor een tweede-luitenant met ten 
hoogste f 2,- verhogen. 

3. De in het eerste lid genoemde reserve
officier en de vrijwilliger hebben geen aan
spraak op de beloning, indien zij: 

a. korter dan 24 uren onafgebroken in 
werkelijke dienst zijn, tenzij de Minister in 
bijzondere gevallen anders bepaalt ; 

b. in werkelijke dienst zijn ingevolge het 
bepaalde in art . 6, eerste lid, onder b. 

Art. 10. Omtrent de kleding en onder-
scheidingstekenen van het personeel der 
Reserve-Grensbewaking stelt de Minister 
voorschriften vast . 

Art .11. Dit besluit kan worden aange
haald als besluit Reserve-Grensbewaking. 

Art . 12. Dit besluit wordt geacht in 
werking te zijn getreden met ingang van 
15 April 1948. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 

S. 1948, I 437---438 

uitvoering van dit besluit. dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezondep aan de Raad van 
State en aan de Algemene Rekenkamer. 

s ' -Gravenhage, 5 October 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, SCH0KK_ING. 
( Uitgeg. 29 October 1948 
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5 October 1948. BESLUIT, houdend be
palingen betreffende de Nationale 
Reserve. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Oorlog van 29 Juni 1948, Staf van de Adju
dant-generaal, afdeling A 3, nr. 1390; 

Overwegende, dat het wenselijk is de be
schikking te hebben over een Nationale 
Reserve, bestaande uit vrijwilligers bij de 
Koninklijke Landmacht, die in werkelijke 
dienst kunnen worden geroepen binnen het 
Rijk in Europa ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
13 Juli 1948, nr. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 25 September 1948, 
Staf van de Adjudant-generaal, afdeling A 3, 
nr. 1420 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art . 1. In dit besluit wordt verstaan: 
a. onder "Minister" Onze Minister van 

Oorlog; 
b. onder "vrijwilliger" degene, die een 

verbintenis bij de Nationale Reserve heeft 
gesloten in een rang of stand beneden die van 
tweede-luitenant; 

c. onder"verbintenis" een verbintenis bij 
de Nationale Reserve; 

d. onder "werkelijke dienst" werkelijke 
dienst bij de Nationale Reserve. · 

Art . 2. Als onderdeel van de Koninklijke 
Landmacht wordt opgericht de Nationale 
Reserve, waarvan de organisatie door de 
Minister wordt vastgesteld. 

Art. 3. 1. Tot een verbintenis als vrij
williger kunnen worden toegelaten manne
lijke Nederlanders, die: 

a. gedurende ten minste 6 maanden ac
tieve dienst hebben verricht bij een der 
korpsen, wapens, staven of dienstvakken van 
de Koninklijke Landmacht of van het Kon
ninklijk Nederlandsch-Indisch Leger ; 

b. ten minste 21 jaar en nog geen 50 jaar 
oud zijn; 

c. voldoen aan de door de Minister te 
stellen medische eisen van geschiktheid; 

d. voldoen aan de door de Minister te 
stellen eisen ten opzichte van betrouwbaar
heid en gedrag; 

e. voorshands niet bestemd zijn voor op
komst bij een ander onderdeel van de krijgs
macht dan de Nationale Reserve in geval van 
Oorlog, oorlogsgevaar of andere buitenge
wone omstandigheden. 

2 . Met inachtneming van het in het vori
ge lid onder c en d bepaalde, kunnen tevens 
tot een verbintenis als vrijwilliger worden 
toegelaten zij , die als gewoon dienstplichtige 
hun eerste oefening · nog niet hebben vol
bracht, voor zolang zij vrijstelling van dienst 
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als gewoon dienstplichtige of uitstel van eer
ste oefening genieten. 

3. In bijzondere gevallen kan door de 
Minister van het in het eerste lid van dit 
artikel onder a en b bepaalde worden afge
weken. 

Art. 4. Nader door de Minister te be
palen categorieën van personen kunnen voor 
een benoeming als reserve-officier bij de 
Nationale Reserve in aanmerking komen. 

Art. 5. 1. De verbintenis wordt ge
sloten tot het verrichten van werkelijke dienst 
ter handhaving of tot herstel van de open
bare rust of orde binnen het Rijk in Europa, 
wanneer het personeel der Nationale Reserve 
geheel of gedeeltelijk wordt opgeroepen. 

2. De verbintenis wordt gesloten voor de 
duur van één jaar. Zij wordt telkens stilzwij
gend met één jaar verlengd, tenzij opzegging 
heeft plaats gehad overeenkomstig het derde 
lid, letter c, van dit artikel of de verbintenis 
om een andere reden als in dat lid bedoeld, 
een einde heeft genomen. 

3. De verbintenis e.indigt: 
a. zodra mogelijk ten gevolge van ver

breking door of vanwege de Minister, indien 
de vrijwilliger, op grond van het bepaalde in 
art. 3, niet tot de verbintenis had mogen 
worden toegelaten of indien hij niet langer 
voldoet aan één der in art . 3 genoemde 
voorwaarden; 

b. zodra mogelijk ten gevolge van ver
breking door of vanwege de Minister, indien 
deze zulks in 's lands belang, in het belang 
van de dienst of van de vrijwilliger wenselijk 
acht: 

c. behoudens het bepaalde in het vierde 
lid van dit artikel aan het einde van het lo
pende verbintenisjaar, indien de Minister of 
de vrijwilliger ten minste één maand vóór 
afloop daarvan te kennen heeft gegeven de 
verbintenis niet te willen verlengen; 

d. met ingang van de datum, waarop de 
vrijwilliger als reserve-officier wordt be
noemd . 

4. Voor de vrijwilliger, die, nadat hij in 
werkelijke dienst is geroepen, te kennen 
geeft de verbintenis niet te willen verlengen, 
wordt de beëindiging van de verbintenis op
geschort totdat zijn diensten niet meer nodig 
zijn voor het doel, waarvoor hij laatstelijk 
werd opgeroepen, tenzij de Minister anders 
bepaalt. 

5. Zowel voor het Rijk als voor de vrij
williger vloeien eerst verplichtingen voort 
uit de verbintenis, nadat deze is bekrachtigd. 

6. Van de verbintenis' wordt een akte in 
tweevoud opgemaakt, volgens een door de 
Minister vast te stellen model. 

7. Verdere bepalingen omtrent het 
slu iten, bekrachtigen, verbreken en opzeggen 
van de verbintenis worden vastgesteld door 
de Minister. 

Art. 6. 1. De vrijwilliger is verplicht 
tot het verrichten van werkelijke dienst 
binnen het R ijk in Europa, indien hij daartoe 
wordt opgeroepen: 

a. ter handhaving of tot herstel van de 
openbare rust of orde; 

b. voor zover en voor zolang dit nodig is 
tot het ondergaan van straf of voor het onder
zoek omtrent een strafbaar feit of een krijgs
tuchtelijk vergrijp, waarvan hij verdacht of 
beklaagd wordt. 
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2. De reserve-officier bij de Nationale 
ReEerve is, krachtens een vóór zijn benoem
ming als zodanig daartoe af te leggen 
schriftelijke verklaring, verplicht tot het ver
vullen van werkelijke dienst binnen het Rijk 
in Europa, indien hij daartoe wordt opge
roepen. De verplichtingen, welke krachtens 
de Wet voor het reserve-personeel der land
macht 1905 op hem rusten, blijven onver-
minderd op hem van toepassing. 

3. Voorts zijn de vrijwilliger en de in het 
tweede lid bedoelde reserve-officier verplicht 
tot het vervullen van werkelijke dienst ge
durende ten hoogste 200 uren per verbinte
nisjaar voor het onderhouden van hun ge
oefendheid volgens een door of namens de 
Minister vast te stellen oefenschema. 

4. De oproeping in werkelijke dienst ge
schiedt door of vanwege de Minister op door 
door deze te bepalen wijze. _ 

Art . 7. I. Bij de bekrachtiging van de
verbintenis wordt de vrijwilliger aangesteld 
in de laatstelijk door hem beklede defini-
tieve militaire rang. 

2. Bevordering . van personeel beneden 
de rang van tweede-luitenant geschiedt naar 
door de Minister te stellen regelen. 

3. Rangen, verkregen door bevordering 
bij de Nationale Reserve, vervallen bij •het 
eindegen van de verbintenis. 

Art . 8. 1 . Ten aanzien van de reserve
officier, die is benoemd bij de Nationale 
Reserve, en de vrijwilliger zijn, tenzij bij wet 
anders is of wordt bepaald, niet van toepas
sing de voor de overige militairen van de 
Koninklijke Landmacht geldende bepalingen 
betreffende aanspraken op jaarwedde of 
soldij , toelagen, vergoedingen, tegemoet- . 
komingen en andere geldenlijke voordelen. 
De Minister kan, behoudens voor wat de jaar-
wedde of soldij betreft, de bedoelde bepa
lingen geheel of gedeeltelijk op hen van over-.

-eenkomstige toepassing verklaren. 
2 . In stede van jaarwedde of soldij ge

nieten, behoudens het bepaalde in het derde 
lid, de in het eerste lid genoemde reserve
officier en de vrijwilliger een geldelijke be
loning voor elke dag, gedu rende welke zij in. 
werkelijke dienst zijn. Deze beloning be
draagt voor een : 

Kolonel 
Luitenant-kolonel 
Majoor .... . 
Kapitein .. . . . 
Eerste-luitenant 
Tweede-luitenant.. . . . 
Adjudant-onderofficier . . 
Sergeant-majoor . 
Sergeant der 1 • kl... 

23,-
20,-
17,-
14,-
12,-
9,-

Sergeant . . . . . 8,-
Korporaal der 1• kl. 7,50 
Korporaal 7,-
Soldaat der 1• kl. . 6, 75 
Soldaat . . 6,50 

8,75 10,-
8,50 9,-
8,25 8,50 

Wanneer in bijzondere gevallen daartoe
aanleiding bestaat, kan de Minister de belo-
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ning voor een tweede-luitenant met ten 
hoogste f 2,- verhogen. 

3. De in het eerste lid genoemde re~erve
officier en de vrijwilliger hebben geen aan
spraak op de beloning, indien zij: 

a. korter dan 24 uren onafgebroken in 
werkelijke dienst zijn, tenzij de Minister in 
bijzondere gevallen anders bepaalt; 

b. in werkelijke dienst zijn ingevolge het 
bepaalde in art. 6, eerste lid, onder b. 

Art. 9. Omtrent de kleding en onderschei
dingstekenen van het personeel van de Na
tionale Reserve stelt de Minister voorschrif
ten vast. 

Art. 10. Dit besluit kan worden aange
haald als Besluit Nationale Reserve. 

Art. 11. Dit besluit wordt geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van 15 
April 1948. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad van 
State en aan de Algemene Rekenkamer·. 

's-Gravenhage, 5 October 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, SCHOKKING. 

Uitgegeven 29 October 1948. 

S. I 439 
6 October 1948. BESLUIT tot schorsing van 

het besluit van de raad der gemeente 
Mijdrecht d.d. 10 September 1948 hou
dende benoeming van J. G. A. Koedam 
tot secretaris dier gemeente. 

Geschorst tot I Januari r949. 
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6 October r948. BESLUIT tot vaststelling 
van regelen ten aanzien van de bezol
diging van burgemeesters. (Bezoldi
gingsbesluit burgemeesters 1948). 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 4 Augustus 1948, • 
No. U 9391, Afdeling Binnenlands Bestuur 
(bureau Bestuurszaken) ; 

Gelet op de gemeentewet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

24 Augustus 1948, No. 7); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 28 September 1948, 

No. 10854, Afdeling Binnenlands Bestuur 
(bureau Bestuurszaken); 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen als volgt: 

Algemene bepaling 
Art. 1. Dit besluit verstaat onder: 
,.Minister": Onze Minister van Binnen

landse Zaken; 
"bezoldiging": het bedrag, waarop een 

burgemeester, met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 2 tot en met 1 7 
van dit besluit, aanspraak heeft. 

Indeling van klassen 
2. 1. De gemeenten worden naar ge-
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lang van het aantal inwoners ingedeeld in 
de volgende klassen: 

Klasse 
I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
II 

12 

13 
14 
15 
16 

17 
18 

19 
20 

Aantal inwoners 
I- 2000 

2001- 3000 
3001- 4000 
4001- 5000 
5001- 6000 
6001- 8000 
8001- 10000 

10001- 12000 
12001- 14000 
14001- 18000 

18001- 24000 
24001- 30000 
30001- 40000 
40001- 60000 
60001- 80000 
80001-100000 

100001-125000 
125001-150000 

150001-250000 
boven 250000 

2 Voor de toepassing van het eerste lid 
worden de gemeenten, waar de betrekking 
van burgemeester door dezelfde persoon 
wordt vervuld, als één gemeente beschouwd, 
welke wordt ingedeeld in de klasse, waartoe 
zij op grond van het samengevoegde aantal 
inwoners zou behoren. 

3. Onder het aantal inwoners wordt ver_ 
staan het bevolkingscijfer, zoals dit laatste
lijk door het Centraal Bureau voor de Sta
tistiek is openbaar gemaakt. 

4. 1. Overgang van een gemeente naar 
een hogere klasse in verband met de toe
neming van het inwonertal. vindt plaats met 
ingang van het jaar, voorafgaande aan dat, 
waarin het inwonertal der gemeente op 1 

Januari voor de tweede achtereenvolgende 
maal de minimumgrens van de volgende 
klasse bereikt heeft. . 

2. Overgang van een gemeente naar een 
lagere klasse in verband met de verminde
ring van het inwonertal der gemeente op 1 

Januari voor de tweede achtereenvolgende 
maal beneden de minimumgrens van de 
klasse, waarin de gemeente tot dusver ge
plaatst · was, gedaald is. 

3. Voor gemeenten, welker inwonertal 
ten gevolge van grenswijziging of samen
voeging wijziging heeft ondergaan, vindt de 
overgang naar een hogere of lagere klasse 
plaats met ingang van de datum der grens
wijziging of samenvoeging. Hierbij geldt het 
inwonertal, zoals dit voor de eerste maal na 
die datum met inachtneming van die grens
wijziging of samenvoeging. door het Cen
traal Bureau voor de Statistiek wordt open
baa, gemaakt. 

4. Voor de eerste indeling van nieuw in
gestelde gemeenten vindt het bepaalde in 
het derde lid overeenkomstige toepassing. 

5. 1. Op grond van bijzondere omstan
digheden kan een gemeente door Gedepu
teerde Staten voor de toepassing van arti
kel 7 al dan niet voor een bepaald tijdvak 
in een andere klasse worden geplaatst dan 
die, waartoe zij krachtens artikel 2 behoort. 
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2. Het daartoe strekkend besluit is aan 
Onze goedkeuring onderworpen. 

6. Op grond van bijzondere omstandig
heden kan een gemeente door Onze Minis
ter, Onze Commissaris in de provincie ge
hoord, voor de toepassing van artikel I9 al 
dan niet voor een bepaald tijdvak in een 
andere klasse worden geplaatst dan die, 
waartoe zij krachtens artikel 2 b ehoort. 

Bezoldiging 
7. De bezoldiging van de burgemeesters 

wordt gesteld op de hierna voor elke klasse 
aangegeven bedragen. 

Klasse Bedragen per maand 
minimum maximum 

2 •• . . . •• •••• .•• . f 325,- f 385,-
3 . .. ... . . . ... . . · 365,- 425,-
4 · · · · · · · · · · · · · · · 405,- 465,-
5 · · · · · · · · · · · · · · · 445,- 505,-
6 . . . . . . . . . . . . . . . 485,- 560,-
7 •··· · ······· · · · 535,- 6Io,-
8 . . . . . . . . .. . . . . . 585,- 660,-
9 • • • • • • • • • • • • • • • 635,- 7I0,-

I0 . ...... .. .. . , . . 685,- 760,-
II ... ..... . . . . , . . 735,- 8IO,-
I2 . . . ... . .... . , . . 785,- 86o,-
I3 · · · · · · • • ·• • •, · · 835,- 9IO,-
I4 • • . .. . .. ... . , . . 880,- 970,-
I5 . . . . . . . . . . . .. . . 940,- I030,-
.16 . . . . . . . . . . . . . . . 1000,- 1090,-

I 7 ···· ··· · ····• · · II25,- I2I5,-
I8 . . . . . .. . . . .. . . . I2I5,- I305,-
I9 • • · · · · · · • • • · · · · I305,- I395,-
8. I. Het bedrag der bezoldiging van 

burgemeesters van gemeenten, ingedeeld in 
klasse I, hetwe~k ten hoogste f 350 per 
maand bedraagt, wordt door Gedeputeerde 
Staten, onder Onze goedkeuring vastgesteld. 

2. Het bedrag der bezoldiging van bur
gemeesters van gemeenten, ingedeeld in 
klasse 20, wordt .door Ons, Gedeputeerde 
Staten gehoord, vastgesteld. 

9. I, Indien voor de klasse, waartoe 
-een gemeente behoort, een minimum- en 
een maximum-bezoldiging is vastgesteld, 
wordt het minimum genoten bij een dienst
tijd van minder dan een jaar. 

2. Het maximum wordt bereikt door zes 
periodieke verhogingen na een diensttijd 
van I , 2, 3, 4, 5 of 6 jaar. 

3. Elke periodieke verhoging bedraagt 
een zesde gedeelte van het verschil tussen 
het minimum en het maximum, en gaat in 
met de eerste dag der maand, waarin de 
voor het verkrijgen van de verhoging ver
eiste diensttijd is volbracht. 

10. I. Als diensttijd komt voor het ver
krijgen van periodieke verhogingen in aan
merking: 

a. de tijd, door de burgemeester in een 
gemeente als zodanig doorgebracht; 

b. de tijd, onmiddellijk voorafgaande 
aan zijn benoeming tot burgemeester, in de
_zelfde gemeente als waarnemend burge
meester doorgebracht. 

2. Als diensttijd blijft buiten aanmer
king de tijd, doorgebracht met verlof buiten 
genot van bezoldiging, indien het verlof in 
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het persoonlijk belang van de burgemeester 
is verleend, alsmede de tijd, gedurende wel
ke de burgemeester in zijn ambt is ge
schorst, indien deze schorsing door niet
eervol ontslag wordt gevolgd. 

11. I. A n de secretaris, die in dezelf
de gemeente tot burgemeester, niet tevens 
secretaris, wordt benoemd, worden, indien 
de door hem als secretaris genoten bezol
diging uitgaat boven het minimum der 
klasse, waarin de gemeente volgens dit be
sluit is ingedeeld, zoveel periodieke verho
gingen boven dat minimum toegekend, dat 
de bezoldiging onmiddellijk gelegen is bo
ven die, welke hij tot dusver genoot, tenzij 
daardoor het maximum dier klasse wordt 
overschreden. 

2. De overeenkomstig het eerste lid toe
gekende bezoldiging wordt voor het verle
nen van verdere periodieke verhogingen be
schouwd als te zijn verkregen door regel
matige verhoging na de daarvoor gevorder
de diensttijd. 

12. I. Aan de burgemeester ener ge
meente, welke door toeneming van het in
wonertal naar een hogere klasse overgaat, 
worden zoveel periodieke verhogingen bo
ven het minimum dier klasse toegekend, · 
dat de bezoldiging onmiddellijk gelegen is 
boven die, welke hij tot dusver genoot, ten
zij daardoor het maximum dier klasse wordt 
overschreden. 

2. Het bepaalde in a rtikel II, tweede 
lid, vindt overeenkomstige toepassing. 

13. Bij overgang van een gemeente, door 
toeneming van het inwonertal, naar een ho_ 
gere klasse, komt de diensttijd, welke in de 
lagere klasse nog niet door een periodieke 
verhoging is vergolden, voor het verkrijgen 
van verdere periodieke verhogingen in de 
hogere klasse mede in aanmerking. 

14. Indien voor de klasse, waartoe een 
gemeente behoort, een minimum- en een 
maximum-bezoldiging is vastgesteld, treedt 
de burgemeester met ingang van de eerste 
dag der ll\8.and, waarin hij de 55-jarige leef-

. tijd bereikt, of bij indiensttreding na het 
bereiken van die leeftijd, met de dag, waar
op de benoeming ingaat, in het genot van 
de maximum-bezoldiging, ook al kan hij de 
daarvoor vereiste diensttijd nog niet doen 
gelden. 

15. In bijzondere gevallen kan Onze Mi
nister, Onze Commissaris in de provincie 
gehoord, hetzij bij de benoeming, hetzij la
ter, extra diensttijd ten behoeve van het 
toekennen van periodieke verhogingen ver
lenen. 

16. De overgang van een gemeente naar 
een lagere klasse is niet van invloed op de 
bezoldiging van de op dat tijdstip in dienst 
zijnde burgemeester. 

Bezoldiging bij cumulatie van betrekkingen 

17. Indien dezelfde persoon burgemees
ter is van twee, dan wel van drie of meer 
gemeenten en het gezamenlijk inwonertal 
dier gemeenten de grens van klasse I over
schrijdt, wordt de bezoldiging gesteld op 
het bedrag, waarop ingevolge artikel 7 aan-
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spraak bestaat, vermeerderd met 1 5 onder
scheidenlijk 25 ten honderd van dat bedrag. 

18. Wanneer dezelfde persoon de be
trekking van burgemeester in twee of meer 
gemeenten bekleedt, komen de bezoldiging, 
de tegemoetkomingen en de toelagen, be
doeld in de artikelen 19, 20 en 21, in ver
houding tot het inwonertal, naar boven af
gerond op een veelvoud van 100, ten laste 
van elke gemeente. 

Ambtstoelage 
19. 1. Boven en behalve de bezoldiging 

genieten de burgemeesters een bijdrage in 
de bijzondere kosten, aan de uitoefening 
van hun ambt verbonden. 

2. Deze bedraagt in de gemeenten in
gedeeld in: 

Klasse Bedrag per maand 
I .. .. .. .. .... .. .... .......... .. 

2 

3 
4 .... .. .. .. .. .. .. .. .. .... .. .. .. 

.5 
6 
7 ...... .... .. .. .......... .... .. 
8 
9 .... .... .. .... .. ...... .. .. .. .. 

:i:o .... ...................... .. .. 
II ........ .... .... .. .... .. .... .. 

12 ........ .... .... .. .... .. .... .. 
13 ...... .... .. .......... .. .... .. 
14 .. .... .. ................ .... .. 
YS .. .. .. .. .... .. .. .. ........ .. .. 
16 
17 .... .... .... .. .............. .. 
18 
19 .... .... .. .. .. .............. .. 

f 
30,-

35,-
35,-
40,-
40,-
50,-
50,-
55,-
60,-
65,-
70,-
75,-
80,-
90,-

100,

IIS,-
130,-

150,-

3. De bijdrage, bedoeld in het eerste lid, 
wordt voor de burgemeesters van gemeen
ten, behorende tot klasse 20, vastgesteld 
door Onze Minister, Onze Commissaris in 
de provincie gehoord. 

4. In afwijking van het bepaalde in het 
tweede lid geniet de burgemeester van twee 
dan wel van drie of meer gemeenten de 
bijdrage verbonden aan de klasse, waartoe 
de gemeente ingevolge artikel 2, tweede lid, 
geacht wordt te behoren, vermeerderd met 
30 onderscheidenlijk 50 ten honderd. 

Bijzondere tegemoetkomfogen 
20. 1. Aan een burgemeester kan in 

verband met zijn benoeming een tegemoet
koming worden verleend in: 

a. de kosten van de reis van het gezin, 
alsmede van overbrenging van de inboedel 
naar de nieuwe woonplaats, tot ten hoogste 
tien ten honderd van de jaarlijkse bezol
diging; 

b. alle andere kosten, uit de verhuizing 
voortvloeiende, tot een bedrag van vijf ten 
honderd van de jaarlijkse bezoldiging; 

c. de pensionkosten, welke hij, indien 
en zolang in zijn nieuwe gemeente geen 
passende woning beschikbaar is, voor ztch 
zelf moet maken tot ten hoogste vijftig ten 
honderd van de maandelijkse bezoldiging 
per maand; 

-
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d. de kosten van het heen en weer rei
zen tussen zijn woonplaats en zijn nieuwe 
gemeente, indien geen kosten, als bedoeld 
onder c, worden gemaakt. 

2. In bijzondere gevallen kunnen de te
gemoetkomingen, bedoeld in het eerste lid, 
op een hoger bedrag dan daarin aangegeven 
worden gesteld. 

3. De in dit artikel bedoelde tegemoet
komingen worden vastgesteld door Onze 
Minister, Onze Commissaris in de provin
cie gehoord. 

4. Ten aanzien van de uitvoering van 
het eerste lid van dit artikel vindt het Ver
plaatsingskostenbesluit 1946 (Staatsblad 
No. G 371), zoals dat sedert is of zal wor
den gewijzigd, overeenkomstige toepassing. 

Kindertoelage 
21. Boven en behalve de bezoldiging ge

nieten de burgemeesters een tijdelijke toe
lage voor kinderen overenkomstig de bepa
lingen, welke te dien aanzien voor de bur
gerlijke Rijksambtenaren zijn of worden 
vastgesteld. 

Aftrek ambtswoning 
22, 1. Voor het genot van ambtswoning 

wordt op de bezoldiging een korting toege
past van twaalf ten honderd. 

2. Indien de huurwaarde van de wo
ning, bepaald naar artikel 10 van de wet 
op de personele belasting 1896, minder be
draagt dan de overeenkomstig het eerste lid 
berekende korting, wordt deze op het be
drag dier huurwaarde gesteld. 

3. In bijzondere gevallen kan Onze Mi
nister, Gedeputeerde Staten gehoord, ten 
aanzien vàn de korting voor het genot van 
ambtswoning van het gestelde in het eerste 
en tweede lid afwijken. 

Vergoeding bij vervanging 
23, 1. Hij, die gedurende meer dan der

tig dagen onafgebroken met de waarneming 
van het ambt van burgemeester is belast 
geweest, geniet voor die tijd een vergoe
ding uit de gemeentekas ten bedrage van 
de helft der voor het ambt vastgestelde 
minimum- of vaste bezoldiging, vermeer
derd met de helft der kindertoelage, welke 
hij als burgemeester zou hebben genoten. 

2 . Voor hem, die het ambt van burge
meester in meer dan een gemeente waar
neemt, wordt voor de berekening van de 
vergoeding, bedoeld in het eerste lid, de 
bezoldiging bepaald op het bedrag, waarop 
hij als burgemeester dier gemeenten aan
spraak zou hebben. 

3. In afwijking van het te dien aanzien 
bepaalde in het eerste lid wordt door de 
burgemeester ener gemeente, die gedurende 
meer dan dertig dagen onafgebroken tevens 
belast is met de waarneming van het ambt 
in een of meer andere gemeenten, in totaal 
een kindertoelage genoten tot het bedrag, 
waarop hij als burgemeester der gemeen
ten, waarin hij het ambt vervult, aanspraak 
zou hebben. 

4. Onze Ministe kan in bijzondere ge-
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vallen, Onze Commissaris in de provincie 
gehoord, de vergoeding, bedoeld in het eer
ste lid, op een hoger bedrag bepalen tot ten 
hoogste de voor het ambt vastgestelde 
maximum- of vaste bezoldiging en kinder
toelage. 

Aanspraak op bezoldiging en toelagen 
24. De aanspraak op de bezoldiging, de 

ambtstoelage en de kindertoelage vangt aan 
met de dag, waarop de benoeming ingaat, 
en eindigt met ingang van de dag van ont
slag of van de dag volgende op die van het 
overlijden. 

Overgangsbepaling 
25. 1 . . Indien hetzij op 1 October 1947, 

hetzij op enig later tijdstip, voor de burge
meesters, benoemd vóór de datum van af
kondiging van dit besluit, de toepassing 
van de regeling, welke op de dag, vooraf
gaande aan laatstbedoelde datum, voor hen 
gold, in haar geheel voordeliger is dan de 
toepassing van dit besluit, wordt, voor de 
duur dat zulks het geval is, de eerstbedoel
de regeling op hen toegepast. 

2. Het bepaalde in het vorig lid vindt 
alleen toepassing, zolang de burgemeesters 
het ambt vervullen, dat zij op de datum van 
afkondiging van dit besluit bekleedden. 

Slotbepalingen 
26. Voor de eerste indeling der gemeen

ten in klassen, overeenkomstig artikel 2, 

vindt het bepaalde in artikel 4, eerste lid, 
overeenkomstige toepassing. 

27, 1. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag, volgende op 
die der dagtekening van het Staatsblad, 
waarin het zal worden geplaatst. Het werkt 
terug tot 1 October 1947. 

2 . Het kan worden aangehaald onder de 
titel: ,,Bezoldigingsbesluit burgemeesters 
1948". 

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

Soestdijk, 6 October 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Binn. Z ., J. H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 27 Oct. 1948). 
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7 October 1948. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 21 Januari 1922 (Staatsblad 
No. 26) tot vaststelling van een alge
mene maatregel van bestuur, als be
doeld in de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64 sub 1 °, 3 °, 
4 ° en 6° der Ongevallenwet 1921. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 24 Augustus 1948, No. 
4488, Afdeling Sociale Verzekering; 
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Gelet op de artikelen 54, tweede, derde, 
vierde en vijfde lid, en 64 sub 1 °, 3 °, 4 ° 
en 6° der Ongevallenwet 1921; 

De Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1948, No. 9); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 28 September 1948, 
No. 4896, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Aan het bepaalde onder 3 ° van 

artikel 12b van het Koninklijk besluit van 
21 Januari 1922 (Staatsblad No. 26) wordt 
een tweede lid toegevoegd, luidende als 
volgt: 

"In de gevallen, waarin het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank zulks voorstelt, kan 
Onze Minister van Sociale Zaken, onder 
eventueel door hem te stellen voorwaarden 
toestaan, dat de in het voorgaande lid ge
noemde limiet van 30 % wordt overschre
den.". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

Soestdijk, 7 October 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 

(Uitgeg. 22 October 1948.) 
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7 October 1948. BESLUIT, houdende na
dere wijziging van het Koninklijk be
sluit van 26 Januari 1923 (Staatsblad 
No. 25) tot vaststelling van een alge
mene maatregel van bestuur, als be
doeld in de artikelen 17, eerste en 
tweede lid, en 25 sub b, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 24 Augustus 1948, No. 
4488, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 17, eerste en twee
de lid, en 25 sub b, en 122 der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922; 

De Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1948, no. 9); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 28 September 1948, 
No. 4896, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Aan het bepaalde onder 3 ° van 

artikel 6a van het Koninklijk besluit van 
26 Januari 1923 (Staatsblad No. 25) wordt 
een tweede lid toegevoegd luidende als 
volgt: 

"In de gevallen, waarin het bestuur der 
Rijksverzekeringsbank zulks voorstelt, kan 
Onze Minister van Sociale Zaken, onder 
eventueel door hem te stellen voorwaarden 
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toestaan, dat de in het voorgaande lid ge
noemde limiet van 30 % wordt overschre
den.". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
dagtekening van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

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

Soestdijk, 7 October x948. 
JULIANA. 

De Min. v . Sociale Zaken, A. M. J0EKES. 
(Uitgeg. 22 October z948.) 
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7 Oct?~er z948. BESLUIT tot nadere wij
z1gmg van het Reglement voor de 
Rijkskweekschool voor vroedvrouwen 
te Rotterdam, vastgesteld bij Ko
ninklijk besluit van 9 Januari x933 
(Staatsblad No. 7). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 23 Augustus x948, No. 
2396 C/Dossier 3, Afdeling Volksgezond
heid; 

De Raad van State gehoord (advies van 
14 September 1948, no. n); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 28 September 
1948, No. 2658 C/Dossier 3, Afdeling Volks
gezondheid; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel. 

Met ingang van 1 Januari 1949 wordt in 
artikel 5, tweede lid, van het Reglement 
voor de Rijkskweekschool voor vroedvrou
wen te Rotterdam, vastgesteld bij Konink
lijk besluit van 9 Januari x933 (Staatsblad 
No. 7), laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 18 Augustus 1947 (Staatsblad 
No. H 308), in plaats van "f 5" gelezen: 
f 7.50. 

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

Soestdijk, 7 October 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. J0EKES. 

(Uitgeg. 22 Oct. z948). 
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7 October z948. BESLUIT tot bepaling 
van de datum, bedoeld in artikel 4 der 
wet van 25 Juni 1948 (Staatsblad No. 
I 257), tot wijziging van de gemeente
wet, · 
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Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 4 October 1948, 
No. U. 20136, afdeling Binnenlands Be
stuur (bureau Bestuurszaken) ; 

Gelet op artikel 4, eerste lid, der wet van 
25 Juni x948 (Staatsblad No. I 71 57) tot 
wijziging van de gemeentewet; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de datum, bedoeld in artikel 4 der wet 

van 25 Juni 1948 (Staatsblad No. I 257) te 
bepalen op I October 1947. 

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

Soestdijk, 7 October 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Binn. z., J. H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 27 October z948). 
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9 October 1948. BESLUIT, houdende in
werkingtreding van het Koninklijk 
besluit van 7 Juni 1939, Staatsblad No. 
242 en aanwijzing van de Minister van 
Justitie als de autoriteit, bedoeld in 
artikel 1 van elk der bij de wetten van 
31 December 1906, Staatsblad No. 369 
en van 30 Maart 1912, Staatsblad No. 
132, goedgekeurde Regelingen, onder
scheidenlijk tot bestrijding van de zoge
naamde handel in vrouwen en meisjes 
en tot beteugeling van de verspreiding 
van ontuchtige uitgaven. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Justitie van 3 Augustus 1948, Afdeling Poli
tie, Bureau Kabinet, no. 3005; 

Gelet op artikel 1 van elk der bij de wetten 
van 31 December 1906 (Staatsblad No. 369) 
en van 3 0 Maart 1912 (Staatsblad No. 132) 
goedgekeurde internationale Regelingen, 
strekkende onderscheidenlijk tot bestrijding 
van de zogenaamde handel in vrouwen en 
meisjes en tot beteugeling van de versprei
ding van ontuchtige uitgaven; 

Gelet op het Koninklijk Besluit van 7 Juni 
1939 (Staatsblad No. 242) ;. 

De Raad van State gehoord (advies van 
7 September 1948, no. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Justitie van 1 October 1948, Afde
ling Politie, Bureau Kabinet, no. 3001; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Het Koninklijk Besluit van 7 Juni 

1939, Staatsblad No. 242, treedt in werking. 
Art. 2. Onze Minister van Justitie is 

aangewezen als de autoriteit bedoeld in arti
kel 1 van elk der bij de wetten van 31 Decem
ber 1906 (Staatsblad No. 369) en van 30 Maart 
1912 {Staatsblad No. 132) goedgekeurde 
Regelingen, strekkende onderscheidenlijk tot 
bestrijding van de zogenaamde handel in 
vrouwen en meisjes en tot beteugeling van de 
verspreiding van ontuchtige uitgaven. 

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

Soestdijk, 9 October 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie , WEIJERS. 

(Uitgeg. I9 October 1948.) 
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9 October 1948. BESLUIT tot herziening 

van de salarisregeling voor de direc
teuren van en de leraren aan de Rijks
kweekscholen voor onderwijzers en on
derwijzeressen. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van Binnenlandse Zaken en van Financiën 
van 7 September 1948, no. 4228 IV, afde
ling Lager Onderwijs, van 15 September 
1948, no. 14831/R, afdeling Ambtenarenza
ken, bureau II en van 20 September 1948, 
no. 260, Generale Thesaurie, afdeling In
spectie der Rijksfinanciën, daartoe gemach
tigd door de Raad van Ministers; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is de 
salarisregeling voor de directeuren van en 
de leraren aan de Rijkskweekscholen voor 
onderwijzers en onderwijzeressen, zoals deze 
is vastgesteld in de hoofdstukken I en III 
van bijlage C van het Bezoldigingsbesluit 
Burgerlijke Rijksambtenaren 1934, te her
zien; 

De Salaris-Commissie ad hoc, ingesteld 
bij beschikking van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 13 October 1945, 
no. 5336/R, afdeling Ambtenarenzaken, ge
hoord; 

De Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1948, No. 29); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 7 October 1948, no. 
7468 I, afdeling Lager Onderwijs, van 7 
October 1948, no. 14924/R, afdeling Amb
tenarenzaken, bureau II en van 8 October 
1948, no. 192, afdeling Inspectie der Rijks
financiën; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In bijlage C van het Bezoldi

gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
,934 (laatstelijk gewijzigd bij Ons besluit 
van 9 Juli 1948, Staatsblad I 286) wordt 
hoofdstuk III als volgt gelezen: 

HOOFDSTUK 111 

Rijkskweekschool voor onderwijzers en 
onderwijzeressen 

Art. 1. 1. Waar in de artikelen van dit 
hoofdstuk wordt gesproken van "Onze Mi
nister", wordt daaronder verstaan Onze 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen. 

2. Waç1r in de artikelen van dit hoofd
stuk wordt gesproken van "de akten op
voedkunde M .O. A en M .O. B'' , worden 
daaronder begrepen de gelijknamige akten, 
uitgereikt door de Vereniging tot bevorde-
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ring van de studie der paedagogiek of door 
het psychologisch-paedagogisch instituut 
van d e R.K. Leergangen te Tilburg. 

Art. 2. 1. De wedde van de directeuren 
wordt, met inachtneming van de bepalingen 
vervat in de hoofdstukken I en 111 van 

' deze bijlage, vastgesteld op een bedrag per 
maand volgens de bij deze bijlage behoren
de tabel C I onder a. 

2. De wedde van een directeur bedraagt 
f 45 per maand minder, indien hij niet in 
het bezit is hetzij van een bevoegdheid tot 
het geven van onderwijs aan. een hogere 
burgerschool met 5-jarige cursus, hetzij van 
twee der in het tweede lid van artikel 19 
genoemde middelbare bevoegdheden, hetzij 
van een der in de aanhef van het derde lid 
van dat artikel genoemde bewijzen van be
kwaamheid voor het vak opvoedkunde. 

Art. 3. 1. Indien het aantal wekelijkse 
lessen van een directeur meer bedraagt dan 
het verschil tussen het getal 1 7 e n het aan
tal stamklassen en parallelafdelingen, dat de 
school op 15 September van het schooljaar 
telt, ontvangt hij deswege voor elk weke
liij ks lesuur boven dit verschil een beloning 
van f 10 per maand tot een maximum van 
f 30 per maand. 

2. Indien het aantal wekelijkse lessen 
van een directeur minder bedraagt dan het 
verschil tussen het getal 17 en het aantal 
stamklassen en parallelafdelingen, dat de 
school op 15 September van het schooljaar 
telt, wordt deswege op zijn wedde in min
dering gebracht een bedrag van f 30 per 
maand voor elk wekelijks lesuur beneden 
dat verschil. 
. 3. Indien aan de school een afdeling B 
,s verbonden, wordt voor de toepassing van 
de vorige leden het aantal stamklassen en 
parallelafdelingen der school geacht één 
meer te bedragen. 

Art. 4. 1. Indien een leraar wordt aan
gewezen om de directeur bij zijn taak ter 
zijde te staan, kan hem deswege een ver
hoging van wedde van ten hoogste f 20 per 
maand worden verleend, indien daartoe 
naar de mening van Onze Minister aanlei
ding bestaat. 

2. Een leraar, die langer dan een maand 
achtereen wordt belast met de waarneming 
van het directoraat der school, ontvangt 
deswege boven zijn wedde, berekend naar 
het aantal lessen, hetwelk fiij laatstelijk gaf, 
een tijdelijke vergoeding berekend naar 
f u5 per maand, indien hij al zijn lessen 
behoudt, en een tijdelijke vergoeding, bere
kend naar ten minste f 57.50 per maand, 
indien zijn aantal lessen wordt verminderd, 
mits dat aantal niet daalt beneden dat, het
welk; laatstelijk door de directeur werd ge
geven. 

3 . In geval van vermindering van het 
aantal lessen wordt de vergoeding vastge

q + r - 2 p 
steld op een bedrag gelijk aan ------

q - p 
X f 57,50 per maand, waarin q betekent 
het aantal lessen van de leraar vóór de 
waarneming, r het aantal lessen van de 
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leraar tijdens de waarneming en p het aan
tal lessen door de directeur laatstelijk ge
geven. 

4. Indien een leraar reeds in het genot 
is van een verhoging als bedoeld in het eer
ste lid, komt deze in mindering op het be
drag waarnaar de vergoeding voor de waar
neming van het directoraat ingevolge het 
bepaalde in het tweede en derde lid wordt 
berekend., 

Art. 5. Met uitzondering van de betrek
kingen, waarin de leraar uitsluitend is be
last met het onderwijs in één of meer der 
vakken nuttige handwerken, handenarbeid, 
zingen, muziek, spreekonderwijs en schrij
ven, worden deze onderscheiden in volledige 
en niet-volledige betrekkingen. 

Art. 6. 1. In geval van vermindering 
op eigen verzoek van het aantal wekelijkse 
lessen van een leraar, aangesteld in een vol
ledige betrekking aan één of meer scholen, 
wordt deze, tenzij Onze Minister anders 
bepaalt, beschouwd niet langer in een zo
danige betrekking werkzaam te zijn en tre
den voor hem de bepalingen, geldend voor 
leraren , in een niet-volledige betrekking 
aangesteld, in werking. 

2. Indien een leraar, aan twee of meer 
scholen tezamen in een volledige betrek
king aangesteld, om redenen buiten zijn wil 
zijn lessen aan één of meer dier scholen 
verliest, wordt hij, tenzij Onze Minister 
anders bepaalt, ten aanzien van elke der 
scholen, waaraan hij werkzaam blijft, be
schouwd niet langer in een zodanige betrek
king werkzaam te zijn en treden voor hem 
de bepalingen, geldend voor leraren, in een 
niet-volledige betrekking aangesteld, in 
werking. 

Art. 7. De wedde van de leraren, aan
gesteld in een volledige betrekking, wordt 
met inachtneming van de bepalingen, ver
vat in de hoofdstukken I en III van deze 
bijlage, vastgesteld op een bedrag per 
maand volgens de bij deze bijlage behoren
de tabel C II. 

Art. 8. De wedde van de leraren, aan
gesteld in een niet-volledige betrekking, 
met uitzondering van de leraren in een der 
vakken lichamelijke oefening, nuttige hand
werken, handenarbeid, muziek, . zingen, 
spreekonderwijs en schrijven, wordt met in
achtneming van de bepalingen, vervat in 
de hoofdstukken I en III van deze bijlage, 
vastgesteld op een bedrag per maand vol
gens de bij deze bijlage behorende tabel 
C III. 

Art. g. De wedde van de leraren in de 
lichamelijke oefening, aangesteld in een 
niet-volledige betrekking, wordt met in
achtneming van de bepalingen, vervat in de 
hoofdstukken I en III van deze bijlage, 
vastgesteld op een bedrag per maand vol
gens de bij deze bijlage behorende tabel 
C IV. 

Art. ro. De wedde van .de leraren in een 
der vakken nuttige handwerken, handen
arbeid, zingen, muziek, spreekonderwijs en 
schrijven wordt met inachtneming van de 
bepalingen, vervat in de hoofdstukken I en 
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III van deze bijlage, vastgesteld op een be
drag per maand volgens de bij deze bijlage 
behorende tabel C VII. 

Art. 11. Indien een leraar, aangesteld in 
een niet-volledige betrekking, onderwijs 
geeft in meer dan een vak, wordt het to
taal van zijn wedde gevonden door samen
stelling van de bedragen, waarop hij, met 
toepassing van de artikelen 19 en 20, voor 
elk dier vakken op grond van het daarin 
gegeven aantal lessen aanspraak heeft. In
dien het totaal aantal lessen van de in de 
vorige volzin bedoelde leraar meer dan 14 
bedraagt, wordt bij de berekening van zijn 
wedde met de overschrijding van dit getal 
rekening gehouden. De lessen worden ge
acht aan hem te zijn opgedragen in de volg
orde van de grootte der bedragen, waar
mede zij per lesuur worden bezoldigd, met 
dien verstande, dat de uren in het hoogst 
bezoldigde vak of de hoogst bezoldigde vak
ken worden geacht in de eerste plaats te 
zijn opgedragen. 

Art. 12. Indien een leraar, aangesteld in 
een niet-volledige betrekking, aan wie in 
totaal ten minste 20 lessen aan een en de
zelfde kweekschool zijn opgedragen, waar
van niet meer dan de helft in één of meer 
der vakken lichamelijke oefening, nuttige 
handwerken, handenarbeid, zingen, muziek, 
spreekonderwijs en schrijven, voor één der 
overige aan de school onderwezen vakken 
de bevoegdheid bezit om daarin aan een 
hogere burgerschool met 5-jarige cursus on
derwijs te geven en hij met alle verplichte 
lessen in dat vak in de stamklassen van de 
afdeling A der school is belast, wordt zijn 
wedde met inachtneming van de bepalin
gen, vervat in de hoofdstukken I en III 
van deze bijlage, voor alle door hem ge
geven lesuren berekend volgens de bij deze 
bijlage behorende tabel C III. 

Art. 13. De leraar, bevoegd tot het ge
ven van onderwijs in enige taal aan een 
hogere burgerschool met 5-jarige cursus, die 
met gunstig gevolg een aanvullend examen 
in de handelsbriefwisseling in die taal heeft 
afgelegd, ontvangt deswege, voor zolang hij 
in die taal aan de school onderwijs geeft, 
boven zijn wedde een beloning van f 20 per 
maand, met dien verstande, dat de som van 
wedde en beloning de voor hem geldende 
maximumwedde niet mag overschrijden. 

Art. 14. De jaarwedde wordt vastge
steld door het bedrag der wedde per maand 
met twaalf te vermenigvuldigen. 

Art. 15. Aan leraren in de lichamelijke 
oefening wordt voor wekelijkse le:Jsen hoven 
een aantal van 38, aan leraren in andere 
vakken voor wekelijkse lessen boven een 
aantal van 32, geen wedde toegekend. 

Art. 16. Voor de directeuren telt, on
verminderd het bepaalde in hoofdstuk I van 
deze bijlage, voor de berekening van de 
voor periodieke verhogingen geldige dienst
tijd ten volle mede de tijd, doorgebracht 
als directeur van Rijks- of ingevolge artikel 
30 van het Koninklijk besluit van 23 Au
gustus 1933 (Staatsblad no. 456) aangewe
zen gemeentelijke of bijzondere kweekscho-



S. 1948, I 446 

len voor onderwijzers en onderwijzeressen 
en als directeur of rector van openbare of 
ingevolge artikel 157 der hogeronderwijswet 
aangewezen bijzondere gymnasia, van open. 
bare hogere burgerscholen of bijzondere 
hogere burgerscholen (lycea), die voldoen 
aan de eisen, gesteld bij artikel 45ter, leden 
2 tot en met 9, der middelbaar-onderwijs
wet, van openbare middelbare scholen voor 
meisjes of bijzondere middelbare scholen 
voor meisjes, aan welke door Onze Minis
ter rechten zijn toegekend, van openbare of 
gesubsidieerde bijzondere handelsdagscho
len, van Rijks- of van Rijkswege gesubsi
dieerde openbare of bijzondere dagscholen 
voor middelbaar nijverheidsonderwijs, van 
scholen, als bedoeld in de hoofdstukken VI 
en VIII van deze bijlage, of daarmede ge
lijk te stellen bijzondere scholen, alsmede 
van binnen of buiten het Rijk gevestigde 
Nederlandse scholen, die · naar het oordeel 
van Onze Minister met de in dit artikel 
genoemde scholen kunnen worden gelijkge
steld. 

Art. 17. 1. Voor de leraren telt, on
verminderd het bepaalde in hoofdstuk I 
van deze bijlage voor de berekening van de 
voor periodieke verhogingen geldige dienst
tijd ten volle mede de tijd, doorgebracht 
als directeur, rector of leraar aan Rijks- of 
ingevolge artikel 30 van het Koninklijk be
sluit van 23 Augustus 1933 (Staatsblad no. 
456) aangewezen gemeentelijke of bijzon
dere kweekscholen voor onderwijzers en on
derwijzeressen, aan openbare of ingevolge 
artikel 157 der hogeronderwijswet aangewe
zen bijzondere gymnasia, aan openbare ho
gere burgerscholen of bijzondere hogere bur. 
gerscholen (lycea), die voldoen aan de 
eisen, gesteld bij artikel 45ter, leden 2 tot 
en met 9, der middelbaar-onderwijswet, aan 
openbare middelbare scholen voor meisjes 
of bijzondere middelbare scholen voor meis
jes, aan welke door Onze Minister rechte_n 
zijn toegekend, aan openbare of gesubsi
dieerde bijzondere handelsdagscholen, aan 
Rijks of van Rijkswege gesubsidieerde open
bare of bijzondere dagscholen voor middel
baar nijverheidsonderwijs, aan scholen, als 
bedoeld in de hoofdstukken VI en VIII van 
deze bijlage, of daarmede gelijk te stellen 
bijzondere scholen, alsmede aan binnen of 
buiten het Rijk gevestigde Nederlandse 
scholen, die naar het oordeel van Onze Mi
nister met de in dit artikel genoemde scho
len kunnen worden gelijkgesteld. 

2. Voor leraren in de lichamelijke oefe
ning telt bovendien als diensttijd ten volle 
mede de tijd, doorgebracht als directeur of 
leraar aan de Academie voor Lichamelijke 
Opvoeding te Amsterdam, aan de Kweek
school, Instituut voor Lichamelijke Opvoe
ding te 's-Gravenhage, aan het, Instituut 
voor Lichamelijke Opvoeding te Groningen 
en aan het Instituut voor Lichamelijke Op
voeding van de R.K. Leergangen te Til
burg. 

3. Diensttijd, doorgebracht aan scholen 
voor lager onderwijs en aan Rijks- of van 
Rijkswege gesubsidieerde openbare of bij-
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zondere dagscholen voor lager nijverheids
oriderwijs en landbouwonderwijs binnen of 
buiten het R ijk gevestigd, telt voor de helft 
vah ten hoogste twintig dienstjaren mede, 
met dien verstande dat diensttijd, doorge
bracht aan zodanige scholen vóór 1 Septem. 
ber 1939, slechts voor de helft van ten 
hoogste twaalf jaren medetelt. 

4. Diensttijd, doorgebracht aan erkende 
scholen voor handelsavondonderwijs en aan 
Rijks- of van Rijkswege gesubsidieerde 
openbare of bijzondere avondscholen voor 
middelbaar nijverheidsonderwijs, telt voor 
een vierde gedeelte van ten hoogste twintig 
dienstjaren mede. 

5. Als diensttijd telt bovendien ten volle 
mede de tijd, na 10 April 1939 doch vóór 
15 Juli 140 in militaire dienst doorgebracht, 
voor zoveel de belanghebbende vóór die da
tum reeds als leraar werkzaam was geweest 
aan één der scholen, genoemd in het eerste 
lid, of voor zoveel het betreft leraren in de 
lichamelijke oefening, aan een der scholen, 
genoemd in het eerste en het tweede lid 
van dit artikel. 

Art. 18. Onze Minister beslist, of en in 
hoever de tijd, doorgebracht in enige an
dere betrekking dan bedoeld in de artikelen 
16 en 17, als diensttijd kan medetellen. 

Art. 19. 1. Op de wedde van een in 
een niet-volledige betrekking aangestelde 
leraar in een der vakken lezen, rekenen, 
Nederlandse taal, vaderlandse geschiedenis 
en algemene geschiedenis, aardrijkskunde, 
kennis der natuur, tekenen, Franse taal, 
Engelse taal, Duitse taal en wiskunde, 
die niet de bevoegdheid bezit om in dat 
vak aan een hogere burgerschool met 5-ja
rige cursus les te geven, wordt een korting 
toegepast. 

Deze korting bedraagt: 
a. 10 % voor hem, die, onderwijs ge

vende in een der navolgende vakken, de 
daarbij vermelde bevoegdheid bezit: 

rekenen: K I of K II; 
Nederlandse taal en lezen: Nederlandse 

taal en letterkunde M.O.A.; 
tekenen: M .A. ; 
Franse taal: Franse taal M.O.A.; 
Engelse taal: Engelse taal. M.O.A.; 
Duitse taal: Duitse taal M.O.A.; 
wiskunde: K I of K II; 
kennis der natuur: K III; 
en die tevens in het bezit is van twee of 

meer der navolgende akten: de akte als 
hoofdonderwijzer, de lagere akte voor de 
vakken tekenen, Franse taal, Engelse taal, 
Duitse taal. wiskunde, handelskennis, gym
nastiek (akte s) en hetzij land- hetzij tuin
bouwkunde, met dien verstande, dat buiten 
aanmerking blijven de lagere akten voor de 
vakken, waarvoor de leraar ook een hogere 
bevoegdheid bezit; 

b. 15 % voor de overigen. 
2. Geen korting wordt toegepast op de 

wedde van een in een niet-volledige betrek
king aangestelde leraar, die in het bezit is 
van twee of meer der navolgende akten: 
Nederlandse taal en letterkunde M.O.A., 
Franse taal M .O.A., Engelse taal M.O.A., 
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Duitse taal M.O.A., K I , K II, K III, M.A. 
of opvoedkunde M.O.A. en die onderwijs 
geeft in de vakken, waarop die akten be
trekking hebben. 

3. Op de wedde van een in een niet
volledige betrekking aangestelde leraar in 
het vak opvoedkunde, die niet de akte 
M.O.B voor dat vak bezit, noch aan een 
Nederlandse Universiteit met gunstig ge
volg een doctoraal examen in de wijsbe
geerte met de paedagogiek als hoofdvak 
heeft afgelegd, wordt een korting toegepast. 

Deze korting bedraagt: 
a. 10 % voor hem, die in het bezit is 

van de akte opvoedkunde M.O.A en van 
twee of meer der aan het slot van het eerste 
lid onder a genoemde akten; 

b. 15 % voor de overigen. 
4. Op de wedde van een in een niet

volledige betrekking aangestelde leraar in 
lichamelijke oefening, die niet in het bezit 
is van de bevoegdheid om daarin aan een 
hogere burgerschool met 5-jarige cursus on
derwijs te geven, wordt een korting toege
past van 15 %. 

5. Op de wedde van de lerares in nut
tige handwerken, die niet in het bezit is 
van een der akten Na of Ns, uitgereikt vol
gens de voorschriften van de Nijverheids
onderwijswet en de daarop berustende be
sluiten, wordt een korting toegepast van 
15 %. De korting bedraagt 10 %, indien de 
betrokkene in het bezit is van de akte, uit
gereikt op grond van artikel 136 der La
ger-onderwijswet 1920, voor het vak, ge
noemd onder u in artikel 2 dier wet. 

Geen korting wordt toegepast op de wed
de van de lerares, die zowel de akte van 
bekwaamheid voor het vak nuttige hand
werken bezit als die voor het vak fraaie 
handwerken, bedoeld in artikel 2 onder t 
der Wet tot regeling van het lager onder
wijs van 1878 (Staatsblad no. 127). 

6. Op de wedde van de leraar in de 
handenarbeid, die niet in het bezit is van 
de akte voor dat vak, uitgereikt op grond 
van artikel 136 der Lager-onderwijswet 
1920, of van de beide in artikel 209, vierde 
lid, dier wet bedoelde diploma's, wordt een 
korting toegepast van 15 %. 

"· Op de wedde van de leraar in spreek
onderwijs, die niet in het bezit is van het 
diploma, uitgereikt door de Vereniging voor 
Logopaedie en Phoniatrie, van het vóór 
1948 uitgereikte diploma van de Vereniging 
van Spraakleraren of van een diploma, het
welk is uitgereikt na een door die vereni
gingen gemeenschappelijk afgenomen exa
men, wordt een korting toegepast van 15 %. 

8. Op de wedde van de leraar in schrij
ven, die niet de middelbare akte voor dat 
vak bezit, wordt een korting toegepast van 
IS%. 

Art. 20. 1. Indien een leraar, als be
doeld in het eerste lid van artikel 19, op 
wiens wedde de in die bepaling vastgestelde 
kortingen niet worden toegepast, tevens 
leraar is in een of meer der overige aldaar 
genoemde vakken, waarvoor hij niet de be-
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voegdheid bezit om aan een hogere burger
school met 5-jarige cursus onderwijs te ge
ven of in het vak opvoedkunde, zonder 
daarvoor een der in de tweede volzin ge
noemde bevoegdheden te bezitten, blijft de 
korting op de wedde, welke hij uit hoofde 
van het geven van het onderwijs in laatst
bedoeld vak of laatstbedoelde vakken ge
niet, achterwege voor een zo nodig tot het 
naastliggende gehele getal naar beneden af
gerond aantal lessen, gelijk aan 2½ maal. 
het aantal lessen, waarvoor hij de vereiste 
bevoegdheid wel bezit. Voor een leraar in 
het vak opvoedkunde, die in het bezit is 
van de akte M.O.B. voor dat vak, ofwel 
aan een Nederlandse universiteit met gun
stig gevolg een doctoraal examen in de wijs
begeerte heeft afgelegd met paedagogiek als 
hoofdvak, vindt het bepaalde in de vorige 
volzin overeenkomstige toepassing. 

2. Indien een leraar, als bedoeld in het 
tweede lid van artikel 19, tevens leraar is 
hetzij in één of meer der overige in de aan
hef van het eerste lid van artikel 19 ge
noemde vakken, hetzij in opvoedkunde, zon
der daarvoor een middelbare bevoegdheid 
te bezitten, blijft de korting op de wedde 
welke hij uit hoofde van het geven van on~ 
derwijs in laatstbedoeld vak of laatstbe
doelde vakken geniet, achterwege voor een 
zo nodig tot het naastliggende gehele getal 
naar beneden afgerond aantal lessen, gelijk 
aan 1½ maal het aantal lessen, bedoeld in 
artikel 19, tweede lid, welke hij aan de 
school geeft. 

3. De in de vorige leden bedoelde kor
ting wordt toegepast op het verschil tussen 
het bedrag der wedde, welke de leraar zou 
genieten, indien hij voor alle lessen de ver
eis te bevoegdheid bezat, en het bedrag der 
wedde, welke hij zou genieten voor een aan.. 
tal lessen, waarvoor hij de vereiste be
voegdheid bezit, vermeerderd met het aan
tal lessen, waarvoor hij op grond van het 
bepaalde in de vorige leden wordt geacht 
die bevoegdheid te bezitten. 

4. Indien een leraar, als bedoeld in het 
eerste of in het derde lid van artikel 19, op 
wiens wedde de in die bepaling vastgestelde 
korting van 10 % wordt toegepast, tevens 
leraar is in één of meer der overige aldaar 
genoemde vakken zonder daarvoor een mid
delbare bevoegdheid te bezitten, bedraagt 
de korting op de wedde, welke hij uit hoof
de van het geven van onderwijs in laatst
bedoeld vak of laatstbedoelde vakken ge
niet, eveneens 10 % voor een zo nodig tot 
het naastliggende gehele getal naar beneden 
afgerond aantal lessen, gelijk aan 2½ maal 
het aantal lessen waarvoor hij een middel
bare bevoegdheid bezit. 

5. Indien op een gedeelte van de wed
de van de in het vorige lid bedoelde leraar 
een korting van 15 % moet worden toe
gepast, vindt het bepaalde in het derde lid 
van dit artikel overeenkomstige toepassing. 

Art. 21. 1. Indien een leraar, aange
steld in een volledige betrekking, geduren
de een tijdvak van vier achtereenvolgende 
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schooljaren anders dan op eigen verzoek 
met minder dan r8 - en waar het een 
leraar in de lichamelijke oefening betreft 
met minder dan 22 - lessen per week is 
belast geweest, wordt zijn wedde met in
gang van het daaropvolgende schooljaar be
rekend volgens de bij deze bijlage behoren
de tabel C 111 - en waar het een leraar in 
de lichamelijke oefening betreft volgens de 
tabel C IV - en naar een aantal lessen 
g,elijk aan anderhalf maal het werkelijk ge
geven aantal lessen per week, zo nodig tot 
het naastliggende gehele getal naar boven 
afgerond, met dien verstande dat de wedde 
niet op een hoger bedrag mag worden vast
gesteld dan dat, waarop de leraar op grond 
van de aanstelling in een volledige betrek
king en van zijn diensttijd aanspraak zou 
kunnen maken. 

2. Is een leraar, aangesteld in een vol
ledige betrekking, ten aanzien van wie het 
bepaalde in het eerste lid is toegepast, ge
durende een tijdvak van vier achtereen
volgende schooljaren wederom belast ge
weest met tenminste het aantal wekelijkse 
lessen, dat hem bij zijn aanstelling in de 
volledige betrekking werd opgedragen, met 
een maximum van 26 wekelijkse lessen, dan 
wordt de in dat lid bedoelde berekening 
eerst dan opnieuw toegepast, wanneer hij 
andermaal gedurende vier achtereenvolgen
de schooljaren met minder dan r8 - en 
waar het een leraar in de lichamelijke oefe
ning betreft met minder dan 22 - lessen 
per week is belast geweest. 

Art. 22. Voor de leraar, die in vaste 
dienst in een niet-volledige betrekking aan 
een school wordt aangesteld, wordt bij de 
aanstelling een aantal lessen vastgesteld, 
dat voor de berekening van zijn wedde als 
minimum zal gelden, voor zolang en voor 
zoveel hij een garantie, als bedoeld in arti
kel 23, nog niet heeft verkregen, en be
houdens latere vermindering van dat aan
tal lessen op eigen verzoek. 

Art. 23. r. Het aantal lessen, dat voor 
de berekening van de wedde van een in 
vaste dienst in een niet-volledige betrek
king aangesteld leraar in aanmerking komt, 
daalt - tenzij met zijn toestemming -
niet beneden het hoogste minimum aantal 
lessen, door hem gegeven in enig vier ach
tereenvolgende, na r September r92r val
lende, schooljaren omvattend tij dvak van 
zijn diensttijd aan de school, waarvoor de 
wedde wordt berekend, met dien verstande 
dat, indien hij gedurende enig volgend tijd
vak van vier achtereenvolgende schooljaren 
minder dan drievierde gedeelte van dit aan
tal lessen heeft gegeven, zijn wedde met in
gang van het daaropvolgende schooljaar 
wordt berekend naar een aantal lessen, ge
lijk a.an vierderde maal het werkelijk ge
geven aantal lessen per week - zo nodig 
tot het naastliggende gehele getal naar bo
ven afgerond - doch naar ten hoogste zijn 
aanvankelijk verworven hoogste minimum 
aantal lessen. Een garantie, als in de vo
rige volzin bedoeld, kan voor niet meer dan 
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24 - en waar het een leraar in de licha
melijke oefening betreft voor niet meer dan 
30 - lessen per week worden verkregen. 

2. Indien een leraar aan een school in 
vaste dienst in een niet-volledige betrek
king wordt aangesteld, nadat hij in een 
daaraan onmiddellijk voorafgaande betrek
king aan een der scholen, genoemd in het 
eerste lid van artikel r7, reeds een garantie, 
als bedoeld in het eerste lid, had verkregen 
dan wel aan die andere school een volledige 
betrekking bekleedde, verkrijgt hij in de 
nieuwe betrekking reeds na twee jaren een 
garantie, gelijk aan het laagste aantal les
sen, voor hem in deze twee jaren vastge
steld, terwijl de voor de berekening van zijn 
wedde in het eerste lid gestelde bepalingen 
eerst in werking treden, nadat hij gedu
rende vier jaren in de nieuwe betrekking is 
werkzaam geweest. 

3. Indien een leraar, als bedoeld in het 
eerste lid, twee of meer betrekkingen aan 
dagscholen bekleedt en in een dezer betrek
kingen een garantie, als bedoeld in dit ar
tikel, heeft verkregen, wordt, indien het ge
garandeerd aantal lessen, vermeerderd met 
het aantal lessen in de andere betrekking of 
betrekkingen, en met de lessen, bedoeld in 
artikel 2 7, het ingevolge de laatste volzin 
van het eerste Jid voor hem geldende getal 
overschrijdt, voor de berekening van zijn 
wedde het gegarandeerde aantal lessen ver
minderd in dier voege, dat het aantal dezer 
lessen en dat in de andere betrekking of 
betrekkingen tezamen, de lessen bedoeld 
in artikel 2 7 inbegrepen, het in het eerste 
lid genoemde getal niet overschrijden, met 
dien verstande dat zijn wedde naar niet 
minder dan het totale aantal werkelijk ge
geven lessen mag worden berekend. 

Indien aan een leraar in meer dan één 
betrekking een aantal lessen · wordt gega
randeerd op de voet van het bepaalde in 
het eerste lid en het totaal van de gegaran
deerde lessen, eventueel vermeerderd met 
het aantal lessen in elke betrekking, waarin 
hij geen garantie bezit, en met de lessen, 
bedoeld in artikel 2 7 het ingevolge de laat
ste volzin van het eerste lid voor hem gel
dende getal overschrijdt, wordt voor de be
rekening van zijn wedde het getal der ge
garandeerde lessen in iedere betrekking 
verminderd in evenredigheid met het aan
tal werkelijk gegeven lessen in elke dier be
trekkingen in dier voege, dat de aldus te
ruggebrachte garanties, eventueel vermeer
derd met het aantal lessen in elke betrek
king, waarin de leraar geen garantie bezit 
en met de lessen, bedoeld in artikel 27, te
zamen het ingevolge de laatste volzin van 
het eerste lid voor hem geldende getal niet 
overschrijden, met dien verstande dat zijn 
wedde naar niet minder dan het totale aan
tal werkelijk gegeven lessen mag worden 
berekend. 

Art. 24. Indien het aantal wekelijkse 
lessen van een leraar, aangesteld in vaste 
dienst in een niet-volledige betrekking, 
waarin hij een garantie ingevolge artikel 22 
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of artikel 23 heeft verkregen, op eigen ver
zoek wordt verminderd, wordt, tenzij Onze 
Minister anders bepaalt, voor zoveel zijn 
aldus verminderde aantal werkelijk gegeven 
wekelijkse lessen minder bedraagt dan zijn 
laatstelijk geldende garantie, voor hem ter
stond een nieuwe garantie vastgesteld ten 
bedrage van het aldus verminderde aantal 
werkelijk gegeven wekelijkse lessen. 

Art. 25. Indien een leraar op grond van 
het bepaalde in het eerste lid van artikel 6 
wordt beschouwd niet langer in een vol
ledige betrekking werkzaam te zijn, wordt 
voor hem terstond een garantie, als bedoeld 
in het eerste lid van artikel 23, vastgesteld 
ten bedrage van het aldus verminderde aan
tal werkelijk gegeven wekelijkse lessen, 
tenzij hij een zodanige garantie nog niet 
had kunnen verkrijgen. 

Art. 26. Indien een leraar op grond van 
het bepaalde in het tweede lid van artikel 6 
wordt beschouwd niet langer in een vol
ledige betrekking werkzaam te zijn, wordt 
voor hem terstond een garantie, als be
doeld in het eerste lid van artikel 23, vast
gesteld, alsof hij aan elke der scholen steeds 
in een niet-volledige betrekking was aan
gesteld geweest, tenzij hij een zodanige ga
rantie nog niet had kunnen verkrijgen, in 
welk geval voor hem terstond een garantie 
wordt vastgesteld ten bedrage van het aan
tal werkelijk gegeven wekelijkse lessefl. 

Art. 27. I. Indien een leraar is verbon
den aan twee of meer scholen, gelegen in 
twee of meer • verschillende gemeenten, 
wordt voor de berekening van zijn totale 
wedde het totale getal van zijn wekelijkse 
lessen vermeerderd met : 

a. één lesuur voor die der buiten zijn 
standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met niet meer dan s lessen per week is be
last; 

b. twee lesuren voor die der buiten zijn 
standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met meer dan s doch niet meer dan ro les
sen per week is belast; 

c. drie lesuren voor die der buiten zijn 
standplaats gelegen gemeenten, waarin hij 
met meer dan 10 lessen per week is belast, 
behoudens het bepaalde onder d; 

d . vier lesuren, indien hij in één buiten 
zijn standplaats gelegen gemeente aan één 
school met meer dan 12 - en waar het een 
leraar in de lichamelijke oefening betreft 
met m eer dan 15 - lessen per week is be
last; 

met dien verstande dat, indien de leraar 
aan alle scholen tezamen met niet meer 
dan ro lessen per week is belast, slechts 
één extra lesuur wordt toegekend en dat in 
geen geval meer dan vier extra lesuren 
worden toegekend. 

2. Wanneer door wijziging van de aan
tallen wekelijkse lessen in een of meer der 
gemeenten het aantal wekelijkse lessen in 
de standplaats komt te liggen beneden dat 
in enige andere gemeente, kan een andere 
gemeente als standplaats worden aangewe
zen, met dien verstande, dat dit in elk ge-
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val geschiedt, indien het aantal wekelijkse 
lessen in de standplaats nog slechts drie
vierde gedeelte van dat in enige andere ge
meente bedraagt. 

3. De in het eerste lid onder a, b, c en 
d bedoelde extra lesuren worden beschouwd 
als werkelijk gegeven lessen. 

4. De extra lesuren worden beschouwd 
als lessen in het hoogst bezoldigde door de 
leraar onderwezen vak. 

5. Voor de berekening van de wedde 
aan elke der in het eerste lid bedoeled scho
len afzonderlijk wordt het aantal extra les
uren, vastgesteld overeenkomstig het be
paalde in dat lid, over de scholen in de 
buiten de standplaats gelegen gemeente of 
gemeenten verdeeld op nader door Onze 
Minister vast te stellen wijze. 

Art. 28. I. Aan een leraar, verbonden 
aan twee of meer in verschillende gemeen
ten gelegen scholen, worden de voor het 
vervullen van de betrekking of betrekkin
gen buiten zijn standplaats gemaakte wer
kelijke reiskosten vergoed volgens de derde 
klasse van het Reisbesluit 1916. 

2. In bijzondere gevallen kan Onze Mi
nister aan een leraar, als bedoeld in het 
eerste lid, een vergoeding voor verblijfkos
ten toekennen overeenkomstig de bepalin
gen van het Reisbesluit 1916. 

Art. 29. I. De totale wedde van een 
leraar, verbonden aan twee of meer in ver
schillende gemeenten gelegen scholen, aan 
welke zijn wedde naar dezelfde van Rijks
wege vastgestelde bepalingen wordt bere
kend, mag niet stijgen boven het bedrag, 
dat hij zou genieten, indien alle lessen, 
waarnaar zijn wedde moet worden bere
kend, voor hem waren vastgesteld aan de 
school, gelegen in de gemeente, die voor de 
toepassing van de standplaatsaftrek in de 
hoogste klasse is g.erangschikt. 

2. De totale wedde van een leraar, ver
bonden aan twee of meer in verschillende 
gemeenten gelegen scholen, aan welke zijn 
wedde naar verschillende van Rij kswege 
vastgestelde bepalingen wordt berekend, 
mag niet stijgen boven het bedrag, dat hij 
zou genieten, indien alle lessen, waarnaar 
ziin wedde moet worden berekend, voor 
hem waren vastgesteld aan de school, aan 
welke zijn wedde naar de hoogste van Rijks
wege vastgestelde regeling wordt berekend. 

Art. 30. 1. De totale wedde van een 
leraar, verbonden aan twee of meer in de
zelfde gemeente gelegen scholen, aan welke 
zijn wedde naar dezelfde van Rijkswege 
vastgestelde bepalinge n wordt berekend, 
mag niet stijgen boven het bedrag, dat hij 
zou genieten, indien alle lessen, waarnaar 
zijn wedde moet worden berekend, voor 
hem waren vastgesteld aan een dezer scho
len. 

2. De totale wedde van een leraar, ver
bonden aan twee of meer in dezelfde ge
meente gelegen scholen, aan welke zijn wed
de naar verschillende van Rijkswege vast
gestelde bepalingen wordt l:.erekend, mag 
niet stijgen boven het bedrag, dat hij zou 
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genieten, indien alle lessen, waarnaar zijn 
wedde moet worden berekend, voor hem 
waren vastgesteld aan de school, aan welke 
zijn wedde naar de hoogste van Rijkswege 
vastgestelde regeling wordt berekend. 

Art. 31. De wedde van een leraar, als 
bedoeld in de artikelen 29 en 30, wordt 
voor elke der scholen afzonderlijk vastge
steld door het bedrag van de ingevolge die 
artikelen vastgestelde totale wedde te ver
delen naar evenredigheid van het aantal 
wekelijkse lessen, dat met inachtneming 
van het bepaalde in 9f krachtens artikel 27 
voor hem aan elke school is vastgesteld. 

Art. 32. Indien een leraar is verbonden 
aan twee of meer scholen, aan een of meer 
waarvan de wedderegeling niet naar van 
Rijkswege vastgestelde bepalingen is vast
gesteld, wordt voor de berekening van de 
wedde of wedden aan de school of scholen, 
waarvoor de van Rijkswege vastgestelde 
bepalingen gelden, de totale wedde voor 
alle scholen tezamen bepaald, als golden 
deze bepalingen voor elke der scholen. Het 
bepaalde in de artikelen 29, 30 en 31 vindt 
daarbij overeenkomstige toepassing. 

Art. 33. Onder de scholen, bedoeld in 
àe artikelen 27 tot en met 32 zijn te ver
staan kweekscholen voor onderwijzers en 
onderwijzeressen, gymnasia, hogere burger
scholen (lycea), middelbare scholen voor 
meisjes, handelsdagscholen en scholen voor 
middelbaar nijverheidsonderwijs , met uit
zondering van niet van Rijkswege gesub
sidieerde bijzondere scholen. Op de overige 
scholen, genoemd in het eerste en het twee
de lid van artikel 17, kan het bepaalde in 
<le artikelen 27 tot en met 32 van toepas
:sing worden verklaard, indien daartoe naar 
de mening van Onze Minister aanleiding 
bestaat. 

Art. ;14. Onze Minister kan volgens na
der door hem te stellen regelen, indien en 
voor zoveel daartoe naar zijn mening aan
leiding bestaat, een beloning toekennen voor 
het waarnemen van lessen bij afwezigheid 
van die leraar of leraren, aan wie die lessen 
waren opgedragen. 

Art. 35. Onze Minister kan aan een 
leraar, die ingevolge de bepalingen, vervat 
in de hoofdstukken I en III van deze bij
lage, een wedde geniet van minder dan 
f 250 per maand een persoonlijke toelage 
toekennen. 

Ovllrgangsbepalingen. 

Art. 36. I. Indien, hetzij op I Septem
ber 1948, hetzij op enig later tijdstip, voor 
een op 31 Augustus 1947 in dienst zijnd di
recteur of leraar de toepassing van de op 
laatstgenoemd tijdstip geldende bepalingen 
met inachtneming van na dat tijdstip inge
voerde algemeen geldende bepalingen be
treffende verhoging of vermindering der be
zoldiging, voordeliger is dan de toepassing 
van de bepalingen, geldende na 31 Augus
tus 1948, worden, zolang zulks het geval is, 
op de directeur of leraar de eerstgenoemde 
bepalingen toegepast. 
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2. Een directeur of leraar, op wie de na 
3x Augustus 1948 geldende bepalingen een
maal zijn toegepast, kan geen aanspraak 
meer maken op bezoldiging overeenkomstig 
de vóór I September 1947 geldende rege
ling. 

3. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het eerste lid wordt de wedde, vastge
steld overeenkomstig de op 31 Augustus 
1947 geldende bepalingen, berekend naar 
ten hoogste 32 - en waar het geldt leraren 
in de lichamelijke oefening 38 - lessen per 
week. 

4. Het bepaalde in het eerste en het 
derde lid vindt geen toepassing ten aanzien 
van een leraar, die na 31 Augustus 1947 tot 
directeur is benoemd. 

Art. 37. Een leraar, aan wie op grond 
van een met gunstig gevolg afgelegd aan
vullend examen in de handelsbriefwisseling 
twee dienstjaren zijn vergolden, kan geen 
aanspraak maken op een beloning, als be
doeld in artikel 13 van dit hoofdstuk. 

Art. 38. Voor zoveel betreft het school
jaar van I September 1948 tot I Septem
ber 1949 kan Onze Minister, indien door 
toepassing van het bepaalde in het eerste of 
het derde lid van artikel 2 7 het voor een 
leraar ingevolge artikel 15 vastgestelde 
maximum aantal van 32 wekelijkse lessen 
wordt overschreden, goedkeuren, dat voor 
elke dier lessen boven dat maximum aantal 
een bezoldiging wordt toegekend, gelijk aan 
het voor die leraar geldende bedrag voor 
het 32ste lesuur. 

Art. II. Dit besluit wordt geacht in 
werking te zijn getreden op I September 
1948, met dien verstande dat: 

a. voor het schooljaar van I September 
1947 tot I September 1948 de wedden wor
den berekend met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen I en II, eerste en 
derde lid, van hoofdstuk I en in de artike
len I, 2, 3, eerste en derde lid, 4, 8, 9, 10, 
II, 12, 14, 17, tweede, derde, vierde en 
vijfde lid, 18, x9, 20, 27, 29, 30 en 31 van 
hoofdstuk III van deze bijlage; 

b.' voor het schooljaar van I September 
1947 tot I September 1948 de leraren wor
den geacht allen te zijn aangesteld in een 
niet-volledige betrekking; 

c. indien, hetzij op x September i:947, 
hetzij op enig later tijdstip, vallende vóór 
I September 1948, voor een op 31 Augustus 
1947 in dienst zijnd directeur of leraar de 
toepassing van de op laatstgenoemd tijdstip 
geldende bepalingen met inachtneming van 
na dat tijdstip ingevoerde algemeen gel
dende bepalingen betreffende verhoging of 
vermindering der bezoldiging, voordeliger 
is dan de toepassing van het bepaalde in 
dit artikel, op de directeur of leraar, zo
lang zulks het geval is, de eerstgenoemde 
bepalingen worden toegepast; 

d. voor de toepassing van het bepaalde 
onder c bij de berekening van de wedde 
van een leraar volgens de bepalingen, be
doeld onder a, ten aanzien van de garantie 
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1 13 12 12 Il 
2 25 23 22 20 
3 38 36 33 31 
4 50 47 43 40 
5 63 59 54 5 1 
0 75 71 64 60 
7 88 83 76 71 
8 100 95 85 80 
0 113 107 97 92 

10 125 118 107 101 
Il 138 131 11 8 112 
12 150 142 128 12 1 
13 163 154 139 132 
14 175 166 149 141 

15 185 175 158 150 
16 195 185 166 157 
17 205 194 175 166 
18 215 204 183 1i3 
19 225 213 192 182 
20 .235 223 200 190 
2 1 245 ~32 209 198 
22 255 242 217 206 
23 26.5 251 220 214 
24 275 261 234 222 
25 285 270 243 230 

26 290 275 247 234 
27 295 280 251 238 
28 300 285 255 242 
29 305 280 260 2•17 
30 310 29-1 264 250 
31 315 299 268 254 
~2 320 304 272 2:i8 

Aanvangswedde C VII 

·kla.sse der gemeente 

2 3 

bevoegd niet bev. bevoegd l niet bev. 
j 
3 

bevoegd 

G. 0. G. 0 . G. 0 . G. 0. ~ G. 0. 

13 12 12 Il 12 Il 12 Il 1 14 13 
24 t2 22 20 23 21 21 10 2 27 25 
37 35 32 30 35 33 31 29 3 40 38 
48 45 42 39 46 43 40 38 4 53 60 
61 57 52 49 58 56 50 47 5 60 62 
72 611 62 58 09 65 59 ó6 6 79 75 
85 80 72 68 8 J. 76 69 65 7 02 87 
96 91 82 77 92 87 79 75 8 105 09 

100 103 94 89 104 98 90 8.5 9 118 112 
120 114 103 97 115 109 09 94 10 131 124 
133 126 114 108 127 120 109 103 ll 144 136 
144 136 123 116 138 131 11 8 112 12 157 149 
l;;7 149 134 127 150 142 128 121 13 171 162 
168 159 144 136 161 ló2 138 131 14 184 174 

178 169 152 144 171 102 140 138 15 19-1 184 
188 178 160 152 180 171 153 145 16 204 193 
197 187 108 159 189 179 161 152 17 215 204 
207 196 170 167 198 188 169 100 18 225 213 
216 205 185 175 207 196 177 108 IO 236 224 
226 214 102 182 217 200 184 174 20 240 233 
236 224 201 190 226 21-1 103 183 21 257 244 
245 232 209 198 23.5 223 200 190 22 267 253 
255 242 217 200 244 23 1 208 197 23 277 263 
264 250 225 213 253 240 210 205 24 288 273 
274 260 234 222 263 249 224 212 26 298 283 

279 265 238 226 267 253 228 216 26 303 287 
284 269 24 1 228 272 2ó8 231 219 27 308 292 
288 273 245 232 2i6 262 236 223 28 313 297 
293 278 250 237 281 260 240 228 29 318 302 
298 283 254 241 286 27 1 243 230 . 30 323 306 
303 287 258 2-lä 290 275 2-H :?3-l SI 328 311 
308 292 202 248 2!)5 280 251 238 32 333 316 

Na 2 dienstjaren · ' 0 · 

klasse der gemeente 

l 2 3 
niet bev. bevoegd niet bev. bevoegd j niet bov. 

G. 0 . G. 0 . G. 0. G. 0. G. 0. 

12 · II 14 13 12 Il 13 12 12 Il 
23 21 26 24 23 21 25 23 22 20 
34 32 39 37 33 31 37 35 32 30 
46 43 51 48 45 42 49 46 43 40 
57 54 64 60 55 52 01 57 53 60 
68 64 76 72 66 62 73 60 63 59 
79 75 89 84 76 72 85 80 73 60 
90 85 101 95 87 82 97 92 83 78 

101 95 114 108 97 92 109 103 93 88 
112 106 126 119 108 102 121 II4 104 98 
123 116 139 132 119 113 133 126 114 108 
134 127 151 143 120 122 145 137 124 II7 
146 138 165 156 141 133 158 150 135 128 
167 149 177 168 151 143 170 161 145 137 

105 150 187 177 159 fól 179 170 152 144 
174 165 196 186 168 159 188 178 161 16\l 
183 173 207 196 176 167 198 188 169 160 
192 182 216 205 185 175 207 196 177 168 
201 190 227 215 193 183 218 207 185 175 
210 199 237 223 202 191 l!-27 215 194- 184 
219 208 247 234 211 200 237 225 202 191 
227 215 257 244 218 207 246 233 209 198 
236 224 266 252 m 215 255 242 218 207 
245 232 277 263 236 224 2QS 251 226 lH4 
254 241 287 272 244 231 275 201 234 222 

258 245 291 276 248 235 279 265 238 226 
262 248 296 281 252 239 284 269 242 229 
207 253 301 28.5 2ö7 244 288 273 246 233 
27 1 257 306 290 261 247 293 278 250 237 
275 261 311 295 264 250 298 283 2i;3 240 
279 265 315 299 268 254 302 286 257 244 
284 269 320 304 273 259 307 291 202 248 

. 



<D 
00 
00 

! 
,-c 

t 
0) 
-.-c 

ril 

C VII 

i 
l 1 

¾ 
bovcegd niet bov. 

0 G. 0. 1 G. 0 . 

1 14 13 12 Il 
2 28 20 24 22 
3 41 38 35 33 
4 55 52 47 44 
5 69 65 59 56 
6 82 77 70 66 
7 90 01 82 77 
8 110 104 94 80 
0 123 116 105 90 

10 137 130 117 111 
Il 151 143 129 122 
12 164 155 140 133 
13 178 169 152 144 
14 192 182 164 156 

15 203 102 173 164 
16 213 202 182 172 
17 224 212 191 181 
18 235 223 200 100 
19 240 233 210 199 
20 257 244 219 208 
21 268 254 228 216 
22 278 264 237 225 
23 280 274 240 233 
24 300 285 255 242 
25 311 295 265 251 

26 316 300 209 255 
27 321 004 273 259 
28 326 300 278 2(4 
29 331 311 282 267 
30 336 310 280 271 
31 34 ) 323 290 275 
32 346 328. 295 280 

Na 4 dienstjaren 

klo.sse der gemoonW 

2 3 

bevoegd niet bov. bevoegd niet bev.• 

G. 0 . G. 1 0. G. 0. G. 1 0. 

14 13 12 Il 13 12 12 Il 
27 25 24 22 26 24 23 21 
40 38 34 32 38 36 33 31 
53 50 40 43 51 48 44 41 
67 63 67 64 64 50 56 52 
79 75 68 64 70 72 65 61 
93 88 79 75 89 84 70 72 

106 100 01 86 102 90 87 82 
110 11 3 JOi 95 II4 108 07 92 
132 125 11 3 107 127 120 JOS 102 
145 137 124 J 17 139 132 11 0 113 
158 150 135 128 151 143 129 122 
171 162 t4il 138 164 155 140 133 
185 175 158 150 177 168 151 143 

195 185 ! 67 158 187 177 160 152 
205 194 176 160 190 IR6 168 159 
216 205 184 174 207 190 176 167 
226 214 192 182 217 296 184 174 
237 225 202 191 227 215 104 184 
247 234 211 200 237 225 202 191 
258 245 219 208 247 234 210 199 
267 253 228 2IO 256 243 219 208 
278 264 237 225 266 252 227 215 
288 273 245 232 276 262 235 223 
299 284 256 242 287 272 244 231 

304 288 259 246 201 270 248 235 
300 293 263 249 296 281 252 239 
313 297 267 253 300 285 256 243 
318 302 271 257 305 289 260 247 
323 306 275 261 3IO 204 264 250 
328 31I 279 265 314 298 207 253 
333 310 264 269 319 303 272 258 

C VII Na 6 dienstjaren 

J 
kla.sso der gemoonte 

1 2 3 

3 
bevoogd niet bev . bevoogd niet bev. bevoogd niet bev. 

~ G. o. o. 0. G. 0. G. 0. 1 G. 0 . G. 0 . 

1 15 14 13 12 15 14 13 12 14 13 12 Il 
2 29 27 25 23 28 20 24 22 27 25 23 21 
3 43 40 37 35 42 39 30 34 40 38 35 33 
4 57 64 40 46 55 52 48 45 53 50 40 43 
5 72 68 02 58 70 06 06 57 67 63 58 56 
6 86 81 74 70 83 78 72 68 80 76 09 65 
7 100 9ó 85 80 96 91 82 77 02 87 79 75 
8 II4 108 97 92 -110 104 94 89 l05 90 00 85 
9 120 122 110 104 124 117 I06 100 119 113 102 96 

10 143 135 122 115 138 131 11 8 112 132 125 113 107 
Il 157 149 134 127 151 143 129 122 145 137 124 117 
12 171 162 146 138 165 150 141 133 158 150 135 128 
13 186 176 i 59 151 179 170 153 145 172 163 147 139 
14 200 100 170 161 192 182 104 155 184 174 157 149 

15 211 200 180 171 203 J02 173 164 105 185 166 157 
16 222 2JO 189 179 214 203 182 172 205 194 174 165 
17 234 222 190 189 225 213 192 182 216 205 184 174 
18 245 232 200 198 236 224 201 190 226 214 103 183 
19 250 243 218 207 246 233 2IO 199 236 224 201 190 
20 267 253 227 216 257 244 218 207 246 233 209 198 
21 270 265 238 226 268 254 229 217 257 244 219 208 
22 21)() 275 247 234 279 265 238 226 207 253 228 216 
23 301 285 256 243 289 274 246 233 277 263 236 224 
24 312 290 266 252 300 285 250 243 288 273 245 232 
25 324 307 276 262 312 290 26ö 251 290 2114 264 241 

20 320 312 280 266 310 300 260 256 303 287 258 245 
27 334 317 284 269 321 304 273 259 308 202 262 248 
28 339 322 289 274 326 309 278 264 312 200 206 252 
20 344 320 203 278 331 31 4 282 267 317 30 1 270 256 
30 349 33 1 297 282 336 319 280 27 1 322 305 274 2f,0 
31 354 330 301 28-5 340 323 289 274 320 300 277 263 
32 359 341 300 290 345 327 204 279 33 1 314 282 267 



-

t-
00 
rf; 

C VII 

Q 

j 
bevoegd 

l G. 0. 

1 15 14 
2 30 28 
3 45 42 
4 60 57 
5 76 71 
6 89 84 
7 104 98 
8 119 113 
9 134 127 

10 149 141 
Il 164 155 
12 178 169 
l ;J 103 183 
14 208 107 

15 220 209 
16 231 210 
17 243 230. 
18 255 242 
19 266 252 
20 278 264 
21 290 275 
22 301 1 285 
23 313 297 
24 325 308 
25 336 319 

26 341 323 
27 346 328 
28 351 333 
29 356 338 
30 361 342 
31 366 347 
32 371 352 

1 

niet bcv. 

G. 1 0. 

13 12 
26 24 
39 37 
51 48 
64 60 
76 72 
89 84 

102 96 
114 108 
127 120 
140 133 
152 144 
1615 156 
177 168 

187 177 
197 l Si 
207 196 
217 206 
227 215 
237 225 
247 234 
256 243 
267 253 
277 263 
286 271 

290 275 
295 280 
299 284 
303 287 
307 291 
312 296 
316 300 

Na 8 dienstjaren 

kla.&1e der gemeente 

2 3 

bevoegd niet _ bov. bevoegd niet bcv. 

G. 1 0. G. 0. G. 0. G. 0. 

15 14 13 12 14 13 12 I J 
29 27 25 23 28 26 24 22 
44 41 38 36 42 39 36 34 
58 55 49 46 56 53 47 44 
72 68 62 58 69 65 59 56 
86 81 n 69 82 77 70 G6 

100 95 86 81 96 91 82 77 
115 109 98 93 110 104 94 89 
129 122 110 104 124 117 105 99 
144 136 122 115 138 131 117 111 
158 150 135 128 151 113 129 122 
171 162 146 138 164 155 140 133 
186 176 159 151 178 169 152 144 
200 100 170 161 192 182 163 154 

212 201 180 171 203 192 173 164 
222 210 190 180 213 ·202 182 172 
234 222 109 189 224 212 191 181 
245 232 209 198 235 223 200 190 
256 243 218 207 245 232 209 198 
267 253 228 216 256 243 219 208 
279 285 238 226 267 253 228 216 
289 274 246 233 277 263 236 224 
301 285 257 244 288 273 246 233 
312 296 266 252 299 284 255 242 
323 306 275 261 310 294 264 250 

328 31! 279 285 314 298 267 253 
333 316 284 269 3.1 9 303 272 258 
337 320 288 273 323 306 276 262 
342 324 291 276 328 31! 279 285 
347 329 295 280 333 316 283 268 
352 334 300 285 337 320 1 288 273 
357 .339 304 288 342 324 291 276 

C VII Na ro dienstjaren 

J 
klA&11.1 <l<'r 1-(l'llWCn to 

1 2 3 

] 
lu.woq;d niet hcv. b(W()(•gd niot lx•v. bevoogd niet bov. 

~ l1 . 
1 

0. G. 0. 0 . 
1 

0. G. 0. G. 0. G. 0. 

1 rn 15 14 13 l6 lG 14 13 lfi 14 13 12 
2 3 1 29 27 25 :m 28 26 24 29 27 25 23 
3 47 44 40 38 4ü 43 39 37 44 41 37 35 
4 62 58 53 50 60 57 51 48 58 55 49 46 
5 78 74 67 fi3 75 71 65 61 72 68 62 58 
6 93 88 80 76 90 85 77 73 86 81 74 70 
7 108 102 92 87 104 98 89 84 100 95 85 80 
8 124 ll7 100 100 120 114 102 96 115 109 98 93 
9 139 132 ll9 l 13 134 127 115 109 128 121 !JO 104 

lO 155 147 132 125 140 141 127 120 143 135 122 11 5 
Il 170 IGI 145 137 16-t 155 140 133 157 149 134 127 
12 185 175 158 I J() 178 169 152 144 171 162 146 138 
13 20 1 190 171 !62 193 183 165 156 185 175 158 150 
14 216 205 184 174 208 197 177 168 199 189 170 161 

15 228 216 194 184 219 208 187 177 210 199 179 170 
16 240 228 204 193 231 210 196 186 22 1 209 188 178 
17 253 240 216 205 2-13 230 208 197 233 22 1 199 189 
18 265 251 226 214 255 242 2 17 206 244 231 208 197 
19 277 203 236 224 266 252 227 215 255 242 218 207 
20 289 274 246 233 278 264 237 225 266 252 227 215 
21 301 285 256 243 289 274 246 233 277 263 236 224 
22 313 297 267 253 301 285 257 244 288 273 246 233 
23 325 308 277 263 31i 296 260 252 299 284 255 242 
24 337 320 287 272 321 307 276 262 3ll 295 285 251 
25 349 331 297 282 336 310 286 271 322 305 274 260 

26 354 336 301 285 340 323 289 274 326 309 277 263 
27 359 341 306 290 345 327 294 279 33 1 314 282 267 
28 364 345 310 294 350 332 298 283 335 318 286 27 1 
29 369 350 314 298 355 337 302 2S6 340 323 289 274 
30 374 355 318 302 360 3•12 306 290 345 327 293 270 
31 379 360 323 306 364 345 3 11 295 3-19 331 298 283 
32 384 364 327 310 369 350 314 2S8 354 336 301 25L 

1 



00 
00 
00 

t 
C7) .... 
u.i 

C VII 

J 
8 

bevoegd 

G. o. 

1 wl 15 
2 32 I 30 
3 48 4.r, 
4 04 60 
5 80 76' 
0 00 91 
7 11 2 106 
8 128 121 
9 144 136 

IO 160 152 
Il 176 167 
12 192 182 
13 208 197 
14 224 212 

15 237 225 
16 249 236 
17 262 248 
18 274 260 
19 287 272 
20 299 284 
21 312 296 
22 324 307 
23 337 320 
24 340 331 
25 362 343 

20 367 348 
27 372 353 
28 377 358 
29 382 362 
30 387 367 
31 392 372 
32 397 377 

1 

niet bev. 

G. o. 

14 13 
28 26 
41 38 
55 62 
68 64 
82 77 
00 91 

109 l03 
123 116 
136 129 
150 142 
164 150 
177 168 
101 181 

202 191 
212 20 1 
223 211 
233 22 1 
244 231 
265 242 
266 262 
270 202 
287 272 
207 282 
308 292 

312 296 
317 301 
321 304 
325 308 
329 312 
334 317 
338 321 

Na 12 dienstja ren 

klw;so der gemeente 

2 ;J 

bevoegd niot bev. bevoegd met l.,ov, 

G. 0 . G. 0. G. 0 . G. 0. 

16 15 14 13 15 14 13 12 
31 29 27 25 30 28 20 24 
47 44 40 ~8 45 42 38 30 
02 58 53 50 59 56 51 48 
77 73 66 02 74 70 63 50 
03 68 79 75 89 84 76 72 

108 102 93 68 IO~ 98 89 84 
123 11 6 l05 99 118 112 l01 05 
139 132 11 9 113 133 126 114 IOR 
154 146 131 124 148 140 126 Jl 9 
169 160 144 130 162 153 138 131 
185 175 158 150 177 168 151 143 
200 190 170 161 192 182 IG3 154 
216 205 184 f74 207 196 176 167 

228 216 194 184 219 208 166 176 
240 228 204 193 230 218 196 186 
252 239 215 204 242 220 206 195 
201 250 224 212 253 240 215 204 
276 262 235 223 265 251 225 213 
288 273 245 232 276 262 235 223 
300 286 256 243 288 273 245 232 
312 296 265 25 1 299 284 254 241 
324 307 270 202 311 295 265 25 1 
330 319 286 271 322 305 274 200 
348 330 296 28 1 334 317 284 269 

353 335 300 285 338 321 288 273 
358 340 305 289 343 325 292 277 
362 343 300 203 347 320 206 2 1 
367 348 312 296 352 334 299 284 
372 353 316 300 357 330 303 287 
377 358 321 304 361 342 308 202 
382 362 325 308 366 347 311 295 

C VII Na 14 dienst jarert 

C klaese der gomeento 

j 1 2 3 

bevoegd niet bev. bevoogd niet bev. bevoegd bevoegd 

l G. 0 . G. 0 . G. 1 0. G. 0. G. 0 . G. 0 . 

1 17 16 15 14 17 16 15 14 16 15 14 13 
2 34 32 20 27 33 31 28 26 32 30 27 25 
3 50 47 43 40 48 45 42 30 46 43 40 38 
4 67 63 57 M 66 01 55 52 62 58 53 50 
5 83 78 71 67 80 76 69 65 77 73 66 62 
G 100 ll5 85 80 96 91 82 . 77 92 87 79 75 
7 117 lil 100 96 11 3 IOT 00 91 l08 l02 92 87 
8 133 126 114 108 128 12 1 110 104 123 116 l05 09 
9 100 142 128 :21 144 135 123 116 138 131 118 112 

10 103 157 142 134 160 152 137 130 153 145 131 124 
Il 183 173 llio l'8 176 1 167 100 142 169 160 144 136 
12 109 189 170 181 192 182 164 155 184 174 157 149 
13 216 205 184 174 208 197 177 168 109 189 170 161 
14 233 221 199 189 224 212 192 182 215 204 184 174 

15 246 233 210 199 237 2211 202 191 227 215 194 184 
16 268 246 220 209 248 235 212 201 238 226 203 192 
17 ·271 257 2St 219 261 247 222 210 250 237 213 202 
18 284 269 242 220 273 259 233 221 262 248 223 211 
19 297 282 253 240 286 271 243 230 274 260 233 22 1 
20 310 294 264 250 298 283 254 241 286 271 243 230 
12 323 306 275 261 311 295 264 250 298 283 2.53 240 
22 3S6 319 286 271 323 306 275 261 3IO 294 264 200 
23 349 331 l'.ll7 282 330 319 280 271 322 305 274 260 
24 362 343 308 292 348 330 200 281 334 317 284 269 
25 375 356 319 303 360 342 307 291 345 327 204 279 

26 380 361 323 306 365 346 311 29ó 300 332 298 283 
27 385 365 328 311 370 351 315 299 355 337 302 286 
28 390 370 332 315 375 356 319 303 359 34 1 306 290 
29 395 375 336 3 19 380 361 323 306 364 J45 3IO 294 
30 400 380 340 323 384 364 327 310 368 349 313 207 
31 405 384 34li 327 389 ~9 332 315 373 354 318 302 
32 410 389 349 331 394 374 336 1 319 378 359 322 305 



i 
~ 

t 
c:,:, .... 
u.i 

o, 
00 
00 

C VII 

!l 
1 
öl 

bevoegd 

~ G .. 0 . 

l 18 17 
2 35 33 
3 52 49 
4 69 65 
5 86 81 
6 l03 97 
7 121 114 
0 138 131 
9 155 147 

IO 172 163 
Il 189 179 
12 206 195 
13 224 212 
14 24 1 228 

15 254 241 
16 267 253 
17 281 266 
18 294 279 
[9 307 291 
20 321 304 
21 334 317 
32 347 329 
23 361 342 
24 374 355 
25 387 367 

26 392 372 
27 397 377 
28 402 381 
29 407 386 
30 412 391 
31 417 396 
32 422 400 

1 

niet bev. 

G. 1 0. 

16 15 
30 28 
45 42 
59 56 
74 70 
88 83 

l03 97 
118 112 
132 12,5 
117 139 
lûl 152 
176 167 
19[ 181 
205 194 

216 205 
227 215 
239 227 
250 -237 
261 247 
273 259 
284 269 
295 280 
307 291 
318 302 
329 312 

334 317 
338 321 
342 324 
346 328 
351 333 
355 337 
359 341 

Na 16 dienstjaren 

klll.SSc <ler gemeente 

2 3 
bevoegd niet bev. bevoegd niet bev. 

G. 1 0. G. 1 0. G. 0. G. o. 

18 17 16 lö 17 16 [5 14 
34 32 29 27 33 31 28 26 
50 47 44 41 48 45 42 39 
67 63 67 54 64 60 55 52 
83 78 72 68 80 76 69 65 
99 94 85 80 95 IJ() 81 76 

117 Il! 99 94 ll2 )06 95 IJ() 

133 126 114 108 127 120 !09 103 
149 141 127 120 143 135 122 ll 5 
166 [57 142 134 159 151 136 129 
182 172 155 147 174 165 149 141 
198 188 169 160 190 180 162 153 
216 205 184 174 207 196 176 167 
232 220 197 187 222 2!0 189 179 

244 231 208 197 234 222 199 189 
257 244 2 18 207 246 233 209 198 
270 256 230 218 259 246 220 209 
283 268 240 228 271 257 230 218 
295 280 251 238 283 268 241 228 
309 293 263 249 296 28 1 252 239 
321 304 273 259 308 292 262 248 
334 317 284 269 320 304 272 258 
347 329 295 280 333 316 283 268 
360 342 306 290 345 327 293 278 
372 353 316 300 257 339 303 287 

377 358 321 304 36 1 342 308 292 
382 362 325 308 366 347 3ll 295 
386 366 329 312 370 351 315 299 
391 371 333 316 375 356 319 303 
396 376 337 320 · 380 361 323 306 
401 380 341 323 384 364 327 310 
406 385 345 327 389 369 331 314 

C VII 

" j 1 

j 
bevoogd niet bev. 

G. 1 0. G. 0. 

1 18 17 10 15 
2 36 34 31 29 
3 54 51 46 43 
4 71 67 61 57 
5 89 84 76 72 
6 107 101 ·91 86 
7 125 118 107 101 
8 1(2 134 121 114 
9 160 152 136 129 

10 178 169 152 144 
Il 196 U!6 167 158 
12 213 202 182 172 
13 231 219 197 187 
14 249 236 212 201 

15 263 249 224 212 
16 276 262 235 223 
17 290 275 247 234 
18 364 288 259 246 
19 3i8 302 271 257 
20 331 314 282 267 
21 345 327 294 279 
22 359 341 306 290 
23 373 354 318 302 
24 386 366 329 a 12 
25 400 380 340 323 

26 4-05 384 345 327 
27 410 389 349 331 
28 415 394 353 335 
29 420 399 357 339 
30 425 403 362 343 
31 430 408 366 347 
32 435 413 370 351 

Na 18 dienstjaren 

Kl'a.&e deï" gemeente 

2 1 
bevoegd niet bev. bevoegd 

G. 0. 1 G. 0. G. 0. 

18 17 16 · 15 17 16 
35 33 30 28 34 32 
52 49 45 42 50 47 
69 65 59 56 66 62 
86 81 73 69 82 77 

l03 97 88 83 99 94 
120 114 103 97 ll5 109 
137 130 117 !II 131 12-! 
154 116 131 124 148 140 
171 162 146 138 164 Jr,5 
189 179 161 152 181 171 
205 194 175 166 196 l&i 
222 210 190 180 213 202 
240 228 204 193 2:KJ 218 

253 240 216 205 242 229 
265 251 226 214 2ó4 241 
279 265 238 226 267 253 
292 277 249 236 280 266 
306 290 261 247 293 278 
318 302 271 257 305 289 
332 315 283 268 318 302 
345 327 294 279 331 314 
359 341 306 290 344 326 
371 3Ó2 316 300 356 338 
384 364 327 310 368 349 

389 369 332 315 373 35-! 
394 374 336 319 378 359 
399 379 339 322 382 362 
404 383 343 325 387 357 
408 387 348 330 391 371 
413 392 352 334 396 376 
418 397 356 338 401 380 

3 

nitt bev. 

G. 0. 

15 14 
29 27 
43 40 
57 54 
70 66 
84 79 
99 94 

ll2 106 
126 11 9 
140 133 
154 146 
168 159 
182 172 
196 186 

207 196 
217 206 
228 216 
239 227 
250 237 
260 247 
271 257 
282 267 
293 278 
303 287 
313 297 

318 302 
322 305 
325 308 
329 312 
334 31 7 
337 320 
341 323 
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S. 1948, I 447 

S. I 447 
II October 1948, BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 30 October 1946 te Washington tus
sen Nederland, Frankrijk, Groot-Brit
tannië en Noord-Ierland, en de Verenigde 
Staten van Amerika gesloten Overeen
kost voor de oprichting van de Caraï
bische Commissie. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de wet van 21 Mei 1948 (Staatsblad 

no. I 197), houdende goedkeuring van de op 
30 October 1946 te Washington tussen Neder
land, Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord
Ierland, en de Verenigde Staten van Amerika 
gesloten overeenkomst voor de oprichting 
van de Garaïbische Commissie, van welke 
overeenkomst een afdruk bij dit besluit is 
gevoegd;* 
Overwegende, dat Onze akte van bekrachti
ging van genoemde overeenkomst op 6 Au
gustus 1948 bij de Amerikaanse Regering is 
nedergelegd; . 

Overwegende mede, dat deze overeenkomst 
op 6 Augustus 1948 is in werking getreden ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 4 October 1948, 
Kabinet en Protocol. 108400; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de tekst van meergenoemde overeenkomst 
te doen bekendmaken door de plaatsing van 
dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat , belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, II October 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

Uigeg. S November 1948 

Overeenkomst voor de oprichting van de 
Caraïbische Commissie. 

De Regeeringen van het Koninkrijk der 
Nederlanden, de Fransche Republiek, het 
Vereenigd Koninkrijk van Groot Britannië en 
Noord-Ierland en de Vereenigde Staten van 
Amerika, welker vertegenwoordigers, behoor
lijk hiertoe gemachtigd, zich met het onder
staande hebben vereenigd, 

Verlangende de samenwerking onderling 
en tusschen hunne gebiedsdelen aan te moedi
gen en te versterken m et de bedoeling het 
economisch en sociaal welzijn van de volke
ren van deze gebiedsdeelen te verhoogen, en 

Verlangende de wetenschappelijke, techno
logische en economische ontwikkeling in het 
gebied der Caraïbische Zee te bevorderen en 
het gebruik van hulpbronnen en de behande
ling van gemeenschappelijke vraagstukken 
in gezamenlijk overleg te vergemakkelen en 
daarbij dubbel werk van bestaande onder
zoekinstellingen te vermijden, een overzicht 
te verkrijgen van behoeften, vast te stellen 
welk onderzoekingswerk is geschied, onder
zoekingswerk op een grondslag van samen
werking te vergemakkelijken en verder 
onderzoek aan te bevelen, en 

* De Franse en Engelse tekst is met op
gen omen. 
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Besloten hebbende zich aan te sluiten bij 
den arbeid tot dusverre verricht door de 
Anglo-American Carribean Commission, en 

Vaststellende, dat de hier gestelde doel
einden in overeenstemming zijn met de be
ginselen van het Handvest der Vereenigde 
Naties 

Komen bij deze het volgende overeen: 

Oprichting van de Caraïbische Comm issie 
en bijbehoorende instellingen. 

Art . I. Bij deze worden opgericht de 
Caraïbische Commissie (hierna te noemen 
,,de Commissie" ) en, als bijbehoorende instel
lingen van de Commissie, de Caraïbische 
Raad van Onderzoek en de West Indische 
Conferentie (hierna onderscheidenlijk te 
noemen "de Raad van Onderzoek" en "de 
Coferentie" ). 

Samenstelling van de Commissie. 
Art. II. I. De Commissie zal bestaan 

uit niet meer dan zestien Commissarissen, 
die benoemd zullen worden door de Regee
ringen, die deze overeenkomst onderteekend 
hebben (hierna te noemen "Leden" ). Elk Lid 
heeft het recht vier Commissarissen te be
noemen en die plaatsvervangers, welke 
noodig geoordeeld worden. Elke zoodanige 
groep van Commissarissen zal een nationale 
afdeeling van de Commissie vormen. 

2 . Elk Lid zal een van zijn Commissaris
sen aanwijzen als Voorzitter van zijn natio
nale afdeeling. Elke zoodanige Voorzitter, of 
in zijne afwezigheid, de Commissaris door hem 
uit zijn nationale afdeeling aangewezen als 
zijn plaatsvervanger, zal Mede-Voorzitter 
van de Commissie zijn en zal de vergade
ringen van de Commissie presideeren bij toer
beurt, overeenkomstig de Engelsche alpha
betische volgorde van de Leden, ongeacht de 
plaats, waar een vergadering van de Com
missie wordt gehouden. 

Bevoegdheden van de Commissie. 
Art . 111. De Commissie zal een raad

plegend en adviseerend lichaam zijn en zal 
zoodanige wettelijke bevoegdheid hebben als 
n oodzakelijk zal zijn voor de vervulling van 
haar taak, en het bereiken van hare doel
einden. 

Taak van de Commissie. 
Art. IV. De taak van de Commissie zal zijn 

als volgt: 1. Zich bezig te houden met 
economische en sociale aangelegenheden van 
gemeenschappelijk belang voor het gebied 
der Caraïbische Zee, in het bijzonder land
bouw, verkeer , opvoeding, visscherij, gezond
heid, huisvesting, industrie, arbeid, sociaal 
welzijn en handel. 

2. Op eigen initiatief, of op voorstel van 
een der Leden of van de plaatselijke regee
ringen, van den Raad van Onderzoek of de 
Conferentie, te bestudeeren, te formuleeren 
en aan te bevelen, die maatregelen, program
ma's en richtlijnen met betrekking tot soci
ale en economische vraagstukken, welke ten 
doel hebben tot het welzijn van het gebied 
der Caraïbi sche Zee bij te dragen. Zij zal den 
Leden en de plaatselijke regeeringen ter zake 
van al zulke aangelegenheden raad geven en 
aanbevelingen doen teneinde te geraken tot 
de uitvoering van iedere, in dit verband nood
zakelijke of wenschelijke actie . 
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3. Behulpzaam te zijn in het coördineeren 
van plaatselijke plannen, welke van regionaal 
belang zijn en vanuit een ruimer gezichtsveld 
technische voorlichting, welke anders niet 
beschikbaar zou zijn, te verschaffen. 

4. Leiding te geven aan en toezicht te 
houden op den arbeid van den Raad van 
Onderzoek en het reglement van orde van 
den Raad vast te stellen. 

5. Maatregelen te treffen tot het bijeen
roepen van de zittingen der Conferentie, haar 
reglement van orde vast te stellen, en aan de 
Leden over besluiten en aanbevelingen van 
de Conferentie verslag uit te bregen. 

Vergaderingen van de Commissie. 
Art. V. 1. De Commissie zal ieder jaar 

niet minder dan twee vergaderingen houden. 
Zij is gemachtigd vergaderingen bijeen te 
roepen en te houden op eiken tijd en op elke 
plaats, welke zij daartoe zal aanwijzen. 

2. Op al zulke vergaderingen zullen de 
vier Mede-Voorzitters of de door een ieder 
van hen aangewezen plaatsvervangers een 
_quorum vormen. 

Wijze, waarop beslissingen 
genomen zullen worden 

Art. Vl. De Commissie heeft de bevoegheid 
te bepalen op welke wijze hare beslissingen 
genomen zullen worden, met dien verstande 
dat beslissingen, welke niet betrekking heb
ben op de procedure, niet genomen kunnen 
worden zonder de instemming van de onder
scheidene Mede-Voorzitters of de door een 
ieder van hen aangewezen plaatsvervangers. 

De Raad van Onderzoek. 
Art. VII. De Raad van Onderzoek zal, 

tezamen met die Comité's van Onderzoek, 
welke de Commissie zal instellen, werkzaam 
zijn als een bij de Commissie behoorende in
stelling voor wetenschappelijk, technolo
gisch, sociaal en economisch onderzoek tot 
.het welzijn van de volkeren van het gebied 
der Garaïbische Zee. 

Samenstelling van den Raad 
van Onderzoek. 

Art. VIII. 1. De Raad van Onderzoek 
zal bestaan uit niet minder dan zeven en niet 
meer dan vijftien leden te benoemen door de 
Commissie met bijzondere inachtneming van 
hunne wetenschappelijke bekwaamheid. Ten 
minste één lid van ieder Comité van Onder
zoek zal lid zijn van den Raad van Onder
zoek. 

2. De Raad van Onderzoek zal een Voor
zitter kiezen uit zijn leden. ij';en Vice-Voor
zitter van den Raad van Onderzoek zal 
worden benoemd door de Commissie en zal 
als ambtenaar van het Centraal Secretariaat 
werkzaam zijn. 

3. De tegenwoordige samenstelling van 
den Raad van Onderzoek en van zijne 
Comités van Onderzoek zal geacht worden 
worden van kracht te zijn van den eersten 
dag van Januari 1946 af. 

Taak van den Raad van Onderzoek. 
Art. IX:. De taak van den Raad van 

Onderzoek zal zijn als volgt : a. Aan de 
Commissie aan te bevelen het aantal en de 
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werkzaamheden van de technische Comité's 
van Onderzoek, nodig om gespecialiseerde 
wetenschappelijke beschouwing van Caraï
bische onderzoekvraagstukken te verschaffen. 

b. In het belang van het gebied der 
Caraïbische Zee vast te stellen welk onderzoe
kingswerk is verricht, een overzicht te ver
krijgen van behoeften, advies uit te brengen 
betreffende de wenschelijkheid van plannen 
tot onderzoek, gemeenschappelijk onderzoek 
te regelen en te vergemakkelijken, opdrach
ten tot onderzoek van specialen aard uit te 
voeren, welke geen andere instelling in staat 
en bereid is uit te voeren, en_ inlichngen 
betreffende onderzoekingswerk te verzamelen 
en te verspreiden. 

c. Aan de Commissie aanbevelingen te 
doen ter zake van het houden van vergade
ringen van den Raad van Onderzoek en van 
Comité's van Onderzoek en eveneens van 
vergaderingen van personen, die werkzaam 
zijn op het gebied van de wetenschap of zich 
met speciale onderwerpen en algemeene zake
lijke voorlichting bezig houden, en de uitwis
seling van opgedane ervaringen tusschen de 
personen, die zich in het gebied der Caraïbi
sche Zee met onderzoekingswerk bezig hou
den, te vergemakkelijken. 

De Conferentie. 
Art. X:. De conferentie is een bij de Com

missie behoorende instelling. De continuïteit 
van haar bestaan zal verzekerd zijn door 
middel van regelmatig te houden zittingen. 

· Samenstelling van de Conferentie. 
Art. X:1. I. Elke plaatselijke Regeering 

zal het recht hebben naar elke zitting van de 
Conferentie ten hoogste twee afgevaardigden 
en zoovele adviseurs als zij noodig zal oordee
len, te zenden. 

2. Afgevaardigden naar de Conferentie 
zullen worden benoemd voor elk gebiedsdeel 
in overeenstemming met zijn grondwettelijke 
voorschriften. De duur van hunne benoe
mingen zal worden vastgesteld door de re
geeringen, die hen benoemen. 

Taak van de Conferentie. 
Art. X:II. De zittingen van de Conferen

tie zullen een regelmatig middel van overleg 
vormen met en tusschen de agfevaardigden 
van de gebiedsdelen in zaken van gemeen
schappelijk belang binnen de grenzen van de 
bevoegdheden van de Commissie, zooals deze 
zijn omschreven in Artikel IV van deze over
eenkomst; zij verschaffen de gelegenheid om 
aan de Commissie in zake zulke onderwerpen 
aanbevelingen te doen. 

Vergaderingen van de Conferentie. 
Art. XIII. I . De Commissie zal de 

Conferentie ten minste eenmaal in de twee 
jaar bijeenroepen op een door de Commissie 
te bepalen datum. De plaats van elke zitting 
van de Conferentie zal in een der gebieds
deelen gelegen zijn en zal worden gekozen bij 
toerbeurt overeenkomstig de Engelsche 
alphabetische volgorde van de Leden. 

2. De ~oorzitter van elke zitting der Con
ferentie zal zijn de Voorzitter van de natio
nale afdeeling der Commissie in welker ge
biedsdeel de zitting wordt gehouden. 
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Centraal Secretariaat. 
Art. XIV. 1. De Commissie zal, ten 

dienste van haarzelve en hare bijbehoorende 
instellingen een Centraal Secretariaat instel
len dat ge.:estigd zal zijn op een plaats, ge
leg~n binnen het gebied der Caraïbische Zee 
en nader door de Leden overeen te komen. 

2. De Commissie zal een Secretaris-Ge~e
raal en een plaatsvervangend Secretans
Generaal benoemen op door haarzelve vast 
te stellen voorwaarden. In geval zich 
een vacature in het ambt van Secretaris
Generaal voordoet, zal deze niet vervuld 
worden door een candidaat van dezelfde 
nationaliteit als de aftredende Secretaris
Generaal , behoudens bijzondere rede~~n, 
welke door de Commissie goedgekeurd zijn; 
daarbij zal de wenschelijkheid van continuï
teit in de administratie der zaken van de 
Commissie in aanmerking worden genomen. 
Het zal echter aan de Commissie vrij staan 
naar goedvinden een SecretarisGeneraal voor 
een volgenden termijn te herbenoemen. _D_e 
Secretaris-Generaal zal de eerste admini
stratieve ambtenaar van de Commissie zijn 
en zal alle directieven van de Commissie uit
voeren. 

3. De Secretaris-Generaal zal verantwoor
delijk zijn voor de juiste werking ~an ~~t Cen
traal Secretariaat en zal gemachtigd z1Jn, met 
inachtneming van zoodanige aanwijzingen 
als hij zal ontvangen van de Commissie, zoo
veel perrnneel als noodig wordt geacht om 
een doelmatige leiding van de zaken der Com
missie te verzekeren, aan te nemen en te 
ontslaan zulks onder voorbehoud, dat de 
benoemi~g en het ontslag van de assistenten 
van den Secretaris-Generaal zullen onder
worpen zijn aan de goedkeuring van de Com-
missie. . 

4. Bij de benoeming van den Secretans
Generaal de ambtenaren en het personeel 
van het èentraal-Secretariaat, zal in de eerste 
plaats worden gelet op de technische bekwaam
heden en de persoonlijke integriteit der can
didaten en, voor zoover zulks vereenigbaar is 
met deze eischen, zullen de ambtenaren en 
het personeel worden aangeworven in het ~e
bied der Caraïbische Zee, met de bedoeling 
om een gelijkelijk verdeelde nationale verte
genwoordiging te verkrijgen. 

5. Bij de vervulling van hunne werkzaam
heden zullen de Secretaris-Generaal en het 
personeel geen instructies vrage_n, noch o~t
vangen of inachtnemen van eemge regee_n~g 
of van eenige andere, buiten de Comnuss1e 
staande autoriteit. Zij zullen zich onthouden 
van elke handeling, welke onvereenigbaar is 
met hun positie van internationaal ambte
naar die alleen aan de Commissie verant
woo~delijk is. 

6. Elk Lid verplicht zich het uitsluitend 
internationale karakter der verantwoorde
lijkheden van den Secretaris-Generaal en het 
personeel te eerbiedigen niet te trachten 
hen in de vervulling vanj hunne verant-
woordelijke taak te beïnvloeden. .. 

7. Elk Lid verplicht zich, voor zoover Zijn 
grondwettelijke bepalingen zulks toelaten, 
aan den Secretaris-Generaal en het daarvoor 
in aanmerking komende personeel van het 
Centraal Secretariaat die voorrechten en 
immuniteiten toe te kennen, welke noodig 
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zijn voor de onafhankelijke uitvoering van 
hun taak, daarbij inbegrepen de ':mschend
baarheid van de gebouwen en archieven van 
het Centraal Secretariaat. De Commissie zal 
aanbevelingen doen nopens het vastleggen 
der bijzonderheden voor de toepassing van 
het in dit lid bepaalde, of kan aan de Leden 
voorstellen zulks bij ver:drag te regelen. 

Financiën . 
Art. XV. 1. De salarissen, toelagen en 

uitgaven van verschillenden aard van de 
Commissarissen en hun personeel, en van af
gevaardigden en adviseurs naar de Confe
renties zullen worden vastgesteld en betaald 
door de regeeringen, die hen benoemen. 

2. De Secretaris-Generaal zal een jaar
lijksche begrooting opstellen en aan ~e Com
missie voorleggen, alsmede zoodamge aan
vullende begrootingen als noodig zullen zijn 
ter bestrijding van alle andere uitgaven der 
Commissie inbegrepen die van den Raad 
van Onder~oek, de Conferentie, het Centraal 
Secretariaat, bijzondere pla1;nen van __ onder
zoek conferenties, overz1chtsstud1en en 
ande're soortgelijke werkzaamheden, on~er 
de auspiciën der Commissie, Na goedkeunng 
van de begrooting door de Commissie, zal het 
totale bedrag daarvan wor~en verdeel~ 
onder de Leden in een verhouding, welke btj 
overeenkomst zal worden vastgesteld. Een 
gemeenschappelijk fonds zal worden inge
steld door de Leden, hetwelk door de _<;,o_m
missie zal worden aangewend ter bestnjding· 
van de uitgaven, welke op geno1;mde ja<!-_r
lijksche of aanvulle1;de beg~ootini::en Ztjn 
uitgetrokken. Elk Lid verphcht zich met 
inachtneming van de eischen van zijn grond
wettelijke bepalingen, terstond aan dit fonds 
bij te dragen de jaarlijksche en aanvullende 
bedragen, welke, _zooals is overeengekomen, 
ten laste van een ieder hunner zullen worden 
gebracht. . . 

3. Het fiscale jaar van de Comm1ss1e 
zal zijn het kalen~e~jaar . De 1;~rste begroo
ting van de Comm1ss1e zal het tijdvak dekken 
van den dag van het van kracht worden 
dezer overeenkomst tot en met den 31sten 
December 1946. 

4. De Secretaris-Generaal zal ~et _gemeen
schappelijke fonds van de Comm1ss1e onder 
zijn berusting hebben en beheeren en za\ t1;r 
zake nauwkeurig boekhouden. De Comr~11ss1e 
zal tot de tevredenheid der Leden, regelingen 
treffen voor het verifieeren van hare reke
ningen. De accountants-rapporten z~llen 
jaarlijks worden toegezonden aan een teder 
der Leden. 

Bevoegdheid tot het benoemen van Comité's 
en het vaststellen van voorschriften. 

Art. XVI. De Commissie wordt hierbij 
gemachtigd om comité 's te benoemen, en, met 
inachtneming van de voorzieningen van deze 
overeenkomst, reglementen van orde uit te 
vaardigen alsmede voorschriften vast te 
stellen te; regeling van de werkzaamheden 
van de Commissie, hare bijbehoorènde instel
lingen, het Centraal Secretariaat, en van de 
door haar in te stellen comité's en in het alge
meen tot het uitvoeren van de bepalingen van 
deze overeenkomst. 



893 

Verhouding tot Regeeringen in het gebied der 
Caraïbische Zee, welke geen lid zijn der Com

missie. 
Art. XVII. De Commissie en de Raad van 

Onderzoek zullen in hunne plannen voor 
onderzoek en bij het opstellen van aanbe
velingen uitgaan van de wenschelijkheid van 
samenwerking in sociale en economische aan
gelegenheden met andere regeeringen in het 
gebied der Caraïbische Zee, welke geen lid van 
de Commissie zijn. Het verzenden van uit
noodigingen aan deze regeeringen om deel 
te nemen aan conferenties of andere vergade
ringen, uitgaande van de Commissie zal 
onderworpen zijn aan de goedkeuring van de 
Leden. 

Verhouding tot de Vereenigde Naties en 
Gespecialiseerde organisaties 

Art. XVIII. I. Alhoewel de Commissie en 
hare bijbehoorende instellingen op dit oogen
blik niet in betrekking staan tot de Vereenig
de Naties, zullen zij zoo volledig mogelijk 
samenwerken met de Vereenigde Naties en 
met de daartoe in aanmerking komende ge
specialiseerde organisaties inzake aangelegen
heden van wederzijdsch belang binnen de 
bevoegdheden der Commissie. 

De Leden verplichten zich overleg te plegen 
met de Vereenigde Naties en de desbetref
fende gespecialiseerde organisaties, te zoo
danigen tijd en op zoodanige wijze als 
wenschelijk zal worden geoordeeld met het 
doel de verhouding te bepalen, welke zal be
staan tusschen eenerzijds de Commissie en 
hare bijbehoorende instellingen en anderzijds 
de desbetreffende organen van de Vereenigde 
Naties en gespecialiseerde organisaties, wel
ke zich met economische en sociale aange
legenheden bezighouden, en tevens ten einde 
een doelmatige samenwerking te verzekeren. 

Voorbehoud. 
Art. XIX. Niets in deze overeenkomst 

zal worden uitgelegd als in strijd te zijn met 
de bestaande of toekomstige constitutioneele 
verhoudingen tusschen eenig Lid en zijn ge
biedsdeelen, of in eenig opzicht inbreuk te 
maken op het gezag en de verantwoordelijk
heid, welke de plaatselijke regeeringen krach
tens hare grondwetten dragen. 

Definities. 
Art. XX. In deze overeenkomst zullen 

de uitdrukkingen "gebiedsdeelen" of "plaat
selijke regeeringen" geacht worden betrek
king te hebben op de gebiedsdeelen, bezit
tingen, koloniën, of groepen van koloniën 
van de Leden in het gebied der Caraibische 
Zee of op de administraties of regeeringen 
daarvan. 

Het in werking treden der overeenkomst. 
Art. XXI. I. Deze overeenkomst zal in 

werking treden, wanneer kennisgevingen, dat 
zij is goedgekeurd, door alle vier onderteeke
nende Regeeringen zullen zijn neergelegd bij 
de Regeering van de Vereenigde Staten van 
Amerika, welke de andere onderteekenende 
Regeeringen zal in kennis stellen van elke 
zoodanige nederlegging en van den datum 
van het in werking treden van de overeen
komst. 
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2. Deze overeenkomst zal van onbepaal
den duur zijn, onder voorbehoud, dat na een 
aanvangsperiode van 5 jaren elk Lid te elker 
tijd kan kennisgeven van zijn uittreden 
uit de Commissie. Zoodanige kennisgeving 
zal van kracht worden een jaar na den 
datum van hare formeele mededeeling aan 
de andere Leden, doch deze overeenkomt 
zal van kracht blijven ten aanzien van de 
andere Leden. 

Ten blijke waarvan de behoorlijk gemach
tigde vertegenwoordigers van de onder
scheidene Leden deze overeenkomst hebben 
onderteekend op de data naast hunne hand
teekeningen vermeld. 

Opengesteld voor onderteekening te Was- • 
hington, op den 30 October 1946 en opgemaakt 
in viervoud in de Nederlandsche, Fransche, 
en Engelsche taal, welke ieder gelijkelijk 
authentiek zullen zijn. 
Voor het Koninkrijk der Nederlanden: 

A. LOUDON. 
Voor de Fransche Republiek: 

HENRI BONNET. 
Voor het Vereenigd Koninkrijk van Groot 
Brittannie en Noord Ierland: 

INVERCHAPEL. 
Voor de Vereenigde Staten van Amerika: 

CHARLES W. TAUSSIG. 

S. I 448 
13 October 1948. BESLUIT tot uitvoering 

van artikel 133, vijfde lid, der hoger
onderwijswet . 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 October 1948, no. 78998, afdeling Hoger 
Onderwijs en Wetenschappen ; 

Gelet op artikel 133, vijfde lid, der hoger
onderwijswet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
1°. de in 1948 afgegeven getuigschriften 

van de afdeling hogere burgerschool met vijf
jarige cursus B van het Christelijk lyceum te 
Bandoeng, uitgaande van de vereniging"Het 
Christelijk Lyceum" te Bandoeng, van de 
afdeling hogere burgerschool met vijf-jarige 
cursus B van het Bataviaas lyceum te Bata
via, uitgaande van de Carpentier Alting 
stichting te Batavia, van de Rooms Katho
lieke hogere burgerschool met vijf-jarige 
cursus B te Batavia, uitgaande van de Bellar
minusstichting te Batavia, van de hogere 
burgerschool met vijf-jarige cursus B voor 
meisjes "St. Ursula" te Batavia, uitgaande 
van de vereniging "Het gesticht der Zusters 
Ursulinen" te Batavia en de hogere burger
school met vijf-jarige cursus B te Batavia, 
uitgaande van de vereniging voor Cristelijke 
scholen te Batavia, worden gelijkgesteld met 
het getuigschrift, bedoeld in artikel I r der 
hoger-onderwijswet, met dien verstande, dat 
de bezitters van die getuigschriften worden 
toegelaten tot de examens tot welke ingevol
ge artikel 133 der hoger-onderwijswet , het 
getuigschrift van de hogere burgerschool B 
hier te lande toegang geeft; 
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2°. de in 1948 afgegeven getuigschriften 
van de afdeling hogere burgerschool met vijf
jarige cursus A van het Christelijk lyceum te 
Bandoeng, uitgaande van de vereniging"Het 
Christelijk Lyceum" te Bandoeng, van de 
afdeling hogere burgerschool met vijf-jarige 
cursus A van het Bataviaas lyceum te Bata
via, uitgaande van Carpentier Alting stich
ting te Batavia en van de hogere burgerschool 

- met vijf-jarige cursus A te Batavia, uitgaande 
van de vereniging voor Christelijke scholen te 
Batavia, worden gelijkgesteld met het ge
tuigschrift , bedoeld in artikel II der hoger
onderwijswet, met dien verstande, dat de be
zitters van die getuigschriften worden toege
laten tot de examens, tot welke ingevolge 
artikel 133 der hoger-onderwijswet het ge
tuigschrift van de hogere bergurschool A hier 
te lande toegang geeft . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Soestdijk, 13 October 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen, TH. RUTTEN. 

Uitgeg. 29 October 1948. • 

S. I 449 

I3 October z948. BESLUIT tot w1Jz1gmg 
van bijlage A van het Algemeen Regle
ment Dienst. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat a.i. van 8 Septem
ber 1948, no. 42592 /25653, Afdeling Ver
voerwezen, bureau Spoor- en Tramwegen; 

Gelet op artikel 27 van de Spoorwegwet; 
De Raad van State gehoord (advies van 

28 September 1948, no. 14); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 7 October 1948, no. 
46331/26871, Afdeling Vervoerwezen, bureau 
Spoor- en Tramwegen ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de volgende wijzigingen in Bijlage A als 

bedoeld in artikel 4 van het Algemeen Re
glement Dienst, vastgesteld bij Koninklijk 
besluit van 15 Mei 1933 (Staatsblad no. 
2 77) , laatstelijk gewijzigd bij Koninklijk 
besluit van 14 Juni 1947 (Staatsblad No. 
H 179) aan te brengen. 

I. Tabel 1 wordt vervangen door 
,,Tabel 1**) 
Toegelaten verzninderingen in mm van de 

halve vrije ruimtebreedten van profiel I en 
II, zowel aan de binnen- als aan de buiten
zijde van de boog, in bogen van meer den 
2 50 m straal. 
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II. Tabel 2 wordt vervangen door 
,,Tabel 2*) **) 
Verplichte verbredingen in mm van de 

halve vrije ruimtebreedten van profiel I en 
II, in bogen van minder dan 250 m straal. 

Straal van Aan de 1 Aan de 

debooginm binnenzijde buitenzijde 
van de boog van de boog 

250 0 0 
225 25 30 
200 so 65 
180 Bo IOO 
ISO 135 170 
120 335 365 
100 530 570 

111. In profiel IV wordt de afstand 
,,5200'' veranderd in 5250". 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad geplaatst en in 
afschrift aan de Raad van State medege
deeld zal worden. 

Soestdijk, 13 October 1948. 

JULIANA. 
De Minister v. Verkeer en Waforstaat a.i.,. 

J. R. H. VAN SCHAIK. 

(Uitgeg. 29 Oct. z948). 
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z3 October z948. BESLUIT tot uitvoering 
van artikel 42 van de Wet op de ver
mogensaanwasbelasting (regeling van 
het vacatiegeld; beloning van de secre
tarissen). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 29 September 1948, no. 288, 
afdelingen Organisatie van de Belasting
dienst en Directe Belastingen en van Onze 
Minister van Justitie dd. 9 October 1948, 
afdeling 6, no. 1671; 

Overwegende, dat het ingevolge artikel 
42 van de Wet op de vermogensaanwasbe
lasting in verband met de artikelen 8 en 
15bis van de Wet van 19 December 1914, 
Staatsblad no. 564, houdende instelling van 
Raden van beroep voor de directe belas
tingen en vaststelling van algemene bepa
lingen betreffende het beroep op die col
leges, nodig is regelen vast te stellen no
pens het vacatiegeld voor de leden van het 
scheidsgerecht voor de vermogensaanwas
belasting en voor de deskundigen welke 
door het scheidsgerecht worden geraad
pleegd en nopens de beloning van de se
cretarissen van dat scheidsgerecht; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen: 

Art. 1. In dit besluit wordt verstaan 
onder: 

scheidsgerecht: het scheidsgerecht voor 
de vermogensaanwasbelasting bedoeld in ar
tikel 41 van de Wet op de vermogensaan
wasbelasting; 

kamer: een der kamers van het scheids
gerecht, als bedoeld zijn in artikel 42, twee
de lid, van de Wet op de vermogensaan
wasbelasting. 

2, I. De voorzitter van het scheidsge
recht geniet een van jaar tot jaar door Onze 
Minister van Financiën vast te stellen tij
delijk vacatiegeld ten bedrage van ten 
hoogste f 420 per maand. 

2 . De plaatsvervangers van de voorzit
ter genieten een vacatiegeld v,.an f 40 per 
dag voor elke dag, waarop zij als voorzitter 
van de centrale kamer van het scheidsge
recht optreden. 

3 . De plaatsvervangende voorzitters van 
het scheidsgerecht genieten een vacatiegeld 
van f 35 voor elke dag, waarop zij als voor
zitter van een kamer optreden of een ver
gadering van de centrale kamer van het 
scheidsgerecht bijwonen. 

4. In de overige gevallen wordt voor 
elke dag, waarop een lid of een plaatsver
vangend lid van het scheidsgerecht een ver
gadering van een kamer bijwoont, een va
catiegeld van f 25 genoten. 

5. Indien iemand op dezelfde dag in 
verschillende hoedanigheden is opgetreden 
wordt slechts vacatiegeld genoten in één 
van die hoedanigheden, ter keuze van de 
belanghebbende. 

3. I. De declaratiën van de in artikel 2 

genoemde vacatiegelden worden per drie 
maanden door de voorzitter ingezonden aan 
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het Ministerie van Financiën. Zij vermelden 
de dagen waarop vergaderingen zijn bijge
woond. 

2. De declaratiën worden door de voor
zitter van de vergadering, waarop zij be
trekking hebben, voorzien van een verkla
ring, dat de declarant werkelijk de ,in de 
declaratie opgegeven vergadering heeft bij
gewoond. 

4, I. Aan de deskundigen, wier voor
lichting door het scheidsgerecht is gevraagd 
ingevolge artikel 15bis van de Wet van 19 
December 1914 (Staatsblad no. 564), kent, 
voorzover zij geen bezoldigde hoofdbetrek
king bij het Rijk bekleden, de voorzitter 
van het scheidsgerecht een vacatiegeld toe 
overeenkomstig de artikelen 61 en 63 van 
het tarief van justitiekosten en salarissen in 
burgerlijke zaken, met dien verstande, dat 
beoordeling van de voorzitter in de plaats 
treedt van die van de rechter. 

2. In bijzondere gevallen kan de voor
zitter dat vacatiegeld, in afwijking van ge
noemde artikelen 61 en .63, tot een hoger 
bedrag, doch ten hoogste tot f 10 per uur, 
toekennen. 

3. Het vacatiegeld schat de voorzitter 
toe aan de voet der declaratie van de des
kundige, welke de opdracht van het scheids
gerecht en de tot voldoening aan die op
dracht bestede tijd vermeldt. De declaratie 
wordt ingezonden aan het Ministerie van 
Financiën. 

5. De in het vorig artikel bedoelde des
kundigen genieten vergoeding wegens reis
en verblijfkosten overeenkomstig de bepa
lingen van het Reisbesluit 1916. De des
kundigen, voorzover niet reeds hun rang 
of betrekking is opgenoemd onder een der 
klassen van artikel 2 van het Reisbesluit 
1916, worden gerangschikt in de derde klas
se van dat besluit. 

6. De artikelen 3 en 4 zijn ook van toe
passing voor de reis, vereist voor het af
leggen van de eed of de belofte, voorge
schreven bij artikel 42, derde lid, van de 
Wet op de vermogensaanwasbelasting in 
verband met artikel 15bis van de Wet van 
19 December 1914 (Staatsblad no. 564) . 

7, De secretarissen van het scheidsge
recht genieten een van jaar tot jaar door 
Onze Minister van Financiën vast te stellen 
t ijdelijke beloning van ten hoogste f 150 

per maand. 
8. Dit besluit treedt in werking met in

gang van de tweede dag volgende op die 
van zijn afkondiging. 

Onze Ministers van Financiën en van 
Justitie zijn, ieder voorzoveel hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst. 

- Soestdijk, 13 October 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK, 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 26 October z948.) 
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14 October 1948. BESLUIT, tot buiten

werkingstelling van bepalingen in zake 
het betalen van premieverhoging bij 
verblijf in de tropen en het uitsluiten van 
molestrisico. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine a.i. en 
van Binnenlandse Zaken van 10 Juli 1948, 
Directie Administratieve Diensten, Afdeling 
B 4, bureau ra, nr. 171; · 

Gelet op de bepalingen der Wet tropen- en 
molestrisico militairen (Staatsblad 1947, 
No. H 383) ; 

Gelet voorts op het bepaalde bij artikel 102 
van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 240) 
en artikel 25 van de Militaire Weduwenwet 
1922; 

De Raad van State gehoord (advies van 
7 September 1948, No. 32); 

Gezien het nader gemeenschappelijk rap
port van Onze voorgenoemde Mini sters van 
I October 1948, Directie Administratieve 
Diensten, Afdeling B 4, bureau ra, No. 209; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig Artikel 

Het bepaalde bij artikel 30, onder b en c, en 
artikel 33, tweede lid, van het Koninklijk 
besluit van 22 December 1922 (Staatsblad 
No. 684, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 8 December 1938 
(Staatsblad No. 357), en het bepaalde bij 
artikel 20, onder b en c, en artikel 22, tweede 
lid, van het Koninklijk besluit van 6 Maart 
1924 (Staatsblad No. 98), zoals dit laatstelijk 
is gewijzigd bij het Koninklijk besluit van 
3 Mei 1939 (Staatsblad No. 544) , is voor de 
duur van de uitzonderingstoestand, bedoeld 
in artikel 2 der Wet tropen- en molestrisico 
militairen (Staatsblad 1947, No. H 383) niet 
·van toepassing op de militair bedoeld in arti
kel 1, onder c dier wet. 

Onze Ministers van Oorlog, van Marine -en 
van Binnenlandse Zaken zijn, ieder voor zo
veel hem betreft, belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
·worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
-worden gezonden aan de Raad van State, de 
Algemene Rekenkamer en de Pensioenraad. 

Soestdijk, 14 October 1948. 

De Minister van Oorlog, 
ScHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKING. 

JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

Uitgeg. · 29 October 1948. 
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. 14 October 1948. BESLUIT tot aanvulling 
van het Koninklijk besluit van 28 Janu
ari 1948 (Staatsblad No. I. 31), houdende 
vaststelling van de tijdelijke uitkerings
regeling personeel bijzondere rechts
pleging. 
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Wij JULIANA, enz.; 
Op de gemeenschappelijke voordracht van 

Onze Ministers van Justitie, van Binnenland
se Zaken, van Sociale Zaken en van Finan
ciën, van 9 September 1948, kabinet Bureau 
B, No. 1045 E 15; 

Overwegende, dat het wenselijk is aan te 
vullen het Koninklijk besluit van 28 Januari 
1948 (Staatsblad No. I. 31,) houdende vast
stelling van de tijdelijke uitkeringsregeling 
personeel bijzondere rechtspleging; 

De Raad van State gehoord (advies van 
5 October 1948, No. 28); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 9 October 1948, Kabi
net Bureau B, No. 1045 E 19; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 28 

Januari 1948 (Staatsblad No. I. 31) wordt als 
volgt aangevuld : 

A. 
Aan artikel 6 wordt een vijfde lid toege

voegd, luidende als volgt: 
,,s. Het voorgaande lid vindt overeen

komstige toepassing ten aanzien van degene, 
die in dienst is getreden van een gewoon ge
recht en werkzaamheden blijft verrichten, 
welke voorheen geschiedden in dienst der bij
zondere rechtspleging". 

B. 
Na artikel 9 wordt ingevoegd een artikel 

9a, luidende als volgt: 

,,Artikel 9a. 

r. In de gevallen, waarin zowel het onder
havige besluit als het Koninklijk besluit van 
10 Februari 1948 (Staatsblad No. I. 49) van 
toepassing is , geldt, behoudens het bepaalde 
in het tweede lid, uitsluitend het eerstge
noemde besluit. 

2. Onze Minister van Justitie kan op ver
zoek van een belanghebbende bepalen , dat 
te zijnen aanzien uitsluitend het K oninklijk 
besluit van I0 Februari 1948 (Staatsblad No. 
I. 49) toepassing vindt". 

Art II. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is ge
plaatst. 

Onze Minister van Justitie is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad van 
State. 

Soestdijk, 14 October 1948. 

De Minister van Justitie, 
WIJERS. 

JULIANA. 

De Minister van B innenlandse Zaken, 
]. H . VAN MAARSEVEEN. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A.M. ]0EKES. 

De Minister van Financiën, 
P . LIEFTINCK. 

Uitgeg. 22 October 1948 . 
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20 October 1948. BESLUIT, houdende vast
stelling van de taak en de werkwijze van 
de Rijksdienst voor de Uitvoering van 
Werken (Organisatiebesluit D.U.W. 
1948). 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de vóordracht van Onze Minister 

van Wederopbouw en Volkshuisvesting van 
15 October 1948, no. 2056, Kabinet ; 

Overwegende, dat het wenselijk is nieuwe 
regelen vast te stellen betreffende het bevor
deren van de uitvoering van werken voorzo
ver zulks nodig is, teneinde nuttige.arbeid te 
verschaffen aan niet in het arbeidsproces 
opgenomen werknemers; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. Er is een R ijkdienst voor de Uit

voering van Werken, hierna te noemen de 
dienst, welke tot taak heeft het bevorderen 
van de uitvoering van werken voorzover 
.zulks nodig is, teneinde nuttige arbeid te ver
schaffen aan niet in het arbeidsproces opge
nomen werknemers. 

Art. 2. De dienst vervult zijn taak door: 
a. de behandeling van zaken, welke 

betrekking hebben op het verlenen van finan
ciële steun door het Rijk ten behoeve van 
werken, welke door derden met die steun 
zullen worden uitgevoerd; 

b. het geheel of gedeeltelijk voor reke
ning van het Rijk uitvoeren of doen uitvoeren 
van werken; 

c. het op andere wijze dan door middel 
van financiële steun bevorderen van de uit
voering van werken door derden; 

d. het verrichten van algemene voorbe
reidende onderzoekingen, welke noodzake
lijk zijn voor de uitvoering van het onder 
a, b en c opgedragene, alsmede voor het ver
schaffen van het inzicht in de IV,ogelijkheden, 
welke de uitvoering van werken biedt als 
middel om tot het in artikel I omschreven 
doel te geraken; 

e. het vervoeren en huisvesten van ar
beiders. 

Art. 3. De dienst vericht voorts alle werk
zaamheden binnen zijn in artikel I omschre
ven taak, waarmede hij door Onze Minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting word 
belast. 

Art 4. Onder de bevelen van Onze Minis
ter van Wederopbouw en Volkshuisvest ing 
is de leiding van de dienst opgedragen aan 
een Directeur, aan wie een Secretaris van de 
dienst wordt toegevoegd. 

Art 5. De Directeur wordt door Ons be
noemd en ontslagen. 

Zijn bezoldiging wordt door Ons geregeld. 
Art. 6. De Directeur is belast met de be

handeling van alle zaken, welke strekken tot 
bevordering van een goede uitvoering der 
aan de dienst opgedragen taak, behoudens 
voorzover enige beslissing, hetzij bij of krach
tens de wet, hetzij bij of krachtens Konink
lijk Besluit aan anderen, hetzij door Onze 
Minister van Wederopbouw en Volkshuis
vesting aan zich is voorbehouden. 

Art 1. Er is een Commissie van Advies 
voor de dienst. De Commissie bestaat uit 
de navolgende leden: 

a. ten hoogste twee leden aangewezen 
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door Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken; 

b. ten hoogste twee leden aangewezen 
door Onze Minister van Sociale Zaken; 

c. ten hoogste twee leden aangewezen 
door Onze Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening ; 

d. ten hoogste twee leden aangewezen 
door Onze Minister van Financiën ; 

e. ten hoogste twee leden aangewezen 
door Onze Minister van Economische Zaken; 

/. ten hoogste twee leden aangewezen 
door Onze Minister van Verkeer en Water
staat ; 

g. ten hoogste twee leden aangewezen 
door Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting; 

h. ten hoogste twee vertegenwoordigers 
van de Vereniging van Nederlandse Gemeen
ten. 

De Directeur is ambtshalve lid en Voor
zitter der Commissie. 

Onze Minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting wijst een of meer leden als Onder
Voorzitter aan. 

De Secretaris van de dienst fungeert 
ambtshalve als haar secretaris. 

Art . 8. De besluiten der Commissie van 
Advies worden bij meerderheid van stemmen 
genomen. 

Ieder lid brengt één stem uit. 
Art. 9. Indien een der leden van de Com

missie van Advies de wens te kennen geeft, 
dat omtrent een aangelegenheid, waarover 
advies is gevraagd, geen beslissing wordt ge
nomen, dan na overleg met Onze door hem 
vertegenwoordigde Minister, stelt de Direc
teur alle stukken in handen van Onze Minis
ter van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 
ten einde dit overleg te plegen en een beslis
sing te nemen. 

Art. IO. Indien bij het in artikel 9 be
doelde overleg geen overeenstemming is be
reikt, roept Onze Minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting de beslissing in 
van de Raad van Ministers. 

Art. 11. De Directeur vraagt het oordeel 
der Commissie van Advies omtrent alle be
slissingen tot het verlenen van financiële 
steun en tot het geheel of gedeeltelijk voor 
rekening van het Rijk uitvoeren of doen uit
voeren van werken. Al dan niet desgevraagd 
kan de Commissie van Advies Onze Minister 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
rechtstreeks van advies dienen. 

Art. 12. De Commissie van Advies kan 
het uitbrengen van advies over door haar te 
bepalen onderwerpen geheel of gedeeltelijk 
overlaten aan door haar uit haar midden 
aan te wijzen sub- commissies. 

De Directeur is ambtshalve lid en Voor
zitter dier sub-commissies. 

Als haar secretaris fungeert de Secretaris 
van de dienst. 

Indien een sub-commissie niet met een
parigheid van stemmen advies kan uitbren
gen, wordt alsnog het advies der gehele com
missie gevraagd. 

Art. 13. Onze Minister van Wederop
bouw en Volkshuisvesting stelt in overleg 
met Onze Minister van Sociale Zaken en ge
hoord de Commissie van Advies de arbeids
voorwaarden.,, vast, welke dienen te worden 
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nageleefd ten aanzien van de arbeiders, 
werkzaam bij de werken, welke door of van
wege de dienst worden uitgevoerd of ge
steund. 

Art . 14. De ambtenaren, werkzaam bij 
de dienst, staan onder de bevelen van de 
Directeur. 

Art. 15. De Directeur is bevoegd perso
neel op arbeidsovereenkomst aan te stellen. 

Art. 16. De Directeur beslist terzake van 
de overplaatsingen van alle ambtenaren en 
het overige personeel van de dienst. 

Art. 17. Op de dag van inwerkingtreding 
van dit besluit vervalt het Organisatiebe
sluit Werkloosheidsbestrijding 1939. 

Art. 17a. Tot daaromtrent anders wordt 
bepaald blijven aan de dienst opgedragen alle 
werkzaamheden, niet reeds in de artikelen 
1 en 2 genoemd, waarmede de R ijksdienst, 
bedoeld in het Organisatiebesluit Werkloos
heidsbestrijding 1939, was belast. 

Art . 18. De ambtenaren en het overige 
personeel van de Rijksdienst, bedoeld in het 
Organisatiebesluit Werkloosheidsbestrijding 
1939, gaan in gelijke rang over naar de dienst. 

Art . 19. Dit besluit kan worden aange
haald als Organisatiebesluit D. U. W. 1948 en 
treedt in werking op de dag volgend op die 
der afkondiging. 

Onze Minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting is belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst. 

Soestdijk, 20 October 1948. 

De Minister van Wederopbouw 
en Volkshuisvesting, 

J. IN ' T VELD. 

JULIANA, 

Uitgeg. 5 November 1948. 
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22 October 1948. BESLUIT, houdende 

reorganisatie van het K ranzinnigenge
sticht "Licht en Kracht" te Assen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 15 October 1948, No. 2802 
C/ Port. 34, Afdeling Volksgezondheid; 

Gelet op de Wet van 27 April 1884 (Staats-
blad No. 96), zoals deze wet laatstelijk is ge
wijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art.1. Aan de Vereniging "Nederlandse 

Hervormde Stichtingen voor Zenuw- en 
Geesteszieken", gevestigd te Amersfoort, 
wordt vergunning verleend op een terrein 
gelegen in de gemeente Assen de voor de ver
pleging van zodanige lijders bestemde pavil
joenen "Jabbok" en "Zoar" voor mannen en 
"Nebo" en "Meriba" voor vrouwen in te 
richten tot een gesticht voor krankzinnigen. 
Voor dit gesticht gelden de voorheen overge
legde tekeningen en de daarbij gegeven be
schrijving. 

Art. 2. Onze Minister van Sociale Zaken 
bepaalt voor elk paviljoen het tijdstip, waar
op dit in gebruik mag worden genomen en het 
maximum van het aantal verpleegden, dat 
daarin mag worden opgenomen. 
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Art. 3. In het gesticht mogen niet meer 
dan 396 patiënten, namelijk 193 mannen en 
203 vrouwen worden verpleegd. 

Art. 4. Zonder toestemming van Onze 
Minister van Sociale Zaken mogen op de 
terreinen geen opstallen, tenzij overeenkom
stig de tekeningen en beschrijving, bedoeld 
in artikel 1, worden opgericht en mag niet 
aan derden de beschikking over enig deel van 
die terreinen worden gegeven. 

Art. 5. Zonder toestemming van Onze 
Minister van Sociale Zaken mag in de ge
bouwen, de riolering en verdere inrichtingen 
op de terreinen, zomede in de omheining van 
de tuinen, geen verandering worden aange
bracht , welke tengevolge zou hebben, dat zij 
niet meer geheel overeenstemmen met de 
tekeningen en beschrijving, bedoeld in arti
kel r. 

Art. 6. In elk voor meer dan één ver
pleegde bestemd slaapvertrek wordt op een 
duidelijk zichtbare plaats aangegeven het 
aantal pe_rsonen, waarvoor het vertrek be
stemd is . 

Art. . De geneeskundige behandeling der 
verpleegden wordt opgedragen aan tenminste 
drie geneeskundigen, die gevestigd moeten 
zijn in woningen op of nabij de terreinen van 
de verplegingsgebouwen, behoudens door 
Onze Minister van Sociale Zaken te verlenen 
ontheffing. Zij mogen buiten die terreinen 
geen praktijk uitoefenen. 

Art. 8. Van elke opneming, ontslag of 
overlijden van een verpleegde wordt binnen 
twee weken een schriftelijke kennisgeving 
gezonden aan de Inspecteur, die belast is met 
het toezicht op het gesticht. 

Art. 9. Aan de Inspecteur, bedoeld in 
artikel 8, wordt te allen tijde vrije toegang 
verleend tot de dienstgebouwen. 

Art 10. Het bestuur draagt zorg, dat een 
afschrift van dit besluit en van de beschik
kingen, bedoeld in de artikelen 2, 4 en 5, zo
mede een copie van de tekeningen en beschrij
ving, bedoeld in artikel I, aanwezig zijn in de 
inrichting en aan de Inspecteur, zomede aan 
de Officier van justitie, te allen tijde op ver
langen ter inzage worden voorgelegd. 

Art. 11. Ingetrokken worden: a. het 
Koninklijk besluit van 25 Juli 1938 (Staats
blad No. 1386), met dien verstande, dat de 
intrekking van het Koninklijk besluit van 
27 Juni 1933 (Staatsblad No. 336) blijft ge
handhaafd en 

b. het besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Ministerie van Binnenlandse Zaken 
van 28 Augustus 1941, B.Z. No. I A. 

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

Soestdijk, 22 October 1948. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A . M . J OEKES. 

JULIANA. 

Uitgeg. 9 November 1948. 
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zs October r948. BESLUIT, betreffende 
de inwerkingtreding van artikel I, on
der 3° en artikel 2, onder 1, II, 111, IV 
en VI van het Koninklijk besluit van 
9 Februari I948, Staatsblad No. I 48, 
houdende nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 5 Juni I920, Staats
blad No. 285, tot uitvoering van de 
artikelen I8 en 25 van de Vleeskeu
ringswet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van I6 October I948, No. 
rn75 E, dossier 3, Afdeling Volksgezond
heid; 

Gelet op artikel 3 van het Koninklijk be
sluit van 9 Februari 1948 (Staatsblad No. 
I 48), tot nadere wijziging van het Konink
lijk besluit van 5 Juni I920 (Staatsblad No. 
285), tot uitvoering van de artikelen I8 en 
25 van de Vleeskeuringswet (Staatsblad 
1919, No. 524) en mede gezien het Ko
ninklijk besluit van 24 Maart I948 (Staats
blad No. I n7); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen, dat artikel 1, onder 3° en ar

tikel 2, onder I. II, III, IV en VI van het 
Koninklijk besluit van 9 Februari 1948 
(Staatsblad No. I 48) in werking treden 
met ingang van 1 Januari I949• 

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

Soestdijk, 25 October I948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 

(Uitgeg. 9 November z948.) 

S. I 456 
25 October 1948. BESLUIT tot bekrachti

ging van de Ordonnantie van de Luite
nant-Gouverneur-Generaal van Neder
landsch-Indië van 7 Juli 1948 (Indisch 
Staatsblad 1948, No. 146) houdende wij
ziging van de Regeling op de Staat van 
Oorlog en van Beleg (Indisch Staatsblad 
1939, No. 582), zoals gewijzigd, laatste
lijk bij ordonnantie van 10 Juli 1947 
Indisch Staatsblad 1947, No. u8). 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Overzeese Gebiedsdelen van 25 September 
1948, 6 • Afdeling, No. 2; 

Gezien de ordonnantie van de Luitenant
Gouverneur-Generaal van Nederlandsch
Indië van 7 Juli 1948 (Indisch Staatsblad 
no. 146) houdende wijziging van de Regeling 
op de Staat van Oorlog en van Beleg; 

Gelet op het bepaalde bij artikel 93 der 
Indische Staatsregeling; 

De Raad van State gehoord (advies van 
12 October 1948, No. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 18 October 1948, 6• 
Afdeling, No. 17; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Enig Artikel. 
De met toepassing van artikel 93 der In

dische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie van 7 Juli 1948 (Indisch Staatsblad 
No. 146) houdende wijziging van de RegeJ;ng 
op de Staat van Oorlog en van Beleg, wordt 
bekrachtigd. 

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

Soestdijk, 25 October 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Overzeese Gebiesde/en, 
E. SASSEN. 

Utgeg. 9 November 1948. 

S. I 457 
26 October 1948. BESLUIT, houdende in~ 

stelling van een onderscheiding, genaamd 
,.Verzetsster Oost-Azië 1942-1945",. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van: 

Overzeese Gebiedsdelen van 19 October 1948, 
Kabinet, Letter J 62; 

Overwegende, dat het wenselijk is eert 
onderscheiding in te stellen ter beloning van 
bijzondere verdiensten, in de jaren 1942-
1945 verricht op door Japan bezet of Japans 
gebied in Oost-Azië, zulks veelal in weerwil 
van vernederende en grievende behandeling 
door de bezetter dan wel zware ontbering of 
mishandeling ten gevolge van door deze ge
troffen maatregelen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I. Er wordt ingesteld een onder

scheiding1 genaamd "Verzetsster Oost-Azië 
1942- 1945". 

2. Het ereteken kan op voorstel van Onze 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen door 
Ons worden toegekend aan hen, die zich in de 
jaren 1942-1945 op door Japan bezet of 
Japans gebied in Oost-Azië door geestkracht, 
karaktervastheid of gemeenschapszin op bij
zondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt 
voor door krijgsgevangenschap, internering 
als anderszins in de macht van de vijand ge
raakte Nederlanders of Nederlandse onder
danen, dan wel in het verzet tegen de vijand. 

3. Het ereteken kan ook posthuum wor
den verleend. 

Art. 2. I. Het uit licht brons in relief 
vervaardigd ereteken bestaat uit een zes
puntige ster. De middellijn van de ster be
draagt 43 milimeter. Elke punt van de ster 
beeldt een vlam uit. Deze spitse, felle vlam
men komen uit een zich aan de voorzijde in 
het midden van de ster bevindend medaillon 
met in het midden een vlammende zon, waar
omheen staan vermeld de woorden :,,De 
geest overwint". 

2. De gladde achterzijde van de ster ver
meldt de woorden :.,Maart 1942-O.-Azië-Au
gustus 1945" . 

3. Het ereteken wordt op de linkerborst 
gedragen aan een 37 millimeter breed karmo
zijnrood zijden lint met in het midden twee 
verticale goudgele strepen van elk drie milli
meter breedte, anderhalve millimeter van 
elkaar gescheiden. 
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Door millitairen wordt het ereteken ge
dragen op het lint. 

4. Het is aan hen, die gerechtigd zijn tot 
het dragen van het ereteken, vergund een 
ereteken in verkleinde vorm onder aan het 
lint, dan wel het lint alleen te dragen. 

Het is tevens aan dames, die met het ere
teken begiftigd zijn, vergund dit aan een 
strik van het lint op de linkerschouder te 
dragen. 

Art. 3. In bijzondere gevallen kan het 
ereteken tijdelijk of blijvend worden ont
nomen aan hen, die zich deze onderscheiding 
niet langer waardig tonen. 

Art. 4. De kosten van dit kruis komen 
ten laste van de geldmiddelen van Indonesië. 

Art. 5. Het beheer van alles van dit ere
teken betreft is opgedragen aan de Kanselier 
der Nederlandse Orden. 

Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Kanselier der Nederlandse Orden. 

Soestdijk, 26 October 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen , 
E . SASSEN. 

Uitgeg. 9November 1948. 

S. I 458 
29 October 1948. WET, houdende nadere 

wijziging van het Besluit Oorlogspleeg
kinderen (Staatsblad No. F 137). 

B ijl. Hand. II 47/48,874 ; 1948, 847; 
B ijl. Hand. II 48/49, 847; 
Hand. II 48/49, bladz. 79; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 847 ; 
Hand. 1 48/49, bladz. 15. 

Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het Besluit Oorlogspleegkinderen (Staats
blad No. F 137), zoals dit is gewijzigd bij de 
wet van II December 1947 (Staatsblad No. 
H 418), wijziging behoeft in verband met de 
herziening van het kinderrecht, vervat in de 
wet van ro Juli 1947 (Staatsblad No. H 232), 
en dat het voorts wenselijk is het Besluit 
Oorlogspleegkinderen aan te vullen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. Artikel s van het Besluit Oor
logspleegkinderen wordt gelezen: r. De 
ouderlijke macht of de voogdij over min
derjarigen, die voorlopig aan de zorg van de 
Commissie voor Oorlogspleegkinderen zijn 
toevertrouwd, is geschorst. 

2. Voor de toepassing van artikel IS van 
de wet van 12 Februari 1901 (Staats
blad No. 64) wordt de voorlopige toever
trouwing van een minderjarige aan de zorg 
van de Commissie gelijkgesteld met de voor
lopige toevertrouwing van een minderjarige 
aan de zorg van de voogdijraad ingevolge het 
tweede lid van artikel 461 c van het Burger
lijk Wetboek. 

900 

Art. 2. Artikel 7 van het Besluit Oor
logspleegkinderen wordt gelezen: r. De 
Commissie voor Oorlogspleegkinderen kan 
aan de rechter het verzoek richten over een 
minderjarige een voogd te benoemen. 

2. Dit verzoek wordt behandeld door de 
arrondissements-rechtbank. 

3. De artikelen 389-392 van het Bur
gerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige 
toepassing, met dien verstande, dat de recht
bank ook van het verzoek tot ontslag van de 
voogd kennis neemt. 

4. De eerste afdeling van de zevende titel · 
van het derde boek van het Wetboek van Bur
gerlijke Rechtsvordering, alsmede de artt . 
958-963 van dat Wetboek zijn eveneens van 
overeenkomstige toepassing, met dien ver
stande, dat, waar verhoor van bloed- en aan
verwanten is voorgeschreven, tevens de Com
missie ten verhore wordt opgeroepen en dat 
het beroep op het gerechtshof op grond van 
artikel 959, tweede lid, ook kan worden in
gesteld door de Commissie of do?r degene, 
die is gehoord en tegen wiens advies de beslis
sing is gegeven, ongeacht of de door de meer
derheid der gehoorde nabestaanden aange
duide persoon al dan niet is benoemd. 

Art. 3. De tweede zin van artikel 8, als
mede artikel 9 van het Besluit Oorlogspleeg
kinderen treden buiten werking. 

Art. 4. In artikel 13 van het Besluit 
Oorlogspleegkinderen wordt in plaats van 
,,Artikel 374k van het Burgerlijk Wetboek" 
gelezen:,,Artikel 461 e, eerste lid, van het 
Burgerlijk Wetboek" . 

Art. s. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Artikel r dezer wet werkt terug tot 23 Au
gustus 1945. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 October 1948 

JULIANA. 
De M inister van Justitie, WrJERS. 

Uitgeg . 9 November 1948. 

S. I 459 

29 October z948. WET, houdende WIJZI
ging van de Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, No. 259). 

Bijl. Hand. Il 47/48, 893; 
Bijl. Hand. Il z948, 893; 
Hand. Il 48/49, bladz. 69; 
Bijl. Hand. I 48/49, 893; 
Hand. 48/49, bladz. z5. 

Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

da t het wenselijk is het bepaalde in de ar
tikelen 31 en 86a der Comptabiliteitswet 
(Staatsblad 1927, No. 259) te wijzigen en 
aan te vullen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. I. D e artikelen 31 en 86a van de 

Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 
1 259) worden gelezen als volgt: 
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"Art. 3 r. r. Voor zover het tegendeel 
niet bij de wet bepaald is, worden alle ten 
laste van het Rijk gedane uitgaven onder 
de Rijksuitgaven verantwoord. 

2. Uitgaven wegens aflossing van vlot
tende schuld zijn onder de bepalingen van 
het vorige lid niet begrepen. 

3. I ngeval een geldlening geheel of ge
deeltelijk wordt aangegaan, ter conversie 
van uitstaande schuld, wordt het bedrag 
der afgeloste schold niet onder de Rijks
uitgaven verantwoord, doch in vergelijking 
gebracht met de opbrengst der nieuwe geld
lening. Indien het bedrag der afgeloste 
schuld de opbrengst der nieuwe lening over
treft, wordt het verschil als versterkte af
lossing ten laste van de Rijksuitgaven ver
antwoord.". 

"Art. 86a. Eenmaal in ieder tijdvak van 
tien jaren, voor de eerste maal zodra de 

algemene rekening van alle Rijksontvangsten 
en -uitgaven over het dienstjaar 1938 is af
gesloten, wordt door Ons een wetsontwerp 
ingediend, strekkende om de voordelige en 
de nadelige saldi der in dat tijdvak vastge- • 
stelde Rijksrekeningen, alsmede de nog 
openstaande saldi van een vorig tijdvak, 
voor de gewone dienst en de buitengewone 
dienst afzonderlijk, onderling in vergelij
king te brengen en de overblijvende nade
lige saldi van de buitengewone dienst af te 
boeken tegen de opbrengst van in diezelfde 
jaren gesloten geldleningen, met uitzonde
ring van de opbrengst der geldleningen, als 
bedoeld in artikel 31, lid 3, voorzover deze 
heeft gestrekt tot conversie van uitstaande 
schuld,". 

Art. Il. Deze wet wordt geacht in wer
king te zijn getreden op 1 Januari 1947. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 October 

1948. 
JULIANA. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 23 Nov. 1948). 

S. I 460 

29 October 1948. WET, houdende goedkeu
ring van het Verdrag tot regeling van 
de Walvisvangst met bijbehorend Re
glement , ondertekend te Washington 
op 2 December 1946. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1012: 
Hand. II 48/ 49, bladz. 104-105: 
Bijl. Hand. I 48/49, 1012; 
Hand. I 48/49, bladz .... 
Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het op 2 December 1946 te Washington 
vanwege Ons ondertekende verdrag tot rege
ling van de walvisvangst met bijbehorend 
Reglement, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft; 
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Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1 Het verdrag tot regeling van de 

walvisvangst met bijbehorend reglement, 
hetwelk vanwege Ons op 2 December 1946 
te Washington is ondertekend en in afdruk 
nevens deze wet is gevoegd, wordt voor het 
Rijk in Europa gpedgekeurd. 

Art. 2 De wet treedt in werking met in
gang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst en dat alle Ministe
riële Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, , wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 October 
1948. 

JULIANA. 
De Min. van Landbouw, V. en Voedselvoorz. , 

MANSHOLT. 

De Minister van Buitenlandse Zaken , 
STIKKER. 

De Minister van Justitie, 
WIJERS. 

( Uitgeg. 30 October I 948) .. 

INTERNATIONAL CONVENTION FOR 
THE REGULATION OF W)IALING 

Washington, 2nd December, 1956 

The Governments whose duly authorized 
representatives have subscribed hereto, 

Recognizing the interest of the nations of 
the world in safeguarding for future genera
tions the great natura! resources represented 
by the whale stocks; 

Considering that the history of whaling 
has seen over-fishing of one area after 
another and of one species of whale after 
another to such a degree that it is essential 
to protect all species ·of whales from further 
over-fishing ; 

Recognizing that the whale stocks are sus
ceptible of natura! increases if whaling is 
properly regulated, and that increases in the 
size of whale stoks will permit increases in the 
numbers of whales which may be captured 
without endangering these natura! resources; 

Recognizing that it is in the common inte
rest to achieve the optimum level of whale 
stocks. as rapidly as possible without causing 
tilde-spread economie and nutritional dis
ress; 

Recognizing that in the course of achieving 
these objectives, whaling operations should 
be confined to those species best able to sus
tain exploitation in order to give an interval 
for recovery to certain species of whales now 
depleted in numbers; 

Desiring to establish a system of interna
tional regulation for the whale fi sheries to 
ensure proper and affective conservation and 
development of whale stocks on the bas is 
of the principles embodied in the provisions 
of the Internationaal Agreement for the Re
gulation of Whaling, signed in London on 
8th June , 1937, and the protocols to that 
Agreement s igned in London on 24th June, 
1938 and 26th November, 1945 ; and 

Having decided to conclude a convention 
to provide for the proper conservation of 
whale stocks and thus make possible the or-



S. 1948, I 460 

derly development of the whaling industry; 
Have agreed as follows :-
Art. I I. This Convention includes the 

Schedule attached thereto which forms an 
integral part thereof. All references to "Con
vention" shall be understood as including 
the said Schedule either in its present terms 
or as amended in accordance with the pro
visions of Article V. 

2. This Convention applies to factory 
ships, land stations, and whale catchers un
der the jurisdiction of the Contracting 
Governments and to all waters in which wha
ling is prosecuted by such factory ships, land 
stations, and whale catchers. 

Art . II As used in this Convention-
r. ,,Factory ship" means a ship in which 

or on which whales are treated whether wholly 
or in part; 

2. ,,Land station" means a factory on the 
land at which whales are treated whether 
wholly or in part; 

3. ,,Whale catcher" means a ship used 
for the purpose of hunting, taking, towing, 
holding on to, scouting for whales; 

4 . ,,Contracting Government" means any 
Government which has deposited an instru
ment of ratification or has given notice of ad
herence to this Convention. 

Art. III I. The Contracting Govern
ments agree to establish an International 
Whaling Commission, hereinafter referred 
to as the Commission, to be composed of one 
member from each Contracting Government. 
Each member shall have one vote and may 
be accompanied by one or more experts and 
advisers. 

2. The Commission shall elect from its 
own members a Chairman and Vice-Chairman 
and shall determine its own Rules of Proce
dure. Deèisions of the Commission shall be 
taken by a simple majority of those members 
voting except that a three-fourths majority 
of those members voting shall be required 
for action in pursuance of Article V. The 
Rules of Procedure may provide for deci
sions otherwise than at meetings of the Com
mission. 

3- The Commission may appoint its own 
Secretary and staff. 

4. The Commission may set up, from a
mong its own members and experts or advi
sers, such committees as it considers desira
ble to perform such functions as it may aut
horize. 

5. The expenses of each member of the 
Commission and of his experts and advisers 
shall be determined and paid by his own 
Government. 

6. Recognizing that specialized agencies 
related to the United Nations will be concer
ned with the conservation and development 
of whale fi sheries and the products arising 
therefrom and desiring to avoid duplication 
of functions, the Contracting Governments 
will consult among themselves within two 
years after the coming into force of this Con
vention to decide whether the Commission 
shall be brought within the framework of a 
specialized agency related to the United 
Nations. 

7- In the meantime the Government of 
the United Kingdom of Great Britain and 
Northern Ireland shall arrange, in consulta-
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tion with the other Contracting Governments, 
to convene the first meeting of the Commis
sion, and shall initiate the consultation re
ferred to in paragraph 6 above. 

8. Subsequent meetings of the Commis
sion shall be convened as the Commission may 
determine. 

Art. IV r. The Commissión may either 
in collaboration with or through independent 
agencies of the Contracting Governments or 
other public or private agencies , establish
ments, or organizations, or independently 

(a) encourage, recommend, or if necessary, 
organize studies and investigations relating 
to whales and whaling; 

(b) collect and analyze statistica! informa
tion concerning the current condition and 
trend of the whale stocks and the effects of 
whaling activi ties thereon; 

(c) study, appraise, and disseininate in
formation concerning methods of maintai
ning and increasing the populations of whale 
stocks. 

2. The Commission shall arrange for the 
publication of reports of its activitiets, and 
it may publish independently or in collabora
tion with the International Bureau for Wha
ling Statistics at Sandefjord in N orway and 
other organizations and agencies such re
ports as it deerns appropriate, as well as 
statistica!, scientific, and other pertinent 
information relating to whales and whaling. 

Art. V I. The Commission may amend 
from time to time the provisions of the Sche
dule by adopting regulations with respect 
to the conservation and utilization of whale 
resources, fixing (a) protected and unprotec
ted species; (b) open and closed seasons; (c) 
open and closed waters, including the desig
nation of sanctuary areas; (d} size limits for 
each species; (e) time, methods, and intensity 
of whaling (including the maximum catch of 
whales to be taken in any one season) ; (!) 
types and specifications of gear and appara
tus and appliances which may be used; (g) 
methods of measurement; and (h) catch re
turns and other statistica! and biologica! 
records. 

2. These amendments of the schedule (a} 
shall be such as are necessary to carry out the 
objectives and purposes of this Convention 
and to provide for the conservation, develop
ment, and optimum utilization of the whale 
resources; (b) shall be based on scientific fin
dings; (c) shall not involve restrictions on the 
number or nationality of factory ships or 
land stations, nor allocate specific quotas to 
any factory ship or land station or to any 
group of factory ships or land stations; and 
(d) shall take into consideration the interests 
of the consumers of whale products an the 
whaling industry. 

3. Each of such amendments shall become 
effective with respect to the Contracting 
Governments ninety days following notifi
cation of the amendment by the Commission 
to each of the Contracting Governments, ex
cept that (a) if any Government presents to 
the Commission objection to any amendment 
prior to the expiration of this ninety-day 
period, the amendment shall not become 
effective with respect to any of the Govern
ments for an additionel ninety days; (b) the
reupon, any other Contracting Government 



903 

may present objection to the amendment at 
any time prior to the expiration of the addi
tional ninety-day period, or before the expi
ration of thirty days from the date of receipt 
of the last objection received during such 
additional ninetyday period, whichever date 
shall be the later; and(c) thereafter, the amend
ment shall become effective with respect to 
all Contracting Governments which have 
not presented objection but shall not become 
effective with respect to any Government 
which has so objected until such date as the 
objection is withdrawn. The Commission 
shall notify each Contracting Government 
immediately upon receipt of each objection 
and withdrawal and each Contracting Govern
ment shall acknowledge receipt of all notifica
tions. of amendments, objections, and with
drawals . 

4. No amendments shall become effective 
before 1st July, 1949. 

Art. VI The Commission may from time 
to time make recommendations to any or all 
Contracting Governments on any matters 
which relate to whales or whaling and to 

-the objectives and purposes of this Conven
tion. 

Art . VII The Contracting Governments 
shall ensure prompt transmission to the 
International Bureau for Whaling Statistics 
at Sandefjord in Norway, or to such other 
body as the Commission may designate, of 
notifications and statistica! and other infor
mation required by this Convention in such 
form and manner as may prescribed by the 
Commission. 

Art . VIII x. Notwithstanding anything 
contained in this Convention, any Contrac
ting Government may. grant to any of its 
nationals a special permit authorizing that 
national to kill, take, and treat whales for 
purposes of scientific research subject to such 
restrictions as to number and subject to such 
other conditions as the Contracting Govern
ment thinks fit, and the killing, taking, and 
treating of whales in accordance with the 
provisions of this Article shall be exempt 
from the operation of this Convention. Eách 
Contracting Government shall report at once 
to the Commission all such authorizations 
which it has granted. Each Contracting Go
vernment may at any time revoke any such 
special permit which it has granted. 

2. Any whales taken under these special 
permits shall so far as practicable processed 
ànd the proceeds shall be dealt with in accor
dance with directions issued by the Govern
ment by which the permit was granted. 

3. Each Contracting Government shall 
transmit to such body as may be designated 
by the Commission, insofar as practicable, 
and at intervals of not more than one year, 
scientific information available to that Go
vernment with respect to whales and whaling, 
including the results of research conducted 
pursuant to paragraph 1 of this Article and to 
Article IV. 

4. Recognizing that continuous collection 
and analysis of biologial data in connection 
with the operations of factory ships and land 
stations are indispensable to sound and con
structive management of the whale fisheries, 
the Contracting Governments will take al 
practicable measures to obtain such data. 
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Art. IX 1. Each Contracting Government 
shall take appropriate measures to ensure the 
app!ication of the provisions of this Conven
tion and the punishment of infractions against 
the said provisions in operations carried out 
by persons or by vessels under its jurisdiction. 

2. No bonus or other remuneration cal
culated with relation to the results of their 
work shall be paid to the gunners and cerws 
of whale catchers in respect of any whales 
the taking of which is forbidden by this Con
vention. 

3. Prosecution for infractions against or 
contraventions of this Convention shall be 
instituted by the Government having juris
diction over the offence. 

4. Each Contracting Government shall 
transmit to the Commission full details of 
each infraction of the provisions of this Con
vention by persons or vessels under the juris
diction of that Government as reported by 
its inspectors. This information shall include 
a statement of measures taken for dealing 
with the infraction and of penalties imposed. 

Art. X I. This Convention shall be rati
fied and the instruments of ratification shall 
be deposited with the Government of the 
United States of America. 

2 . Any Government which has not signed 
this Convention may adhere thereto after 
it enters into force by a notification in wri
ting to the Government of the United States 
of America. 

3 . The Government of the United States 
of America shall inform all other signatory 
Governments and all adhering Governments 
of all ratifications deposited and adherences 
received. 

4 . This Convention shall, when instru
ments of ratification have been deposited by 
at least six signatory Governments, which 
shall include the Governments of the Nether
lands, Norway, the Union of Soviet Socialist 
Republics, the United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland, and the United 
States of America, enter into force with res
pect to those Governments and shall enter 
into force with respect to each Government 
which subsequently ratifies or adheres on the 
date of the deposit of its instrument of rati
fication or the receipt of its notification of 
adherence. 

5. The provisions of the Schedule shall 
not applypriorto 1st July, 1948. Amendments 
to the Schedule adopted pursuant to Article 
V shall not app!y prior to ISt July, 1949. 

Art. XI Any Contracting Government 
may withdraw from this Convention on 30th 
J une, of any year by giving notice on or before 
1st January, of the same year to the deposi
tory Government, which upon receipt of such 
a notice shall at once communicate it to the 
other Contracting Governments. Any other 
Contracting Government may, in like manner, 
within one month of the receipt of a copy of 
such a notice from the depository Govern
ment, give notice of withdrawal, so that the 
Convention shall cease to be in force on 30th 
June , of the same year with respect to the 
Government giving such notice of withdra
wal. 

This Convention shall bear the date on 
which it is opened for signature and shall 
remain open for signature for a period of 
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fourteen days thereafter. 
In witness whereof the undersigned, being 

duly authorized, have signed this Convention. 
Done in Washington this second day of 

December, 1946, in the English language, the 
original of which shall be deposited in the ar
chives of the Government of the U nited States 
of America. The Government of the United 
States of America shall transmit certified 
copies thereof to all the other signatory and 
adhering Governments. 

F or Argentina: 
ÜSCAR IVANISSEVICH. 
J OSE MANUEL MONETA. 
GUILLERMO BROWN. 
PEDRO H. BRUNO VIDELA. 

For Australia : 
FRANCIS F. ANDERSON. 

For Brazil: 
PAULO FROES DE CRUZ. 

For Canada: 
H.H. WRONG . 
H.A. ScoTT. 

For Chile: 
AGUSTIN R. EDWARDS. 

For Denmark : 
PETER FRIEDRICH ERICHSEN. 

For France: 
FRANCIS LACOSTE. 

For the N etherlands: 
D. ]. VAN DIJK. 

For New Zealand: 
Guy RICHARDSON POWLES. 

For Norway: 
BIRGER BERGERSEN. 

For Peru: 
CARLOS ROTALDE. 

For the Union of Soviet SocialistRepublics : 
ALEXANDER S. BOGDANOV. 
EUGINE !. NIKISHIN, 

For the United Kingdom of Great Britain 
and N orthern Ireland : 

A. T. A. DOBSON. 
]. THOMSON . 

For the United States of America: 
REMINGTON KELLOGG. 
IRAN . GABRIELSON . 
WILLIAM E. S. FLORY. 

For the Union of South Africa: 
H . T. ANDREWS. 

SCHEDULE 

I. (a) There shall be maintained on each 
factory ship at least two impectors of wha
ling for the purpose of maintaining twenty
four hour inspection. These inspectors shall 
be appointed and paid by the Government 
having jurisdiction over the Factory ship. 

b) Adequate inspection shall be maintai
ned at each land station. The inspectors ser
ving at each land station shall be appointed 
and paid by the Government having juris
diction over the land station. 

2. It is forbidden to take or kin gray wha
les or right whales, except when the meat 
and products of su ch whales are to be used 
exclusively for local consumption by the 
aborigines. 
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3. It is forbidden to take or ki11 calves 
or suckling whales or female whales which 
are accompanied by calves or suckling whales. 

4. It is forbidden to use a factory ship 
or a whale catcher attached thereto for the 
purpose of taking or treating baleen whales 
in any of the following areas :-

(a) in the waters north of 66° N orth Lati
tude except that from 150° East Longitude 
eastwards as far as 140° West Longit ude the· 
taking or killing of baleen whales by a factory 
ship or whale catcher shall be permitted be
tween 66° North Latitude and 72° North 
Latitude; 

(b) in the Atlantic Ocean and its dependent 
waters north of 40° South Latitude; 

(c) in the Pacific Ocean and its dependent 
waters east of 150° West Longitude between 
40° South Latitude and 35° N orth Latitude; 

(d) in the Pacific Ocean and its dependent 
waters west of 150° West Longitude between 
40° South Latitude and 20° N orth Latitude; 

(e) in the Indian Ocean ant its dependent 
waters north of 40° South Latitude. 

5, It is forbidden to use a factory ship or a 
whale catcher attached thereto for the pur
pose of taking or treating baleen whales in the 
waters south of 40° South Latitude from 70° 
West Longitude westward as far as 1600-
West Longitude. 

6. It is forbidden to use a factory ship 
or a whale catcher attached thereto for the 

· purpose of taking or treating humpback 
whales in any waters south of 40° South 
Latitude. 

7. (a) It is forbidden to use a factory 
ship or a whale catcher attached thereto for· 
the purpose of taking or treating baleen wha
les in any waters south of 40° South Latitude, 
except during the period from 15th Decem
ber, to 1st April, following, both days inclu
sive. 

(b) N otwithstanding the above prohibi
tion of treatment during a closed season, the 
treatment of whales which have been taken 
during the open season may be completed 
after the end of the open season. 

8. (a) The number of baleen whales 
taken during the open season caught in any 
waters south of 40° South Latitude by whale 
catchers attached to factory ships under the 
jurisdiction of the Contracting Governments 
shall not exceed s ixteen thousand blue-whale 
units . 

(b) For the purposes of subparagraph (a) 
of thi s paragraph, blue -whale units shall be 
calculated on the bas is that one blue whale 
equals: 

(1) two fin whales or 
(2) two and a half humpback whales or 
(3) six sei whales. 
(c) N otification shall be given in accor

dance with the provisions of Article VII of the 
Convention, within two days after the end 
of each calendar week, of data on the number 
of blue-whale units taken in any waters south 
of 40° South Latitude by all whale catchers 
attached to factory ships under the jurisdic
tion of each Contracting Government. 

(d) If it should appear that the maximum 
catch of whales permitted by sub-paragraph 
(a) of this paragraph may be reached before 
1st April , of any year, the Commission, or 
such other body a s the Commission may 
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designate, shall determine, on the basis of 
the data provided, the date on wich the maxi
mum catch of wales shall be deemed to have 
been reached and shall notify each Contrac
ting Government of that date not less than 
two weeks in advance thereof. The taking 
of baleen whales by whale catchers attached 
to factory ships shall be illegal in any waters 
south of 40° South Latitude after the date 
so determined. 

(e) N otification shall be given in accor
dance with the provisions of Article VII of 
the Convention of each factory ship intending 
to engage in whaling operations in any wa
ters south of 40° South Latitude. 

9. It is forbidden to take or kill any blue, 
fin, sei, huinpback, or sperm whales below 
the following lengths :-

(a) Blue whales 70 feet (21.3 metres) 
(b) Fin whales __ 55 feet (16.8 metres) 
(c) Sei whales .. ___ 40 feet (12.2 metres) 
(d) Humpback whales 35 feet (10.7 metres) 
(e) Sperm whales 35 feet (10.7 metres) 
except that blue whales of not less than 

65 feet (19,8 metres) , fin whales of not less 
than 50 feet (15,2 metres), and sei whales of 
not less than 35 feet (10,7 metres) in length 
may be taken for delivery to land stations 
provided that the meat of such whales is to 
be used for local consumption as human or 
anima! food . 

Whales must be measured when at rest on 
deck or platform, as accurately as possible 
by means of a steel tape measure fitted at the 
zero end with a spiked handle which can be 
stuck into the deck planking abreast of one 
end of the whale. The tape measure shall be 
stretched in a straight line parallel with the 
whale's body and read abreast the other end 
of the whale. The ends of the whale, for measu
rement purposes, shall be the point of the up
per jaw and the notch between the tai! flukes . 
Measurements, after being accurately read 
on the tape measure , shall be logged to the 
nearest foot, that is to say, any whale be
tween 75 feet 6 inches and 76 feet 6 inches 
shall be logged as 76 feet , and any whale be
tween 76 feet 6 inches and 77 feet 6 inches 
shall be Jogged as 77 feet. The measurement 
of any whale which falls on an exact half 
foot shall be Jogged at the next half foot, e.g., 
76 feet 6 inches precisely, shall be logged as 
77 feet . 

10. It is forbidden to use a land station 
or a whale catcher attached thereto for the 
purpose of taking or treating beleen whales 
in any area or in any waters for more than 
six months in any period of twelve moths, 
such period of six months to be continuous. 

1 I. It is forbidden to use a factory ship 
which has been used during a season in any 
waters south of 40° South Latitude for the 
purpose of treating baleen whales, in any 
other area for the same purpose within a 
period of one year from the termination of 
that season. 

12. (a) All whales taken shall be deli
vered to the factory ship or land station and 
all parts of such whales shall be processed by 
boiling or otherwise, except the internal or
gans, whale bone and flippers of all whales, 
the meat of sperm whales and of parts of 
whales intended for humen food or feeding 
animals. 
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(b) Complete treatment of the carcasses 
of "Dauhval" and of whales used as fenders 
will not be required in cases where the meat 
or bone of such whales is in bad condition. 

13. The t aking of whales for delivery to a 
factory ~hip shall be so regulated or restric
ted by the master or person in charge of the 
factory ship that no whale carcass (except 
of a whale used as a fender) shall remain in 
the sea for a Jonger period than thirty-three 
hours from the time of killing to the time 
when it is taken up on to the deck of the 
factory ship for treatment. All whale catchers 
engaged in taking whales must report by 
radio to the factory ship the time when each 
whale is caught. 

14. Gunners and crews of factory ships, 
land stations, and whale catchers, shall be 
engaged on such terms that their remunera
tion shall depend to a considerable extent 
upon such factors as the species, size, and 
yield of whales taken and not merely upon 
the number of the whales taken. No bonus 
or other remuneration shall be paid to the 
gunners or crews of whale catchers in respect 
of the taking of milk-filled or lactating whales . 

15. Copies of all official laws and regu-
lations relating tö whales and whaling and 
changes in such laws and regulations shall 
be transmitted to the Commission . 

16. Notification shall be given in accor
dance with the provisions of Article VII of" 
the Convention with regard to all factory 
ships and land stations of statistica! infor
mation (a) concerning the number of whales 
of each species taken, the number thereof 
lost, and the number treated at each factory 
ship or land station, and (b) as to the aggre
gate amounts of oil of each grade and quan
tities of m ea!, fertilizer (guano), and other 
products derived from them, together with 
(c) particulars with respect to each whale 
treated in the factory ship or land station 
as to the date and approximate latitude and 
longitude of taking, the species and sex of 
the whale, its lenght and, if it contains a 
foetus, the length and sex, if ascertainable 
of the foetus. The data referred to in (a) and 
(c) above shall be verified at the time of the 

<tally and there shall also be notification to 
the Commission of any information which 
may be collected or obtained concerning the 
calving grounds and migration routes of 
whales. 

In communicating this information there 
shall be specified :-

(a) the name and gross tonnage of each 
factory ship ; 

(b) the number and agregate gross tonnage 
of the whale catchers; 

(c) a list of the land stations which were 
in operation during the period concerned. 

17. Notwithstanding the definition of 
land station contained in Article II of the 
Convention, a factory ship operating under 
the jurisdiction of a Contracting Government, 
and the movements of which are confined 
solely to the territoria! waters of that Govern
ment shall be subject to the regulations go
verning the operation of land stations within 
the following areas :-

(a) on the coast of Madagascar and its de
pendencies, and on the west coasts of French 
Africa; 
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(b) on the west coast of Australia in the 
area known as Shark Bay and northward to 
Northwest Cape and including Exmouth 
Gulf and King George's Sound, including 
the port of Albany ; and on the east coast 
of Australia, in Twofold Bay and Jervis Bay. 

18. The following expressions have the 
meanings respectively assigned to them, that 
is t o say:-

"Baleen whale" means any whale other 
than a toothed whale ; 

"Blue whale" means any whale known by 
the name of blue whale, Sibbald's rorqual, or 
sulphur bottom ; 

" Fin whale" means any whale known by 
the name of common finback , common ror
qual, finback, finner, fin whale, herring whale, 
razor back, or true fin whale ; 

"Sei whale" means any whale known by 
the name of Baloenoptera borealis, sei whale, 
Rudolphi 's rorqual, pollack whale, or coalfish 
whale, and shall be taken to include Baloen
optera brydei Bryde's whale; 

"Gray whale" means any whale known by 
the name of gray whale, California gray, de
vil fi sh, hard head, mussel digger, gray back, 
rip sack ; 

"Humpback whale" means any whale 
known by the name of bunch, humpback, 
humpback whale, humpbacked whale, hump 
whale or hunchbacked whale; 

" Right whale" means any whale known by 
the name of Atlantic right whale, Arctic right 
whale , Biscayan right whale, bowhead, great 
polar whale, Greenland right whale, Green
land whale, Nordkaper. North Atlantic right 
whale, N orth Cape whale, Pacific right whale, 
pigmy right whale, Southern pigmy right 
whale, or Southern right whale; 

"Sperm whale" means any whale known 
by the name of sperm whale, spermacet 
whale, cachalot, or pot whale; 

" Dauhval" means any unclaimed dead 
whale found floating. 
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.29 October 194 8. WET, houdende een voor

ziening in de zin van artikel 210 der 
Grondwet betreffende de bewindvoering 
in Indonesië in overgangstijd. 

B ijl . Hand. Il 48/49, zoz8; 
H and . Il 48/49, bladz. zz4-z4z; 
B ijl. Hand. I 48/49, zoz8; 
Hand . I 48/49, bladz. 000-000. 

W ij JULIANA, enz. 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat de buitengewone en dringende omstan
digheden er toe dwingen, in afwachting van 
de vestiging van een nieuwe rechtsorde , een 
voorziening in de zin van art ikel 210 der 
Gr ondwet betreffende de bewindvoering in 
Indonesië in overgangstijd te treffen; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State enz. 
Art . 1 (1) Met afwijking voor zoveel 

nodig van het bepaalde in de artikelen 62, 
tweede lid, 63, 64 en 171, tweede lid, van de 
Grondwet wordt het bewind in Indonesië met 
ingang van het door Ons te bepalen tijdstip, 
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vallende vóór I Januari 1949, gevoerd over
eenkomstig door Ons, de Raad van State ge
hoord, te treffen voorlopige maatregelen. 

(2) Onze voorlopige maatregelen, bedoeld 
in het vorige lid, komen niet in strijd met de 
artikelen 208 en 209 der Grondwet. 

Art . 2 (1) Binnen een maand na de vast
stelling van een voorlopige maatregel, als in 
artikel 1 bedoeld, wordt door Ons een voor
stel van wet aan de Staten-Generaal gedaan 
tot bevestiging van die maatregel. De be
vestiging geschiedt in de vorm van vaststel
ling van de genomen maatregel, al dan niet 
gewijzigd, bij de wet. Indien deze wet afwij
kingen van de in het eerste lid van artikel 1 
genoemde artikelen inhoudt, is voor haar tot 
standkoming dezelfde meerderheid vereist 
als in artikel 210 der Grondwet wordt voor
geschreven. 

(2) Indien een voorstel tot bevestiging als 
in het vorig lid bedoeld, door een der Kamers 
van de Staten-Generaal wordt afgewezen, 
door ons wordt ingetrokken of daaraan Onze 
goedkeuring wordt onthouden, wordt Ons 
besluit onverwijld ingetrokken. Het besluit 
tot intrekking regelt welke gevolgen de ont
houding der bevestiging met betrekking tot 
de voorlopige maatregel zal hebben. 

(3) Van alle voorlopige maatregelen wordt 
door Ons tegelijk met de vaststelling kennis 
gegeven aan de Staten-Generaal. 

Art. 3. Op de dag der inwerkingtreding 
ener bevestigingswet, als in het eerste lid van 
artikel 2 bedoeld, houdt Ons besluit, dat bij 
die wet wordt bevestigd, op van kracht te 
zijn. 

Art . 4 (1) Deze wet , welke kan worden 
aangehaald als "Noodwet Indonesië, " treedt 
in werking met ingang van de dag harer af
kondiging. 

(2) Onze bevoegdheid tot het treffen van 
voorlopige maatregelen, bedoeld in artikel 1, 
vervalt met ingang van I Juli 1949. De vóór 
dat tijdstip getroffen voorlopige maatregelen 
blijven van kracht, onverminderd het be
paalde in de artikelen 2 en 3. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat , aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven te 's-Gravenhage , 29 October 1948. 

JULIANA. 
De Min.-President, Min. van Algemene Zaken , 

W. DREES. 

De Vice-Min.-President, M in. zonder Porte/., 
J. R. H . VAN SCHAIK. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen , 
E . SASSEN. 

De Minister van Buitenlandse Zaken , 
STIKKER. 

De Minister van Binnenlandse Zaken , 
J . H . VAN MAARSEVEEN. 

De Minister' van Oorlog, 
SCHOKKlNG. 

De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKING. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GÖTZEN. 

( Uitgeg. 2 9 October 1948.) 
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29 October 1948. BESLUIT, houdende 
voorlopige regeling van het bestuur over 
Indonesië. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op voordracht van Onze Minister van 

Overzeese Gebiedsdelen, d.d. 27 October 1948, 
No. Q 63 I; 

Overwegende, dat het wenselijk is geble
ken een voorlopige maatregel te treffen tot 
voorziening in het bestuur over Indonesië 
in afwachting van de vestiging van een nieu
we rechtsorde ; 

Gelet op de Noodwet Indonesië (wet van 
29 October 1948, Staatsblad No. I 46Î) en op 
het Overgangsbesluit Algemeen Bestuur 
Nederlandsch-Indië (Koninklijk besluit van 
23 December 1943, Staatsblad no. D 65); 

De Raad van State gehoord (advies van 
28 October 1948, No. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 29 October 1948, No. 
H 64 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. (1) Er is in Indonesië een Hoge 

Vertegenwoordiger van de Kroon. 
(2) Hij wordt door Ons benoemd en ont

slagen en mag zijn waardigheid niet neerleg
gen, noch Indonesië verlaten zonder Onze 
machtiging. 

(3) De Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon oefent de hem bij dit besluit toegekende 
bevoegdheden uit met inachtneming van 
Onze bevelen. 

(4) Hij is wegens de uitoefening van zijn 
ambt aan Ons verantwoordelijk en verstrekt 
te dier zake aan de Minister van Overzeese 
Gebiedsdelen alle gewenste inlichtingen. 

Art. 2. (1) De Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon moet de ouderdom van 30 jaar 
vervuld hebben. 

2 Hij mag rechtstreeks noch zijdelings 
deelhebber zijn in, noch borg zijn voor enige 
onderneming, ten grondslag hebbende een 
overeenkomst, om!Winst of voordeel aangegaan 
met Indonesië of met enig deel daarvan. 

3 Hij mag, behalve openbare schuldbrieven 
geen schuldvorderingen ten laste van Indo
nesië bezitten. 

4 Hij mag rechtstreeks noch zijdelings 
deel hebben in enige concessie of onderne
ming van welke aard ook, in Indonesië ge
vestigd of aldaar haar bedrijf uitoefenende , 
noch eigenaar of huurder van landerijen daar 
te lande zijn. 

5. Het bij het tweede en het vierde lid 
bepaalde blijft op hem van toepassing ge
durende vijf jaar na zijn aftreden. 

Art . 3. Wij treffen voorzieningen voor 
het geval het ambt van Hoge Vertegenwoor
diger van de Kroon openvalt, alsmede voor 
een tijdelijke vervanging van de Hoge Ver
tegenwoordiger van de Kroon bij diens belet. 

Art . 4 De Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon legt alvorens zijn ambt te aanvaar
den in Onze handen de navolgende eed (ver
klaring en belofte) af : 

"Ik zweer (verklaar) dat ik terzake van mijn 
benoeming aan geen persoon, directelijk of 
indirectelijk, onder wat naam of voorwend
sel ook, enige gift of gave beloofd of gegeven 
heb, noch beloven of geven zal. 

Ik zweer (beloof), dat ik om iets hoege-
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naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd enige belofte of 
geschenk aannemen zal, directelijk of indirec
telijk. 

Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
Koning. 

Ik zweer (beloof) dat ik, op de grondslag 
van het bepaalde in het veertiende Hoofd
stuk der Grondwet, naar mijn vermogen aan 
de totstandkoming van een nieuwe rechts
orde in Indonesië en van de N eàerlands
Indonesische Unie zal medewerken. 

Ik zweer (beloof) dat ik alle voor Indonesië 
geldende wettelijke voorschriften steeds zal 
onderhouden en doen onderhouden en alle 
plichten, welke het ambt van Hoge Ver
tegenwoordiger van de Kroon mij oplegt, 
getrouw zal vervullen. 

Zo waarlijk helpe mij God almachtig! (Dat 
verklaar en beloof ik)". 

Art . 5 Alle bevoegdheden en verplichtin
gen met betrekking tot Indonesië, welke 
volgens het "Overgangsbesluit Algemeen 
Bestuur Nederlandsch-Indië (Staatsblad D 65) 
toekomen aan of rusten op de Luitenant
Gouverneur-Genaraal , worden uitgeoefend 
en vervuld door de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon. 

Art . 6 De Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon treft, op de grondslag van door Ons 
te treffen voorlopige maatregelen als bedoeld 
in artikel 1 der Noodwet Indonesië en met 
inachtneming van door Ons te geven aanwij
zingen, in afwachting van de vestiging van een 
nieuwe rechtsorde in Indonesië, voorberei
dingen ten aanzien van het bewind in Indo
nesië in overgangstijd. 

Art . 7 Dit besluit, hetwelk kan worden 
aangehaald als "Besluit Vertegenwoordiging 
van de Kroon in Indonesië" wordt geacht 
in werking te zijn getreden op 29 October 
1948, met uitzondering van artikel 5, dat in 
werking treedt op het tijdstip waarop de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon het be
stuur van de Luitenant-Gouverneur-Gene
raal dan wel van de Autoriteit, die met de 
waarneming van de functie van Luitenant
Gouvemeur-Generaal tijdelijk is belast, zal 
hebben overgenomen. 

Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad en in het Staatsblad 
van Indonesië zal worden geplaatst en brengt 
het heden ter kennis van de Staten-Generaal ; 
afschrift van dit besluit zal worden gezonden 
aan de Raad van State. 

's-Gravenhage, 29 October 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Overzeese Gebiedsdelen , 

E. SASSEN. 

( Uitgeg. 29 October 1948.) 
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29 October 1948. BESLUIT, houdende be
noeming van de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon in Indonesië. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien Ons besluit van 25 October 1948, 

No. 10, houdende eervol ontslag, op verzoek, 
van Onze Luitenant-Çiouvemeur-Generaal 
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van Indonesië, Dr. H. J. van Mook met in
gang van de dag waarop hij het besuur zal 
hebben overgegeven aan de Autoriteit die 
de uitoefening van zijn functie van hem zal 
overnemen; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen van 29 October 1948, 
1• Afd. A., Letter G 64; 

Gelet op de Noodwet-Indonesië (Wet van 
29 October 1948, Staatsblad No. I 461) en 
Ons besluit van 29 October 1948, No. 4 
(Staatsblad No. I 462); 

Nog gelet op Ons besluit van heden No. 5 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1 Als Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon in Indonesië wordt benoemd Dr. 
L. J. M. Beel, Gedelegeerde van het Opper
bestuur over Indonesië. 

Art. 2 Onze benoemde Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon treedt op op het 
tijdstip, waarop het bestuur over Indonesië 
aan hem zal zijn overgegeven door Onze 
tegenwoordige Luitenant-Gouverneur-Gene
raal van Indonesië of door de Autoriteit, die 
met de. waarneming van de functie van Lui
tenant-Gouverneur-Generaal van Indonesië 
tijdelijk is belast. 

Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan, ter kennisneming, afschriften 
zullen worden gezonden aan de Raad van 
Ministers en aan de Algemene Rekenkamer. 

's-Gravenhage, 29 October 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 

E. SASSEN. 
( Uitgeg. 30 October 1948.) 
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29 October 1948. WET tot goedkeuring van 
het op 29 April 1948 te Washingtontussen 
Nederland en de Verenigde Staten van 
Amerika gesloten verdrag ter voorko
ming van dubbele belasting en ter ver
mijding van het ontgaan van belasting 
met betrekking tot belastingen van in
komsten en bepaalde andere belastingen, 
benevens het treffen van enige voorzie
ningen in verband met genoemd verdrag. 

Bijl. Hand. II, 1948, 941; 
Bijl. Hand. II 48/49, 941; 
Hand. II 48/ 49, bladz. 109-112; 
Bijl. Hand. I 48/49, 941; 
Hand. I 48/49, bladz. 
Wij JULIANA, enz.: 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het op 29 April 1948 te Washington tussen 
Nederland en de Verenigde Staten van Ame
rika gesloten verdrag ter voorkoming van 
dubbele belasting en ter vermijding van het 
ontgaan van belasting met betrekking · tot 
belastingen van inkomsten en bepaalde an
dere belastingen, alvorens te kunnen worden 
bekrachtigd ingevolge art. 60 der Grondwet 
de goedkeuring van de Staten-Generaal be
hoeft, en dat het in verband met bovenge-
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noemd verdrag nodig is enige voorzieningen 
te treffen; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State enz. 
Art. 1 Het nevens deze wet in afdruk ge

voegde* op 29 April 1948 te Washington tus
sen Nederland en de Verenigde Staten van 
Amerika gesloten verdrag ter voorkoming 
van dubbele belasting en ter vermijding van 
het ontgaan van belasting met betrekking 
tot belastingen van inkomsten en bepaalde 
andere belastingen, en het bij de uitwisseling 
van de bekrachtigingsoorkonden te onder
tekenen protocol, strekkende tot het te niet 
doen van de Artikelen XI en XIII van het 
verdrag en tot het schrappen in Artikel XIV 
van twee verwijzingen naar Artikel XIII van 
het verdrag, worden goedgekeurd. 

Art. 2 1. In geval een verzoek tot invor
dering overeenkomstig Artikel XXII van 
het in artikel 1 hiervoor bedoelde verdrag 
is aanvaard, wijst Onze Minister van Finan
ciën bij schriftelijke opdracht een ontvanger 
der directe belastingen aan, die met de in
vordering is belast. Onze genoemde Minister 
kan zodanige opdracht tot invordering te 
allen tijde intrekken of de uitvoering daarvan 
doen opschorten. 

2. Behoudens het bepaalde in het volgende 
lid zijn ter zake van een overeenkomstig het 
eerste lid in te vorderen bedrag de wetten van 
22 Mei 1845 (Staatsblad no. 22) en van 1 Juni 
1850 (Staatsblad no. 26) van toepassing, met 
dien verstande, dat : 

a. de opdracht wordt gelijkgesteld met 
een kohier; 

b. het in te vorderen bedrag, in zijn geheel , 
wordt gelijkgesteld met een aanslag in de 
inkomstenbelasting van een niet binnen het 
Rijk in Europa wonende belastingschuldige ; 

c. voor het aanslagbiljet in de plaats treedt 
een schriftelijk verzoek van de ontvanger tot 
betaling; 

d. verzet tegen de tenuitvoerlegging van 
het dwangbevel mede nimmer gericht kan 
zijn tegen de wettigheid van de opdracht van 
Onze Minister van Financiën; 

e. de ontvanger aan wie de opdracht tot 
invordering is verstrekt voor de toepassing 
van artikel 20 van de Wet van 22 Mei 1845 
(Staatsblad no. 22) geacht wordt op te treden 
namens het bestuur der belastingen. 

3. De artikelen 2, 3, 5, tweede, derde , en 
vierde lid, 8, 12 en 17, eerste lid, van de Wet 
van 22 Mei 1845 (Staatsblad no. 22) zijn niet 
van toepassing. De maatregel van lijfsdwang 
is uitgesloten. 

Art. 3 1. Onze Minister van Financiën 
geeft voorschriften tot uitvoering van het 
in artikel 1 hiervoor bedoelde verdrag. 

2. In gevallen waarin hier te lande bij de 
uitvoering van de bepalingen van het in 
artikel 1 hiervoor bedoelde verdrag of van 
door Onze voornoemde Minister gegeven voor
schriften blijkt, dat in de Verenigde Staten 
van Amerika, ingevolge aldaar gegeven voor
schriften, Artikel VII, eerste lid, of Artikel 
VIII, eerste lid, van genoemd verdrag ten 
onrechte toepassing heeft gevonden, kan de 
in de Verenigde Staten van Amerika over de 
opbrengst van effecten te weinig geheven 
belasting hier te lande voor rekening van de 
Verenigde Staten van Amerika worden in-

*De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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gevorderd ten laste van de gerechtigde tot de 
opbrengst. 

3. Bij de overeenkomstig het eerste lid 
van dit artikel te geven voorschriften kan 
Onze Minister van Financiën bepalen, dat de 
invordering bij wijze van inhouding op de 
opbrengst geschiedt door een door hem aan 
te wijzen inhoudingsplichtige. Bij het ten 
onrechte achterwege laten van de inhouding 
door de inhoudingsplichtige kan de balasting 
te zijnen laste worden ingevorderd. 

Art. 4. Overtreding van voorschriften, 
welke door Onze Minister van Financiën ter 
uitvoering van het in artikel I hiervoor be
doelde verdrag zijn gegeven, wordt gestraft 
met een geldboete van ten hoogste vijfdui
zend gulden. 

Art. 5. I. Indien een bij artikel 4 straf
baar feit wordt begaan door of vanwege een 
rechtpersoon, worden deswege gestraft zowel 
de rechtspersoon zelf als de bestuurders van 
die rechtspersoon. 

2. Niet strafbaar is de bestuurder, van 
wie blijkt, dat hij het begaan van het feit 
redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 

Art. 6 I. Het bij artikel 4 strafbaar ge
stelde feit wordt beschouwd als een overtre
ding. 

2. Met het opsporen ervan zijn mede be
last ambtenaren van 's Rijks belastingdienst. 

3. Het proces-verbaal opgemaakt ter zake 
van een feit strafbaar volgens artikel 4, wordt 
aan de bekeurde in afschrift medegedeeld. 

4. Een feit strafbaar volgens artikel 4, 
wordt vanwege Onze Minister van Financiën 
vervolgd op de wijze bedoeld in de zesde 
titel van het vierde boek van het Wetboek 
van Strafvordering. 

5. De verdachte kan door of vanwege 
Onze Mini ster van Financiën tot transactie 
worden toegelaten. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven te 's-Gravenhage, 29 October 
1948. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

(Uitgeg. 30 October 1948.) 

Verdrag· tussen het Koninkrljk der Neder
landen en de Verenigde Staten van Amerika 
met betrekking tot belastingen van inkom-

sten en bepaalde andere belastingen. 

De Regering van het Koninkrijk der Neder
landen en de Regering van de Verenigde Sta
ten van Amerika, de wens koesterende een 
verdrag te sluiten ter voorkoming van dubbe
le belasting en ter vermijding van het ontgaan 
van belasting met betrekking tot belastingen 
van inkomsten en bepaalde andere belastin-
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gen, hebben te dien einde tot hun Gevol
machtigden benoemd : 

De Regering van het Koninkrijk der Neder
landen: de heer E. N. van Kleffens, Buiten
gewoon en Gevolmachtigd Ambassadeur 
van het Koninkrijk der Nederlanden, en 

De Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika: de heer George C. Marshall , Secre
taris van Staat, 

die, na elkander mededeling te hebben ge
daan van hun volmachten, welke in behoor
lijke vorm werden bevonden, over de volgende 
artikelen tot overeenstemming zijn gekomen: 

Art. I I. De belastingen welke het on
derwerp van dit Verdrag vormen zijn: 

a. Voor zoveel de Verenigde Staten be
treft: de Federal income taxes (de inkomsten
belastingen van de Federatie). 

b. Voor zoveel Nederland betreft: 
i. voor de toepassing van de bepalingen 

van het Verdrag met uitzondering van Arti
kel XX, de inkomstenbelasting met inbegrip 
van de voorheffingen, de vennootschapsbe
lasting met inbegrip van de voorheffingen, 
de vermogensbelasting en de commissarissen
belasting, en 

ii. voor de toepassing van de Artikelen 
XX tot en met X:XVIII (met uitzondering 
van de Artikelen XXIV en XXVII), de ver
mogensaanwasbelasting en de vermogens
heffing ineens. 

2. Dit Verdrag zal ook van toepassing 
zijn op elke andere belasting van in wezen 
gelijksoortige aard, door een der Verdrag
sluitende Staten geheven na de dagtekening 
van ondertekening van dit Verdrag, of (voor 
zoveel Nederland betreft) door de Regering 
van enig overzees deel van het Koninkrijk 
of (voor zoveel de Verenigde Staten betreft) 
enig overzees gebiedsdeel waartoe dit Verdrag 
volgens Artikel XXVII is uitgebreid na de 
dagtekening van de kennisgeving van deze 
uitbreiding. 

3. In geval van belangrijke veranderingen 
in de belastingwetten van een der Verdrag
sluitende Staten zullen de bevoegde autori
teiten van de Verdragsluitende Staten met 
elkander in overleg treden. 

Art. II I. In dit Verdrag betekent, ten
zij het zinsverband iets anders vereist: 

a. De uitdrukking "Verenigde Staten": 
de Verenigde Staten van Amerika, en wanneer 
deze uitdrukking in aardrijkskundige zin 
wordt gebezigd: de Staten, de Gebiedsdelen 
Alaska en Hawaii en het District Columbia. 

b. De uitdrukking "Nederland": alleen 
het Rijk in Europa. 

c. De uitdrukking "een lichaam der Ver
enigde Staten": een vennootschap, vereni
ging of andere organisatie of rechtskundige 
eenheid - al dan niet rechtspersoonlijkheid 
bezittende - opgericht in de Verenigde Sta
ten of naar het recht van de Verenigde Staten 
of van een Staat of gebiedsdeel van de Ver
enigde Staten. 

d. De uitdrukking " Nederlands lichaam" : 
een vennootschap, vereniging of andere 
organisatie of rechtskundige eenheid - al 
dan niet rechtspersoonlijkheid bezittende -
opgericht in Nederland of naar Nederlands 
recht. 

e. De uitdrukking "lichaam van een Ver
dragsluitende Staat" en "lichaam van de 
andere Verdragsluitende Staat": een lichaam 
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der Verenigde Staten of een Nederlands 
lichaam, al naar het zinsverband vereist. 

f. De uitdrukking "onderneming der Ver
enigde Staten": een onderneming op het ge
bied van nijverheid of handel, gedreven in 
de Verenigde Staten door een burger of in
woner van de Verenigde Staten of door een 
lichaam der Verenigde Staten. 

g. De uitdrukking "Nederlandse onder
neming": een onderneming op hef gebied van 
nijverheid of handel, gedreven in Nederland 
door een burger of inwoner van Nederland of 
door een Nederlands lichaam. 

h. De uitdrukking "onderneming van een 
der Verdragsluitende Staten" en "onderne
ming van de andere Verdragsluitende Staat": 
een onderneming der Verenigde Staten of een 
Nederlandse onderneming al naar het zins
verband vereist. 

i. De uitdrukking "vaste inrichting", in
geval deze uitdrukking wordt gebezigd met 
betrekking tot een onderneming van een der 
Verdragsluitende Staten: een filiaal, fabriek 
of andere vaste bedrijfsinrichting, daaronder 
niet begrepen een vertegenwoordiging, tenzij 
de vertegenwoordiger een algemene machti
ging heeft om te onderhandelen en overeen
komsten af te sluiten ten behoeve van een on
derneming als boven bedoeld en deze dit recht 
gewoonlijk uitoefent, dan wel een goederen
voorraad heeft waaruit hij regelmatig bestel
lingen uitvoert ten behoeve van bedoelde 
onderneming. Een onderneming van een van 
de Verdragsluitende Staten zal niet geacht 
worden een vaste inrichting in de andere Ver
dragsluitende Staat te hebben enkel op grond, 
dat zij zakenrelaties onderhoudt in die andere 
Verdragsluitende Staat door een bona fide 
commissionnair, makelaar of beheerder, han
delende in de normale uitoefening van zijn 
bedrijf als zodanig. Het feit, dat een onder
neming van een van de Verdragsluitende 
Staten in de andere Verdragsluitende Staat 
een vaste bedrijfsinrichting aanhoudt uit
sluitend voor het aankopen van waren of 
andere koopmansgoederen, zal op zich zelf 
zulk een vaste bedrijfsinrichting niet stempe
len tot een vaste inrichting van zulk een on
derneming. Indien een lichaam van een der 
Verdragsluitende Staten een dochteronder
neming heeft, welke een lichaam van de ande
re Verdragsluitende Staat, is, of welke haar 
bedrijf in bedoelde andere Verdragsluitende 
Staat uitoefent, zal een dergelijke dochter
onderneming niet enkel op grond van dat 
feit geacht worden een vaste inrichting van 
het aandeelhoudende lichaam te zijn. 

j. De uitdrukking "bevoegde autoriteit" 
of "bevoegde autoriteiten", voor zoveel be
treft de Verenigde Staten: de "Commissioner 
of Internal Revenue" of zijn bevoegde ver
tegenwoordiger en voor zoveel Nederland be
treft : de Directeur-Generaal der Belastingen 
of zijn bevoegde vertegenwoordiger; en met 
betrekking tot enig (gebieds) deel, waartoe 
bepalingen van dit Verdrag zijn uitgebreid in
gevolge Artikel XXVII, de bevoegde autori
teit voor de uitvoering in zulk (gebieds) deel 
van de belastingen, waarop de bedoelde be
palingen van toepassing zijn. 

2. Voor de toepassing van de bepalingen 
van dit Verdrag door ieder van de Verdrag-
1s1uitende Staten zal elke niet nader in dit 

. Verdrag omschreven uitdrukking, tenzij het 
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zinsverband iets anders vereist , de betekenis 
hebben, welke die uitdrukking heeft volgens 
de wetten van die Verdragsluitende Staat met 
betrekking tot de belastingen, welke het on
derwerp zijn van dit Verdrag. 

Art. III I. Een onderneming van een 
der Verdragsluitende Staten zal niet aan 
belastingheffing door de andere Verdragslui
tende Staat met betrekking tot haar nijver
heids- of handelsvoordelen onderworpen zijn , 
tenzij zij in de andere Verdragsluitende 
Staat haar bedrijf uitoefent door een afdaar 
gevestigde vaste inrichting. Indien uitoefe
ning aldus plaats vind mag de andere Ver
dragsluitende Staat de belasting slechts leggen 
op de inkomsten van zulk een onderneming 
uit bronnen in die andere Staat. 

2. Indien een onderneming van een der 
Verdragsluitende Staten in de andere Ver
dragsluitende Staat haar bedrijf uitoefent door 
middel van een aldaar gevestigde vaste in
richting, zullen aan zodanige vaste inrich
ting worden toegerekend de nijverheids- of 
handelsvoordelen. die zij geacht zou kunnen 
worden te behalen, indien zij een onafhanke
lijke onderneming ware, die dezelfde of soort
gelijke werkzaamheden uitoefende onder 
dezelfde of soortgelijke omstandigheden, en 
die als willekeurig derde transacties aanging 
met de onderneming waarvan zij een vaste 
inrichting is. De aldus toegerekende voordelen 
zullen, met inachtneming van de wetgeving· 
van die andere Verdragsluitende Staat, ge
acht worden inkomsten te zijn uit bronnen 
in die andere Verdragsluitende Staat. 

3. Bij het bepalen van de nijverheids- of 
handelsvoordelen uit bronnen in een van de
Verdragsluitende Staten, van een onderne
ming van de andere Verdragsluitende Staat 
zullen geen voordelen geacht worden op te· 
komen uit de enkele aankoop door die onder-
neming van waren of andere koopmansgoede
ren in de eerstbedoelde Verdragsluitende· 
Staat. 

4. De bevoegde autoriteiten van de Ver-
dragsluitende Staten kunnen bij overeen
komst regelen vaststellen voor de verdeling
van nijverheids- en handelsvoordelen. 

Art. IV Indien een onderneming van een 
der Verdragsluitende Staten, uit hoofde van 
haar deelneming in de leiding van, of in het 
toezicht op, dan wel in het kapitaal van een 
onderneming van de andere Verdragsluitende · 
Staat, met de laatstbedoelde onderneming in 
hare handels- of financiële relaties voorwaar
den maakt, of aan laatstbedoelde onderne
ming voorwaarden oplegt, afwijkend van die, 
welke zouden zijn gemaakt met een onafhan
kelijke onderneming, mogen voordelen welke 
zonder deze voorwaarden zouden zijn opge
komen aan een van de ondernemingen, be
grepen worden in de belastbare voordelen van 
die onderneming. 

Art. V Inkomsten van welke aard ook, 
verkregen uit onroerende zaken, en interest 
van vorderingen, verzekerd door hypotheek 
op onroerende zaken, zullen uitsluitend be
lastbaar zijn in de Verdragsluitende Staat 
waar de onroerende zaken zijn gelegen of ge
vestigd. 

Art. VI I. Inkomsten welke een onder
neming van een der Verdragsluitende Staten 
verwerft met de exploitatie van schepen of 
luchtvaartuigen, welke in die Staat zijn inge- -
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schreven, zijn slechts belastbaar in de Staat 
waar zodanige schepen of luchtvaartuigen 
zijn ingeschreven. Inkomsten welke een der
gelijke onderneming verwerft met de exploi
tatie van niet aldus ingeschreven schepen of 
luchtvaartuigen zullen vallen onder de be
palingen van Artikel III. 

2. Zolang dit Verdrag van kracht is tussen 
de partijen waarop dit artikel van toepassing 
is, zal het geacht worden de bepalingen van 
de regeling op te schorten, welke getroffen is 
door uitwisseling van nota's tussen Nederland 
en de Verenigde Staten, gedagtekend 13 Sep
tember, 19 October en 27 November 1926, 

• houdende een voorziening tot voorkoming 
van dubbele inkomstenbelasting op scheep
vaartwinsten. 

3. Ingeval de toepasselijkheid van dit 
Artikel is uitgebreid tot Nederlandsch-Indië 
overeenkomstig Artikel XXVII , zal de uit
wisseling van nota's tussen Nederland en de 
Verenigde Staten, gedagtekend 8 Maart, 
23 Mei en 8 November 1939, betreffende de 
toepasselijkheid van de in het tweede lid van 
dit Artikel bedoelde regeling op Nederlandsch 
-Indië, geacht worden te zijn opgeschort voor 
zolang als dit artikel van toepassing blijft 
met betrekking tot Nederlandsch-Indië. 

Art. VII r. Het tarief van de belasting 
van de Verenigde Staten op dividenden, ver
kregen van een lichaam der Verenigde Sta
ten door een inwoner van Nederland of een 
Nederlands lichaam, in de Verenigde Staten 
geen bedrijf uitoefenende door middel van een 
vaste inrichting, zal niet meer bedragen dan 
15 percent ; behoudens dat bedoeld tarief 5 
percent niet zal te boven gaan, indien zulk 
een Nederlands lichaam middellijk of on
middellijk tenminste 95 percent beheerst 
van het gehele stemrecht in het lichaam dat 
het dividend betaalt, mits bovendien niet 
meer dan 25 percent van de bruto inkomsten 
van dat betalende lichaam is verworven in 
de vorm van interest en dividenden, niet af
komstig van zijn eigen onderhorige lichamen. 
Bedoelde tariefvermindering tot 5 percent 
zal niet gelden ingeval de verhouding tussen 
de twee lichamen in het leven is geroepen 
of wordt gehandhaafd in de eerste plaats met 
het doel, het bedoelde verlaagde tarief deel
achtig te worden. 

2. Dividenden uit Nederlandse bronnen 
verkregen door een inwoner of een lichaam 
der Verenigde Staten, in Nederland geen be
drijf uitoefenende door middel van een vaste 
inrichting, zullen vrijgesteld zijn van Neder
landse belasting. 

3. Elk van de Verdragsluitende Staten 
is bevoegd dit Artikel op te zeggen door een 
schriftelijke kennisgeving van opzegging langs 
diplomatieke weg tot de andere Verdragslui
tende Staat te richten voor of op de dertigste 
Juni van enig jaar, volgende op het eerste 
jaar waarvoor dit Verdrag van kracht wordt. 
In dat geval zal dit Artikel ophouden van 
kracht te zijn met ingang van de eerste 
Januari van het jaar na dat, waarin de 
kennisgeving is verstrekt. 

Art . VIII r. Interest (op obligaties, 
pandbrieven, schuldbewijzen of terzake van 
enige vorm van schuldenaarschap), andere 
dan interest , waarop Artikel V van dit Ver
drag betrekking heeft , verkregen uit bronnen 
in de Verenigde Staten door een inwoner van 
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Nederland of een Nederlands lichaam, in de 
Verenigde Staten geen bedrijf uitoefenende 
door middel van een vaste inrichting, zal zijn 
vrijgesteld van belasting in de Verenigde
Staten; deze vrijstelling zal echter niet gelden 
voor de interest, welke door een lichaam der· 
Verenigde Staten wordt betaald aan een 
Nederlands lichaam, dat , middellijk of on
middellijk, meer dan 50 percent beheerst van 
het gehele stemrecht in het lichaam dat de 
betaling doet . 

2. Interest (op obligaties, pandbrieven,. 
schuldbewijzen of terzake van enige andere 
vorm van schuldenaarschap) , andere dan in
terest, waarop Artikel V van dit Verdrag be
trekking heeft, verkregen uit in Nederland 
gelegen bronnen door een inwoner of een li
chaam der Verenigde Staten, in Nederland 
geen bedrijf uitoefenende door middel van een 
vaste inrichting, zal zijn vrijgesteld van be
lasting in Nederland; deze vrijstelling zal 
echter niet gelden voor de interest, welke 
door een Nederlands lichaam wordt betaald 
aan een lichaam der Verenigde Staten dat, 
middellijk of onmiddellijk, meer dan 50 per
cent beheerst van het gehele stemrecht in 
het lichaam dat de betaling doet. 

Art . IX Royalties voor het recht tot het 
gebruikmaken van auteursrechten, octrooien, 
modellen, geheime procedé's en recepten, 
handelsmerken en andere soortgelijke zaken, 
alsmede royalties, daaronder begrepen huren, 
met betrekking tot films of terzake van het 
gebruik van nijverheids-, handels- of weten
schappelijke installaties of u itrusting, ver
kregen uit bronnen in een van de Verdrag
sluitende Staten door een inwoner of een li
chaam van de andere Verdragsluitende Staat, 
in de eerstbedoelde staat geen bedrijf uit
oefenende door middel van een vaste inrich
ting, zullen zijn vrijgesteld van belasting, ge
heven door de eerstbedoelde Staat. 

Art. X Een inwoner of een lichaam van 
een van de Verdragsluitende Staten, uit bron
nen in de andere Verdragsluitende Staat royal
ties genietende terzake van de exploitatie van 
mijnen, steengroeven of natuurlijke hulp
bronnen, of huren van onroerend goed, is 
bevoegd te verkiezen voor enig belastingjaar 
aan de belasting van die andere Staat te 
worden onderworpen naar de zuivere op
brengst alsof zulk een inwoner of lichaam in 
de andere Verdragsluitende Staat gedurende 
het bedoelde belastingjaar een bedrijf door 
middel van een vaste inrichting uitoefende. 

Art .XI Een inwoner of een lichaam van 
een der Verdragsluitende Staten, in de andere 
Verdragsluitende Staat géen bedrijf uitoefe
nende, zal in die andere Verdragsluitende 
Staat zijn vrijgesteld van belasting op win
sten voortspruitende uit de verkoop of ver
wisseling van vermogensbestanddelen. 

Art. XII Dividenden en interest, welke 
betaald worden door een Nederlands lichaam 
zullen zijn vrijgesteld van belasting van de 
Verenigde Staten, behalve indien de genieter 
is een burger, een inwoner of een lichaam der 
Verenigde Staten. 

Art . XIII Een Nederlands lichaam zal 
zijn vrijgesteld van belasting van de Verenig
de Staten op zijn onverdeelde of niet uitge
keerde verdiensten, winsten, inkomsten of 
reserves, indien het ten genoegen van de be
voegde autorite iten der Verenigde Staten 
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kan aantonen, dat natuurlijke personen (an
deren dan burgers van de Verenigde Staten) 
die inwoner van Nederland zijn, gedurende 
de laatste helft van het belastingjaar, middel
lijk of onmiddellijk, onafgebroken meer dan 
50 percent van het gehele stemrecht in be
doeld lichaam hebben beheerst . 

Art. XIV r. De inkomstenbelast;ng over 
een belastingjaar aangevangen vóór 1 Januari 
1936, aan de Verenigde Staten verschuldigd 
door een natuurlijk persoon (niet zijnde een 
burger der Verenigde Staten) wonende in 
Nederland of door een Nederlands lichaam, 
welke onbetaald is gebleven op het tijdstip 
van het inwerking treden van dit Verdrag, 
kan worden geregeld naar een grondslag ten 
genoegen van de Commissioner of Internal 
Revenue der Verenigde Staten; behoudens 
dat het ter afdoening van de bedoelde ver
plichting te betalen bedrag niet te boven 
zal gaan het bedrag van de verplichting dat 
zou zijn vastgesteld indien: 

a. de Revenue Act van 1936 der Verenigde 
Staten (behalve in het geval van een Neder
lands lichaam waarvan meer dan 50 percent 
van het gehele stemrecht, gedurende de laat
ste helft van het belastingjaar, middellijk of 
onmiddellijk, onafgebroken werd beheerst 
door burgers of inwoners der Verenigde Sta
ten), en 

b. de Artikelen XII en XIII van dit Ver
drag 
voor bedoeld jaar van kracht waren geweest. 
Indien de belastingplichtige niet in de zin der 
bedoelde Revenue Act, een bedrijf in de Ver
enigde Staten uitoefende en aldaar gedurende 
het belastingjaar geen kantoor of bedrijfsin
richting heeft gehad, zal het bedrag van inte
rest en boeten niet meer belopen dan 50 pro
cent van het belastingbedrag ten aanzien 
waarvan bedoelde interest en boeten zijn be
rekend. 

2. De inkomstenbelasting der Verenigde 
Staten over enig belastingjaar, aangevangen 
na 31 December 1935 en voor het tijdstip van 
het in werking treden van dit Verdrag, welke 
onbetaald is gebleven op het tijdstip van het 
in werking treden van dit Verdrag en welke 
betrekking had op een natuurlijk persoon, 
inwoner van Nederland (niet zijnde een bur
ger der Verenigde Staten) dan wel betrekking 
had op een Nederlands lichaam, zal worden 
vastgesteld alsof de bepalingen van de Arti
kelen XII en XIII van dit Verdrag voor dat 
belastingjaar reeds gegolden hadden. 

3. De bepalingen van het eerste lid van 
dit Artikel zullen niet van toepassing zijn: 

a. tenzij de belastingplichtige bij de Com
missioner of Internal Revenue binnen twee 
jaar na de datum van het in werking treden 
van dit Verdrag schriftelijk het verzoek in
dient , dat zijn belastingverplichting in voren
bedoelde zin zal worden vastgesteld, en hij 
daarbij zodanige inlichtingen verstrekt als de 
Commissioner nodig oordeelt, of 

b. in elk geval, waarin de Commissioner 
de zekerheid heeft, dat enig verzuim inzake 
belasting is te wijten aan bedrog met het oog
merk de belasting te ontduiken. 

Art. X.V r. Lonen, salarissen en soort
gelijke beloningen, alsmede pensioenen en 
lijfrenten, welke hetzij rechtstreeks door een 
van de Verdragsluitende Staten, hetzij door 
instellingen in het leven geroepen door een 

912 

van de Verdragsluitende Staten of door de 
staatkundige onderdelen of gebieden daarvan, 
betaald worden aan natuurlijke personen in 
de andere Verdragsluitende Staat, zullen zijn 
vrijgesteld van belastingen in de laatstbe
doelde Staat . 

2. Particuliere pensioenen en lijfrenten, 
genoten uit een der Verdragsluitende Staten 
en betaald aan natuurlijke personen in de 
andere Verdragsluitende Staat zullen zijn 
vrijgesteld van belasting in de eerstbedoelde 
Staat. 

3. De uitdrukking "pensioenen" in dit 
Artikel betekent periodieke betalingen ge
daan ter zake van bewezen diensten of als 
vergoeding voor bekomen letsel. 

4. De uitdrukking "lijfrente" in dit Arti
kel betekent een vaste som, periodiek be
taalbaar op vaste tijdstippen, hetzij gedurende 
het leven, hetzij gedurende een bepaald aan
tal jaren, ingevolge een verbintenis tot het 
doen van betalingen, welke staat tegenover 
een voldoende en volledige tegenprestatie 
in geld of geldswaarde. 

Art. X.VI r. Een inwoner van Nederland 
zal zijn vrijgesteld van belasting van de Ver
enigde Staten op beloning voor arbeid of per
soonlijke diensten, in de Verenigde Staten 
verricht, indien h ij tijdelijk in de Verenigde 
Staten verblijf houdt voor een tijdvak of 
tijdvakken, welke in het belastingjaar een 
totaal van honderd drie en tachtig dagen niet 
te boven gaan, mits die beloning wordt ont
vangen voor arbeid of persoonlijke diensten, 
verricht als werknemer van of krachtens een 
overeenkomst met een inwoner van Neder
land ten laste van wie, of een Nederlands 
lichaam ten laste van hetwelk de beloning 
werkelijk komt. 

2. De bepalingen van het eerste lid van 
dit Artikel zullen mutatis mutandis van toe
passing zijn op een inwoner van de Verenigde 
Staten die een beloning geniet voor werk
zaamheden of persoonlijke diensten, ver
richt in Nederland. 

Art. XVII Hoogleraren en andere do
centen, die, inwoner zijnde van een van de 
Verdragsluitende Staten, overeenkomstig 
tussen de Verdragsluitende Staten of tussen 
onderwijsinstellingen in de Verdragsluitende 
Staten bestaande regelingen inzake de uit
wisseling van hoogleraren en andere docenten, 
de andere Verdragsluitende Staat bezoeken 
voor het geven van onderwijs gedurende ten 
hoogste twee jaren aan een universiteit, hoge
school of andere onderwijsinstelling in de an
dere Verdragsluitende Staat, zullen door die 
Staat niet belast worden terzake van de be
loning welke zij voor dat onderwijs ontvangen. 

Art. XVIII Studentèn of voor het be
drijfsleven opgeleid wordende personen (vo
lontairs) van de ene Verdragsluitende Staat, 
die in de andere Verdragsluitende Staat ver
blijven uitsluitend voor studiedoeleinden of 
tot het verkrijgen van bedrijfservaring, zul
len in laatstgenoemde Staat niet belastbaar 
zijn ter zake van door hen uit het buitenland 
ontvangen uitkeringen ten dienste van hun 
onderhoud of hun studie. 

Art . XIX. r. Niettegenstaande enige be
paling van dit Verdrag (afgezien van Artikel 
XV, eerste lid, wanneer het toepasselijk is 
in het geval van een natuurlijk persoon die 
door beide Verdragsluitende Staten als Staats• 
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burger wordt beschouwd), is elk der beide 
Verdragsluitende Staten bevoegd, bij het 
vaststellen van de belastingen - opcenten 
en andere verhogingen daaronder begrepen 
- van zijn Staatsburgers, inwoners of licha
men in de grondslag waarnaar deze belas
tingen worden geheven, alle bestanddelen 
van het inkomen te begrijpen, welke belast
baar zijn volgens zijn eigen belastingwetge
ving, als ware dit Verdrag niet in werking ge
treden. 

2. Voorzover zulks in overeenstemming 
is met de bepalingen van de Internal Revenue 
Code der Verenigde Staten, stemmen de Ver
enigde Staten er mede in als een verminde
ring van de door de Verenigde Staten geheven 
income taxes toe te staan het daarvoor in 
aanmerking komende bedrag aan belastingen 
aan Nederland betaald, hetzij rechtstreeks 
door de belastingplichtige, hetzij door in
houding bij de bron. 

3. Voorzover zulks in overeenstemming 
is met de bepalingen van de Nederlandse be
lastingwetgeving stemt Nederland er mede 
in een vermindering van de Nederlandse be
lasting toe te staan met betrekking tot in
komsten uit bronnen in de Verenigde Staten, 
teneinde rekening te houden met de Federal 
income taxes aan de Verenigde Staten be
taald, hetzij rechtstreeks door de belasting
_plichtige, hetzij door inhouding bij de bron. 

Artikel XX r. Alle personen {behalve 
dezulken, die burger van de Verenigde Staten 
waren op het tijdstip van hun vertrek uit 
Nederland alsmede de Nederlanders, die uit 
hoofde van hun dienstbetrekking als rijks
ambtenaar in vaste dienst buiten het Konink
rijk verblijf houden en de bij hen inwonende 
leden van hun gezin) die Nederland hebben 
verlaten tussen 30 April 1939 en 31 December 
1945 (deze dag inbegrepen), en die beschouwd 
worden belastingplichtig te zijn volgens de 
_pepalingen van de Nederlandse wet betreffen
de de vermogensaanwasbelasting of betreffen
de de vermogensheffing ineens, en die tijdens 
dat tijdvak inwoner werden van de Verenigde 
Staten (overeenkomstig de wet op de inkom
stenbelasting der Verenigde Staten) en die 
niet vóór of op 31 December 1945 naar Neder
land terugkeerden om hun woonplaats in 
Nederland, in de zin van de wetgeving op de 
inkomstenbelasting te herkrijgen, zullen in 
Nederland belastbaar zijn: 

a. ingevolge de wet op de vermogensaan
wasbelasting uitsluitend voor de vermogens
aanwas, voortvloeiende uit hun in Neder-

1 and gelegen vermogen (als omschreven in 
deze wet in het geval van nietinwoners)en 
uit hun werkzaamheden in Nederland; 

b. ingevolge de wet op·de vermogensheffing 
ineens uitsluitend voor hun in Nederland ge
legen vermogen (als omschreven in deze wet 
in het geval van niet-inwoners). · 

2. Alle personen die Nederland verlieten 
tussen 30 April 1939 en 31 December 1945 
(deze dag inbegrepen) en die ten tijde van 
hun vertrek uit Nederland burger van de 
Verenigde Staten waren, en die beschouwd 
worden belastingplichtig te zijn volgens de 
bepalingen van de Nederlandse wet betref
fende de vermogensaanwasbelasting of be
treffende de vermogensheffing ineens, en die 
inwoner van de Verenigde Staten werden 
(overeenkomstig de wet op de inkomstenbe-
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lasting der Verenigde Staten )vóór of op 31 
December 1945, zullen in Nederland belast
baar zijn: 

a. ingevolge de wet op de vermogensaan
wasbelasting uitsluitend voor de vermogens
aanwas, voortvloeiende uit hun in Neder
land gelegen vermogen (als omschreven in 
deze wet in het geval van niet-inwoners) en 
uit hun werkzaamheden in Nederland; 

b. ingevolge de wet op de vermogenshef
fing ineens uitsluitend van hun in Nederland 
gelegen vermogen (als omschreven in deze 
wet in het geval van niet-inwoners). 

3. De bepalingen van dit Artikel zullen 
gerekend worden van kracht te zijn alsof 
dit Verdrag in werking was getreden op de 
datum van in werking treden van de Neder
landse wet betreffende de vermogensaanwas
belasting of vermogensheffing ineens, al naar 
gelang van het geval. 

Art. XXI De bevoegde autoriteiten van 
de Verdragsluitende Staten zullen zodanige 
inlichtingen uitwisselen (zijnde inlichtingen 
welke deze autoriteiten geordend voorhanden 
hebben) als nodig is om aan de bepalingen 
van dit Verdrag uitvoering te geven of om 
fraude te voorkomen of om uitvoering te geven 
aan wettelijke voorzieningen tegen wetsont
duiking met betrekking tot de belastingen wel
ke het onderwerp van dit Verdrag uitmaken. 
Elke aldus uitgewisselde inlichting zal als ge
heim behandeld worden en zal niet ter kennis 
worden gebracht van enig persoon, anders 
dan die belast met de aanslagregeling en de in
ning van de belastingen, welke het onder
werp van dit Verdrag uitmaken. Generlei 
inlichting als hiervoor is bedoeld, welke een 
handels-, bedrijfs-, nijverheids- of beroeps
geheim of een handwerks- of handelswerk
wijze zou onthullen, zal worden uitgewisseld. 

Art. XXII r. De Verdragsluitende Sta
ten nemen op zich elkander hulp en bijstand 
te verlenen bij de inning van de belastingen 
welke het onderwerp van dit Verdrag zijn, 
met inbegrip van interest, van kosten, van 
verhogingen van belasting en van boeten 
van niet-strafrechtelijke aard. 

2. In geval van verzoeken tot invorde
ring van belastingen kunnen onherroepelijk 
vastgestelde belastingvorderingen van een der 
Verdragsluitende Staten door de andere Ver
dragsluitende Staat ter invordering worden 
aanvaard en in die Staat worden geïnd over
eenkomstig de wetten welke van toepassing 
zijn voor de invordering en inning van zijn 
eigen belastingen. De aangezochte Staat zal 
niet gehouden zijn over te gaan tot maatrege
len van executie waarvoor de wet van de ver
zoekende Staat geen voorziening inhoudt. 

3. Elk verzoek zal vergezeld gaan van be
scheiden waaruit blijkt dat volgens de wetten 
van de verzoekende Staat de belastingen on
herroepelijk zijn komen vast te staan. 

4. De hulp, bedoeld in dit Artikel zal niet 
verleend worden ten aanzien van de burgers, 
lichamen of andere eenheden van de aange
zochte Staat, behalve voor zover zij nodig is 
om te verzekeren, dat de vrijstelling of het 
verlaagde tarief van de belasting volgens dit 
Verdrag aan zodanige burgers, lichamen en 
andere eenheden toegekend, niet zal worden 
genoten door personen die niet tot zodanige 
gunsten gerechtigd zijn. 

Art. XXIII r. In geen geval zullen de 
58 
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bepalingen van de Artikelen XXI en XXII 
dusdanig worden uitgelegd, dat zij een der 
Ver<lragsluitende Staten de verplichting op
leggen. 

a. administratieve maatregelen te nemen, 
welke in strijd zijn met de voorschriften en 
het gebruik van een van beide der Verdrag
sluitende Staten, of 

b. bijzonderheden te verstrekken, welke 
niet verkrijgbaar zijn volgens zijn eigen wet
geving of die van de verzoekende Staat. 

2. De Staat aan welke een verzoek om in
lichtingen of bijstand is gedaan zal zo spoedig 
mogelijk aan het gedane verzoek gevolg ge
ven. Noch thans kan de bedoelde Staat weige
ren aan een dergelijk verzoek te voldoen om 
redenen van openbaar beleid of indien inwil
liging zou medebrengen de schending van een 
handel~-, bedrijfs- nijverheids- of beroepsge
heim of van een handwerks- of liandelswerk
wijze. In een dergelijk geval zal deze Staat 
de verzoekende Staat zo spoedig mogelijk 
inlichten. 

Art. XXIV Ingeval de handeling van de 
belastingautoriteiten van de Verdragsluitende 
Staten heeft geleid of zzal leiden tot dubbele 
belastingheffing in strijd met de bepalingen 
van dit Verdrag, zal de belastingplichtige 
het recht hebben een klacht in te dienen bij 
de Staat waarvan h ij Staatsburger of onder
daan is, of indien hij niet Staatsburger of on
derdaan van een van de beide Verdragslui
tende Staten is, tot de Staat waar hij zijn 
woonplaats h~eft, of, indien de belasting
plichtige een lichaam is, tot de Staat waar 
dit is opgericht of georganiseerd. Zou de 
klacht gegrond worden geacht, dan zal de 
bevoegde autoriteit van die Staat er naar 
streven met de bevoegde autoriteit van de 
andere Staat tot overeenstemming te komen 
teneinde tot een billijke vermijding van de 
bedoelde dubbele belastingheffing te geraken. 

Art. XXV I. Aan de bepalingen van 
dit Verdrag zal geen uitleg worden gegeven 
welke op enigerlei wijze beperk t enige vrij
stelling, aftrek, vermindering of andere tege
moetkoming, door de wetten van een der 
Verdragsluitende Staten toegekend, met be
trekking tot het vast stellen van de door die 
Staat geheven belasting. 

2. Ingeval enige moeilijkheid of twijfel 
rijst met betrekking tot de uitlegging of de 
toepassing van dit Verdrag, zullen de bevoeg
de autoriteiten van de Verdragsluitende 
Staten er naar streven de aangelegenheid in 
onderling overleg te regelen. 

3 . De burgers of onderdanen van een der 
Verdragsluitende Staten zullen, zolang zij 
inwoner van de andere Verdragsluitende 
Staat zijn, daarin niet onderworpen zijn aan 
andere of aan drukkender belastingen dan die 
waaraan de burgers of onderdanen van die 
andere Verdragsluitende Staat onderworpen 
zijn, die in zijn gebied wonen. De uitdrukking 
"burgers" of "ónderdanen" gebezigd in dit 
Artikel omvat mede alle rechtspersonen, 
vennootschappen en verenigingen die haar 
rechtspositie ontlenen aan of opgericht zijn 
volgens de wet van kracht in de onderschei
dene Verdragsluitende Staten. In dit Artikel 
betekent het woord "belastingen " elke be
lasting van elke soort of benaming, onge
acht of het een Rijksbelasting, een federale 
belast ing, een staatsbelasting, een provin-
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ciale of een gemeentelijke belasting betreft. 
Art. XXVI I. De autoriteiten van elk 

der Verdragsluitende Staten kunnen in over
eenstemming met het gebruik in die Staat, 
uitvoeringsbepalingen vaststellen, nodig om 
de bepalingen van dit Verdrag uit te voeren. 

2. Ten aanzien van de bepalingen van dit 
Verdrag met betrekking tot de uitwisseling 
van inlichtingen en de wederkerige bijstand 
bij de inning der belastingen, kunnen de be
voegde autoriteiten in gemeenschappelijk 
overleg regelen vaststellen betreffende de te 
volgen gedragslijn, de formulieren voor aan
vragen en voor antwoorden daarop, de her
leiding van de munt, de beschikking over de 
geïnde bedragen, de minima der voor invor
dering in aanmerking komende bedragen, 
en dergelijke zaken. 

Art. XXVII 1. Elk der Verdragsluitende 
Staten is bevoegd, ten tijde van de uitwisse
ling van de bekrachtigingsoorkonden of daar
na tijdens de geldigheidsduu r van dit Ver
drag, door middel van een schriftelijke ken
nisgeving van uitbreiding aan de andere 
Verdragsluitende Staat, verstrekt langs di
plomatieke weg, de wens kenbaar te maken 
van de Regering van een overzees deel van 
het Koninkrijk (ingeval het Nederland be
treft) of van een overzees gebiedsdeel 
(ingeval het de Verenigde Staten betreft) 
hetwelk belastingen van in wezen gelijksoor
tige aard heft als die, welke het onderwerp 
van dit Verdrag zijn, dat de werking van dit 
Verdrag, hetzij in zijn geheel, hetzij ten aan
zien van zodanige bepalingen als geacht kun
nen worden in het bijzonder van toepassing 
te zijn, uitgebreid zal worden tot een (ge
bieds) deel als evenbedoeld. 

2. Ingeval een kennisgeving door een van 
de Verdragsluitende Staten is verstrekt over
eenkomstig het eerste lid van dit Artikel. 
zullen dit Verdrag, of die bepalingen daarvan, 
welke in de kennisgeving mochten zijn ver
meld, toepasselijk zijn op elk in de bedoelde 
kennisgeving genoemd (gebieds) deel, zulks 
met ingang van de eerste Januari volgend~ 
op de dagtekening van een schriftelijke mede
deling langs diplomatieke weg, gericht tot de 
bedoelde Verdragsluitende Staat door de 
andere Verdragsluitende Staat inhoudende, 
dat na zodanige handeling door de laatstbe
doelde Staat als vereist wordt door zijn 
eigen voorschr iften, de ·bedoelde kennis
geving met betrekking tot het onderwerpe
lijke (gebieds) deel wordt aanvaard. Bij 
gebreke van zulk een aanvaarding zullen geen 
van de bepalingen van dit Verdrag toepas
selijk zijn op dat (gebieds) deel. 

3. Te allen tijde na verloop van een jaar 
sinds het tijdstip van in werking treden van 
een uibreiding, tot stand gebracht krachtens 
het eerste en het tweede lid van dit Artikel, 
is elk der Verdragsluitende Staten bevoegd, 
om, door een schriftelijke, aan de andere 
Staat langs diplomatieke weg verstrekte 
kennisgeving van opzegging, een einde te 
maken aan de toepasselijkheid van dit Ver
d rag ten aanzien van elk deel of gebied, waar
toe het Verdrag, of welke zijner bepalingen 
ook, was uitgebreid. In dat geval zullen dit 
Verdrag of zodanige bepalingen daarvan als 
in de kennisgeving van opzegging mochten 
zijn vermeld , voor het deel of gebied in be
doelde kennisgeving van opzegging vermeld, 
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ophouden van toepassing te zijn met ingang 
van de eerste Januari na het verstrijken van 
een termijn van zes maanden na de dagteke
ning der kennisgeving: met dien verstande 
echter, dat dit niet de voortdurende toepas
s ing zal aantasten van het Verdrag of van 
welke van zijn bepalingen ook, op de Ver
enigde Staten, op Nederland, of op welk deel 
of gebied ook (niet vermeld in de kennisge
ving van opzegging) waarvoor het Verdrag 
of bedoelde bepaling daarvan geldt. 

4. Voor de toepassing van dit Verdrag ten 
aanzien van een deel of gebied, waartoe het 
is uitgebreid ingevolge een kennisgeving door 
de Verenigde Staten of Nederland, zal aan 

• verwijzingen naar de "Verenigde Staten" of 
naar "Nederland", of naar de ene of de andere 
Verdragsluitende Staat, al naar gelang van 
het geval, de uitleg worden gegeven, dat zij 
betrekking hebben op zulk een deel of gebied. 

Art. XXVIII I. Dit Verdrag zal worden 
bekrachtigd en de bekrachtigingsoorkonden 
zullen zo spoedig mogelijk worden uitgewis
seld te Washington. 

2. Dit Verdrag treedt in werking de eerste 
Januari voorafgaande aan het jaar waarin 
de uitwisseling van de bekrachtigingsoor
konden plaats vind. Het blijft van kracht 
gedurende een tijdvak van vijf jaren, te be
ginnen met gemelde datum en voor onbepaal
de tijd daarna, doch kan door elke Verdrag
sluitende Staat worden opgezegd aan het 
einde van het tijdvak van vijf jaren of op 
ieder tijdstip daarna, mits tenminste zes 
maanden eerder een kennisgeving van opzeg
ging is afgegeven, tredende de gevolgen der 
opzegging in werking op de eerste Januari 
na het verstrijken van het tijdvak van zes 
maanden. 

Gedaan te Washington, in tweevoud, in 
de Nederlandse en in de Engelse taal, heb
bende beide teksten gelijke rechtskracht, op 
heden de 29e April 1948. 
Voor de Reg. van het Kon. der Nederlanden: 

(get.) E. N . VAN KLEFFENS. 

Voor de Reg. van de Ver . Staten van Amerika: 
(get.) G. C. M ARSHALL . 

S. I 465 
29 October 1948. WET, houdende nadere 

wijziging . van de begroting van het 
Staatsbedrijf der Algemene Landsdruk
kerij voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 871; 1948, 871; 
Bijl. Hand. Il 48/49, 871; 
Hand. Il 48/49, bladz. 52; 
Bijl. Hand. I 48/49, 871; 
Hand. I 48/49, bladz. 15. 

S. I 466 

29 October z948. WET tot verklaring van 
het algemeen nut der onteigening van 
percelen, erfdienstbaarheden en andere 
zakelijke rechten in de gemeente Nu
mansdorp, nodig voor en ten behoeve 
van de uitbreiding van het terrein van 
de gasfabriek in die gemeente. 

S. 1948, I 464-470 

Bijl_ Hand. II z948, 9z9; 
Hand. II 48/49, bladz. 52; 
Bijl. Hand. I 48/49, 9z9; 
Hand. I 48/49, bladz. z5. 

s. J 467 

29 October z948. WET tot wijziging van 
art. 69 der Pensioenwet 1922 (Staats
blad No. 240). 

Bijl. Hand. II z948, 928; 
Hand. II 48/49, bladz. 52; 
Bijl. Hand. I z948, 928; 
Hand. I 48/49, bladz. z5. 

Wij JULIANA, enz . ... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genemen hebben, 

dat de noodzakelijkheid is gebleken van 
een wijziging van artikel 6g, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad no. 240); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. In het eerste, tweede en derde 

lid van artikel 69 der Pensioenwet 1922 
(S taatsblad no. 240) wordt telkens inplaats. 
van " f 5000" gelezen "f 4800". 

2. Deze wet wordt geacht in werking te 
zijn getreden met ingang van 1 Januari 
1947. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 October 

1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Binn. ·z., J. H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 5 Nov. z948). 

s. 1 468 

29 October 1948. WET, houdende wijziging 
van het Negende Hoofdstuk A der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 849; 
Bijl. Hand. Il 48/49, 849; 
Hand. 11 48/49, blz. 78-79; 
Bijl. Hand. I 48/49, 849; 
Hand. I 48/49, blz. 15. 

S. I 469 

29 October 1948. WET, houdende wijziging 
van het Tiende Hoofdstuk der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. Il 1948, 917; 
Hand. Il 48/49, bladz. 20; 
Bijl. Hand. I 48/49, 917; 
Hand. I 48/49, bladz. 15. 

s. C 470 

29 October z948. WET, houdende w1Jz1-
ging der Invaliditeitswet, der Zeeonge
vallenwet n9, der Ongevallenwet 1921, 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 en der Noodwet Ouderdomsvoor
ziening. 

Bijl. Hand. II 47/48, 843; z948, 843; 
Bijl. Hand. II 48/49, 843; 
Hand. II 48/49, bladz. 79; 
Bijl. Hand. I 48/49, 843; 
Hand. I 48/49, bladz. z5. 



S. 1948, I 470 

Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is gebleken enige wijzigin
gen aan te brengen in de Invaliditeitswet, 
de Zeeongevallenwet 1919, de Ongevallen
wet 1g21, de Land- en Tuinbouwongeval
lenwet 1922 en de Noodwet Ouderdoms
voorziening; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. I. De Invaliditeitswet wordt als 

volgt gewijzigd: 
1 ° . In de artikelen 4, 7, eerste lid, 8, 

eerste lid, g, eerste lid, 10, eerste lid, ~5, 
vierde lid, 242, tweede lid, 260 en 278 wor
den de woorden "2000 gulden" vervangen 
door de woorden "3000 gulden". 

2 ° . In artikel 83, eerste lid, worden de 
woorden "natuurlijke, wettiglijk erkende kin
deren" vervangen door de woorden "natuur
lijke kinderen". 

3 °. In artikel go worden de woorden 
"volgens artikel 439 a" vervangen door de 
woorden "volgens de artikelen 421 a en 
461 c''. 

4°. Artikel 57, vierde lid, wordt gelezen 
als volgt : 

"Overlijdt de verzekerde man vóór het 
bereiken van de leeftijd van 36 jaar, dan 
geschiedt- de boeking ten name van zijn 
echtgenote en, bij ontstentenis van een echt
genote ten name van zijn wettige of na
tuurlijke, wettiglijk erkende kinderen en de 
b'i deze wet met wettige kinderen gelijkge
stelden, die bij zijn overlijden de leeftijd 
van 16 jaar nog niet hebben bereikt, ieder 
voor een gelijk deel. 

Overlijdt de verzekerde vrouw vóór het 
bereiken van de leeftijd van 36 jaar, dan 
geschiedt de boeking ten name van haar 
echtgenoot en bij ontstentenis van een echt
genoot ten name van haar wettige of na
tuurlijke kinderen en de bij deze wet met 
wettige kinderen gelijkgestelden, die bij haar 
overlijden de leeftijd van 16 jaar nog niet 
hebben bereikt, ieder voor een gelijk deel.". 

5°. Artikel 101, eerste lid, wordt gele
zen als volgt: 

Heeft de in een inrichting opgenomen 
ve~zekerde man, die de invaliditeitswacht
tijd vervuld heeft, een invalide echtgenote 
of een echtgenote, die de 60-jarige leeftijd 
bereikt heeft en (of) een of meer wettige 
of natuurlijke, wettiglijk erkende kinderen, 
die de leeftijd van x6 jaar nog niet bereikt 
hebben, dan is het bestuur der Bank be
voegd gedurende het verblijf van de verze
kerde in die inrichting ten behoeve dier 
echtgenote en (of) dier kinderen uit te ke
ren ten hoogste 2/3 van het geraamde be
drag dat aan de verzekerde zou zijn toe
gekend, indien deze bij zijn opneming recht 
op invaliditeitsrente had gehad. Het be
stuur der Bank heeft deze bevoegdheid 
eveneens ten aanzien van de wettige en de 
natuurlijke kinderen van de verzekerde 
vrouw, voor zover die kinderen de leeftijd 
van 16 jaar nog niet hebben bereikt.". 

Art. II. De aanhef van het tweede lid 
van artikel 2 van de Zeeongevallenwet 1919, 
wordt gelezen als volgt: 
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"Indien de getroffene tengevolge van het 
ongeval overlijdt, heeft de vrouw, met wie 
hij ten tijde van het ongeval gehuwd was, 
hebben de wettige of ten tijde van het 
ongeval wettiglijk erkende natuurlijke kin
deren van de overleden vader alsmede de 
wettige en natuurlijke kinderen van de 
overleden moeder en hebben de ouders, of 
bij ontstentenis van deze de grootouders 
van de overledene, indien deze hun kost
winner was, recht :". 

Art. III. De Ongevallenwet 1921 wordt 
als volgt gewijzigd: 

1°. Artikel 21, eerste lid, sub d, wordt 
als volgt gelezen: ,,voor elk natuurlijk kind 
van .de overleden vader, dat door hem wet
tiglijk erkend was ten tijde van het ongeval 
en voor elk natuurlijk kind van de overle
den moeder vijftien percent en bijaldien 
dit kind ouderloos is of wordt, twintig per
cent van het dagloon van de overleden va
der, onderscheidenlijk van de overleden 
moeder;". 

2 °. In artikel 2 1, eerste lid, sub g, wor
den de woorden "onder 1 en 2 van artikel 
3 77" vervangen door de woorden "suo a 
en e van het tweede lid van artikel 464". 

Art. IV. De Land- en Tuinbouwonge
vallenwet wordt als volgt gewijzigd: 

1°. Artikel 42, sub d, wordt gelezen als 
volgt: ,,voor elk natuurlijk kind van de 
overleden vader, dat door hem wettiglijk 
erkend was ten tijde van het ongeval en 
voor elk natuurlijk kind van de overleden 
moeder vijftien percent en bijaldien dit kind 
ouderloos is of wordt, twintig percent van 
het dagloon van de overleden vader, onder
scheidenlijk van de overleden moeder ;". 

2 °. In artikel 42, sub g, worden de 
woorden "onder 1 en 2 van artikel 377" ver
vangen door de woorden "sub a en e van 
het tweede lid van artikel 464". 

Art. V. Artikel 7 van de Noodwet Ou
derdomsvoorziening wordt gelezen als volgt: 

,,Door Onze Minister worden voorschrif
ten gegeven omtrent de bepaling van het 
bedrag van het jaarlijks inkomen, bedoeld 
in artikel 5, onder c, en artikel 6. Bij die 
voorschriften wordt bepaald, dat uitkerin
gen tot onderhoud ingevolge de bepalingen 
van de eerste afdeling van de zestiende titel 
van het eerste boek van het Burgerlijk Wet
boek, alsmede bijdragen van kerkelijke en 
particuliere instelling_en van weldadigheid 
niet als inkomsten worden aangemerkt.". 

Art. VI. Artikel I, sub 1°., van deze wet 
treedt in werking op de dag na die der af
kondiging. 

Overigens behouden Wij Ons voor te be
palen op welk tijdstip, of op welke tijdstip
pen onderscheidenlijk, de bepalingen van 
deze wet in werking treden. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 29 October 

1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

(Uitgeg. z9 Nov. z948). 
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S. I 471 
29 October 1948. WET, houdende verklaring 

van het algemeen nut der onteigening 
van percelen, erfdienstbaarheden en an
dere zakelijke rechten, nodig voor de uit
breiding van het St. Laurentius Zieken
huis te Roermond, 

S. I 472 

l November 1948. WET, houdende vast
stelling van het slot der algemene reke
ning van Rijksontvangsten en -uitgaven, 
het slot der rekeningen, bedoeld in arti
kel 87, derde lid, en het slot der rekeningen 
van takken van Rijksdienst, bedoeld in 
artikel 88 der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, No. 259) over het dienstjaar 
1943 . 

Bijl. Hand. II 1948, 939; 
Bijl. Hand. II 48/49, 939; 
Hand. II 48/49, bladz. 105; 
Bijl. Hand. I 48/49, 939; 
Hand. I 48/49, bladz. 17. 

S. I 473 

I November 1948. WET, houdende vast
stelling van het slot der algemene reke
ning van Rijksontvangsten en -uitgaven 
het slot der rekeningen, bedoeld in arti
kel 87, derde lid, en het slot der reke
ningen van takken van Rijksdienst, 
bedoeld in artikel 88 der Comptabili
teitswet (Staatsblad 1927, No. 259) over 
het dienstjaar 1942. 

Bijl. Hand. II 1948, 939 ; 
Bijl. Hand. II 48/49, 939; 
Hand. II 48/49, bladz. 105; 
Bijl. Hand. I 48/49, 939; 
Hand. I 48/49, bladz. 17. 

S. I 474 
N ovember 1948. WET tot w11z1gmg van 

het eerste Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 194 7. 

Bijl. Hand. II 47/48, 885; 
Bijl. Hand. II 48/49. 885; 
Hand. II 48/49, bladz. 105; 
Bijl. Hand. I 48/49, 885; 
Hand. I 48/49, bladz. 17. 

S. I 475 

November 1948. WET tot w11z1gmg van 
het Eerste Hoofdstuk der Rijksbegro- ' 
ting voor het diensthaar 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 885; 
Bijl.. Hand. II 48/49, 885; 
Hand. II 48/49, blz. ros; 
Bijl. Hand. I 48/49, 885; 
Hand. I 48/49, blz . 17. 

S. 1948, I 471-477 

S. I 476 
r November 1948. WET tot bekrachtiging 

van een met toepassing van het tweede 
lid van artikel 183 van de Indische Staats
regeling vastgestelde ordonnantie. (Wij
ziging tarief van invoerrechten.) 

Bijl. Hand. II 1948, 910; 
Bijl. Hand. II 48/49, 910; 
Hand. II 48/49, bladz. 106; 
Bijl. Hand. I 48/49, 910; 
Hand. I 48/49, bladz. 17. 
Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat de bekrachtiging wenselijk is van de met 
toepassing van artikel 183, tweede lid, der 
Indische Staatregeling vastgestelde ordon
nantie van 6 Maart 1948 (Indisch Staatsblad 
no. 61), houdende wijziging van het tarief 
van invoerrechten, behorende bij artikel r 
van de Indische Tariefwet, alsmede dat het 
noodzakelijk is dat tarief nader te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. De met toepassing van artikel 183, 

tweede Jid, der Indische Staatsregeling vast
gestelde ordonnantie van 6 Maart 1948 (In
disch Staatsblad no. 61), houdende wijziging 
van het tarief van invoerrechten, behorende 
bij artikel r van de Indische Tariefwet, zo
als dit sedert is gewijzigd en aangevuld, 
laatstelijk bij de ordonnantie van 29 Juni 
1940 (Indisch Staatsblad no. 266), bekrach
tigd bij het Koninklijk besluit van 27 Decem
ber 1940 (Staatsblad no. A 20), wordt be
krachtigd. 

Art. 2. Het in artikel r bedoeld tarief 
wordt nader gewijzigd als volgt : 

Achter post 537 wordt in de kolom "Rech
ten" instede van "12%" gelezen "6%". 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag volgende op die harer af
kondiging met dien verstande, dat zij in 
Nederlansch .-Indië in werking treedt met 
ingang van de dag, volgende op die harer 
afkondiging in het Staatsblad van Neder
landsch-Indië en werkt voor zover artikel 2 
betreft, terug tot r Maart 1948. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat , aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegpven ten Paleize Soestdijk, 1 November 
1948. 

De Minister zonder P ortefeuille , 
GöTZEN. 

JULIANA. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E . SASSEN. 

( Uitgeg. 16 November 1948. 

S. I 4 77 

rNovember 1948. WET, houdende wijzi
ging van het Achtste Hoofdstuk B der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. II 1948, 923; 
Bijl. Hand. II 48/49, 923; 



S, 1948, I 477-479 

Hand. II 48/49, bladz. 107; 
B ijl. Hand. I 48/49, 923; 
Hand. I 48/ 49, bladz. 17. 

S. l 478 
I November 1948. WET tot wijziging van 

het Achtste Hoofdstuk A der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1948 (Voor
zieningen Koninklijke Militaire Acade
mie). 

Bijl. Hand. II 47/48, 883 ; 
Bijl. Hand. II 48/49, 883; 
Hand. II 48/49, bladz. 106 ; 
Bijl. Hand. I 48/49, 883; 
Hand. I 48/49, bladz. 17. 

S. I 479 

I November I948. WET tot verhoging van 
militaire standpensioenen met een extra 
bijslag. 

Bijl. Hand. II 47/48, 874; 
Bijl. Hand. II 48/49, 874; 
Hand. II 48/49, bladz. 107; 
Bijl. Hand. I 48/49, 874; 
Hand. I 48/49, bladz. 17. 

Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is om aan hen, wier recht 
op pensioen is ingegaan vóór 1 Januari 
1918 en wier pensioen naar het beginsel van 
militair standpensioen is geregeld, een extra 
bijslag op hun pensioen te verlenen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. r. Het pensioen van een mili

tair van land- of zeemacht beneden de 
rang van officier, wiens recht op pensioen 
is ingegaan vóór 1 Januari 1918, wordt, 
voor zover dit pensioen op 1 Januari 1947 
niet was vervallen. overeenkomstig het be
paalde in artikel 2, te rekenen van laatst
genoemde datum ambtshalve verhoogd met 
een extra bijslag. 

2 . Indien een pensioen, bedoeld in het 
vorige lid, op 1 Januari 1947 was vervallen 
en opnieuw is of wordt toegekend, wordt dit 
pensioen, overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 2, te rekeI1en van de datum, waarop 
het opnieuw is ingegaan. doch niet eerder 
dan 1 Januari 1947, ambtshalve verhoogd 
met een extra bijslag. 

Ai:t. 2. De extra bijslag, bedoeld in ar
tikel 1, wordt slechts verleend, indien en 
voor zover v ierhonderd procent van het 
pensioen, zonder de verhoging, bedoeld in 
de wet van 29 Mei 1920 • (Staatsblad no. 
283), méér bedraagt dan het pensioen. met 
inbegrip van bedoelde verhoging en van de 
bijslag, verleend krachtens de wet van 1 ) 
1948 (Staat sblad No. I 1 ), met dien ver
stande, dat de som van pensioen, verho
ging, bijslag en extra bijslag nimmer meer 
mag bedragen dan de norm, bedoeld in ar
tikel 3. 

1 ) Dit betreft de wet van 5 November 
1948 tot verhoging van pensioenen met een 
toeslag_ Staatsblad No. I 498. 

918 

Art. 3. r. Voor zover een militair een 
voor pensioen geldige diensttijd van minder 
dan 35 jaren heeft vervuld, geldt als norm: 

voor een militair met de rang van 
adjudant-onderofficier of hoger f 1600; 
voor een militair met de rang van 

sergeant-majoor f 1500; 
voor een militair met de rang van 

sergeant f 1400 ; 
voor een militair met de rang van 
korporaal of met de stand van sol-

daat of matroos f 1300. 
2 . Bij een voor pensioen geldige dienst

tijd van 35 jaren tot minder dan 40 jaren 
worden de bedragen, genoemd in het eerste 
lid, verhoogd met f 100 en bij een voor pen
sioen geldige diensttijd van 40 jaren of meer 
met f 200. 

Art. 4. r. Het pensioen van een wedu
we van een militair of gepensionneerd mili
tair van land- of zeemacht beneden de· rang 
van officier, wier recht op pensioen is in
gegaan vóór 1 Januari 1918, wordt, voor 
zover dit pensioen op 1 Januari 1947 niet 
was vervallen, overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 2 . te rekenen van laatstgenoemde 
datum ambtshalve verhoogd met een extra 
bijslag. 

2 - Indien een pensioen, bedoeld in het 
vorige lid, op 1 Januari 1947 was vervallen 
en opnieuw is of wordt toegekend, wordt 
dit pensioen overeenkomstig het bepaalde 
in artikel 2, te rekenen van de datum, 
waarop het opniew is ingegaan, doch niet 
eerder dan 1 Januari 1947_ ambtshalve ver
hoogd met een extra bijslag. 

Art. 5. D e extra bijslag op de, ten laste 
van hoofdstuk VIII A of VIII B der Rijks
begroting verleende, pensioenen, wordt toe
gekend onderscheidenlijk door Onze Mi
nisters van Oorlog en Marine. 

Art. 6. De kosten van de extra bijslag 
komen ten laste van hoofdstuk VIII A of 
VIII B der R ijksbegroting, al naar gelang 
de betrokken militair heeft behoord tot de 
Koninklijke landmacht of de zeemacht. 

Art. 7. P ensioen en extra bijslag worden 
a ls een eenheid beschouwd, waarop de op 
het betreffende pensioen betrekking heb
bende wettelijke bepalingen van overeen
komstige toepassing zijn. 

Art. 8. De Algemene Rekenkamer toetst· 
bij haar onderzoek naar de juistheid der 
betaalde bedragen aan extra bijslag, deze 
uitsluitend aan de beslissingen. k rachtens 
deze wet genomen. 

Art. 9. In het bepaalde sub 2 °. van het 
enig artikel der wet van 26 Juni 1926 
(Staatsblad no. 210), zoals dit is gewijzigd 
bij de wet van 14 Juni 1930 (Staatsblad no. 
246) , wordt na het jaartal "1919" inge
voegd: 

", met uitzondering van gepensionneerde 
militairen en weduwen van militairen of ge
pensionneerde militairen van land- of zee
macht". 

Art. 10. Een uitkering, verstrekt krach
tens de in het vorige artikel eerstgenoemde 
wet. vallende over een tijdvak na 31 De
cember 1946, dient te worden aangemerkt 
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als een voorschot op de extra bijslag, waar
op krachtens deze wet aanspraak bestaat. 

Art. ll. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag volgende op die harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 1 Novem

ber 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, SCH0KKING. 
De Min. van Marine a.i., SCH0KKING. 
De Min. v. Binn. z., J . H . v. MAARSEVEEN
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. J0EKES. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 30 Nov. z948). 

S. I 480 

z No vember z948. WET, houdende aan
vulling van het Wetboek van Strafrecht 
ter uitvoering van artikel 28 van het op 
27 Juli 1929 te Genève gesloten ver
drag voor de verbetering van het lot 
der gewonden en zieken, zich bevin
dende bij de legers te velde. 

Bijl. Hand. Il 48/49, zoo6; 
Hand. Il 48/49, bladz. zo5; 
Bijl. H;:i{ld. I 48/49, zoo6; 
Hand. I 48/49, bladz. z7. 

Wij JULIANA, enz .. .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is het Wetboek van Straf
recht aan te vullen met een bepaling ter 
uitvoering, voor rover deze nog niet is ge
schied, van artikel 28 van het op 27 Juli 
1929 te Genève gesloten verdrag voor de 
verbetering van het lot der gewonden en 
zieken, zich bevindende bij de legers te 
velde; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Enig artikel 

In het Wetboek van Strafrecht wordt na 
artikel 435bis ingevoegd een nieuw artikel 
435bis a: 

"Art. 435bis a. Met hechtenis van ten 
hoogste een maand of een geldboete van 
ten hoogste driehonderd gulden wordt ge
straft hij die het wapen van het Zwitserse 
Eedgenootschap of een teken, hetwelk een 
nabootsing daarvan vormt, gebruikt 

hetzij als fabrieks- of handelsmerk of als 
onderdeel van zulk een merk, 

hetzij met een doel, strijdig met de eer- . 
lijkheid in de handel, 

hetzij onder omstandigheden die het Zwit
serse nationale gevoel zouden kunnen kren
ken.". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 1 No

vember 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Buiten!. Zaken a.i., W . DREES. 
De Minister van justitie, WlJERS. 
De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

( Uitgeg. 3 Dec. z948). 
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1 November 1948. WET, tot het vaststellen 
van nieuwe bepalingen betreffende de 
heffing van Kanselarijrechten. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 880; 
Bijl. Hand. Il 48/49, 880; 
Hand. Il 48/ 49, bladz. 105; 
Bijl. Hand. I 48/ 49, 880; 
Hand. I 48/49, bladz. 17. 
Wij JULIANA, enz.: 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut I doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, de bepalingen betreffende 
de heffing van kanselarijrechten opnieuw 
vast te stellen. 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. A. Deze wet verstaat onder: 
1 . de ambtenaren: de hoofden van diplo

matieke zendingen en consulaire posten of 
hun plaatsvervangers, alsmede die andere 
personen, welke door Onze Minister van Bui
tenlandse Zaken tot het heffen van kansela
rijrechten zijn of worden aangewezen; 

2 . ambtsgebied: het dist rict of - geen dis
trict vast gesteld zijnde - het ressort of sub
ressort va n de ambtenaar; 

3. land: het gebied van een vreemde Mo
gendheid of van derzelver kolonie, protecto
raat of ander gewest of m a ndaatgebied, dan 
wel een deel van zodanig geb ied; 

4. heffen: het berekenen en ten laste stel
len, onverschillig of de betaling vooruit, ge
lijktij_dig of later geschiedt; 

5. handeling: de dienst, welke de ambte
naar ten behoeve van een persoon verricht; 

6. persoon: een natuurlijk persoon, of een 
rechtspersoon, hetzij naar het recht van het 
Rijk in Europa, Indonesië, Suriname of de 
Nederlandse Antillen, hetzij naar buiten
lands recht; 

7. belanghebbende: de persoon, te wiens 
b;ihoeve de ambtenaar de handeling verricht; 

8. gezin: een echtpaar zonder kinderen, 
of een echtpaar met een of meer minderjarige 
kinderen, uit deszelfs huwelijk of uit een vorig 
huwelijk van een der echtgenoten geboren, 
of een vader met een of meer zijner minder
jarige kinderen of stiefkinderen, of een moe
der met een of meer harer minderjarige kin
deren of stiefkinderen, of twee of meer min
derjarige kinderen of stiefkinderen van de
zelfde vader of de zelfde moeder buiten aan
wezigheid hunner ouders of stiefouders; 

9. Nederlands onderdaan: een Nederlands 
onderdaan, al dan niet Nederlander, of een 
persoon, staande onder Onze bescherming; 

10. Nederlands, behorende tot het staats
verband van het Koninkrijk ; 

1 I. schip: tenzij het tegendeel blijkt, een 
vaartuig, hoe ook genaamd, dat gerechtigd is, 
de Nederlandse vlag te voeren ; 

12. zeeman: de kapitein en alle andere per
sonen, vermeld in de monsterrol van een 
schip, waarop zij in dienstbetrekking zijn, 
alsmede de schipper en verdere bemanning 
van Nederlandse binnenvaartuigen, en Neder
landse onderdanen, die op een buitenlands 
schip in dienstbetrekking zijn, of die de amb
tenaar aannemelijk maken, dat zij van de 
zee- of binnenvaart of van de visserij hun 
beroep maken, met uitzondering dergenen, 
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van wie de ambtenaar bekend is, dat zij zich 
aan hun verbintenis voor een schip hebben 
onttrokken op de wijze, omschreven in arti
kel 391 van het Wetboek van Strafrecht of 
in overeenkomstige strafbepalingen in de 
wetgeving van Indonesië, Suriname of de 
Nederlandse Antillen; 

13. proces verbaal: een verslag, dat de 
ambtenaar opmaakt, dateert, ondertekent 
en in zijn archief bewaart, doch waarvan 
hij afschrift geven kan; 

14. blad: een dubbel val papier; 
15. bladzijde: 500 lettergrepen of 1 oo ideo

grammen. 
B. Waar deze wet voor de berekening van 

kanselarijrecht de maatstaf aanlegt van 
500 Bruto Register Ton 
f 100,-
een uur of een half uur 
een maand 
een jaar of een half jaar 
een bladzijde 
50 bladen, 
verstaat zij hieronder mede een aantal 

Bruto Register Ton, een bedrag, een tijdsver
loop, een aantal lettergrepen of ideogrammen 
of een aantal bladen, dat beneden deze maat
staf blijft of na toepassing daarvan alsnog 
overschiet. 

Art. 2. A. De ambtenaren, bedoeld in 
art. 1, heffen van alle personen, te wier be
hoeve zij een handeling verrichten, in deze 
wet genoemd, het kaneslarijrecht, daarvoor 
bij deze wet bepaald. 

B. Zij laten de heffing van dat recht na, 
wanneer deze wet zulks voorschrijft, en kun
nen de heffing nalaten, wanneer deze wet zulks 
veroorlooft. 

C. Zij heffen geen kanselarijrecht met be
trekking tot handelingen, waarvoor door of 
ingevolge deze wet geen recht bepaald wordt. 

D. Is de ambtenaar belast met de alge
mene behartiging der belangen van een 
ander land, zo is deze wet toepasselijk op de 
handelingen, uit die behartiging voortvloei
ende, en zullen, onverminderd de verhoging, 
bedoeld bij artikel 8, de woorden Nederlands 
en Nederlands onderdaan, voorkomende in 
deze wet, geacht worden, ter zake van die 
handelingen te zijn vervangen door overeen
komstige woorden betreffende dat land. 

E . Is de ambtenaar echter belast met het 
beheer van een bestaande diplomatieke zen
ding, consulaire post of ander bestaand kan
toor van een ander land, zo past hij op de 
handelingen, uit dat belieer voortvloeiende, 
de voorschriften toe, welke dat land met be
trekking tot kanselarijrechten mocht geven 
of gegeven hebben, en zal Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken bepalen, welke de be
stemming zal zijn van de gelden, die de amb
tenaar uit dezen hoofde heft . 

F . Onze Minister van Buitenlandse Zaken 
is bevoegd, overeenkomstig de bepalingen 
dezer wet voor handelingen, in deze wet ge
noemd, die te zijnen departemente verricht 
woPC!en, het recht te heffen, daarvoor bij 
deze wet bepaald, tenzij er voor die hande
lingen, indien te zijnen departemente ver
richt, een ander recht is of zal worden vast
gesteld, onder welke benaming ook. 

G. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor, een kanselarijrecht in te stellen voor 
een handeling, niet in deze wet genoemd . 
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Daarop zijn de bepalingen dezer wet van toe
passing. 

H. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor, bij gebleken noodzaak het bedrag van 
een kanselarijrecht, bij deze wet bepaald, te 
verlagen. 

Art. 3. A. Wij behouden Ons de bevoegd
heid voor, t e bepalen, dat de ambtenaren 
ten laste van belanghebbenden tot een be
paald land behorende, voor één of meer han
delingen, in stede van het kanselarijrecht, 
daarvoor b ij deze wet bepaald, een kansela
rijrecht heffen, gelijk aan dat , hetwelk de 
ambtenaren van dat land voor die hande
lingen aan Nederlandse onderdanen in reke 
ning brengen . 

B. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor, met vreemde Mogendheden overeen
komsten aan te gaan, waardoor bepaalde 
kanselarijrechten, bij deze wet bepaald, ten 
behoeve van belanghebbenden, tot het staats
verband dier Mogendheden behorende, wor
den opgeheven of gewijzigd. 

Art. 4. De ambtenaar heft geen kansela
rijrecht voor handelingen: 

A. ten behoeve van burgerlijke of mili
taire instanties van het Koninkrijk der Neder
landen of deszelfs staatsrechtelijke of admini
stratieve onderdelen; 

B. ten behoeve van buitenlandse auto
riteiten, wanneer hij meent , van de heffing
van kanselarij recht te moeten afzien; 

C. ten behoeve van leden van het perso
neel binnen en buiten 's lands, ressorterende 
onder Onze Minister van Buitenlandse Zaken, 
al dan niet verbonden aan een diplomatieke 
zending of consulaire post, doch alleen, wan
neer de handelingen verricht worden ten 
behoeve van de vervulling der ambtelijke 
taak van die leden van het personeel; 

D. ten behoeve van natuurlijke personen, 
die hem hun onvermogen aannemelijk maken; 

E. in verband met de dienstplicht dan 
wel met vrijwillige dienstneming bij enig 
onderdeel der strijdkrachten van het Konink
rijk; 

F. ten behoeve van hulp-acties of instel
lingen van weldadigheid, wanneer de ambte
naar meent, van de heffing van kanselarij
recht te moeten afzien. 

Art. 5. A. Bij uitzondering kan de amb
t enaar het bedrag van het kanselarijrecht, 
met inbegrip van de opslag, waarmede dit in 
voorkomende gevallen ingevolge een of meer 
der artikelen 6, 7, 8 en ro verhoogd is, ver
minderen met de helft, indien belanghebben...;-, 
weliswaar niet zijn onvermogen aannemelijk 
maakt, maar het voor deze naar het oordeel 
van de ambtenaar nochtans te bezwarend 
zou zijn, het recht onverminderd te voldoen. 
• B. D;t artikel is niet van toepassing op 
het kanselarijrecht, voorzien bij artikel 17. 

Art. 6. Wanneer de ambtenaar ten ver
zoeke van een persoon of in diens welbegre
pen belang een handeling verricht: 

A. tussen de uren, voor elke diplomatieke 
zending of consulaire post door Onze Minis
ter van Buitenlandse Zakeri te bepalen ; 

B . op Zondag; 
C. op feest- en rouwdagen, voor elke diplo

matieke zending of consulaire post door Onze 
Minister van Buitenlandse Zaken aan te 
wijzen, 

verhoogt hij het kanselarijrecht met so%, 
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met dien verstande dat dit artikel niet van 
toepassing is op 

I. , Mekkagangers, die Nederlands onder
daan zijn; 

II. handelingen, die vóór het begin der 
sub A . bedoelde uren zijn aangevangen en 
niet langer dan een half uur na dit begin 
voortduren; 

III. de tariefposten, waarbij deze wet 
vermeldt, dat zij voor verhoging ingevolge 
dit artikel niet vatbaar zijn, 

doch voorts ·met dien verstande, dat die 
verhoging toepasselijk is op de maxima en 
minima, bij deze wet bepaald . 

Art. 7. A. Wanneer de ambtenaar ten 
verzoeke van een persoon of in diens welbe
grepen belang een handeling verricht buiten 
zijn kanselarij, verhoogt hij het kanselarij
recht met so%, met dien verstande, dat de 
verhoging niet toepasselijk is op posten, waar
bij deze wet vermeldt, dat zij voor verhoging 
ingevolge dit artikel niet vatbaar zijn. 

B. De verhoging, bedoeld sub A, is toe
passelijk op de maxima en minima, bij deze 
wet bepaald. 

C. Bij de berekening van kanselarijrecht 
per uur of half uur voor een handeling, buiten 
de kanselarij verricht, komt aneen de duur 
der handeling zelf in aanmerking, met dien 
verstande, dat de gehele duur der afwezig
heid in aanmerking komt, wanneer de tocht 
heen en terug op de kortst mogelijke route 
en zonder onnodig oponthoud langer dan een 
uur duurt. 

Art. 8. Heeft de ambtenaar niet de over
tuiging, dat belanghebbende Nederlands 
onderdaan is , zo verhoogt hij het kanselarij
recht met so%, met dien verstande, dat deze 
bepaling niet van toepassing is op de rechten, 
voorzien bij de artikelen 3 en 17, noch op de 
posten, waarbij deze wet vermeldt, dat zij 
voor verhoging ingevolge dit artikel niet vat
baar zijn . 

Art. 9. De verhogingen, voorzien bij de 
artikelen 6, 7 en 8, zijn niet van elkander te 
berekenen. 

Art. 10. Met ingang van een jaar na 
het in werking treden dezer wet verdubbelt 
de ambtenaar voor een handeling ten behoeve 
van een Nederlands onderdaan, buiten het 
Koninkrijk verblijvende, zolang áeze zich 
niet na verloop van drie maanden, te rekenen 
van zijn aankomst in het ambtsgebied, of 
van een jaar na het in werking treden dezer 
wet, persoonlijk of schriftelijk voor inschrij
ving bij de ambtenaar heeft aangemeld, het 
kanselarijrecht, dat belanghebbende ver
schuldigd mocht zijn, in voorkomende geval
len na verhoging ingevolge de artikelen 6 en 7. 

Art. 11. A. Onze Minister van Buiten
landse Zaken is bevoegd, coëfficiënten vast 
te stenen of opnieuw vast te stenen, waarmede 
de ambtenaren in landen, door hem aan te 
duiden, hetzij ane kanselarijrechten verme
nigvuldigen, hetzij die, welke Onze Mini ster 
hiervoor in aanmerking brengen zal. 

B. De coëfficiënten zijn niet toepasselijk 
op kanselarijrechten, geheven ingevolge de 
artikelen 3 en 17, noch, wanneer zij verhoging 
betekenen, op tariefposten, waarbij deze wet 
zulks vermeldt. 

C. Het coëfficiënt geldt mede voor de 
maxima en minima, bij deze wet bepaald. 

D. De artikelen 5, 6, 7, 8 en IO hebben 
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betrekking op kanselarijrechten, waarop het 
coëfficiënt is toegepast. 

Art. 12. A. De kanselarijrechten worden 
verevend in de munt van de plaats, waar zij 
worden betaald. 

B. De herleiding in buitenlandse munt 
van kanselarijrechten, die niet in Nederlandse 
munt worden betaald, geschiedt naar de koers, 
door Ons met de betrokken vreemde mogend
heid overeengekomen, of, indien zulks niet 
geschied is, naar de koers van de dag, waarop 
de heffing plaats vindt. 

C. Ter verantwoording van kanselarij
rechten, in buitenlandse munt geheven inge
volge de artikelen 3 en 17 of als een percen
tage van een bedrag, geschiedt de herleiding 
in Nederlandse munt naar de koers, bedoeld 
sub B. 

D. Onze Minister van Buitenlandse Zaken 
is bevoegd, regelen te stenen voor afronding 
der koersen, sub B. en C. bedoeld. 

E. Bij gebreke ener algemeen erkende 
notering, waaruit de koers van de dag zou 
kunnen blijken, bepaalt Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken de koers voor het her
leiden van kanselarijrechten telkens wanneer 
hij aanleiding daartoe aanwezig acht. 

Art. 13. A. De honoraire consulaire amb
tenaren heffen de kanselarijrechten te eigen 
bate tot een bedrag van zesduizend gulden 
per kalenderjaar behoudens bevoegdheid 
van Onze Minister van Buitenlandse Zaken, 
om voor een bepaalde standplaats dit bedrag 
hoger of Jager te stenen. Hetgeen de honoraire 
consulaire ambtenaren gedurende het kalen
derjaar boven het hun toekomende bedrag 
geheven hebben, verantwoorden zij aan 
's Rijks schatkist. 

B. De overige ambtenaren verantwoorden 
alle kanselarijrechten, door hen geheven, aan 
's Rijks schatkist. 

C. Het coëfficiënt, voorzien bij artikel 11 , 
is toepasselijk op het bedrag, bedoeld in Jid A. 

D. Onze Minister van Buitenlandse Zaken 
is bevoegd, regelen vast te stenen, naar welke 
op een standplaats , waar zowel een beroeps
ambtenaar als een honorair consulair ambte
naar gevestigd is, de kanselarijrechten geheel 
of ten dele ten bate van laatstgenoemde 
komen. 

E . Onze Minister van Buitenlandse Zaken 
is bevoegd, te bepalen, dat zekere handelingen, 
in deze wet genoemd, alleen door beroepsamb
tenaren kunnen worden verricht, en desge
wenst regelen te stenen, volgens welke niet
temin het kanselarijrecht, aan die handelingen 
verbonden, geheel of gedeeltelijk ten bate 
komt van de honoraire consulaire ambtenaar, 
binnen wiens ambtsgebied de handeling is 
aangevraagd, of belanghebbende woont of 
zich bevindt. 

Art. 14. A. De ambtenaar kan aan be
langhebbende, zo mogelijk na ruggespraak 
met hem, de noodzakelijke onkosten in reke
ning stenen, welke hij voor het verrichten 
van een handeling maakt, ook indien hij de 
handeling niet voltooit of om andere reden 
geen kanselarijrecht heft. 

B. De ambtenaar kan aan de belangheb
bende de schade, niet door verzekering ge
dekt, in rekening stellen, welke hij door het 
verrichten van een handeling mocht Jijden, 
ook indien hij de handeling niet voltooit of 
om andere reden geen kanselarijrecht heft. 



S. 1948, I 481 

Art. 15. A. De ambtenaar kan vooruit
betaling van kanselarijrecht vorderen en 
voorschot verlangen voor de onkosten, be
doeld bij artikel 14. 

B. Op stukken, die hij tegen betaling van 
kanselarijrecht afgeeft, aftekent of afstem
pelt, vermeldt hij het bedrag in Neder\imdse 
en buitenlandse munt van de kanselanirech
ten, daarvoor door hem geheven, alsmede de 
artikelen of tariefposten dezer wet, waarnaar 
hij ze berekend heeft, de omrekeningskoers 
en de nummers, waaronder de handelingen 
in zijn register voorkomen. . 

C. Hij verstrekt belanghebbende op diens 
verzoek een gedetailleerde kwijting, door hem 
ondertekend, hetzij voor het geheven k~nse
larijrecht, alsmede onkosten en schad_e, inge
volge artikel 14 aan belanghebbende in rek«:: 
ning gesteld, hetzij voor het bedrag, dat hiJ 
ingevolge lid A. als vooruitbetaling of voor
schot heeft ontvangen. 

D. Geschiedt het afgeven, aftekenen of 
afstempelen van een stuk kosteloos, zo stelt 
hij daarop het woord "gratis" met vermelding 
van het artikel of de tariefpost, op grond 
waarvan hij de handeling kosteloos verricht 
heeft. 

Art. 16. A. Twijfelt de ambtenaar, welk 
artikel of welke tariefpost dezer wet op een 
handeling betrekking heeft, zo past hij die 
artikelen en tariefposten toe, waarbij het 
laagste recht voorzien is , doch staat het hem 
vrij, desgewenst on~er toepassing ':a!' artikel 
15 lid A de beslissing van Onze Minister van 
B~itenla::idse Zaken in te roepen. Beslist deze, 
dat belanghebbende te weinig heeft betaald, 
dan is deze gehouden, het verschuldigde aan 
te zuiveren. 

B. Meent belanghebbende, dat de amb
tenaar hem ten onrechte of te veel kanselarij
recht onkosten of schade heeft in rekening 
gebra'.cht, zo is hij niettemin gehouden, de 
ambtenaar het bedrag te voldoen, dat deze 
van hem vordert, doch staat het hem vrij, de 
beslissing van Onze Minister van Buiten
landse Zaken in te roepen. Beslist deze, dat 
belanghebbende ten onrechte of te veel be
taald heeft, zo wordt hem het niet verschul
digde terug betaald. 

Art. 17. 1. Wij behouden Ons de be
voegdheid voor, regelen vast te stellen, krach
tens welke de ambtenaar 

A. ten laste van een schip, dat de vlag 
voert van het land, waar hij gevestigd is, en 
dat uit zijn ambtsgebied naar Nederland, 
Indones ië, Suriname of de Nederlands e An
tillen vertrekt, als kanselarijtecht de tegen
waarde heft van het bedrag in Nederlandse 
of andere munt, dat door een vertegenwoor
diger van het land, welks vlag het schip voert, 
geheven zou worden, uit welke hoofde ook, 
van een Nederlands schip, dat onder gelijke 
omstandigheden uit een Nederlandse haven 
naar dat land vertrok; 

B. ten laste van een buitenlands schip, 
dat niet de vlag voert van het land, waar hij 
gevestigd is, en dat uit zijn ambtsgebied naar 
Nederland, Indonesië, Suriname of de ~eder
landse Antillen vertrekt, als kanselanJrecht 
het bedrag heft, dat in de ter plaatse geldige 
of andere munt door een vertegenwoordiger 
van het land, welks vlag het schip voert, ge
heven zou worden, uit welke hoofde ook, van 
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een Nederlands schip, dat onder gelijke om
standigheden naar dat land vertrok. 

2. Onder buitenlandse schepen in de zin 
van dit artikel zijn niet te verstaan schepen, 
varende onder vreemde vlag, welke door een 
Nederlandse ondernemer zijn gehuurd of 
voor bepaalde tijd zijn bevracht. 

Art. 18. De ambtenaar heft als kansela
rijrecht: 

Post 1. 
Voor de expeditie van een schip (waaronder 

te verstaan is het nazien, aftekenen, registre
ren en bewaren van de scheepspapieren en 
de in- en uitklaring op plaatsen, waar de amb
tenaar deze verricht), behalve wanneer de 
reis rechtstreeks heeft plaats gehad tussen een 
Nederlandse haven en een buitenlandse haven 
op de Schelde, de Maas, de Rijn of de Eems, 
op de zijwateren dezer rivieren of op de ka
nalen tussen Nederland en andere landen op 
het vasteland van Europa, dan wel tussen 
zodanige buitenlandse havens, 

per 500 Bruto Register Ton per reis .... ... ..! 2,50 
met dien verstande 

A. dat een schip in dezelfde haven ge
durende één kalenderjaar niet meer dan tien 
maal het recht voor expeditie verschuldigd 
is onverminderd de verplichting van de ka
pltein, om de ambtenaar s~heepspapi~ren te 
vertonen in gevallen, waarin de wet dit voor 
schrijft; 

B. dat de ambtenaar het recht voor een 
sleep berekent naar het hoogste totaal, in
komend of uitgaand, van de inhoud der Neder
landse schepen, waaruit zij bestaat, met in
begrip van Nederlandse sleepboten. 
Post 2.* 

Voor handelingen in verband met de uit
reiking van een getuigschrift betreffende in
beiteling of aanbrenging op een schip of bi~: 
nenvaartuig van de merken, bedoeld biJ 
art. 8 (1) van Ons Besluit van 28 December 
1925 (Staatsblad No. 518), boven de rechten, 
voorzien bij Ons Besluit van 31 Juli 1926 
(Staatsblad No. 289), per uur f 10.-en f 20.-

Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 7. 
Post 3. 

Indien hij is aangewezen als zijnde bevoegd 
tot het afgeven of vernieuwen van tijdelijke 
vergunningen tot het voeren van de Neder
landse vlag, gelijk bedoeld bij artikel 13 der 
Zeebrievenwet 1926 (Staatsblad No. 178), 

Voor een afgifte of vernieuwing f 10.- en 
f 20.-
Post 4. 

Voor het stellen op een zeebrief van een 
aantekening betreffende inhoudsverandering 
of verbouwing van het schip f I o.- en f 20.-
Post 5. 

Voor de inzending van een vervallen zee
brief of van een buitengewone zeebrief of voor 
bemiddeling tot het bekomen van een nieuwe 
zeebrief of een voorlopige zeebrief of tot het 
verkrijgen van een verlenging van een zeebrief, 
een voorlopige zeebrief of een buitengewone 
zeebrief f 5.- en f 10.-

* De posten 2 tot en met 20 ten laste van 
een schip van minder dan en minstens 500 
B. R. T. bedragen de daarachter gevoegde 
cijfers. 
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Post 6. 
Voor ambtelijke aanhechting aan een zee

brief van een blad van de afmeting der daarin 
aanwezige vervolgbladen f 1.- en f 2.-
Post 7. 

Voor het opmaken en afgeven van een ver
klaring, inhoudende dat een schip niet meer 
gerechtigd is, de Nederlandse vlag te voeren, 
of voor werkzaamheden, verband houdende 
met de verkoop van een schip en niet elders 
bij deze Wet voorzien, per uur f 15.- en f 20. 
Post 8. 

Voor het aftekenen van een scheepsdag
boek, wanneer het recht, bij post 1 voorzien, 
niet of ingevolge de bepaling sub A. van die 
post niet meer, verschuldigd is f 2.50 en 
f 5,-

Post 9. 
Voor het nummeren en waarmerken der bla

den van een scheepsdagboek per 50 bladen 
f 2.50 en f 5.-

Post 10. 
Voor bemiddeling tot het verkrijgen van 

een çertificaat voor een schip, dan wel van 
bericht, dat dit afgegeven is, en in het laatste 
geval mede voor het afgeven van een desbe
treffende verklaring f 5.- en f ro.-
Post 1 r. 

Voor bemiddeling tot het bewerkstelligen 
van keuring der draadloze installatie van een 
schip of het verkrijgen van een radio-veilig
h~ids-certificaat f 5.- en f ro.-
Post 12. 

Voor het verlengen van een certificaat voor 
een schip f 5.- en f ro.-
Post 13. 

Voor het afgeven of aftekenen van een ge
zondheidspas voor een Nederlands schip f 2.50 
en f 5.-
Post 14. 

Voor het afgeven of aftekenen van een ge
zondheidspas voor een buitenlands schip 
f ro.- en f 20.-

Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 8, 
en wordt niet afzonderlijk berekend, wanneer 
artikel 17 toepassing vindt. 
Post 15. 

Voor bemiddeling tot het bekomen van af
wijking of vrijstelling, als bedoeld bij artikel 
1 l der Wet op de Zeevaart-diploma's 1935 
(Staatsblad No. 456) of bij artikel 9 der Wet 
op de Zeevisvaart-diploma's 1935 (Staatsblad 
No. 455) dan wel bij overeenkomstige bepa
lingen in de wetgeving van Indonesië, Suri
name of de Nederlandse Antillen, alsmede 
voor het afgeven van een desbetreffende ver
klaring, per persoon f 2.50 en f 5.-
Post 16. 

Voor het afgeven van een verklaring betref- ' 
fende het aantal of de hoedanigheid der op
varenden van een schip, behalve wanneer de 
handeling inbegrepen is in die, waarin post 37 
voorziet, f 5.- en f ro.-
Post 17. 
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Post 18. 
Voor verandering of aanvulling van de tPkst 

van een monsterrol per bladzijde f 2.- en f 4. 
Post 19. 

Voor ambtelijke toevoeging aan een mon
sterrol van een inlegvel in tweevoud, per blad
zijde f r.- en f 2.-

Post 20. 
Voor het aanbrengen op de monsterrol van 

een aantekening betreffende vervanging van 
de kapitein en voor verdere handelingen, die 
hiermede in verband mochten staan, f 2.50 
en f 5.- · 

Post 2r. 
Voor aanmonstering of bijmonstering met 

inbegrip van het paraferen der beide exem
plaren van· de arbeidsovereenkomst, dan wel 
voor afmonstering of afschrijving op de mon~ 
sterrol, om welke reden ook, en het voor ge
zien tekenen, desverlangd, van een aanteke
ning betreffende het eindigen van de dienst 
aan boord op de monsterrol en het monster
boekje,of een van beide 

per persoon f 2.-
Post 22. 

Voor het verlenen der vergunning, bedoeld 
in artikel 87, lid 4, van het Schepenbesluit 
1932 (Staatsblad No. 563), 

per persoon f l .
Post 23 . 

Voor het afgeven van een monsterboekje 
of voorlopig monsterboekje 

ten laste van de schepeling f 1 .50 
Het recht, bij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge de artike
len 7, 8 en II. 

Post 24. 
Voor het verlenen der toestemming, be

doeld bij artikel 394-bis, lid 2, van het Wet
boek van Strafrecht of b ij overeenkomstige 
bepalingen in het strafrecht van Indonesië, 
Suriname of de Nederlandse Antillen, alsmede 
voor het afgeven van een desbetreffende ver
klaring 

per persoon f 2.50 
Post 25. 

Voor bemiddeling tot het terugbrengen op 
een schip van een schepeling, die zich aan zijn 
verbintenis tot dienst aan boord van dat 
schip onttrekt, 

ten laste van de schepeling f 5.
Post 26. 

Voor het afgeven van een verklaring, dat 
de ambtenaar geen beletsel bekend is tegen 
het aanmonsteren van een persoon, 

te diens laste f 0,50 
Het recht, bij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 1 r. 
Post 27. 

Voor het afgeven van een gewaarmerkt 
uittreksel uit het monsterings-register, of 
van een verklaring, inhoudende, dat een per
soon tot de bemanning van een schip behoort 
of behoord heeft, 

per persoon f 0.50 
Het recht, bij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevblge artikel 11. 
Post 28. Voor het opmaken van een monsterrol in 

tweevoud f 2,50 en f 5.-
met dien verstande, dat het recht, bij deze 

post voorzien, per bladzijde te heffen is, indien 
de monsterrol geschreven moet worden. 

Voor het afgeven van een stuk, dat een 
zeeman in staat stelt, aan wal te gaan, of voor 
stappen bij een buitenlandse instantie, om 

1 hem daartoe in staat te stellen, 
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ten laste van het schip, indien hij daarop 
in dienstbetrekking is; anders te zijnen 

laste f 0,50 
Het recht, bij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge artikel Ir. 

Post 29. 
Voor het opnemen van een scheepsver

klaring, als voorzien bij artikel 353, lid 1, van 
het Wetboek van Koophandel, 

Post 30. 

per uur f 15.
alsmede per bladzijde f 2.-

Voor het opnemen van een voorlopige 
scheepsverklaring, als voorzien bij artikel 
353, lid z, van het Wetboek van Koophandel. 

per uur f 5.
alsmede per bladzijde f 2.-

Post 31. 
· Voor het opnemen van een volledige 
scheepsverklaring, al dan niet aansluitende 
op een voorlopige, 

Post 32. 

per uur f IS.
alsmede per bladzijde f 2.-

Voor het opnemen van een scheepsver
klaring ingevolge de wetgeving van Indone
sië, Suriname of de Nederlandse Antillen 

A. indien het een voorlopige verklaring 
is 

B. overigens 

Post 33. 

per uur f 5.
alsmede per bladzijde f 2.-

p er uur f 15.
alsmede per bladzijde f 2 .-

Voor medewerking tot het redden van een 
schip of deszelfs uitrusting, lading of opva
renden of voor de zorg voor wrakgoed 

ten Jaste van het schip per uur f 15,
Het recht , bij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 7. 

Post 34. 
Voor medewerking tot het regelen van 

avary 
per uur f 15,-

Post 35. 
Voor het opmaken en afgeven van een be

schikking' in scheepvaartzaken 
per uur f 10.

Post 36. 
Voor het aanwijzen van een deskundige 

in scheepvaartzaken en het opmaken van het 
desbetreffend proces-verbaal . . . . f ro.-

Post 37. 
In havens, door Onze Minister van Buiten

landse Zaken aangewezen of aan te wijzen, 
voor het keuren van een schip, dat 

A. niet meer dan 1000 reizigers vervoert, 
f 100.

B. meer dan rooo doch niet meer dan 2000 
reizigers vervoert, . . . . . . . f 175.-

C. meer dan 2000 reizigers vervoert, 
f 250.-

Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge de artikelen 
7 en Ir. 
Post 41. 

Voor het afgeven of aftekenen van een ge
zondheidsverklaring voor een Nederlands 
luchtvaartuig . . . . . . . . . . f 5.-
Post 42. 

Voor het afgeven of aftekenen van een ge-
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zondheidsverklaring voor een buitenlands 
luchtvaartuig . . . . . . . . . f zo.

Het recht bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 8. 

Post 43. 
Voor medewerking tot het redden of ber

gen van een luchtvaartuig of deszelfs uitrus
ting, lading of opvarenden, of voor de zorg 
voor wrakgoed 

per uur f 15.
Het recht, bij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 7. 

Post 51. 
Voor het bewerkstelligen van een minne

lijke schikking, of het beslechten van een 
geschil als scheidsman, dan wel voor het doen 
van uitspraak ingevolge artikel 6 sub 1 of z 
der Consulaire Wet 1871 (Staatsblad No. 91) 

ten laste der verliezende partij of - zo deze 
niet is aan te wijzen - bij gelijke delen ten 
laste van alle partijen 

per uur f 10.-
Post 52. 

Voor het opmaken van het desbetreffende 
proces-verbaal ten laste als voren 

per bladzijde 
Post 53. 

f ' s.-

Voor een aanvrage tot betekening van een 
stuk, gelijk die voorzien is bij artikel 1 van 
het Verdrag betreffende de Burgerlijke Rechts
vordering (Staatsblad 1909 No. 120), nihil 

Post 54. 
Voor het betekenen van een stuk in een 

burgerlijke zaak of voor de eenvoudige uit
reiking daarvan, alsmede voor het verstrek
ken van een desbetreffend bewijs dan wel van 
de verklaring, dat de betekening of uitreiking 
niet bewerkstelligd kon worden, een en ander 
tenzij wet of verdrag anders bepaalt , f 5.-

Post 55. 
Voor het uitreiken tegen ontvangbewijs 

van een stuk. niet elders in deze wet genoemd, 
of het afgeven van een verklaring, dat de uit
reiking niet bewerkstelligd kon worden, f 5.-

Post 56. 
Voor het overmaken van een rogatoire 

commissie ingevolge artikel 9 van het Ver-· 
drag betreffende de Burgerlijke Rechtsvor
dering (Staatsblad 1909, No. 120) nihil 
Post 57. 

Overigens voor het overmaken van een 
rogatoire commissie, tenzij wet of verdrag 
anders bepaalt, f 5--· 
Post 58. 

Voor het beëdigen van een persoon of het 
ontvangen der belofte of verklaring, aan de 
eed gelijk gesteld, alsmede voor het opmaken 
van een desbetreffend proces-verbaal f 5.-
Post 59. 

Voor het horen of ondervragen van een ge
tuige of deskundige in een burgerlijke zaak 
op Jast van de rechter in Nederland , Indonesië, 
Suriname of de Nederlandse Antillen 

per uur f 5.
Post 60. 

Voor het opmaken van het desbetreffend 
proces-verbaal 

per bladzijde f 5.-
Post 6r. 

Voor het bijwonen van een terechtzitting 
of ambtelijk onderzoek · 
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A. ten behoeve van een zeeman nihil 
B. overigens per uur f 5.
Het recht, bij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 7. 
Post 62. 

Voor bemiddeling tot het verkrijgen van 
verzachting van straf of ontslag uit verzeker
de bewaring, tenzij de ambtenaar meent, van 
heffing van kanselarijrecht te moeten afzien, 

per uur f 5.
Post 63 . 

Voor bemoeiingen in zake voogdij of cura
tele, voor zover de ambtenaar niet meent, 
van heffing van kanselarijrecht te moeten af
zien, 

per uur f 5.-
Post 64. 

Voor zorg voor een krankzinnige of zwak
zinnige, of voor bemoeienis totdiensopneming 
in, of ontslag uit, een gesticht 

A. met betrekking tot een zeeman nihil 
B. overigens per uur f 5.-

Post 65. 
Voor medewerking tot het bewerkstelligen 

van voornaams- of naamsverandering door 
de autoriteiten in Nederland, Indonesië, 
Suriname of de Nederlandse Antillen 

per uur f 5.-
Post 66. 

Voor het ambtelijk doorzenden of aanbie
den van een verzoekschrift of ander stuk aan 
een Nederlandse of buitenlandse instantie, 
tenzij de handeling elders bij deze wet is 
voorzien, 

A. ten behoeve van een zeeman 
B. overigens 

Post 71. 

nihil 
f 2.50 

Voor het verkrijgen of afgeven van het be
wijs, voorzien bij artikel I der wet van 
7 Juli 1906 (Staatsblad No. 162), of van een 
soortgelijk bewijs f 2.50 
Post 72. 

Voor het opmaken en afgeven van een ver
klaring betreffende de geldigheid in een be
paald land van een huwelijk of een echtschei
ding per uur f 5.-
Post 73. 

Voor medewerking tot het totstandkomen 
van een huwelijk, tenzij de ambtenaar het 
huwelijk voltrekt of deze wet de handeling 
afzonderlijk belast, 

per uur f 5.-
Post 81. 

Voor het afgeven van een verklaring, in
houdende dat een persoon heeft te kennen 
gegeven, zijn paspoort of een of meer stukken 
te hebben verloren of niet te kunnen vertonen, 

f s.
Post 82. 

Voor het afgeven van een verklaring, in
houdende, dat de nationaliteit van een per
soon zich in onderzoek bevindt, f 2.50 
Post 83. 

Voor het afgeven van een verklaring, in
houdende, dat een persoon de ambtenaar 
verzocht heeft, hem in te schrijven in het 
register van Nederlandse onderdanen in zijn 
ambtsgebied, f 1 .50 
Post 84. 

Voor het afgeven van een verklaring, in
houdende, dat een persoon is of was inge
schreven in het register van Nederlandse 
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onderdanen in het ambtsgebied van de amb
tenaar, f 2.50 

Post 85. 
Voor het afgeven van een verklaring, in

houdende, dat een persoon vroeger een ken
nisgeving overeenkomstig de Wet op het 
Nederlanderschap en het Ingezetenschap 
1892 (Staatsblad No. 268) heeft gedaan, f 5.-

Post 86. 
Voor het afgeven van een verklaring be

treffende verlies van het Nederlands onder
daanschap door één persoon of een gezin 

f IO.
Het recht, bij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 8. 

Post 87. 
Voor medewerking tot het verkrijgen van 

een bewijs van ontslag uit, of verlies van, een 
buitenlandse nationaliteit per half uur f 5.

Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 8. 
Post 88. 

Voor bemoeiingen, bij deze wet niet afzon
derlijk voorzien, ter zake van naturalisatie 
tot Nederlander, onverschillig of artikel 3-bis 
der Wet op het Nederlanderschap en het 
Ingezetenschap 1892 (Staatsblad No. 268) op 
de naturalisatie van toepassing is, 

per uur f 5.
Het recht, bij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 8. 
Post 89. 

Voor het afgeven van een verklaring, i.n
houdende, dat een persoon naturalisatie tot 
Nederlander heeft aangevraagd, f s.

Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 8. 
Post 90. 

Voor het afgeven van een verklaring, in
houdende, dat een persoon het bewijs heeft 
bijgebracht, dat hij de nationaliteit van een 
ander land dan Nederland verkregen heeft , 

f IO.
Het recht, b ij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 8. 
Post 91. 

Voor het afgeven of vernieuwen, ten hoog
ste voor een jaar, van een bewijs van bescher
melingschap ten behoeve van één persoon 
of van een gezin . . . . . . . . . f 5.-

Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 8. 
Post 92. 

Voor het afgeven van een verklaring be
treffende het verlies van Nederlands be
schermelingschap door één persoon of door 
een gezin. f s.-

Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 8. 
Post 101. 

Voor het afgeven of verlengen van een pas
poort voor niet langer dan twee jaar ten be
hoeve van één Nederlands onderdaan, al dan 
niet vergezeld van één of meer van deszelfs 
kinderen beneden de leeftijd van vijftien 
jaar, ho.
met dien verstande, dat de ambtenaar het 
kanselarijrecht, bij deze post voorzien, niet 
heft voor het afgeven of verlengen van een 
paspoort op verzoek van een buitenlandse 
instantie in geval van deportatie. 
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Post -102. 
Voor het afgeven of verlengen van een 

collectieve lijst, die paspoorten vervangt, 
per persoon f I .

doch niet minder dan f 10.
Post 103. 

Voor het afgeven of verlengen, voor niet 
langer dan één jaar, van een reis-document 
ter vervanging van een paspoort ten behoeve 
van één persoon, al dan niet vergezeld van 
één of meer van deszelfs kinderen beneden 
de leeftijd van vijftien jaar, f 10.-
Post 104. 

Voor het afgeven van een zeepas ten be
hoeve van een Nederlands onderdaan f !.-
Post 105. 

Voor het afgeven of verlengen van een be
wijs van nationaliteit, niet dienende tot het 
verlaten van het land, waar het wordt afge
geven, 

A. ten behoeve van één persoon f 2.50 
B. ten behoeve van een gezin f 5.-

Post 106. 
Voor het afgeven van een verblijfpas voor 

een bepaald land of een bepaalde plaats, niet 
dienende tot het verlaten van het land, waar 
hij is afgegeven, 

A. ten behoeve van één persoon f 2.50 
B. ten behoeve van een gezin f 5.-

Post 107. 
Voor het afgeven of verlengen van een pas

poort, voor niet langer dan één jaar, ten be
hoeve van één vreemdeling, al dan niet ver
gezeld van één of meer van deszelfs kinderen 
beneden de leeftijd van vijftien jaar, f 10.-

Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 8. 
Post 108. 

Voor ambtelijke aanhechting aan een pas
poort van een blad van de zelfde afmeting 

f !.
Post 109. 

Voor het bijschrijven op een paspoort of 
op een document, bedoeld bij post 103, van 
een kind van de houder beneden de leeftijd 
van vijftien jaar f 1 .-
Post uo. 

Voor het bijschrijven van een of meer per
sonen, behorende tot het gezin van de houder, 
op een stuk, als bedoeld 

A. bij post 105 sub A. of 106 sub A, f 2.50 
B. bij post 105 sub B. of 106 sub B, f 1.-

Post III. 
Voor het geldig maken van een der stukken, 

voorzien bij post 101, 102, 103 of 107, voor 
een of meer landen, waarvoor het nog niet 
geldt, f 1.-
Post u2. 

Voor het aanbrengen in een der stukken, 
voorzien bij post 101, 102, 103, 105, ro6 of 
107, van een andere wijziging, dan die, voor
zien bij post 109, II0 of III, f !.
Post 121. 

Voor het aanbrengen van een verblijfs
visum op een paspoort of ander reis-docu
ment 

per persoon, waarvoor het stuk geldt f 6.-
Post 122. 

Voor het aanbrengen van een doorreis
visum op een paspoort of ander reis-document 

per persoon, waarvoor het stuk geldt f 2.50 
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Post 123. 
Voor het aanbrengen van een verblijfs

visum op een collectieve lijst, die paspoorten 
vervangt, 

per persoon, waarvoor het stuk geldt f 0.60 
doch niet minder dan f 6.-

Post 124. 
Voor het aanbrengen van een doorreis

visum op een collectieve lijst, die paspoorten 
vervangt, 

per persoon, waarvoor het stuk geldt f 0.25 
doch niet minder dan f 2.50 

Post 125. 
Voor bemiddeling tot het verkrijgen van 

toestemming, om een land binnen te komen, 
te bereizen, te verlaten of door te reizen, of 
om daarheen terug te keren, voor zover de 
handeling niet voorzien is bij post 28, 

ten behoeve van één persoon of een gezin 
per uur f 5.

Post r31. 
Voor het afgeven van een bewijs van iden

titeit, bekendheid of legitimatie, niet dienende 
tot het verlaten van het land, waar het wordt 
afgegeven, 

A. ten behoeve van één persoon f 2.50 
B. ten behoeve van een gezin f 5.-

Post r32. 
Voor het afgeven of legaliseren van een 

attestatie de vita of bewijs van in-leven-zijn, 
A. dienend tot het beuren van een bezol

diging, wachtgeld, toelage, uitkering, pen
sioen, gagement, gratificatie, riddersoldij, 
onderstand, delegatie, rente of vruchtgebruik 
van niet meer dan f 600 's jaars, nihil 

B. idem van een hoger jaarlijks bedrag: 
per maaml, waarvoor het stuk geldt, voor 

elke f 100 van het jaarlijks bedrag f 0.05 
doch niet meer dan f 5.-
C. niet dienend tot het beuren van een 

periodiek betaalbaar bedrag, f 2.50 
met dien verstande, dat de ambtenaar, 

wanneer hij de bedragen, sub A en B be
doeld, ontvangt en uitgeert, overmaakt of 
voorschiet, hiervoor geen afzonderlijk recht 
heft. 

Het recht , bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge de artike
len 8 en 1 I. 

Post 133. 
Voor het afgeven van een bewijs van woon-

plaats f 2.50 

Post 134. 
Voor het afgeven van een bewijs van goed 

gedrag, of van een stuk, inhoudende, dat een 
persoon, voor zover bekend, niet wegens een 
strafbare daad veroordeeld is, f 2.50 
Post 135. 

Voor het afgeven van een bewijs van over
lijden betreffende een Mekkaganger, die 
Nederlands onderdaan was, f 2.50 

Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikelII. 
Post 136. 

Voor bemiddeling tot het verkrijgen van 
een uittreksel uit het register van de burger
lijke stand (niet zijnde het register, gehouden 
door de ambtenaar) of van een stuk, dat de 
plaats van zodanig uittreksel inneemt, f 2.50 
Post 137. 

Voor het opsporen van een persoon of ge-
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zin, mits met goed gevolg bekroond, tenzij de 
ambtenaar meent, van heffing van kansela
rijrecht te moeten afzien, 

per uur f I.50 
P ost 138. 

Voor een onderzoek naar iemands juiste 
naam, of naar plaats of tijdstip .van een ge
b oorte, huwelijk, overlijden of ander voorval, 
en het opstellen van een desbetreffende ver
klaring, een en ander mits het onderzoek met 
goed gevolg bekroond wordt, 

per uur f 2.50 
Post 139. 

Voor het verkrijgen en verstrekken van 
inlichtingen betreffende de credietwaardig
heid, de betrouwbaarheid,de omstandigheden, 
het verleden, de moraliteit of het gedrag van 
een persoon, niet bestaande in de handeling, 
voorzien bij post 134, tenzij de ambtenaar 
meent, van heffing van kanselarijrecht te 
moeten afzien, 

per uur f 2.50 
Post 141. 

Voor medewerking tot het totstandkomen 
of registreren van een naamloze vennoot
schap of ander rechtspersoon of van een firma 

per uur f 10.
Post 142. 

Voor het afgeven van een verklaring, in~ 
houdende, dat een rechtspersoon aan de wet 
beantwoordt, f 10.-

Post 143. 
Voor het verkrijgen van een bewijs van 

registratie of erkenning van een naamloze 
vennootschap of ander recht spersoon f IQ.-

Post 151. 
Voor het opsporen van onroerend goed 

alsmede, indien nodig, het nemen van maat
regelen tot verzorging daarvan, en het op
maken, desverlangd, van een desbetreffende 
verklaring 

p er uur f 10.-
Post 152. 

Voor medewerking tot het verkrijgen of 
herkrijgen van gesequestreerd of ander on
roerend goed, en het opmaken, desverlangd, 
van een desbetreffende verklaring 

per uur f I o.
Post 153. 

Voor het aanwijzen van een beheerder, 
schatter of vendumeester voor onroerend 
goed of het afgeven van een verklaring, in
houdende, dat een persoon met het beheer, 
de schatting of de verkoop van zodanig goed 
belast is, f IQ.-

Post 154. 
Voor bemiddeling tot het verkrijgen van 

een bewijs van grondeigendom of een uittrek
sel uit het kadaster of hypotheekregister 

per uur f 10.
Post 155. 

Voor het beschrijven of schatten van on
roerend goed, of toezicht daarop, met inbe
grip van het opmaken of het verifiëren en 
egaliseren van de beschrijving of schaffing 

per uur f 10.
Post 156. 

Voor veiling of verkoop van onroerend 
goed, of toezicht daarop, met inbegrip van 
het opmaken of het verifiëren en legaliseren 
van de desbetreffende rekening en, desver
langd, het uitkeren of overmaken van de op
brengst 

s. 1948, S 481 

A. per uur f IQ.-

alsmede 
B. van de netto-opbrengst : 
I. over de eerste f 3000 I % 

I I. over het meerdere tot en metf 10.000 ¾ % 
III. over het meerdere tot en met f 25000 !0/0 
IV. over het meerdere ¼ % 

Het recht, bij deze post sub B voorzien, is 
niet vatbaar voor verhoging ingevolge art. 7. 

Post 161. 
Voor het opsporen van roerend goed, als

mede, indien nodig, het nemen van maatrege
len tot het verzorgen daarvan, en het op
maken, desverlangd, van een desbetreffende 
verklaring, een en ander voor zover de hande
ling niet voorzien is bij post 33 of 43, 

A. ten behoeve van een zeeman nihil 
B. overigens per _uur f 5.-

Post 162. 
Voor medewerking tot het verkrijgen of 

herkrijgen van gesequestreerd of ander roe
rend goed, en het opmaken, desverlangd, van 
een desbetreffende verklaring 

per uur f 5.
Post 163. 

Voor het aanwijzen van een beheerder, 
schatter of vendumeester voor roerend goed 
of het afgeven van een verklaring, inhouden
de, dat een persoon met het beheer, de schat
ting of de verkoop van zodanig goed belast 
is, f 5.-
Post 164. 

Voor het beschrijven of schatten van roe
rend goed, of toezicht daarop, met inbegrip 
van het opmaken of het verifiëren en lega
liseren der beschrijving of schatting 

per uur f 5,
Post 165. 

Voor veiling of verkoop van roerend goed, 
of toezicht daarop, met inbegrip van het op
maken of het verifiëren en legaliseren der 
rekening en, desverlangd, het uitkeren en 
overmaken van de opbrengst: 

A. per uur f 5.-
alsmede 

B. de rechten, voorzien bij post 156, sub B . 
De rechten, bij deze post sub B voorzien, 

zijn hiet vatbaar voor verhoging ingevolge 
artikel 7. 
Post 166. 

Voor het bewaren tegen ontvangstbewijs 
van gelden, kostbaarheden, documenten of 
ander roerend goed : 

A. ten behoeve van een zeeman, voor 
zover de waarde van het deposito de f 250.
niet overschrijdt nihil 

B. overigens : 
I. over de waarde, . indien bekend, te be

rekenen of te schatten, 
per maand I 0/oo 

II. anders voor elk deposito 
per maand f I.

doch per jaar in beide gevallen niet minder 
dan f 2.50 

Het recht, bij deze post sub B. voorzien, 
is niet vatbaar voor verhoging ingevolge 
artikel 6. 
Post 167. 

Voor het bezichtigen of onderzoeken van 
koopmanschappen of ander roerend goed, 
of het vergelijken van goederen met monsters 

per uur f 5--
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Post 168. 
Voor het opmaken van het desbetreffend 

procesverbaal 
per bladzijde f 5.-

Post 169. 
Voor medewerking tot het verkrijgen, be

houden, beschermen of bestrijden, in en bui
ten rechte van (1) een auteurs-recht, (2) een 
octrooi, een octrooi-aanvrage, prioriteit daar
toe of oppositie daartegen, (3) een licentie, (4) 
het recht op een handelsnaam, (5) het recht 
op een handels- of fabrieksmerk, of (6) in 
het algemeen enig recht op het gebied van 
de industriële eigendom of enig absuluut 
recht. 

per uur f5.-
Post 171. 

Voor een onderzoek naar het bestaan van 
een nalatenschap of het verstrekken van in
lichtingen betreffende het verkrijgen van een 
nalatenschap, een erfdeel, een legaat of een 
vruchtgebruik 

per uur f 5.-
Post 172. 

Voor het aanwijzen van een beheerder van 
een nalatenschap of van een deel van een 
nalatenschap, niet zijnde de nalatenschap 
van een zeeman, of het afgeven van een ver
klaring, inhoudende, dat een persoon met 
zodanig beheer belast is, f IQ.-

Post 173. 
Voor toezicht op de afwikkeling van een 

nalatenschap of gedeeltelijke nalatenschap, 
niet zijnde de nalatenschap van een zeeman, 
en voor de behartiging der belangen van 
erfgenamen of legatarissen 

per uur f 5--
Post 174 . 

Voor de gehele zorg voor een nalatenschap 
of gedeeltelijke nalatenschap, alsmede haar 
afwikkeling en de uitkering of overmaking 
van de netto-opbrengst 

A. over de activa, mits minstens f 300 I i% 
alsmede 

B. over de netto-opbrengst, mits minstens 
f IOO . 2½% 
onder het voorbehoud, dat de ambtenaar 
het recht sub B. niet heft van de nalaten
schap of gedeeltelijke nalatenschap van een 
Mekkaganger, die Nederlands onderdaan was, 

en met dien verstande, dat de ambtenaar, 
wanneer hij de handeling verricht, bij deze 
post voorzien, ter zake daarvan geen kanse
larijrecht heft, voorzien bij post 66, 137, 138, 
151, 152, 153, 155, 156, I 61, 162, 163, 164, 
165, r66, I7I, 172, 173, 191, 192, 194, 242, 
247 of 248. 

De rechten, bij deze post voorzien, zijn 
niet vatbaar voor verhoging ingevolge de 
artikelen 6, 7 en 8. 
Post 181. 

Voor het afgeven of legaliseren van een ver
klaring, inhoudende dat een dier of een zen
ding dieren, planten of andere goederen vrij 
is van ziekten, ziektekiemen of schadelijke 
insecten, of dat ter plaatse, vanwaar zij af
komstig zijn, geen gevaarlijke ziekten of 
insecten voorkomen, die zij zouden kunnen 
overbrengen, 

naar de waarde der goederen 
I. over de eerste f I ooo 5°/ 0 0 

II. over het meerdere tot en met f roooo 4°/ 00 

III. over het meerdere tot en met f 30000 3°/00 
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IV. over het meerdere tot en met f 50000 2°/00 

V . over het meerdere tot en met f 100000 
1°/oo 

VI. over het meerdere ½0 / 00 
doch niet minder dan f 1.-
noch meer dan f 250.-

De rechten, bij deze post voorzien, zijn 
niet vatbaar voor verhoging ingevolge de 
artikelen 8 en 11. 
Post 182. 

Voor het afgeven van een transitopas of 
bemoeiingen ter zake daarvan f 2.50 
Post 183. 

Voor bemoeiingen tot het verkrijgen van 
verlof, om goederen in te voeren, door te 
voeren, uit te voeren, te bezitten, te bewaren, 
te vervaardigen of te verhandelen, 

per uur f 5.
Post 184. 

Voor het afgeven of legaliseren van een 
certificaat van oorsprong 

de rechten, voorzien bij post 18 I. 
De rechten, bij deze post voorzien, zijn niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge de artike
len 6, 8 en 1 I. 

Post 185. 
Voor het opmaken en afgeven van een ver

klaring, of voor andere bemoeiingen, strek
kende tot het verkrijgen van vermindering, 
vrijstelling of restitutie van invoerrecht of 
andere heffingen, van welke aard ook, voor 
zover de handeling niet voorzien is bij post 
186, 187 of 188, 

A. ten behoeve van een zeeman nihil 
B. overigens per uur f 5.-

Post 186. 
Voor het afgeven, viseren of legaliseren 

van een lijkenpas of van een certificaat ter 
begeleiding van een urn, inhoudende de as 
van een gecremeerd stoffelijk overschot, 

A. wanneer het stuk betrekking heeft op 
het stoffelijk overschot van een zeeman, nihil 

B. Overigens f 40.-
Post 187. 

Desgelijks, ingeval van doorvoer, 
A. wanneer het stuk betrekking heeft op 

het stoffelijk overschot van een zeeman, nihil 
B. overigens f 20.-

Post 188. 
Voor het afgeven van een verklaring, in

houdende, dat een motorvoertuig, met be
trekking tot hetwelk invoerrecht betaald is, 
of zekerheid voor de betaling hiervan is ge
steld, zich weder in het buitenland bevindt 

f IQ.

Post 191. 
Voor het incasseren van een opvorderbaar 

bedrag, alsmede het bewaren en uitkeren of 
overmaken daarvan, of voor het bewerken 
der voldoening van het bedrag op andere 
weg 

A. ten behoeve van een zeeman nihil 
B. overigens over het bedrag 5% 
doch niet minder dan f 2.50 
Het percentage, bij deze post voorzien, is 

niet vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 
l I. 

Post 192. 
Voor het ontvangen en uitkeren of over

maken van een bedrag of van stukken of 
goederen, op geld waardeerbaar, indien niet 
voorzien bij post 156, 165, 166 of 191, 



A. ten behoeve van een zeeman nihil 
B. overigens over het bedrag · ½ % 
doch niet minder dan f 1.-
Het percentage, bij deze post voorzien, is 

niet vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 
l I. 

Post 193. 
Voor het verlenen van voorschot 
A. ten behoeve van een zeeman nihil 
B. overigens per half jaar over het bedrag 

5% 
doch niet minder dan f 1.
Het percentage, b ij deze post voorzien, is 

niet vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 
l I. 

Post 194. 
Voor het wisselen van geld, indien niet 

inbegrepen in een handeling, elders bij deze 
wet voorzien, 

A. over de eerste f 100 
I. ten behoeve van een zeeman nihil 

II. overigens 2% 
doch niet minder dan f 0.50 
B. over het meerdere 1% 
De percentages, bij deze post voorzien, zijn 

niet vatbaar voor verhoging ingevolge art. 11. 

Post 195. 
Voor het verstrekken van formaatzegel 

-0f ongebruikte plak- of postzegels over de 
waarde 10% 

Het recht, . bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikel l I. 

Post 201. 
Voor het opmaken en afgeven van een ver

klaring, inhoudende, hoe in een afzonderlijk 
_geval of in het algemeen onder bepaalde om
standigheden de toestand is overeenkomstig 
het gebruik of het recht, geldig op een be
paalde plaats, of overeenkomstig internatio
naal recht, 

per half uur f 5.-
Post 202. 

Voor een verklaring, inhoudende, dat een 
stuk geloof verdient, of dat een persoon tot 
bepaalde verrichtingen bevoegd is, f 5.-
Post 203. 

Voor een proces-verbaal, vaststellende -
in gevallen, niet afzonderlijk bij deze wet voor
zien, - dat een persoon een bepaalde ver
klaring, niet zijnde een kennisgeving inge
volge de Wet op het Nederlanderschap en het 
Ingezetenschap 1892 (Staatsblad No. 268), 
al dan niet heeft afgelegd, of een document 
of ander voorwerp al dan niet vertoond heeft, 
dan wel, dat de ambtenaar een andere gebeur
tenis al dan niet heeft geconstateerd, 

per bladzijde f 5.
Post 211. 

Voor het maken van een schriftelijke ver
taling 

per bladzijde van het origineel f 5.-

Post 212. 
Voor het maken van een uittreksel in een 

andere taal dan die van het stuk, waarnaar 
het genomen is, 
._Jer bladzijde van het uittreksel f 5.-
Post 213. 

Voor het afgeven van een verklaring, in
.houdende, dat een vertaling, door de ambte
naar gemaakt, overeenkomt met de tekst, 
.die zij weergeeft. 

per bladzijde van het origineel f 2.-
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Post 214. 
Voor het afgeven van een verklaring, in

houdende, dat een uittreksel, door de ambte
naar gemaakt in een andere taal, dan die van 
het stuk, waarnaar het genomen is, overeen
komt met de tekst, die het wedergeeft, 

per bladzijde van het uittreksel f 2.-

Post 215. 
Voor het afgeven van een verklaring, in

houdende, dat een vertaling, niet door de 
ambtenaar gemaakt, overeenkomt met de 
tekst, die zij wedergeeft, 

per bladzijde van het origineel f 7.-

Post 216. 
Voor het afgeven van een verklaring, in

houdende, dat een uittreksel, niet door de 
ambtenaar gemaakt, en gesteld in een andere 
taal dan die van het stuk, waarnaar het ge
nomen is , overeenkomt met de tekst, die het 
wedergeeft, 

per bladzijde van het uittreksel f 7.-

Post 217. 
Voor mondelinge vertolking 
A. ten behoeve van een zeeman nihil 
B. overigens 

per half uur f 3.50 
Post 221. 

Voor het maken van een afschrift, voor 
zover niet elders bij deze wet voorzien, 

per bladzijde f 3.
Post 222. 

Voor het maken van een uittreksel uit een 
stuk in de taal, waarin dit gesteld is, niet 
zijnde een uittreksel, voorzien bij post 27 of 
266, 

per bladzijde van het uittreksel f 4.-

Post 223. 
Voor het afgeven van een verklaring, in

houdende, dat een afschrift, niet elders bij 
deze wet voorzien, overeenkomt met het 
origineel, 

per bladzijde f 2.-
Post 224. 

Voor het afgeven van een verklaring, in
houdende, dat een uittreksel, als bedoeld 
bij post 222, overeenkomt met het origineel, 

per bladzijde van het uittreksel: 
A. indien door de ambtenaar gemaakt, f 2 
B. overigens f 5.-

Post 225. 
Voor het afgeven van een verklaring, als 

voorzien b ij post 223 of 224, op een carbon
doorslag van een afschrift of uittreksel, door 
de ambtenaar gemaakt, 

per bladzijde van de doorslag f 1 .-

Post 231. 
Voor het afstempelen of voor gezien tekenen 

van een stuk, voor zover de handeling niet 
elders bij deze wet voorzien is, en zonder be
vestiging van de inhoud van het stuk, van 
de bevoegdheid desgene, die het heeft afge
geven, of van de eclitheid van een handte
kening, die er op voo,komt, 

A. ten behoeve van ':!en zeeman nihil 
B. overigens: 
I. over de waarde, indien bekend, 

rekenen of te schatten, 
te be-

20/o, 
f 2.50 

handte
f 2.50 

59 

doch niet minder dan 
II. in andere gevallen vo<-r elke 

kening of stempel 
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Post 232. 
Voor het legaliseren van een handteke

ning, zich bevindend op een stuk, dat zonder 
groot bezwaar door of ten overstaan van een 
Nederlandse instantie opgemaakt had kunnen 
worden, doch dat niet door of ten overstaan 
van een Nederlandse instantie opgemaakt 
is, met dien verstande, dat deze post niet 
toepasselijk is op de legalisaties, voorzien bij 
post 132,155, 15~ 164,165,181,184, 186en 
187, f IS.-
Post 233 . 

Voor het legaliseren van een handtekening, 
voor zover niet begrepen in een handeling, 
elders bij deze wet voorzien, f 5.-
Post 234. 

Voor het waarmerken van vinger- of hand
afdrukken, per persoon , 

A. met betrekking tot een zeeman, ten 
laste van het schip f 2.50 

of, indien hij daarop niet in dienstbetrek-
king is, nihil 

B. overigens f 5.-
Post 235. 

Voor het waarmerken van een stempel, 
afbeelding of photocopie f 5.-
Post 236. 

Voor het registreren van een handtekening 
of een zegel, of beide tesamen f IO.-

Post 241. 
Voor medewerking tot het verkrijgen van 

een toestemming, reductie, ontheffing of 
recht, niet elders bij deze wet voorzien, 

per uur f 2.50 
Post 242. 

Voor bemiddeling tot het verkrijgen van 
een stuk, voor zover de handeling niet elders 
bij deze wet voorzien is, f 2.50 
Post 243. 

Voor schriftelijke of persoonlijke inleiding 
of aanbeveling, tenzij de ambtenaar meent, 
van heffing van kanselarijrecht te moeten 
afzien f 5.-

Artikel 15, sub B en D, is op deze hande
ling niet van toepassing. 
Post 244. 

Voor het verstrekken van naam en adres 
van een of meer rechtsgeleerden, notarissen, 
of deskundigen, tenzij de ambtenaar meent, 
van de heffing van kanselarijrecht te moeten 
afzien, f 2.50 
Post 245. 

Voor het aanwijzen van een deskundige, 
tolk, scheidsman, geneesheer, etcetera, en 
het opmaken van het desbetreffend proces 
verbaal, onverminderd de rechten, voorzien 
bij post 36, 153, of 163, f 5.
Post 246. 

Voor het redigeren van een stuk, niet zijnde 
een stuk, waarvoor de ambtenaar uit andere 
hoofde kanselarijrecht heft, 

A. ten behoeve van een zeeman nihil 
B. overigens, tenzij de ambtenaar meent , 

van heffing van kanselarijrecht te moeten 
afzien, per bladzijde f 2.50 
Post 247. 

Voor het raadplegen van registers, boeken, 
dossiers of andere bescheiden buiten de kan-
6elarij en het afgeven van een verklaring 
nopens het bevind van zaken 

t: li,. , per half uur f 5.-
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Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge artikel 7. 

Post 248. 
Voor het kennisnemen van een stuk, aan 

de ambtenaar vertoond, opdat deze op grond 
daarvan kunne overgaan tot het afgeven 
van een stuk, of het verrichten van een an
dere behandeling, bij deze wet voorzien, per 
bladzijde f 0.50 
met dien verstande, dat de ambtenaar dit 
recht niet heft, wanneer het stuk hem ter 
verlenging of ter vervanging door een 
nieuw wordt aangeboden, noch wanneer deze 
wet voor de van hem verzochte handeling 
een recht voorschrijft, dat per uur of half 
uur te berekenen is. 

P ost 249. 
Voor het voorbereiden of opmaken van 

een stuk, of het voorbereiden van een hande
ling, bij deze wet voorzien, wanneer dit lan
ger dan een uur duurt, ook indien de' hande
ling niet voleindigd wordt voor elk verder uur 

f 2.50 
met dien verstande, dat de ambtenaar dit 

recht niet heft met betrekking tot een stuk 
of handeling, waarvoor het kanselarijrecht 
per uur of half uur, per blad of bladzijde, of 
in een percentage is uitgedrukt, noch met 
betrekking tot de handeling, voorzien bij 
artikel 17, of tot handelingen, waarvoor het 
recht nihil bedraagt, noch wanneer de amb
tenaar meent, van heffing van kanselarijrecht 
te moeten afzien. 

Art. 19. De ambtenaar, ingevolge artikel 
l der Consulaire Wet 1871 (Staatsblad No. 91) 
aangewezen als ten volle of ten dele bezittende 
de bevoegdheid tot het opmaken van akten 
van de burgerlijke stand, heft uit hoofde van 
die bevoegdheid als kanselarijrecht 

Post 251. 
Voor het inschrijven van de akte betreffen

de de geboorte van een wettig kind, of van 
een onwettig kind met of zonder gelijktijdige 
erkenning nihil 

Post 252. 
Voor het inschrijven van het procesverbaal 

betreffende het vinden van een pas geboren 
kind nihil 

Post 253. 
Voor het inschrijven van de akte, houdende 

verklaring betreffende een pas geboren kind, 
dat overleden is, nihil 
Post 254. t• i 

Voor het inschrijven van de akte betreffen
de de erkenning van een onwettig Kind zon
der gelijktijdige geboorte-inschrijving f 2.-

Post 255. 
Voor het inschrijven van een akte van 

overlijden, mitsgaders het toezenden van een 
uittreksel daarvan aan de ambtenaar van de 
burgerlijke stand der laatstbekende woon
plaats van de overledene nihil 
Post 256. 

Voor het inschrijven van de akte, houdende 
toestemming tot een voorgenomen huwelijk 

f3.
Post 257. 

Voor het inschrijven van een akte van hu-
welijks-aangifte nihil 
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Post 258. 
Voor de afkondiging van een voorgenomen 

huwelijk f s.-
Post 259. 

Voor een mededeling tot het doen der 
huwelijksafkondiging elders dan ter stand
plaats van de ambtenaar f 3.-

Post 260. 
Voor het aanbrengen van een kantmelding 

betreffende stuiting van een voorgenomen 
huwelijk of betreffende opheffing of intrekking 
van zodanige sluiting nih il 

Post 261. 
Voor het afgeven van de verklaring, in

h oudende , dat de afkondiging van een voor
genomen huwelijk zonder stuiting is verlopen, 
of dat de stuiting opgeheven of ingetrokken 
is f 3.-

Post 262. 
Voor het opnemen van de beëdigde ver

k laring, inhoudende, dat een aanstaand echt
genoot zich een akte van geboorte of ov erlij
den of een akte van bekendheid niet kan 
verschaffen f s.-
Post 263 . 

Voor het inschrijven van een akte van hu-
welijk f 10.-

Post 264. 
Voor het inschrijven van een vonnis van 

huwelijksontbinding, mitsgaders in voorko
mend geval aantekening daarvan ter zijde 
van de huwelijksakte nihil 

Post 265. 
Voor het inschrijven van een vonnis, beve

lende aanvulling of verbetering van het re
gister van de burgerlijke stand , mitsgaders 
de aantekening ter zijde van de te verbeteren 
akte nihil 

Post 266. 
Voor het afgeven van een gewaarmerkt 

uittreksel of afschrift uit het register van de 
burgerlijke stand betreffende de inschrijving, 
voorzien bij : 

A. post 251, 
B. post 252, 
C. post 253 , 
D. post 254, 
E. post 255, 
F. post 256, 
G. post 263, 
H. post 264, 

f 3.
f 3 .
f 3.
f 3.
f 3.
f 3.
f 5.
f 5.-

Art. 20. De ambtenaar, ingevolge art ikel 
1 der Consulaire Wet 1871 (Staatsblad No. 91) 
aangewezen als ten volle of ten dele bezit
tende de bevoegdheid tot de verrichtingen, 
de notaris bij de Nederlandse wetten opge
dragen, heft uit hoofde van die bevoegdheid 
als kanselarijrecht, met uitsluiting van andere 
kanselarij rechten, bij deze wet voorzien : 
Post 271. 

Voor een akte van huwelijkstoestemming 
. f3.-

Post 272. 
Voor een akte van huwelijksvolmacht, als 

bedoeld bij artikel 134 van het Burgerlijk 
W etboek, f 25.-

Post 273. 
Voor een akte van lastgeving tot het aan-

gaan van huwelijksvoorwaarden f 15.-
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Post 274. 
Voor een akte van lastgeving tot het aan

geven van een geboorte of overlijden f 2.50 
Post 275. 

Voor een akte van lastgeving tot het erken-
nen van een onwettig kind f 2.50 
Post 276. 

Overigens voor een akte , waarvan de uit
gifte in originali plaats heeft, 

per bladzijde f 10.
Post 277. 

Bij gelijktijdige uitgifte van meer dan één 
exemplaar van een akte in originali , voor 
, Ik dubbel per bladzij de f 4.-
, ost 278 . 

Voor een akte van huwelijksvoorwaarden. 
per bladzijde f 15.

Post 279. 
Voor een akte van uiterste wilsbeschik

kingen of van bewaarneming van een ologra
phisch of geheim testament 

per bladzijde f 15.
Post 280. 

Voor een akte van erkenning van een on-
wettig kind f 2,__: 

Post 281. 
Voor een 

Post 282 . 

akte van scheepsverklaring· 
per uur f 15._:_.. 

alsmede per bladzijde f 2 . -

Voor een akte van · schenking : 
A. naar de waarde der schenking, indien 

bekend, te berekenen of te schatten 
I. over de eerste f 2000 f 20,-

II. over het meerdere tot en met f 5000 1% 
III . over het meerdere tot en met f xoooó ¾% 
IV. over het meerdere tot en met f 30000 ½% 

V. over het meerdere tot en met f 100000 ! % 
VI over het meerdere 2 0;00 

B. indien de waarde niet bekend, te be
rekenen of te schatten is, 

per bladzijde f 15.-
De rechten, bij deze post sub A voorzien, 

zijn niet vatbaar voor verhoging ingevolge 
artikel Ir. 
Post 283. 
Overigens voor een akte, die in minute wordt 
opgemaakt, 

per bladzijde f 8.-
Post 284. 

Voor het opstellen van een ontwerp voor 
een akte, voorzien bij post 276, 278, 279, 
282 of 283, 

per half uur f 3.-
Post 285. 

Voor openbare verkoop of veiling, van de 
toegewezen prijs 

I. over de eerste f 3000 I % 
II. over het meerdere tot en met f 10000 ¾% 

III. over het meerdere tot en met f 25000 ½% 
IV. over het meerdere !% 

Het recht, bij deze post voorzien, is niet 
vatbaar voor verhoging ingevolge de artikelen 
7 en II. 

Post 286. 
Voor openbare verhuring of verpachting: 
A. van de huur of pacht over het eerste 

en tweede jaar ½% 
B. idem over elk volgend jaar ! % 
Het recht, bij deze post voorzien, is niet 

vatbaar voor verhoging ingevolge de artikelen 
7 en II. 
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Post 287. 
Voor het schrijven of lezen van een brief 

of ander stuk t er zake va n een handeling, b ij 
dit artikel voorzien, niet zijnde het opstellen 
van een ontwerp, als bedoeld bij post 284, 

per bladzijde f 0.50 
Art. 21. Elke getuige bij een handeling, 
voorzien bij art. 20, ontvangt van belangheb
bende door tussenkomst van de ambtenaar 
een toelage van f 1,- per uur, alsmede tot 
vergoeding van zijn onkosten en tijdverzuim 
een redelijke som, ter beoordeling van de amb
tenaar. 

Art. 22. De ambtenaar, ingevolge artikel 
1 of artikel 6a der Consulaire Wet 1871 (Staats
blad No. 91) aangewezen als ten volle of ten 
dele bezittende de bevoegdheid tot het ver
richten van buitengerechtelijke handelingen, 
heft uit hoofde dier bevoegdheid als kansela
rijrecht: 
P ost 291. 

Voor tussenkomst, voorzien bij de artikelen 
99 tot en met 104 van het Burgerlijk Wetboek 

nihil 
Post 292. 

Voor andere buitengerechtelijke handelin
gen, tenzij wet of verdrag anders bepaalt, 

per half uur f 2.50 
Art. 23. Deze wet kan worden aaangehaald 

onder de titel "Wet op de Kanselarijrechten", 
met vermelding van .het jaar en het nummer 
van het Staatsblad, waarin zij geplaatst is. 

Zij treedt in werking op een nader door Ons 
te bepalen tijdstip. Alsdan vervallen de Wet 
op de Kanselarijrechten 1918 (Staatsblad No. 
376), gelijk deze gewijzigd is bij de wetten van 
22 November 1918 (Staatsblad No. 603), 6 
Februari 1922 (Staatsblad No. 52), 23 Juni 
1927 (Staatsblad No. 187), 6 April 1933 
(Staatsblad No. 139) en 14 Juni 1934 (Staats

blad No. 315), alsmede lid 3 en lid 4 van 
artikel 17 der Consulaire wet 1871 (Staatsblad 
No. 91) en de Koninklijke besluiten van 9 
Maart 1875 (Staatsblad No. 26), 3 Maart 1905 
(S taatsblad No. 88), 18 Augustus 1911 (Staats
blad No. 284) en 18 Mei 1933 (Staatsblad No. 
285). 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst. en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten,Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk1 1 November 
1948. 

JULIANA. 
De Minister van Buitenlandse Zaken a.i,. 

W. DREES. 
Uitgeg. 7 December 1948.) 

S. I 482 

2 November z948. BESLUIT tot vaststel
ling van een algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in de artikelen ro 
en II van de Veiligheidswet 1934 
(,,Veiligheidsbesluit electrische schrik
draden"). 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 
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Sociale Zaken van 16 Februari 1948, no. 
294, Afdeling Arbeidersbescherming; 

Gelet op de artikelen 10 en II van de 
Veiligheidswet 1934; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 Maart 1948, No. 31); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 28 October 1948, No. 
2150, Afdeling Arbeidersbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. r. In dit besluit wordt onder 

een schrikdraad verstaan een onder elec
trische spanning staande draad, welke ten 
doel heeft om naarden, vee en wild van de 
plaats, waar de draad gespannen is, verwij
derd te houden door de electrische schok 
en de daarmede gepaard gaande schrik, die 
van een aanraking van de draad het gevolg 
zijn. 

2. In dit besluit wordt verstaan onder 
,,Onze M inister" en "districtshoofd", het
geen daaronder wordt verstaan in de Veilig
heidswet 1934. 

Art. 2. De artikelen 3 tot en met 16 gel
den krachtens artikel ro der Veiligheidswet 
1934 ten opzichte van schrikdraadinstalla
ties in een onderneming van landbouw, 
tuinbouw, bosbouw en veehouderij en de 
artikelen 3 tot en met 14 krachtens artikel 
11 dier wet met betrekking tot arbeid in 
een onderneming van landbouw, tuinbouw, 
bosbouw en veehouderij. 

Art. 3. Schrikdraadinstallaties moeten 
zowel in haar geheel als in onderdelen vol
doen aan de eisen van goed en veilig werk 
en in goede staat van onderhoud verkeren. 

Art. 4. r. Schrikdraden en hun toevoer
draden mogen niet zijn bevestigd aan palen 
of masten van bovengrondse sterkstroom
lijnen en van bovengrondse telefoon-, tele
graaf- en radiodistributielijnen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid geldt 
niet voor toevoerdraden, komende van 
spanninggevers, welke aan een paal of mast 
zijn aangebracht en hun electrische energie 
aan een zich in die paal of mast bevinden
de aftakking van de sterkstroomdraden ont
lenen. 

Art. 5. r. De afstand van schrikdraden 
en hun toevoerdraden tot daaraan evenwij
dig lopende bovengrondse sterkstroomdra
den moet, in horizontale projectie gemeten, 
bij sterkstroomdraden van lage spanning 
ten minste 2 m en bij sterkstroomdraden 
van hoge spanning ten minste 15 m be
dragen. 

2. De afstand van schrikdraden en hun 
toevoerdraden tot bovengrondse sterk
stroomdraden, welke deze kruisen, moet, in 
verticale projectie gemeten, bij sterk
stroomdraden van lage spanning ten minste 
2 m en bij sterkstroomdraden van hoge 
spanning ten minste 4 m bedragen. 

Art: 6. r. Spanninggevers van · schrik
draadinstallaties mogen niet zijn opgesteld 
in stoffige ruimten en ruimten met brand
gevaar. 

2. Schrikdraden en hun toevoerdraden 
moeten vrij liggen van hout, hooi, stro of 
andere brandbare stoffen. 
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Art. 7. De afstand van schrikdraden en 
hun toevoerdraden tot delen van electri
sche stroominstallaties, voor zover deze bij 
een defect onder spanning kunnen komen 
te staan, moet ten minste 5 cm bedragen. 

Art. 8, 1. De aarding van een schrik
draadstroomstelsel moet zodanig zijn, dat de 
bedrijfsspanning van de schrikdraad ten op
zichte van de aarde blijvend is gewaar
borgd. 

2. De afstand van een aardleiding van 
een schrikdraadstroomstelsel tot delen van 
electrische sterkstroominstallaties, welke bij 
een defect onder spanning kunnen komen te 
staan, moet ten minste 5 cm bedragen. 

3. Voor de aarding van een schrikdraad
stroomstelsel mag geen gebruik zijn ge
maakt van een voor andere doeleinden die
nende aardelectrode. 

4. De afstand van de aardelectrode van 
een schrikdraadstroomstelsel tot andere 
aardelectroden moet ten minste 3 m bedra
gen. 

Art. 9. Op eenzelfde schrikdraad mag 
niet meer dan één spanninggever zijn aan
gesloten. 

Art. 10. Niet tot eenzelfde stroomstelsel 
behorende schrikdraden en hun toevoerdra
den mogen niet zijn bevestigd aan eenzelfde 
paal of rij van palen. 

Art. 11. Spanninggevers van schrikdraad
installaties, welke hun energie aan een 
sterkstroomnet ontlenen, moeten door een 
vast aangelegde leiding met het net zijn 
verbonden. 

Art. 12. Schrikdraadinstallaties moeten, 
waar nodig, zijn voorzien van afleiders, wel
ke de spanninggevers tegen beschadiging 
door atmosferische ontladingen vrijwaren. 

Art. 13. 1. Spanninggevers van schrik
. draadinstallaties moeten zodanig zijn inge
richt, dat de electrische energie, welke er 
aan wordt ontleend, geen gevaar voor het 
leven of de gezondheid van personen op
levert. 

2. Spanninggevers van schrikdraadinstaL 
laties moeten zodanig zijn ingericht, dat de 
electrische energie, die er aan wordt ont
leend, degene, die de schrikdraad heeft aan
gevat, niet belet de draad onmiddellijk weer 
los te laten. 

3. Spanninggevers van schrikdraadin
stallaties , welke hun energie aan een sterk
.;troombron ontlenen, moeten deugdelijke 
waarborgen bieden tegen overgang van 
energie op de schrikdraad langs andere dan 
de daartoe bestemde weg. 

Art. 14. Waar schrikdraden van een weg 
df aangeraakt kunnen, worden, moeten zich 
deugdelijke. op doelmatige wijze en in vol
doende aantal aangebrachte waarschuwings
borden bevinden, welke zijn vervaardigd 
overeenkomstig een door Onze Minister 
vast te stellen model. 

Art. 15. Het gebruik van schrikdraden voor 
toepassing binnen gebouwen is verboden. 

Art. 16. r. Het hoofd of de bestuurder 
van een onderneming van landbouw, tuin
bouw, bosbouw of veehouderij, waarin ge
bruik wordt gemaakt van een schrikdraad, 
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moet in het bezit zijn van een door een be
voegd deskundige opgemaakt en geldig be
wijs, waaruit blijkt, dat ten tijde dat het 
bewijs werd afgegeven, aan het bepaalde in 
de artikelen 3 tot en met 14 was voldaan. 

2. Een bewijs als in het vorige lid be
doeld verliest zijn geldigheid op 1 Juni van 
het jaar volgende op dat van afgifte. 

3. Het hoofd of de bestuurder van een 
onderneming van landbouw, tuinbouw, bos
bouw of veehouderij is verplicht een dupli
caat van het in het eerste lid bedoelde be
wijs uiterlijk de derde dag, nadat het is op
gemaakt, te zenden aan het districtshoofd. 

4. Het bewijs als bedoeld in het eerste 
lid van dit artikel moet zijn opgemaakt 
overeenkomstig het door Onze Minister 
vast te stellen model. 

Art. 17. 1. Door Onze Minister kan 
voorwaardelijk of onvoorwaardelijk vrij
stelling worden verleend van het bepaalde 
in de artikelen 5, 6, eerste lid, 8, vierde lid, 
II, 15 en 16 van dit besluit. 

2. Bij de vrijstelling wordt de tijd be
paald, gedurende welke zij zal gelden, dan 
wel of zij voor onbepaalde tijd wordt ver
leend. 

3. , Een vrijstelling kan te allen tijde wor
den ingetrokken, indien blijkt, dat zij ter 
wille van de veiligheid niet gehandhaafd 
kan blijven, dat de reden, waarom zij is 
verleend, is vervallen of dat één of meer 
der voorwaarden, waaronder zij is verleend, 
niet worden nageleefd. 

Art. 18. Het districtshoofd of een an
dere, door Onze Minister aangewezen amb
tenaar kan betreffende de wijze van uitvoe_ 
ring in een bepaald geval van het bij de 
artikelen 3 tot en met 14 bepaalde aan 
hoofden of bestuurders eisen stellen. 

Art. 19. Dit besluit kan worden aange
haald onder de titel "Veiligheidsbesluit elec
trische schrikdraden". 

Art. 20. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van 1 Januari 1949. 

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

Soestdijk, 2 November 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JOEKES . 

(Uitgeg . 30 Nov. z948). 

S. I 483 

3 November 1948. BESLUIT, houdende 
vaststelling van nieuwe bepalingen be
treffende de personeelsformatie voor de 
Pensioenraad . 

Wij JULIANA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken dd. 27 October 1948, 
no. 6227 Afdeling Pensioenen en Vlacht
gelden; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
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Art. 1. De personeelsformatie voor de 
Pensioenraad vast te stellen als volgt : 
Afdeling Juridische Zaken 

r administrateur 
r hoofdcommies/referendaris 
2 hoofdcommiezen 
r schrijver re klasse 

Afdeling Inkoop en Mutaties 
r referendaris 

Bureau Inkoop 
r hoofdcommies 
4 commiezen/hoofcommiezen 

r 5 adjunct-commiezen/commiezen 
3 schrijvers 2e klasse 

Bureau Mutaties 
r hoofdcommies 
3 commiezen 

22 schrijvers re kl. /adjunct-commiezen 
Afdeling Pensioenen 

I referendaris/administrateur 
I hoofdcommies/referendaris 
4 commiezen/hoofdcommiezen 

r 2 adjunct-commiezen/commiezen 
r adjunct-commies 
3 schrijvers re klasse 
2 schrijvers 2e klasse 

Afdeling Inspectie 
r referendaris 

Bureau Buitendienst 
3 hoofdcommiezen 

18 commiezen 
Bureau Binnendienst 

I hoofdcommies 
3 commiezen 
3 adjunct-commiezen 
8 schrijvers Ie klasse 
3 schrijvers 2e klasse 

Afdeling Wiskunde en Statistiek 
1 wiskundig adviseur (administrateur) 
r referendaris 
I hoofdcommies 
:2 commiezen 
6 adjunct-commiezen 
3 schrijvers re klasse 

Afdeling Pensioenbetaling 
2 referendarissen 

Bureau Nieuw Verleende Pensioenen 
1 commies 
3 adjunct-commiezen 
7 schrijvers Ie klasse/adjunct-commiezen 

ro schrijvers Ie klasse 
r schrijver 2e klasse 

Bureau Tegoedgelaten Pensioenen 
I hoofdcommies 
3 commiezen 
6 adjunct-commiezen 
5 schrijvers re klasse 
1 schrijver 2e klasse 

Bureau Inhouding, Korting en Beslag 
I commies 
I adjunct-commies 
r schrijver 2e klasse 

Bureau Cumulatie 
r hoofdcommies 
4 commiezen 
8 adjunct-commiezen 
r schrijver Ie klasse 

Bureau Ponsconcepten 
I adjunct-commies 

5 schrijvers re klasse 
4 schrijvers 2e klasse 

Afdeling Financieel Beheer 
r referendaris/administrateur 

Bureau Verzekeringen 
hoofdcommies/referendaris 

r commies 
3 adjunct-commiezen/commiezen 
2 adjunct-commiezen 
2 schrijvers re klasse 
2 schrijvers 2e klasse 
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Bureau Boekhouding en Geldbelegging 
1 hoofdcommies 
4 commiezen 
r adjunct-commies/commies 
4 adjunct-commiezen 
4 sch rijvers re klasse 
r schrijver 2e klasse 

Afdeling Interne Controle 
r referendaris 
3 commiezen 
6 adjunct-commiezen 
2 schrijvers re klasse 

Afdeling Hollerith 
r hoofdcommies 
2 commiezen 
4 adjunct-commiezen 
6 schrijvers re klasse 
8 schrijvers 2e klasse 

Afdeling Registratuur, Secretarie en Archief 
I hoofdcommies 
r commies 

Bureau Registratuur 
6 adjunct-commiezen 
3 schrijvers r e k lasse 
5 schrijvers 2e klasse 

Bureau Secretarie 
r adjunct-commies 
1 schrijver re klasse 

r 6 schrijvers 2e \(:lasse 
Bureau Archief 

r schrijver re klasse 
3 schrijvers 2e klasse 

Afdeling Secretariaat en Algemene Zaken 
r commies/hoofdcommies 
r adjunct-commies 
r schrijver Ie klasse 
r hoofdbode-conciege 
9 boden 
r vaste knecht. 

Art. 2. Aanstelling als ambtenaar in vaste 
of tijdelijke dienst en bevordering geschieden 
binnen de grenzen van de bij dit besluit vast
gestelde formatie. 

Voor de vervulling van enige vacature in 
de formatie wordt rekening gehouden met de 
belangen van de ambtenarnn, die bij de Af
deling of het Bureau, in de formatie waarvan 
waarvan zich de vacature voordoet, werk
zaam zijn. 

Art. 3. De Pensioenraad verstrekt aan Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken voor r Jan
uari 1949 opgave van de namen en de rangen 
van de ambtenaren, die de organieke plaatsen 
in de formatie bezetten. 

Van aangebrachte wijzigingen in de be~ 
zetting doet de Pensioenraad mededeling 
aan Onze genoemde Minister. 

Art. 4. Met de dag van inwerkingtreding 
van dit besluit vervalt het Koninklijk besluit 
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van 17 Februari 1932 (Staatsblad No. 53) 
zoals dat sedert is gewijzigd. ' 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast met de uitvoering van dit besluit het
welk in het Staatsblad zal worden gepi'aatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 3 November 1948. 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

J. H . VAN MAARSEVEEN. 

Uitgeg. 26 November 1948. 

S. I 484 
3 November 1948. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 16 April 1948 te Parijs ondertekende 
Verdrag nopens Europese Economische 
Samenwerking, met bijbehorende Pro
tocollen. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Gezien de wet van 24 Juli 1948 (Staatsblad 

no. I 337), houdende goedkeuring van het 
op 16 April 1948 te Parijs ondertekende Ver
drag nopens Europese Economische Samen
werking, met bijbehorende Protocollen, van 
welk verdrag een afdruk* en een vertaling bij 
dit besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat de Nederlandse akte 
van bekrachtiging van genoemd verdrag op 
25 Augustus 1948 bij de Regering van de 
Franse Republiek is nedergelegd en dit ver
drag voor Nederland op die datum defini
tief is in werking getreden; 

Overwegende mede, dat de navolgende 
Staten eveneens het verdrag hebben be
krachtigd, te weten: Groot-Brittannië en 
Noor~-Ierland op IO Juli 1948, de Britse en 
Amerikaanse Bezettingszones in Duitsland 
-op 15 Juni 1948, Ierland op 16 Juli 1948, 
Frankrijk, IJsland, Zweden, Oostenrijk en 
Denemarken op 28 Juli 1948, de Franse 
Bezettingszone in Duitsland op 29 Juli 1948, 
Italië en Noorwegen op 24 Augustus 1948 
en België op 4 September 1948; ' 

Op voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 28 October 1948 
Kabinet en Protocol No. n3925; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de tekst van meergenoemd Verdrag, met 

bijbehorende Protocollen, alsmede de ver
taling daarvan, te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 3 November 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlandse Zaken a.i., 
W. DREES . 

( Uitgeg. 3 December 1948.) 

VERTALING 

* De Franse en Engelse tekst is niet op
genomen. 
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VERDRAG NOPENS EUROPESE ECO
NOl\IISCHE SAMENWERKING 

De Regeringen va_r: Oostenrijk, België, 
Denemarken, FranknJk, Griekenland Ier
land, IJsland, Italië, Luxemburg, N~orwe
gef}-, Neder~an<l;,, Portugal, Turkije, het Ver
emgd KonmknJk, Zweden en Zwitserland 
alsmede de Opperbevelhebbers van deFranse' 
Britse en Amerikaanse bezettingszones var: 
Duitsland: 

Overwegende, dat een sterke en welvarende 
E1;1ropese economie wezenlijk is voor het be
re1k~n van de doeleinden der Verenigde 
Naties, het behoud van de persoonlijke vrij 
h_E;id en de toeneming van het algemeen wel
z11n en dat een zodanige economie zal bij 
dragen tot de handhaving van de vrede; 

Erkennend, dat haar huishoudingen in 
onderling verband staan en dat de voorspoed 
van elk van haar afhangt van de voorspoed 
van allen; 

Gelovend, dat slechts door nauwe en duur
zame samenwerking tussen de Verdragslui
tende Partijen de welvaart van Europa kan 
worden hersteld en gehandhaafd en de ver
woestingen van de oorlog onged~an kunnen 
worden gemaakt ; 

Besloten om de in het Algemeen Rapport 
van de Commissie van Europese Economische 
Samenwerking nedergelegde doeleinden toe 
te passen en te bereiken, in het bijzonder wat 
betreft de spoedige vestiging van gezonde 
economische verhoudingen, welke de Ver
dragsluitende Partijen in staat zullen stellen 
om zo spoedig mogelijk een bevredigend peil 
van economische activiteit te bereiken en te 
har:dhaven zonder uitzonderlijke hulp van 
buiten af, en om haar volledige bijdrage te 
leveren tot een universeel economisch even
wicht; 

Vastberaden om haar economische kracht 
daartoe samen te bundelen, zich met elkaar 
t _E; verstaan omtrent een zo intensief moge
hJk gemeenschappelijk gebruik van haar af
zonderlijke hoedanigheden en mogelijkheden 
haar voortbrenging te vermeerderen en haa; 
industriële en agrarische hulpmiddelen te 
ontwikkelen en te moderniseren, haar han
del uit te breiden, in steeds sterker mate de 
onderlinge handelsbelemmeringen uit de weg 
te ruimen, een volledige tewerkstelling van 
haar arbeidskrachten te bevorderen en om de 
stabiliteit van haar huishoudingen en het 
algemene vertrouwen in haar nationale va
luta's te herstellen of te handhaven ; 

Kennisnemende van de edelmoedige be
doelingen van het Amerikaanse volk zo
als deze tot uiting zijn gekomen in de r:iaat
regelen tot het verlenen van bijstand, zonder 
Vl'.~lke de doeleinden, die in het bovenstaande 
ZJJn geformuleerd, niet volledig kunnen wor
den bereikt; 

Van zins om de voorwaarden te scheppen 
en om de instellingen in het leven te roepen, 
doe noodzakelijk zijn voor het welslagen van 
de Europese economische samenwerking en 
voor het doelmatige gebruik van de Ameri
kaanse hulp, en om daartoe een Verdrag te 
sluiten; 

Hebben te dien einde de ondergetekende 
Gevolmachtigden benoemd, die, na vertoon 
van hun volmachten, welke in goede en be-
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hoorlijke vorm bevonden zijn, overeenstem
ming hebben bereikt omtrent de navolgende 
bepalingen: 

Art. 1. De Verdragsluitende Partijen ko
men overeen om een nauwe famenwerking 
in haar onderlinge economfrche betrekkingen 
te betrachten. 

Als haar onmiddellijke taak, zullen zij de 
uitwerking en de uitvoering van een gezamen
lijk herstelprogramma ter hand nemen. Het 
doel van dit programma zal zijn, het zo snel 
mogelijk bereiken van een bevredigend peil 
van economische activiteit en het handhaven 
daarvan zonder uitzonderlijke hulp van bui
tenaf. Daartoe moet het programma in het 
bijzonder rekening houden met de noodzaak 
voor de Verdragsluitende Partijen, om, zo
veel als enigszins mogelijk is, haar uitvoer 
naar niet aan het programma deelnemende 
landen tot ontwikkeling te brengen. 

Daartoe verbinden de Verdragsluitende 
Partijen zich om door eigen krachts inspanning 
en in een geest van wederkerige hulp de vol
gende Algemene Verplichtingen na te komen 
en zij stichten hierbij een Organisatie voor 
Europese Economische Samenwerking, hier
onder aangeduid als "de Organisatie". 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE VERPLICHTINGEN 

Art. 2. De Verdragsluitende Partijen ver
binden zich, zowel individueel als collectief, 
met kracht de ontwikkeling van de productie 
ter hand te nemen door doelmatig gebruik te 
maken van de bronnen, waarover zij beschik
ken, zowel in de moederland als in de over
zeese gebiedsdelen, en door de in steeds ster
kere mate hulpmiddelen en productiemetho
des te moderniseren, op zodanige wijze als 
zich het beste laat verenigen met de verwer
kelijking van het gemeenschappelijke herstel
programma. 

Art. 3. De Verdragsluitende Partijen zul
len, binnen het kader van de Organisatie 
en zo dikwijls en in zulk een mate als nood
zakelijk, algemene plannen voor de productie 
en de uitwisseling van goederen en diensten 
ontwerpen. Daarbij zullen zij de ramingen 
en plannen van iede r van haar, en de algemene 
voorwaarden der wereldhuishouding in aan
merking nemen . 

Iedere Verdragduitende Partij zal al haar 
krachten inspannen om de verwezenlijking 
van zulke algemene plannen te verzekeren. 

Art. 4. De Verdragsluitende Partijen zul
len, in onderlinge samenwerking, de zo in
tensief mogelijke uitwisseling van goederen 
en diensten tot ontwikkeling brengen, Daar
toe zullen zij de pogingen, die reeds zijn on
dernomen, voortzetten, om zo snel mogelijk 
een multilaterale betalingsregeling onder 
elkander te treffen, en daartoe zullen zij sa
menwerken in het verminderen van de onder
linge belemmeringen op het gebied van han
dels- en betalingsverkeer, met het doel zo 
spoedig mogelijk die belemmeringen, die 
thans het handels- en betalingsverkeer be
moeilijken, af te schaffen. 

Bij de toepassing van dit artikel, zullen de 
Verdragsluitende Partijen behoorlijk reke
ning houden met de noodzaak om zowel ge
zamenlijk als ieder afzonderlijk een buiten
sporige verstoring van het evenwicht in haar ' 
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financiële en economische betrekkingen, zo
wel tusren haar onderling; als tussen haar en 
niet aan het plan deelnemende landen, te 
herstellen of te voorkomen. 

Art. 5. De Verdragsluitende Partijen komen 
overeen haar economische banden te ver
sterken, met alle middelen, die naar haar me
ning de strekking hebben de verwezenlijking
van de doeleinden van dit Verdrag te bevor
deren. Zij zullen voortgaan met de bestude
ring van douane unies of soortgelijke instel
lingen, zoals vrije handelsverkeerzones, waar
van de vorming een van de middelen zou kun
nen zijn om deze doeleinden te bereiken. Die
genen van de Verdragsluitende Partijen, die 
reeds in beginsel onder elkander overeenstem
ming hebben bereikt omtrent de vorming van 
douane unies, zullen de vestiging van die 

, unies zoveel mogelijk bevorderen. 
Art. 6. De Verdragsluitende Partijen zul

len met elkander en met landen, d ie van de
zelfde geest bezield zijn, samenwerken, met 
betrekking tot het verlagen van tariefmuren 
en het uit de weg ruimen van andere beletse
len voor de uitbreiding van de handel, met 
het oog op het bereiken van een gezond en 
evenwichtig multilateraal handelsverkeer, 
in overeenstemming met de beginselen van 
het Handvest van Havanna. 

Art. 7. Iedere Verdragsluitende Partij zal, 
rekening houdende met de noodzaak van een 
hoog en standvastig peil van handel en werk
gelegenheid en met de noodzaak om het ge
vaar van inflatie te voorkomen of te bestrij
den, zodanige maatregelen nemen, als binnen 
haar bevoegdheden liggen, om de waarde
vastheid van haar valuta en het evenwicht 
van haar begrotingen, gezonde wisselkoersen 
en, in het algemeen, het vertrouwen in haar 
monetair systeem te vestigen of te behouden. 

Art. 8. De Verdragsluitende Partijen zul
len een zo volledig en doelmatig mogelijk ge-· 
bruik maken van de haar beschikbare ar
beidskrachten. 

Zij zullen zich beijveren om volledige te
werkstelling van haar: arbeidskrachten aan 
haar eigen volken te verschaffen, en zij kun
nen, zo nodig, haar toevlucht nemen tot de 
arbeidskrachten beschikbaar op het gebied 
van een andere Verdragsluitende Partij. In 
het laatste geval zullen zij, met onderling
goedvinden, de nodige maatregelen nemen. 
om de verplaahing van werknemers te ver
gemakkelijken en om hun vestiging onder 
voorwaarden, die uit economfrch en sociaal 
oogpunt bezien bevredigend zijn, te verzeke
ren. 

In het algemeen zullen de Verdragsluitende 
Partijen samenwerken met betrekking tot 
een vermindering, in steeds sterker mate, 
van de belemmeringen op het gebied van de· 
bewegingsvrijheid van personen. 

Art. 9. De Verdragsluitende Partijen zul
len de Organisàtie alle inlichtingen verstrek-• 
ken, die zij mocht vragen om de vervulling
van haar taak te vergemakkelijken. 

HOOFDSTUK II 

DE ORGA NI SATIE 

Lidmaatschap 

Art. 10. Leden van de Organisatie zijn de 
Partijen bij dit Verdrag. 
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Doel 
Art. 11. Het doel van de Organisatie is 

het bereiken van een gezonde Europese eco
nomie door middel van de economische samen
werking van haar Leden. Een eerste taak van 
de Organisatie zal zijn het verzekeren van het 
welslagen van het Europese herstelprogram
ma, in overeenstemming met de bepalingen, 
vervat in Hoofdstuk I van dit Verdrag. 

Werkzaamheden 
Art. 12. Binnen de grenzen van zodanige 

bevoegdheden, als zijn of zouden kunnen 
worden overeengekomen ten behoeve van de 
Organisatie, zijn haar werkzaamheden : 

a. het voorbereiden en toepassen, op het 
terrein van de gemeenschappelijke werkzaam
heid van de betrokken Leden, van de maat
regelen, die noodzakelijk zijn om het in arti
kel II gestelde doel te bereiken, en het ver
gemakkelijken, bevorderen en coördineren 
van de handelingen van ieder van de Leden 
afzonderlijk; 

b. het vergemakkelijken van en het toe
zien op de uitvoering van de toepassing van 
de bepalingen van dit Verdrag; het nemen 
van zulke maatregelen, die geschikt zijn om 
de uitvoering van dit Verdrag te verzekeren 
en het te dien einde in het leven roepen van 
systemen met behulp van welke een over
zicht kan worden verkregen en een toezicht 
kan worden uitgeoefend op de doelmatig
heid van het gebruik van de hulp van buiten 
en van nationale bronnen; 

c. het verschaffen van bijstand en het 
verstrekken van inlichtingen aan de Rege
ring van de Verenigde Staten van Amerika 
(op overeen te komen wijze) met betrekking 
tot de uitvoering van het Europese Herstel
programma en het doen van aanbevelingen 
aan die Regering; 

d. het bijstaan van de belanghebbende 
partijen, op haar verzoek, bij onderhande
lingen over zodanige internationale overeen
komden, welker totstandkoming noodza
kelijk mocht zijn voor de betere uitvoering 
van het Europese Herstel-programma. 

De Organisatie kan tevens zodanige andere 
werkzaamheden op zich nemen, als wordt 
overeengekomen. 

B evoegdheden 
Art. 13. De Organisatie kan, teneinde 

haar in artikel II omschreven doel te berei
ken : 

a. beslissingen nemen, welke door haar 
Leden dienen te worden uitgevoerd; 

b. overeenkomsten aangaan met haar 
Leden, met landen, die geen lid zijn, met de 
Regering van de Verenigde Staten en met 
Internationale Organisaties; 

c. aanbevelingen doen aan de Regering 
der Verenigde Staten aan andere Regeringen 
en aan Internationale Organisaties. 

Beslissingen 
Art. 14. Tenzij de Organisatie voor bij

zondere gevallen anders overeenkomt, wor
den geen beslissingen genomen dan met goed
vinden van alle Leden. Niettemin staat de 
onthouding van stemming door een Lid, dat 
verklaart geen belang te hebben bij een aan 
de orde gesteld onderwerp, het nemen van 
een beslissing terzake niet in de weg, welke 
beslissing de andere Leden zal binden. 
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De Raad 
Art. 15. a. Een Raad, samengesteld uit 

alle Leden, is het orgaan, waaraan alle beslis-
singen hun rechtskracht ontlenen. 

b. De Raad wijst jaarlijks uit haar Leden 
een Voorzitter en twee Vice-Voorzitters aan. 

c. De Raad wordt bijgestaan door een 
Uitvoerend Comité en een Secretaris-Gene
raal. De Raad kan die technische com
missies of andere lichamen instellen, die ver
eist zijn voor de uitvoering van de werkzaam
heden van de Organisatie. Alle dergelijke 
organen zijn aan d'e Raad verantwoording 
verschuldigd. 

Het Uitvoerend Comité 
Art. 16. a. Het Uitvoerend Comité be

staat uit zeven leden, jaarlijks door de Raad 
te benoemen. Het zet zijn werkzaamheden. 
voort overeenkomstig de algemene en bij
zondere aanwijzingen van de Raad en brengt 
daaromtrent aan de Raad verslag uit. 

b. De Raad benoemt jaarlijks uit de leden 
van het Uitvoerend Comité een Voorzitter 
en een Vice-Voorzitter. Hij kan tevens jaar
lijks een Algemene Rapporteur aanstellen 
en zijn werkzaamheden omschrijven. 

c. Ieder Lid van de Organisatie , dat niet 
vertegenwoordigd is in het Uitvoerend Comi-
té, kan aan al haar discussies en beslissingen 
deelnemen, over elk onderwerp, dat in het 
bijzonder de belangen van zodanig Lid raakt. 

De Leden van de Organisatie worden op 
de hoogte gehouden van de handelingen van 
het Uitvoerend Comité door middel van rond
zending, op de daarvoor geschikte tijdstippen, 
van de agenda en van de samenvattende· 
verslagen. 

De Secretaris-Generaal 
Art. 17. a. De Secretaris-Generaal wordt 

bijgestaan door een eerste en tweede Adjunct
Secretaris-Generaal . 

b. De Secretari s-Generaal en de Adjunct
Secretarissen-Generaal worden benoemd door 
de Raad. De Secretaris-Generaal is aan het 
gezag van de Raad onderworpen. 

c. de Secretaris-Generaal woont de bijeen
komsten van de Raad, het Uitvoerend Co
mité en, voor zoveel nodig, de bijeenkomsten 
van de technische commissies en van de 
andere lichamen bij of is daarbij vertegen
woordigd, met het recht om aan de bespre
kingen deel te nemen. Hij zal de bijeenkom
sten van de Raad en van het Uitvoerend 
Comité voorbereiden, en zal de uitvoering 
van de beslisringen van beide organen ver
zekeren, overeenkomstig de algemene en. 
bijzondere richtlijnen van de Raad en het 
Uitvoerend Comité. 

Aanvullende voorzieningen b e treffen c!.e de 
werkzaamheden van de Secretaris-Generaal 
zijn uiteengezet in de Bijlage van dit Verdrag. 

Secretariaat 
Art. 18. a. De Secretaris-Generaal be

noemt het personeel, dat de Organisatie voor 
de richtige vervulling van haar taak behoeft. 
De benoemingen van het leidinggevend per
soneel en de interne personeelsreglementen 
zijn aan d& goedkeuring van de Raad onder
worpen. 

b. Met het oog op het internationale ka
rakter van de Organisatie vragen of ontvangen. 
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de Secretaris-Generaal en het personeel geen 
.aanwijzingen van een der Leden of van enige 
Regering of met gezag bekleed orgaan bui
ten de Organisatie. 

Technische commissies en andere lichamen 
Art. 19. Technische commissies en andere 

lichamen, ingesteld op grond van artikel rs, 
sub c, zijn aan het gezag van de Raad onder
worpen. Zij worden samengesteld uit de Le
den, die bij de instelling van die organen het 
meeste belang hebben, en zullen haar werk
zaamheden aldus indeler_1, dat andere belang
hebbende Leden er aan kunnen deelnemen, 
indien zulks noodzakelijk is. 

Betrekkingen met andere internationale orga
nisaties 

Art. 20. a. De Organisatie knoopt zo
danige officiële en officieuse betrekkingen aan 
met de Verenigde Naties, haar voornaamste 
en haar ondergeschikte instellingen en met 
de gespecialiseerde organisaties, als dienstig 
mochten zijn voor de samenwerking ter be
reiking van haar respectievelijke doeleinden. 

b. De Organisatie kan tevens betrekkin
gen met andere internationale lichamen on
,derhouden. 

Z etel 
Art. 21. De zetel van de Organisatie 

wordt door de Raad bepaald op zijn eerste 
zitting. De Raad, de onderscheidene com
missies of de andere lichamen, kunnen elders 
bijeenkomen dan ter plaatse van de zetel der 
Organisatie, indien zij zulks besluiten. 

Rechtsbevoegdhgid, voorrechten en immuni
teiten 

Art. 22. a. de Organisatie bezit op het ge
bied van ieder van haar Leden zodanige 
rechtsbevoegdheid als nodig mocht zijn voor 
de uitvoering van haar werkzaamheden en 
het verwezenlijken van haar doeleinden, on
der de voorwaarden, die in het Aanvullend 
Protocol No. Ivan dit Verdrag zijn vermeld. 

b. De Organisatie, haar functionarissen, 
en de vertegenwoordigers van haar Leden, 
zijn gerechtigd tot de voorrechten en immu
niteiten, die geformuleerd zijn in het boven
genoemde Aanvullend Protocol. 

Financiële regels 
Art. 23. a. de Secretaris-Generaal legt de 

Raad een jaarlijkse begroting en een jaar
lijkse rekening en verantwoording, opgesteld 
volgens de in het Aanvullend Protocol No. Il 
van dit Verdrag gestelde Financiële regels, 
ter goedkeurimg voor. 

b. Het boekjaar van de Organisatie vangt 
op I Juli aan. 

c. De kosten van de Organisatie worden 
door de Leden gedragen en worden omgesla

.gen overeenkomstig bepalingen van het bo
vengenoemde Aanvullende Protocol. 

HOOFDSTUK III 

SLOTBEPALINGEN 

Bekrachtiging en inwerkingtreding 
Art. 24. a. Dit Verdrag dient te worden 

bekrachtigd. De bekrachtigingsoorkonden 
·worden nedergelegd bij de Regering der 
Franse Republiek. Het verdrag treedt in 
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werking, zodra niet minder dan zes der onder
tekenende partijen haar bekrachtigingsoor
konden hebben nedergelegd. Voor iedere 
ondertekenende partij, die na dat tijdstip het 
Verdrag bekrachtigt, treedt het in werking na 
de nederlegging van de bekrachtigingsoor
konde. 

b. Niettemin komen de ondertekenende 
partijen overeen, dat zij, in afwachting van 
de inwerkingtreding van het Verdrag volgens 
de bepalingen van het voorgaande lid, het 
Verdrag, teneinde vertraging in de uitvoe
ring ervan te vermijden, voorlopig reeds van
af het ogenblik van de ondertekening zullen 
toepassen, met inachtneming van haar onder
scheidene constitutionele bepalingen. 

Toetreding 
Art. 25. Zodra tenminste tien bekrachtigings

oorkonden van dit Verdrag zijn nedergelegd, 
kan elk Europees land toetreden door middel 
van een kennisgeving aan de Regering van 
de Franse Republiek en met de goedkeuring 
van de Raad van de Organisatie. Toetre
dingen worden van kracht van de datum der 
bovenvermelde goedkeuring af. 

Niet nakoming van verplichtingen 
Art. 26. Indien een Lid van de Organisatie 

de verplichtingen, die uit dit Verdrag voort
vloeien, niet langer nakomt, wordt dit Lid uit
genodigd om zich te gedragen in overeenstem
ming met de bepalingen van het Verdrag. In
dien dat Lid gedurende de termijn in de uit
nodiging gesteld, deze uitnodiging niet zou na
leven, kunnen de overige Leden in onder
linge overeenstemming besluiten, hun samen
werking binnen de Organisatie voort te zetten 
zonder het betrokken Lid. 

Opzegging 
Art. 27. Ieder van de Verdragsluitende 

Partijen kan de toepasselijkheid van dit Ver
drag op haar zelf beëindigen, door twaalf 
maanden tevoren daarvan aan de Regering 
der Franse Republiek kennis te geven. 

Mededeling van bekrachtiging, toetreding en 
uittreding 

Art. 28. Dadelijk na de ontvangst van 
een bekrachtigingsoorkonde, kennisgeving 
van toetreding of opzegging, stelt de Rege
ring der Franse Republiek alle Verdragslui
tende Partijen en de Secretaris-Generaal van 
de Organisatie daarvan op de hoogte. 

BIJLAGE 

AANVULLENDE VOORZIENINGEN 
BETREFFENDE WERKZAAMHEDEN 
VAN DE SECRETARIS-GENERAAL 
De algemene bepalingen van artikel I 7 

betreffende de werkzaamheden van de Secre
taris-Generaal, worden hieronder op de vol
gende wijze nader uitgewerkt: 

r. Hij kan voorstellen doen aan de Raad 
en aan het Uitvoerend Comité. 

2. Hij draagt in overleg met de voorzit
ters van de technische commissies, er voor 
zorg, dat deze commissies zo dikwijls bijeen
komen als vereist is, en dat zij kunnen be
schikken over een secretariaat. Hij brengt 
hun, voor zoveel nodig, de aanwijzingen van 
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de Raad en-van hetjUitvoerende Comité over. 
3, Hij stelt zich regelmatig op de hoogte 

van werkzaamheden van de andere lichamen 
genoemd in artikel IS en brengt deze, voor 
zoveel nodig, de aanwijzingen van de Raad 
en van het Uitvoerend Comitë over. 

4. Hij treft, met inachtneming van de be
palingen van artikel 20, en volgens de aan
wijzingen van de Raad en van het Uitvoerend 
Comité, de nodige schikkingen voor contac
ten met andere Internationale Organisaties. 

s. Hij verricht alle zodanige anc!ere werk
zaamheden als nodig zijn voor de goede gang 
van zaken der Organisatie en als hem worden 
toevertrouwd door de Raad of door het Uit
voerend Comité. 

Ten blijke waarvan, de ondergetekende Ge
volmachtigden, te dien einde behoorlijk ge
volmachtigd zijn, dit Verdrag hebben onder
tekend en hun zegels daaraan hebben ge
hecht. 

Gedaan te Parijs, de zestiende April negen
tienhonderd en acht en veertig in de Engelse 
en Franse taal, beide teksten gelijkelijk 
authentiek, in één exemplaar, dat bewaard 
blijft in het archief van de Regering der 
Franse Republiek, door welke Regering ge
waarmerkte afschriften zullen worden ge
zonden aan alle ondertekende partijen. 

(Voor de ondertekeningen, zie de Engels
Franse tekst). 

AANVULLEND PROTOCOL No. I 
bij het Verdrag nopens Europese Econo

mische Samenwerking, betreffende de 
rechtsbevoegdheid, voorrechten en Im

muniteiten der Organisatie 

De Regeringen en Autoriteiten die het 
Verdrag nopens Europese Economische Sa
menwerking hebben ondertekend, 

Overwegende , dat volgens de bepalingen 
van artikel 22 van het Verdrag, de Organisa
tie voor Europese Economische Samenwer
king op het grondgebied van ieder van haar 
Leden de rechtsbevoegdheid bezit, nodig om 
haar werkzaamheden uit te oefenen en haar 
doeleinden te verwezenlijken, en dat de Or
ganisatie, haar functionarissen en de verte
genwoordigers van de Leden gerechtigd zijn 
tot de voorrechten en immuniteiten, vast
gesteld b ij een aanvullend protocol, 

Zijn het :7olgende overeengekomen: 

HOOFDSTUK I 

RECHTSPERSOONLIJKHEID EN BEVOEGDHEID 

Art. 1. De Organisatie bezit rechtsper
soonlijkheid. Zij is bevoegd overeenkomsten 
aan te gaan, roerend en onroerend goed te 
verwerven, hierover te beschikken, en in 
rechte te verschijnen. 

HOOFDSTUK II 

EIGENDOMMEN, FONDSEN EN BEZITTINGEN 

Art. 2. De Organisaties, haar eigendom
men en haar bezittingen, waar dezelve ook 
zijn gelegen en wie deze ook onder zich heeft, 
zijn vrijgesteld van rechtsvervolging, be
houdens wanneer de Organisatie, in een bij
zonder geval, uitdrukkelijk van die immuni
teit afstand heeft gedaan. 
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Art. 3. De gebouwen van de Organisatie 
zijn onschenbaar. De eigendommen en be
zittingen van de Organisatie, waar deze ook 
zijn gelegen, en wie deze ook onder zich heeft, 
zijn vrijgesteld van onderzoek, vordering, 
confiscatie of onteigening en van iedere 
andere vorm van ingrijpen van uitvoerende 
administratieve, gerechtelijke of wettelijke 
aard. 

Art. 4. Het archief van de Organisatie 
en in het algemeen alle haar toebehorende 
of onder haar berusting zijnde schrifturen, 
waar deze zich ook bevinden, zijn onschend
baar. 

Art. 5. Zonder beperkt te worden door 
financiële voorschriften, regelen of moratoria 
van enigerlei aard, kan de Organisatie: 

a. alle muntsoorten houden en rekeningen 
in alle muntsoorten houden; 

b. vrijelijk zowel in ieder land als van het 
ene land naar het andere haar fondsen over
maken en deze fondsen van de ene valuta 
in een andere · omzetten. 

Art. 6. De Organisatie, haar tegoeden, in
komsten en andere bezittingen zijn: 

a. vrijgesteld van alle directe belastingen; 
de Organisatie eist evenwel geen vrijstel

ling van belastingen en heffingen welke in 
wezen niet anders zijn dan retributies voor 
algemene overheidsdiensten. 

b. vrijgesteld van douanerechten en in
en uitvoerverboden en beperkingen, betref
fende artikelen die de Organisatie voor Amb
telijk gebruik nodig heeft . Artikelen evenwel 
onder de werking van zodanige uitzonde
ringsbepalingen ingevoerd, mogen in het 
land, waarin zij zijn ingevoerd niet worden 
verkocht tenzij onder de voorwaarden, die 
met de Regering van dat land zijn overeen
gekomen. 

c. vrijgesteld van douanerechten, in- en 
uitvoerverboden en -beperkingen, met be
trekking tot haar publicaties. 

Art. 7. Hoewel de Organisatie, als regel, 
geen vrijstelling eist van accijnzen en van 
belastingen op de verkoop van roerend en 
onroerend goed, voorzover deze belastingen 
doorberekend zijn in de koopprijs, zullen 
niettemin de Leden zo mogelijk administra
tieve voorzieningen treffen om telkens wan
neer de Organisatie voor Ambtelijk gebruik 
belangrijke aankopen doet van goederen 
waarop accijnzen en belastingen zijn geheven 
óf kunnen wordm geheven, de terugbetaling 
of kwijtschelding · van het bedrag van die 
accijnzen of belastingen mogelijk te maken. 

HOOFDSTUK III 

FACILITEITEN MET BETREKKING TOT HET 
GEBRUIK DER COMMUNICATIEMIDDELEN 

Art. 8 De Organisatie geniet op het 
grondgebied van ieder van haar Leden, voor 
haar officiële mededelingen een behandeling, 
die niet minder gunstig is dan die, welke de 
Regering van het betrokken Lid krachtens 
overeenkomst doet genieten door enige ande
re Regering, met inbegrip van haar diploma
tieke missies, wat betreft prioriteiten, tarie
ven en belastingen op post, kabeltelegrammen, 
telegrammen, radiogrammen, telephoto 's , 
telefoongesprekken en andere communica
tiemiddelen, alsmede perstarieven voor me
dedelingen aan pers- of radio. Geen censuur 
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wordt toegepast op de officiële corresponden
tie en andere officiële mededelingen van de 
Organisatie. 

HOOFDSTUK IV 

VERTEGENWOORDIGERS VAN DE LEDEN 

Art. 9. Vertegenwoordigers van Leden 
bij de voornaamste en hulporganen van de 
Organisatie, genieten bij het uitvoeren van 
hun werkzaamheden en gedurende hun re;zen 
naar en van de plaats van samenkomst, de 
voorrechten, immuniteiten en faciliteiten, 
die in het algemeen aan diplomatieke ver
tegenwoordigers van overeenkomstige rang 
worden toegekend. 

Art. 10 Voorrechten, immuniteiten en 
faciliteiten worden aan de vertegenwoor
digers van Leden niet toegekend voor het 
persoonlijke gerief van de betrokkenen, doch 
teneinde de onafhankelijkheid en zelfstan
dige uitvoering van hun werkzaamheden in 
het kader der Organisatie te verzekeren. 
Bijgevolg heeft een lid niet alleen het recht, 
maar ook de plicht van de immuniteit van 
zijn vertegenwoordiger afstand te doen in 
alle gevallen, waarin, naar het oordeel van 
het betrokken Lid, de immuniteit aan de loop 
van de Gerechtigheid in de weg zou staan, 
vooropgesteld, dat van de immuniteit af
stand kan worden gedaan, zonder dat daar
door inbreuk wordt gemaakt op het doel 
waarvoor de immuniteit is verleend. 

Art. 11 De bepalingen van artikel 9 zijn 
niet van toepassing op de verhouding tussen 
een vertegenwoordiger en de bevoegde 
macht van de Staat waarvan hij onderaan 
is of waarvan hij de vertegenwoordiger is of 
is geweest. 

Art. 12. Onder de uitdrukking "Vertegen
woordiger", in dit Hoofdstuk gebezigd, wor
den geacht te zijn begrepen alle afgevaardig
den, plaatsvervangers, raadslieden, tech
nische deskundigen en secretarissen van de
legaties. 

HOOFDSTUK V 

FUNCTIONARISSEN 

Art. 13. De Secretaris-Generaal zal aan
geven op welke categoriën van functiona
rissen de bepalingen van dit Hoofdstuk van 
toepassing zijn. Hij zal een lijst van deze 
categoriën aan de Raad overleggen, en daa~
na aan alle Leden daarvan mededeling doen. 
De namen van de functionarissen die begre
pen zijn in deze categoriën, zullen periodiek 
aan de leden bekend worden gemaakt. 

Art. 14. Functionarissen van de Organi
satie zijn: 

a. vrijgesteld van rechtsvervolging wegens 
daden door hen verricht in hun officiële hoe
danigheid; zij blijven tegen dergelijke rechts
vervolgingen gevrijwaard na beëindiging van 
hun werkzaamheden; 

b. onder dezelfde voorwaarden in het ge
not van dezelfde vrijstelling van belasting 
wat hun bezoldiging en toelagen betreft, als 
de functionari ssen van de voornaamste in
ternationale organisaties; 

c. vrijgesteld, samen met hun echtgeno
ten en gezinnen, tegen immigratiebeperkin
gen en vreemdelingenregistratie; 

d. wat betreft de faciliteiten op het ge
bied van de omwisseling van valuta's in het. 
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genot van dezelfde voorrechten als verleend 
zijn aan diplomatieke functionarissen van 
overeenkomstige hang; 

e. met hun echtgenoten en gezinnen in 
het genot van dezelfde repatriëringsfacili-
teiten bij internationale crises, als leden van 
diplomatieke missies; 

/. gerechtigd om ter gelegenheid van de 
bezetting van hun post, in het land hunner 
vestiging vrij van rechten hun meubilair 
en geldswaardige papieren in te voeren. 

Art. 15. Behalve de voorrechten, immu
niteiten, vrijstellingen en faciliteiten genoemd 
in artikel 14, geniet de Secretaris-Generaal, 
waar het hemzelf, zijn echtgenote en min
derjarige kinderen betreft, de voorrechten, 
immuniteiten, vrijstellingen en faciliteiten, 
als genoten worden overeenkomstig het in
ternationale recht door de Hoofden van di
plomatieke missies. 

De Adjunct Secretarissen-Generaal ge
nieten dezelfde voorrechten, immuniteiten, 
vrijstellingen, en faciliteiten als de diploma
tieke vertegenwoordigers van overeenkom
stige rang. 

Art. 16. Voorrechten, immuniteiten en 
faciliteiten worden aan de functionarissen 
verleend in het belang van de Organisatie 
en niet voor het persoonlijk gerief van de be
trokkenen. De Secretaris-Generaal heeft het 
recht en de plicht om van de immuniteit van 
een functionaris afstand te doen in het ge
val dat de immuniteit aan de loop van de 
Gerechtigheid in de weg zou staan, voorop
gesteld, dat van deze immuniteit afstand kan 
worden gedaan zonder dat de belangen van 
de Organisatie daardoor worden geschaad. 
Ten opzichte van de Secretaris-Generaal en 
de Adjunct Secretarissen-Generaal, heeft de 
Raad het recht om van de immuniteit afstand 
te doen. 

Art. 17. De Organisatie zal te allen tijde 
met de daartoe aangewezen organen van Le
den samenwerken om een juiste rechtsbedeling 
te bevorderen, het nakomen van politievoor
schriften te verzekeren, en om misbruik van 
de voorrechten, immuniteiten, vrijstellingen 
en faciliteiten, in dit Hoofdstuk verleend, te 
voorkomen. 

HOOFDSTUK VI 

DESKUNDIGEN BIJ ZENDINGEN DER ORGA
NISATIE 

Art. 18. Aan deskundigen .(andere dan 
de functionarissen op wie de bepalingen van 
Hoofdstuk V van toepassing zijn), die deel 
uitmaken van zendingen of delegaties bij de 
Organisatie, worden zodanige voorrechten, 
immuniteiten en faciliteiten verleend als 
noodzakelijk zijn voor de onafhankelijke uit
oefening van hun werkzaamheden, gedurende 
het tijdvak van hun zendingen, daarbij in
begrepen de tijd, besteed aan de reizen, die 
verband houden met hun zendingen. In het 
bijzonder worden hun verleend: 

a. immuniteit van persoonlijke arrestatie 
of gevangenhouding en van inbeslagneming 
van hun bagage; 

b. immuniteit van rechtsvervolging van 
welke aard dan ook in verband met hande
lingen door hen verricht gedurende de vol
voering van hun zending; 

c. onschendbaarheid voor alle papieren 
en documenten. 
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Art. 19. Voorrechten, immuniteiten en 
faciliteiten worden verleend aan deskundigen 
in het belang van de Organisatie en niet voor 
het persoonlijke gerief van de betrokkenen. 
De Secretaris-Generaal heeft het recht en de 
plicht om van een immuniteit van een des
kundige afstand te doen, in het geval dat, 
volgens zijn mening, de immuniteit aan de 
loop van de Gerechtigheid in de weg zou 
staan, vooropgesteld, dat van deze immuni
teit afstand kan worden gedaan, zonder dat 
de belangen van de Organisatie daardoor 
zouden worden geschaad. 

HOOFDSTUK VII 

AANVULLENDE OVEREENKOMSTEN 

Art. 20. De Organisatie kan met een of 
meer Leden aanvullende overeenkomsten 
sluiten, teneinde een aanpassing aan de be
palingen in dit Protocol te bewerkstelligen, 
voor zover het dat ene, of die verschillende 
Leden betreft .. 

Ten blijke waarvan de ondergetekende 
gevolmachtigden, daartoe behoorlijk gemach
tigd, dit Protocol hebben ondertekend. 

Gedaan te Parijs, 16 April 1948, in de 
Engelse en Franse taal, beide teksten gelij
kelijk authentiek in één enkel exemplaar, dat 
bewaard blijft in het archief van de Regering 
der Franse Republiek, door welke Regering 
gewaarmerkte afschriften aan alle andere 
ondertekenende partijen zullen worden ge
zonden. 

(Voor de ondertekeningen, zie de Engels
Franse tekst.) 

AANVULLEND PROTOCOL No. II 
bij het Verdrag nopens Europese Econo

mische Samenwerking, betreffende het 
Financiële regh•ment der Organisatie 

De Regeringen en Organen, die het Ver
drag nopens Europese Economische Samen
werking hebben ondertekend: 

Overwegende, dat artikel 23 van het Ver
drag bepaalt, dat een aanvullend Protocol 
betreffende het financieel reglement van de 
Organisatie voor Europese Economische 
Samenwerking zal dienen te worden opge
steld, 

zijn het volgende overeengekomen: 

Begroting 
Art. 1. De Secretaris-Generaal legt uiter

lijk 1 Mei van ieder jaar, de Raad ter be
studering en goedkeuring de uitgewerkte 
ramingen van de uitgaven voor het volgende 
boekjaar voor. 

De ramingen der uitgaven worden in 
hoofdstukken ingedeeld. Overschrijving van 
het ene hoofdstuk op het andere is niet toe
gestaan dan met machtiging van het Uit
voerend Comité. De uiteindelijke vorm van 
het begrotingsvoorstel wordt door de Secre
taris-Generaal bepaald. 

De reis- en verblijfkosten van vertegen
woordigers van de Leden worden als regel 
door de betrokken Leden gedragen. De Raad 
kan echter, in bijzondere gevallen, machti
ging verlenen tot terugbetaling van onkosten 
door vertegenwoordigers van de Leden ge-
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maakt in verband met de uitvoering van 
bijzondere taken hun door de Organisatie 
opgelegd. 

Aanvullende begroting 
Art. 2. De Raad kan de Secretaris-Gene

raal gelasten een aanvullende begroting over 
te leggen, zo de omstandigheden zulks ver
eisen. De Secretaris-Generaal legt aan de 
Raad een raming voor van de kosten die ver
bonden zijn aan de voorstellen die aan de 
Raad zijn gedaan. 

Geen voorstel, dat onvoorziene uitgaven 
met zich medebrengt wordt geacht door de 
Raad te worden goedgekeurd, tenzij de Raad 
een begroting van de betrokken niet voor
ziene inkomsten heeft goedgekeurd. 

Begrotingscommissie 
Art. 3 Een begrotingscommissie, samen

gesteld uit Leden van de Organisatie, wordt 
door de Raad ingesteld. De Secretaris-Gene
raal legt de begroting, alvorens haar aan de 
Raad aan te bieden, aan deze Commissie 
ter voorbereidend onderzoek voor. 

Grondslag der bijdragen 
Art. 4. De goedgekeurde begrotingsuit

gaven worden gedekt door de bijdragen van 
de Leden der Organisatie , volgens een door 
de Raad goedgekeurde schaal. De Secretaris
Generaal stelt de Leden op de hoogte van het 
bedrag van hun bijdragen en nodigt hen uit 
hun bijdragen te storten op een door hem te 
bepalen tijdstip. 

Mu._nt, waarin de bijdragen kunnen worden 
gestort 

Art. 5. De begroting van de Organisatie 
wordt uitgedrukt in de munt van het land, 
waarin de zetel der Organisatie is gevestigd. 
De bijdragen van de Leden zijn betaalbaar 
in die munt. 

De Raad kan niettemin de Leden gelasten 
een klein deel van hun bijdragen te betalen 
in die munt, die de Organisatie nodig heeft 
voor de vervulling van haar taak. 

Gelden voor lopende uitgaven 
Art. 6. In afwachting van de vaststelling 

en betaling der bijdragen verzoekt de Raad 
telkens wanneer het noodzakelijk is, de Leden 
voor de lopende uitgaven voorschotten te 
doen in de munt, waarin de bijdragen dienen 
te worden voldaan. 

Deze voorschotten worden terugbetaald 
gedurende het lopende begrotingsjaar door 
middel van een evenredige vermindering der 
bijdragen. Het bedrag van zulke voorschotten 
wordt vastgesteld naar de maatstaven, die 
aangelegd zijn bij de berekening van de bij
dragen zelf. 

Boekhouding en Contróle 
Art. 7. De Secretaris-Generaal draagt 

zorg voor een nauwkeurige boekhouding van 
alle ontvangsten en uitgaven. 

De Raad benoemt accountants wier eerste 
ambtsperiode 3 jaar zal duren en die daarna 
kunnen worden herbenoemd. 

Deze accountants zijn belast met de con
trole van de boekhouding der Organisatie 
en in het bijzonder met de toetsing van de 
uitgaven aan de begrotingsposten. 

De Secretaris-Generaal verleent de accoun -
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tants die faciliteiten, die zij nodig hebben om 
hun taak te vervullen. 

Financieel Reglement 
Art. 8. De Secretaris-Generaal ontwerpt 

zo spoedig mogelijk na de vestiging der Or
ganisatie een financieel reglement in overeen
stemming met de beginselen in dit Protocol 
neergelegd, welk reglement zo gesteld dient 
te zijn, dat het een gezond en zuinig financi
eel beleid verzekert . 

Voorlopige be,!roting 
Art. ! Bij wijze van uitzondering biedt 

de Secretaris-Generaal niet later dan 2 maan
den na de inwerkingtreding van het Verdrag 
aan de Raad een eerste begroting aan, die 
zich uitstrekt over het tijdvak, aanvangend 
op de datum van inwerkingtreding van het 
Verdrag tot aan 30 Juni 194 9. Tegelijkertijd 
doet de Secretaris-Generaal voorstellen aan
gaande het bedrag van de voorschotten ter 
dekking van de vereiste lopende uitgaven. 

Ten blijke waarvan de ondergetekende 
Gevolmachtigden, te dien einde behoorlijk 
gemachtigd, dit Protocol hebben ondertekend. 

Gedaan te Parijs 16 April 1948, in de En
gels , en Franse taal, beide teksten gelijkelijk 
authentiAk, in één exemplaar, dat bewaard 
b ijft in het archief van de Regering van de 
Franse Republiek, door welke Regering ge
waarmerkte afschriften naar de andere onder
tekenende partijen zullen worden gezonden. 
(Voor de ondertekeningen, zie de Engels
Franse tekst.) 

S. I 485 
5 November 1948. BESLUIT, tot schorsing 

van het besluit van de raad der gemeente 
Sommelsdijk van 5 October 1948, be
treffende de benoeming van de heer G. G. 
't Hoofd te Maasdam tot hoofd der open
bare lagere school te Sommelsdijk. 

Geschorst tot z September z949. 

S. I 486 

5 November 1948. WET, houdende wette
lijke voorziening naar aanleiding van 
het Koninklijk besluit van 11 October 
1947 (Staatsblad No. H. 346) tot instel
ling van een Departement van Algemeen 
Bestuur, dat de naam zal dragen van 
Minist~rie van Algemene Zaken. 

Bijl. Hand. II 47/ 48, 804; 
Hand. II 48/ 49. bladz. 27; 
Bijl. Hand. I 48/49, 804; 
Hand. I 48/49, bladz. 46-47. 

Titel A. Gewone dienst f 2,746,235 
Titel B. Buitengewone dienst Nihil 

Gehele dienst f 2,746,235 

S. I 487 
5 November 1948. WET, houdende w11z1-

ging van het Vierde Hoofdstuk der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1946. 

Bijl. Hand. 11 1948, 913; 
Bijl. Hand. II 48/49, 913; 
Hand. II 48/ 49, bladz. 105; 
Bijl. Hand. I 48/49, 913; 
Hand. I 48/ 49, bladz. 46-47. 
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. 5 November z948. WET, houdende nadere 
wijziging van de wet van 22 December 
1919 ( S taatsblad No. 882), houdende 
machtiging tot het v an R ijkswege ga
randeren van de geldleningen ten be
hoeve van de stichting en inrichting 
van gebouwen van gesubsidieerde bij
zondere scholen voor nijverheidsonder
wijs. 

Bijl. Hand. Il , 948 , 920; 
Bijl. H and. Il 48/49 , 920; 
H and. Il 48/49, bladz. zo6; 
Bijl. H and. I 48/49, 920; 
H and. I 48/49, bladz. 46-J.7. 
Wij J ULIANA, enz .... doen t e weten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben , 

dat het wenselijk is het bedrag v an de geld
leningen , bedoeld in de wet van 22 Decem
ber 1919 ( Staatsblad No. 882), laatstelijk 
gewijzigd b ij de wet v an 23 Mei 1935 
(Staatsblad No. 300) te verhogen en te
vens enige wijzigingen aan te brengen in de 
redactie van het enig artikel van die wet; 

Zo is het, dat W ij, de Raad van State enz. 
Enig artikel 

Het enig artikel van de wet van 22 De
cember 1919 (Staatsblad No. 882), laat
stelijk gewijzigd bij de wet van 23 Mei 1935 
(Staatsblad No. 300), wordt gewijzigd a ls 
volgt : 

1. In het eerste lid worden de woorden: 
"de Pensioenfondsen voor de koloniale 

Landsdienaren en Locale ambtenaren" 
vervangen door: 
de Indische P ensioenfondsen, 
terwijl tussen de woorden "gesubsidieer

de" en "inrichtingen" ingevoegd wordt ~ 
bijzondere. 

2. In het tweede lid wordt het woord . 
,.nooit" vervangen door "niet" en wordt het. 
getal 35.000.000" vervangen door: 60.000.000~ 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 No-

v emb e r x948. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

De Min. vaat Financiën, P . LlEFTINCK. 

(Uitgeg. 26 Nov. z948). 

S. I 489 

5 November z948. WET, houdende aan
vulling en wijziging van de hoger-on- 
derwijswet. 

Bijl. Hand. Il z948, 940; 
B ijl. Htmd. Il 48/49, 940; 
H and. Il 48/49, bladz. zo6; 
Bijl. Hand. I 48/49, 940; 
H and . I 48/49, bladz. 46-47. 
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Wij JULIANA, enz . . . . doen te weten: 
Alzo Wij in ovrweging genomen hebben, 

d at het wenselij k is een nieuwe afdeling 
aan de technische hogeschool toe te voegen, 
aldaar de opleiding voor v liegtuigbouwkun
dig ingenieur en voor geodetisch ingenieur 
mogelijk t e m aken en toegang te verlenen 
tot de examens in de faculteit der veeartse
nijkunde op grond v an het getuigschrift van 
de · middelbare landbouwscholen te Dor
drecht en te R oermond en onder zekere 
voorwaarden v an de school voor tropische 
landbouw t e D eventer ; 

Zo is het. d at Wij , de Raad van State, enz. 
Art. 1. D e hoger-onderwijswet wordt .als 

volgt gewijzigd en aangevuld: 
I. in a rtikel 32 wordt in plaats van het 

bepaalde sub d en e gelezen : 
,,d . de a fdeling der werktuigbouwkunde, 

scheepsbouwkunde en vliegtuigbouwkunde; 
e . de a fdeling der electrotechniek; 
i . de afdeling d er technische natuur

kunde; 
g. d e afdeling der scheikundige techno

logie ; 
h . de afdeling der mijnbouwkunde"; 
II. in artikel 34 wordt na het bepaalde 

under k ingevoegd: 
,,k. a. de v liegtuigbouwkunde;"; 
[Il. in artikel n 8 wordt na het bepaal

de onder 4 °. ingevoegd: 
~

0
• van vliegtuigbouwkundig inge

nieur;'', in verband waarmede de aandui
dingen 5° tot en met 8 °. worden gewijzigd 
in 6 °. tot en met 9 °. ; ,na het bepaalde on,
der 9 °. wordt ingevoegd: ,,Io 0

• van geode
tisch ingenieur", in verband waarmede de 
punt achter "natuurkundig ingenieur" wordt 
gewijzigd in een punt komma; 

IV. in artikel I29 wordt na "scheeps
bouwkundig ingenieur," ingevoegd: ,,vlieg
tuigbouwkundig ingenieur, geodetisch inge
nieur,"; 

V. het eerste lid van artikel I33 wordt 
gelezen als volgt : 

"Tot het a fleggen der examens wordt 
ieder, onverschillig waar hij de daarvoor 
vereiste kundigheden heeft opgedaan, toe- . 
gelaten, mits hij in het bezit is van het 
daartoe leidende in het tweede lid onder a 
tot en m et i aangegeven getuigschrift we
gens met goed gevolg afgelegd eindexamen 
van een aldaar genoemde school of van een 
hiermede wettelijk gelijkgesteld getuig
schri ft."; 

in het tweede lid van artikel 133 wordt 
onder / na "middelbare landbouwschool te 
G roningen" ingevo e gd : ,, , te Dordrecht 
of te Roermond. E veneens geeft toegang 
het volledig afgelegd eindexamen van de 
middelbare school voor tropische landbouw 
te Deventer, indien voldaan is aan de eisen 
van een door Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen in te stellen 
aanvullend examen.". 

Art. 2. H et diploma van vliegtuigbouw
kundig ingenieur, verkregen aan de tech
nische hogeschool in het tijdvak van 5 Mei 
1945 tot de dag van in werking treden van 
deze wet op de voet van het bereids ver-
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vallen besluit van de Secretaris- Generaal 
van het Departement v an Opvoeding, We
tenschap en Kultuurbescherming van I3 
April 1943 (Nederlandse Staatscourant No. 
I 52) wordt geacht rechtsgeldig te zijn ver
kregen. 

Art. 3. Zij, die vóór 1 Januari 1949 wa
ren ingeschreven aan de technische hoge
school voor de studie voor civiel-landmeter 
hebberi tot 1 Augustus 1953 gelegenheid 
deze studie te volt ooien. 

Art. 4. Examens, welke in het tijdvak 
van 5 Mei 1945 tot de dag van in werking 
treden van deze wet op de voet van het 
bereids vervallen besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Opvoe
ding, Wetenscha p en Kultuurbescherming 
van 15 Juli 1942 (Nederlandse Staatscou
rant No. 178) zij n afgelegd voor de facul
teit der v eeartsenijkunde met het getuig
schrift verkregen na het met gunstig gevolg 
afleggen van het volledig eindexam en aan 
de Middelbare Landbouwschool te Dor
drecht, worden geacht rechtsgeldig te zijn 
afgelegd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 Novem

ber 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. 0 ., K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 26 Nov,ember z948.) 

S. I 490 

5 •November z948. WET, houdende wijzi
ging van de Telegraaf- en Telefoonwet 
I904 (Staatsblad no. 7). 

Bijl. Hand. II 47/48, 850; 
Bijl. Hand. II z948, 850; 
Hand. II 48/49, bladz. zo7; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 850; 
Hand. 1 48/49, bladz. 46-47. 

Wij JULIANA, enz ... . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is het in de Telegraaf- en 
Telefoonwet I904 (Staatsblad no. 7) ge
stelde vereiste van een concessie voor de 
aanleg en het gebruik van radiotelegrafen 
en -telefonen aan boord van schepen en 
luchtvaartuigen te vervangen door het ver
eiste van een machtiging, alsmede overi
gens in genoemde wet enkele wijzigingen 
te brengen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. In de Telegraaf- en Telefoonwet 

1904 (Staatsblad no. 7) wordt aan het eer
ste lid van artikel 1 toegevoegd: 

e. onder " de Minister" de Minister, be
last met de zorg voor de zaken . van het 
Staatsbedrij f der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie. · 

Art. II. I. De in de artikelen 2, 3, 
3bis, 3ter, 3qui-nquies, 5, 8, 9, I4 en 2obis 
derzelfde wet voorkomende woorden "On
ze (n) Minister van Binnenlandsche Zaken" 
worden vervangen door "de Minister". 

2. In artikel 3quater derzelfde wet wor-
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den de woorden "Onzen voornoemden Mi
nister'' vervangen door "de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen". 

Art. III. In dezelfde wet wordt het eer
·ste lid van artikel 2 gelezen als volgt : 

"Voor den aanleg en de exploitatie van 
telegrafen en telefonen - met uitzondering 
van radiotelegrafen en •telefonen aan boord 
van schepen en luchtvaartuigen - door an
deren dan door den Staat, wordt een door 
Ons verleende concessie vereischt". 

Art. IV. Het derde lid van artikel 2 

derzelfde wet wordt gelezen: 
,,Van het in dit artikel sub 1° en 3° be

paalde kan worden afgeweken bij het ver
leenen van concessiën voor telegrafen en te_ 
lefonen, waarvan het dienstbaar zijn aan het 
openbaar verkeer niet is de hoofdbestem
ming, maar de nevenbestemming". 

Art. V. In artikel 3, eerste lid, derzelfde 
wet worden na de woorden "Voor den aan
leg en het gebr.uik" ingevoegd de woorden 
"van radiotelegrafen en -telefonen aan 
boord van schepen en luchtvaartuigen als
mede". 

Na de woorden "wordt een machtiging 
van" worden ingevoegd de woorden "of 
vanwege". 

Art. VI. In artikel 3, tweede lid, der
zelfde wet, sub 1 °, vervallen de woorden 
"door Onzen Minister van Binnenlandsche 
Zaken". ' 

Art. VII. In artikel 20, eerste lid, sub b, 
derzelfde wet worden na de woorden "hij, 
die" ingevoegd de woorden "radiotelegrafen 
en -telefonen aan boord van schepen en 
luchtvaartuigen alsmede''. 

Art. VIII. Deze wet treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na die der 
plaatsing in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, s Novem

ber 1948. 
JULIANA. 

De Min. v . Verk. en W., D. G. W. SPITZEN. 
(Uitgeg. 30 Nov. z948). 

S. I 491 

5 November 1948. WET, houdende wijziging 
van de wet van 24 Juli 1899 (Staatsblad 
No. 194) tot aanleg en onderhoud van 
een vissershaven te Scheveningen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 877; 
Bijl. Hand. Il 1948, 877; 
Hand. Il 48/ 49, bladz. 107; 
Bijl. Hand. I 48/49, 877; 
Hand. I 48/49, bladz. 46-47. 

Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat de wenselijkheid is gebleken in de krach
tens de wet van 24 Juli 1899 (Staatsblad no. 
194) aangelegde vissershaven te Scheveningen 
een groter diepte te onderhouden dan in arti
kel 2 van die wet is voorgeschreven; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge-
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hoord, en met gemeen overleg der Staten
Gèneraal. hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

Enig artikel ,~ 
Artikel 2 van de wet van 24 Juli 1899 

(Staatsblad no. 194) tot aanleg en onderhoud 
van een vissershaven te Scheveningen wordt 
gelezen als volgt: 

"De voor de vaart beschikbare diepte van 
cle in artikel 1 bedoelde buitenhaven zal ten 
hoogste 3.60 m - N.AP. mogen bedragen". 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, S November 
1948. 

JULIANA. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 
Uitgeg . 7 December 1948. 

S. I 492 

5 November z948. WET, houdende vast-
stelling van de Meetbrievenwet 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 896; 
Bijl. Hand. II 48/49, 896; 
Hand. II 48/49, bladz. zo7; 
Bijl. Hand. I 48/49, 896; 
Hand. I 48/49, bladz. 46-47. 

Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de voorschriften op het 
gebied der meting van zeeschepen opnieuw 
vast te stellen en de kosten veroorzaakt 
door de meting ten laste van belangheb
benden te brengen ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
"Onze Minister": Onze Minister belast 

met de uitvoering van deze wet; 
"zeeschip": een zeeschip in de zin van 

artikel 310 van het Wetboek van Koophan
del ; 

"Nederlands zeeschip": een Nederlands 
zeeschip in de zin van artikel 3n van het 
Wet boek van Koophandel; 

"buitenlands zeeschip": een zeeschip, dat 
niet is een Nederlands zeeschip; 

,;meetbrief": het van Overheidswege af
gegeven document, vermeldende de voor
naamste maten van het zeeschip; 

"buitenlandse meetbrief": de meetbrief 
voor een buitenlands zeeschip, afgegeven 
overeenkomstig de wettelijke voorschriften 
van het land onder welke vlag het schip 
vaart; 

,,bijzondere meetbrief': een meetbrief, 
speciaal ingericht ten gebruike voor de vaart 
door het Suezkanaal of het Panamakanaal, 
een aanhangsel van de meetbrief, speciaal 
ingericht ten gebruike voor de vaart op 
Zweden, dan wel iedere andere meetbrief, 
ingericht voor bijzondere doeleinden; 

,,Scheepsmetingsbrief": de Scheepsme
tingsdienst, ingesteld bij Koninklijk Besluit 
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van II December I933 (Staatsblad No. 
682). 

Art. 2. I. Onverminderd het bepaalde 
-in artikel 347 van het Wetboek van Koop
handel moet een zeeschip bij vertrek uit een 
Nederlandse haven alsmede bij binnenkomst 
in een Nederlandse haven zijn voorzien van 
•een meetbrief, afgegeven overeenkomstig 
de bij of krachtens deze wet gegeven voor
schriften. 

2. Bij vertrek uit- en bij binnenkomst in 
,een Nederlandse haven moet de meetbrief 
worden vertoond aan de ambtenaren, be
last met de in- of uitklaring. Bij gebreke 
daarvan wordt door die ambtenaren geen 
expeditie verleend en zij kunnen het schip 
desnoods aanhouden totdat de meetbrief is 
.overgelegd. 

Art. 3. I. Voor de toepassing van arti
kel 2 ten aanzien van een buitenlands zee
schip wordt de buitenlandse meetbrief ge
lijk gesteld met een meetbrief als bedoeld 
i n dat artikel. 

2. Indien in het land onder welks vlag 
bet schip vaart niet dezelfde wijze van me
ting wordt gevolgd als bij of krachtens deze 
wet is voorgeschreven, worden de maten 
van het schip, voor zover door de Scheeps
metingsdienst nodig geoordeeld, vastgesteld 
.door herleiding uit de buitenlandse meet
brief. 

Art. 4. I. Meetbrieven en bijzondere 
meetbrieven worden door de eigenaar of de 
reder van het schip aangevraagd bij de 
Scheepsmetingsdienst. . 

2. De eigenaar dan wel de reder van 
een zeeschip is verplicht een nieuwe meet
brief aan te vragen alvorens na een wijzi
ging van enige in de meetbrief aangegeven 
maat van het schip een reis van Nederland 
uit wordt aangevangen. 

3. De in het vorige lid vervatte ver
plichting geldt eveneens voor de eigenaar 
.of de reder van een buitenlands schip, 
voorzover de wijziging niet reeds in een 
nieuwe buitenlandse meetbrief is verwerkt . 
. Art. 5. Een zeeschip, waarvoor een meet-

brief of een bijzondere meetbrief is aange
vraagd, wordt door de Scheepsmetings
dienst gemeten, waarna een meetbrief dan 
wel een bijzondere meetbrief door deze 
dienst aan de aanvrager wordt afgegeven 
tegen betaling van de kosten, veroorzaakt 
door de meting en berekend volgens een 
door Onze Minister vast te stellen tarief. 

Art. 6. De aanvrager kan binnen drie 
maal vier en twintig uur na de afgifte van 
de meetbrief of de bijzondere meetbrief een 
hermeting vorderen. Na zodanige verdeling 
wordt een hermeting verricht qoor twee 
daartoe door de Hoofdinspecteur van de 
Scheepsmeting aan te wijzen ambtenaren, 
die aan de voorafgaande meting niet heb
ben deelgenomen. Blijkt bij deze hermeting, 
dat de voorafgaande meting onjuist was 
uitgevoerd, dan worden de in artikel 5 be
.doelde kosten voor de hermeting niet in re
kening gebracht. 

Art. 7. I. De eenheid van scheepsmaat 
voor de toepassing van deze wet is de ku
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bieke meter; de meetbrief vermeldt de in
houd van het schip, behalve die eenheid, in 
registertonnen van 2.83 kubieke meter. 

2. De meting wordt uitgevoerd overeen_ 
komstig het stelsel van Moorsom. 

3. Nadere regelen ter uitvoering van 
deze wet worden gesteld bij algemene maat
regel van bestuur. 

Art. 8. I. Hij, die de verplichting, be
doeld in artikel 4, tweede of derde lid, niet 
nakomt, wordt gestraft met geldboete van 
ten hoogste v ijf duizend gulden. 

2. Het krachtens het vorige lid ~trafbaar 
gestelde feit wordt beschouwd als overtre
ding. 

3. Indien de overtreding wordt begaan 
door of vanwege een rechtspersoonlij kheid 
bezittende vennootschap, vereniging of 
stichting, wordt de strafvervolging inge
steld en de straf uitgesproken tegen de be
stuurders. 

Art. 9. Met de opsporing van het feit, 
strafbaar gesteld krachtens artikel 8, twee
de lid, zijn, behalve de bij artikel I41 van 
het Wetboek van Strafvordering aangewe
zen personen, belast: 

a. de ambtenaren van Rijks- en Ge
meentepolitie; 

b. de ambtenaren van de Scheepsme
tingsdienst; 

c. de ambtenaren van de Scheepvaart
inspectie. 

Art. 10. Inlngetrokken worden de arti
kelen 5, 6, 7 en 8 van de Wet van 14 Juli 
1855 (Staatsblad No. rn5) tot opheffing 
van het tonnengeld der zeeschepen en hou
dende bepalingen omtrent het meten der
zelve, de artikelen 2, 3, 5 en 6 van de Wet 
van 3 Juni 1875 (Staatsblad No. rn1) tot 
afschaffing van het vuur-, ton- en baken
geld en nadere regeling der meting van zee
schepen, alsmede artikel 9, laatste lid, van 
de Wet van 28 December 1879 (Staatsblad 
No. 250) tot wijziging en aanvulling der 
wetten omtrent de heffing en de verzeke
ring van de invoerrechten en accijnzen. 

Art. ll. Deze wet, welke- kan worden 
aangehaald onder de titel "Meetbrievenwet 
1948", treedt in werking op een nader door 
Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 Novem-

ber x948. JULIANA. 

De Min. v. Verk. en W., D. G. W. SPITZEN. 

(Vitgeg. z6 Nov, z948). 

S. I 493 

5 November 1948. WET, houdende over
neming in beheer en onderhoud bij het 
Rijk (.l11inisterie van Oorlog) van een ge
deelte van de oost'elijke singelweg van 
het fort Blauwkapel. 

Bijl. Hand. Il 47/ 48, 901; 
Bijl. Hand. Il 1948, 901; 
Hand. Il 48/ 49, bladz. 107; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 901; 
Hand. 1 48/49, bladz. 47. 
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Wij J ULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut I doen te weten: 
Alzo W ij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is het bij de N. V. Ned. 
Spoorwegen in beheer en onderhoud zijnde 
gedeelte van de oostelijke singelweg,- ge
legen b innen de kleine verboden kring van 
het tot de Linie om Utrecht behorende ves
tingwerk, genaamd het fort Blauwkapel-bij 
het Rijk (Ministerie van Oorlog) in beheer en 
onderhoud te nemen, en dat zulks ingevolge 
artikel 1, tweede lid, der Waterstaat 1900 
krachtens een wet moet geschieden; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal , hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. I. Bij het Rijk (Ministerie van 
Oorlog) wordt in beheer en onderhoud ge
nomen het gedeelte van de oostelijke singel
weg van het fort Blauwkapel, gelegen tussen 
de tot militaire landsgrond van het fort 
Blauwkapel behorende gedeelten van die 
singel weg. 

2. Het in lid I omschreven weggedeelte, 
gelegen in de gemeente Maartensdijk, omvat 
de percelen, kadastraal bekend gemeente 
Maartensdijk, Sectie C, Nr. 2210 en Sectie 
D, Nr. 33u (beide gedeeltelijk). 

3. Het weggedeelte is met een rode arce
ring aangegeven op de bij deze wet behorende 
tekening 1 en wordt bij het Rijk in beheer 
en onderhoud genomen voorzoveel dit beheer 
en onderhoud bij de N.V. Ned. Spoorwegen 
berust. 

4. In de overbrenging zijn, voor zover in 
lid 5 niet anders is bepaald, begrepen de in en 
op het weggedeelte aanwezige kunstwerken, 
beplantingen, kilometer- en andere palen en 
alle andere van het weggedeelte deel uitma
kende werken in het algemeen, voorzoveel 
een en ander in beheer en onderhoud is bij de 
N. V. Nederlandsche Spoorwegen. 

5. In de overbrenging in beheer en onder
houd zijn niet begrepen zes stuks afvoerbui
zen van de zakgoot tussen de spoorweg en de 
singelweg en tot de spoorweg behorende reeds 
aanwezige ofjn de toekomst te plaatsen be
veiligingsinrichtingen en waarschuwings
borden, met de daarbij behorende leidingen. 

Art. 2. Het Rijk (Ministerie van Oorlog) 
treedt door de overneming in beheer en onder
houd van het weggedeelte tegenover derden 
in de rechten en verplichtingen van de N.V. 
Nederlandsche Spoorwegen te dezer zake. 

Art. 3. Wegens het overnemen in beheer 
en onderhoud Boor het Rijk (Ministerie van 
Oorlog/ van het in artikel I omschreven weg
gedeelte betaalt de N. V. Nederlandsche 
Spoorwegen uiterlijk twee maanden na de in
werking-treding van deze wet aan het Rijk 
(Ministerie van Oorlog) een bedrag ineens van 
zeven duizend vijfhonderd gulden (f 7500,-). 

Art. 4. Alle kosten, waartoe de overbren 
ging aanleiding mocht geven, zijn ten laste 
van de N.V. Nederlandsche Spoorwegen. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst en dat alle Minis
teriële Departementen , Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 

1 Is in deze uitgaaf niet opgenomen. 
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nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 November 
1948. 

JULIANA. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat. 

D. G. W . SPITZEN. 
De Minister van Oorlog, 

SCHOKKING. 
Uitgeg. 3 December 1948 .. 

S. I 494 

5 November 1948. WET, tot w11z1g,ng van 
de Wet van 21 April 1947 (Staatsblad No. 
H. 172), houdende de voorbereiding van 
de vaststelling van een Centraal Econo
misch Plan. 

Bijl. Hand. 11, 1948, 909; 
Bijl. Hand. Il 48/ 49, 909; 
Hand. II 48/49, bladz. 105; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 909; -
Hand. 1 48/49, bladz. 74. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen,. 

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

dat het wenselijk is het aantal leden, waaruit 
de Centrale Plancommissie ingevolge het 
eerste lid van artikel 4 van de Wet van 21 
April 1947 (Staatsblad No. H. 127) ten hoog
ste kan bestaan, te vermeerderen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Art. 1. In artikel 4, eerste lid, van de Wet 
van 21 April 1947 (Staatsblad No. H. 127), 
houdende de voorbereiding van de vaststelling 
van een Centraal Economisch Plan, wordt in 
de plaats van: ,,vijf en twintig" gelezen: 
,,dertig". 

Art 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 November 
1948. 

De Ministu-President, 
W. DREES. 

JULIANA. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening, 

MANSHOLT. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat,. 

D. G. W. SPITZEN. 
De Minister van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting, 
IN 'T VELD. 

De Minister van Financiën, 
P . LIEFTINCK. 

De Minister van Binnenlandse Zaken,. 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 
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De M inister van Buitenlandse Z aken a.i., 
W . DREES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
G ÖTZE N . 

De Minister van Sociale Z aken, 
A . M. J OEKES. 

Uitgeg IO December 1948. 

S. I 495 

5 November 1948. WET, houdende voor
behoud der bevoegdheid tot toetreding 
tot het Verdrag betreffende de beperking 
van de nachtarbeid van jeugdige per
sonen bij niet-industriële werkzaam
heden. 

Bijl Hand. II 47/48, 876; 
Bijl. Hand. II 49/49, 876; 
Hand. II 48/49, bladz. 106; 
Bijl. Hand. I 48/49 , 876; 
Hand. I 48/49, bladz. 47· 
Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het wenselijk is, dat Nederland toetreedt 
tot het Verdrag betreffende de beperking van 
de nachtarbeid van kinderen en jeugdige 
personen bij niet-industriële werkzaamheden , 
aangenomen in de negen en twintigste, van 
19 September tot 9 October 1946 te Montreal 
gehouden, zitting van de Internationale Ar
beidsconferentie, en daarbij gelet op het 
Koninklijk besluit van 26 Maart 1920, hou
dende de bek endmaking van de toetreding 
van Nederland tot het Volkenbondverdrag 
(Staatsblad 1920 n°. 127) , op het Koninklijk 
besluit van 2 Juli 1934, houdende de be
kendmaking van de wijzigingen van Deel 
XIII, artikel 393, van het Vredesverdrag van 
Versailles (Staatsblad 1934 n°. 357). op het 
Koninklijk besluit van 3 December 1946, 
bepalende de bekendmaking van de Akte van 
wijziging van het Statuut van de Internatio
nale Arbeidsorganisatie, Parijs 1945 (Staats
blad n°. G 342), alsmede op artikel 60 der 
Grondwet; 

Zo is het , dat Wij , de Raad van State, enz. 
Art. 1. W ij behouden Ons de bevoegdheid 

voor toe te treden tot het nevens deze wet 
in afdruk gevoegde Verdrag betreffende de 
beperking van de nachtarbeid van ki.nderen 
en jeugdige personen bij niet-industriële 
werkzaamheden, aangenomen in de negen 
en twint igste , van 19 September tot 9 Octo
ber 1946 te Montreal gehouden, zitting van 
de Internationale Arbeidsconferentie. 

Art. 2. Deze wet treedt in werkin~ 1:llet 
ingang van de dag na die harer afkond1gmg. 

Lasten en bevelen , enz. 
Gegeven ten Paleize, Soestdijk , 5 Nov. 1948 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken , A. M . JoEKES . 

De Min. v. Buiten/. Z . , a.i., W . DREES. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd. , E. SASSEN . 

De Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 

(Uitgeg . 30 Nov . 1948) . 
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CONFERENCE INTERN A'l' ION ALE DU 
TRAVAIL 

Convention (No. 79) concernant la limlta
tlon clu travaH cle nuit <les enfants et 
aclolescents clans les travaux non lnclustriels 

La Conférence générale de l 'Organisation 
internationale du T rava il , 

Convoquée á Montréal par Ie Conseil 
d'administra tion du Bureau internat ional du 
T ravail, et s'y étan t r~!lnie Ie 1_9 septembre 
1946, en sa vingt-neuv1eme sess1on, 

Après avoir décidé d'adopter diverses pro
positions relatives à la limitation du travail 
de nuit des enfants et des jeunes gens dans 
les travaux non industriels , question qui est 
comprise dans Ie troisième point à l 'ordre du 
jour de la session , .. 

Après avoir décidé que ces propos1ttons 
prendraient la forme d'une convention inter
nationale, . 

adopte, ce neuvième jour d 'octo~re m~I 
neuf cent quarante-six, la conventton ct
après, qui sera dénommée Convention sur Ie 
travail de nuit des adolescents (travaux non_ 
industriels) , 1946: 

PARTIE I 

Dispositions générales 
Art. 1. r. La présente conventîon s'appli

que aux enfants et a dolescents occupés en 
vue d 'un salaire ou d 'un gain direct ou indi
rect à des t ravaux non industriels. 

2. P our l 'application de la présente con
vention, seront considérés comme " travaux 
n on industriels" tous travaux autres que ceux 
qui font reconnus par l 'autorité compétente 
comme étant des travaux industriels , agri
coles ou maritimes . 

3. L'autorité compétente déterminera la 
ligne de démarcation entre les travaux non 
industriels d 'une part, les travaux industriels, 
les travaux agricoles et les travaux mariti
m es, d'autre part. 

4. La législation nationale pourra exempter 
de l'application de la présente convention : 

a. Ie service domestique exercé dans un 
ménage privé ; 

b. l'emploi à un travail cons idéré comme 
n'étant pas nuifible ou préjudiciable aux 
enfants et adole8cents , n i dangereux pour 
ceux-ci, dans les entreprises familiales ou 
sont occupés seulement les parents et leurs 
enfants ou pupilles . 

Art. 2. Les enfants de moins de quartorze 
ans qui sont admissibles à l'emploi à horaire 
complet ou à horaire partiel et les enfants 
de plus de quartorze ans qui sont encore 
soumis à l'obligation scalaire à horaire com
plet ne devront pas ~tre employés ou travail
ler la nuit pendant une période d 'au moins 
quartorze heures consécutives, qui devra 
comprendre l 'intervalle s 'étendant entre huit 
heures du soir et huit heures du matin. 

2. Toutefois , la législation nationale pour
ra , en raison des conditions locales, substituer 
à eet intervalle un autre intervalle de douze 
heures, qui ne pourra commencer plus t ard 
qu 'à huit heures trente du soir, ni se terminer 
plus t öt qu'à s ix heures de matin. 

Art. 3 1. Les enfants de plus de quatorze 
ans qui ne sont plus soumis à l'ob!iga tion 
scolaire à h oraire complet, a insi que les 
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adolescents de moins de dix-huit ans ne 
devront pas être employés ou travailler la 
nuit pendant une période d'au moins douze 
heures consécutives, qui devra comprendre 
l'intervalle s'étendant entre dix heures du 
soir et six heures du matin. 

2. Toutefois, lorsque des circonstances 
exceptionnelles affectent une branche parti
culière ou une région déterminée, l'autorité 
compétente pourra, après consultation 
des organisations patronales et ouvrières 
intéressées, décider que, pour les enfants et 
adolescents occupés clans cette branche d'ac
tivité ou dans cette région, l'intervalle 
s'étendant entre onze heures du soir et sept 
heures du matin peut être substitué à l'inter
valle s'étendant entre dix heures du soir et 
six heures du matin. 

Art. 4. r. Dans les pays ou Ie climat rend 
Ie travail du jour particulièrement pénible, 
la période de nuit peut être plus courte que 
la période fixée aux articles précédents, à 
condition qu 'un repos compensateur soit 
accordé pendant Ie jour. 

2. Lorsqu'en raison de circonstances parti
culièrementgravesl'intérêtnational l'exigera, 
l'interdiction du travail de nuit pourra être 
suspendue par une décision du gouvernement 
en ce qui concerne Jes adolescents qui ont 
seize ans révolus. 

3. La législation nationale pourra confier 
à une autorité appropriée Ie pouvoir d'accor
der des licences individuelles temporaires afin 
de permettre à des adolescents qui ont seize 
ans révolus de travailler Ja nuit Jorsque des 
raisons impérieuses de formation profession
nelle l 'exigent, à condition que la période de 
repos quotidien ne soit pas inférieure à onze 
heures consécutives. 

Art. 5. I. La législation nationale pourra 
confier à une autorité appropriée Ie pouvoir 
d'accorder des licences individuelles afin de 
permettre à des enfants ou des a1olescents 
de moins de dix-huit ans de paraître comme 
artistes en soirée dans des spectacles publics, 
oude participer la nuit en qualité d'acteurs à 
des prises de vues cinématographiques. 

2. La législation nationale déterminera 
l'äge minimum à partir duquel il pourra être 
une licence individuelle. 

3. Aucune licence ne pourra être octroyée 
lorsqu'en raison soit de la nature du spectacle 
ou de la prise de vues cinématographiques, 
soit des conditions dans Jesquelles ils s'exé
cutent, la participation à ceux-ci peut être 
dangereuse pour la vie, la santé ou la moralité 
d'un enfant ou d 'un adolescent. 

4. Les conditions suivantes seront respec
tées pour l'octroi des licences: 

a. la période d'emploi ne pourra excéder 
rninuit; 

b. des garanties strictes seront prévues en 
vue de sauvegarder la santé et la moralité 
de !'enfant ou de !'adolescent, d'assurer son 
bon traitement et d'éviter que l'emploi noc
turne ne nuise à son instruction; 

c. !'enfant ou !'adolescent devra jouir d 'un 
repos de quatorze heures consécutives au 
moins. 

Art. 6. r. En vue d 'assurer l 'application 
effective des dispositions de la présente con
vention la législation nationale: 

a. prévoira un système d 'inspection et de 
controle officiels, approprié aux particularités 
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des diverses branches d'activité aux quelles la 
convention s'applique; 

b. obligera chaque employeur à tenir un 
registre ou à garder à disposition des docu
ments' officiels, indiquant Jes noms et dates 
de naissance de toutes les personnes de moins 
de dix-huit ans qu'il occupe ainsi que Jeurs 
heures de travail; dans Ie cas des enfants et 
des adolescents travaillant sur la voie publi
que ou dans un lieu public, Ie registre ou les 
documents devront indiquer les heures de 
service fixées par Ie contrat d'emploi; 

c. prévoira des mesures pour assurer l 'i
dentification et Ie controle des personnes de 
moins de dix-huit ans occupées, au compte 
d'un employeur ou à leur propre compte, 
d<1ns les emplois et occupations exercés sur 
la voie publique ou dans un lieu public ; 

d. prévoira des sanctions contre les em
ployeurs et autres personnes adultes respon
sables d'une infraction à cette législation. 

2. Les rapports annuels qui doivent être 
présentés aux termes de l'article 22 de la 
Constitution de l'Organisation internationale 
du Travail devront contenir des renseigne
ments complets sur la législation donnant 
effet aux dispositions de Ja présente conven
tion et, notamrnent, toutes informations 
relatives: 

a. à tous intervalles qui auront été sub
stitués à l '_intervalle indiqué au paragraphe I 
de l'article 2 en vertu des dispositions du 
paragraphe 2 dudit article; 

b. à la mesure dans laquelle il est fait 
usage des dispositions du paragraphe 2 de 
1 'article 3; 

c. aux autorités auxquelles a été confié Ie 
pouvoir d'accorder des licences individuelles 
en vertu des dispositions du paragraphe I 
de l'article 5, et à l 'äge minimum qui a été 
fixé pour l'octroi de licences conformément 
au paragraphe 2 du même article. 

PARTIE II 

Dispositions spéciales à certains pays 

Art. 7. r. Tout Membre qui, avant la date 
à laquelle il adopte une législation permettant 
la ratification de la présente convention, ne 
possédait pas de législation concernant la 
limitation du travail de nuit des enfants et 
des adolescents dans les travaux non indu
striels peut, par une déclaration annexée à sa 
ratification, remplacer l'äge de dix-huit ans 
imposé à l'article 3 par un äge inférieur à 
dix-huit ans, mais en aucun cas inférieur à 
seize ans. 

2. Tout Membre qui aura fait une telle 
déclaration pourra l'annuler en tout temps 
par une déclaration ultérieure. 

3. Tout Membre à l'égard duquel est en 
vigueur une déclaration faite conformément 
au paragraphe I du présent article doit 
indiquer chaque année, dans son rapport sur 
l'application de la présente convention, dans 
quelle mesure un progrès quelconque à été 
réalisé en vue de l'application intégrale des 
dispositions de la convention. 

Art. 8. 1 . Les dispositions de la Partie I 
de la présente convention s'appliquent à 
!'Inde sous réserve des modifications établies 
par Ie présent article. 

a. lesdites dispositions s'appliquent à tous 
les territoires à l'égard desquels l' ,,Indian 
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Legislature" a compétence de les app!iquer; 
b. l 'autorité compétente pourra exempter 

de I'application de la convention les enfants 
et adolescents employés dans les entreprises 
qui occupent moins de vingt personnes; 

c. l'article 2 de la convention s'applique 
aux enfants de moins de douze ans qui sont 
admissibles à l'emploi à horaire complet ou 
à horaire partiel et aux enfants qui ont douze 
ans révolus et sont soumis à l'obligation 
scalaire à horaire complet; 

d. l'article 3 de la convention s'app!ique 
aux enfants qui ont douze ans révolus et ne 
sont pas soumis à l'obligation scalaire à 
horaire complet ainsi qu 'aux adolescents de 
mains de quinze ans; 

e. les exeptions autorisées par les para
graphes 2 et 3 de l'article 4 s'app!iquent aux 
adolescents de quatorze ans révolus; 

f. l'article 5 s'applique aux enfants et 
adolescents de moins de quinze ans. 

2. Les dispositions du paragraphe I du 
présent article pourront être amendées par 
la procédure suivante: 

a. la Conférence internationale du Travail 
peut, à toute session ou la matière est com
prise dans son ordre du jour, adapter à la 
majorité des deux tiers des projets d'amen
dement au paragraphe I du présent article; 

b. un tel projet d 'amendement devra, dans 
Ie délai d'un an ou, en cas de circonstances 
exceptionnelles, dans Ie délai de dix-huit mois 
à partir de la clöture de la session de la 
Conférence, être soumis dans !'Inde à l'au
torité ou aux autorités dans Ja compétence 
desquelles rentre la matière, en vue de Ie 
transformer en loi ou de prendre des mesu
res d'un autre ordre; 

c. si !'Inde 'obtient Ie consentement de 
l'autorité ou des autorités compétentes, elle 
communiquera sa ratification formelle de 
!'amendement au Directeur général du Bu
reau international du Travail, aux fins d'en
registrement; 

d. un tel projet d'amendement, une fois 
ratifié par !'Inde, entrera en vigueur en tant 
qu'amendement à la présente convention. 

PARTIE 111 

Dispositions finales 
Art. 9. Rien dans la présente convention 

n'affecte toute loi , toute sentence, toute cou
tume ou tout accord entre les employeurs et 
les travailleurs qui assure des conditions plus 
favorables que celles prévues par la présente 
convention. 

Art. 1 O. Les ratifications formelles de la 
présente convention seront communiquées 
au Directeur général du Bureau international 
du Travail et par lui enregistrées. 

Art. 11. I. La présente convention ne liera 
que les Membres de l 'Organisation interna
tionale du Travail dont la ratification aura 
été enregistrée par Ie Directeur général. 

2. Elle entrera en vigueur douze mois 
après que les ratifications de deux Membres 
auront été enregistrées par Ie Directeur 
général. 

3. Par la suite, cette convention entrera 
en vigueur pour chaque Membre douze mois 
après la date ou sa ratification aura été 
enregistrée. 

Art. 12. 1. Tout Membre ayant ratifié la 
présente convention peut la dénoncer à 
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l'expiration d'une période de dix années 
après la date de la mise en vigueur initiale 
de la convention, par un acte communiqué 
au Directeur général du Bureau international 
du Travail et par lui enregistré. La dénoncia
tion ne prendra effet qu 'une année après 
avoir été enregistrée. 

2. Tout Membre ayant ratifié la présente 
convention qui, dans Ie délai d'une année 
après 1 'expiration de la période de dix années 
mentionnée au paragraphe précédent, ne fera 
pas usage de la faculté de dénonciation prévue 
par Ie présent article sera lié pour une 
nouvelle période de dix années et, par la 
suitte, pourra dénoncer la présente conven
tion à l'expiration de chaque période de dix 
années dans les conditions prévues au pré-

- sent article . 
Art. 13. I. Le Directeur général du Bu

reau international du Travail notifiera à tous 
les Membres de l'Organisation internationale 
du Travail l'enregistrement de toutes les 
i-atifications et dénonciations qui lui seront 
communiquées par les Membres de l'Orga
nisation. 

2. En notifiant aux Membres de l 'Organi
sation l'enregistrement de la deuxième ratifi
cation qui lui aura été communiquée, Ie 
Directeur général appellera l'attention des 
Membres de l'Organisation sur la date à 
laquelle la présente convention entrera en 
vigueur. 

Art. 14. Le Directeur général du Bureau 
international du Travail commuhiquera au 
Secrétaire général des Nations Unies aux fins 
d 'enregistrement, conformément à l'article 
102 de la Charte des Nations Unies, des 
renseignements complets au sujet de toutes 
ratifications et de tous actes de dénonciation 
qu 'il aura enregistrés conformément aux 
articles précédents. 

Art. 15. A l'expiration de chaque période 
de dix anneés à compter de l'entrée de la 
vigueur de la présente convention, Ie Conseil 
d'administration du Bureau 'international du 
Travail devra présenter à la Conférence 
générale un rapport sur l 'application de la 
présente convention et décidera s'il y a lieu 
d'inscrire à l 'ordre du jour de la Conférence 
la question de sa revision totale ou partielle. 

Art. 16. 1. Au cas ou la Conférence adop
terait une nouvelle convention portant revi
sion totale ou partielle de la présente con
vention, et à moins que la nouvelle conven
tion ne dispose autrement: 

a. la ratification par un Membre de la 
nouvelle convention portant revision entrai
nerait de plein droit , nonobstant l'article 12 
cidessus, dénonciation immédiate de la 
présente convention, sous réserve que la 
nouvelle convention portant revi s ion soit 
entrée en vigueur; 

b. à partir de la date de l'entrée en vigueur 
de la nouvelle convention portant revision, 
la présente convention cesserait d'être ouver
te à la ratification des Membres. 

2. La présente convention demeurerait en 
tout cas en vigueur dans sa forme et teneur 
pour les Membres qui l'auraient ratifiée et 
qui ne ·ratifieraient pas la convention portant 
revision. 

Art. 17. Les versions francaise et anglaise 
du texte de la présente convention font 
également foi. 
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5 November 1948. WET, tot invoering van 
een buitengewoon militair pensioen voor 
militaire slachtoffers van de mobilisatie 
1914-1918, alsmede voor hun weduwen 
en wezen. 

Bijl. Hand. II 47/48, 8n; 
Hand. 11 48/49, bladz. 69-87; 
Bijl. Hand. I 48/94, 81 l; 
Hamd. I 48/ 94, bladz. 47. 

Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het wenselijk is nadere regelen te stellen 
inzake het verlenen van geldelijke uitkeringen 
aan militaire slachtoifers van de mobjlisatie 
1914-1918 en hun weduwen en wezen. ; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze : 

EERSTE HOOFDSTUK. 

Al1remeue be1lalin1i-eu. 

Art. 1. Deze wet verstaat onder: 
a. Onze Minister: Onze Minister van 

Oorlog, dan wel Onze Minister van Marine, 
al naar het betreft onderscheidenlijk een 
militair van de Koninklijke Landmacht en 
van het reserve-personeel der Koninklijke 
Landmacht, dan wel van de Koninklijke 
Marine en van het personeel der Koninklijke 
marine-reserve; 

b. Militair: de militair van de Konink
lijke Landmacht (het reserve-personeel hier
onder begrepen), dan wel van de zeemacht, 
die in het tijdvak van l Augustus 1914 tot 
1 Januari 1920 in werkelijke dienst is geweest 
en die vóór I Januari 1925 uit cie militaire 
dienst is ontslagen uit hoofde van verwonding, 
verminking, ziekten of gebreken, niet ont
staan door eigen moedwillige handelingen of 
ongeregeld gedrag ; 

c. Pensioenwet: de Pensioenwet voor de 
landmacht (Staatsblad 1922, no. 66), dan wel 
de Pensioenwet voor de zeemacht (Staatsblad 
1922, no. 65), de Pensioenwet voor het reser
ve-personeel der landmacht (Staatsblad 1923, 
no. 3 56) of de Pensioenwet voor het personeel 
der Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 
1923, no. 355), al naar het betreft onderschei
denlijk een militair van de Koninklijke Land
macht, van de Koninklijke Marine, van het 
reserve-personeel de,: !~oninklijke Landmacht 
of van het personeel der Koninklijke fnarine
reserve. 

Art. 2. I. Ten laste van het Rijk wordt 
buitengewoon militair pensioen verleend aan 
militairen en aan hun weduwen en wezen, 
voor zover zij zich tijdens de vijandelijke be
zetting van het Rijk in Europa uit Nederlands 
nationaal oogpunt beschouwd niet onwaar
dig hebben gedragen. 

2. Het buitengewoon militair pensioen 
wordt, behoudens het bepaalde in de vol
gende artikelen, verleend onder de voor
waarden en naar de regelen gesteld in de 
Pensioenwet. 

3. Voorschriften gegeven ter uitvoering 
van de Pensioenwet zijn in daaartoe leidend 
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geval van overeenkomstige toepassing ten 
aanzien van het buitengewoon militair pen
sioen. 

TWEEDE HOOFDSTUK. 

Van het buitengewoon mllltalr pensioen van 
cle militairen. 

§ I. Van het recht op buitengewoon mili
tair pensioen. 

Art. 3. De militair heeft recht op buiten
gewoon militair pensioen, indien de verwon
ding, verminking, ziekten of gebreken, uit 
hoofde waarvan hij is ontslagen, blijken een 
een invaliditeit te veroorzaken, welke geacht 
kan worden op l Januari 1947 ten minste 
tien procent te hebben bedragen en voorzover 
hij, niet in het genot is van militair pen
sioen zijnde, bij de Ministeries van Oorlog of 
van Marine een verzoek had ingediend, waar 
aan de strekking kan worden toegekend van 
een verzoek om uitkering uit hoofde van be
doelde invaliditeit. 

§ 2. Van de voet waarop buitengewoon 
pensioen wordt verleend. 

Art. 4. Een buitengewoon militair pen
sioen wordt levenslang toegekend. 

§ 3. Ven de pensioensgrondslag. 
Art. 5. Onder pensioensgrondslag wordt, 

al naar mate zulks voor de militair voordelig 
is, verstaan: 

a. het bedrag, dat als pensioensgrondslag 
krachtens de Pensioenwet zou hebben gegol
den, indien de op de militair betrekking heb
bende militaire bezoldigingsregeling, welke 
op 1 Januari 1946 van kracht was, geduren
de het laatste jaar van zijn werkelijke dienst 
van kracht ware geweest, dan wel 

b. het bedrag van de inkomsten, welke de 
dienstplichtig militair en de militair beho
rende tot het reserve-personeel, uit hoofde 
van het dooi; hem laatstelijk vóór zijn ont
slag uit de militaire dienst uitgeoefende be
roep of bedrijf, zou hebben genoten gedu
rende het jaar 1946, indien hij gedurende dat 
jaar valide ware geweest , met dien verstande, 
dat bij de vaststelling van dat bedrag geen 
rekening wordt gehouden met een vaste, 
noch een tijdelijke kindertoelage en evenmin 
met de mogelijkheid van bevordering, gro
tere vakbekwaamheid, uitbreiding van het 
bedrijf of anderszins en voorts met bepaling, 
dat, voor zover de inkomsten uit arbeid wor
den verkregen, deze niet meer mogen bedra
gen dan de lonen, zoals zij door het College 
van Rijksbemiddelaars zijn vastgesteld. 

§ 4. Van het pensioensbedra!l. 
Art. 6. 1. Het buitengewoon militair 

pensioen wordt gevormd door: 
1°. een pensioen afhankelijk van de mate 

van invaliditeit (buitengewoon militair inva
liditeitspensioen) ; 

2°. een pensioen berekend over het aantal 
dienstjaren, met dien verstande, dat dit pen
sioen alleen wordt toegekend, indien de 
militair een werkelijke dienst van ten minste 
vijf jaren kan aanwijzen (buitengewoon 
militair diensttijdspensioen). 

2. Het buitengewoon militair invalidi
teitspensioen bedraagt zoveel procent van de 
pensioensgrondslag als het percentage beloopt 



van de in artikel 3 bedoelde invaliditeit, welke 
bij de militair geacht wordt op 1 Januari 1947 
te hebben bestaan. 

Art. 7. I. Indien een militair, die in het 
genot is van een buitengewoon militair pen
sioen op grond van het bepaalde bij artikel 3 
inkomsten geniet of gaat genieten uit een 
militaire betrekking, dan wel uit of in ver
band met een ambt of een betrekking, in dienst 
van een der lichamen, genoemd in artikel 3 en 
artikel 4 der Pensioenwet 1922. (Staatsblad 
no. 240), wordt, indien het pensioen, vermeer
derd met zeventig procent van de aldus over 
enig kalenderjaar verkregen inkomsten, zou 
-overschrijden het bedrag van de grondslag, 
die voor de vaststelling van het pensioen heeft 
gegolden, het pensioen met het bedrag dier 
overschrijding verminderd. 

2. Indien een militair, die in het genot is 
van een buitengewoon militair invaliditeits
pensioen op grond van het bepaalde bij arti
kel 3, inkomsten geniet of gaat genieten uit 
-0f in verband met arbeid of bedrijf, anders 
dan die bedoeld bij het eerste lid, wordt, in
dien het buitengewoon militair pensioen, ver
meerderd met zeventig procent van de aldus 
-over enig kalenderjaar verkregen inkomsten, 
zou overschrijden het bedrag van de grond
slag, die voor de vaststelling van het buiten
gewoon militair invaliditeitspensioen heeft 
gegolden, het buitengewoon militair invali
diteitspensioen met het bedrag dier over
schrijding verminderd. 

3. het bepaalde in het eerste en tweede 
lid is mede van toepassing op de militair, 
wiens pensioen is herzien krachtens het be
paalde in het eerste lid van artikel 14. 

Art. 8. Voor de toepassing van artikel 7 
wordt een pensioensverhoging, gegrond op de 
artikelen 18 en 19 der Pensioenwetten voor de 
land- en zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 
,en 65), dan wel de artikelen 17 en 18 der 
Pensioenwetten voor het reserve-personeel 
der landmacht en het personeel der Konink
lijke marine-reserve (Staatsblad 1923, nos. 
356 en 355), niet in aanmerking gen_omen. 

§ 5. Van de ingang van het pensioen. 
Art. 9. Het buitengewoon militair pensi

oen gaat in op 1 Januari 1947. 

§ 6. Van het geneeskundig onderzoek. 
Art. 10. Geen buitengewoon militair pen

sioen wordt verleend, zonder dat een genees
kundig onderzoek heeft plaats gehad ter be
oordeling van de mate van de in artikel 3 be
doelde invaliditeit, welke bij de militair ge
acht wordt op 1 Januari 1947 te hebben be
staan. 

DERDE HOOFDSTUK. 
Van het bultengewoon mllltalr pensioen van 

<le weduwen en wez•en. 
Art. 11. Een weduwe heeft recht op bui

tengewoon militair pensioen, ingeval haar 
echtgenoot ten gevolge van de verwonding, 
verminking, ziekten of gebreken, bedoeld in 
artikel 3, het leven heeft verloren. 

Art. 12. 1. Indien een weduwe, die in 
het genot is van een buitengewoon militair 
pensioen op grond van het bepaalde bij arti
kel II, inkomsten geniet of gaat genieten uit 
of in verband met arbeid of bedrijf, wordt het 
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pensioen met vijftig procent van die over enig 
kalenderjaar verkregen inkomsten vermin
derd, met dien verstande, dat een rente vol
gens een desbetreffende wettelijke regeling 
in haar gehhel in mindering wordt gebracht 
en dat, indien die inkomsten minder dan 
vijftienhonderd gulden bedragen, vijftig pro
cent in mindering wordt gebracht van het be
drag waarmede die inkomsten een bedrag van 
zevenhonderd gulden overschrijden, 

2. Het bepaalde in het eerste lid is mede 
van toepassing op de weduwe, wier pensioen 
is herzien krachtens het bepaalde in het 
tweede lid van artikel 14. 

Art. 13. De buitengewone militaire pen
sioenen der weduwen en wezen gaan in op 
1 Januari 1947. 

VIERDE HOOFDSTUK. 

Overg·angs . en slotbepalingen. 

Art. 14. · 1. Pensioenen, waarop mili
tairen krachtens de Pensioenwetten voor de 
land- en zeemacht 1902, de Wet voor het 
reserve-personeel der landmacht 1905 of de 
wet van 12 Juli 1895 (Staatsblad no. 104) 
recht hebben verkregen terzake van verwon
ding, !verminking, ziekten of gebreken, wor
den, indien zulks voor de belanghebbenden 
voordelig is, te rekenen van 1 Januari 1947 
herzien met toepassing van de bepalingen 
dezer wet, voor zover het recht op uitbeta
ling van deze pensioenen niet is vervallen. 

2. Het bepaalde in het eerste lid is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
pensioenen, waarop weduwen en kinderen 
van militairen krachtens de in dat lid ge
noemde wetten recht hebben verkregen. 

Art. 15. 1. De herziening van een pensi
oen met toepassing van het bepaalde in 
artikel 14 geschiedt door Ons op een aan Ons 
te richten aanvrage van de belanghebbende. 
Wij behouden Ons voor een pensioen te her
zien, ook zonder dat door belanghebbende 
een aanvrage werd ingezonden. 

2. Op de in artikel 14 bedoelde herzie
ning is van toepassing het bepaalde in de 
artikelen 46 en 53-56a der Pensioenwet voor 
de landmacht (Staatsblad 1922, no. 66), in 
de artikelen 46 en 51- 54a der Pensioenwet 
voor de zeemacht (Staatsblad 1922, no. 65) 
en in de artikelen 36 en 36a der Pensioen
wetten voor het reserve-personeel der land
macht en het personeel der Koninklijke 
marine-reserve (Staatsblad 1923, nos. 356 en · 
355). 

3. Het recht op herziening als in het eerste 
lid bedoeld vervalt, indien de aanvrage niet 
binnen twee jaren na de datum van inwer
kingtreding van deze wet is ingekomen. 

Art. 16. 1. Gerekend met ingang van 
1 Januari 1947 : 

a. worden ingetrokken de wet van 3 De
cember 1931 (Staatsblad no. 489) en Ons be
sluit van 13 Januari 1932 (Staatsblad no. 10), 
zoals dat is gewijzigd bij Ons besluit van 23 
September 1933 (Staatsblad no. 486); 

b. vervalt het Negende Uitvoeringsbe
sluit van de Commissaris voor de belangen 
van de Nederlandse Weermacht (Verordenin
genblad 66/ 1942). 

2. Voor ·zover krachtens de in het eerste 
lid genoemde wet uitkeringen zijn verleend 
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tot een te hoog bedrag, wordt het deswege 
ten onrechte genotene verrekend met het 
buitengewoon militair pensioen, waarop 
krachtens deze wet aanspraak bestaat of als
nog kan ontstaan. 

3. Indien een zodanige verrekening niet 
zal kunnen plaats vinden, blijft invordering 
van het ten onrechte genoten bedrag achter
wege. 

Art. 17. Deze wet kan worden aangehaald 
onder de titel "W et buitengewoon militair 
pensioen 1914-1918", met vermelding van 
het jaartal en het nummer van het Staats
blad, waarin zij is geplaatst. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, s November 
1948. 

De Minister van Oorlog, 
5CHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., 
5CHOKKING. 

JULIANA. 

De Minister van Binnenlandse Zaken , 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Minister van Sociale Zaken, 
A . M. J OEKES. 

De Minister van Financiën, 
P . LIEFTINCK. ' 

(Uitgeg. 30 N ovember 1948.) 
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5 Novem'ber z948. WET tot verhoging van 
pensioenen met een toeslag. 

Bijl. H and. II 47/48, 824; 
Bijl. Hand. II 48/49, 824; 
Hand. II 48/49, bladz. 35-52, 5!)"-6z; 
Bijl. Hand. I 48/49, 824; 
Hand. I 48/49, bladz. 48-52. 

Wij JULIANA, enz ... . doen te weten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, in aansluiting aan de 
wet van 28 Februari 1947 (Staatsblad no. 
H 73) tot toekenning van een uitkering 
in eens aan gepensionneerden over de jaren 
:i:945 en 1:946, de pensioenen ten laste van 
het Rijk - m et uitzondering van bepaalde 
groepen - van het Algemeen Burgerlijk 
Pensioenfonds en van het Spoorwegpen
sioenfonds met een toeslag te verhogen; 

Zo is het, dat Wij de Raad van State, enz. 

Voorafgaande bepaling 

Art. 1. 1. In deze wet worden onder 
,.overlijden", ,,weduwenpensioen" en "we
zenpensioen" mede begrepen onderscheiden
lijk de vermissing en het pensioen van de 
echtgenote en van de kinderen van een ver
miste militair, ambtenaar in de zin van de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) of 
spoorwegambtenaar in de zin van de Pen
sioenwet voor de Spoorwegambtenaren 1925 
(Staatsblad no. 294). 
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2. Voor de toepassing van deze wet wor
den onder pensioen mede b egrepen voorlo-• 
pig pensioen en tijdelijk pensioen. 

3. Voor de toepassing van deze wet wor
den onder pensioen niet begrepen pen
sioenen, bedoeld in de artikelen 92 en 178 
der Grondwet. 

AFDELING I 

Militaire pensioenen 

Art. 2. D e pensioenen, welke ten laste 
van het Rijk dan wel van het Algemeen 
Burgerlijk P ensioenfonds, bedoeld in artikel 
1,. eerste lid, der Pensioenwet 1922 (Staats
blad no. 240), zijn of worden v erleend aan 
militai ren, gewezen militairen en aan nabe
staanden van militairen en van gewezen mi
lintairen van de Koninklijke landmacht en 
de zeemacht, worden, voor zover het recht 
op deze pensioenen op 1 Januari 1947 niet 
is vervallen, overeenkomstig het bepaalde· 
in de artikelen 3, 4 en 14, te rekenen van 
1 Januari 1947 of van het later tijdstip, 
waarop zij zijn ingegaan of zullen ingaan, 
ambtshalve verhoogd met een toeslag. 

Art. 3. 1. De toeslag, bedoeld in artikel 
2, bedraagt voor hen, die zijn of worden 
gepensionneerd uit hoofde van: 

a. een vóór 1 Januari 1918 ingegaan 
ontslag uit de militaire dienst, 100 % van 
het pensioen; 

b. het overlijden van een militair vóór 
1 Januari 1918, dan wel uit hoofde van 
het overlijden van een gewezen, vóór ge
noemde datum uit de militaire dienst ont
slagen, militair, 100 % van het pensioen; 

c. een in 1918 of 1919 ingegaan ontslag. 
uit de militai re dienst, 40 % van het pen
sioen; 

d. het overlijden van een militair in 
1918 of 1919, dan wel uit hoofde van het 
overlijden van een gewezen, in een der ge
noemde jaren uit de militaire dienst ont-
slagen, militair, 40 % van het pensioen; 

e. een na 31 December 1919 ingegaan 
ontslag uit de m ilitaire dienst, behoudens 
het bepaalde in artikel 4, 25 % van het 
pensioen ; 

f. het overlijden van een militair na 31 
December 1919, dan wel uit hoofde van het 
overlij den van een gewezen, na genoemde 
datum uit de militaire dienst ontslagen ,. 
militair, behoudens het bepaalde in artikel 
4, 2 5 % van het pensioen. 

2 . Een gewezen militair, die tevens een 
p ensioen als gewezen Minister geniet, mag 
aan pensioen en toeslag gezamenlijk niet 
meer ontvangen dan f 6000, met dien ver
stande, dat onder pensioen niet worden 
begrepen de pensioensverhogingen, gegrond 
op de a rtikelen 18-20 der P ensioenwetten 
voor de land- en zeemacht (Staatsblad' 
1922, nos. 66 en 65), op de artikelen 17-19, 
der Pensioenwetten voor het reserve-perso
neel der landmacht en het personeel der 
Koninklijke marine-reserve (Staatsblad 
1923, nos. 356 en 355), dan wel op daar
mede overeenkomende artikelen van wet
ten, welke van kracht zijn geweest voor de 
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totstandkoming van genoemde wetten. 
Art. 4. Op de pensioenen, welke zijn of 

worden verleend uit hoofde van: 
a . een ontslag uit de militaire dienst na 

3r .December 1944; 
b. een overlijden van een militair na 31 

December 1944; 
c. een overlijden van een gewezen, na 

31 December 1944 uit de militaire dienst 
ontstlagen, militair; 

en op de pensioenen, welke zijn of wor
den herzien, dan wel verleend krachtens de 
wet van 4 Augustus 1947 (Staatsblad No. 
H 292), alsmede op de pensioenen, welke 
met ingang van een datum na 31 December 
1944 zijn of worden herzien, dan wel ver
leend met toepassing van de wet van 8 
April 1948 (Staatsblad No. I 141), 

wordt de toeslag, bedoeld in artikel 2, al
leen verleend, voorzover en voor zoveel de
ze pensioenen minder bedragen dan het to
taal van: 

1 °. het pensioen, hetwelk zou zijn ver
leend, indien na 3r December 1944 geen 
wijziging ware gebracht in de op de mili
tair betrekking hebbende bezoldigingsrege
ling, met toepassing van de bepalingen, zo
als die op genoemde datum luidden, en 

2 °. een toeslag van 2 5 pct. van het on
der 1 ° . bedoelde bedrag, met inachtneming 
van het bepaalde in artikel 14. 

Art. 5. De kosten van de toes_lag op de 
milita ire pensioer:en komen ten laste van 
hoofdstuk VIII A of VIII B der Rijksbe
groting, al naar gelang de betrokken mili
tair behoord heeft tot de Koninlijke land
macht of de zeemacht. 

Art. 6. De toeslag op de, op het tijdstip 
van het in werking treden van deze wet 
ten laste van hoofdstuk VIII A of VIII B 
der Rijksbegroting verleende, pensioenen 
wordt toegekend onderscheidenlijk door de 
Ministers van Oorlog en van Marine. 

AFDELING II 

Pensioenen der ambtenaren in de zin van 
de Pensioenwet z922 (Staatstblad no. 240) . 

Art. 7. De pensioenen, welke ten laste 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad no. 240), zijn of 
worden verleend aan gewezen ambtenaren 
en aan de weduwen en wezen van ambtena
ren en van gewezen ambtenaren, worden, 
voor zover het recht op deze pensioenen op 
1 Januari 1947 niet is vervallen, overeen
komstig het bepaalde in de artikelen 8 en 
14, te rekenen van 1 Januari 1947 of van 
het later tijdstip, waarop zij- zijn ingegaan 
of zullen ingaan, ambtshalve verhoogd met 
een toeslag. 

Art. 8. r. De toeslag, bedoeld in arti
kel 7, bedraagt voor hen, die zijn of worden 
gepensionneerd uit hoofde van: 

a. een vóór 1 Januari 1920 ingegaan 
ontslag, 100 % van het pensioen; 

b. het overlijden van een ambtenaar 
vóór 1 Januari 1920, dan wel uit hoofde 
van het overlijden van een gewezen, vóór 
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genoemde datum ontslagen, ambtenaar,. 
100 % van het pensioen; 

c. een in het jaar 1920, in het jaar 1921 
of in het tijdvak van 1 Januari 1922 tot en 
met 31 December 1944 ingegaan ontslag, 
ondershcheidenlijk 60 %, 40 % en 25 % 
van het pensioen; 

d. het overlijden van een ambtenaar in 
het tijdvak van 1 Januari 1920 tot en met 
31 December 1944, dan wel uit hoofde van 
het overlijden van een gewezen, in genoemd 
tijdvak ontslagen, ambtenaar, 25 % van 
het pensioen; 

e. een in het tijdvak van 1 Januari 1945 
tot en met 30 Juni 1947 ingegaan ontslag, 
behoudens voor hen, wiens pensioen f 2000· 
of meer bedraagt, een percentage van het 
pensioen overeenkomstig de in het tweede· 
lid opgenomen tabel, met dien verstande, 
dat indien het lichaam, waarbij de gewezen 
ambtenaar laatstelijk in dienst was, op diens. 
verzoek verklaart, dat op of na 1 Januari 
1945 geen salarisherziening heeft plaats ge
had, de toeslag 25 % van het pensioen be
draagt. 

2. De tabel, bedoeld in het eerste lid,. 
onder e, luidt: 

Maand van ontslag Percentage 
Januari 1945 .................. 25.0 
Februari .... ... .... ... .. .. .. .... 24.7 
Maart ..... .... . . . . . . .... . . ......... 24.4 
April ............... . . ....... ...... 24.0 
Mei . ... .... .... ..................... 23.7 
Juni ... . . . ................... .. ...... 23.4 
Juli . ......... ..... . ................. 23.1 
Augustus . . ........ . ............ . ... 22.8 
September ... ... . ..... ... ......... 22.5 
October ........................... 22.5 
November ... ... ... . . ...... . ..... . 21.9 
December .......... . .... . ...... .. 21.6 

Maand van ontslag Percentage-
Januari 1946 .... .. ............... 21.3 
Februari ........................... 21.0 
Maart . . ............................ 20.7 
April ........ .... ........ .......... 20.4 
Mei .............. .. . . ...... ...... .. . 20.1 
Juni ... .. .. ..... .... . .... . . , ......... 19.8 
Juli ....... .. ..... . ... ...... • • . ... .. . 19.5 
Augustus .. .. . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . . . . 19.2 
September .... . ..... ............. . 18.9 
October ........................... 18.6 
November ..... . ..... . .. . ......... 18.3 
December .. . . . . . . . .. . . . .. . .. .. . . . 18.0 
Januari 1947 . ........ . ........... 17. 7 
Februari .. ............... .. ........ 17.5 
Maart ............ .. , .... . . ...... ... 17.2 
April . . ...... ... ..... .. ........... . 16.9 
Mei . . ...... ... ....... ... ....... . . ... 16.6 
Juni .... . ............................. 16.3 

3. Op de pensioenen van hen, die in het 
bepaalde onder e van het eerste lid, zijn 
uitgezonderd, en op de pensioenen, welke· 
zijn of worden verleend uit hoofde van een 
na 30 Juni 1947 ingegaan ontslag, wordt 
een toeslag verleend, voor zover en voor ZO

veel deze pensioenen minder bedragen dan 
het totaal van: 
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1 °. het pensioen, hetwelk zou zijn ver
leend, indien na 31 December 1944 geen 
wijziging ware gebracht in de op de ambte
naar betrekking hebbende bezoldigingsrege_ 
ling, met toepassing van de bepalingen, zo
als die op laatstgenoemde datum luidden, 
en 

2 °. een toeslag van 2 5 % van het onder 
1 °. bedoelde bedrag, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 14. 

4. Op de pensioenen, welke met toepas
sing van artikel 142 of artikel 1 73 van de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) zijn 
of worden verleend uit hoofde van een na 
31 December 1944 ingegaan ontslag, wordt, 
in afwijking van het bepaalde in de vorige 
leden, de toeslag alleen verleend, voor zo
·ver en voor zoveel deze pensioenen minder 
bedragen dan het totaal van: 

1 °. het pensioen, hetwelk zou zijn ver
leend, indien na 31 December 1944 geen 
wijziging ware gebracht in de op de ambte
naar betrekking hebbende bezoldigingsrege
ling, met toepassing van de bepalingen, zo
als die op genoemde datum luidden, en 

2 °. een toeslag van 2 5 % van het onder 
1 ° bedoelde bedrag, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 14. 

5. Op de pensioenen, welke zij'n of wor
den verleend uit hoofde van het overlijden 
van een ambtenaar in het tijdvak van 1 

Januari 1945 tot en met 30 Juni 1947, dan 
wel uit hoofde van het overlijden van een 
gewezen, in genoemd tijdvak ontslagen, 
ambtenaar, wordt een toeslag verleend, voor 
zover en voor zoveel deze pensioenen min
der bedragen dan het totaal van: 

1°. het pensioen, hetwelk zou zijn ver
leend, indien na 31 December 1944 geen 
wijziging ware gebracht in de op de amb
tenaar betrekking hebbende bezoldigings
regeling, met toepassing van de bepalingen, 
zoals die op laatstgenoemde datum luidden, 
en 

2 °. ~en toeslag van 2 5 % van het onder 
1 °. bedoelde bedrag, met inachtneming van 
het bepaalde in artikel 14. 

6. • Een gewezen Minister, ook indien hij 
tevens een pensioen als gewezen militair 
geniet, mag aan pensioen en toeslag geza
m enlijk niet meer ontvangen dan f 6000, 
met dien verstande, dat onder pensioen niet 
worden begrepen de pensioensverhogingen, 
gegrond op de artikelen 18-20 der Pen
sioenwetten voor de land- en zeemacht 
(Staatsblad 1922, nos. 66 en 65), op de ar
tikelen 17-19 der Pensioenwetten voor het 
reserve-personeé . der landmacht en het per
·soneel der Koninklijke marine-reserve 
(Staatsblad 1923, nos. 356 en 355), dan wel 

•OP daarmede overeenkomende artikelen van 
wetten, welke van kracht zijn geweest voor 
de totstandkoming van genoemde wetten. 

Art. 9. De kosten van de toeslag op de 
pensioenen, bedoeld in artikel 7, komen, 
behoudens nader bij de wet te stellen rege
len, ten laste van hoofdstuk V der Rijks
begroting, met uitzondering van die op de 
voorlopige .pensioenen, welke ten laste van 
hoofdstuk VI dier begroting komen. 
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Art. 10. r. De provinciale- en gemeente
besturen, welke krachtens verordening of 
wet pensioenen of toeslap-en hebben ver
leend, kunnen op die pensiof'nen o f toesla
i;;en op de voet van de in artikel 8 gegeven 
voorschriften een toeslag verlenen. 

2. De voorzieningen naar aanleiding van 
het eerste lid van provinciën zijn aan Onze 
goedkeuring en die van gemeenten aan de 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten on
derworpen. 

AFDELING III 

Pensioenen der spoorwegambtenaren in de 
zin van de Pensioenwet voor de Spoorweg

ambtenaren 1925 (Staatsblad no. 294) 

Art. 11. De pensioenen. welke ten laste 
van het Spoorwegpensioenfonds, bedoeld in 
artikel 1, eerste lid , der P ensioenwet voor 
de S poorwegambtenaren 192.<; (Staatsblad 
no. 204), ziin of worden verleend, worden, 
voor zover het recht op deze pensioenen op 
1 Januari 1047 niet is vervallen, overeen
komstig het bepaalde in de artikelen 12 en 
14, te rekenen van 1 Januari 1947 of van 
het later tijdstip, waarop zij zijn ingegaan 
of zullen ingaan, ambtshalve verhoogd met 
een toeslag. 

Art. 12. De toeslag, bedoeld in artikel 
11 , bedraagt voor hen, die zijn of worden 
gepensionneerd uit hoofde van: 

a. spoorwegdienst, geëindigd vóór 1 April 
191g, ;oo % van het pensioen, of, indien 
bedoeld einde van de spoorwegdienst plaats 
vond in het tijdvak van 1 April 1919 tot en 
met 31 December 1919, in het jaar 1920, 
in het jaar 1921 of in het tijdvak van 1 
Januari 1922 tot en met 31 December 1945, 
onderscheidenlijk 80 %, 60 %, 40 % en 
2 5 % van het pensioen; 

b. het overlijden van een spoorwegamb
tenaar vóór 1 April 1919, dan wel het over
lijden van een gewezen spoorwegambtenaar, 
wiens spoorwegdienst vóór genoemde datum 
is geëindigd, 100 % van het pensioen, of, 
indien bedoeld overlijden dan wel einde van 
de spoorwegdienst plaats vond in het tijd
vak van 1 April 1919 tot en met 31 De
cember 1920, of in het tijdvak van 1 Ja
nuari 192 1 tot en met 31 December 1945, 
onderscheidenlijk 50 % en 25 % van het 
p ensioen; 

c. spoorwegdienst, geëindigd in het tijd
vak van 1 Januari 1946 tot en met 31 De
cember 1948, dan wel het overlijden van 
een spoorwegambtenaar in genoemd tijdvak 
of het overlijden van een gewezen spoor
wegambtenaar, wiens spoorwegdienst in ge
noemd tijdvak is geëindigd, 25 % van het 
pensioen, met dien verstande, dat het pen
sioen, vermeerderd met de toeslag niet 
overschrijdt het totaal van: 

1 °. het pensioen, hetwelk zou zijn ver
leend, indien na 31 December 1945 geen 
wijziging ware gebracht in de op de spoor
wegambtenaar betrekking hebbende bezol
digingsregeling, met toepassing van de be
palingen, zoals die op laatstgenoemde da
tum luidden, en 
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2 °. een toeslag van 2 5 % van het onder 
I 

O
• bedoelde bedrag, met inachtneming van 

het bepaalde in artikel I4. 
Art. 13. De kosten van de toeslag op de 

pensioenen, bedoeld in artikel II, komen 
ten laste van hoofdstuk IX B der Rijksbe-
groting. 

AFDELING IV 

Algemene bepalingen 

Art. 14. x. De toeslag wordt slechts ge
noten over tijdvakken waarover het pen
sioen wordt genoten, en overschrijdt per 
jaar niet een bedrag van: 

f 500 voor eigen p ensioen; 
f 300 voor pensioen van ouders, groot

ouders of schoonouders; 
f 350 voor weduwenpensioen; 
f 75 voor pensioen van een kind, welks 

moeder a an het overlijden van de vader 
aanspraak op pensioen ontleent; 

f ISO voor pensioen van elk ander kind. 
2. Wanneer een gepensionneerde uit 

meer dan een hoofde krachtens deze wet 
een toeslag krijgt, bedragen die toeslagen 
tezamen nimmer meer dan het hoogste van 
het k rachtens het vorige lid telkens op hem 
betrekking hebbende maximum. 

3 . Overschrijdt het totaal van de in het 
vorige lid bedoelde toeslagen het gestelde 
.maximum, dan worden deze toeslagen even
redig verminderd tot dit maximum. 

4. Ten aanzien van pensioenen, inge
gaan vóór I Januari I947, alsmede ten aan
zien van pensioenen, ingegaan of alsnog in
gaande na 3I December x946, doch ont
leend aan het overlijden van een gewezen 
militair, geweze 1 ambtenaar of gewezen 
spoorwegambtenaar, wiens ontslag is inge
gaan dan wel wiens spoorwegdienst is ge
eindigd vóór I Januari I947, overschrijdt 
het totaal van pensioen en toeslag de maxi
ma voor pensioen, geldende krachtens de 
artikelen 55, 98 en 99 der P ensioenwet x922 
(Staatsblad no. 240), zoals deze luidde op 
3I December I946, ten aanzien van .eigen 
pensioen ten hoogste met I2 ½ % en ten 
aanzien van weduwen- of/en wezenpensioen 
ten hoogste met 25 % van bedoelde maxi
ma, met dien vers ande, dat onder pensioen 
niet worden begrepen de pensioensverho
gingen, gegrond op de artikelen ,8-20 der 
Pensioenwetten voor de land- en zeemacht 
(Staatsblad I922, nos. 66 en 65), op de ar
tikelen I7-I9 der Pensioenwetten voor het 
reserve, personeel der landmacht en het per
soneel der Koninklijke marine-reserve 
(S t aatsblad ,923, nos. 356 en 355), dan wel 
op daarmede overeenkomende artikelen van 
wetten, welke van kracht zijn geweest voor 
de totstandkoming van genoemde wetten. 

5. Behoudens het bepaalde in het vorig 
lid overschrijdt ten aanzien van pensioenen, 
ingegaan of alsnog ingaande na 3I Decem
ber I946, het totaal van pensioen en toe
slag niet de maxima voor pensioen, gelden
de krachtens de artikelen 55, 98 en 99 der 
Pensioenwet x922 (Staatsblad no. 240), zo
als deze luidt op I Januari x947, met dien 
verstande, dat onder pensioen niet worden 
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begrepen de pensioensverhogingen, gegrond 
op de artikelen x8-20 der Pensioenwetten 
voor de land- en zeemacht (Staatsblad x922, 
nos. 66 en 65), op de artikelen I 7-x9 der 
Pensioenwetten voor het reserve-personeel 
der landmacht en het personeel der Ko
ninklijke marine-reserve (Staatsblad x923, 
nos. 356 en 355), dan wel op daarmede 
overeenkomen de artikelen van wetten, wel
ke van kracht zijn geweest voor de tot
standkoming van genoemde wetten. 

Art. 15. Pensioen en toeslag worden als 
een eenheid beschouwd, waarop de op het 
betreffende pensioen betrekking hebbende 
wettelijke bepalingen van overeenkomstige 
toepassing zijn. 

Art. 16. De toeslag naar boven afgerond 
tot volle guldens. 

Art. 17. De uitbetaling van de toeslag 
geschiedt door het orgaan, da t met de uit
betaling van het pensioen is belast. 

Art. 18. De Raad van State gehoord, 
kunnen Wij äeze wet van toepassing ver
klaren op andere groepen van gepension
neerden. 

Art. 19. De Algemene Rekenkamer toetst 
bij haar onderzoek naar de juistheid der be_ 
taalde toeslagbedragen, deze uitsluitend aan 
de beslissingen, krachtens deze wet geno
men . 

Art. 20. Deze wet treedt in werking met 
ingang v a n de dag, volgende op die harer 
afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 No

vember I948. 
JULIANA. 

De Min. v. Binn. z., J. H. v . MAARSEVEEN. 

De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN, 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Minister van Oorlog, SCHOKKING. 

De Min. valn Marine a.i., SCHOKKING. 

De Min. v. Verk. en W., D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. z9 Nov. z948). 

S. I 499 
5 N ovember 1948. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van het 
Statuut van de Internationale Vluchte
lingenorganisatie van 15 December 1946. , 

Wij JULIANA, enz. ; 
Gezien de wet van 3 Juli 1947, (Staatsblad 

no. H 223), houdende goedkeuring van het 
Statuut van de Internationale Vluchtelingen
organisatie van IS December 1946, van welk 
Statuut een afdruk in de Franse en Engelse 
taal, alsmede een vertaling daarvan, bij dit 
besluit zijn gevoegd; 

Overwegende, dat genoemd Statuut van
wege Ons op 28 Januari 1947 is ondertekend, 
terwijl de Nederlandse akte van bekrachti
ging van dit Statuut, voor het Rijk in Europa, 
op 11 Augustus 1947 bij de Secretaris-Gene
raal van de Veren igde Naties te New York is 
nedergelegd; 

Overwegende mede, dat bedoeld Statuut 
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op 20 Augustus 1948 is in werking getreden 
voor de navolgende Staten : het Verenigd 
Koninkrijk, Nieuw Zeeland, China, IJsland, 
Australië, de Verenigde Staten van Amerika, 
Guatemala, Canada, Nederland, Noorwegen, 
de Dominicaanse Republiek , Frankrijk, 
België, Luxemburg en Denemarkl'n , terwijl 
Venezuela het Statuut op 13 September 1948 
heeft bekrachtigd ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenkandse Zaken a .i., van 2 November 
1948, Kabinet en Protocol no. II 5994 ;. 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Franse en Engelse tekst van meerge

noemd Statuut, alsmede de vertaling daar
van, te doen bekend maken door de plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algem een Bestuur, zijn , ieder voor 
zoveel hem aangaat , belast met de uitvoe
ring van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 5 November 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Buitenlands!J Zaken a.i., 
W. DREES. 

( Uitgeg. 3 December 1948.) 

VERTALING. 
STATUUT VAN DE INTERN ATIONALE 

VLUCHTELINGEN ORGANISATIE. 
Inleiding. 

De Regeringen, welke dit Statuut aanvaar
den, 

Erkennende: 
dat werkelijke vluchtelingen en verplaatste 

personen een dringend vraagstuk vormen, dat 
internationaal van omvang en aard is; 

dat de voornaamste taak met betrekking 
tot verplaatste personen bestaat in het op 
alle mogelijke wijzen aanmoedigen en bevor
deren van een spoedige terugkeer naar hun 
land van herkomst; 

dat werkelijke vluchtelingen en verplaatste 
personen internationale b ijstand moeten ont
vangen, hetzij om terug te keren naar het 
land, waarvan zij de nationaliteit bezitten 
of waarin zij vroeger hun gewone verblijf
plaats hadden, hetzij om elders een nieuw 
tehuis te v inden , op de voorwaarden als voor
zien in di t Statuut, of in het geval van de 
Spaanse R epublikeinen, om zich tijdelijk 
te vestigen t eneinde hen in st aat te stellen 
naar Spanje t erug te keren, wanneer het hui
dige Franco-regime opgevolgd is door een 
democratirch regime ; 

dat het overbrengen . naar nieuwe woon
plaatsen en het aldaar opnieuw doen inbur
geren van vluchtelingen en verplaatste per
sonen slechts overwogen mogen worden in 
de gevallen, welke duidelijk in het Statuut 
zijn aangegeven; 

dat tot het tijdstip, waarop de repatriëring 
of het overbrengen naar nieuwe woonplaatsen , 
en aldaar opnieuw doen inburgeren inderdaad 
hebben plaats gehad, werkelijke vluchtelingen 
en verplaatst e personen moeten worden be
schermd in hun rechten en rechtmatige be
langen, verzorging en bijstand moeten ge
nieten en, voor zover mogelijk, nuttig te
werkgesteld moeten worden, teneinde de 
rampzalige en anti-sociale gevolgen van 
voortdurende ledigheid te voorkomen; 
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dat de kosten van repatriëring van de per
sonen, welke door Duitsland en Japan uit 
de door hen bezette landen verplaatst zijn, 
voor zover mogelijk, ten Jaste van deze Mo
gendheden moeten komen; 

Zijn overeengekomen: 
Ter bere iking in de kortst mogelijke tijd 

van de voorgaande doeleinden te vestigen 
en vestigen hierbij een niet-permanente or
gani satie, welke genoemd wordt de Interna
tionale Vluchtelingenorganisatie , een gespe
cialiseerde organisatie, welke in verband ge
bracht moet worden met de Verenigde Naties; 

Hebben derhalve de volgende artikelen 
aanvaard : 

Mandaat . 
Art. 1. Het mandaat van de Organisatie 

strekt zich uit tot vluchtelingen en verplaat
ste perdonen, overeenkomstig de beginselen, 
definities en voorwaarden, vermeld in Aan
hangel I , hetwelk bij dit Statuut is gevoegd 
en hetwelk daarmede een geheel uit maakt. 

Functies en bevoegdheden. 
Art. 2. r. De Organisatie dient zich, 

overeenkomstig de doeleinden en beginselen 
van het Handvest der Verenigde Naties, te 
belasten met de repatriëring, de indentifi
catie, registratie en classificatie, de verzor
ging en bijstand, de wettelijke en politieke 
bescherming, het vervoer, alsmede het over
brengen naar nieuwe woonplaatsen en op
nieuw doen inburgeren in de landen, welke 
daartoe in staat en bereid zijn, van de per
sonen, die, overeenkomstig de bepalingen 
van Aanhangsel I, aan de zorg van de Orga
nisatie zijn toevertrouwd. Deze functies wor
den uitgeoefend: 

a. met het doel een spoedige terugkeer 
van de personen, die aan de zorg van de Or
ga nirntie zijn toevertrouwd naar het land, 
waarvan zij de nationaliteit bezitten of waar
in zij v roeger kun gewone verblijfplaats had
den, op alle mogelijke wijzen aan te moedigen 
en t e bevorderen, waarbij rekening moet wor
den geh ouden met de beginselen nedergelegd 
in de door de Algemene Vergadering op 12 
Februari 1946 (Aanhangsel III) aanvaarde 
resolutie nopens vluchtelingen en verplaatste 
personen, alsmede met de in de Inleiding 
vermelde beginselen; en dit met alle moge
lijke middelen te bevorderen in het bijzonder 
door het verschaffen van materiële bij
stand, van voldoende voedsel voor de tijd 
van drie maanden vanaf hun vertrek uit hun 
huidige v erblijfplaats mits zij t erugkeren 
naar een land, hetwelk nog lijdt onder de ge
v olgen van de vijandelijke bezetting geduren
de de oorlog, en mits dat voedsel verdeeld 
wordt onder toezicht van de Organisatie, 
alsmede van de noodzakelijke kleding en 
vervoermiddelen; 

b. met betrekking tot personen, wier repa
t riëring niet overeenkomstig lid I , sub a, van 
dit artikel plaats vindt, _teneinde te verge
makkelijken: 

I. het opnieuw in de landen van hun tijde
lijk verblijf doen inburgeren; 

II. het emigreren naar, het overbrengen 
naar nieuwe woonplaatsen en opnieuw doen 
inburgeren in andere landen van afzonderlijke 
personen of van gezinnen; 

III. het onderzoeken; het bevorderen 
of het uitvoeren van plannen tot het groeps-
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gewijs of op grote schaal overbrengen naar 
nieuwe woonplaatsen, zo dit noodzakelijk 
en doenlijk is, naar gelang de beschikbare 
hulpbronnen, en onder voorbehoud van de 
desbetreffende financiële bepalingen; 

c. met betrekking tot de Spaanse Repu
blikeinen, met het doel dezen b ijstand te ver
lenen om zich tijdelijk te vestigen, totdat een 
democratisch regime in Spanje is gevestigd. 

2. Om haar functies uit te oefenen kan 
de Organisatie zich wijden aan alle geëigende 
werkzaamheden en heeft daartoe de bevoegd
heid om: 

a. particuliere en publieke fondsen te 
ontvangen en te besteden; 

b. zo nodig terreinen en gebouwen in huur, 
als schenking of, alleen in buitengewo~e 
omstandigheden, door aankoop t~ verkr(J
gen en deze terreinen en gebouwen in gebruik 
te nemen of er over te beschikken door ver
huur, verkoop of anderszins; 

c. andere noodzakelijke goederen aan te 
schaffen, in gebruik te nemen en over te 
dragen ; . 

d. verbintenissen aan te gaan en verphch
tingen op zich te nemen, met in,begrip van 
verbintenissen met Regeringen of met bezet
tings- of contröleautoriteiten, waarbij ~eze 
autoriteiten onder toezicht van de Organisa
tie de verzorging of het onderhoud van vluch
telingen en verplaatste personen in gebieden 
onder hun gezag geheel of ten dele voortzet
ten of op zich nemen ; 

e. onderhandelingen te voeren en over
eenkomsten te sluiten met Regeringen; 

/. wanneer zulks raadzaam wordt geacht, 
officiële en niet-officiële organisaties te raad
plegen en met deze samen te werke?, in 
zoverre die organisaties dezelfde doeleinden 
als de Organisatie nastreven en de beginselen 
van de Verenigde Naties in acht nemen; 

g • • het aangaan van twe~;Zijdige regel_i_n~en 
tot onderlinge b ijstand b1J de repatnering 
van verplaatste personen te bevorderen, 
daarbij rekening houdende m et de beginselen 
sub e II nedergelegd in de door de Algemene 
V ergadering der Verenigde Na~ies op 12 Fe
bruari 1946 aanvaarde resolutie betreffende 
het vluchtelingenvraagstuk (Aanhangsel III); 

. h. personeel te benoemen, overeenkom
stig de bepalingen van artikel 9 van dit Sta
tuut; 

i. alle maatregelen te treffen, welke ge
ëigend zijn voor de verweze~lijk_ing van de 
doeleinden van deze Orgamsahe; 

j. overeenkomsten t~ slu_i_ten met lar:iden, 
welke in staat en bereid z1Jn vluchtehngen 
en verplaatste pers.onen te ontvangen ~et 
het doel om de bescherming van hun wettige 
rechten en belangen te verzekeren, voor zo-
v er dat noodzakelijk is; . 

k. in het algemeen alle andere wettige 
handelingen te verrichten, welke voor haar 
doeleinden geëigend zijn. 

Verband met de Verenigde Naties. 
Art. 3. Het verband tussen de Orga_ni

satie en de Verenigde Naties wordt geve_stii::d 
door een overeenkomst tussen de Organisatie 
en de Verenigde Naties, zoals voorzien is in 
de artikelen 57 en 63 van het Handvest der 
Verenigde Naties. 
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Lidmaatschap. 
Art. 4. 1. De Leden van de Verenigde 

Naties kunnen Lid worden van de Interna
tionale Vluchtelingenorganisatie. Alle andere 
vredelievende Staten, die geen Lid van de 
Verenigde Naties zijn, kunnen op aanbeve
ling van het Uitvoerend Comité evenee~:' Lid 
van de Organisatie worden, en wel b1J een 
besluit van de Algemene Raad, hetwelk met 
een meerderheid van tweederden der door de 
aanwezige Leden uitgebrachte stemmen moet 
worden goedgekeurd, behoudens de bepalin
gen van de overeenkomst tussen de Organi
satie en de Verenigde Naties, welke krachtens 
artikel 3 van dit Statuut is goedgekeurd. 

2. Behoudens de bepalingen van lid I 
van dit artikel, zijn Leden van de Organisatie 
die Staten, wier behoorlijk gemachtigde ver
tegenwoordigers dit Statuut ondertekend 
hebben zonder voorbehoud van daarop vol
gende aanvaarding, en die Staten, welke 
hun akten van aanvaarding bij de Secretaris
Generaal van de Verenigde Naties hebben 
nedergelegd nadat hun behoorlijk gemach
tigde vertegenwoordigers dit Statuut onder 
een dergelijk voorbehoud ondertekend heb-
ben. . 

3. Behoudens de bepalinge_n van hd r v:in 
dit artikel kunnen echter die Staten, wier 
vertegenw~ordigers het in het vorige lid be
doelde Statuut niet ondertekend hebben, of 
die Staten welke, na het ondertekend te heb

-ben, de de'sbetreffende akte van aanvaarding 
niet binnen de eerstvolgende zes maanden 
hebben nedergelegd, tot Lid van de Organi
satie worden toegelaten in de volgende ge
vallen: 

a." indien zij z;ch verbinden _hun achter
stallige bijdragen overeenkomstig de desbe
treffende schaal te storten; of 

b. indien zij aan de Organisatie een voor
stel doen tot toelating als immigranten tot 
hun grondgebied van vluchtelingen of ver
plaatste personen; in dat geval moeten de_ a~n
tallen en de voorwaarden voor de vestiging 
van deze immigranten zodanig zijn, dat zij, 
naar het oordeel van de Organisatie van de 
betrokken Staten een uitgave vergen, welke 
gelijkwaardig of nagenoeg __ gelijkwaardig !s 
aan de b ijdragen, welke ZIJ overeenkomstig 
de desbetreffende schaal in de begroting van 
de Organisatie zouden moeten bijdragen. 

4. De Staten, welke bij het ondertekenen 
van het Statuut de wens te kennen geven 
om gebruik te maken van het bepaalde in 
lid 3 sub b van dit artikel, kunnen het in dat 
lid b~doeld~ voorstel binnen de eerstvolgende 
drie maanden indienen, onverminderd de ver
pllchting om binnen zes maanden hun des
betreffende akte van aanvaarding neder te 
leggen. . . 

5. De Leden van de Organisatie, die in de 
uitoefening van de rechten en voorrec~ten 
van het Lidmaatschap van de Veren~gde 
Naties worden geschorst, worden op verzoek 
van de Verenigde Naties eveneens in de uit
oefening van de rechten en voorrechten van 
deze Organisatie geschorst. 

6. De Leden van de Organisatie, welke 
uit de Verenigde Naties zijn uitgesloten, 
houden vanzelf op Lid te zijn van deze Orga
nisatie. 

7. Met goedkeuring van de Algemene Ver-
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gadering der Verenigde Naties, kunnen de 1 
Leden van de Organisatie, die niet Lid zijn 
van de Verenigde Naties en die bij voortdu
ring de beginselen van het Handvest der Ver
enigde Naties hebben geschonden, in de uit
oefening van de rechten en voorrechten van 
de Organisatie geschorst worden of kan aan 
deze Leden het Lidmaatschap door de Alge
mene Raad worden ontnomen. 

8. Een Lid, dat bij voortduring de in dit 
Statuut vervatte beginselen heeft geschonden, 
kan in de uitoefening van de rechten en voor
rechten van de Organisatie geschorst worden 
door de Algemene Raad en kan met goed
keuring van de Algemene Vergadering van de 
Verenigde Naties uit het Lidmaatschap van 
de Organisatie worden ontzet. 

9. Elk Lid van de . Organisatie verbindt 
zich zijn algemene steun aan het werk van de 
Organisatie te verlenen. 

10. Elk Lid kan ten alle tijde bij de Voor
zitter van het Uitvoerend Comité schriftelijk 
zijn Lidmaatschap opzeggen. Deze opzegging 
treedt een jaar na haar ontvangst door de 
Voorzitter van het Uitvoerend Comité in 
werking. 

Organen. 
Art. 5. De voornaamste organen van de 

Organisatie zijn: een Algemene Raad, een 
Uitvoerend Comité en een Secretariaat. 

De Algemene Raad. 
Art. 6. r. De opperste leiding van de . 

Organisatie wordt uitgeoefend door de Al
gemene Raad, waarin elk Lid één vertegen
woordiger heeft , alsmede de noodzakelijk ge
achte plaatsvervangers en raadslieden. Elk 

· Lid heeft één stem in de Algemene Raad . 
2. De Algemene Raad wordt ten minste 

éénmaal per jaar door het Uitvoerend Comité 
in een gewone zitting bijeengeroepen, met 
dien verstande echter, dat gedurende de drie 
jaren na de oprichting van de Organisatie 
de Algemene Raad ten minste tweemaal per 
jaar in gewone zitting bijeengeroepen wordt. 
De Raad kan in buitengewone zitting bijeen
geroepen worden, wanneer het Uitvoerend 
Comité het noodzakelijk acht; de Raad 
wordt door de Directeur-Generaal in buiten
gewone zitting bijeengeroepen binnen dertig 
dagen, nadat de Directeur-Generaal van een/ 
derde der leden van den Raad een verzoek 
tot het houden van een derg~lijke buitenge
wone zitting ontvangen heeft. 

3. De Voorzitter van het Uitvoerend 
Comité leidt de openingsvergadering van 
elke zitting van de Algemene Raad, totdat 
de Algemene Raad een van zijn leden tot 
Voorzitter van de zitting heeft gekozen. 

4. De Algemene Raad kiest vervolgens 
uit zijn leden een eerste Onder-Voorzitter 
en een tweede Onder-Voorzitter, alsmede de 
door hem noodzakelijk geachte andere leden 
van het Bureau. 

Uitvoerend Comité. 
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mededeelt. Deze legt zodanige beslissingen 
ten uitvoer en brengt aan het Uitvoerend 
Comité verslag uit omtrent de maatregelen, 
welke hij heeft getroffen. Deze beslissingen 
worden de Algemene Raad opnieuw ter be
spreking voorgelegd. 

2. Het Uitvoerend Comité van de Alge
mene Raad bestaat uit de vertegenwoordigers 
van negen Leden van de Organisatie. De 
leden van het Uitvoerend Comité worden 
door de Algemene Raad in een gewone zitting 
voor een termijn van twee jaren gekozen . 
Een Lid kan zijn functies in het Uitvoerend 
Comité blijven uitoefenen ged urende de perio
de, welke verloopt tus5en de datum, waarop 
zijn mandaat eindigt, en de eerstvolgende 
bijeenkomst van de Algemene Raad, waarin 
een verkiezing plaats vindt. Een Lid is te 
allen tijde herkiesbaar voor het Uitvoerend 
Comité. Indien er bij het Uitvoerend Conité 
tussen twee zittingen van de Algemene Raad 
een vacature ontstaat, kan het Uitvoerend 
Comité zelf in de vacature voorzien door een 
nieuw lid te benoemen, dat tot de eerstvol
gende bijeenkomst van de Raad in functie 
blijft. 

3. Het Uitvoerend Comité kiest uit zijn 
leden een Voorzitter en een Onder-Voorzitter, 
van wie de zittingstermijn wordt vastgesteld 
door de Algemene Raad. 

4 . Het Uitvoerend Comité komt bijeen: 
a. na bijeenroeping door de Voorzitter, 

als regel tweemaal per maand; 
b. telkens wanneer een vertegenwoordiger 

van een lid van het Uitvoerend Comité de 
bijeenroeping van een vergadering bij een tot 
de Directeur-Generaal geric1ii,t schrijven ver
zoekt, in welk geval de vergadering binnen 
zeven dagen na ontvangst van het verzoek 
moet worden bijeengeroepen; 

c. indien er een vacature in het Voorzit
terschap i s, roept de Directeur-Generaal een 
vergadering bijeen, waarvan de agenda als 
eerste punt de verkiezing van een Voorzitter 
bevat. 

5. Teneinde de toestand ter plaatse te 
onderzoeken, kan het Uitvoerend Comité-· 
hetzij in zijn geheel, hetzij door middel van 
een afvaardiging uit zijn leden - kampen, 
verblijfplaatsen of verzamelpunten, welke 
onder toezicht van de Organi5atie staan, be
zoeken en de Directeur-Generaal naar aan
leiding van de rapporten omtrent deze be
zoeken opdrachten geven. 

6. Zoals in lid 6 van artikel 8 van dit Sta
tuut voorzien is , ontvangt het Uitvoerend 
Comité de rapporten van de Directeur-Gene
raal, en verzoekt, na ervan kennis te hebben 
genomen, de Directeur-Generaal deze rap
porten de Algemene Raad toe te zenden met 
de opmerkingen, welke het Uitvoerend Comi
té gewenst acht. Deze rapporten en opmerkin
gen worden de leden van de Algemene Raad 
vóór zijn eerstvolgende gewone zitting toe
gezonden alsmede openbaar gemaakt. Het 
Uitvoerend Comité kan de Directeur-Gene-

Art. 7. r. Het uitvoerend Comité oefent 
de functies uit, welke noodzakelijk kunnen 
zijn om de beslissingen van de Algemene 
Raad over de te volgen politiek uit te voeren; 
tussen twee zittingen van de Algemene Raad 
in kan het ten aanzien van de te volgen poli
tiek in spoedeisende gevallen beslissingen 
nemen, welke het aan de Directeur-Generaal 

. raai verzoeken aanvullende rapporten over 
te leggen, welke nodig geacht worden. 

Secretariaat. 
Art. 8. 1. De hoogste ambtenaar van 

de Organisatie is de Directeur-Generaal. Hij 
is verantwoording schuldig aan de Algemene 
Raad en aan het Uitvoerend Comité, verricht . 
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de administratieve en uitvoerende werk
zaamheden van de Organisatie overeenkom
stig de beslissingen van de Algemene Raad 
en van het Uitvoerend Comité, en brengt 
verslag uit over de maatregelen, welke hij ter 
uitvoering van die beslis~ingen genomen heeft. 

2. De Directeur-Generaal wordt voorge
dragen door het Uitvoerend Comité en be
noemd door de Algemene Raad. Indien het 
Uitvoerend Comité geen candidaat voor
draagt, die door de Algemene Raad aanvaard
baar wordt geacht, kan de Algemene Raad 
iemand benoemen, die niet door het Uitvoe
rend Comité was voorgedragen. Wanneer 
het ambt van Directeur-Generaal vacant is , 
kan het Uitvoerend Comité een waarnemend 
Directeur-Generaal benoemen, die de werk
zaamheden en functies van het ambt op zich 
neemt, totdat door de Algemene Raad een 
Directeur-Generaal benoemd kan worden. 

3. De Directeur-Generaal oefent zijn func
ties uit volgens de bepalingen van een con
tract, hetwelk vanwege de Organisatie door 
de Voorzitter van het Uitvoerend Comité 
ondertekend wordt; dit contract bevat een 
bepaling, welke een wederzij dse opzeggings
termijn van zes maanden behelst. In uitzon
derlijke omstandigheden en behoudens daar
opvolgende bevestiging door de Algemene 
Raad, heeft het Uitvoerend Comité de be
voegdheid de Directeur-Generaal van zijn 
taak te ontheffen bij een besluit, hetwelk 
door tweederden der leden moet worden goed
gekeurd, indien, naar het oordeel van het 
Comité, zijn gedrag een dergelijke beslissing 
rechtvaardigt. 

4. Het personeel van de Organisatie wordt 
door de Directeur-Generaal benoemd vol
gens door de Algemene Raad vast te stellen 
regelen. 

5, De Directeur-Generaal is aanwezig of 
door een van zijn ondergeschikte ambtenaren 
vertegenwoordigd op alle bijeenkomsten 
van de Algemene Raad, van het Uitvoerend 
Comité of van alle andere commissies en sub
commissies. Hij of zijn vertegenwoordigers 
kunnen aan deze bijeenkomsten deelnemen 
doch hebben geen stem. 

6. a. De Directeur-Generaal stelt elk 
half jaar een rapport over het werk van de 
Organisatie op. Elk tweede halfjaarlijkse 
rapport heeft betrekking op het werk van de 
Organisatie gedurende het voorafgaande jaar 
en bevat een volledig verslag van de bemoei
ingen van de Organi satie gedurende dat tijd
vak. Deze rapporten worden het Uitvoerend 
Comité ter onderzoek voorgelegd en vervol
gens de Algemene Raad toegezonden tezamen 
met de opmerkingen van het Uitvoerend 
Comité hieromtrent, zoals voorzien is in lid 6 
van artikel 7 van dit Statuut. 

b. In elke buitengewone zitting van de 
Algemene Raad legt de Directeur-Generaal 
een verklaring af over het werk van de Or
ganisatie sinds de laatste bijeenkomst. 

Personeel. 
Art. 9. r. De alles overheersende over

weging bij het tewerkstellen van het perso
neel en bij het vaststellen van de dienstvoor
waarden moet zijn, dat het noodzakelijk is de 
hoogste graad van doeltreffendheid, bekwaam
heid en integriteit te verzekeren. Een verdere 
overweging bij het tewerkstellen van het per-
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soneel is het aanhangen van de beginselen, 
die in dit Statuut zijn nedergelegd. Er moet 
rekening gehouden worden met het belang, 
dat gelegen is in het aanwerven van perso
neel op een rechtvaardige aardrijkskundige 
grondslag en met het tewerkstellen van een 
voldoend aantal personen uit de landen van 
herkomst van de verplaatste personen. 

2. Niemand wordt bij de Organisatie te
werkgesteld, die krachtens Deel II, behalve 
lid 5, van Aanhangsel I van dit Statuut van 
de bemoeiingen van de Organisatie is uitge
sloten. 

3. Bij de vervulling van hun taak moeten 
de Directeur-Generaal en het personeel geen 
instructies van enige Regering of van enige 
andere autoriteit buiten de Organisatie vra
gen of ontvangen. Zij moeten zich onthouden 
van enig optreden, dat een nadelige invloed 
zou kunnen hebben op hun positie als inter
nationale ambtenaren, die uitsluitend ver
antwoordelijk zijn aan de Organisatie . Ieder 
Lid van de Organisatie verbindt zich, het uit
sluitend internationale karakter van de ver
antwoordelijkheden van de Directeur-Gene
raal en het personeel te eerbiedigen en niet 
te trachten invloed op hen uit te oefenen bij 
de vervulling van hun verantwoordelijkheden. 

Financiën. 
Art. 10. r. De Directeur-Generaal legt 

door tussenkom st van het Uitvoerend Comité 
de Algemene Raad een jaarlijkse begroting 
voor van de noodzakelijke administratieve 
en operatieve uitgaven der Organisatie , als
mede van de uitgaven voor het op grote schaal 
overbrengen naar nieuwe woonplaatsen en 
van tijd tot tijd de aanvullende begrotingen, 
welke noodzakelijk mochten zijn. Het uit
voerend Comité zendt de begroting naar de 
Algemene Raad met de opmerkingen, welke 
het gewenst acht, Na definitieve goedkeuring 
van de begroting door de Algemene Raad 
wordt het totaal van elk der drie rubrieken 
- te weten "administratieve uitgaven", 
"operatieve uitgaven" en "uitgaven voor het 
op grote schaal ov erbrengen naar nieuwe 
woonplaatsen" - over de Leden omgeslagen, 
voor elke rubriek in verhoudingen, welke van 
tijd tot tijd worden vastgesteld b ij een be
sluit van de Algemene Raad, hetwelk m et een 
meerderheid van twee-derden der door de. 
aanwezige Leden uitgebrachte stemmen 
moet worden aangenomen. 

2. De Leden kunnen desgewenst onder
handelingen opnemen m et de Organisatie 
om uit te maken of zij hun bijdragen moeten 
betalen in natura of in een valuta, welke door 
een beslissing van de Algemene Raad wordt 
vastgesteld, waarbij rekening moet worden 
gehouden met de valuta's , waarin de t e ver
wachten uitgaven van de Organisat ie van 
tijd tot t ijd zullen moeten worden voldaan, 
ongeacht de valuta, waarin de begroting is 
uitgedrukt. 

3. Elk Lid verbindt zich aan de Organi
satie zijn deel bij te dragen in de administra
tieve uitgaven, zoals deze kracl}tens de leden 
1 en 2 van dit artikel zijn vastgesteld en om
geslagen. 

4. Elk Lid draagt bij in de operatieve uit
gaven - behalve in die voor het op grote 
schaal overbrengen naar nieuwe woonplaat
sen - zoals deze krachtens de leden r en 2 
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van dit artikel zijn vastgesteld en omgesla
gen onder voorbehoud van de vereisten van 
de grondwettelijke procedure van dat Lid. 
De Leden verbinden zich op een vrijwillige 
basis en onder voorbehoud van de vereisten 
van hun grondwettelijke procedure bij te 
dragen in de uitgaven voor het op grote 
schaal overbrengen naar nieuwe woonplaat
sen. 

5. Een Lid van de Organisatie, dat - na 
het verlopen van een termijn van drie maan
den volgende op de datum, waarop dit Sta- , 
tuut van kracht wordt - zijn financiële bij
drage aan de Organisatie voor het eerste 
boekjaar niet heeft betaald, heeft geen stem 
in de Algemene Raad of het Uitvoerend Comi
té, totdat die bijdrage betaald is . 

6. Behoudens de bepalingen van lid 5 van 
dit artikel, heeft een Lid van de Organisatie, 
dat achterstallig is in de betaling van zijn 
financiële bijdragen aan de Organisatie, geen 
stem in de Algemene Raad of het Uitvoerend 
Comité, indien het achterstallige bedrag ge
lijk is aan of meer bedraagt dan het bedrag 
van de bijdragen, welke over het vooraf
gaande volle jaar verschuldigd waren. 

7. De Algemene Raad kan niettemin die 
Leden toestaan te stemmen, wanneer de 
Raad overtuigd is, dat · de nalatigheid in de 
betaling te wijten is aan omstandigheden 
buiten de macht van die Leden gelegen. 

8. De administratieve begroting van de 
Organisatie wordt jaarlijks aan de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties voor
gelegd, opdat de Algemene Vergadering haar 
onderzoekt en zodanige aanbevelingen doet, 
als zij gewenst acht. Bij de overeenkomst, 
krachtens welke de Organisatie ingevolge 
arrikel 3 van dit Statuut in verband met de 
Verenigde Naties wordt gebracht, kan onder 
a ndere worden bepaald, dat "de administra
tieve begroting van de Organisatie de goed
keuring van de Algemene Vergadering van 
de Verenigde Naties behoeft. . 

9. Onverminderd de bepalingen van lid I 
van dit artikel betreffende de aanvullende 
begrotingen, zijn inet betrekking tot het 
boekjaar, waarin dit Statuut in werking treedt, 
de volgende buitengewone regelingen van 
toepassing: 

a. de begroting is de in Aanhangsel II 
van dit Statuut vermelde voorlopige begro
ting; 

b. de door de Leden bij te dragen bedragen 
worden bepaald door de in Aanhangsel II 
van dit Statuut vermelde verhoudingen. 

Zetel en andere bureaux. 
Art. 11. I. De Organisatie vestigt haar 

zetel in Parijs of Genève, al naar gelang van 
de beslissing van de Algemene Raad, en alle 
bijeenkomsten van de Algemene Raad en het 
Uitvoerend Comité worden ter plaatse van 
de zetel gehouden, tenzij een meerderheid 
van de leden van de Algemene Raad of het 
Uitvoerend Comité in een voorafgaande bij 
eenkomst of ten gevolge van een briefwisse
ling met de Directeur-Generaal heeft beslo-
ten elders bijeen te komen. · 

2 . Het Uitvoerend Comité kan de regio
nale en andere buréaux en vertegenwoordi
gingen instellen, welke het noodzakelijk acht. 

3. Alle bureaux en vert egenwoordigingen 
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worden slechts ingesteld met toestemming 
v an de R egering, die ter plaatse, waar deze 
bureaux en vertegenwoordigingen gevestigd 
worden, het gezag uitoefent. 

Werkwijze. 
Art. 12. I. De Algemene Raad stelt zijn 

eigen Huishoudelijk Reglement vast, terwij l 
hij daarbij in het algemeen, waar toepasselijk, 
het Huishoudelijk Reglement van de Econo
mi~che en Sociale Raad van de Verenigde 
Naties volgt en daarin de wijzigingen aan
brengt, welke de Algemene Raad wenselijk 
acht. Het Uitvoerend Comité regelt zijn eigen 
werkwijze, behoudens de desbetreffende be
slissingen van de Algemene Raad. 

2. Tenzij in het Statuut of bij een besluit 
van de Algemene Raad anders bepaald is , 
worden de voorstellen met een gewone meer
derheid van de door de aanwezige Leden uit
gebrachte stemmen in de 'Algemene Raad en 
het Uitvoerend Comité aangenomen. 

Status, immuniteiten en voorrechten. 
Art. 13. I. De Organisatie bezit op het 

gebied van ieder Lid zodanige rechtsbevoegd
heid, als nodig is voor de uitoefening van haar 
functies en voor het verwezenlijken van haar 
doeleinden. 

2. a . De Organisatie geniet op het gebied 
van ieder Lid de voorrechten en immuniteiten 
welke nodig zijn voor de uitoefening van haar 
functies en voor het verwezenlijken van haar 
doeleinden. 

b. Vertegenwoordigers va n de Leden , 
ambtenaren, alsmede het administratiev e 
personeel van de Organisatie genieten even
eens de voorrechten en immuniteiten, welke 
nodig zijn voor de onafhankelijke uitoefening 
van hun functies in verband met de Organi
satie. 

3. Deze wettelijke status, voorrechten en 
immuniteiten worden vastgest eld in een 
overeenkomst, welke in overleg met de Secre
taris-Generaal van de Verenigde Naties door 
de Organisatie moet worden voorbereid. Alle 
Leden kunnen toetreden tot deze overeen
komst en deze is van kracht tussen de Orga
nisatie en elk Lid, dat tot de overeenkomst 
toetreedt. 

Betrekkingen met andere organisaties. 
Art. 14. I. Behoudens de bepalingen 

van de overeenkomst, welke ingevolge artikel 
3 van dit Statuut met de Verenigde Naties 
wordt gesloten, kan de Organisatie met an
dere internationale organisaties de betrek
kingen aanknopen, welke wenselijk geacht 
worden. 

2. De Organisatie kan van de internatio
nale officiële organisaties of instellingen, wier 
doeleinden en functies binnen haar a rbeids
veld liggen, geheel of ten dele alle funct ies op 
zich nemen, alsmede geheel of ten dele a lle 
hulpbronnen, activa en passiva overnemen. 
Zulks kan geschieden, hetzij door in pnder-

. ling overleg met de bevoegde autqriteiten 
van die organisaties of instellingen getroffen 
regelingen, hetzij krachtens de bevoegdheid, 
welke bij een internationaal verdrag of int er
na tionale overeenkomst aan de Organisatie · 
wordt verleend . 
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Betrekkingen met de autoriteiten van de landen, 
waar vluchtelingen en verplaatste personen 

· verblijven. 
Art. 15. De betrekkingen van de Orga

nisatie met de Regeringen of bestuursorganen 
van de landen, waar verplaatste personen 
of vluchtelingen verblijven, en de voorwaar
den, waaronder de Organisatie in die landen 
haar werkzaamheden zal verrichten, worden 
vastgesteld in overeenkomsten, welke door 
haar met de Regeringen of bestuursorganen 
overeenkomstig de bepalingen van dit Sta
tuut tot stand worden gebracht . 

Wijziging van het Statuut. 
Art. 16. Voorstellen tot wijziging van dit 

Statuut moeten door de Directeur-Generaal 
uiterlijk drie maanden, voordat zij in de 
Algemene Raad in behandeling zullen komen, 
de Leden worden toegezonden. De wijzigingen 
worden van kracht , wanneer zij met een meer
derheid van tweederden van de door de aan
wezige leden van de Algemene Raad uitge
brachte stemmen zijn aangenomen en door 
tweederden van de Leden overeenkomstig 
hun onderscheidenlijke grondwettelijke pro
cedures zijn aanvaard. Wijzigingen, welke 
nieuwe verplichtingen voor de Leden mede
brengen, worden voor elk Lid pas van kracht, 
nadat het deze wijzigingen heeft aanvaard. 

Interpretatie. 
Art. 17. r. De Chinese, Engelse , Franse, 

Russische en Spaanse tekst en van dit Statuut 
worden beschouwd als gelijkelijk authentiek 
te zijn. 

2 . Behoudens artikel 96 van het Handvest 
van de Verenigde Naties en Hoofdstuk II van 
het Statuut van het Internationale Gerechts
hof, wordt een vraag of geschil betreffende de 
interpretatie of toepassing van dit Statuut 
verwezen naar het Internationale Gerechts
hof, tenzij de Algemene Raad of de partijen 
bij het geschil een andere wijze van beslech
ting overeenkomen. 

Inwerkingtreding. 
Art. 18. I. a. Staten kunnen partij wor

den bij dit Statuut door: 
I. ondertekening zonder voorbehoud van 

goedkeuring ; 
II. ondertekening onder voorbehoud van 

goedkeuring, gevolgd door aanvaarding ; 
III. aanvaarding. 
b. Aanvaarding geschiedt door het neder

leggen van een officiële akte bij de Secretaris
Generaal van de Verenigde Naties. 

2 . Dit Statuut wordt van kracht, wanneer 
tenminste vijftien Staten, wier bijdragen in 
Deel I van de i n Aanhangsel II van dit Sta
tuut vermelde operatieve begroting niet min
der dan vijf en zeventig procent van het to
taal daarvan bedragen, partij bij dit Statuut 
zijn geworden. 

3. Overeenkomstig artikel 102 van het 
Handvest van de Verenigde Naties registreert 
de Secretaris-Generaal van de Verenigde Na
ties dit Statuut, wanneer het zonder voorbe
houd van goedkeuring is ondertekend namens 
één Staat of nadat de eerste akte van aan
vaarding is nedergelegd. 

4. De Secretaris-Generaal van de Verenig
_ de Naties stelt de Staten, die partij zijn bij 
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dit Statuut, in kennis van de datum, waarop 
het van kracht is geworden; hij stelt hen even
eens in kennis van de data, waarop andere 
Staten partij bij dit Statuut zijn geworden. 

TEN BLIJKE WAARVAN de Onderge
tekenden, die te dien einde behoorlijk ge
machtigd zijn, dit Statuut hebben getekend. 

Gedaan te Flushing Meadow, New York, de 
vijftiende dag van December, negentien
honderd zes en veertig, in een enkel exem
plaar in de Chinese , Engelse, Franse, Rus
sische en Spaanse taal. De originele teksten 
worden nedergelegd in het archief van de 
Verenigde Naties. De Secretaris-Generaal 
van de Verenigde Naties zendt gewaarmerkte 
afschriften van de teksten aan elke R egering, 
die dit Statuut ondertekend heeft , en, bij het 
inwerkingtreden van het Statuut en de ver
kiezing van een Directeur-Generaal, aan de 
Directeur-Genera al van de Organisatie. 

A A NH A N GS E L I. 

DE FIN ITIES. 

Algemene beginselen. 
1. De volgende algemene beginselen vor

men een geheel met de definities, welke in de 
Delen I en Il van dit Aanhangsel zijn neder
gelegd. 

a. Het voornaamste doel van de Organi
satie bestaat in het vinden van een spoedige 
en positieve oplossing van het v raagstuk van 
vluchtelingen en verplaatste personen, die 
te goeder trouw zijn, welke oplossing billijk 
en rechtvaardig voor alle belanghebbenden 
moet zijn. 

b. De voornaamste taak met betrekking 
tot verplaatste personen bestaat in het op 
alle mogelijke wijzen aanmoedigen en bevor
deren van een spoedige terugkeer naar hun 
land van herkomst , waarbij rekening moet 
worden gehouden met de beginselen, neder
gelegd, cub c Il, in de door de Algemene Ver
gadering van de Verenigde Naties op 12 

Februari 1946 aanvaarde resolutie, betreffen
de het vluchtelingenvraagstuk (Aanhangsel 
III) . 

c. Zoals bepaald is in de door de Econo
mische en Sociale Raad op 16 Februari 1946 
aanvaarde resolutie, mag geen internationale 
bijstand worden verleend aan verraders , 
Quislings en oorlogsmisdadigers en mag niets 
gedaan worden om op enigerlei wijze hun u it
levering en bestraffing te verhinderen. 

d. De Organisatie dient ervoor zorg te 
dragen, dat haar bijstand niet wordt mis
bruikt om ondermijnende of vijandelijk acti
viteit aan te moedigen, gericht tegen de Re
gering van een Lid van de Verenigde Naties. 

e. De Organisatie dient ervoor zorg te 
dragen, dat van haar bijstand geen m ü,bruik 
wordt gemaakt door personen, die weigeren 
naar hun land van herkomst terug te keren, 
omdat zij aan ledigheid de voorkeur geven 
boven de lasten, die zij zouden moet dragen 
door mede te werken aan de wederopbouw 
van hun land, of door personen, die zich uit 
zuiver economische motieven in andere lan
den wensen te vestigen en daardoor onder 
de categorie emigranten vallen. 

f. Aan de andere kant dient de Organisatie 
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eveneens ervoor zorg te dragen, dat de bij
stand, die zij in staat is te verschaffen, niet 
aan een vluchteling of verplaatste persoon, 
die te goeder trouw is en deze bijstand ver
dient, wordt onthouden. 

g. De Organirntie moet trachten haar 
functies zodanig uit te oefenen, dat vermeden 
wordt, dat de vriendschappelijke betrekkin
gen tussen de Naties verstoord worden. Bij 
het nastreven van dit doel, moet de Organi
satie speciale zorg wijden aan de gevallen, 
waarin overwogen wordt het overbrengen 

,naar nieuwe woonplaatsen en aldaar opnieuw 
doen inburgeren van vluchtelingen of ver-
plaatste personen, hetzij in de nabuurlanden 
van hun onderscheidenlijke landen van her
komst, hetzij in niet-zelfbesturende landen. 
De Organisatie moet behoorlijk rekening 
houden met alle factoren, zoals gewettigde 
vrees en bezorgdheid, welke met betrekking 
tot die plannen gevoeld worden, in het eerste 
geval in het land van herkomst van de be
trokken personen, of in het tweede geval 
door de inheemse bevolking van het betrok
ken niet-zelfbesturende land. 

2. Teneinde de onpartijdige en billijke toe
passing van de bovengenoemde beginselen 
en van de hiernavolgende definitie te verze
keren, moet een speciaal orgaan met een semi
rechterlijk karakter ingesteld worden, dat een 
eigen reglement, werkwijze en taak heeft. 

DEEL I. 

Vluchtelingen en verplaatste personen in de 
zin van de door de Ecomonische en Sociale 
Raad van de Verenigde Naties op 16 Februari 

1946 aanvaarde resolutie. 

Afdeeling A. Definitie van vluchtelingen. 
I. Behoudens de bepalingen van de Af

delingen C en Den van Deel II van dit Aan
hangsel is de term "vluchteling" van toe
passing op een persoon, die het land, waarvan 
hij de nationaliteit bezit of waarin hij vroeger 
zijn gewone verblijfplaats had, heeft verlaten 
of daarbuiten verblijft en die, om het even 
of hij al of niet zijn nationaliteit behouden 
heeft, tot een van de volgende categorieën 
behoort : 

a. slachtoffers van de nationaal-socialis
tische of fascistische regimes of van regimes, 
welke aan hun kant aan de Tweede Wereld
oorlog deelnamen, of van Quisling- of derge
lijke regimes, welke deze regimes in hun strijd 
tegen de Verenigde Naties gesteund hebben, 
ongeacht of deze slachtoffers al of niet de inter
nationale status van vluchtelingen genieten; 

b. Spaanse Republikeinen en andere slacht
offers van het Franco-regime in Spanje, on
geacht of zij al of niet de internationale 
status van vluchtelingen genieten; 

c. personen, die voor het uitbreken van de 
Tweede Wereldoorlog als vluchtelingen be
schouwd werden om redenen van ras, gods
dienst, nationaliteit of politieke overtuiging. 

2. Behoudens de bepalingen van de Afde
lingen C en D en van Deel II van dit Aan
hangsel betreffende zekere categorieën per
sonen, waaronder oorlogsmisdadigers, Quis
lings en verraders, die van de bemoeiingen 
der Organisatie uitgesloten zijn, is de term 
"vluchteling" ook van toepassing op personen 
- uitgezonderd verplaatste personen, zoals 
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die in Afdeling B van dit Aanhangsel gedefi
nie~d zijn - die verblijven buiten het land, 
waarvan zij de nationaliteit bezitten of 
waarin zij vroeger hun gewone verblijfplaats 
hadden, en die tengevolge van gebeurtenissen 
na het uitbreken van de Tweede Wereldoor
log niet in staat en niet bereid zijn zich onder 
de bescherming te stellen van de Regering 
van het land, waarvan zij de nationaliteit 
bezitten of hebben bezeten. 

3. Behoudens de bepalingen van Afdeling 
D en van Deel II van dit Aanhangsel, is de 
term "vluchteling" ook van toepassing op 
personen, die in Duitsland of Oostenrijk ge
woond hebben en die, van Joodse afstamming, 
vreemdelingen of staatlozen zijnde, slacht
offers waren van nationaal-socialitische ver
volging en die gevangen gehouden werden 
in of gedwongen waren te vluchten uit en 
vervolgens teruggevoerd werden naar een 
van deze landen tengevolge van vijandelijke 
actie of van oorlogsomstandigheden en die 
nog niet blijvend naar nieuwe woonplaatsen 
in deze landen zijn overgebracht. 

4. De term "vluchteling" is ook van toe
passing op niet-begeleide kinderen, die oor
logswezen zijn, of wier ouders verdwenen zijn 
en die buiten hun land van herkomst verblij
ven. Aan die kinderen tot en met 16 jaar, 
wordt bij voorrang alle mogelijke hulp ver
leend, welke als regel hulp zal omvatten bij 
het repatriëren van degenen, wier nationali
teit kan worden vastgesteld. 

Afdeeling B. Definitie van verplaatste per
sonen. 

De term "verplaatste personen" is van toe
passing op personen, die, ten gevolge van han
delingen van de autoriteiten van de in Deel I, 
Afdeling A, lid 1, sub a, van dit Aanhangsel 
vermelde regimes, werden gedeporteerd uit 
het land, waarvan zij de nationaliteit bezitten 
of waarin zij vroeger hun gewone verblijf
plaats hadden, of wel gedwongen werden dat 
land te verlaten, zoals personen, die ver
plicht werden dwangarbeid te verrichten, of 
die om redenen van ras, geloof of politieke 
overtuiging gedeporteerd werden. Slechts 
die verplaatste personen vallen onder de hoe
de van de Organisatie, op wie de bepalingen 
van de Afdelingen C en D van Deel I en de 
bepalingen van Deel II van dit Aanhangsel 
van toepassing zijn. Indien de redenen voor 
hun verplaatsing hebben opgehouden te be
staan, moeteri zij zo spoedig mogelijk gere
patrieerd worden overeenkomstig artikel 2, 
lid 1, sub a, van dit Statuut en behoudens 
de bepalingen sub c II en III van de resolutie 
van de Algemene Vergadering van 12 Febru
ari 1946 betreffende het vluchtelingenvraag
stuk (Aanhangsel III). 

Afdeeling C. Voorwaarden, waaronder "vluch
telingen en verplaatste personen" aan de zorg 

van de Organisatie worden toevertrouwd. 
I. Personen, vallende onder de boven

staande, behalve de in Afdeling A , lid 1, sub b 
en lid 3 van dit Aanhangsel vermelde cate
gorieën, worden ingevolge de door de Econo
mische en Sociale Raad op 16 Februari 1946 
aanvaarde resolutie aan de zorg van de Orga
nisatie toevertrouwd, indien zij gerepatrieerd 
kunnen worden en indien de hulp van de 
Organisatie vereist is om hun repatriëring 
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te bewèrkstelligen of indien zij in volle 
vrijheid en na volledig kennis genomen te 
hebben van de feiten, waaronder voldoende 
inlichtingen van de Regering van hun land 
van herkomst of waar zij vroeger hun gewone 
verblijfplaats hadden - definitief uiting 
hebben gegeven aan hun gegronde bezwaren 
tegen terugkeer naar dat land. 

a. Als gegronde bezwaren worden be
schouwd: 

I. vervolging of gegronde vrees voor ver
volging wegens ras, godsdienst, nationaliteit 
of politieke overtuiging, mits deze overtui
ging niet in strijd is met de beginselen van de 
Verenigde Naties, die in de Inleiding tot het 
Handvest van de Verenigde Naties vervat 
zijn ; 

II. bezwaren van politieke aard, welke 
door de Organisatie "gegrond" geacht worden, 
zoals voorzien is in paragraaf 8, sub a, 1 van 
het rapport van Commissie III van de Alge
mene Vergadering, hetwelk door de Vergade
ring op 12 Februari 1946 aanvaard is; 

III. dwingende familieomstandigheden, 
die voortvloeien uit vroegere vervolging, of 
dwingende redenen van gebrek of ziekte voor 
personen, die onder de in Afdeling A, lid r, 
sub a en c, vermelde categorieën vallen. 

b. Als "voldoende inlichtingen" worden 
als regel beschouwd: inlichtingen over de toe
standen in de landen, waarvan de betrokken 
vluchtelingen of verplaatste personen de 
nationaliteit bezitten, welke hun rechtstreeks 
worden medegedeeld door de vertegenwoor
digers der Regeringen van die landen; aan 
deze vertegenwoordigers worden alle facili
teiten verschaft om kampen en verzamel
plaatsen van vluchtelingen en verplaatste 
personen te bezoeken, teneinde dezen laatsten 
die inlichtingen te verstrekken. 

2. Alle vluchtelingen, die onder de be
palingen van Afdeling A, lid r, sub b, van dit 
Aanhangsel vallen, worden ingevolge de door 
de Economische en Sociale Raad van de Ver
enigde Naties op r6 Februari 1946 aanvaarde 
resolutie aan de zorg van de Organisatie toe
vertrouwd, zolang het Francoregime in 
Spanje blijft bestaan. Mocht dit regime ver
vangen worden door een democratisch re
gime, dan zullen zij tegen hun terugkeer naar 
Spanje gegronde bezwaren moeten kenbaar 
maken, zoals die bezwaren, welke in lid r, 
sub a, van deze Afdeling vermeld zijn. 

Afdeeling D. Omstandigheden , waaronder 
vluchtelingen en verplaatste personen niet 
langer aan de zorg van de Organisatie zijn toe-

vertrouwd. 
Vluchtelingen en verplaatste personen zijn 

niet langer aan de zorg van de Organisatie 
toevertrouwd : 

.a. wanneer zij zijn teruggekeerd naar het 
land, waarvan zij de nationaliteit bezitten 
en hetwelk binnen het gebied van de Verenig
de Naties ligt , tenzij hun vroegere gewone 

1 Paragraaf 8, sub a: 
,,Bij de beantwoording van de vertegen

woordiger van België, deelde de Voorzitter 
mede, dat het van zelf sprak, dat de inter
nationale organisatie zou beslissen, wat wel 
en wat niet "gegronde bezwaren" zijn en dat 
het duidelijk is, dat zulke bezwaren van poli
tieke aard zouden kunnen zijn. " 
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verblijfplaats, waarheen zij wensen terug te 
keren, buiten het land, waarvan zij de nationa
liteit bezitten, gelegen is ; 

b. wanneer zij een nieuwe nationaliteit 
verworven hebben; 

c. wanneer zij naar het oordeel van de 
Organisatie op enige andere wijze blijvend 
gevestigd zijn; · 

d. wanneer zij zonder geldige redenen de 
voorstellen van de Organisatie voor het naar 
nieuwe woonplaatsen overbrengen of voor 
het repatriëren geweigerd hebben; · 

e. wanneer zij geen krachtige pogingen in 
het werk stellen om in hun onderhoud te voor
zien, wanneer zulks voor hen mogelijk is, of 
wanneer zij misbruik maken van de bijstand 
van de Organisatie . 

DEEL II. 

Personen, die niet aan de ;mrg van de Orga
nisatie worden toevertrouwd. 

1. Oorlogsmisdadigers, Quislings en ver
raders. 

2. Alle andere personen, van wie kan wor
den aangetoond: 

a. dat zij de vijand hebben geholpen bij 
de vervolging van de burgerbevolking van 
Staten, die Lid zijn van de Verenigde Naties; 

b. dat zij na het uitbreken van de Tweede 
Wereldoorlog de vijandelijke strijdkrachten 
vrijwillig hebben geholpen in hun operaties 
tegen de Verenigde Naties 1• 

3. Gewone misdadigers, die op grond van 
een verdrag kunnen worden uitgeleverd. 

4. Personen van Duitse afstamming in 
ethnologische zin; ongeacht of zij van Duitse 
nationaliteit zijn dan wel tot de Duitse min
derheden in andere landen behoren: 

a. die vanuit andere landen naar Duits
land zijn of kunnen worden overgebracht ; 

b. die gedurende de Tweede Wereldoor
log uit Duitsland naar andere landen zijn ge
evacueerd; 

c. die van of naar Duitsland, of van hun' 
verblijfplaats naar andere landen behalve 
Duitsland gevlucht zijn, teneinde te voorko
men, dat zij in de handen van de vijand zou
den vallen. 

5. Personen, die financiële steun en be
scherming genieten van het land, waarvan 
zij de nationaliteit ·bezitten, tenzij dat land 
internationale bijstand voor hen verzoekt. 

6. Personen, die sinds het staken der vijan
delijkheden van de Tweede Wereldoorlog: 

a. deel hebben uitgemaakt van een orga
nisatie , welke onder andere ten doel had de 
Regering van hun land van herkomst, dat 

1 De enkele voortzetting van normale en 
vreedzame werkzaamheden, welke niet ver
richt zijn met het specifieke doel om de vij
and te helpen tegen de Geallieerden of tegen 
de burgerbevolking van het door de vijand 
bezettte gebied, wordt niet beschouwd als 
"vrijwillige hulp". Evenmin worden daden 
van algemene menselijkheid, zoals de zorg 
voor gewonden en stervenden, als zodanig 
beschouwd, behalve in de gevallen, waarin 
dergelijke hulp aan personen van vijandelijke 
nationaliteit evengoed aan personen van 
geallieerde nationaliteit had kunnen worden 
gegeven, doch aan dezen met opzet onthou
den werd. 
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Lid van de Verenigde Naties, is, of de Rege
ring van een ander Lid van de Verenigde 
Naties door geweld omver te werpen of wel 
die deel hebben uitgemaakt van een terro
ristische organisatie; 

b. bewegingen geleid hebben, welke vijan
dig staan tegenover de Regering van hun 
land van herkomst, dat Lid van de Verenigde 
Naties is, of bewegingen bevorderd hebben, 
welke vluchtelingen hebben aangezet niet 
naar hun land van herkomst terug te keren; 

c. ten tijde van hun verzoek om bijstand 
in militaire of burgerlijke dienst van een 
vreemde Staat zijn. 

,\ ,\ X ll A N fl S E L Jl. 

RE GRO'l'IXG EK BIJDRAGEN YOOH 
H.E'I' RE RSTE BOEJ(J AAH. 

1. De voorlopige begroting voor het eerste 
boekjaar bedraagt 4.800.000 Amerikaanse 
dollars voor de administratieve uitgaven en 
151.060.500 Amerikaanse dollars voor de 
operatieve uitgaven (met uitzondering van 
de u;tgaven voor het op grote schaal over
brengen naar nieuwe woonplaatsen), alsmede 
5.000.000 Amerikaanse dollars voor de uit
gaven van het op grote schaal overbrengen 
naar nieuwe woonplaatsen. Elke niet-bestede 
post van deze rubrieken wordt overgebracht 
naar de overeenkomstige rubriek als een 
creditpost in de begroting voor het volgende 
boekjaar. 

2 . Tot deze bedragen (met uitzondering 
van de uitgaven voor het op grote schaal 
overbrengen naar nieuwe woonplaatsen) 
wordt door de Leden in de volgende verhou
dingen bijgedragen: 

A. ADMINISTRATIEVE UITGAVEN. 

Land 
Afganistan . . . . . . . . . 
Argentinië 
Australië . 
België .. 
Bolivia . 
Brazilië . 
Brits-Indië 
Canada . 
Chili . . . 
China .. 
Columbia 
Costa Rica 
Cuba . 
Denemarken . . . . . 
Dominicaanse Republiek 
Ecuador 
Egypte 
Ethiopië 
Frankrijk . 
Griekenland 
Guatemala 
Haïti 
Honduras 
Irak 
Iran 
Libanon . 
Liberia .. 
Luxemburg . 
Mexico .. 
Nederland . 
Nicaragua . 

Percentage 
0,05 
1,85 
1,97 
1,35 
0,08 
1,85 
3,95 
3,20 
0,45 
6,oo 
0,37 
0,04 
0,29 
0,79 
0,05 
0,05 
0,79 
0,08 
6,oo 
0,17 
0,05 
0,04 
0,04 
0,17 
0,45 
0,06 
0,04 
0,05 
0,63 
1,40 
0,04 

Nieuw-Zeeland 
Noorwegen . 
Oekraïne 
Panama 
Paraguay 
Peru . . . . 
Philippijnen 
Polen . . . 
Salvador .. 
Saoedi Arabië 
Sowjet-Unie . 
Syrië 
Tsjechoslowakije 
Turkije 
Uruguay .. . . 
Venezuela . . . . . . . . . . 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Bri
tannië en Noord-Ierland . .. 
Verenigde Staten van Amerika 
Wit-Rusland 
IJsland 
Zuid-Afrika 
Zuidslavië . 
Zweden .. 
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0,50 
0,50 
0,84 
0,05 
0,04 
0,20 
0,29 
0,95 
0,05 
0,08 
6,34 
0,12 
0.90 
0,91 
0.18 
0,27 

11,48 
39,89 

0,22 
0,04 
1,12 

0,33 
2,35 

100,00 

B. OPERATIEVE UITGAVEN 
(uitgezonderd voor het op grote schaal over

brengen naar nieuwe woonplaatsen). 

Land Percentage 
Afganistan 
Argentinië 
Australië 
België 
Bolivia . 
Brazilië . 
Brits-Indië 
Canada 
Chili 
China 
Columbia 
Costa Rica 
Cuba 
Denemarken . . . 
Dominicaanse Republiek 
Ecuador 
Egypte 
Ethiopië 
Frankrijk . 
Griekenland 
Guatemala 
Haïti . . 
Honduras 
Irak 
Iran 
Libanon . 
Liberia . 
Luxemburg 
Mexico 
Nederland 
Nicaragua .. 
Nieuw-Zeeland 
Noorwegen . 
Oekraïne 
Panama 
Paraguay 
Peru . 
Philippijnen 
Polen ... 
Salvador .. 
Saoedi Arabië 
Sowjet-Unie. . 

0;03 
1,50 
1,76 
1,00 
0,07 
1,50 
3,66 
3,50 
0,39 
2,50 
0,32 
0,02 
0,24 
o,68 
0,04 
0,04 
o,68 
0,07 
4,10 
0,15 
0,04 
0,02 
0,02 
0,15 
0,39 
0,05 
0,02 
0,04 
0,54 
0,90 
0,02 
0,44 
0,44 
0,62 
0,04 
0,02 
0,17 
0,24 
0,61 
o,68 
0,07 
4,69 
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Syrië .. . .. 
Tsjechoslowakije 
Turkije 
Uruguay .... 
Venezuela . . . . ... . 
Verenigd Koninkrijk van Groot Bri
tannië en Noord-Ierland 
Verenigde Staten van Amerika 
Wit-Rusland 
IJsland 
Zuid-Afrika 
Zuidslavië 
Zweden 
Nieuwe Leden 

o,ro 
0,08 
o,88 
o,rs 
0,23 

I4,75 
45,75 

o,r6 
0,02 
r ,oo 
0,23 
2,20 
I,92 

roo,oo 
3 . De bijdragen in de uitgaven voor het 

op grote schaal overbrengen naar nieuwe 
woonplaatsen worden geregeld door de be
palingen van artikel ro, lid 4, van dit Statuut. 

A A N H A N O S E T, Ill. 

R ES OLUTIE DOOR Jrn ALGE:II ENE 
V.ElWADERJNG OP 12 .FEBR UA JH 

1946 AANVAAR]). 

De Algemene Vergadering, 
Erkennende, dat het vraagstuk van alle 

catergorieën vluchtelingen en verplaatste 
personen uiterst dringend is en erkennende 
de noodzakelijkheid om een duidelijk onder
scheid te maken tussen werkelijke vluchte
lingen en verplaatste personen aan de ene 
kant en oorlogsmisdadigers, Quislings en ver
raders als hieronder sub d vermeld, aan de 
andere kant : 

a. Besluit dit vraagstuk voor een grondig 
onderzoek in al zijn aspecten naar de Econo
mische en Sociale Raad te verwijzen als punt 
ro van de agenda van de Eerste Zitting van 
de Raad en voor het uitbrengen van een rap
port aan het Tweede gedeelte van de Eerste 
Zitting van de Algemene Vergadering; 

b. Beveelt de Economische en Sociale 
Raad aan een speciaal comité in te stellen, 
hetwelk tot taak heeft het onderzoek en de 
voorbereiding van het in sub a vermelde rap
port ter hand te nemen ; 

c. Beveelt de Economische en Sociale 
Raad aan de volgende beginselen bij deze 
aangelegenheid in overweging te nemen : 

I. dit vraagstuk is internationaal van 
omvang en aard; 

II. geen vluchtelingen of verplaatste per
sonen worden gedwongen naar hun land van 
herkomst terug te keren, die - in volle vrij
heid en na volledig kennis genomen te hebben 
van de feiten , waaronder voldoende inlich
tingen van de Regeringen van hun land van 
herkomst - afdoend en definitief uiting heb
ben gegeven aan hun gegronde bezwaren tegen 
terugkeer naar hun land van herkomst en 
die niet vallen onder de hieronder sub d ver
melde bepalingen. De toekomst van deze 
vluchtelingen of verplaatste personen maakt 
de zorg uit van de internationale organisatie , 
welke erkend of opgericht zal worden als ge
volg van het h ierboven sub a en b vermelde 
rapport, behalve indien de Regering van het 
land, waarin zij gevestigd zijn , met die orga
nisatie een regeling heeft getroffen om de vol
ledige kosten van hun onderhoud en de ve r
antwoordelijkheid voor hun bescherming op 
zich te nemen ; 
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III. de voornaamste taak met betrekking 
tot verplaatste personen bestaat in het op 
alle mogelijke wijzen aanmoedigen en bevor
deren van een spoedige terugkeer naar hun 
land van herkomst. Deze bijstand kan hier
in bestaan, dat het sluiten van tweezijdige 
regelingen tot onderlinge bijstand bij het 
repatriëren van dergelijke personen wordt 
bevorderd, met in achtneming van de hier
boven sub c II uiteengezette beginselen; 

d. Overweegt, dat een handeling, verricht 
als uitvloeisel van deze resolutie, in geen en
kel opzicht de uitlevering en bestraffing van 
oorlogsmisdadigers, Quislings en verraders , 
overeenkomstig huidige of toekomstige rege
lingen of overeenkomsten, mag belemmeren; 

e. Overweegt, dat de Duitsers, die uit 
andere Staten naar Duitsland zijn overge
bracht of die voor de geallieerde legers naar 
andere Staten waren gevlucht , niet vallen 
onder de werking van deze verklaring in zo
verre hun positie bepaald wordt door de ge
allieerde bezettingsmachten in Duitsland in 
overeenstemming met de Regeringen van de 
onderscheidenlijke landen. 
(Voor de ondertekeningen zie de Enge/se en 
Franse tekst.) 
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II November z948. BESLUIT tot w1Jz1-

ging van artikel 9 7, lid 1, van het Al
gem een Rijksambtenarenreglement. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister va n 

Binnenlandse Zaken van 13 September 148, 
No. 14768 I R, Afdeling Ambtenarenzaken, 
bureau I , d aartoe gemachtigd door d e Raad 
van Ministers ; 

G elet op artikel 125, lid 1, van d e Amb
tena renwet 1929; 

Overwegende, dat het wenselijk is a rtikel 
97, lid 1, van het Algemeen Rijksambtena
renreglement te wijzigen: 

D e Raad van State gehoord (advies van 
19 October 1948, No. 21) ; 

G ezien het nader rapport van Onze Mi
nist e r van Binnenlandse Zaken van 30 Oc
tober 1948, no. 14983/R , afdeling Amb te
narenzaken, Bureau I ; 

H ebben goedgevonden en v erst a an : 
Enig a rtikel 

Art ikel 97, lid 1, v an het Algem een R ijks
amb tenarenreglem ent wordt gelezen als 
volgt: 

D e vrouwelij ke amb tenaar, die in het hu
welijk t reed t, wordt m et ingang van de dag, 
volgende op die v an haar h uwelijk , ee rvol 
ontslagen. 

Onze M inist ers , hoofden va n D eparte
m enten van algemeen bestuur, zijn ieder 
v oor zoveel hem betreft , belast m et de uit
voering v an dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan a f
schrift zal worden gezonden aan de R aad 
v an Sta te . 

Soestdijk, rr Novem ber 1948. 
J ULIANA. 

D e Min. v . Binn. z., J. H . v . MAARSE VEEN. 

(Uitgeg. 3 D ec. z948). 
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II Novemver 1948. BESLUIT, tot her
nieuwde vaststelling van voorschriften 
betreffende het verlenen van geldelijke 
steun van rijkswege aan studenten in 
de geneeskunde, die zich hebben verbon
den om als officier-arts bij de zeemacht 
te dienen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Marine a.i . van 1 November 1948 no. 138883/ 
128624 ; 

Hebben goedgevonden er. verstaan: 
A. In te trekken het "Reglement be

treffende het verlenen van geldelijke steun 
van rijkswege aan studenten in de genees
kunde, die zich hebben verbonden om als 
officier van gezondheid bij de zeemacht te 
dienen" , vastgesteld bij Koninklijk besluit 
van 4 November 1933 no . 18 . 

B. Vast te stellen onderstaande "Voor
schriften betreffende het verlenen van gelde
lijke steun van Rijkswege aan studenten in 
de geneeskunde, die zich hebben verbonden 
om als officier-arts bij de zeemacht te diene'l ". 

Betekenis van uitdrukkingen 
Art. 1. Deze voo1schrifte11 verstaan onder: 

de minister: de minister van marine; 
het ministerie: het ministerie van marine. 
Op wie de voorschriften 
van toepassing zijn 

Art. 2. Op de voorwaarden, in de volgende 
artikelen aangegeven, kunnen studenten in 
de geneeskunde en aanstaande studenten in 
die wetenschap, die in het bezit zijn van een 
getuigschrift, dat ingevolge artikel 133 der 
Hogeronderwijswet toelating geeft tot het 
afleggen ván examens in de faculteit der ge
neeskunde, tot het aangaan van een verbin
tenis b ij de zeemacht worden toegelaten, ten 
einde, na met geldelijke steun van rijkswege, 
aan een rijks- of daarmede gelijkgestelde 
Nederlandse universiteit , hun studie voor 
arts te hebben volbracht, het rijk als officier
arts bij de zeemacht te dienen. 
Openstelling plaatsen 

Art. 3. Jaarlijks stelt de minister vast voor 
welke der categorieën van personen, bedoeld 
in artikel 4, re lid, onder 2° , plaatsen worden 
opengest eld, zomede het aantal van die 
plaatsen. Hiervan geschiedt in de regel in 
de maand Augustus bekendmaking in de 
Nederlandse Staatscourant en zo nodig in 
vak- en andere bladen, met vermelding van 
de datum vóór welke de sollicitatiën bij het 
ministerie moeten zijn ontvangen. 
Eisen van aanneming 

Art. 4. 1. Om te kunnen worden toegelaten 
tot het aangaan van de verbintenis, bedoeld 
in artikel 2, moet de candidaat: 

1°. Nederlander zijn krachtens de wet , 
of wel hij moet zijn Nederlands onderdaan en 
behoren tot de inheemse of daarmede gelijk
gestelde bevolking van Indonesië, Suriname 
of de Nederlandse Antillen; 

2° . a. in het bezit zijn van een getuig
schrift , dat ingevolge artikel 133 der Hoger
onderwijswet toelating geeft tot het afleggen 
van examens in de faculteit der geneeskunde, 
öf 
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b. met gunstige uitslag de tentamens heb
ben afgelegd in de vakken, behorende tot het 
eerste gedeelte van het candidaatsexamen, 
bedoeld in de dertiende paragraaf van artikel 
4 van het Koninklijk besluit van IS Juni 1921 
(Staatsblad no. 800) , öf 

c. hebben voldaan aan het candidaats
examen, bedoeld in de twaalfde paragraaf van 
artikel 4 van het Koninklijk besluit van 15 
Juni 1921 (Staatsblad no. 800), öf 

c. hebben voldaan aan het candidaats
examen, bedoeld in de twaalfde paragraaf 
van artikel 4 van het Koninklijk besluit van 
15 Juni 1921 (Staatsblad no. 800), öf 

d. hebben voldaan aan het doctoraalexa
men in de geneeskunde, öf 

e. hebben voldaan aan het eerste gedeelte 
van het artsexamen; 

3°. van goed gedrag zijn ; 
4°. bij militair geneeskundig onderzoek 

geschikt zijn bevonden voor de dienst bij de 
zeemacht; 

5°. door de Minister, na rapport van de 
na te noemen commissie van advies, geschikt 
worden geacht om na het behalen van de 
vereiste bevoegdheid de betrekking van 
officier-arts bij de zeemacht te bekleden. 

2. De minister kan vrijstelling verlenen 
van de eis, gesteld in het vorige lid, onder 1°. 

Verzoekschrift Over 
te leggen bescheiden 

Art. 5. 1. Het verzoek om tot het aangaan 
van een verbintenis te worden toegelaten 
moet op ongezegeld papier vóór de datum, be
doeld in artikel 3, worden gedaan aan de 
minister. In het verzoekschrift moet worden 
vermeld: 

a. of tijdens de studie uitkering van pre
miën of van toelagen en premiën wordt ver
langd; 

b. of de candidaat reeds op enigerlei wijze 
geldelijke steun van rijkswege ontvangt of 
heeft ontvangen ten behoeve van zijn studiën 
en hoe groot het bedrag van die steun is; 

c. hoeveel malen en tot welk bedrag reeds 
inschrijvings-, studie- en examengelden voor 
of door de student zijn betaald, alsmede aan 
welke universiteit die gelden zijn betaald; 

d. wanneer de candidaat zijn studie aan 
een universiteit nog niet heeft aangevangen, 
van welke scholen voor voorbereidend uni
versitair onderwijs of voor middelbaar onder
wijs de candidaat leerling is geweest; 

e. of de candidaat: 
1. al dan niet is opgeroepen voor inlijving 

of opkomst in werkelijke dienst als dienst
plichtige en zo ja, bij welk onderdeel der 
krijgsmacht en op welke datum; 

II. al dan niet behoort tot het reserve
personeel van de zee- of landmacht en zo ja, 
waarbij. 

2 . Bij het verzoekschrift moeten worden 
overgelegd : 

a. een verklaring van de burgemeester, 
waaruit blijkt, dat de candidaat voldoet aan 
de eis, gesteld in artikel 4 , 1• lid, onder 1°; 

b. het getuigschrift, eventueel met bijbe
horende cijferlijst , bedoeld in artikel 4, 1 • lid, 
onder 2° , punt a, dan wel het bewijs van de 
tentamens, bedoeld in artikel 4, 1• lid, onder 
2° , punt b, of het getuigschrift van het examen 
bedoeld in artikel 4 , 1• lid , onder 2°, punten 
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c, dof e, hetwelk de candidaat het laatst met 
gunstig gevolg heeft afgelegd; 

c. een uittreksel uit het geboortenregister 
betreffende de candidaat; 

d. een bewijs van ' goed gedrag en een be
wijs van politieke betrouwbaarheid, afgege
ven door de burgemeester der gemeente of 
de burgemeesters der gemeenten, waar de 
candidaat gedurende de laatste drie jaren 
heeft gewoond; 

e. een verklaring van de burgemeester 
van de gemeente, waar de candidaat in het 
bevolkingsregister staat ingeschreven, waar
uit zijn verhouding tot de dienstplicht blijkt; 

f. indien de candidaat minderjarig is, 
het bewijs van toestemming van de vader, 
voogd of voogdes tot het aangaan van de 
verbintenis. 

3. Zij, die Nederlands onderdaan zijn en 
behoren tot de inheemse of de daarmede 
gelijkgestelde bevolking van Indonesië, Suri
name of de Nederlandse Antillen, moeten 
bij het verzoekschrift zoveel mogelijk over
eenkomstige bewijsstukken overleggen. 

Geneeskundig onderzoek 
Commissie van advies 

Art. 6. 1 . Het geneeskundige onderzoek, be
doeld in artikel 4, 1 • lid , onder 4°, geschiedt 
door de geneeskundige dienst bij het marine
opkomst-centrum. 

2. De commissie van advies, bedoeld in 
artikel 4, 1• lid, onder 5°, wordt gevormd 
door de chef van de geneeskundige dienst der 
zeemacht en twee officieren-arts bij de zee
macht, van welke laatsten zo mogelijk één 
met de rang van hoofdofficier. 

3. De commissie vormt zich een oordeel 
omtrent de geschiktheid van de candidaat 
na zich zoveel mogelijk gegevens te hebben 
verschaft betreffende zijn karaktereigen
schappen, aanleg, algemene ontwikkeling, 
beschaving en studieverloop, daarbij mede 
in aanmerking nemende zijn physieke ge
schiktheid. 

4. Van haar bevindingen maakt de com
missie een proces-verbaal op. Zij zendt dit 
aan de minister. 

Toelating tot verbintenis 
Art. 7. 1. Na ontvangst van het proces

verbaal, bedoeld in artikel 6, 4e lid, beslist 
de minister of de candidaat tot het aangaan 
van de verbintenis wordt toegelaten . 

2. De candidaat die tot het aangaan van 
de verbintenis wordt toegelaten, kan zich 
vóór een door de minister te bepalen datum 
bij de zeemacht verbinden. 

Verbintenis 
Art. 8. I. De candidaat verbindt zich : 
a. met ingang van de datum der beschik

king, waarbij de minister hem kennis geeft 
dat hij militair is en hem tevens voor de 
werkelijke militaire dienst oproept, als mili
tair in dienst te treden bij de zeemacht, in de 
kwaliteit en met de rang of stand, door de 
minister te bepalen; 

b. te dienen als officier-arts bij de zee
macht gedurende tien achtereenvolgende 
jaren, ingaande op de dag, waarop de ver
eiste eed als zodanig is afgelegd. 

2. De Minister kan hem, die de verbinte-
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nis, bedoeld in het vorige lid, heeft aangegaan, 
voor de werkelijke milit11ire dienst oproepen: 

a. ter verkrijging van militaire opleiding ; 
b. wanneer dienstplichtigen buitengewoon 

onder de wapenen worden geroepen krach
tens artikel 193 der Grondwet; 

c. wanneer, voor het geval zijn univer
sitaire studiën nog moeten aanvangen, niet 
binnen drie maanden na het aangaan van de 
verbintenis, bij het ministerie is ontvangen 
een verklaring van de rector-magnificus van 
één der universiteiten, genoemd in artikel 2 , 
waaruit blijkt , dat betrokkene bij die uni
versiteit is ingeschreven als student in de 
geneeskunde; 

d. wanneer hij niet voldoet aan een uit
nodiging van de minister om vóór of op een 
door de minister te bepalen datum: 

1. zich te onderwerpen aan een militair 
geneeskundig onderzoek; 

Il. een door hem verkregen getuigschrift 
aan het ministerie te zenden; 

111. na zijn benoeming tot officier-arts 
bij de zeemacht, de vereiste eed als zodanig 
af te leggen; 

e. wanneer hij, na van de minister een 
waarschuwing te hebben ontvangen, enig 
door hem nog af te leggen, tot het verwerven 
van de hoedanigheid van arts vereist examen, 
niet vóór een door de minister vast te stellen 
tijdstip met gunstig gevolg heeft afgelegd. 

3. De duur van de werkelijke militaire 
dienst wordt voor ieder in verband met de 
omstandigheden door de minister bepaald . 

4 . De minister stelt het model van de 
akte van verbintenis vast. 

Zekerheidstelling 
Art. 9. 1. De candidaat, die toelagen 

en/of premiën zal genieten vóór het tijdstip 
van beëdiging, is verplicht vóór het aangaan 
van de verbintenis zekerheid te stellen of 
te doen stellen als waarborg voor het nakomen 
van zijn verplichtingen. Deze zekerheid kan 
zijn een zakelijke of een persoonlijke, naar 
keuze van de candidaat. 

2. Zakelijke zekerheid wordt gesteld 
door ten· behoeve van de staat der Neder
landen, hetzij een kapitaal te verpanden, 
ingeschreven op een van de grootboeken der 
nationale schuld, hetzij eerste hypotheek te 
verlenen op hier te lande gelegen onroerende 
goederen, hetzij ten genoegen van de minister 
effecten in pand te geven, het een of ander 
tot zodanig bedrag, dat waarborg wordt ver
kregen voor ten minste f 20 000.-. De mi
nister stelt de modellen voor de akten van 
zakelijke zekerheidstelling vast. 

3. Persoonlijke zekerheid wordt gesteld 
door als borg te doen optreden een door de 
minister als borg aanvaarde instelling. 

4. Bij het stellen van persoonlijke zeker
heid door een meerderjarige candidaat wordt 
daarvan opgemaakt een notariële akte, over
eenkomstig het bij deze voorschriften ge
voegde model A. 

5. Is de candidaat minderjarig, dan rus
ten bovenomschreven verplichtingen tot het 
stellen van zekerheid op hem of haar, die de 
ouderlijke macht of de voogdij over de candi
daat uitoefent , als zijn wettelijke vertegen
woordiger(ster) en in zijn naam. 

Een notariële akte betreffende het stellen 
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Aan of ten behoeve van de candi
daat, die bij het aangaan der ver
bintenis laatstelijk met gunstige 
uitslag heeft voldaan aan: 

1. het examen, waardoor betrok
kene in het bezit is gesteld 
van een getuigschrift dat in
gevolge artikel 133 der Hoger
onderwijswet toelating geeft 
tot het afleggen van examens 
in de faculteit der geneeskun
de 

Il. de tentamens in de vakken, 
behorende tot het eerste ge
deelte van het candidaatsexa
men, bedoeld in de dertiende 
paragraaf van artikel 4 van 
het Koninklijk besluit van 15 
Juni 1921 (Staatsblad no. 800) 

111. het candidaattsexamen, be
doeld in de twaalfde paragraaf 
van artikel 4 van het Konink
lijk besluit van 15 Juni 1921 
(Staatsblad no. 800) 

IV. het doctoraalexamen · in de 
geneeskunde 

\ ·• het eerste gedeelte van het 
artsexamen 

Zo spoedig moge
lijk na het aan
gaan der verbin
tenis, doch niet 
alvorens de Minis
ter de gestelde 
zekerheid heeft 
aanvaard 
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4. W orden toelagen en premiën genoten, dan geschieden de betalingen als volgt : 

Aan of ten behoeve van de 
candidaat, die bij het aan
gaan der verbintenis laatste
lijk met gunstige uitslag 
heeft voldaan aan: 

I. het examen, waardoor 
betrokkene in het bezit 
is gesteld van een ge
tuigschrift , dat inge
volge artikel 133 der 
Hogeronderwijswet 
t oelating geeft tot het 
afleggen van examens 
in de faculteit der ge
neeskunde 

II. de t entamens in de vak
ken , behorende tot het 
eerste gedeelte van het 
candidaatsexamen, be
doeld in de dertiende 
paragraaf van artikel 
4 van het Koninklijk 
besluit van 15 Juni 
1921 (Staatsbl. no. 800) 

III. het candidaatsexamen, 
bedoeld in de twaalfde 
paragraaf van artikel 4 
van het Koninklijk be
sluit van IS Juni 1921 
(Staatsblad no. 800) 

IV. het doctoraalexamen in 
de geneeskunde 

V . het eerste gedeelte van 
het artsexamen 
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van persoonlijke zekerheid dient in dat geval 
te worden opgemaakt overeenkomstig het bij 
deze voorschriften gevoegde model B. 

6. Alle kosten op de zekerheidstelling en 
op de opheffing daarvan vallende, komen 
voor rekening van de candidaat. 

7. Van de notariële akten, opgemaakt 
ingevolge vorenstaande bepalingen, moet 
een in executoriale vorm opgemaakte eerste 
grosse worden gezonden aan het ministerie. 

Verplichtingen van de 
candidaat 

Art. 10. De candidaat, die een verbintenis 
heeft aangegaan , is :verplicht : 

a. zijn studie voor arts zodra mogelijk 
aan te vangen of voort te zetten en zo spoedig 
mogelijk te beëindigen; 

b. binnen veertien dagen na elk door hem 
met gunstig gevolg afgelegd examen, het 
hem uitgereikte getuigschrift aan het minis
terie te zenden, ter verkrijging van de premie 
bedoeld in artikel II ; 

c. telkens wanneer hem dit voor of van
wege de minister wordt opgedragen, zich te 
onderwerpen aan een geneeskundig onder
zoek door één of meer geneeskundigen, door 
de minister aan te wijzen. ter beoordeling van 
zijn geschiktheid voor de dienst bij de zee
macht. Dit onderzoek wordt ten minste een
maal per jaar ingesteld bij hen, die premiën 
en toelagen, bedoeld in artikel II, genieten; 

d. onmiddellijk nadat hem het getuig
schrift van arts is uitgereikt, zich ter beschik
king te stellen van het ministerie om te wor
den benoemd tot officier-arts bij de zeemacht. 

Geldelijke steun 
Art. 11. I. De candidaat, die een ver

bintenis heeft aangegaan geniet geldelijke 
steun ten bedrage van f I5 000.- (vijftien 
duizend gulden) en wel in dier voege, dat: 

a. van rijkswege worden voldaan de na 
zijn verbintenis nog voor hem te betalen in
schrijvings-, studie- en examengelden en, bij 
het stellen van persoonlijke zekerheid, de 
daarvoor te betalen vergoeding; 

b. hem of te zijnen behoeve worden uit
betaald of premiën overeenkomstig het derde 
lid, óf toelagen en premiën overeenkomstig 
het vierde lid. 

2. Indien de candidaat reeds op enigerlei 
andere wijze geldelijke steun van rijkswege 
ontvangt of heeft ontvangen ten behoeve 
van zijn studiën, wordt het uit dien hoofde 
genoten bedrag, tenzij het vóór de toelating 
tot het aangaan van de verbintenis is terug
gestort, naar door de minister te stellen re
gelen verrekend met de geldelijke steun, be
doeld in het vorige lid. 

3. Worden alleen premiën genote,-i , dan 
geschieden de betalingen als volgt: 

Zie tabellen op bladz. 668 en 669. 

5- De toelagen en premiën worden uit
betaald aan de meerderjarige candidaat zelf, 
en voor de minderjarige aan hem of haar, die 
over de candidaat de ouderlijke macht of de 
voogdij uitoefent. 

6. De toelagen worden jaarlijks uitbe
taald in drie termijnen, vervallende op 15 
Februari , 15 Mei en 15 November van elk 
jaar. 

970 

7. De uitbetal ing van toelagen wordt ge- . 
staakt: 

I. zodra in de vorm van toelagen de vol
gende bedragen zijn genoten, namelijk: 

a. door de candidaat, in het genot van de 
toelage, bedoeld in het 4e lid , rubriek I, 
f I0 800.-; 

b. door de candidaat , in het genot van de 
toelage, bedoeld in het 4e lid , rubriek II, 
f 9600.-; 

c. door de candidaat, in het genot van de 
toelage, bedoeld in het 4e lid , rubriek III, 
f 7200.- ; 

d. door de candidaat, in het genot van de 
toelage, bedoeld in het 4e lid, rubriek IV, 
f 4800.-; 

e. door de candidaat, in het genot van de 
toelage, bedoeld in het 4e lid, rubriek V, 
f 3600.-; 

II. wanneer de candidaat krachtens arti
kel 8, ze lid, voor de werkelijke militaire dienst 
wordt opgeroepen. 

8 . De premie wordt niet uitbetaald dan 
nadat door een militair geneeskundig onder
zoek is gebleken, dat de candidaat nog ge
schikt is voor de dienst bij de zeemacht. 

9. De uitbetaling van toelagen en premiën 
wordt gestaakt, zodra de candidaat van zijn 
verbintenis is ontheven. 

10. De loonbelasting over de toelagen en 
premiën komt ten laste van het rijk. 

Genees- en tandheel-
kundige behandeling 

Art. 12. De candidaat, die de verbintenis 
heeft aangegaan, zal genees- en tandheelkun
dige behandeling genieten overeenkomstig 
de regelingen, geldende voor de militairen 
die in werkelijke dienst zijn bij de zeemacht. 
Deze aanspraak houdt op bij ontheffing van 
de verbintenis. 

Ontheffing van de 
verbintenis 

Art. 13. I. De candidaat wordt van zijn 
verbintenis ontheven: 

a . wanneer hij bij militair geneeskundig 
onderzoek ongeschikt wordt bevonden voor 
de dienst bij de zeemacht; 

b. wanneer hij , na al of niet ingevolge 
artikel 8, ze lid, in werkelijke militaire dienst 
te zijn geweest, naar het oordeel van de minis
ter ongeschikt of onwaardig is om tot officier
arts bij de zeemacht te worden benoemd. 

2. Op verzoek wordt de candidaat niet 
van zij n verbintenis ontheven, tenzij bijzon
dere omstandigheden, naar het oordeel van 
de Minister, daartoe aanleiding mochten ge
ven en het bedrag der schadevergoeding, be
doeld in artikel 14, in de rijksschatkist is ge
stort . 

Verplichting tot betaling 
schadevergoeding 

Art. 14. In de volgende gevallen is de 
candidaat verplicht aan het rijk als schade
vergoeding te betalen alle van rijkswege voor 
en aan hem betaalde inschrijvings-, studie
en examengelden, vergoeding verschuldigd 
bij het stellen van persoonlijke zekerheid 
alsmede toelagen en premiën, alles vermeer
derd met vijf-en-twintig ten honderd: 

a . bij ontheffing van de verbintenis, be-
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houdens in het geval de ongeschiktheid voor 
de dienst bij de zeemacht nier het gevolg is 
van eigen moedwillige handelingen of van 
ongeregeld gedrag; 

b. indien hij binnen de termijn van tien 
jaren, bedoeld in artikel 8, 1e lid, onder b, 
hetzij op grond van artikel 27 der "Bevorde
ringswet voor de zeemacht 1902" de rang 
van officier verliest, hetzij op grond van arti
kel 28, 1e lid punt 6 of 10, dier wet of op eigen 
verzoek uit de zeedienst wordt ontslagen. 

Benoeming tot 
officier-arts 

Art. 15. De candidaat, die de verbintenis 
heeft aangegaan, wordt, nadat hij het ge
tuigschrift van arts aan het ministerie heeft 
gezonden en hij bij militair geneeskundig 
onderzoek geschikt is bevonden voor de dienst 
bij de zeemacht, zodra mogelijk aan deKonin
gin voorgedragen voor benoeming tot officier
arts bij de zeemacht, met de rang, door de 
minister te bepalen, ook wanneer er op dat 
ogenblik geen vacatures in die rang bestaan. 

Inwerkingtreding van deze 
voorschriften 

Art. 16. Deze voorschriften treden in 
werking op I Januari 1949. 

Aanhaling van deze 
voorschriften 

Art. 17. Deze voorschriften kunnen wor
den aangehaald als "Voorschriften studenten 
geneeskunde a.s officieren-arts zeemacht". 

Onze Minister van Marine is belast met de 
uitvoering van dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
mene Rekenkamer. 

Soestdijk, 11 November 1948. 

De Minister uan Marine a.i., 
SCHOKKING. 

JULIANA. 

(Uitgeg. 30 Eecember 1948.) 

Behoort bij Koninklijk besluit van 11 
November 1948, Staatsblad No . I 501. 
N . B . De grosse moet zijn voorzien van een 
afschrift van de registratie. 

MODEL A 
(zie artikel 9, 4e lid) 

... zijn verschenen: 
I N.N., geboren te .de 

[(aanstaand) student in de geneeskunde aan 
de universiteit te ..... ] 
wonende !te , die ver-
klaarde vokomen bekend te zijn met de voor
schriften betreffende het verlenen van gel
delijke steun van rijkswege aan studenten in 
de geneeskunde, die zich hebben verbonden 
om als officier-arts bij de zeemacht te dienen; 

en zich bij deze te verbinden om, bij aldien 
hij te eniger tijd, hetzij voor of na zijn be
noeming tot officier-arts, op eigen verzoek 
of wel om andere reden dan welbewezen ge
breken, - niet het gevolg van eigen moed
willige handelingen of ongeregeld gedrag -
van de verplichtingen, ingevolge genoemde 
voorschriften op hem rustende, mocht worden 
ontheven, of wel zich op enige wijze aan die 
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verplichtingen mocht onttrekken, - binnen 
drie maanden, nadat hij daartoe door of van
wege de mintster van marine zal zijn aange
schreven - al de gelden, vermeerderd met 
vijf en twintig ten honderd, terug te betalen, 
die van rijkswege aan hem of te zijnen be
hoeve ingevolge voornoemde voorschriften 
zijn voldaan en zulks zonder wettelijke inge
brekestelling of rechterlijke tussenkomst. 

2. P.P., wonende te . . ... van en als 
zodanig vertegenwoordigende de .. .. ., 
gevestigd te ... .. ,opgericht bij 
akte de . . .. , voor de notaris 

te verleden, 
op welke akte de Koninklijke bewilliging is 
verleend bij besluit van ... ..... ..... , die, gehoord 
de bovenomschreven verklaring van N.N., 
verklaarde volkomen bekend te zijn met voor
melde voorschriften en genoemde (naam van 
de instelling) bij deze jegens de staat der 
Nederlanden te stellen als borg voor meer
genoemde N .N. en derhalve als zodanig met 
hem hoofdelijk voo1 het geheel en onder af
stand van alle exceptiën en voorrechten, 
door de wet aan borgen in rechten toege
kend, genoemde (naam van de instelling) te . 
verbinden tot de voldoening, binnen drie 
maanden nadat zij daartoe door of namens de 
minister van marine is aangeschreven, van 
al hetgeen N.N. uit voormelden hoofde aan 
de staat der Nederlanden zal verschuldigd 
zijn; 

terwijl zij, zowel N.N. als P.P. namens ge
noemde (naam van de instelling) nu voor als
dan verklaren zich te zullen gedragen aan 
de opgaaf van het bedrag vanwege;de Staat. 

Uitgegeven voor eerste grosse aan en ten 
verzoeke van de staat der Nederlanden enz., 

Mij bekend, 
De Minister uan Marine a.i., 

SCHOKKING. 

N .B. De grosse moet zijn ·voorzien van een 
afschrift van de registratie. 

MODEL B 
(zie artikel 9, se lid) 

.......................... zijn verschenen: 
I. R.R. .. (vader, voogd of 

voogdes) van N.N ., geboren te ... .. ..de .... , 
[(aanstaand) student in de geneeskunde aan 
de universiteit te . . ...... . .......... ] 
wonende te ... , die verklaarde: 

a. volkomen bekend te zijn met de voor
schriften betreffende het verlenen van gelde
lijke steun van rijkswege aan studenten in de 
geneeskunde, d ie zich hebben verbonden 
om als officier-arts bij de zeemacht te dienen; 

b. zich als wettelijke vertegenwoordjger
(ster) van bovengenoemde student en in 
diens naam te verbinden tot terugbetaling, 
binnen drie maanden na daartoe door of 
vanwege de minister van marine te zijn aan
geschreven, en wel zonder wettelijke inge
brekestelling of rechterlijke tussenkomst, 
van al de gelden, vermeerderd met vijf en 
twintig ten honderd, van rijkswege, ingevol
ge voormelde voorschriften, ten behoeve van 
meergenoemde student betaald, voor het 
geval deze te eniger tijd, op eigen verzoek 
of wel om andere redenen dan welbewezen 
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gebreken - niet het gevolg van eigen moed
willige handelingen of ongeregeld gedrag -
van de verplichtingen, ingevolge genoemde 
voorschriften op hem rustende, mocht wor
den ontheven, of wel zich op enigerlei wijze 
aan die verplichtingen mocht onttrekken. 

2. P.P., wonende te van en 
als zodanig vertegenwoordigende de , 
gevestigd te , opgericht bij akte 
de .. , voor de notaris . te 

verleden, op welke akte de 
Koninklijke bewilliging is verleend b ij be
sluit van ... . , die , gehoord de 
bovenomschreven verklaring van R .R ., ver
klaarde volkomen bekend te zijn met de be
palingen van voormelde voorschriften en 
genoemde (naam van de instelling) bij deze 
jegens de Staat der Nederlanden te stellen 
als borg voor meergenoemde R.R. in zijn 
(haar) hoedanigheid van wettelijke vertegen
woordiger (ster) van de minderjarige N.N . en 
mitsdien voor deze zelf en derhalve als zo
danig met N .N. hoofdelijk voor het geheel 
en onder afstand van alle exceptiën en voor
rechten, door de wet aan borgen in rechten 
toegekend, genoemde (naam van de instel
ling) te verbinden tot de voldoening binnen 
drie maanden nadat zij daartoe door of na
mens de minister van marine is aangeschreven, 
van al hetgeen N .N. uit voormelden hoofde 
aan de staat der Nederlanden zal verschul
digd zijn ; 

terwijl zij, zowel R.R. in zijn (haar) hoe
danigheid van wettelijke vertegenwoordiger
(ster) van N .N . en namens deze, als P .P . na
mens genoemde (naam van de instelling), 
nu voor alsdan verklaren zich te zullen ge
dragen aan de opgaaf van het bedrag van
wege de Staat. 

Uitgegeven voor eerste grosse aan en ten 
verzoeke van de staat der Nederlanden enz. . . 

Mij bekend, 
De Minister van Marine a .i., 

SCHOKKING. 

S. l 502 
16 November 1948. BESLUIT tot vernieti 

ging van het be~luit van de raad der ge
meente W ymbritsreadeel dd. 31 Juli 
194 7, betreffende verlening bouwver
gunning voor uitbreiding bakkerij. 

W ij J ULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Wederopbouw en Volkshuisvesting en van 
Binnenlandse Zaken van I September 1948, 
No. 91097/P .B.R., afdeling Juridische Za
ken, en van 16 September 1948 , No. 10373, 
afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Be
stuurszaken, betreffende het besluit van de 
raad der gemeente Wymbritseradeel van 
31 Juli 1947, waarbij aan P . Tjalsma te Offin
gawier (gemeente Wymbritseradeel) in beroep 
tegen het be ~luit van burgemeester en wet
houders, vergunning is verleend tot uitbrei
ding van diens bakkerij te Offingawier; 

Overwegende, dat burgemeester en wet
houders de vergunning hadden geweigerd 
wegens strijd met een rooilijnvoorschrift, 
doch dat de raad, blijkens de motivering van 
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zijn besluit , de vergunning heeft verleend in 
de mening, dat strij d met het bedoelde voor
schrift , ook indien deze aanwijsbaar zou zijn 
-hetgeen de raad in het midden liet- wei
gering van de vergunning niet zou rechtvaar
vaardigen; 

dat ingevolge artikel 6, tweede lid, juncto 
artikel 2 van de Woningwet bouwvergunning 
moet worden geweigerd indien niet wordt 
voldaan aan een voorschrift ter bepaling van 
een rooilijn ; . 

dat het bouwplan van Tjalsma strekt tot 
het uitbreiden van een gebouw aan de weg
zijde van een voorgevelrooilijn, vastgesteld 
bij het goedgekeurde plan van uitbreiding 
voor Offingawier ; 

dat de bij dit plan behorende voorschriften 
overschrijding aan de wegzijde van de be
doelde rooilijn slechts toelaten in het geval , 
bedoeld in artikel 14 dier voorschriften, welk 
geval zich hier echter niet voordoet ; 

dat de vergunning derhalve volgens ge
noemd artikel 6, tweede lid, van de Woning
wet moest zijn geweigerd en in strij d met dit 
voorschrift is verleend ; 

Gelet op artikel 185 der gemeentewet ; 
De Raad van State gehoord, advies van 

19 October 1948, No. 24 ; 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Ministers van 2 November 1948, No. 
n6012, afdeling Juridische Zaken en van. 
9 November 1948, No. 20906, afdeling Bin
nenlands Bestuur, bureau Bestuurszaken ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
bovenvermeld be~luit van de raad der ge

meente Wijmbritseradeel te vernietigen we
gens strijd met de wet. 

Onze Minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting is belast met de uivoering van 
dit besluit, dat in het Staatsblad zal worden 
geplaatst en waarvan afschrift zal worden 
gezonden aan de Raad van State' 

Soestdijk, 16 November 1948. 

De Minister van Wederopbouw 
en volkshuisvesting, 

J. IN 'T VELD. 

J ULIANA. 

De Minister van B innenlandse Zaken , 
J . H . VAN MAARSEVEEN, 

Utgeg. 10 December 1948 

S. I 503 
17 November 1948. BESLUIT tot bekend

making van de gewijzigde tekü der 
voorschriften, getiteld : ,,Technische 
Eenheid der sp oorwegen, Tekst 1938." 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van II November 
1948, No. 51091/ 6039, Directoraat-Generaal 
van het Verkeer; 

Overwegende dat de Zwitserse Regering 
herziening van de protocollen betreffende 
technische eenheid der spoorwegen aan de 
orde heeft gesteld; 

dat op v erzoek van die Regering de Inter
nationale Unie van Spoorwegen een algemene 
herziening van de in aanmerking komende 
voorschriften heeft voorbereid; 

dat vervolgens de Zwitserse R egering 
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overleg heeft gepleegd met de Regeringen 
van de aangesloten Staten, van wie de meer
derheid het aanwijzen van vertegenwoordi
gers Harerzijds ter bespreking en vaststelling 
van de ontworpen nieuwe tekst niet nodig 
oordeelde; 

dat de ontworpen nieuwe voorschriften 
voor zoveel nodig zijn herzien aan de hand 
van schriftelijke opmerkingen, door enkele 
Regeringen gemaakt en daarna definitief 
zijn vastgesteld onder de titel : ,, Technische 
Eenheid der Spoorwegen, Tekst 1938"; 

dat Nederland zich bereid heeft verklaard 
de nieuwe voorschriften van 1 Juni 1939 in 
te voeren en toe te passen, en dat dientenge
volge op genoemde datum buiten werking 
zijn getreden de op 18 Mei 1907 te Bern ge
tekende slotprotocollen van de Derde Inter
nationale Conferentie betreffende technische 
eenheid der spoorwegen (Koninklijk besluit 
van 7 Januari 1909, Staatsblad No. 9), zoals 
deze zijn gewijzigd en aangevuld bij het op 
14 December 1912 te Bern getekende slot
protocol van de Internationale Commissie 
(Koninklijk besluit van 17 April 1914, Staats
blad No. 183); 

dat verder de voorschriften in 1947 zijn 
gewijzigd; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de bekendmaking van de Franse tekst der 

voorschriften, getiteld : ,,Unité Technique 
des chemins de fer, Rédaction 1938" , met de 
Nederlandse vertaling en met inachtneming 
van de in 1947 aangebrachte wijziging, te 
bevelen door plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. · 

Onze Ministers, hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoe
ring van hetgeen ten deze wordt vereist. 

Soestdijk, 17 November 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W . SPITZEN. 

(Uitgeg. 17 December 1948.) 

VEUTALING 

TECHNISCHE EENHEID DEU SPOOR
WEGE ' 

TEJ{ST 1938 
(Vervangt die van 1913.) 

(Tekst van 1938, gewijzigd in 1947.) 

LIJST DER STATEN, DIE DE "TECH
NISCHE EENHEID DER SPOOR
WEGEN" HEBBEN AANGENOMEN 

I. Duitsland. 10. Noorwegen. 
2. België. II. Nederland. 
3- Boelgarije. 12. Polen. 
4- Denemarken. 13. Roemenië. 
5- Frankrijk. 14. Zweden. 
6. Griekenland. 15. Zwitserland. 
7- Hongarije. 16. Tsjecho-Slowakije. 
8. Italië. 17. Turkije. 
9. Luxemburg. 18. Joego-Sla vië. 

De regeringen van de Staten, die de "Tech
nische Eenheid der Spoorwegen" hebben aan
genomen, hebben besloten, dat de sporen en 
de voertuigen voor het internationale ver-

$. 1948, I 503 

keer aan de volgende voorschriften moeten 
voldoen. 

Artikel I geldt voor baanvakken, op welke 
voertuigen, welke voldoen aan hèt bepaalde 
in de artikelen II tot en met VI, zijn toege
laten. 

De artikelen II tot en met VI gelden voor 
voertuigen, die van de spoorwegen van de 
ene Staat overgaan op die van een andere 
Staat . 

Artikel I 
Spoorwijdte 

groot- klein-
Onderwerp ste ste 

maat in mm 
§ I Bij doorgaand spoor mag 

de spoorbreedte tussen de bin
nenkanten van de spoorstaaf
koppen bij nieuw te leggen of te 
wijzigen spoor niet kleiner zijn 
dan I~S 

De spoorwijdte mag in het ge-
bruik niet kleiner zijn dan 1432 

en, zelfs in bogen en met in-
begrip van de spoorverwijding, 
niet groter zijn dan 1470 

Artikel II 
Algemene Voorschriften voor lle overgang 

van voertuigen 
§ 2. De voertuigen mogen wegens hun 

constructie, voor zover hierop de voorschrif
ten van artikel III betrekking hebben, noch 
wegens hun staat van onderhoud, noch wegens 
hun wijze van belading, worden geweigerd, 
als zij voldoen aan de voorschriften van de 
artikelen III, IV A en Ven geen der gebreken 
vertonen, vermeld in artikel IV B . 

Voertuigen, die bestemd zijn om onder 
Douane-sluiting te worden doorgevoerd, 
moeten bovendien voldoen aan de voorschrif
ten van artikel VI. 

§ 3 De voorschriften van de Technische 
Eenheid hebben alleen betrekking op voer
tuigen en draaistellen, waarvan de eindassen 
de leidende assen zijn. Als de stand en de ge
leiding in het spoor door andere dan de eind
assen zijn bepaald, mogen de voertuigen 

· slechts na overeenkomst tussen de betrokken 
spoorwegbesturen overgaan. 

§ 4 Er bestaat geen verplichting tot het 
toelaten van voertuigen in treinen, waarvan 
de samenstelling aan bijzondere voorschrif
ten o·nderworpen is, indien die voertuigen 
niet aan deze voorschriften voldoen. 

§ 5 Afwijkingen van de Voorschriften 
der Technische Eenheid kunnen worden toe
gestaan, na overeenkomst russen de betrok
ken spoorwegbesturen, voor speciaal ver
voer, voor proeven en dergelijke, mits de 
veiligheid van het verkeer verzekerd zij. 

Artikel III 

Constructie van de voertuigen 
groot- klein-

Onderwerp ste ste 

§ 6 I. De afmetingen van de 
dwarsdoorsneden der voertuigen 
moeten voldoen aan de voor
schriften van de besturen der 
spoorwegen, waarop de voer
tuigen moeten overgaan. 

maat in mm 
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Onderwerp 

Deze voorschriften 
aan de deelnemende 
worden medegedeeld. 

groot
ste 

maat 
moeten 
Staten 

2. Goederenwagens, welke 
zonder een bijzonder onderzoek 
naar de afmetingen van hun 
dwarsdoorsneden kunnen over
gaan op alle voor het interna
tionale verkeer opengestelde 
lijnen, behalve op de daarvan 
uitdrukkelijk uitgezonderde lij
nen, moeten voorzien zijn van 
het teken voor transietwagens 
(zie § 37, punt 12) en voldoen 
aan de volgende voorwaarden : 

a . Zij moeten stilstaande, 
in de middenstand op een recht 
spoor, met alle delen, welke de 
bewegingen der draagveren vol
gen, blijven binnen het in bijla
ge A aangegeven omgrenzings
profiel ; die delen, welke de be
wegingen der draagveren niet 
volgen, (draagpotten, enz.) mo
gen naar beneden gemeten even
wijdig aan de hartlijn van het 
profiel, 15 mm daarbuiten rei
ken. 

Wagens, gebouwd vóór 1915 
en voorzien van een rangeerrem, 
waarvan de hefboom in de 
hoogste stand (rem los) blijft 
binnen het omgrenzingsprofiel 
volgens bijlage A, kunnen als 
transietwagens beschouwd wor
den, zelfs indien deze hefboom 
in de laagste stand (rem vast) 
dit profiel overschrijdt. 

b. de grootste breedte-afme
tingen, door het omgrenzings
profiel toegelaten, moeten zo
danig worden verminderd, dat 
van de wagen, geplaatst in de 
ongunstigste stand op een spoor 
in een boog van 250 m straal, en 
waarvan de spoorwijdte 1,465 
m bedraagt, geen enkel deel 
het omgrenzingsprofiel méér 
overschrijdt dan overeenkomt 
met de waarde "k" . Deze over
schrijding wordt gemeten even
wijdig aan een plat vlak, be
paald door de bovenkant der 
spoorstaven, terwijl de hartlijn 
van het omgrenzingsprofiel ge
plaatst is ,loodrecht op het bo
vengenoemde platte vlak en 
midden tussen de beide spoor
staven. 

c. Deze breedteverminde
ringen worden met behulp van 
de volgende formules berekend: 

klein
ste 

inmm 

I. Ei= an-n
2 + 1,465-d + q+ w+ .l!.__ 

500 2 2000 
-k+ ex; 

Il. Ea = an+ n
2 

+ (1,465-d + q+ w) 
500 2 

2n+ a _...!è_ _ k+ ~ 
a 2000 

groot-
Onderwerp ste 

maat 
In deze formules betekent: 

E = binnen-breedteverminde
ring ; d.w.z. de kleinste 
toe te laten afstand in me
ters tussen het in bijlage 
A getèkende omgrenzings 
profiel en een deel van het 
voertuig, gelegen tussen 
de eindassen der voertui
gen zonder draaistellen of 
tussen de draaitappen der 
voertuigen met draaistel
len· 

Ev = buiten-breedteverminde
ring; d.w.z. de kleinste 
toe te laten afstand in me
ters tussen het in bijlage 
A getekende omgren
zingsprofiel en een deel 
van het voertuig, gelegen 
buiten de eindassen der 
voertuigen zonder draai
stellen of de draaitappen 
der voertuigen met draai
stellen ; 

a = radstand, in meters , d.w. 
z. de afstand tussen de 
eindassen der voertuigen 
zonder draaistellen of 
tussen de draaitappen 
der voertuigen met draai
stellen; 

n = afstand, in meters , van 
de dwarsdoorsnede van 
de wagen, waarin het bo
vengenoemde deel zich 
bevindt, tot de dichtst 
bijgelegen eindas of het 
dichtst bijgelegen draai
punt van een draaistel; 

d afstand, in meters , van 
buitenkant tot buiten
kant der wielflenzen bij 
de grootst toegelaten af
slijting en gemeten ro 
mm beneden de beide 
loopcirkels (zie ook par. 
40 en 42) ; 

q mogelijke zijwaartse :ver
schuiving in meters , uit 
de middenstand naar elke 
zijde, van draagmetalen 
op astappen, vermeerderd 
m et die van draagpotten 
in balansen, bij de grootst 
toegelaten afslijting ; 

w =mogelijke zijwaartse ver
schuiving, in meters, van 
de draaitappen en van de 
wiegbalken van draaistel
len uit de middenstand 
naar elke zijde; 

p = radstand van het draai
stel, d .w.z. afstand van de 
uiterste assen van elk 
draaistel, in meters; 

k 0,075 voor de delen, wel
ke 430 mm of meer boven 
de bovenkant der spoor
staven zijn gelegen ; 
0 ,025 voor de delen, wel-

974 

klein
ste 

in mm 
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groot- klein-
Onderwerp ste ste 

maat in mm 
ke minder dan 430 mm 
boven de bovenkant der 
spoorstaven zijn gelegen; 

2 
et= o, . . . . .. als an-n2 + !!... S 100; 

4 -

I ( p 2 ) et =
750 

an-n2+ 4 -xoo , 
• 2 

als an - n2 + !!... > 100; 
4 

2 
Il = o, .. . . .. als an +n2 -!!... S 120 ; 
1-' 4 -

~ = _ I _ (an+ n 2-P:-x20), 
750 4 

als an+ n2 -!!: > 120 ; 
4 

§ 7, Asdruk en gewicht per 
strekkende meter (metergewicht), 
mogen die voor elk baanvak 
toegestane hoogste waarden 
niet overschrijden. 

Het metergewicht is gelijk 
aan de som van wagengewicht 
en gewicht der lading per meter 
wagenlengte, gemeten over de 
niet ingedrukte buffers. 

De voorschtiften van de 
spoorwegbesturen moeten voor 
elk baanvak ter kennis gebracht 
worden van de deelnemende 
Staten. 

§ 8. Radstand, d.i. de af
stand tussen de eindassen der 
voertuigen zonder draaistellen, 

voor nieuw te bouwen voer-
tuigen ..... . ... . 

voor voertuigen, gebouwd 
3500 

vóór 1939 3000 
Dit voorschrift geldt niet 

voor draaistellen. 
§ 9. r. Nieuw te bouwen 

voertuigen moeten zonder be
zwaar bogen van 150 m straal 
zonder spoorverwijding, dus 
met een spoorwijdte van 1435 
mm, kunnen doorlopen. 

Voertuigen, vóór 1939 ge
bouwd, moeten zonder bezwaar 
bogen van I 50 m straal kunnen 
doorlopen. 

2. Vaste-radstand van voer
tuigen en vaste-radstand van 
draaistellen . . . . . . . . 4500 

3. Tweeassige voertuigen 
met een radstand groter dan 
4500 mm, tweeassige draaistel
len met een radstand van meer 
dan 4500 mm en voertuigen of 
draaistellen met meer dan twee 
assen moeten het teken vol
gens § 37, punt II, dragen, in
dien hun assen zodanig instel
baar zijn, dat zij zonder be
zwaar bogen met ISO m straal 
kunnen doorlopen. 

4. De voorschriften van de 
spoorwegbesturen betreffende 
de grootste toe te laten rad-

S. 194·8, I 503 

groot- klein-
Onderwerp ste ste 

maat in mm 
stand van voertuigen moeten 
ter kennis gebracht worden van 
de deelnemende Staten, indien 
voertuigen of draaistellen, die · 
voldoen aan de voorschriften 
van de punten 2 en 3, niet kun-
nen worden overgenomen. 

5. Bij nieuw te bouwen voer
tuigen zonder draaistellen, 
moet de verhouding van rad
stand tot totale lengte , geme
ten over de niet ingedrukte 
buffers, ten minste 0,4 bedra
gen. 

§ Io. De wielen moeten be
staan uit een binnenwielvan ge
walst, gesmeed of gegoten staal 
en een omgekrompen stalen 
wielband, of wel de wielen moe
ten in één stuk uit staal zijn ge
walst of gesmeed. 

Nog voorhanden zijnde wie
len uit één stuk, die in coquille 
zijn gegoten, of uit gegoten 
staal zijn vervaardigd, mogen 
alléén onder goederenwagens 
zonder rem worden gebruikt. 

Wielen met gietijzeren naaf 
en binnenwiel mogen niet ge
bruikt worden. 

§ II Omgekrompen wiel
banden van nieuw te vervaar
digen wielen moeten over de ge
hele omtrek doorlopend met 
het binnenwiel verbonden zijn. 

Wielen, waarbij de wielban
den m et tapbouten, moerbou
ten of klinknagels zijn bevestigd 
mogen slechts tot x Januari 
1939 worden gebruikt. 

§ I2. Breedte der wielbanden 
of van de delen, die deze ver
vangen : 

voor nieuw te vervaardigen 
wielen 

voor wielen, vervaardigd 
14 I30 

vóór I939 . . . . . . . . ISO I30 
§ I3 De afstand der wielen 

op één as, gemeten ter hoogte 
van de spoorstaven, tussen de 
binnenste vlakke zijden der 
wielbanden of tussen de delen 
die deze vervangen, bij leeg of 
beladen voertuig . . . . . . 1363 1357 

§ I4 De voertuigen moeten 
o p draag veren rus t e n . Bladve
ren, die aan de einden met de 
stel balken zijn verbonden, moe
ten door schakels of schalmen 
daaraan zijn bevestigd. 

Glijstukken en dergelijke mo
gen alléén worden toegepast , 
indien voldoende veiligheids
maat regelen zijn genomen om 
te verhinderen, dat de bladve
ren uit 'de glij stukken springen. 

Bij bestaande voertuigen moe
ten deze beveiligingen uiterlijk 
I Januari 1939 zijn aangebracht 
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groot- klein-
Onderwerp ste ste 

maat in mm 
§ 15. De voertuigen moeten 

aan beide kopeinden voorzien 
zijn van verende trek- en stootin
richtingen. . 

Voertuigen, die in het bedrijf 
steeds verbonden blijven, gel
den als één voertuig. 

Goederenwagens, die in ge
val van belading door een kop
pelstang verbonden worden, 
moeten onbeladen door de nor
male koppeling kunnen worden 
verbonden. 

§ 16. Bufferstand, zijnde de 
hoogte van het hart der buffers 
boven bovenkant der spoor
staaf, bij stilstand gemeten: 

bij onbeladen voertuigen . . 1065 
bij tot hun laadvermogen be

laden voertuigen: 
bij goederenwagens 940 
bij personenrijtuigen en ba-

gagewagens zonder overgangs-
bruggen . . . . . . . . . 940 

bij personen-rijtuigen en ba-
gai,ewagens met overgangs-
bruggen . . . . . . . . . 980 

Bij nieuw te bouwen voertui
gen moeten de hartlijnen der 
trek- en stootinrichtingen op 
gelijke hoogte liggen. 

§ 17. I. Afstand van de 
bufferstangen of bufferhulzen 
hart op hart: 

bij nieuw te bouwen voertui-
gen, in de regel 1750 mm 1760 1740 

bij de vóór 1939 gebouwde 
voertuigen . . . . . . . 1770 1710 

2. Buffer-indrukking, bij 
nieuw te bouwen voertuigen 150 70 

§ 18. I. De middellijn der 
bufferschrijven moet in overeen
stemming zijn met de afmetin
gen van het voertuig ; deze moet 
bedragen : 

bij nieuw te bouwen voertui-
gen . . . . . . . . . . . 370 

bij de vóór 1939 gebouwde 
voertuigen . . . . . . . . 340 

bij de bestaande voertuigen, 
waarbij de afstand der buffers 
hart op hart minder is dan 1720 
mm 350 

De cirkelvormige bufferschij 
ven mogen aan de boven- en on
derzijde afgeplatte kanten heb
ben, waarvan de afstand tot het 
hart van de buffer moet zijn . 170 

2. Gezien buiten tegen de 
kopwand van het voertuig, 
moet het stootvlak van de lin
ker buffer~chijf bol zijn. Indien 
beide bufferschijven bol zijn, 
dan mag c!e straal der krom
ming van de bufferscijven niet 
kleiner zijn dan 1500 mm. 

§ 19. Afstand tussen het 
stootvlak der niet ingedrukte buf
fers en het binnentrekvlak van de 
niet uitgetrokken trekhaak 

976 

groot- klein-
Onderwerp ste ste 

maat in mm 
bij nieuw te bouwen voertui-

gen 400 335 
bij de voor 1939 gebouwde 

voertuigen . . . . . . , . 400 300 
§ 20. Afstand tussen het bin

nentrekvlak van de trekhaak en 
het hart van het gat van deze 
trekhaak b ij nieuwe trekhaken 125 IIO 

§ 21. Bekwijdte van de trek-
haak . . . . . . . . 41 

§ 22. (vervallen) 
§ 23. De breukbelasting der 

koppelingen van nieuw te bou
wen voertuigen moet ten minste 
65 ton bedragen. 

§ 24. Lengte der schroefkop
peling, gemeten van het stoot
vlak der niet ingedrukte buffers 
tot de binnenkant van de beugel 
der schroefkoppeling bij geheel 
uitgeschroefde en gestrekte 
koppeling : 

bij nieuw te bouwen voertui-
gen . . . . . . . . . . . 535 450 

bij de vóór 1939 gebouwde 
voertuigen . . . . . . . . 550 450 

§ 25. Afmeting van de beu
gel der schroefkoppeling op het 
punt, waar de beugel in aanra
king komt met de trekhaak 

in de trekrichting 40 
loodrecht op de trekrichting 36 

§ 26. D elen der schroef-, 
lucht- , stoom- en andere koppe
lingen, welke vrijhangende op 
minder dan 140 mm boven de 
bovenkant der spoorstaven zou
den komen, moeten tot op ten 
minste deze hoogte kunnen wor
den verkort of opgehangen. 

§ 27. Vrije ruimte voor de 
rangeerder aan de kopeinden 
der voertuigen ter weerszijden 
van de lengteas van het voer
tuig, tussen de trekinrichting, 
de bufferschijf en andere buiten 
de bufferbalk uitstekende vaste 
delen : 

Diepte, in de lengterichting 
van het voertuig, gemeten van 
het stootvlak der geheel inge-
drukte buffers af . . . . . 300 

Breedte . . . . . . . . 400 
H oogte boven de bovenkant 

der spoorstaven: 
bij nieuw te bouwen voertui-

gen . . . . . . . . . . 2000 
bij de vóór 1939 gebouwde 

voertuigen . . . . . . . . 1800 
Voor de voertuigen, gebouwd 

vóór 1909, is voor de hoogte 
geen maat vastgesteld. 

28. I. Afstand van de rem
huizen en van andere vaste delen, 
welke buiten het kopvlak der 
voertuigen uitsteken, tot aan 
het stootvlak van de geheel in
gedrukte buffers, gemeten in de 
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groot- klein-
Onderwerp ste ste 

maat in mm 
lengte-richting van het voer-
tuig . ...... . 

2. De einden der loopplanken 
en treden terzijde van de voer
tuigen moeten van het stoot
vlak der geheel ingedrukte buf
fers verwijderd blijven 
Onderwerp grootste kleinste 

§ 29. Bij nieuw te bouwen 
goederenwagens moeten onder 
elke bufferbalk twee rangeer
handgrepen zijn aangebracht. 

Bij de bestaande goederenwa
gens moeten deze handgrepen 
vóór I Januari 1940 zijn aange
bracht. 

§ 30. 1. De handrem moet 
zo zijn ingericht, dat voor het 
vastdraaien van de rem, de 
kruk of het handwiel moet wor
den gedraaid volgens de rich
ting van de wijzers van eeri uur
werk. 

2. Indien nieuw te bouwen 
goederenwagens met handrem 
een remhuis krijgen, moet dat 
remhuis laag geplaatst, aan alle 
zijden gesloten en van beide zij 
den van het voertuig af toegan
kelijk zijn. 

§ 31. 1. P ersonenrijtuigen, 
bagagewagens en postrijtuigen, 
welke in reizigers-treinen moe
ten lopen, moeten een zelfwer
kende doorgaande rem hebben, 
welke kan samenwerken met 
het remsysteem van cle Spoor
weg, op welks baanvakken de 
voertuigen overgaan. 

2. In de personenrijtuigen 
moeten noodremtrekkers zijn aan
gebracht, waarmede de door
gaande rem in werking kan wor
den gebracht, en wel zodanig, 
dat de reiziger, zonder dat zij 
door een deuropening behoeven 
te gaan, deze trekkers gemak
kelijk kunnen zien en bereiken. 

Op de eindbalcons en in de 
toiletafdelingen zijn noodrem
trekkers niet vereist. 

In de dienstafdelingen van 
bagagewagens en in postrijtui
gen moeten noodrem-trekkers 
zijn aangebracht. 

§ 32. Goederenwagens, welke 
met een doorgaande goederen
trein-rem worden uitgerust, 
moeten van een door de Tech
nische E enheid voor internatio
naal verkeer toegestaan type 
van goederentrein-rem worden 
voorzien. 

§ 33. Bij nieuw te bouwen 
voertuigen met houten vloer, 
moeten boven de beremde wie
len, ter bescherming tegen vonken 
ijzeren platen of anaere gelijk-

L. & S . 1948 
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groot-
Onderwerp ste 

maat 
soortige beschermingen worden 
aangebracht. 

§ 34. 1. Bij nieuw te bou
wen voerrijtuigen, bestemd 
voor het vervoer van reizigers, 
moeten de naar buiten open
gaande deuren in de zijwanden 
worden voorzien van sloten, 
waarmede bij dichtslaan van de 
deur, automatisch een dubbele 
sluiting wordt verkregen. 

Deze dubbele sluiting moet 
door twee afzonderlijke sluit
organen worden verkregen, of 
wel door één sluitorgaan, dat 
in twee tempo's sluit. 

2 . Sloten van deuren in rij
tuigen en bagagewagens moe
ten voorzover zij m et een sleu
tel worden bediend, geopend 
en gesloten kunnen worden met 
een der einden van de dubbele 
sle1;1,tel, aangegeven in bijlage 
,, B . 

Bij nieuw te bouwen voer
tuigen moeten deze sloten met 
het op de tekening naar beneden 
gerichte einde (dopsleute!l kun
nen worden bediend. 

§ 35. Schuifdeuren moete'"\ 
zo zijn ingericht , dat ·zij niet uit 
de geleidingen kunnen vallen. 

§ 36. Nieuw te bouwen per
sonenrijtuigen, postrijtuigen en 
bagagewagens voor reizigers
treinen, welke op baanvakken 
met electrische bovenleiding 
dienst doen, moeten zodanig 
zijn ingericht, dat het niet nodig 
is, om op het dak, ladders of 
hooggelegen treden te klimmen 
voor in het bedrijf regelmatig 
voorkomende werkzaamheden, 
zoals plaatsen van seinmidde
len, vullen van waterreservoirs 
enz. 

. § 37. Ieder voertuig moet 
aan beide zijden voorzien zijn 
van opschriften en merken aan-
gevende: . 

1. de spoorweg, waartoe het 
voertuig behoort; bij goederen
wagens, indien uit deze opschrif
ten het land van herkomst niet 
blijkt, bovendien het land van 
herkomst; 

2 . bij alle voertuigen: het 
volgnummer en de soort- of 
serie-aanduiding; bij personen
rijtuigen bovendien de klasse
aanduiding. Bij voertuigen van 
particulieren kan soort- en se
rie-aanduiding worden wegge
laten; 

3. het eigengewicht; 
4. bij goederen- en bagage

wagens de toegestane grens 
der belading (laadvermogen) 
en het gewicht der normale be-

klein
ste 

in mm 

62 
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groot- klein-
Onderwerp ste ste 

maat in mm 
lading (draagvermogen) of het 
draagvermogen alleen. 

Indien slechts één getal is 
aangegeven, betekent dit getal 
het draagvermogen; het laad
vermogen moet in dit geval 
5% groter dan het draagver
mogen worden geacht ; 

5. bij goederenwagens met 
handrem: het geremde gewicht 
(berekend door vermenigvuldi-· 
ging van de werkelijke totale 
remblokdruk met 10/6 bij een 
kracht van 50 kg aan de rem
kruk), indien dit geremde ge
wicht kleiner is dan het totale 
gewicht (eigen gewicht plus 
draagvermogen} ; 

6. bij de voor veevervoer ge
schikte wagens: het vloeropper
vlak in m 2 ; 

7. bij ketelwagens enz. : de 
inhoud van de ketel(s) in m 3, hl 
of l; 

8. de datum der laatste revi
sie; 

9. bij voertuigen met perio
dieke smering: 

het tijdvak van smering en 
dag of maand der laatste sme
ring; 

10. bij voertuigen zonder 
draaistellen: de radstand (zie 
§ 8), bij voertuigen met draai
stellen: de afstand der draai
stellen hart op hart, en op de 
draaistellen: de radstand van 
het draaistel, met gebruikma
king van het teken, aangegeven 
in bijlage C; 

11. bij voertuigen, die vol
doen aan het voorschrift van 
artikel III, § 9, punt 3 : het te
ken, aangegeven in bijlage D ; 

12. bij goederenwagens, die 
voldoen aan het voorschrift van 
artikel III, § 6, punt 2 : het te
ken, aangegeven in bijlage E; 

13. bij voertuigen van par
ticulieren : het teken ÏPÎ en bij 
goederenwagens van particu
lieren bovendien: de naam van 
dengene, onder wiens naam de 
wagen staat ingeschreven, de 
naam van het spoorwegstation, 
waar de wagen thuis behoort 
en de goederen, welke met de 
wagen vervoerd mogen worden; 

14. bij eigen ketelwagens 
van de spoorwegmaatschappij: 
de goederen, welke daarmede 
vervoerd mogen worden ; 

15. de soort van de door
gaande rem; 

16. bij goederenwagens met 
luchtdrukreminrichtingen, wel
ke voldoen aan het bepaalde in 
artikel III, § 32: de tekens, aan
gegeven in bijlage F. 
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Artikel IV. 

Toestancl, waarin <le voertuigen verkeren 
groot- klein-

Onderwerp ste ste 
maat in mm 

A. Onderhoudstoestand 
§ 38 . De voertuigen moeten 

zich in een zodanige staat van 
onderhoud bevinden, dat in 
geen enkel opzicht gevaar kan 
ontstaan voor de veiligheid van 
het verkeer. 

§ 39. Bij de overgang van 
een voertuig mogen sedert de 
laatste grondige revisie niet 
meer dan 3 jaren verlopen zijn. 

De naar hun land terugke
rende loopbare, beladen of 
onbeladen voertuigen moeten 
echter door tussenliggende 
spoorwegbesturen worden over
genomen, ook al is deze termijn 
overschreden. 

§ 40 Dikte van de omgekrom
pen wielband, gemeten in het 
vlak van de loopcirkel 25 

waarbij de loopcirkel de snij
cirkel is van een loodrecht vlak 
op een afstand van 70 mm, ge
meten vanaf het binnenzijvlak 
van de wielband, met het loop
vlak van het wiel. 

Bij nieuwe, uit één stuk ge
walste of gesmede stalen wielen, 
moet de toegestane kleinste 
dikte van de delen, welke de 
wielband vervangen, door een 
ingedraaide groef op het buiten
zijvlak zijn aangegeven. 

§ 41. Hoogte van de wielflens 
boven de loopcirkel (zie§ 40). 36 25 

§ 42. Afstand van buiten
kant tot buitenkant der wie[flen
.zen, 10 mm beneden de loopcir
kels (zie § 40), gemeten onder 
ledig of beladen voertuig in de 
nabijheid van de spoorstaven 1426 1410 

§ 43. I. De draagpotten moe
ten voorzien zijn van een vol
doende hoeveelheid smeermate
riaal. Voor de voertuigen met 
periodieke s mering, mag het 
tijdvak van smering niet ver
lopen zijn. 

2. Voertuigen met draag
potten voor periodieke smering, 
welke bijgevuld kunnen worden 
moeten als voeruigen met gewo
ne smering behandeld worden, 
indien het tijdvak van smering 
afloopt gedurende het verblijf 
op andere spoorwegen. 

§ 44. Ledig teruggaande 
voertuigen moeten, in welke 
staat van onderhoud zij ook 
verkeren, door de eigendoms
spoorweg worden overgenomen. 
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B. Gebreken, die recht geven op weigering 
tot overneming 

Wielstellen 

§ 45. I. Wiel, dat sporen van verschui
ving op de as vertoont. Het uittreden van 
olie tussen as en wielnaaf geldt niet als stel
lig bewijs, dat het wiel zich over de as heeft 
verschoven; de verschuiving zelf moet kun
nen worden aangetoond. 

2. Wiel, waarvan de naaf is gesprongen. 
3. Spaakwiel, met gebroken velg. 
Begin van velgbreuk geeft geen recht tot 

weigering. 
4. Wiel, met een doorgebroken spaak of 

met twee of meer ongebroken spaken. 
5. Wiel uit één stuk of binnenwiel, met 

een straalsgewijs lopende scheur van meer 
dan 20 mm lengte, of met meer soortgelijke 
scheuren, ongeacht de lengten daarvan. 

Wiel uit één stuk of binnenwiel, met een 
cirkelvormige scheur van ten m inste een 
tiende gedeelte van de lengte van de omtrek 
van de cirkel, volgens welke zij verloopt. 

6. Uit één stuk gegoten wiel (zie § ro) met 
scheur. 

Uit één stuk gegoten wiel, met een afbrok
keling aan de buitenrand, die groter is dan 
ro mm gemeten in de richting van het hart 
van het wiel. 

Uit één stuk gegoten wiel, met gebroken 
wielflens, die door autogeen inlassen van 
stukken ijzer is hersteld. 

Kleine afschilferingen op het loopvlak en 
onbeduidende fouten in de schijf, geven geen 
recht tot weigering. 

7. Wiel, waarvan de flens ro mm beneden 
de loopcirkel (zie § 40) minder dan 20 mm 
dik is. 

Dit voorschrift geldt niet voor tussen-assen 
van voertuigen zonder draaistellen en voor 
tussen-assen van draaistellen. 

Wiel, waarvan de flens door afslijting een 
scherpe kant heeft gekregen. 

8. Wiel, waarvan het loopvlak een vlakke 
plaats met meer dan 3 mm pijlhoogte ver
toont . 

9. Wiel, met plaatselijk ingedrukt loop
vlak; wielband, welke gesprongen is of een 
dwars- of Iangscheur vertoont. 

ro. Wiel met ingekrompen wielband : 
a. indien de wielband los is of sporen van 

een zijdelingse verschuiving vertoont; 
een door spreng- of klemring bevestigde 

wielband, welke zich langs de wielomtrek 
heeft verdraaid, geeft geen recht tot weige
ring, indien geen sporen van een zijdelingse 
verschuiving of andere kenmerken van los
zitten kunnen worden aangetoond; 

b. indien bij toepassing van spreng- of 
klemring deze of wel de opsluitrand (haak) 
van de wielband een scheur van meer dan 
100 mm lengte vertoont of meer dan twee 
bevestigingsbouten van de klemring zijn ge
broken. 

1 I. As, welke een begin van breuk of een 
scheur vertoont, of waarbij deze beschadi
gingen door lassen zijn hersteld. 

Verbogen as. 
12 Wielas, waarover remstangen of ande

re delen schuren, indien deze delen niet zon
der moeite verwijderd of zo hoog opgebonden 
kunnen worden, dat een verder schuren, 
alsook een naar beneden vallen uitgesloten is. 
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Wielas met ingeschuurde plaatsen, indien 
deze plaatsen scherpe kanten hebben, 

Wielas met-ingeschuurde plaatse.n van meer 
dan 2 ,5 mm diepte. 

Draagpotten 
§ 46. 1. Draagpot, die dermate bescha

digd is, dat het smeermiddel er uit wegloopt. 
Breuken aan de stofringkamer, die niet tot 

aan de olieruimte reiken, geven geen recht 
tot weigering. 

2. Draagpot, waarvan de scheengeleidin
gen niet in elke stand van de draagpot de 
schenen van de balans bedekken. 

3 . Draagpotten, gevuld met houtwol en 
houten spanen voor opneming van het smeer
materiaal. 

4. Warm gelopen draagmetalen. 

Draagveren 
§ 47. I. Verschuiving van een draagveer 

of van haar hoofdblad in de langsrichting, bij 
vaste assen over meer dan 20 mm, bij instel
bare assen over meer dan 10 mm. 

2. Breuk-van het hoofdblad van een draag 
veer. 

3. Breuk van één tussenblad, indien de 
plaats der breuk zich op minder dan een vier
de gedeelte van de bladlengte van het midden 
van de veer bevindt. 

4. Breuk van een voluut- of schroefvor
mig gewonden hoofdveer. 

5. Breuk van een voluut- of van een 
schroefvormig gewonden hulpveer, welke 
als schokbreker dient, indien ten gevolge van 
die breuk de goede werking van het draag
veersamenstel ernstig wordt belemmerd. 

6. Ontbreken of gebroken zijn van een 
deel, nodig ter bevestiging der draagveren . 
Losse veerstrop. 

7. Een afstand . kleiner dan 10 mm, tussen 
de veerstrop en de delen van de bak van het 
voertuig of van de stelbak, welke met de veer
strop in aanraking kunnen komen. 

Verse sporen van aanraking van delen van 
. de bak van het voertuig of van de stelbalk 

met de veerstrop. 
Oude sporen van aanraking met de veer

strop of van aanraking tussen de draagveren 
en de terzijde aangebrachte vangarmen ge
ven geen recht tot weigering. 

8. Verse sporen van aanraking van de 
wielen met de bak van het voertuig of met de 
stel balk. 

9. Voertuigen met geen groter radstand 
dan 4500 mm die ledig terugkeren naar hun 
land, moeten ook met de onder 2 tot 8 aange
geven gebreken worden overgenomen wan
neer zij in plaats van door draagveren, door 
goed bevestigde klossen stevig ondersteund 
zijn. Deze ondersteuning mag bij tussen-as
sen, welke in de dwarsrichting verschuifbaar 
zijn, niet worden toegepast . 

Stootinrichtingen 
§ 48. I. Ontbreken van een buffer. 
2. Ontbreken van delen, welke het uit

vallen der bufferstangen of bufferplunjers 
verhinderen. 

3. Breuk of beschadiging van de buffer
vel!r of van andere delen van de buffer, in
dien de buffer daardoor buiten werking ge
steld wordt. 

4. Beschadigde bufferkorven of buffer-
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hulzen, waarvan de bevestiging nièt betrouw
baar is, of bij welke de geleiding der stangen 
of plunjers niet meer voldoende is. 

5. Voertuigen, die ledig terugkeren naar 
hun land, moeten, ook met de onder I tot 4 
genoemde gebreken, worden opgenomen, 
indien zij zonder gevaar achter aan de trein 
kunnen lopen. 

Trekinrichtingen 
§ 49 . I. Gebroken hoofdkoppelingen, 

veiligheidskoppelingen of noodkettingen, ge
heel of gedeeltelijk gebroken trekhaken, in
dien door deze gebreken de voorgeschreven 
wijze van koppelen met andere voertuigen 
niet mogelijk is. 

2. Geheel of gedeeltelijk gebroken trek
stang, gebroken of ontbrekende mof van de 
trekstang of schroefbout van de mof, ge
broken of ontbrekende spie van de mof. 

3. Bij niet doorgaand trekwerk: 
elke breuk van het hoofdblad der trekveer 

of breuk van een ander blad , indien bij dit 
laatste blad de plaats van de breuk minder 
dan een vierde gedeelte der bladlengte van 
het midden der veer verwijderd is. 

Breuk of beschadiging van een voluut- of 
schroefvormig gewonden veer. 

Bij doorgaand trekwerk: 
Breuk of beschadiging van een veer, in

dien de verende werking daardoor zover is 
opgeheven , dat het ontbreken van de verende 
werking bij het koppelen merkbaar is. 

4. Voertuigen, die ledig terugkeren naar 
hun land, moeten ook met de onder I tot 3 
genoemde gebreken worden overgenomen, 
indien zij zonder gevaar a chter aan de trein 
kunnen lopen. 

Onderstel en bak 
§ 50. I. Losse balans, welke niet door 

aandraaien van bouten kan worden vastge
zet. 

2. Breuk of begin van een breuk van een 
halve niet vorkvormige balans, waarbij meer 
dan een vierde gedeelte van de horizontale 
doorsnede ingescheurd is, of indien de breuk 
nabij en in de richting van een bout of klink
nagel der bevestiging of van een lasnaad loopt. 

Helft van vorkvormige balans, waarvan 
het loodrechte gedeelte of het schuine ge
deelte is gebroken. 

Helft van vorkvormige balans, welke over 
meer dan een vierde gedeelte van de door
snede van het loodrechte gedeelte of van het 
schuine gedeelte gescheurd is, of indien de 
scheur nabij en in de richting van een bout 
of klinknagel der bevestiging of van een las
naad loopt. 

3. Ingescheurde stelbalk, ingescheurde 
bufferbalk, of ingescheurde door de trekin
richting belaste dwarsbalken, indien de 
scheur doorloopt tot in het lijf van de balk. 

4. Losse- of opgebogen dakbedekking bij 
voertuigen, welke op spoorwegen met elec
trische bovenleiding moeten overgaan. 

5. Gebroken delen van het bakgeraamte, 
beschadigingen aan deuren en haar sluitingen 
en geleidingen, alsmede aan de wanden van 
de bak, aan vloer en dak, indien daardoor 
de lading beschadigd of de veiligheid van het 
verkeer in gevaar kan worden gebracht. 

6. Ledig naar hun land terugkerende voer
tuigen met de onder I tot 5 genoemde ge-
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breken, mogen niet worden geweigerd, indien 
zij zonder gevaar kunnen doorlopen. 

Remmen 
§ 51. I. Onbruikbare doorgaande rem

inrichting bij personenrijtuigen, welke in 
treinen voor reizigersvervoer moeten lopen. 

2. Goederenwagens met beschad igd e of 
buiten werking gestelde reminrichtingen, 
mogen niet geweigerd worden, doch moeten 
van een, op een duidelijk in het oog vallende 
plaats aangebracht , opschrift voorzien zijn, 
vermeldende, dat de rem onbruikbaar is. 

Beschadigde of losse delen van de rem, 
welke de veiligheid van het verkeer in gevaar 
zouden kunnen brengen of schade zouden 
kunnen veroorzaken, moeten verwijderd of 
vastgebonden worden. 

§ 52. Ledig teruggaande voertuigen m oe
ten door de eigendomsspoorweg worden over
genomen, zonder rekening te houden met be
schadigingen, die tot weigering recht geven. 

Artikel V 

Beladin g van goederenwagens 
§ 53. De lading mag op geen enkele wijze 

de Vêiligheid van het verkeer in gevaar bren
gen. 

§ 54. De geladen voorwerpen moeten zo
danig geplaatst en bevestigd zijn, dat zij niet 
kunnen verschuiven, ook n iet door de in het 
normale bedrijf voorkomende stoten en schok
ken. 

§ 55. De lading moet zo verdeeld zijn, dat 
de belasting van de wielen der wagens zo
veel mogelijk gelijk is. 

§ 56. De belasting van een wagen mag 
het laadgewicht niet overschrijden. Wanneer 
het laadgewicht niet aangegeven is, mag het 
aangegeven draa~vermogen tot 5% overschre
den worden. 

(Voor asdruk en metergewicht, zie § 7). 
§ 57. De lading van open goederenwagens 

mag, bij plaatsing van de wagens in d e mid
denstand op een recht spoor, de voor de te 
berijden baanvakken geldende laadprofielen 
niet overschrijden. 

De breedte-afmetingen der lading moeten, 
met het oog op het rijden door bogen, wor
den verminderd overeenkomstig de maten, 
aangegeven in de tabellen voor beladingen 
(bijlagen G, H en J), of, indien bijzondere 
voorschriften voor de breedte-vermindering 
gelden, overeenkomstig deze bijzondere 
voorschriften. 

De laadprofielen en de voorschriften be
treffende de breedte-vermindering, welke 
voor de afzonderlijke baanvakken gelden, 
moeten aan de betrokken Staten worden 
medegedeeld . 

§ 58. De lading van een open goederen
wagen mag slechts zover over de bufferbalk 
van de wagen uitsteken, dat tussen het stoot
vlak van de schijven der niet ingedrukte 
buffers en de lading tot op een hoogte van 
2000 mm boven de bovenkant der spoorsta
ven een vrije ruimte van ten minste 400 mm 
en op grotere hoogte dan 2000 mm een vrije 
ruimte van ten minste 200 mm overblijft. 

Steekt de lading verder over de buffer
balk, dan moet een schutwagen worden bij 
geplaatst . 

In beide gevallen moet, ten behoeve van 
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het aanhaken der koppeling, gerekend van 
de bufferbalk af, een vrije ruimte worden 
gelaten van t en minste 200 mm hoogte boven 
de trekhaakneus en van ten minste 200 mm 
breedte ter weerszijden van het midden van 
de trekhaak (Voor de vrije ruimte tussen de 
lading en de vloer respectievelijk de wanden 
van de schutwagen, zie§ 60) . 

§ 59. I. Voor het laden van lange voor
werpen, welke niet op één wagen geladen 
kunnen worden, moeten in het algemeen 
twee van draaischamels voorziene wagens 
worden gebruikt, waarbij de lading alleen 
op de draaischamels mag rusten. Andere 
wijzen van laden van lange voórwerpen (b.v 
laden op meer dan één wagen zonder draai
schamels) zijn toegestaan, wanneer dienaan
gaande tussen de betrokken spoorwegbestu
ren te voren een overeenkomst is aangegaan. 

2 . De wagens met d raaischamels kunnen 
worden verbonden : 

door de schroefkoppeling, 
door een ijzeren of een houten, met stevig 

ijzerbeslag voorziene koppelboom. 
door een tussenwagen, die met de beide 

dragende wagens door de schroefkoppelingen 
of door koppelbomen is verbonden, 

door de lading zelf, indien deze in staat 
is, om de optredende trek- en stootkrachten 
over te brengen. 

3. Indien de lading op de draaischamels 
van schamelwagens rust, moet die lading 
t en minste 300 mm buiten elke draaischamel 
uitsteken wanneer de wagens door een kop
peling verbonden zijn; indien echter de wa
gen s a lleen door de lading verbonden · zijn, 
dan moet dit overstek ten minste 1000 mm 
bedragen. (Voor uitzonderingen, zie § 61, 
punt 1). 

§ 60. I. Bij gebruik van een st el van draai
schamels voorziene wagens, van schutwagens 
of van een tussenwagen, moet de lading ver
wijderd blijven: 

van de vloer dezer wagens ten minste 
100 mm in loodrechte richting gemeten; 

van de zijwanden van deze wagens, voor 
zover deze wanden niet ten minste 100 mm 
onder de lading blijven, ten minste de af
standen, aangegeven in de tabel van bijlage 
] . 

2. Op tussenwagens en schutwagens mo
gen voorwerpen worden bijgeladen. 

De minimum-maten genoemd sub 1, moe
ten in dit geval ook tussen de lading en de 
bijgeladen voorwerpen in acht worden ge
nomen. 

De einden der lading moeten· van de kop
wanden der sèhutwagens, of van de op de 
schutwagens bijgeladen voorwerpen ten 
minste 350 mm verwijderd zijn. 

Bijgeladen voorwerpen moeten onwrik
baar bevestigd zijn. 

3 . Meer dan éën tussenwagen mag niet 
gebruikt worden. 

4. Gedurende het vervoer tot de plaats 
van bestemming mogen de koppelingen tus
sen de wagens, welke de hoofdlading dragen 
en de schutwagens of de tussenwagen, noch 
losgemaakt noch gewijzigd worden. 

§ 61. I. Indien de wagens door de lading 
verbonden zijn, moeten de draaitappen van 
de draaischamels t egen losspringen geborgd 
zijn. 

Bij vervoer van hout moet, indien de wa-
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gens alléén door de lading zijn verbonden, 
elke draaischamel aan de bovenkant scherpe 
punten hebben: bovendien moet het gewicht, 
dat op elke schamel rust , ten minste 7500 kg 
bedragen. 

Bij vervoer van metalen constructiedelen 
moet, indien de wagens alléén door de lading 
zijn verbonden, deze lading door middel van 
verbindingsstukken, bouten of dergelijke, 
onwrikbaar aan de draaischamels bevestigd 
zijn; bevestiging der lading uitsluitend met 
kabels of kettingen is niet voldoende. 

Bij dit vervoer van metalen constructie
delen is het niet nodig, dat de lading volgens 
de in § 59, punt 3, voorgeschreven maten 
buiten de draaischamels uitsteekt. 

2. Bij het vervoer van lading op de draai
schamels van schamelwagens, moet deze 
zodanig zijn bevestigd, dat zij in geen geval 
kan worden opgelicht en dat de trek- en 
stootkrachten volledig worden overgebracht. 

Tussen de metalen delen van de lading 
en de draaischamel moet zacht hout in de 
breedte-richting van de schamel zijn gelegd. 

§ 62 . 1. Dekkleden over ladingen moeten 
stevig zijn vastgemaakt. 

2. Ladingen, die uit licht ontbrandbare 
goederen bestaan, moeten door dekkleden 
zijn beschermd. 

Artikel VI 

Voor schriften, welke betrekking hebben op 
het vervoer van goederen In 1loua ne -ver
keer en op de Inrichting van voertuig-en, cUe 

v.oor dit vervoer dienen. 
Algemeen 

§ 63. r. In voertuigen, met gedeeltelijk 
open wanden of vloeren, mogen slechts goede
ten worden vervoerd, die noch in hun geheel 
noch gedeeltelijk door de openingen in de 
wanden of vloeren kunnen worden wegge
nomen of verwisseld. 

Vloeistoffen, korrel- of poedervormige 
goederen mogen in deze voertuigen niet wor
den vervoerd, ook niet, wanneer deze goede
ren zich in vaten of zakken bevinden. 

2 . De voertuigen en afdelingen van voer
tuigen moeten gemakkelijk en goed gesloten 
kunnen worden opdat het wegnemen der in 
de afgesloten laadruimte aanwezige goederen 
en het bijladen van andere goederen niet mo
gelijk is, zonder gebruik van geweld en zonder 
dat zulks zichtbare sporen achterlaat. 

Beschadigingen aan voertuigen maken 
deze ongeschikt voor vervoer van goederen 
in douane-verkeer, indien doot deze bescha
digingen openingen zijn ontstaan, waardoor 
goederen kunnen worden weggenomen of 
bijgeladen. 

3. In de voertuigen of afdelingen van 
voertuigen mogen geen geheime of moeilijk 
te ontdekken ruimten, geschikt tot berging 
van goederen of bagage, aanwezig zijn. 

4 . Bij voertuigen met verschillende van 
elkander gescheiden afdelingen moet elke 
afdeling van een letter voorzien zijn. 

Gesloten wagens, wagens met klapdeksels 
en ketelwagens 

§ 64. I. De zijwanden, de vloer, het dak 
en alle de laadruimte vormende delen van de 
wagen, moeten zodanig bevestigd zijn, dat 
het losmaken en weder bevestigen ervan niet 
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van buiten af kan geschieden zonder geweld
pleging en zonder zichtbare sporen daarvan 
achter te laten. 

De ruimte tussen de roldeuren, in gesloten· 
toestand, en de vaste delen van de wagen, 
mag niet groter dan 20 mm zijn. 

2. De geleidingen, boven en beneden, 
van de roldeuren moeten zodanig aan de wa
gen zijn bevestigd, dat de gesloten deur niet 
geopend of van de looprail afgelicht kan 
worden, zonder zichtbare sporen daarvan 
achter te laten. 

3. De roldeuren moeten zodanig zijn ge
maakt of van zulke veiligheidsinrichtingen 
zijn voorzien, dat de gesloten deur niet van 
de looprail afgelicht of afgetrokken kan wor
den, zonder zichtbare sporen daarvan achter 
te laten. 

De veiligheidsinrichting kan b ijvoorbeeld 
bestaan uit een haak, die, bij gesloten stand 
van de deur, in een aan de looprail geklonken 
oog grijpt, of in een verlenging van het ijzeren 
geraamte van de deur tot onder de kop of 
de voet van de looprail, of in een aan de loop
rail geklonken haak of beugel. Bij uitzonde
ring is ook een beveiliging toegestaan,waarbij 
douane-sloten of douane-loodjes of gelijk
waardige douanesluitingen zodanig kunnen 
worden aangebracht, dat de deur niet afge
licht of afgetrokken kan worden. 

De looprolhuizen of -platen moeten zoda
nig zijn bevestigd, dat zij zonder aanwending 
van geweld of achterlating van zichtbare 
sporen daarvan, niet losgemaakt kunnen 
worden. 

4. Roldeuren moeten van overvalhaken 
of andere gelijkwaardige sluitinrichtingen 
voorzien zijn. Deze sluitmiddelen mogen 
b ij gesloten deur zonder gebruik van geweld 
en achterlating van zichtbare sporen daarvan, 
niet losgemaakt kunnen worden. 

5. De scharnieren van de draaideuren van 
gesloten goederenwagens, van de deksels van 
ketelwagens, alsook van de deksels en deuren 
van wagens met klapdeksels, moeten zodanig 
zijn bevestigd, dat die van buiten af, zonder 
gebruik van geweld en zonder zichtbare 
sporen daarvan achter te laten, niet losge
maakt kunnen worden. 

Van buiten af bereikbare bevestigings
bouten der scharnieren en scharnierbouten 
moeten omgeklonken zijn. 

6. Deuren, die bij normaal gebruik van de 
wagens niet gebruikt worden, moeten door 
beschietingen, lijsten of ijzerbeslag blijvend 
zodanig zijn afgesloten, dat zij van buiten 
af niet geopend kunnen worden. 

7. De deuren van gesloten goederenwa
gens, de deksels en deuren van wagens met 
klapdeksels, alsook de afsluitingen van de 
naar de laadruimte voerende openingen van 
ketelwagens, moeten van ogen zijn voorzien, 
ter bevestiging van douane-sloten, douane-
1 oodjes of andere douane-sluitingen, welke 
het openen daarvan zonder verbreking der 
douanesluiting onmogelijk maken. Flensver
bindingen van aftapleidingen bij ketelwagens, 
moeten door douane-sloten, douane- worden, 
indien deze leidingen zelf niet gescheiden zijn 
van het inwendige van de ketel door afslui
ters, die van een douanesluiting kunnen 
worden voorzien, of indien het buiten de 
moer u itstekende draadeinde van de bevesti
gings bouten, niet is omgeklonken. 
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De ogen moeten een b innenwerkse middel
lijn hebben van ten minste 15 mm. 

Ogen of andere douane-sluitingen moeten 
zodanig zijn aangebracht, dat zij zonder 
gebruik van geweld en zonder zichtbare 
sporen daarvan achter te laten, van buiten 
af niet losgemaakt kunnen worden. 

De bevestigingsmoeren van de sluitingen 
moeten bij voorkeur binnen de wagen zijn 
aangebracht. Indien dit niet mogelijk is, dan 
moet het buiten de moer uitstekende draad
einde van de bevestigingsbouten zijn omge
klonken of er moeten douane sloten, douane
loodjes of andere gelijkwaardige douane
sluitingen kunnen worden aangebracht. 

8. Vensters, luchtgaten en andere ope
ningen moeten zodanig zijn afgesloten, dat 
geen lading kan worden weggenomen, of an
dere goederen naar binnen kunnen worden 
gebracht. 

Wanneer de vensters en openingen voorzien 
zijn van ijzeren staven, traliewerk, latwerk 
of geperforeerde platen, dan mag elk der over
blijvende openingen niet groter zijn dan 30 cm 2, 
Deze inrichtingen moeten zodanig zijn aan
gebracht, dat daarvan geen delen zonder ge
bruik van geweld en zonder zichtbare sporen 
daarvan achter te laten, van buitenaf losge
nomen kunnen worden. 

Kunnen de vensters en openingen door 
schuiven of kleppen worden gesloten, dan 
moeten deze laatste zodanig aangebracht 
en afsluitbaar zijn, dat zij van buiten af, zon
der gebruik van geweld en zonder achter
lating van zichtbare sporen daarvan, n iet 
geopend kunnen worden. Schuiven of k lep-. 
pen, die van buiten af geopend kunnen wor
den, mogen ook door douane-sloten, douane
loodjes of andere gelijkwaardige douane
sluitingen, als vermeld onder punt 7, worden 
verzegeld. 

Afvoergaten in de vloer, die meer dan 35 
mm minddellijn hebben, moeten door een 
roosterwerk of op gelijksoortige wijze afge
sloten zijn. 

9, Indien goederen, wegens hun bijzon
dere eigenschappen, in overdekte wagens 
met ten dele geopende deuren moeten wor
den vervoerd, dan moeten de deuren van 
overvalhaken zijn voorzien of andere gelijk
waardige afsluitinrichtingen hebben. Deze in
richtingen moeten zodanig zijn aangebracht, 
dat zij ook bij ten dele geopende deur niet 
zonder gebruik van geweld en zonder zicht
bare sporen daarvan achter te laten, losge
maakt kunnen worden. I s de overblijvende 
deuropening ·zo groot, dat goederen wegge
nomen of naar binnen gebracht kunnen wor
den, dan moet die opening voorzien zijn van 
tralie- of latwerk, enz., zoals omschreven 
onder punt 8. 

Open wage7:s 

§ 65. Open wagens, voorzien van ringen 
of andere ter bevestiging van dekkleden 
geschikte middelen, kunnen gebezigd worden 
voor het vervoer van goederen, die aan 
doaune-onderzoek zijn onderworpen, wan
neer het colli geldt, die elk ten minste 25 kg 
wegen, of ook van andere goederen, waarvan 
het vervoer in gesloten wagens of in wagens 
met klapdeksels niet toegelaten of onge
bruikelijk is , met het oog op hun afmetingen 
of wegens hun aard, bij voorbeeld grote ma-
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chines, stoomketels, hout, katoen, kolen, 
zand, stenen, ertsen, ijzer van alle soorten 
vee, haring, traan, petroleum. 

In die gevallen wordt aan de douane-amb
tenaren overgelaten om, volgens de hun van 
hoger hand gegeven instructiën, te beslissen 
of ter voorkoming van ontvreemding of ver
wisseling van de lading, dekkleden gebezigd, 
contröleloodjes aangebracht of andere veilig
heidsmaatregelen genomen moeten worden, 
dan wel of afgezien kan worden van een a f
sluiting of van andere maatregelen ter ver
zekering van de ident iteit van deze goederen. 
Ook kan de bevoegde autoriteit deze goede
ren door een ambtenaar doen begeleiden. 

De ter uitvoering van het hier voorgeschre
vene, door het douane-bestuur van iedere 
Staat gestelde bepalingen moeten aan de 
andere deelnemende Staten worden medege
deeld. 

Dekkleden 
§ 66. I. Ter bevestiging van de dekkleden 

moeten aan de wagens gesloten, gelaste rin
gen zijn aangebracht. De ringhouders moeten 
bij de wagens op een onderlinge afstand van 
ten hoogste r 150 mm zodanig aan de wagens 
zijn bevestigd, dat zij van buiten af, zonder 
gebruik van geweld en zonder zichtbare spo
ren daarvan achter te laten, niet losgemaakt 
kunnen worden. De ringen moeten zodanig 
zijn geplaatst , dat bij aangebracht dekkleed 
en doorgetrokken sluitkoord noch de deuren 
geopend noch de losse schotten afgenomen 
kunnen worden. 

2. Langs de kanten der dekkleden moeten 
gaten worden aangebracht , voorzien van 
metalen kousen, ter doorschering van het 
sluitkoord. Deze gaten moeten ongeveer op 
dezelfde onderlinge afstand staan, als de 
ringen aan de wagens. De dekkleden moeten 
van voldoende grootte zijn en in behoorlijke 
toestand verkeren. De naden, ook van inge
zette stukken, moeten zich of aan de binnen
kant bevinden of dubbel zijn, d.w.z. de steken 
moeten in 2 rijen op rs tot 25 mm afstand 
van elkaar liggen. 

3. De sluitkoorden moeten uit één stuk 
zijn en aan beide einden voorzien van me
talen punten, achter welke ogen aanwezig 
zijn, waarin , nadat de einden der koorden 
vast geknoopt zijn, de douane-sluiting kan 
worden aangevracht. 
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BIJLAGE A 

OMGRENZINGS PROFIEL VOOR TRANSIETWAGCNS 

(volccns amkcl 111, 1 6, punt 2) 

~duqi,oon
(dc maten zijn uo;cp:W"n in millim.!t.!:S) 

DUBBELE SLElITEL 
(voleens ar1iltcl 111, 1 14, punt 2) 

Min,tens 12S 

BIJLAGE D 

recht 1cdeelte: minstens 80 

(de ma1cn zijn asng;:~vcn in millimctcn) 
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BIJLAGE C 

TEKEN VOOR RADSTAND EN AFSTAND HART OP HART 
DRAAlSTELLEN 

(Yollffll artikel 111, f )7, punt 10) 

DJJLAvE D 

TEKEN VOOR VOERTUIGE."'l MET INSTELBARE ASSEi'l 

(volac:ru anikd III, t 37, punt Il) 

TEKENS VOOR GOEDEREI\'WAGENS MET 
LUCHTORUKRE.\t lNRIOITINCEN 

(volaens anikel 111. f 37, punt 16) 
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BIJLAGE F 

Ap. 1 fl(:9v3 

hh 
Bovenkant stelballt 

De waacn been alleen kidin1 

Bovenkant mlbalk 
De wa,cn hecfiecn pcnoocntrcin.rem
inrichtlll&. welke van de kidin1 kan 

worden afaeslotc:o 

L\~=1 ï~·~; 
"··-'" ~ 

(d< m,«o VJO ""''""'" ,o m,lh=«n) ~ 

,.,. .. 
breedte van de hoekstij l 

TEKEN VOOR TRANSIETWAGENS 

(volsens anîtd m. 1 37, punt 12) 

(de ma1cn zijn u.nse,evm in millimeters) 

BlJLAGE E 

Bo\-eo'k:anl s1clbalk 
De waiaen heeft een in het intcrna• 
11onale verkeer toc,clatcn doorpandc 

aocdcrcoll'CIO-rcmu'lrichtinl 

De wagen h«n een in het intern•• 
tionak verkeer toegelaten door-
1aandc 1ocdercntrcin-rcmmrichtin1,. 
welke door draaien van een kfllan voor 
het ac:bruik in personentreinen F

Khikt kan worden gemaakt. 
(maten in minimctcn) ( ) maJCimum matm ) ( minimum maten 
Kleur der 1ekeDJ: wit; op witte ooder,rond wordt bel teken zwart omraamd, 

BULAGE G 
TABEL VOOR BELADINGEN 
(volaens art. V, § 57, alinea 2) 

•oor de dtlta dtr bdin~n. ,nlke :r.ija cel~en IUSl!iftl de ciodassn1 
of de draaitappea 

B~t'dleverminderin& van de ladin,en aan clk.q, zijde d.w.z. kleinste afstanden, 
in ttntimtters, horizontaal cemclen, welke aanv,·ezi1 moeten zijn tussen de 
ladingen en het badproriel. 

Af.....Slft \'-tt11afluadlft-,eny•adcbnc: ....... dcct..ndoann,ak: 

'!"r ~~~:':' 1« de &tl~;!::::::-~":: J-:;:,:r,: :l ~"::.: ~~~4:u1bliû;nde 

"'=:"' o., , 1,, , lu l> IJ.si•~,.,,, is.si• 16.sl 1 l • l • l••l11 l11 l1>l " I" 
2,5 

J.S 
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BUL.AGE H 
TABEL VOOR BELADINGEN 

(volgens art. V, § 57, alinea 2) 
•oor de ddca dH ladinccn, ,..elke zijn 1elccen buit~ de dadassn 

or de draaitsppeo 
Brttdtcvcrmindcring van de ladingen aan elke zi jde d.w.z. kleinste afstanden, 

in centimeters. horirontaal gemeten, welke unwczig moeten zijn tussen de 
ladingen en het laadprofiel. 

BIJLAGE J 

TABEL 

(volgens art. V, § 60, punt 1) 

Horizontale afstanden, in centimeters, aan beide zijden Ic bewaren tu~scn de 
ladingen en de zijwanden van wagcm, bij het gebruik van wagens, voorzien van 
draaischamels, van schutwagcns or van een tussenwaacn. 

Afllffld in 
A(otanooS.lncmtimncri.111MffldcW.,..,...t1,deJ;ijwud,on 

-t•n,u,_n ••n de wqcm, YOOnkn 1'ffl 

1 ••n de tc:hutwa~n• :~ -· druiuppm - rfll .r,und.;., nttUn, flR de bnd,,ouwdc ~ 
_., 

vandcd~-
totdedichlllbiiûjndeelnd..oofdnlli11p ... .,....or,un1:n 

1ocdcdidi.u1bli.liin.do:dnaiu.pnn 
...... 

ótdnaiupprn nnde~-IJftlna 
..... ~ .. ~ndc 

2 1 3 1 4 1 5 3 1 4 1 5 1 6 6,5 

4 - - - - 26 - - - - -
6 13 18 - - 26 - - - - -
8 14 19 22 - 26 32 - - - -

IO IS 21 ,, 28 28 34 4 1 - - 24 
12 16 23 27 31 29 36 44 " - 28 
14 18 24 29 34 31 38 47 56 (i() 33 
16 " 26 32 37 33 41 50 59 64 38 

18 20 28 34 41 34 43 " 63 68 44 

20 21 30 37 44 36 46 56 67 72 51 
25 25 35 43 52 41 52 64 76 " 71 

30 28 40 50 60 46 58 72 86 " " V-ckaim,nînaen.'lftllot i,.ic:1 In de uMI ~n ~ zijn rtftds de dkbt11bijzün,dc lfO(C:n, 

waardmltSCbf\ÜaL 

Behoort bij Koninklijk besluit van 17 November 1948 (Staatsbla,I 
no. I SOJ). 

S. I 504 

Mij bekend, 

De Minister van Verkeer en Watusfaa t, 
D. G. W. SPITZEN. 

November 1948. BESLUIT tot vast
stelling van de datum van inwerking
treding van de Wet op de Ziekenfonds-
1Qad, Staatsblad No. H 135 en van het 
Besluit op de ziekenfondsraad, Staats
blad No. I 32. 

Jnweriungtreding op 1 Januari 1949. 

S. 1948, I 503- 506 

S. I 5 0 5 

z7 November z948. BESLUI T tot vast
stelling van het tijdstip, waarop de ar
tikelen 10 en 11 van de Veiligheidswet 
1934 gedeeltelijk in werking treden. 

Wij JUL IANA, enz.; 
Op de voord racht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 12 November 1948, No, 
2540, Afdeling Arbeidersbescherming; 

Gelet op artikel 39 der Veiligheidswet 
1934; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

D e artikelen 10 en II van de Veiligheids
wet 1934 treden met ingang van 1 J anuari 
1949 in werking voor zover betreft schrik
draadinstallaties in een onderneming van 
landbouw, tuinbouw, bosbouw en veehou
derij. 

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

Soestdijk, 17 November 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 

( Uitgeg. 30 Nov. z948). 

S. I 506 

20 November z948. BESLUIT tot nadere 
w1Jz1gmg van het Koninklijk besluit 
van 22 Augustus 1906, Staatsblad No. 
229, houdende aanwijzing van buiten
landse instellingen en getuigschriften, 
bedoeld in artikel 134 van de hoger
onderwijswet. 

Wij JULIANA, enz . 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs_ Kunsten en W etenschappen van 
22 September 1948, No. 81631, Afdeling 
Hoger Onderwijs en Wetenschappen; 
Overwegende, dat het in verband met het 
Nederlands-Belgisch Cultureel Accoord wen
selij k is de Belgische getuigschriften, als be
doeld in artikel 134 van de hoger-onder
wijswet, nader aan te wijzen; 

Gelet op artikel 134 v an de hoger-onder
wijswet; 

Gezien de adviezen van de Senaten der 
Rijksuniversi tèi t en; 

De Raad van State gehoord (advies van 
2 November 1948, No, 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minist er van z3 November 1948, 
No. 87472_ Afdeling Hoger Onderwijs en 
Wetenschappen; 

H ebben goedgevonden en ve rstaan : 
Art. 1. Het Koninklijk b esluit van 22 

Augustus ,906, Staatsblad 229, ter uitvoe
ring van artikel 134 van de hoger-onder
wijswet, zoals dit laatstelij k is gewijzigd bij 
Koninklijk besluit van 3 Maart 1948, Staats
blad I 86, wordt gewijzigd en aangevuld als 
volgt : 

I. het bepaalde in artikel 1, onder B, 1 ° 

en onder C, 1 ° vervalt; 
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II. aan artikel I wordt na het bepaalde 
onder D ingevoegd: 

E. de volgende Belgische getuigschriften. 
en wel 

I . in de faculteiten der godgeleerdheid, 
der rechtsgeleerdheid en der letteren en 
wijsbegeerte: 

a. het gehomologeerd getuigschrift van 
grieks-latijnse humaniora, of het getuig
schrift van voorbereidende proef, dat toe
lating geeft tot het examen van candidaat 
in de wijsbegeerte en letteren (Ie certificat 
homologué d'humanités gréco-latines, ou le 
certificat d'épreuve préparatoire, rendant 
admissible à !'examen de candidat en philo
sophie et lettres) ; 

b. het gehomologeerd getuigschrift van 
grieks-latijnse humaniora, of het getuig
schrift van voorbereidende proef, dat toe
lating geeft tot de examens van candidaat 
in de wijsbegeerte en letteren. van candi
daat in de wetenschappen voor de groepen 
der scheikundige wetenschappen, der àard
kundige en delfstofkundige wetenschappen, 
der biologische wetenschappen, der aard
rijkskundige wetenschappen, der veeartse
nijkunde en der artsenijbereidkunde, of van 
candidaat in de natuur- en geneeskundige 
wetenschappen (Ie certificat homologué 
d'humanités gréco-latines, ou le certificat 
d'épreuve préparatoire. rendant admissible 
aux examens de candidat en philosophie et 
lettres, de candidat en sciences pour les 
groupes des sciences chimiques, des scien
ces géologiques et minéralogiques, des 
sciences biologiques, des sciences géogra
phiques, de la médecine vétérinaire et de la 
pharmacie, ou de candidat en sciences na
turelles et médicales) . 

II. In de faculteiten der geneeskunde en 
der veeartsenijkunde: 

a. het getuigeschrift, bedoeld onder I 
sub b); 

b. het gehomologeerd getuigschrift van 
Latijns-wetenschappelijke humaniora of het 
daarmede overeenkomend getuigschrift van 
voorbereidende proef (Ie certificat homolo
gué d'humanités latines-mathématiques. ou 
Ie certificat d'épreuve préparatoire corres
pondante). 

III. In de faculteit der wis- en natuur
kunde alsmede in de verenigde faculteiten 
der wis- en natuurkunde en der letteren 
en wijsbegeerte, v oor zover betreft de studie 
voor de examens in de natuurkundige 
aardrijkskunde: 

a. het getuigschrift, bedoeld onder II 
sub b; 

b. het gehomologeerd getuigschrift van 
moderne humaniora (wetenschappelijke af
deling) , of het daarmede overeenkomend 
getuigschrift van voorbereidende proef (Ie 
certificat homologué d'humanités modernes 
(section scientifique), ou Ie certificat d'é
preuve préparatoire rendont admissible aux 
examens de candidat en sciences physiques 
ou mathématiques et de candidat ingé
nieur). 

IV. In de faculteit der wis- en natuur
kunde, met uitzondering van de studie voor 
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de candidaatsexamens, welke toegang geven 
tot het doctoraal examen met hoofdvak 
wiskunde, sterrekunde of natuurkunde: 

het getuigschrift bedoeld onder I sub b. 
V. In de faculteit der economische we

tenschappen alsmede in de verenigde facul
teiten der wis- en nauturkunde en der let
teren en wijsbegeerte, voor zover betreft de 
studie voor de examens in de psychologie: 

de getuigschriften, bedoeld onder I sub a 
en b, onder II sub b en onder III sub b. 

VI. In de verenigde faculteiten der 
rechtsgeleerdheid en der letteren en wijsbe
geerte alsmede in de verenigde faculteiten 
der wis- en natuurkunde en der letteren en 
wijsbegeerte voor zover betreft de studie 
voor de examens in de sociale aardrijks
kunde en in de vrije studierichting in de 
aardijkskunde: 

de getuigschriften, bedoeld onder I sub a 
en b en onder II sub b. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die zijner afkondiging. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, hetwelk in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State. 

Soestdijk, 20 November I948. 

JULIANA. 
De Min. v. 0 ., K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. z7 Dec. z948). 

S. I 507 

22 November z948. BESLUIT, houdende 
ontslag en benoeming van Alternate 
Governor bij de Internationale Bank 
voor Herstel. en Ontwikkeling. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers 

van Financiën, van Buitenlandse Zaken en 
Zonder Portefeuille van IS November I948, 
Generale Thesaurie, Afdeling Buitenlands 
Betalingsverkeer no. 2I8; 

Gelet op artikel I van de wet van 20 
December I945, houdende goedkeuring tot 
toetreding tot de overeenkomsten van Bret
ton Woods (Staatsblad no. F 328), in ver
band met article XII, section 2 (a) van de 
Articles of Agreement of the International 
Monetary Fund, en article V, section 2 (a) 
van de Articles of Agreement of the Inter
national Bank for Reconstruction and De
velopment; 

Gezien het Koninklijk Besluit van I 

Maart I946 (Staatsblad no. G 39) en van 
I Maart I947 (Staatsblad no. H 76); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. aan de heer Dr. M. W. Holtrop, Pre

sident van De Nederlandsche Bank N.V., 
op zijn verzoek eervol ontslag te verlenen 
uit zijn functie van Alternate Governor bij 
de Internationale Bank voor Herstel en 
Ontwikkeling, onder dankbetuiging voor de 
diensten door hem in deze functie bewezen; 
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2. te benoemen tot Alternate Governor 
bij de Internationale Bank voor Herstel en 
Ontwikkeling, Prof. Mr. A. M. de Jong, 
Directeur-Secretaris van De Nederlandsche 
Bank N.V. te Amsterdam; 

3. te bepalen, dat dit besluit in het 
Staatsblad zal worden geplaatst. 

Onze Minister van Financiën is belast 
met de uitvoering van dit Besluit. 

Soestdijk, 22 November I948. 

JULIANA. 
De Minister van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De .Min. v. Buiten]. Zaken a.i., W. DREES. 

De Minister zonder Portefeuille, GÖTZEN. 

(Uitgeg. zo Dec. z948). 
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23 November 1948, BESLUIT tot her

nieuwde vaststelling van een algemene 
maatregel van bestuur, als bedoeld in 
artikel 29, eerste lid, der Ongevallenwet 
1921 (Indelingsbesluit 1948 industriële 
ongevallenverzekering) . 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze J\llinister van 

Sociale Zaken van 25 Oetober 1948, no. 5426, 
afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op atrikel 29, eerst lid en I rn der 
Ongevallenwet 1921; 

De Raad van State gehoord (advies van 9 
November 1948, no. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 17 November 1948, no. 
5962, afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I . Het Koninklijk besluit van 

16 April 1925, Staatsblad no. 145, zoals dat 
laatstelijk is gewijzigd bij het Koninklijk be
sluit van 12 April 1948, Staatsblad no. I 150, 
wordt ingetrokken. 

2. In verband met het bepaalde in het 
eerste lid vervallen de besluiten van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Sociale Zaken van 17 Februari 1942 
(Nederlandse Staatscourant 1942, no. 42), van 
23 April 1942 (N~derlandse Staatscourant 
1942, no. 93) en van 25 Juli 1942 (Nederlandse 
Staatscourant 1942, no. 243). 

Art. 2. Het aantal gevarenklassen, bedoeld 
in artikel 29 der Ongevallenwet 1921, be
draagt 93. 

Gevarenklasse 
l 

2 

3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 

10 
Il 
12 
13 
14 

bevat het gevarencijfer 

bevat de 

2 

3 
4 
5 
6 
6 
7 
8 
9 

10 
10 
Il 

l 

gevarencijfers 
2 3 
3 4 
4 5 
5 6 
6 7 
7 8 
8 10 
9 II 

10 12 
II 13 
12 14 
13 16 
14 17 
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Gevarenklasse bevat d e gevarencijfers 
15 12 15 18 
16 13 16 19 
17 14 17 20 
18 I4 16 18 20 22 
19 IS 17 I9 21 23 
20 16 18 20 22 24 
21 17 19 21 23 25 
22 18 20 22 24 26 
23 19 21 23 25 27 
2-1 20 22 24 26 28 
25 2I 23 25 27 29 
26 22 24 26 28 30 
27 23 25 27 29 32 
28 24 ?.6 28 30 34 
29 25 27 29 32 36 
30 26 28 30 34 38 
3I 27 29 32 36 40 
32 28 30 34 38 42 
33 29 32 36 40 44 
34 30 34 38 42 46 
35 32 36 40 44 48 
36 34 38 . 42 46 50 
37 36 40 44 48 53 
38 38 42 46 50 56 
39 40 44 48 53 59 
40 42 46 50 56 62 
41 44 48 53 59 65 
42 46 50 56 62 68 
43 48 53 59 65 71 
44 50 56 62 68 75 
45 53 59 65 7I 79 
46 56 62 68 75 83 
47 59 65 71 79 87 
48 62 68 75 83 91 
49 65 7 I 79 87 96 
50 68 75 83 9I 101 
51 71 79 87 96 106 
52 75 83 91 IOI III 
53 79 87 96 I06 II7 
54 83 9I IOI III 123 
55 87 96 106 Il7 129 
56 91 IOI III 123 135 
57 96 106 II7 129 142 
58 IOI III 123 135 149 
59 106 II7 129 142 156 
60 III 123 135 149 164 
61 117 129 142 156 172 
62 123 135 149 164 181 
63 129 142 156 172 190 
64 135 149 164 181 200 
65 142 156 172 190 210 
66 149 164 181 200 221 
67 156 172 190 210 232 
68 164 181 200 221 244 
69 172 190 210 232 256 
70 181 200 221 244 269 
71 190 210 232 256 282 
72 200 221 244 269 296 
73 210 232 256 282 311 
74 22I 244 269 29Ó 327 
75 232 256 282 311 343 
76 244 269 296 327 360 
77 256 282 311 343 378 
78 269 296 327 360 397 
79 282 3II 343 378 417 
80 296 327 360 397 438 
81 311 343 378 417 460 
82 327 360 397 438 483 
83 343 378 417 460 507 
84 360 397 438 483 532 
85 378 417 460 507 559 
86 397 438 483 532 587 
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Gevarenklasse 
87 

bevat de gevarencijfers 
417 460 507 559 616 
438 483 532 587 647 
460 507 559 616 679 
483 532 587 647 713 
507 559 616 679 749 
532 587 647 713 786 
559 616 679 749 825 

in drijfkracht wordt omgezet; 
b . waarvan het vermogen twee pk ( = 

1,472 kW) of kleiner is; zijn meerdere toe
stellen als bovenbedoeld aanwezig, dan 
moet onder " het vermogen" worden ver
staan "het gezamenlijke vermogen" van be
doelde toestellen; 

88 
89 
90 
92 
92 
93 

Art. 3. Onder krachtwerktuig wordt, be
houdens het bepaalde in het volgende lid, 
in dit besluit verstaan een toestel, bestemd 
tot het drijven van één of meer arbeids
werktuigen. 

c. welke uitsluitend dienen voor verlich
ting, luchtverversing, afzuiging van stof, 
afval of schadelijke dampen, verwarming, 
watervoorziening, smidsvuuraanjaging, op
pompen van banden en omvormen van elec
trische stroom ; 

d. welke uitsluitend dienen voor de voort
beweging van automobielen of schepen. Niet als krachtwerktuig worden aange

merkt toestellen ijls boven bedoeld: 
a . waarbij menselijke of dierlijke kracht 

Art. 4. De verzekeringsplichtige bedrijven 
zijn als volgt ingedeeld in gevarenklassen: 

<: 
0 

~ 

1 

3 
4 
6 

7 

9 

10 
12 

18 
19 
22 

C: 
3 
3 
(1> .., 

22bis 

26 

28 

28 II 
28111 

28IV 

29 

30 

3obis 

3oter 

Omschrijving der bedrijven 

GROEP I 

Aardewerk, glas, kalk , enz. 
Aardewerk en porselein (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . 
Asbestcement (het bedrijf van vervaardigen van voorwerpen van) 
Cement (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . . . . . 
Cement, beton, gips, kunstgraniet en dergelijke stoffen (het bedrijf van 
vervaardigen van voorwerpen van) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Ertsen, gesteenten, mineralen, kalk, baksteen en dergelijke stoffen (het 
bedrijf van malen en breken van) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Glas (het bedrijf van verzilveren, etsen, schilderen of graveren van) en het 
bedrijf van zetten van glas in lood . . . . . . . . . . . . . . . . 
Glas of spiegelglas (het bedrijf van slijpen van) . . . . . . . . . . . 
Glazen voorwerpen, vensterglas of spiegelglas (het bedrijf van vervaardi-
gen van) ... . . ........ .. .. ........ . . . 
Kalkbrandersbedrijf (het) en het gipsbrandersbedrijf . . . . . . . . . 
Kalkzandsteen (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . . 
Baksteen en chamotte (het bedrijf uitgeoefend in fabrieken voor de ver
vaardiging van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Aarden buizen, -dakpannen en -vloertegels (het bedrijf uitgeoefend in fa
brieken voor de vervaardiging van) . . . . . . . . . . . . . . 

GROEP II 

Diamant en andere edelstenen, enz. 

D iamant en andere edelstenen (het bedrijf van bewerken van) 

GROEP III 

Grafische bedrijven, fotografie 

Fotografische-, copiëer- en lichtdrukinrichtingen (het oedrijf uitgeoefend 
in) en het bedrijf van vervaardigen van tekenfilms . . . . . . . . . 
Speelfilms (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . . . 
Documentaire Wms, fj)mjournalen en reclamefims (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Röntgenfotografische inrichtingen voor niet-medische doeleinden (het be
drijf uitgeoefend in) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boek-, metaal- en steendrukkersbedrijf (het) met krachtwerktuig, daar
onder al of niet begrepen het uitgeven van dagbladen, weekbladen of an
dere periodieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Boek-, metaal- en steendrukkersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig, daar
onder al of niet begrepen het uitgeven van dagbladen, weekbladen of an
dere periodieken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Uitgeven van dagbladen, weekbladen of andere periodieken (het bedrijf 
van). samengaande met het drukken hiervan . . . . . . . . . . . . 
Cliché 's (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . . . . 

24 
34 
24 

13 
19 

17 
27 
26 

36 

36 

7 

5 
18 

8 

9 

9 

7 

7 
10 
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33 
35 

38 
39 

40 

45 

49 

50 

SI 

52 
52bis 
56 

61 

61bis 

62 
63 

65 
68 
69 

7I 
72 
73 

74 
76 
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GROEP IV 
Bouwbedrijven, daaronder begrepen reinigen van gebouwen, enz. 

~loten wegdekken (het bedrijf van maken en herstellen van) . . 
Asphaltpapier, asphaltvilt, dakpapier, houtcement of dergelijke stoffen 
(het bedrijf van beleggen van daken met) . . . . . . . . . . . . . 
Behangers- en stoffeerdersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . 
Beton (het bedrijf van maken van werken in) en het bedrijf van buigen, 
knippen, vlechten en stellen van betonijzer . . . . . . . . . . . . 
Burgerlijk bouwkundige werken (het bedrijf van maken van) voor zover 
niet bedoeld onder no. 39, al of niet samengaande met het verrichten van 
sloperswerkzaamheden,indien deze dienen ten behoeve van het gedeeltelijk 
vernieuwen, veranderen of het uitbreiden van een bouwwerk, waaraan wordt 
gesloopt, het timmerliedenbedrijf en het metselaarsbedrijf op bouwwerken 
Glazenwassersbedrijf (het), daaronder al of niet begrepen het verrichten 
van werkzaamheden aan jaloezieën, het verrichten van schilders- en 
stucadoorswerkzaamheden, het schoonmaken van gebouwen en het ver
richten van werkzaamheden aan gevels. . . . . . . . . . . . . . 
Heiersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Houtgraniet, mozaïek, parket, rubber of dergelijke (het bedrijf van aan
brengen van) op vloeren, aanrechten, enz. . . . . . . . . . . . . . 
Huis-, decoratie- en reclameschildersbedrijf (het), het rijtuigschilderen of 
-spuiten al of niet daaronder begrepen, het scheepsschildersbedrijf, niet 
vallende onder no. 330, en het glazenmakersbedrijf: 
in Amsterdam en in Rotterdam, zoals deze gemeente vóór de wijziging der 
gemeentegrenzen, ingaande I Augustus 1941, bestond (onder Rotterdam 
niet begrepen Hoek van Holland) ; . . . . . . . . . . . . . . . . 
in alle overige plaatsen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kanalen, sluizen, havens, vaste dokken, bruggen, dijken of andere water
bouwkundige werken, niet vallende onder no. 39, vliegvelden, wegen, 
spoor- of tramwegen, riolen, ondergrondse buisleidingen en -kabels (het 
bedrijf van aanleggen, bouwen, onderhouden. herstellen, opbreken of af
breken van) met ktachtwerktuig en het aardwerkersbedrijf met kracht-
werktuig ..... ..... . ........ ..... .. . 
Kanalen, sluizen, havens, vaste dokken, bruggen, dijken of andere water
bouwkundige werken, niet vallende onder no. 39, vliegvelden, wegen, spoor
of tramwegen, riolen, ondergrondse buisleidingen en -kabels (het bedrijf 
van aanleggen, bouwen, onderhouden, herstellen, opbreken of afbreken 
van) zonder krachtwerktuig en het aardwerkersbedrijf zonder kracht-
werktuig ........................ . . . 
Leidekkers- en pannendekkersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . 
Rietdekkers- en strodekkersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . 
Metselaarsbedrijf (het), niet bedoeld onder no . 40, het tegelzettersbedrijf 
en het ovenbouwersbedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Riolen, bouwwerken, straten, pleinen, terreinen, watergangen, waterwerken 
en wegen (het bedrijf van het dagelijks onderhouden van) en riolen, straten, 
pleinen, terreinen, watergangen, waterwerken en wegen (het bedrijf van 
reinigen van) uitgeoefend door publiekrechtelijke lichamen, al of niet sa
mengaande met het schoonmaken van gebouwen; het bedrijf van bemalen 
van polders, het schoonmaken van sloten of watergangen daaronder al of 
niet gegrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scoonmaken van gebouwen (het bedrijf van) en het bedrijf van verrichten 
van andere huishoudelijke hulpdiensten; installaties voor centrale verwar
ming, licht- of watervoorziening (het bedrijf van bedienen van) en het be
drijf van bedienen van liften . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Schoorsteenvegersbedrij f (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Slopen van bouwwerken (het bedrijf van) niet bedoeld onder no. 40, al of 
niet samengaande met de handel in afbraak vanaf het werk 
Steenhouwersbedrijf (het) en het steenzagersbedrijf . . . . . . . . 
Straatmakersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Straatrejnjging (het bedrijf van) , het bedrijf van ophalen van afval en vuil
nis aan de huizen en het bedrijf van reinigen van putten en riolen . . . . 
Stucadoors- en wittersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Timmerliedenbedrijf (het), niet bedoeld onder no. 40 . . . . . . . . 
Zuiveren en ontsmetten van gebouwen (het bedrijf van), al of niet samen
gaande met het ontsmetten of zuiveren van schepen . . . . . . . . 

GROEP V 
Chemische nijverheid, ontplofbare stoffen, enz. 

Apothekersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Buskruit, nitro-glycerine en andere ontplofbare stoffen (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

32 

30 
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30 

30 

52 
61 

18 

25 
13 

39 

34 
56 
52 

27 

II 
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27 
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13 
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23 
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23 



S. 1948, I 508 

77 I 

77 II 

77III 
77IV 

80 

81 

84 
85 

87 
89 

90 
92 
96 

103 

108 

nobis 

II7 
II8 
122 

123 
125 

127 

128 

129 

130 
131 
132 
135 

136 
137 

138 

139 
143bis 
144 
145 
147 
148 
149 

150 

Aardolie (het bedrijf van raffineren van); het bedrijf uitgeoefend in kool
teerdistilleerderijen en -raffinaderijen; het bedrijf, uitgeoefend in fabrieken 
van asphaltproducten, het vervaardigen van asphaltpapier daaronder al 
of niet begrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kunsthars, kunsthoorn, plastics, e.d. (het bedrijf uitgeoefend in fabrieken 
van grondstoffen voor de fabricage van voorwerpen van), het persen van 
voorwerpen uit deze grondstoffen daaronder al of niet begrepen . . . 
Samengeperste gassen (het bedrijf, uitgeoefend in fabrieken van) 
Chemische fabrieken (de bedrijven, uitgeoefend in), daaronder niet begre
pen de bedrijven, genoemd onder de nrs. 77 1, 77 II, 77 III en 85 
Parfumerieën, schoonheidsmiddelen en tandmiddelen (het bedrijf van 
vervaardigen van) . . . . . . . · . . . . . . . . . . . . . . . . 
Zeep of zeeppoeder (het bedrijf van vervaardigen van), het vervaardigen 
van bleekwater of bleekpoeder daaronder al of niet begrepen . . . . . . 
Inkt, zegellak, gom, stencils, carbonpaier en schrijfmachinelint (het bedrijf 
van vervaardigen van), het vervaardigen van verf daaronder al of niet be-
grepen ... .. .. . .. .. .... . ....... ... . 
Kaarsen- en waxinefabrieken (het bedrijf uitgeoefend in) . . . . . . . 
Kunstmest en (of) zwavelzuur en (of) zoutzuur en (of) salpeterzuur (het 
bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kunstvuurwerk (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . 
Lakstokers- en vernisstokersbedrijf (het) en het bedrijf van vervaardigen 
van verf ......... ...... ......... .. . 
Lijm- en gelatinefabrieken (het bedrijf uitgeoefend in) . . . . . . . 
Lucifers (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . . . . 
Pharmaceutische- of fotografische preparaten en genees- en verbandmid
delen (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . . . . . 
Wagensmeer, schoensmeer, poetspomade, kachelglans, schuurpoeder, 
boenwas, politoer, bleekwater, bleekpoeder en soortgelijke artikelen (het 
bedrijf van vervaardigen van) en het wasblekersbedrijf, het maken van 
waskaarsen daaronder al of niet begrepen . . . . . . . . . . . . . 

GROEP VI 
Hout-, kurk-, strobewerking, enz. 

Bezems, boenders, borstels, kwasten of penselen (het bedrijf van vervaar
digen van), daaronder niet begrepen het vervaardigen van borstelhout 
Bomen (het bedrijf van verzagen van binnenlandse) met krachtwerktuig, 
de handel in hout daaronder al of niet begrepen . . . . . . . . . . 
Hoepelmakersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Hout (het bedrijf van bereiden van) tegen bederf . . . . . . . . . . 
Houtwaren en triplex (het bedrijf van vervaardigen van) met krachtwerk-
tuig .... . .. • • • • · · · · · · · · · · · · · · · · · · 
Houtwaren (het bedrijf van vervaardigen van) zonder krachtwerktuig . 
Hout (het bedrijf van zagen en schaven van) niet bedoeld onder no. 1 xobis 
en 143bis, de handel in hout daaronder al of niet begrepen en het bedrijf 
van yervaardigen van fineer en van houtwol . . . . . . . . . . . . . 
Jaloezieën, markiezen, rolluiken en zonneschermen (het bedrijf van ver
vaardigen van houten) met krachtwerktuig . . . . . . . . . . . . 
Jaloezieën, markiezen, rolluiken en zonneschermen (het bedrijf van ver
vaardigen van houten) zonder krachtwerktuig . . . . . . . . . . . . 
Kistenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig en het bedrijf van vervaar
digen van kistplankjes met krachtwerktuig 
Kistenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig . . . . . . . . . 
Klompenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig . . . . . . . . . 
Klompenmakersbedrijf (het) zónder krachtwerktuig . . . . . . . . 
Kuipersbedrijf (het) met krachtwerktuig en het bedrijf van vervaardigen 
van onderdelen van houten vaten met krachtwerktuig . . . . . . . 
Kuipersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig • . . . . . . . . . . . 
Kunsthars, balein, been, hoorn, paarlemoer, kunstbalein, kunsthoorn en 
dergelijke stoffen (het bedrijf van vervaardigen van voorwerpen van) met 
krachtwerktuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kunsthars, balein, been, hoorn, paarlemoer, kunstbalein, kunsthoorn en 
dergelijke stoffen (het bedrijf van vervaardigen van voorwerpen van) zon
der krachtwerktuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kurkwaren (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . 
Loonzagerijen en loonschaverijen (het bedrijf uitgeoefend in) 
Mandenmakersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . 
Mattenvlechters- en stoelenmattersbedrijf (het) . . . . . . . . 
Meubelmakers- en biljartmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig . 
Meubelmakers- en biljartmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig . 
Meubelen, gebruiksvoorwerpen, speelgoed e.d. (het bedrijf van schilderen 
en spuiten van) 
Modelmakersbedrijf (het) 
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Parketvloeren (het bedrijf van vervaardigen van), het leggen van parket
vloeren daaronder al of niet begrepen . . . . . . . . . . . . . . . 
Platen of spiegels (het bedrijf van maken van omlijstingen voor) met 
krachtwerktuig, het omlijsten daaronder al of niet begrepen, en het bedrijf 
van vervaardigen van staaflijsten . . . . . . . . . . . . . . . . 
Platen of spiegels (het bedrijf van maken van omlijstingen voor) zonder 
krachtwerktuig, het omlijsten daaronder al of niet begrepen . 
Rietmeubelmakersbedrijf (het) en het rottingvlechtersbedrijf 
Strohulzenmakersbedrijf (het) en het strovlechtersbedrijf . 
Timmerfabrieken (het bedrijf, uitgeofend in) . . . . . . 

GROEP VII 
Verwerking van textielstoffen, reiniging, enz. 

Dekens (het bedrijf van vervaardigen van gestikte), het bedrijf van berei
den van bedveren en het bedrijf van vervaardigen van matrassen en ma-
trasdekken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dekkleden, zakken en zeiler\ (het bedrijf van vervaardigen, herstellen en 
reinigen van), de handel in en het verhuren van dekkleden, zakken en zei
len daaronder al of niet begrepen, en het zeil- en touwtaandersbedrijf 
Kledingstukken,hoofddeksels en artikelen uit geweven stoffen, tricotstoffen 
of bont (het bedrijf van vervaardigen, herstellen, veranderen of versieren 
van) en het bedrijf van vervaardigen van equipementen, galon-, borduur
of passementwerken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Parap!uiemakers- en parasolmakersbedrijf(het) . . . . . . . . . . 
Was-, bleek- en strijkinrichtingen, chemische wasserijen en ververijen, ont
smettingsinrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in) en het bedrijf van op
persen van kledingstukken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GROEP VIII 
Kunstnijverheid 

Porseleinschildersbedrijf (het) en het bedrijf van beschilderen van aarde
werk, fluweel, hout en andere stoffen . . . . . . . . . . . . . . . . 
Reclame-studio 's (het bedrijf, uitgeoefend in) . . . . . . . . . . . 
Pleisterbeelden, wasfiguren en dergelijke (het bedrijf van vervaardigen 
van) . . . . . . . . . . ..... 
Beeldhouwersbedrijf (het) . ., . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GROEP IX 
Leder, wasdoek, rubber 

Fabrieken van rubberartikelen met krachtwerktuig (het bedrijf, uitgeoe
fend in) en het bedrijf, uitgeoefend in vulcaniseerinrichtingen met kracht-
werktui!t ........ . ............. • • • • • 
Fabrieken van rubberartikelen zonder krachtwerktuig (het bedrijf, uitge
oefend in) en het bedrijf, uitgeoefend in vulcaniseerinrichtingen zonder 
krachtwerktuig . . . . . . . . . . . . . : . . . . . . . . . . . 
Bont bereiders-, huidenzouters-, vellenbloters- en haarschoonmakersbedrijf 
(het), al of niet samengaande met wolhandel . . . . . . . . . . . . . 
Kunstgebittenfabrieken en tandtechnische werkplaatsen (het bedrijf, uit-
geoefend in) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Leder, kunstleder en wasdoek met krachtwerktuig (het bedrijf van ver
vaardigen van artikelen van) en het zadelmakersbedrijf met krachtwerk-
tuig ........ ... . . . . .......... . ... . 
Leder, kunstleder en wasdoek zonder krachtwerktuig (het bedrijf van 
vervaardigen van artikelen van) en het zadelmakersbedrijf zonder kracht-
werktuig ....... ......... ......... . . 
Leerlooiers-, perkamentmakers-, leder- en zeemledermakersbedrijf (het) 
Linoleum, vloerzeil, kunstleder en wasdoek (het bedrijf van vervaardigen 
van ....... . ........ . 
Schoenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig 
Schoenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig 

GROEP X 
Mijnbouw, veenderijen, enz. 

Aardolie (het bedrijf van winnen van), het uitvoeren van diepboringen 
daaronder al of niet begrepen . . . . . . . 
Zout (het bedrijf van winnen van) . . . . . . . . 
Briquetten (het bedrijf van vervaardigen van) . . . 
Cokesfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) 
Steenkolenmijnen (het bedrijf, uitgeoefend in) 
Bruinkolengroeven (het bedrijf van exploiteren van) . . . . . . . . 
Turfbaggerbedrijf (het), het bedrijf van vervaardigen van veen bagger met 
krachtwerktuig en het persen van turf met krachtwerktuig . . . . . . 
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219 
220 
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221bis 

221ter 

222 
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235 
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237 

238 
239 

240 
243 
244 

247 
248 

249 
253 

254 

259 

265 
270 

272 

272bis 
278 

279 

Turfstrooisel (het bedrijf van vervaard igen van) . . . . . . . . . . 
Vervenersbedrijf (het), daaronder niet begrepen het vervaardigen van 
veenbagger met krachtwerktuig noch het persen van turf met krachtwerk-
tuig .. .... . ........... · ....... ... . 
Grind, zand of schelpen (het bedrijf van baggeren of zuigen van) . . . . 
Grind, keien, klei, leem, zand, oer of dergelijke (het bedrijf van delven en 
afgraven van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mergelgroeven en andere steengroeven (het bedrijf van exploiteren van), 
het branden van mergel daaronder al of niet begrepen . . . . . . . , 

GROEP XI 
B ewerking van metalen 

Appendages (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van) 
Blikwarenfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) . . . . . . 
Blikslagers- en koperslagersbedrijf (het) en het bedrijf van Jood- en zink
werker en gas- en waterfitter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bouten, klinknagels, moeren en schroeven (het bedrijf van vervaardigen 
van) . . ... . ..... • • • • · · · · · · · · · · · · · · 
Brandkasten, stalen meubelen en voorwerpen van plaatijzer (het bedrijf 
van vervaardigen van) en het bedrijf van vervaardigen van geëmailleerde, 
vertinde of verzinkte ijzerwaren . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Haarden, kachels, radiatoren en kleine ketels voor centrale verwarming 
(het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Centrale verwarming en luchtbehandeling (het bedrijf van aanleggen en 
onderhouden van installaties voor) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Electrische installaties (het bedrijf van aanleggen en onderhoud van) . 
Capsules en tuben (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . 
Draadtrekkerijen (het bedrijf, uitgeoefend in) en het bedrijf van vervaar
digen van draadnagels . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Draadvoorwerpen, staaldraadmatrassen, metaalgaas, electroden en derge-
lijke (het bedrijf van vervaardigen van) ............. . 
Galvanotechnische- en moffelinrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in) en 
het bedrijf van slijpen of polijsten van metaal . . . . . . . . . . 
Gereedschappen of schaatsen (het bedrijf van vervaardigen van) . . . 
Stempelfabrieken en graveerinrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in) . 
Goud- en zilversmederijen en juwelierswerkplaatsen zonder krachtwerk
tuig (het bedrijf, uitgeoefend in) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Goud- en zilverfabrieken met krachtwerktuig (het bedrijf, uitgeoefend in) 
Hoogovenbedrijf (het), daaronder al of niet begrepen het vervaardigen van 
cokes en lichtgas . . . . . . . . . . . . . . . . . . ·. . . . . . 
Staal (het bedrijf van walsen van) . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lettergietersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Non-ferro metalen (het bedrijf van pletten en walsen van) en het bedrijf 
van persen van buizen van compositie of lood . . . . . . . . . . . 
Kleinere voorwerpen van metaal (het bedrijf van vervaardigen van) 
Kleinere massa-artikelen van metaal (het bedrijf van vervaardigen van), 
waarbij veel pers-, stamp- en ponswerk wordt verricht . . . . . . . . 
Metaalgieters- en -smeltersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . 
Smederijen (het bedrij f, uitgeoefend in) met krachtwerktuig, het herstel
len van rijwielen daaronder al of niet begrepen, en het bedrijf van vervaar
digen en herstellen van stalen rollend materieel, stalen ramen en andere 
kleine staalconstructies . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Smederijen (het bedrijf, uitgeoefend in) zonder krachtwerktuig, het her
stellen van rijwielen daaronder al of niet begrepen, het bedrijf van auto
geen of electrisch lassen, het bedrijf, uitgeoefend in autoplaatwerkerijen, 
het spuiten van automobielen en reparatie van de bekleding al of niet 
daaronder begrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verzinken of vertinnen (het bedrijf van), voorzover dit niet langs galvano-
technische weg geschiedt . . . . . . . . . . . . . . 
Metaaldraaiersbedrij f (het) 
Zink, tin en aluminium (het bedrijf van vervaardigen van) 

GROEP XII 
Vervaardigen van stoom- of andere werktuigen, instrumenten, enz. 

Automobiel- en motorrijwielfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) en het 
b edrijf van monteren van automobielen uit van derden betrokken onder-
delen . . ..... .... ....... . . ....... . . 
Vliegtuigen (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van) . . . . . . 
Bruggenbouw- en staalconstructiewerkplaatsen (het bedrijf, uitgeoefend 
in) en het bedrijf van monteren en demonteren van bruggen, staalcon
structies, stoomketels en tanks . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Dynamo 's, electro-motoren en transformatoren (het bedrijf van vervaar
digen van), daaronder al of niet begrepen het installeren . . . . . . 
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280 

286 

287 
289 

291 

293 

299 

301 

301bis 
302 

303 

307 

308 

3II 

312 

313 

314 

321 
324 

325 
326 
328 
329 

330 

331 

333 

Gas- en watermeters en automaten (het bedrijf van vervaardigen en her-
stellen van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Gloeilampen, gasontladingslampen en radiobuizen (het bedrijf van ver
vaardigen van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Horlogemakersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Instrumentenfabrieken en instrumentmakerijen (het bedrijf, uitgeoefend 
in) en he,t bedrijf van herstellen van kantoor- en naaimachines . . . . . 
Krachtwerktuigen, arbeids- en andere werktuigen, mechanische appara
ten en toestellen (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . 
Ketelmakersbedrijf (het) en het bedrijf van vervaardigen van grotere re
servoirs, tanks en dergelijke . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Krachtwerktuigen, arbeids- en andere werktuigen, mechanische appara
ten en toestellen (het bedrijf van herstellen van) . . . . . . . . . 
Machines, drijfwerk, toestellen en zwaardere buisleidingen (het bedrijf van 
monteren en demonteren van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Automobielen (het bedrijf van slopen van) . . . . . . . . . . . . 
Machines, stoomketels, tanks en staalconstructies (het bedrijf van slopen 
van), al of niet samengaande met de handel in oud ijzer . . . . . . . 
Muziekinstrumenten (het bedrijf van vervaardigen of herstellen van) , de 
handel in muziekinstrumenten daaronder al of niet begrepen . . . . . 
Rijwielen (het bedrijf van herstellen van). het herstellen van motorrijwie
len, het verkopen en het gelegenheid geven tot stalling van rijwielen en 
motorrijwielen daaronder al of niet begrepen . . . . . . . . . . . . 
Rijwielfabrieken en rijwielmontage-inrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend 
in), het inbouwen van lichte rijwielmotoren daaronder al of niet begrepen 
Stoomketels en buisleidingen (het bedrijf van aanbrengen van isolatie aan), 
het vervaardigen van isolatiemateriaal daaronder al of niet begrepen 
Toestellen en apparaten (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van 
electrische) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Torenuurwerken (het bedrijf van vervaardigen, herstellen, onderhouden 
en opwinden van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Electrisch draad, electrische kabels en staaldraadkabels (het bedrijf van 
v ervaardigen van), het trekken van draad daaronder al of niet begrepen 

GROEP XIII. 
Scheepsbouw, vervaardigen van rijtuigen 

Kinderwagens (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van) 
Wagenmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig en het carrosseriemakers-
bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Rijtuigmakers- of wagenmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig 
Schilderen en spuiten van rijtuigen (het bedrijf van) . . . . . . 
Scheepsmakersbedrijf (het) met krachtwerktuig . . . . . . . . . . 
Scheepsmakersbedrijf (het) zonder krachtwerktuig en het scheepstuigers
en scheepstakelaarsbedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scheepsschildersbedrijf (het) al of niet samengaande met het afbikken, 
zandstralen en schoonmaken va, scheepswanden en -ruimen; de bedrijven 
van schilderen van staalconstructies, cementeren en mastieken van scheeps
ruimen; het bedrijf van bikken van scheepswanden of ijzerconstructies, 
schoonmaken of ontgassen van scheepsruimten of tanks; het zandstralers-
bedrijf . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Scheepsslopersbedrijf (het). daaronder al of niet begrepen het slopen van 
machines en ketels en al of niet samengaande met de handel in oud ijzer 
Roeiboten, kleine zeilboten, kano's en dergelijke (het bedrijf van maken 
of herstellen van), daaronder al of niet begrepen het verschaffen van een 
ligplaats, het gelegenheid geven tot opbergen en het verhuren . . . . . 

GROEP XIV 
Papier, enz. 

336 Boekbinders- en linieerdersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . 
338 Cartonnages en papierwaren (het bedrijf van vervaardigen van) met 

krachtwerktuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
339 Cartonnages en papierwaren (het bedrijf van vervaardigen van) zonder 

krachtwerktuig . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
340 Behangselpapier (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . 
342 Lompen, oud papier en andere afval, met uitzondering van oude metalen 

(het bedrijf van sorteren van). al of niet samengaande met het persen van 
lompen, oud papier en andere afval, met uitzondering van oude metalen, 
daaronder al of niet begrepen de handel in lompen, oud papier en andere 
afval ........... . ......... .... . · .. . 

343 Papier (het bedrijf van vervaardigen van). het vervaardigen van cellulose 
daaronder a l of niet begrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

348bis Strocarton (het bedrijf van vervaardigen van) en het bedrijf van vervaar
digen van cellulose of strostof . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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359 

360 

36obis 
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387 
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397 
399 
402 

406 

408 

409 
410 

4II 

GROEP XV 
Textiele nijverheid 

Katoendrukkersbedrijf (het) , daaronder al of niet begrepen het verven, 
appreteren en bleken van kat'oenen stoffen . . . . . . . . . . . . . 
Spinners- en twijndersbedrijf (het), hieronder niet begrepen het spinnen 
of twijnen van kunstzijde in de kunstzijdefabrieken . . . . . . . . . 
Kunstzijdespinnerijen (het bedrijf, uitgeoefend in) . . . . . . . . . 
Weversbedrij f (het). daaronder niet begrepen het weven van matten of 
tapijten en het bedrijf van vervaardigen van vilt . . . . . . . . . 
Kunstblekerijen van katoen en linnen ( het bedrijf, uitgeoefend in) en het 
bedrij f, uitgeoefend in sterkerijen en aprreteerderijen . . . . . . . . 
Netten (het bedrijf van vervaardigen en herstellen van), de twijnderij 
daaronder al of niet begrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Poetskatoen (het bedrijf van vervaardigen van) en het bedrijf van pluizen 
van katoen en wol . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Spinnerijafval (het reinigen en sorteren van) . . . . . . . . . . . . 
Tapijten en matten (het bedrijf van vervaardigen van), voor zover niet be
doeld onder no. 145 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tricot-goederen (het bedrijf van vervaardigen van) en het bedrijf, uitge-
oefend in brei-inrichtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . · 
Verven van stoffen en garens (het bedrijf van) . . . . . . . . 
Kapok- en wattenfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) . . . . 
Touw (het bedrijf van vervaardigen van) met krachtwerktuig . 
T ouw (het bedrijf van vervaardigen van) zonder krachtwerktuig 

GROE P XVI 
Gas, electriciteit en water 

Centralen (het bedrijf, uitgeoefend in electrische) en het bedrijf van distri
bueren van electriciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Lichtgasfabrieken (het bedrijf van exploiteren van), het distribueren van 
lichtgas daaronder al of niet begrepen . . . . . . . . . . . . . . 
Lichtgas (het bedrijf van distribueren van) . . . . . . . . . . . . 
W aterleidingen (het bedrijf van exploiteren van) en het bedrijf van dist ri
bueren van water . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

GROEP XVII 
B ereiding van voedings- en genotmiddelen 

Aardappelmeel, sago , aardappelstroop, dextrine, dextrose, glucose of stijf-
sel (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . . • . . . 
Abattoirs (het bedrijf uitgeoeffend in) . . . . . . . . . . . . . . 
Darmenbewerkingsinrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in) . . . . . 
Alcohol, gist en spiritus (het bedrijf van vervaardigen van) en het branders
bedrijf, daaronder al of niet begrepen de mouterij, distilleerderij en gist-
pakkerij ... ... . . .... . . . . . ... ...... . 
Azijnmakersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Beetwortelsuiker (het bedrijf van vervaardigen van) en het bedrijf van raf
fineren van suiker, daaronder al of niet begrepen de vervaardiging van 
kandij .... .. .. . . . ... .. . . . .. . ...... . 
Bierbrouwersbedrijf (het), de vervaardiging van kunstijs daaronder al of 
niet begrepen , en het bedrijf, uitgeoefend in mouterijen . . . . . . . . 
Biscuits, koekjes, koek en banket (het bedrijf, uitgeoefend in fabrieken ter 
vervaardiging van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brood-, koek-, beschuit- en banketbakkersbedrijf (het), het houden van in
richtingen, waar eet- en drinkwaren kunnen worden genuttigd, daaronder 
al of niet begrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Consumptieijs (het bedrijf van vervaardigen van) , het houden van inrich
tingen, waar dit ijs kan worden genuttigd daaronder al of niet begrepen . 
Bakkerij- en banketbakkerijgrondstoffen (het bedrijf van vervaardigen 
van) en het bedrijf van vérvaardigen van vermicelli, macaroni en pud
dingpoeder, voor zover niet uitgeoefend in meelfabrieken . . . . . . . 
Cacao, chocoladewaren en suikerwerk (het bedrijf van vervaardigen van) 
Cichorei of koffiestroop (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . 
Exportslachtersbedrijf (het), het loonslachtersbedrijf, het slachtersbedrijf 
zonder winkelverkoop en het destructiebedrijf . . . . . . . . . . . 
Haringpakkersbedrijf (het) en het bedrijf, uitgeoefend in visbewerkingsin-
richtingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Koffiesorteerders- en koffiebrandersbedrijf (het) en het bedrijf van ver-
werken van thee . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Margarine (het bedrijf van vervaardigen van) . . . . . . . . . . . 
Kunstmineraalwater of gazeuse-dranken (het bedrijf van verv:aardigen 
van), al of niet samengaande met de handel in alcoholhoudende d ranken 
Kunstijs (het .bedrijf van vervaardigen van) . -. . . . . . . . . . . 
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Verduurzamen van levensmiddelen, vervaardigen van jam, vruchten
stroop, vruchtensappen of limonadesiroop, drogen van groenten, kruiden, 
vruchten, enz. met krachtwerktuig (het bedrijf van), de fabricage van 
blik- of glasverpakking voor conservenfabrieken daaronder niet begrepen 
Verduurzamen van levensmiddelen, vervaardigen vanjam, vruchtenstroop, 
vruchtensappen of limonadesiroop, drogen van groenten, kruiden. vruch
ten, enz. zonder krachtwerktuig (het bedrijf van), de fabricage van blik
of g!asverpakking voor conservenfabrieken daaronder niet begrepen . 
Likeurstokers- en distilleerdersbedrijf (het) en het bedrijf van vervaardi
gen van elixer of natuurlijke essences, het maken van vruchtensappen en 
de handel in wijn en gedistilleerd daaronder al of niet begrepen . . . . 
Meelfabrieken en malerijen van granen, veevoeder, vis-, vlees- of bloed
meel (het bedrijf, uitgeoefend in), het gruttersbedrijf, het gort-, koffie- en 
rijstpellersbedrijf en het bedrijf van vervaardigen van honden- en katten
brood , de handel in genoemde of aanverwante artikelen daaronder al of 
niet begrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Mosterd (het bedrijf van vervaardigen van) en het specerijmalersbe-
drijf . . . . . . . . . . . . . . . . ...... . 
Sigarenmakersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . 
Sigarettenmakersbedrijf (het) . . . . . . . . 
Oliefabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in,) het vervaardigen van veekoe
ken al of niet daaronder begrepen, en het bedrijf van zuiveren, koken of 
smelten van dierlijke of plantaardige oliën of vetten 
Tabakskerversbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . 
Vleeswarenfabrieken (het bedrijf, uitgeoefend in) 
Zoutziedersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . 
Consumptiemelk, melkproducten, melkpoeder, blokmelk, boter, kaas, 
caseïne, gecondenseerde melk en dergelijke (het bedrijf, uitgeoefend in fa
brieken van). de blikjesfabricage daaronder niet begrepen . . . . . . 

GROEP XVIII 
Handel, verkeersu,ezen, enz. 

Aannemers van verhuizingen (het bedrijf, uitgeoefend door), opslaan van 
inboedels daaronder al of niet begrepen . . . . . . . . . . . . . 
Administratieve en andere bureauwerkzaamheden (de bedrijven, waarin 
uitsluitend worden verricht), voor zover niet bedoeld onder de nummers 
437ter en 441ter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Automobielen en motorrijwielen (het bedrijf van stallen, onderhouden en 
herstellen van) al of niet samengaande met de handel in automobielen en 
motorrijwielen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Begraafplaatsen (het bedrijf van exploiteren van) . . . . . . . . . 
Begrafenisondernemers (het bedrijf, uitgeoefend door) . . . . . . . 
Handelsbeurzen, markten, tentoonstellingen, veilingen of verkopingen 
(het bedrijf van houders van), het houden van reizende tentoonstellïngen 
hieronder niet begrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Architecten-, expertise-, ingenieurs-, en taxatiebureaux (het bedrijf, uit
geoefend door houders van) . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Bergers van schepen en ladingen (het'bedrijf, uitgeoefend door) 
Bibliotheken, leesinrichtingen en musea (het bedrijf van houders van) 
Bewaarplaatsen voor huisdieren (het bedrijf van houders van) 
Bioscopen (het bedrijf, uitgeoefend door houders van vaste), de bedrijven 
van geven van toneelvoorstellingen, concerten en andere publieke ver
makelijkheden in vaste gebouwen, daaronder al of niet begrepen het ver
huren van gebouwen en lokalen en het bedrijf van exploiteren van toiletten 
en vestiaires . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Brandweerbedrijf (het), uitgeoefend door een beroepsbrandweer 
Brandweerbedrijf (het), daaronder niet begrepen het bedrijf, uitgeoefend 
door een beroepsbrandweer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Verzekeringsmaatschappijen en assurantiekantoren (het bedrijf, uitgeoe-
fend door) ................ . ........ . 
Carroussels, hippodromes, circussen en andere publieke- en kermis-verma
kelijkheden (het bedrijf, uitgeoefend door houders van verplaatsbare) . 
Bioscopen, danstenten, tentoonstellingen, kermiskramen, e.d. (het bedrijf, 
uitgeoefend door houders van verplaatsbare) . . . . . . . . . . . 
Dansinstituten, danslokalen, schermscholen, bad- en zweminrichtingen, 
kampeerterreinen, inrichtingen voor heilgymnastiek en massage of andere 
sportlokalen en sportterreinen (het bedrijf van houden van) . . . . . 
Gebouwen, lokalen en woningen (het bedrijf van verhuren van), het onder
houden daaronder niet begrepen . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Goederen (het bedrijf van dragen, stapelen en wegbergen van) en de be
drijven uitgeoefend door kruiers, veedrijvers en aanplakkers . . . . . 
Handkarren, transportrijwielen, bakfietsen, roei- en zeilboten, kano's, 
schuiten, tenten, kramen, dekkleden, e.d" aannemersmateriaal, machine
rieën, droogdokken en vrachtwagens (het bedrijf van verhuren van), al of 
niet samengaande met het onderhouden daarvan . . . . . . . . 
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449 
450 
451 

453 
454bis 
454ter 

455 I 

455II 

455bis 
457 

457bis 

458 
461 

462 
465 

469 

476 
477 

478 

48oter 

487bis 
488 
489 
490 

491 
493 l 
493Il 

493lll 

Hotel- en pensionhoudersbedrijf (het), het koksbedrijf en het bedrijf van 
houders van inrichtingen, waar eet- en drinkwaren genuttigd kunnen wor-
den ...................... ... . .. . 
Hout opslaan (het bedrijf van) en het steenzettersbedrijf . . . . . . . 
Hourvlottersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Kappers- en haarwerkersbedrijf (het) en het bedrijf van exploiteren van 
schoonheids- en voetverzorgingsinstituten . . . . . . . . . . . . . 
Bewakingsdiensten (het bedrijf van verrichten van) . . . . . . . . 
Laden of lossen met grijpers (het bedrijf van) . . . . . . . . . . . 
Laden of lossen met pneumatische of andere elevatoren, jacobsladders, 
transporteurs of kolentippen (het bedrijf van) . . . . . . . . . . . 
Laden of lossen van binnen- en vissersschepen, voor zover niet vallende 
onder de nrs. 454bis, 454ter en 455II, onder deze werkzaamheden begrepen 
het dragen , stapelen en wegbergen van goederen uit aan de wal geloste 
schepen ... .......... .. ......... ... . 
Laden of lossen van zeeschepen, daaronder begrepen het laden uit en lossen 
in binnen- of vissersschepen, al deze werkzaamheden voor zover niet val
lende onder de nrs. 454bis en 454ter en voorts onder deze werkzaamheden 
begrepen het dragen, stapelen en wegbergen van goederen uit aan de wal 
geloste schepen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Luchtvaartondernemersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . 
Oesterkwekers en mosselkwekers (het bedrijf, uitgeoefend door) en het 
oesterputhouders- en mosselvissersbedrijf . . . . . . . . . . . . . 
Onderwijsinrichtingen (het bedrijf, uitgeoefend in), de laboratoriumwerk
zaamheden daaronder al of niet begrepen en het bedrijf, uitgeoefend in 
laboratoria voor wetenschappelijk en technisch onderzoek . . . . . 
Overzetveren (het bedrijf van exploiteren van) . . . . . . . . . . . 
Rijtuigondernemersbedrijf (het), het stallinghoudersbedrijf, het rijschool
houdersbedrijf en het bedrijf van verhuren van rijpaarden . . . . . . 
Rijwielbewaarplaatsen en parkeerterreinen (het bedrijf van exploiteren van) 
Schepen (het bedrijf van vervoeren van personen, goederen of dieren met), 
het schuitenvoerdersbedrijf en het sleepdienstondernemersbedrijf 
Sluizen, beweegbare bruggen, overtomen en tollen (de bedrijven van be
dienen van) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Spoor- en tramwegondernemingen (het bedrijf, uitgeoefend in) 
Stukgoederen (het bedrijf van onderhouden van een geregelde dienst tot 
vervoer van) en het onderhouden van besteldiensten binnen de bebouwde 
kom der gemeenten, voor zover uitgeoefend met door dieren getrokken of 
motoren bewogen wagens . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Telegraaf- of telefoonondernemingen, radiozend- en ontvangststations 
en radiocentralen (het bedrijf, uitgeoefend in) en de brievenposterij . . . 
Uitgeversbedrijf (het) van dagbladen of periodieken, niet samengaande 
met een drukkerij, echter al of niet samengaande met het verspreiden van 
dagbladen, periodieken en het bedrijf van verspreiden van dagbladen, 
periodieken en strooibiljetten. . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vemen (het bedrijf der) en het pakhuismeestersbedrijf . . . . . . . 
Kledingstukken, handdoeken, poetsdoeken en ander linnengoed (het be
drijf van verhuren van), niet samengaande met het wassen daarvan, en 
het bedrijf, uitgeoefend in fi!mverhuurinrichtingen . . . . . . . . . 
Verkoop in het klein aan de woningen der afnemers (het bedrijf van) en 
het bedrijf van venten van koopwaren al of niet samengaande met het 
winkelhouders bedrijf; het bedrijf van ophalen van goederen, die gewassen, 
gestoomd of geverfd moeten worden en het terugbrengen daarvan, niet 
samengaande met het wassen, stoi;nen of verven van die goederen . 
Vervoeren van personen per autobus of per automobiel (het bedrijf van) 
Vissersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Vrachtwagenondernemersbedrijf (het) 

l. voor zover uitgeoefend met door dieren getrokken vrachtwagens 
ll. voor zover uitgeoefend met door motoren bewogen vrachtwagens 
Weegbruggen (het bedrijf van exploiteren van) . . . . . . . . . . 
Wegers of meters (het bedrijf van) . . . . . . . . . . . . . . . 
P oeliersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Slagersbedrijf (het), daaronder al of niet begrepen het-vervaardigen van 
vleeswaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Winkelhoudersbedrijf (het) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Sanatoria voor longtuberculose (het bedrijf van exploiteren van); 
Sanatoria voor chirurgische tuberculose (het bedrijf van exploiteren van); 
het exploiteren van ziekenhuizen, waaraan een speciale afdeling voor ver
pleging van tuberculosepatiënten verbonden is, het houden van nazorg
inrichtingen en van medische consultatiebureaux voor tuberculosepatiën
ten en het exploiteren van inrichtingen voor geestelijk gestoorden; 
Ziekenhuizen, verzorgingshuizen rusthuizen, kinderbewaarplaatsen en 
andere verplegings- en verzorgingsinrichtingen (het bedrijf van exploite
ren van), met uitzondering van die, bedoeld onder de nummers 493 I en 
493 Il . . . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . , . . . . . . 
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Art. 5 Het bedrijf van handelaars, daar
onder al of niet begrepen het winkelhouders
bedrijf, is ten aanzien van elke onderneming, 
waarin het wordt uitgeoefend, ingedeeld in 
de gevarenklasse, welker middencijfer het 
meest nabij komt aan het cijfer, dat gevonden 
wordt door toepassing van de formule: 

l1 X g1 + l 2 X g2+ .. ... . 
l1 + l2+ ...... . 

In deze formule stellen l1 , l2 , enz., voor de 
bedragen van het voor premieberekening in 
aanmerking komend loon ten aanzien van 
elke groep van gelijksoortige werkzaamheden, 
in de betrokken onaerneming over enig tijd
vak; terwijl g1 , g2, enz., voorstellen de midden
cijfers der gevarenklassen, in artikel 4 van 
dit besluit aangewezen voor de bedrijven, 
welke in de onderneming zouden worden uit
geoefend, indien de bedoelde groepen van 
werkzaamheden elk een zelfstandige bedrijfs
uitoefening uitmaakten. 

Art. 6 Indien een verzekeringsplichtig 
bedrijf niet genoemd is in de artikelen 4 of 5 
van dit besluit, doch wel in artikel 3 van de 
algemene maatregel van bestuur ter uitvoe
ring van artikel 52 der Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 1922, wordt het geacht te zijn 
ingedeeld in de gevarenklasse, welker midden
cijfer het meest nabij komt aan het cijfer, dat 
wordt gevonden door het middencijfer der 
gevarenklasse, in laatstbedoeld besluit voor 
dat bedrijf aangewezen, te vermenigvuldigen 
met 1,1. 

In alle overige gevallen wordt een verzeke
ringsplichtig bedrijf, dat niet is genoemd in 
de artikelen 4 of 5 van dit besluit, geacht te 
zijn ingedeeld in dezelfde gevarenklasse als 
het in artikel 4 genoemde bedrijf, waarmede 
het naar de aard der daarin uitgeoefende 
werkzaamheden het meest overeenkomt. 

Is laatstbedoeld bedrijf ingevolge de laatste 
zinsnede van het eerste lid van artikel 29 der 
Ongevallenwet 1921 in verschillende gevaren
klassen ingedeeld, dan wordt het niet in de 
artikelen 4 en 5 genoemde bedrijf geacht te 
zijn ingedeeld in de . gevarenklasse, waarin 
is ingedeeld het in artikel 4 genoemde bedrijf, 
voor zover het wordt uitgeoefend in de niet 
afzonderlijk genoemde plaatsen. 

Art. 7 Ondernemingen, waarin uitsluitend 
worden uitgeoefend bedrijven, in artikel 4 
genoemd onder de nummers 38, 46, 71, 197, 
218, 343, 390, 399, 439ter en 448, en die met 
toepassing van het in artikel I bedoelde 
Koninklijk besluit van 16 April 1925 door het 
bestuur der Rijksverzekeringsbank in een be
paalde gevarenklasse zijn ingedeeld, worden 
van de datum van inwerkingtreding van dit 
besluit af geacht te zijn ingedeeld met toe
passing van dit besluit. 

Art. 8 Dit besluit, dat kan worden aan
gehaald onder de titel: .,Indelingsbesluit 
1948 industriële ongevallenverzekering", 
treedt in werking met ingang van I Januari 
1949. 

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

Soestdijk, 23 November 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 
(Uitgeg. 21 December 1948.) 
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23 November z948. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Koninklijk besluit vaµ 
21 September 1923, Staatsblad No. 459, 
tot vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur, als bedoeld in artikel 
52 der Land- en Tuinbouwongevallen
wet 1922. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 25 October 1948, no. 
5426, afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op artikel 52 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922; 

De Raad van State gehoord (advies van 
g November 1948, No. 40); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 17 November 1948, 
_No. 5962, Afdeling Sociale Verzekering; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Het eerste lid van artikel 4 van 

het Koninklijk besluit van 21 September 
1923, Staatsblad no. 459, zoals dat laatste
lijk is gewijzigd bij het Koninklijk besluit 
van 12 April 1948, Staatsblad no. I 149, 
wordt gelezen als volgt: 

" Indien een verzekeringsplichtig bedrijf 
niet genoemd is in artikel 3 van dit be
sluit, doch wel in de artikelen 4 of 5 
van het Indelingsbesluit 1C148 industriële 
ongevallenverzekering, wordt het geacht 
te zijn ingedeeld in de gevarenklasse, 
welker middencijfer het meest nabij komt 
aan het cijfer, dat gevonden wordt door 
het middencijfer der gevazenklasse, in dat 
besluit voor dat bedrijf aangewezen, te 
vermenigvuldigen met o.g.". 
Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 

ingang van 1 Januari 1949. 
Onze Minister van Sociale Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State. 

Soestdijk, 23 November 1948'. 
JULIANA. 

De Min. v . Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

(Uitgeg. zz December z948.) 
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25 November 1948. WET, tot samenvoeging 
van de gemeenten Breukelen-Nijenrode 
en Breukelen-St. Pieters . 

Bijl. Hand. II 48/49, rn25; 
Hand. 11 48/ 49, bladz. 296 ; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1025; 
Hand. I 48/49, bladz. 
Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut I doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, de gemeenten Breukelen
Nijenrode en Breukelen-St. Pieters samen te 
te voegen; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State ge
hoord, en met gemeen overleg der Staten
Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 
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Art. 1. Met ingang van I Januari 1949 
worden de gemeenten Breukelen-Nijenrode 
en Breukelen-St . Pieters samengevoegd tot 
een nieuwe gemeente, welke de naam Breu
kelen draagt . 

Art. 2. I. Te rekenen van I Januari 1949 
gaan alle rechten, lasten, verplichtingen en 
bezittingen der samen te voegen gemeenten 
over op de nieuwe gemeente, zonder dat daar
voor een nadere akte wordt gevorderd. 

2. Voor zover wettelijke bepalingen voor 
overdracht van de in het eerste lid bedoelde 
rechten en bezittingen overschrijving in 
openbare registers eisen, zal die door de zorg 
van burgemeester en wethouders der nieuwe 
gemeente geschieden krachtens deze wet. 
· Art. 3. 1. De bevoegdheden van de 
machten en ambtenaren der samen te voegen 
gemeenten gaan met ingang van I Januari 
1949 over op de machten en ambtenaren der 
nieuwe gemeente. 

2. De door of vanwege het bevoegd gezag 
in dienst der samen te voegen gemeenten aan
gestelde ambtenaren - met inbegrip van de · 
personen, in dienst van die gemeenten op 
arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht 
werkzaam - worden van I Januari 1949 af 
geacht in dezelfde rang en op dezelfde voet 
in dienst te zijn van de nieuwe gemeente, met 
dien verstande, dat het bevoegd gezag ver
plicht is, vóór I April 1949 te bepalen, of en 
zo ja, in welke rang en op welke voet de hier 
bedoelde personen in dienst van de nieuwe 
gemeente werkzaam zullen blijven. 

Voor blijvende werkzaamheid komt 
slechts in aanmerking een financieel gelijk
waardige betrekking, waaronder verstaan 
wordt een betrekking of vereniging van be
trekkingen, die de ambtenaar tenmimste een 
inkomen oplevert, als aan zijn betrekking 
laatstelijk vóór I Januari 1949 was verbon
den, voor zover dit inkomen als wedde in de 
zin der Pensioenwet 1922 (Staatsblad no. 240) 
is of, ware het in pensioenengerechtigde dienst 
genoten, zou zijn aan te merken, vermeerderd 
met de kindertoelage, indien die toelage niet 
reeds in die wedde is begrepen, welke de be
trokken ambtenaar genoot of, bij wijziging 
van het aantal kinderen, zou hebben genoten. 

Voor de regeling van de wedden der perso
nen , die in dienst der samen te voegen ge
meenten werkzaam waren, worden ten min
ste de diensttijd en de salarisregeling in aan
merking genomen, welke in de betrokken 
gemeente voor de berekening van hun wed
den zouden hebben gegolden. 

3. De op 31 December 1948 in of voor 
elk der samen te voegen gemeenten geldende 
rechtsvoorschriften behouden hun rechts
kracht, totdat het bevoegd gezag anders 
zal hebben bepaalt. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
is verplicht vóór I Januari 1951 te bepalen, 
welke gemeentelijke besluiten in het gebied 
der nieuwe gemeente zullen gelden. 

Het bevoegd gezag der nieuwe gemeente 
is verplicht vóór I April 1949 ten aanzien van 
de rechtstoestand van de in dienst der nieuwe 
gemeente werkzame personen een nadere 
regeling te treffen. 

De instructies voor de secretaris en de ont
vanger der opgeheven gemeente Breukelen
N ijenrode gelden voor de secretaris, resp. de 
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ontvanger van de nieuwe gemeente, totdat 
zij door andere zijn vervangen, 

4, Indien de burgemeester der samen te 
voegen gemeenten wordt benoemd tot burge
meester der nieuwe gemeente, geniet hij 
boven zijn overeenkomstig de voor de bezol
diging van de burgemeesters geldende rege
len vast te stellen bezoldiging een persoon
lijke toelage uit de gemeentekas, gelijk aan 
het verschil tussen de bezoldiging, welke door 
hem op 31 December 1948 als burgemeester 
der samen te voegen gemeenten werd geno
ten, en het bedrag zijner bezoldiging als bur
gemeester der nieuwe gemeente. Deze toelage 
wordt in zijn pensioensgrondslag opgenomen. 

5, Gedurende de tijd, dat de burgemees
ter de in het vorige lid bedoelde persoonlijke 
toelage geniet, zal de nieuwe gemeente van 
het Rijk jaarlijks een bijdrage in die toelage 
ontvangen ten belope van 75 ten honderd. 

6. De jaarwedden van de secretaris, de 
ontvanger. en de ambtenaren van de burger
lijke stand der nieuwe gemeente worden zo 
nodig opnieuw vastgesteld door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht. 

Art. 4. 1. De candidaatstelling en de 
eventuele stemming voor de verkiezing van 
de leden van de raad der nieuwe gemeente 
geschieden op de dagen, door Gedeputeerde 
Staten van Utrecht te bepalen. 

2. Tot deelneming aan deze verkiezing 
zijn bevoegd de personen, voorkomende op 
de volgens artikel 6 geldende lijsten van kie
zers voor de gemeenteraad. 

3. Het indelen van de nieuwe gemeente 
in stemdistricten overeenkomstig artikel 31 
der kieswet en het benoemen van de leden 
en plaatsvervangende leden van het hoofd
stembureau en de stembureaux voor deze 
verkiezing geschieden door burgemeester en 
wethouders der gemeente Breukelen-Nijen
rode , 

4. De raad der gemeente Breukelen
Nijenrode onderzoekt de geloofsbrieven der 
leden van de raad der nieuwe gemeente. 

5. Voor de toepassing van artikel 5 en 
artikel 86 der gemeentewet wordt de bevol
king der nieuwe gemeente geacht te bestaan 
uit de som van het aantal inwoners van de 
samen te voegen gemeenten volgens de laat
stelijk door het Centraal Bureau voor de 
Statistiek openbaar gemaakte bevolkings
cijfers. 

6. De dag der eerste vergadering van de 
raad der nieuwe gemeente wordt bepaald 
door Gedeputeerde Staten van Utrecht. 

7. De leden van de nieuw gekozen raad 
der nieuwe gemeente en de door die raad ge
kozen wethouders hebben zitting tot de eer
ste Dinsdag van September 1953. 

8. De reglementen van orde voor de ver
gaderingen van de raad en het college van 
burgemeester en wethouders der gemeente 
Breukelen-Nijenrode gelden voor de nieuwe 
gemeente, totdat zij door andere zijn vervan
gen. 

Art. 5. 1 . Met afwijking van het bepaal
de in artikel 4, tweede lid, der gemeente
wet worden zij, die gedurende de laatste 
twaalf maanden hun werkelijke woonplaats 
haddert in het gebied der rnmen te voegen 
gemeenten, van I Januari 1949 af als inge
zetenen der nieuwe gemeente beschouwd. 
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2. Zij, die zich in de loop der laatste 
twaalf maanden gevestigd hebben in het 'ge
bied der ~amen te voegen gemeenten, worden 
geacht van de datum van vestiging af hun 
werkelijke woonplaats te hebben gehad in de 
nieuwe gemeente. 

Art. 6. Van I Januari 1949 af vormen de 
kiezerslijsten der op te heffen gemeenten 
samengevoegd de kiezerslijst der nieuwe ge
meente, totdat zij overeenkomstig de kies
wet door een nieuwe lijst is vervangen. 

Ar. 7. I. Aan de vaste ambtenaren, die 
tengevolge van deze samenvoeging worden 
ontslagen, wordt, voor zover zij niet in de 
termen vallen om pensioen, uitgezonderd 
vervroegd ouderdomspensioen, als bedoeld 
in artikel 48, eerste lid, onder b, der Pensi
sioenwet 1922 (Staatsblad nr. 240), te genie
ten, met ingang van de dag van ontslag, ten 
laste der nieuwe gemeente, een wachtgeld 
verleend. 

Als ambtenaren in vaste dienst worden 
mede aangemerkt de ambtenaren in tijde
lijke dienst, die een niet wezenlijk onder
broken diensttijd van ten minste vijf jaren 
als ambtenaar in vaste of tijdelijke dienst bij 
een publiekrechtelijk lichaam hebben ver
vuld, tenzij zij belast zijn met werkzaam
heden, welke een tijdelijk karakter dragen. 

·De toekenning van wachtgeld en het ne
men van beslissingen daaromtrent geschie
den door burgemeester en wethouders der 
nieuwe gemeente, onder goedkeuring van 
Gedeputeerde Staten van Utrecht , met in
achtneming van de volgende bepalingen. 

2. Aan de personen, bedoeld in het vorige 
lid, wordt wachtgeld toegekend: 

a. indien zij op I Januari 1949 een dienst
tijd van ten minste 10 jaren hebben volbracht 
en het aantal jaren van die diensttijd, teza
men met het aantal jaren van de leeftijd, die 
zij ten tijde van het ontslag hebben bereikt, 
60 of meer bedraagt, tot het tijdstip, waarop 
ingevolge het hieronder bepaalde het wacht
geld eindigt ; 

b. voor de overigen gedurende een tijd
vak, gelijk aan hun diensttijd. 

Het wachtgeld eindigt in ieder geval, zo
dra de op wachtgeld gestelde in de termen 
valt om pensioen - uitgezonderd vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in artikel 48, 
eerste lid, onder b, der Pensioenwet 1922 
(Staatsblad nr. 240) - te genieten. Voor hem, 
die in het genot is gesteld van vervroegd 
ouderdomspensioen, als bedoeld in de vori 
ge zin, vervalt het wachtgeld, zodra het ge
lijk is aan of minder bedraagt dan dat pen
soien en anders bij het bereiken van de 65-
jarige leeftijd. 

Onder "diensttijd" wordt in dit artikel ver
staan alle aan het ontslag voorafgaande tijd, 
welke in aanmerking komt voor pensioen, 
onverschillig in dienst van welk lichaam die 
tijd is doorgebracht, met dien verstande , dat 
alle diensttijd slechts éénmaal wordt mede
getelt en diensttijd uit een nevenbetrekking 
slechts in aanmerking komt, indien het wacht
geld uit hoofde van ontslag uit die betrekking 
wordt toegekend. 

3. Het bedrag van het wachtgeld wordt 
berekend naar de wedde in ' de zin der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad nr. 2 40), welke aan de 
betrekking, waaruit de belanghebbende ten
gevolge van de samenvoeging werd ontslagen 
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laatstelijk vóór I Januari 1949 was verbonden, 
vermeerderd met kindertoelage, indien die 
toelage niet reeds in die wedde is begrepen, 
met dien verstande, dat de wedde of de som 
van wedde en kindertoelage dezelfde vermin
dering of vermeerdering ondergaat, welke 
de kindertoelage tengevolge van de wijziging 
van het aantal kinderen, dat voor die toelage 
in aanmerking komt, zou ondergaan, indien 
de belanghebbende in dienst zou zijn gebleven. 
Het wachtgeld is gedurende de eerste drie 
maanden gelijk aan de wedde of de som van 
wedde en kindertoelage en bedraagt daarna 
gedurende dröe maanden 85 en vervolgens 
70 ten honderd van die wedde of som. 

4. Indien op of na de datum van het in
werkingtreden van deze wet in de regeling 
van de wedden of kindertoelagen van de amb
tenaren der nieuwe gemee·nte een wijziging 
wordt gebracht, welke geen verband houdt 
met de samenvoeging, wordt de in het derde 
lid bedoelde wedde of de som van wedde en 
kindertoelage voor de toepassing van dit ar
tikel en het volgende op overeenkomstige 
wijze gewijzigd. 

5. Wanneer de op wachtgeld gestelde uit 
of in verband met arbeid of bedrijf op of na 
1 Januari 1949 inkomsten geniet of gaat ge
nieten, welke hij drie maanden voor de datum 
van ingang van deze samenvoeging niet ge
noot , wordt: 

a. indien hij die inkomsten geniet in 
dienst van één der lichamen, bedoeld in de 
artt. 3, 4, S en 14, tweede lid, der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad nr. 240), uit het bekleden 
van een wethouderschap of van een lidmaat
schap van Gedeputeerde Staten of van de 
Tweede Kamer der Staten-Generaal, zodra 
en zolang het wachtgeld, vermeerderd met 
die inkomsten, voor zover zij als wedde in 
de zin dier wet zijn of zouden zijn aan temer
ken, en in ieder geval met inbegrip van kin
dertoelage, de in het derde lid bedoelde wedde 
of de som van wedde en kindertoelage zou 
overschrijden, het wachtgeld met het bedrag 
dier overschrijding verminderd; 

b. in de overige gevallen het wachtgeld 
voor de duur van die inkomsten met een be
drag, gelijk aan de helft daarvan, verminderd, 
met dien verstande, dat van die inkomsten 
buiten aanmerking blijft een bedrag, gelijk 
aan het verschil tussen het wachtgeld en de 
in het derde lid bedoelde wedde of de som 
van wedde en kindertoelage; 

c. bij gelijktijdig genot van inkomsten, 
als bedoeld onder a en b, het wachtgeld ver
minderd met het eventuele gedeelte der in
komsten onder a, waarmede deze , vermeer
derd met het wachtgeld, het bedrag der in 
het derde lid bedoelde wedde of van de som 
van wedde en kindertoelage overschrijden, 
doch ten aanzien van de overblijvende inkom
sten gehandeld, alsof zij onder b vallen. 

6. Gelijk gevolg als aan het genieten van 
inkomsten, als in het vorige lid bedoeld, zal 
zijn verbonden aan een benoeming in een 
passende betrekking, al wordt deze benoe
ming niet aangenomen, tenzij dit laatste ge
schiedt op grond van bezwaren, welke door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht, de be
langhebbende of diens gemachtigde gehoord, 
althans behoorlijk opgeroepen, deugdelijk 
worden verklaard. 

Onder "passende betrekking" wordt in dit 
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lid verstaan een betrekking of vereniging van 
betrekkingen, welke de betrokken ambtenaar 
in verband met zijn persoonlijkheid en om
standigheden redelijkerwijze kunnen worden 
opgedragen. 

7, Voor de toepassing van het vijfde en 
zesde lid van dit artikel worden in de gevallen, 
waarin de belanghebbende tengevolge van 
de samenvoeging uit meer dan één betrekking 
is ontslagen, de verschillende wachtgelden 
en de verschillende wedden in het derde lid 
bedoeld, tot één wachtgeld en één wedde ver
enigd. 

8. Bij verlies van de betrekking of andere 
bron van inkomsten, waarvan onthouding, 
intrekking of vermindering van wachtgeld 
het gevolg is, vóór het tijdstip, waarop het 
wachtgeld volgens het tweede lid uiterlijk 
eindigt, wordt het wachtgeld niet toegekend, 
onderscheidenlijk niet verhoogd, indien het 
verlies, naar het oordeel van burgemeester 
en wethouders der nieuwe gemeente, het ge
volg was van eigen schuld of van eigen ver
zoek, en daarvoor geen deugdelijke gronden 
aanwezig worden geacht. 

9. Indien de op wachtgeld gestelde amb
tenares in het huwelijk treedt, vervalt voor 
de duur van haar huwelijk het wachtgeld. 

10. Indien een wachtgeld na onderbreking 
opnieuw wordt genoten, wordt voor de be
paling van de duur en het bedrag van het 
wachtgeld de tijd der onderbreking geacht 
op wachtgeld te zijn doorgebracht. 

II. Van het genot van inkomsten, als be
doeld in het vijfde lid, doet de op wachtgeld 
gestelde zo spoedig mogelijk mededeling aan 

. burgemeester en wethouders der nieuwe ge
meente. De op wachtgeld gestelde is gehouden 
ten aanzien van die inkomsten alle door bur
gemeester en wethouders en door Gedepu
teerde Staten van Utrecht verlangde inlich
tingen te verstrekken. 

De op wachtgeld gestelde ambtenares, die 
in het huwelijk treedt, doet daarvan even
eens onverwijld mededeling aan burgemeester 
en wethouders der nieuwe gemeente. 

De op wachtgeld gestelde is verplicht op 
eerste schriftelijke aanzegging van burgemees
ter en wethouders der nieuwe gemeente een 
aanvrage in te dienen tot het verkrijgen van 
invaliditeitspensioen en zich te onderwerpen 
aan het in verband daarmede te verrichten 
geneeskundig onderzoek, als bedoeld in arti
kel 74 der Pensioenwet 1922 (Staatsblad nr. 
240). 

Indien de op wachtgeld gestelde de in dit 
lid bedoelde verplichtingen niet nakomt, kun
nen Gedeputeerde Staten van Utrecht, bur
gemeester en wethouders der nieuwe gemeen
te benevens de belanghebbende of diens ge
machtigde gehoord, althans behoorlijk opge
roepen, het wachtgeld geheel of gedeeltelijk 
vervallen verklaren. 

12. Geschillen over de toepassing van dit 
artikel worden, burgemeester en wethouders 
der nieuwe gemeente benevens de belang
hebbende of diens gemachtigde gehoord, al
thans behoorlijk opgeroepen, beslist door 
Gedeputeerde Staten van Utrecht . 

Art. 8. I. De tijd, krachtens deze wet 
op wachtgeld doorgebracht , wordt , tenzij aan 
de ontslagene een vervroegd ouderdomspen
sioen als bedoeld in het eerste Jid van artikel 
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48 onder b der Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
nr. 240), wordt toegekend uit hoofde van de 
betrekking, waaraan hij het wachtgeld ont
leent, als diensttijd in de zin van laatstge
noemde wet aangemerkt, indien de ontslage
ne in de betrekking, welke hij met wachtgeld 
heeft verlaten, laatstelijk vóór zijn ontslag 
ambtenaar in de zin dier wet was en voor zo
ver die tijd niet parallel loopt met d ienst tij d 
als ambtenaar in een betrekking of in betrek
kingen, waarin vorenbedoelde hoedanigheid 
na dat ontslag werd verkregen. 

2. Als wedde, onderscheidenlijk pensioens
grondslag, dan wel als som der wedden on
derscheidenlijk som der pensioensgrondslagen, 
geldt, uitsluitend voor de berekening van het 
ambtenaarspensioen volgens de Pensioenwet 
1922 (Staatsblad nr. 240) : 

a. gedurende de volgens het vorige lid 
voor pensioen geldige tijd het bedrag, dat 
als wedde of als pensioensgrondslag, onder
scheidenlijk als som der wedden of als som 
der pensioensgrondslagen zou hebben ge
golden, indien de ontslagene de in het derde 
lid van het vorige artikel bedoelde wedde 
gedurende die tijd als ambtenaar in de zin 
dier wet zou hebben genoten; 

b. gedurende de volgens het vorige lid in 
verband met parallel lopende diensttijd niet 
voor pensioen geldige tijd, voor zover de 
wedde of som van wedden in de betrekking 
of in de betrekkingen, waarin de hoedanig
heid van ambtenaar in de zin der Pensioen
wet 1922 (Staatsblad nr. 240), na het ontslag 
werd verkregen, lager is dan de in het derde 
lid van het vorige artikel bedoelde wedde, 
het bedrag, dat als wedde of als pensioens
grondslag, onderscheidenlijk als som van 
wedden of als som van pensioensgrondslagen 
zou hebben gegolden, wanneer de ontslagene 
laatstbedoelde betrekk;ng of betrekkingen 
niet zou hebben bekleed. 

Wanneer hij, die op wachtgeld gesteld is, 
na zijn ontslag meer dan één betrekking ge
lijktijdig bekleedt, wordt het in de vorige zin 
bedoelde bedrag geacht over deze betrek
kingen evenredig te zijn verdeeld in de ver
houding van de werkelijke aan die betrek
kingen verbonden wedden. 

3 . De nieuwe gemeente is voor de ont
slagene jaarlijks een bijdrage aan het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds verschul
digd, te berekenen met overeenkomstige 
toepassing van artikel 36, eerste lid, der 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad nr. 240), op het 
daar sub a genoemde percentage van het be
drag, dat volgens het vorige lid als pensioens
grondslag of als som van pensioensgrondsla
gen voor de berekening van het ambtenaars
pensioen geldt, eventueel verminderd met de 
pensioensgrondslag of de som van pensioens
grondslagen in na het ontslag aangehou den 
betrekkingen of in betrekkingen, waarin de 
hoedanigheid van ambtenaar in de zin van 
evengenoemde wet na het ontslag werd ver
kregen. 

4. Het vierde en vijfde lid van artikel 36 
der Pensioenwet 1922 (Staatsblad nr.240), 
zijn ten aanzien van de nieuwe gemeente van 
overeenkomstige toepassing op de in het 
vorige lid bedoelde bijdrage. 

5. Voorts vinden voor de toepassing van 
de eerste drie leden van dit artikel overeen-
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komstige toepassing de artikelen 125 en 127 
tot en met 129a der Pensioenwet 1922 (Staats
blad nr. 240). 

Art. 9. Gedeputeerde Staten van Utrecht 
kunnen, burgemeester en wethouders der 
nieuwe gemeente gehoord, bepalen, dat aan 
één of meer ambtenaren in tijdelijke dienst, 
die niet worden aangemerkt als vaste amb
tenaren, of aan personen, in dienst op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht, die 
tengevolge van deze samenvoeging worden 
ontslagen en geen aanspraak kunnen maken 
op wachtgeld, ten laste van de nieuwe ge
meente een uitkering wordt gedaan. 

H et bepaalde in het tweede tot en met het 
twaalfde lid van artikel 7 vindt overeenkom- • 
stige toepassing. 

Ten aanzien van de hierbedoelde functio
narissen wordt onder diensttijd verstaan de 
aan het ontslag voorafgaande tijd, in dienst 
der betreffende gemeente doorgebracht. 

Art. 10. I. Het geldelijk beheer over het 
op I Januari 1949 nog niet verstreken ge
deelte van de dienst 1948 wordt door de 
nieuwe gemeente afzonderlijk voor de ge
meenten Breukelen-Nijenrode en Breukelen
St. Pieters voortgezet aan de hand van de 
voor elk dier gemeenten voor het dienstjaar 
1948 vastgestelde begrotingen. 

2. De rekeningen over het dienstjaar 1948 
van de gemeenten Breukelen-Nijenrode en 
Breukelen-St. Pieters worden afzonderlijk 
opgemaakt door de ontvanger der nieuwe 
gemeente. 

3. De voor- of nadelige saldi der rekenin
gen over het dienstjaar 1948 der gemeenten 
Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. Pieters 
en de bij het sluiten der rekeningen over het 
dienstjaar 1948 te ontvangen achterstallige 
"inkomsten of te betalen achterstallige uit
gaven dezer gemeenten komen onderschei
denlijk ten bate of ten laste van de nieuwe 
gemeente . 

4 , Gedeputeerde Staten van Utrecht kun
nen zo nodig nadere aanwijzingen geven om
trent de verantwoording dier saldi en dier 
bedragen. 

5, De raad der nieuwe gemeente stelt bin
nen een door Gedeputeerde Staten van Utrecht 
te bepalen termijn voor deze gemeente een 
begroting vast voor het jaar 1949, 

6. Voor het tijdvak, waari,n voor de nieuwe 
gemeente nog geen begroting is vastgesteld, 
zijn burgemeester en wethouders bevoegd 
tot het doen van de door hen nodig geachte 
uitgaven, voor zover daartegen bij Gedepu
teerde Staten van Utrecht geen bezwaar be
staat. 

Art. 11. Voor de berekening van de uit
kering uit het gemeentefonds ingevolge arti
kel 2, onder b, van de wet van 15 Juli 1929 
(Staatsblad nr. 388), zoals deze wet sedert is 
gewijzigd, wordt het in dat artikel bedoelde 
gemiddelde voor de nieuwe gemeente ver
kregen door de volgens de gemeenterekenin
gen van Breukelen-Nijenrode en Breukelen
St . Pieters betreffende elk der jaren 1939, 
1940 en 1941 ten laste van die gemeenten ge
bleven gewone uitgaven voor lager onderwijs , 
voor zover deze als verplichte uitgaven door 
de Lager Onderwijswet 1920 op de gemeenten 
worden gelegd, middelbaar, voorbereidend 
hoger, hoger en nijverheidsonderwijs, alsmede 
armenzorg voor ieder jaar afzonderlijk samen 

S. 1948, I 510-511 

, te tellen, de aldus verkregen totalen te delen 
door het gezamenlijk aantal inwoners van 
genoemde gemeenten op 1 Januari van elk 
der jaren 1939, 1940 en 1941 , en de som van 
de verkregen quotiënten te delen door 3. 

Art. 12. Van I Januari 1949 af vormen 
de bevolkingsregisters der op te heffen ge
meenten samengevoegd het bevolkingsre
gister der nieuwe gemeente. 

Art. 13. I. Totdat op een door de raad 
der nieuwe gemeente te doen voorstel, als 
bedoeld in de artikelen 6, eerste lid, en 40, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
nr. 476) , zal zijn beslist , bedragen in d ie ge
meente het maximum aantal vergunningen 
en het maximum aantal verloven A onder
scheidenlijk 9 en I 1. 

2. De namen der personen, voorkomende 
op de lijsten bedoeld in de artikelen 17 en 45, 
tweede lid, der Drankwet (Staatsblad 1931, 
nr. 476) van elk der samen te voegen gemeen
ten, worden overgeschreven op de overeen
komstige lijsten van de nieuwe gemeente. 

3. De volgorde, waarin de plaatsing op 
de lijsten van de nieuwe gemeente zal geschie
den, wordt bepaald naar de dagen, waarop 
de verzoeken om vergunning, onderscheiden
lijk verlof A , bij het bestuur van één der samen 
te voegen gemeenten inkwamen, met dien ver
stande, dat voor zover verzoeken op dezelfde 
dag zijn ingekomen, de in leeftijd oudere ver
zoeker voorgaat en dat bij gelijke ouderdom 
het lot beslist. 

Art. 14. De notaris ter standplaats de 
gemeente Breukelen-Nijenrode wordt van 1 
Januari 1949 af aangemerkt t e zijn notaris 
ter standplaats de gemeente Breukelen. 

Art. 15. Geschillen omtrent de toepas
sing van deze wet worden, voor zover deze 
wet niet anders bepaalt , door Ons b eslist . 

Art. 16. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen , Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 25 N ovem
ber 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Binenlandse Zaken, 

J. H. VAN MAARSEVEEN. 

( Uitgeg. 29 November 1948.) 

S. I 511 
25 November 1948. WET tot vaststelling 

van het Tweede Hoofdstuk A der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1948 (De
partement van algemene Zaken) 

Bijl. Hand. II 47/48, 600 ; 
Bijl. Hand. II 1948, 600; 
Hand. II 48/49, bladz. 20-27; 
Bijl. Hand. I 48/49, 600; 
Hand. T 48/49, bladz. 57-65, 

Titel A. 
Titel B. 

Gehele dienst 

Gewone dienst 
Buitengewone dienst 

f 2.I97.800 

f 2,I97.800 
Nihil 
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25 November 1948. WET, tot verklaring 
van het algemeen nut van de onteigening 
in het belang van de natuurbescherming 
van enige percelen bouwland, bos, hak
bos, veen, heide, water ,wal en weg, deel 
uitmakend van de zogenaamde Zeijer 
Strubben, gelegen in de gemeente Vries. 

Bijl. Hand Il 47/48 , 702; 
Hand. II 48/49,bladz. 28-32; 
Bijl. Hand. I 48/49, 702; 
Hand. I 48/49, bladz. 65. 

S. I 513 

25 November 1948. WET, houdende her
ziening van de regeling dr provinciale 
financiën. 

Bijl. Hand. II 47/48, 735, 1948, 735; 
Bijl. Hand. II 48/49, 735; 
Hand. II 48/49, blz. 52-57, 61--69; 
Bijl. Hand. I 48/49, 735; 
Ha.nd. I 48/49, bladz. 65-66. 

Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, de regeling betreffende 
de provinciale financiën te herzien en in 
verband daarmede de provinciale wet en de 
wet van 6 Oct. 1934, (Staatsblad no. 534), 
tot instelling van een Verkeersfonds te wij
zigen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. I. In de provinciale wet worden 'de 

volgende wijzigingen aangebracht: 
Artikel 106, eerste lid, onder d vervalt. In 

het tweede lid van dit artikel vervallen de 
woorden "nadat Gedeputeerde Staten over 
die, onder d vermeld, zijn gehoord." 

Artikel 107, onder c wordt vervangen 
door: 

c. de kosten van het onderhouden, 
schoonhouden, meubelen, verlichten en ver
warmen van de gebouwen en lokalen, beno
digd voor het provinciaal bestuur, alsmede 
de huur van die gebouwen en lokalen, voor 
zover deze geen eigendom der provincie 
zijn; 

In artikel 107, onder d wordt tussen de 
woorden "bestuur en" ingevoegd: ,. ,de · 
kosten van het verzenden van dienststuk
ken." 

In artikel 126bis worden onder letter b 
de woorden "vermogensbelasting en der in
komstenbelasting'' vervangen door "perso
nele belasting." 

In artikel 126ter wordt het woord "vijf
tig" vervangen door "zestig" en vervallen 
de woorden "en voor de ongebouwde eigen
dommen tot geen lager getal dan voor de 
gebouwde worden geheven", terwijl de kom
ma, welke aan deze woorden voorafgaat, 
wordt vervangen door een punt. 

Na artikel 126ter wordt een nieuw artikel 
ingevoegd, luidende: 

"Artikel 126quater. De opcenten op de 
personele belasting worden op alle aansla
gen tot een gelijk getal geheven. 

1002 

Zij mogen in geen geval meer dan vijftig 
bedragen." 

Artikel 126quinquies vervalt. 
Aan het tweede hoofdstuk van de tweede 

afdeling wordt toegevoegd: 

§ 3. Van het provinciefonds. 
Artikel 126septies decies. Ingesteld wordt 

een fonds, waarvan de inkomsten volgens 
de bij of krachtens deze wet gestelde rege
len onder de provinciën worden verdeeld. 

Van dit fonds, genaamd "provinciefonds" 
worden de inkomsten en uitgaven jaarlijks 
bij afzonderlijke begroting vastgesteld. 

De begroting bevat de inkomsten en uit
gaven, welke verband houden met de uit
voering van deze paragraaf. 

Op de begroting en op de rekening zijn 
toepasselijk de bepalingen, welke de Comp
tabiliteitswet 1927 (Staatsblad no. 259) be
vat ten aanzien van de Rijksbegroting en 
de Rijksrekening. 

Artikel 126duodevicies. Als inkomsten 
van het fonds zal gelden een jaarlijkse uit
k~ring uit 's Rijks middelen, gelijk aan ze
ven tienden ten honderd van de zuivere op
brengst van de volgende belastingen: 

1. de inkomstenbelasting met inbegrip 
van alle voorheffingen; 

2. de vermogensheffing van natuurlijke 
personen; . 

3. de vennootschapsbelasting met inbe-
grip van voorheffingen; 

4. de commissarissenbelasting; 
5. de invoerrechten; 
6. het statistiekrecht; 
7. de accijnzen; 
8. de belasting op gouden en zilveren 

werken; 
g. de omzetbelasting; 
10. de rechten van zegel; 
II. de rechten van registratie; 
12. de rechten van successie, van over

gang bij overlijden en van schenking. 
Artikel 126undevicies. De middelen van 

het provinciefonds worden jaarlijks aan de 
gezamenlijke provinciën uitgekeerd. 

Deze uitkering geschiedt: 
a. voor een derde gedeelte naar even

redigheid van de oppervlakte der provinciën 
op ;p December van het kalenderjaar, dat 
voorafgaat aan het uitkeringsjaar; 

b. voor een derde gedeelte naar even
redigheid van het aantal inwoners der pro
vinciën op 31 December van het kalender
jaar, dat voorafgaat aan het uitkeringsjaar; 

c. voor een derde gedeelte in elf gelijke 
delen. 

Bij de vaststelling van de oppervlakte, 
bedoeld in het vorige lid onder a wordt 
voor de provincie Zeeland mede in aanmer
king genomen de niet kadastraal ingedeelde 
oppervlakte van de rivieren en rivierarmen 
binnen het gebied dier provincie. 

Op de vijftiende . van elke maand van 
het uitkeringsjaar wordt aan elke provincie 
bij wijze van voorschot een bedrag uitge
keerd, gelijk aan één twaalfde gedeelte van 
het bedrag waarop zij vermoedelijk recht 
heeft. 
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Zodra de uitkering definitief is vastge
steld, wordt hetgeen de provinciën te veel 
of te weinig hebben genoten, afwnderlijk 
verrekend. 

Bij algemene maatregel van bestuur wor
den voorschriften gegeven ter uitvoering 
van dit artikel. 

Art. II. Artikel 72 der wet van 17 Juni 
1905 (Staatsblad no. 2m) vervalt. 

Art. III. Het besluit van de Secretaris
sen- Generaal van de Departementen van 
Binnenlandse Zaken en van Financiën van 
15 Juli 1943 (Nederlandse Staatscourant 
1943, no. 167), houdende nadere voorzie
ningen met betrekking tot de financiën der 
provinciën vervalt, met dien verstande, dat 
uit dit besluit voortvloeiende aanspraken, 
rechten en verplichtingen betreffende tijd
vakken, welke aan 1 Januari 1948 zijn voor
afgegaan, zullen blijven gelden. 

In verband daarmede wordt, m et gelijk 
voorbehoud, ingetrokken het Koninklijk B e
sluit van 23 Mei 1945, (Staatsblad no. F 
no). 

Art. IV. In de wet van 6 October 1934, 
(Staatsblad no. 534), tot instelling van een 
Verkeersfonds, zoals deze laatstelijk is ge
wijzigd bij de wet van 28 December 1946, 
(Staatsblad no. G 404), vervallen in artikel 
3, sub 3 °. P.n 4 °. de woorden: van het 7/9. 

Overgangs. en slotbepaUng·en 
Art. V. Aan de provincie Zeeland wordt 

over de jaren 1948 en 1949 ten laste van 
's Rijks kas een uitkering gedaan, gelijk 
aan veertig ten honderd van het aandeel in 
het t ekort van de calamiteuze polders, dat 
ingevolge artikel 9 van de wet van · 19 Juli 
1870, Staatsblad no. n9, houdende vast
stelling der voorwaarden waarop aan cala
miteuze polders in de provincie Zeeland 
tegemoetkoming uit 's Rijks schatkist kan 
wo~den verleend, ten laste van de provincie 
Zeeland komt over het jaar 1948, onder
scheidenlijk het jaar 1949. 

Art. VI. In afwijking in zoverre van de 
artikelen 20 en 20a van de Comptabiliteits
wet 192 7 (Staatsblad no. 259) wordt met 
betrekking tot d e in artikel 126duodevicies, 
eerste lid van de provinciale wet bedoelde 
zuivere opbrengst ten aanzien van de in
komstenbelasting, de vermogensbelasting en 
de vennootschapsbelasting het volgende be
paald: 

a. het bedrag der kohieren inkomsten
belasting en vermogensbelasting van vroe
gere belastingjaren wordt niet in aanmer
king genomen voor zoveel dit betreft de 
belastingjaren, welke aan het belastingjaar 
1947 voorafgaan; 

b . met betrekking tot de vennootschaps
belasting wordt het kohierbedrag over een 
boekingstijdvak niet in aanmerking geno
men voor zoveel dit betreft aanslagen over 
(boek)jaren, welke vóór 1 Januari 1946 zijn 
aangevangen; 

c. het bedrag der terugboekingen, der 
kwade posten en der tijdelijk niet-inbare 
posten over een boekingstijdvak wordt 
slechts in mindering van het kohierbedrag 
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gebracht, voor zoveel betreft de terugboe
kingen, kwade posten, en tijdelijk niet
inbare posten, betrekking hebbende op be
lastingjaren of ( boek) jaren welke ten deze 
voor de bepaling van het kohierbedrag in 
aanmerking worden genomen. 

Art. VII. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de dag na die harer afkon
diging; zij werkt terug tot 1 Januari 1948. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 25 No

vember 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Binn. Z., J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Verk. en W. , D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 10 Dec. 1948). 
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25 November 1948. WET tot wederinvoe
ring van de totalisator. (Totalisator
wet). 

Bijl. Hand. II 46/47, 553; 47/48, 553; 
Bijl. Hand. II 48/49, 553; 
Hand. II 48/49, bladz. 80-98; 
Bij/. Hand. I 48/49, 553; 
Hand. I 48/49, bladz. 66-77. 

\Vij JULIANA, enz .. .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is in afwijking van het 
bepaalde in artikel 254 bis van het Wet
boek van Strafrecht de mogelijkheid te ope
nen tot het organiseren van een totalisator 
bij harddraverijen en paardenrennen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. D eze wet verstaat onder: 
1 °. ,.Onze Ministers": Onze Ministers 

van L andbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning en van Just itie; 

2 °. ,.totalisator": elke gelegenheid, open_ 
gesteld om tegen voldoening aan zekere 
voorwaarden op de uitslag van een wed
strijd te wedden, m et dien verstande, dat 
het totaal van de inleg, behoudens bij of 
krachtens de wet toegestane aftrek, ver
deeld zal worden onder degenen, die op de 
winnaar, of op één der prijswinnaars van 
de weds t rijd hebben gewed. 

Art. 2. r. Door Onze Ministers kan aan 
één of meer rechtspersoonlijkheid bezitten
de instellingen onder door hen te stellen 
voorwaarden en voor een door hen te be
palen tijd vergunning worden verleend tot 
het organiseren van een totalisator bij hard
draverijen en paardenrennen. 

2. De voorwaarden zullen onder meer 
betrekking hebben op : 

a. het aantal draverijen en rennen ; 
b. de maximum inzet per persoon; 
c. het percentage, hetwelk vóór de ver

deling aan de winnaars der weddenschappen 
zal worden ingehouden en de best emming 
van dit percentage; 

d. de controle van overheidswege. 
e. de verplichting om ongeoorloofd wed

den of het verlenen van bemiddeling tot 
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wedden op de terreinen, waar harddrave
rijen of paardenrennen worden gehouden, 
zoveel mogelijk tegen te gaan en te doen 
tegengaan. 

3. De in het eerste lid van dit artikel 
bedoelde vergunning kan te allen tijde door 
Onze Ministers worden ingetrokken. 

Art. 3. 1. H et wedden bij een totalisa
tor, welke wordt georganiseerd met vergun
ning van Onze Ministers en met inachtne
ming van de bij de vergunning gestelde 
voorwaarden, wordt niet beschouwd als ha
zardspel in de zin van artikel 254bis van 
het Wetboek van Strafrecht. 

2. Artikel 1825 van het Burgerlijk Wet
boek is niet toepasselijk ten aanzien van 
aanspraken, voortvloeiende uit een bij een 
met vergunning van Onze Ministers en met 
inachtneming van de bij de vergunning ge
stelde voorwaarden georganiseerde totalisa
tor afgesloten weddenschap; deze aanspra
ken vervallen na verloop van een jaar sinds 
de dag, waarop zij zijn ontstaan. 

Art. 4. Het is verboden aan het publiek 
bemiddeling aan te bieden of te verlenen 
bij het afsluiten van weddenschappen bij 
een totalisator. 

Art. 5. 7. Overtreding van het bepaalde 
in artikel 4 wordt gestraft met hechtenis 
van ten hoogste zes maanden of geldboete 
van ten hoogste drie duizend gulden. 

2. Indien het feit wordt begaan door of 
vanwege een rechtspersoon, wordt de straf
vervolging ingesteld en de straf uitgespro
ken tegen hem, die tot het feit opdracht gaf 
of die de feitelijke leiding had bij het ver
boden handelen. 

3. Het in het eerste lid strafbaar ge
stelde feit wordt beschouwd als een over
treding. 

Art. 6. Deze wet kan worden aangehaald 
onder de titel "Totalisatorwet". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 25 No

vember 1948. 
JULIANA. 

De Mi.n. van L., V. en V., MANSHOLT. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 24 December z948). 
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27 N ovember 1948. BESLUIT tot goed
keuring van de door het Hoofd van de 
Scheepvaartinspectie krachtens artikel 
12oquarter van het Schepenbesluit ge
stelde eisen. 

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

Verkeer en Waterstaat a .i. van 11 October 
1948, No. 153,335, Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart en van Marine a .i . van 18 No-

. vember 1948, no. 140950/136868; 
Gelet op de artikelen 12oquarter en 120-

quinquies van het Schepenbesluit; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Goed te keuren de door het Hoofd van de 
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Scheepvaartinspectie aan de kapiteins van 
koopvaardijschepen op 7 September 1948 
opgelegde verplichting ten aanzien van het 
aanvaarden en kennis nemen van de hen van
wege de Chef van de Marinestaf ter hand te 
stellen bescheiden en het opvolgen van de 
daarbij te geven aanwijzingen. 

De Ministers van Verkeer en Waterstaat 
en van Marine zijn belast met de uitvoering 
van dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst . 

Soestdijk, 27 November 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKING. 

( Uitgeg. l Februari 1949.) 
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29 November 1948, BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
het Verdrag betreffende repatriëring van 
schepelingen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de wet van 2 Juli 1928 (Staatsblad 

1928, n°. 221), houdende voorbehoud der 
bevoegdheid tot toetreding tot het ontwerp
verdrag betreffende repatriëring van schepe
lingen (Genève 1926), van welk verdrag een 
afdruk en een vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd; 

Overwegende, dat Onze bekrachtiging van 
dat ontwerp-verdrag overeenkomstig artikel 
7 thans aan de Directeur-Generaal van het 
Internationale Arbeidsbureau te Genève is 
medegedeeld en door hem op 5 Mei 1948 is 
ingeschreven ; 

Overwegende mede, dat de bekrachtigingen 
van België op 3 October 1927, van Bulgarije 
op 29 November 1929, van China op 2 
December 1936, van Columbia op 20 Juni 
1933, van Cuba op 7 Juli 1928, van Duitsland 
op 14 Maart 1930, van Estland op 9 Juli 1928, 
van Frankrijk op 4 Maart 1929, van Ierland 
op 5 Juli 1930, van Italië op 10 October 1929, 
van Luxemburg op 16 April 1928, van 
Mexico op 12 Mei 1934, van Nicaragua op 
12 April 1934, van Polen op 8 Augustus 1931, 
van Spanje op 23 Februari 1931, van Uru
guay op 6 Juni 1933 en van Yougoslavië op 
30 September 1929 te Genève zijn inge
schreven; 

Overwegende wijders, dat het verdrag zelve 
op 16 April 1928, en voor Nederland, over
eenkomstig artikel 8, lid 3, op 5 Mei 1948 is 
in werking getreden en hetzelve op Indonesië, 
Suriname en de Nederlandse Antillen inte
graal zal worden toegepast; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. van 22 November 
1948, Kabinet en Protocol, n°. 122027; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta
ling daarvan, te doen bekendmaken door 
plaatsing van dit Besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
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zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 29 November 1948. 
JULIANA. 

De Min . v. Buiten[. Z. a.i., W. DREES. 

(Uitgeg. 4 Januari 1949) . 

VERTALING. 

IN'l'ERN ATION ALE ARBEIDSCON -
FERENTIE 

Verdrag· betreffe111le repatrlërlug· van 
schepelingen 

De Algemene Conferentie van de Inter
nationale Organisatie van de Arbeid van de 
Volkenbond, door de Raad van Beheer van 
het Internationaal Arbeidsbureau bijeenge
roepen te Genève en aldaar bijeengekomen 
op 7 Juni 1926, in haar negende zitting, 

besloten hebbende verschillende voorstel
len aan te nemen betreffende repatriëring van 
schepelingen, welk onderwerp begrepen is in 
punt 1 van de agenda der zitting en 

besloten hebbende, dat deze voorschriften 
de vorm zullen aannemen van een ontwerp 
voor een internationaal verdrag, 

neemt heden de 23ste Juni 1926 het vol
gende ontwerp-verdrag aan, ter bekrachti
ging door de leden van de Internationale 
Organisatie van de Arbeid, zulks overeen
komstig de bepalingen van deel XIII van het 
Verdrag van Versailles en van de overeen
komstige delen der andere Vredesverdragen: 

Art. 1. Dit verdrag is van toepassing op 
alle zeevaartuigen ingeschreven in het land 
van een der leden, die dit verdrag bekrachtigd 
hebben en op de reders, kapiteins en schepe
lingen van die schepen. 

Het is niet van toepassing op: 
oorlogsschepen; 
Staatsschepen niet gebezigd voor de 

handel; 
schepen gebezigd voor de kustvaart; 
pleziervaartuigen; 
schepen begrepen onder "Indian country 

craft" ; 
vissersvaartuigen; 
schepen met een bruto tonnenmaat minder 

dan too ton of 300 m 3 en, indien het schepen 
voor korte vaart betreft , met een tonnenmaat 
minder dan die, welke voor die korte vaart 
is vastgesteld door de nationale wet, die van 
kracht is op het ogenblik, dat dit ontwerp
verdrag wordt aangenomen. 

Art. 2. Voor de toepassing van dit verdrag 
moeten de volgende uitdrukkingen als volgt 
worden verstaan : 

a. onder "schip" elk schip of vaartuig van 
welke aard ook, publiek of privaat eigendom, 
dat gewoonlijk gebezigd wordt voor zeevaart; 

b. onder "schepeling" ieder persoon, die 
werkzaam of in dienst is aan boord in welke 
hoedanigheid ook en op de monsterrol voor
komt, met uitzondering van kapiteins, lood
sen. leerlingen van opleidingsschepen, leer
lingen, met wie een leerlingovereenkomst 
gesloten is, van de bemanning van oorlogs
schepen en van andere personen in vaste 
dienst van de Staat; 

c. onder "kapitein" ieder persoon, die het 
gezag over het schip voert en met de zorg 
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daarover belast is, met uitzondering van 
loodsen; 

d. onder "schepen voor korte vaart" 
schepen, gebezigd voor handel tussen de 
havens van een land en de havens van een 
naburig land, gelegen binnen de geographi
sche grenzen daarvoor in de nationale wet 
bepaald. 

Art. 3. Ieder schepeling, die tijdens de 
duur van de arbeidsovereenkomst of bij het 
eind daarvan in het buiteqland ontscheept 
is, heeft recht op vervoer hetzij naar zijn land, 
hetzij naar de haven, waar de arbeidsover
eenkomst aangegaan werd, hetzij naar de 
haven, waar de reis is aangevangen, overeen
komstig de bepalingen van de nationale wet, 
welke de nodige voorschriften dienaangaande 
moet geven en in het bijzonder moet vast
stellen, te wiens laste de kosten van repatrië
ring komen. 

De repatriëring wordt als voldoende ver
zekerd beschouwd, indien de schepeling een 
behoorlijke betrekking wordt verschaft aan 
boord van een schip, dat zich begeeft naar 
een der bestemmingsplaatsen, bedoeld in het 
vorig lid. 

Als gerepatrieerd wordt beschouwd de 
schepeling, die ontscheept is hetzij in zijn 
eigen land, hetzij in de haven waar de over
eenkomst aangegaan werd of in een naburige 
haven, hetzij in de haven, waar de reis is 
aangevangen. 

De nationale wet of, b ij gebreke van wet
telijke bepalingen, de arbeidsovereenkomst 
zal de voorwaarden vaststellen , waaronder de 
vreemde schepeling die aan boord gekomen 
is in een ander land dan het zijne; recht heeft 
op repatriëring. De bepalingen van de vorige 
leden blijven echter van toepassing op de 
schepeling aan boord gekomen in zijn eigen 
land. 

Art. 4. De kosten van repatriëring kunnen 
niet ten laste van de schepeling gebracht 
worden; indien hij achtergelaten is ten gevol
ge van: 

a. een ongeval hem in dienst van het schip 
voer komen ; · 

b. schipbreuk; 
c. een ziekte, welke nóch door zijn opzet 

nóch door zijn schuld veroorzaakt is; 
d. ontslag om redenen, welke hem niet 

toegerekend kunnen worden. 
Art. 5. De kosten van repatriëring moeten 

omvatten alle uitgaven met betrekking tot 
het vervoer, de huisvesting en de voeding 
van de schepeling gedurende de reis. Zij om
vatten eveneens de kosten van onderhoud 
van de schepeling tot aan het ogenblik vast
gesteld voor zijn vertrek. 

Wanneer de schepeling gerepatrieerd wordt 
als lid van een bemanning , heeft hij recht op 
beloning voor zijn diensten verricht geduren
de de reis. 

Art. 6. De openbare macht van het land, 
waar het schip staat ingeschreven, is gehou
den te waken voor de repatriëring van alle 
schepelingen in geval het onderhavige ver
drag op hen van toepassing is, zonder onder
scheid van nationaliteit van de schepelingen; 
indien nodig zal zij de kosten der repatriëring 
voorschieten. 

Art. 7. De officiële bekrachtigingen van dit 
verdrag, overeenkomstig het bepaalde in deel 
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XIII van het Verdrag van Versailles en de 
overeenkomstige delen van de andere Vredes
verdragen, zullen worden medegedeeld aan 
de Secretaris-Generaal van de Volkenbond 
en door hem worden ingeschreven. 

Art. 8. Dit verdrag zal van kracht worden, 
zodra de bekrachtigingen van twee leden van 
de Internationale Organisatie van de Arbeid 
door de Secretaris-Generaal zullen zijn inge
schreven. 

Het zal slechts verbindend zijn voor de 
leden, die hun bekrachtiging door de Secre
taris-Generaal hebben doen inschrijven. 

Vervolgens zal dit verdrag voor ieder der 
andere leden in werking treden op de datum, 
waarop de bekrachtiging van dat lid door het 
Secretariaat zal zijn ingeschreven. 

Art. 9. Zodra de bekrachtiging van twee 
leden der Internationale Organisatie van de 
Arbeid door het Secretariaat zijn ingeschre
ven, zal de Secretaris-Generaal van de Vol
kenbond van dit feit mededeling doen aan 
alle leden van de Internationale Organisatie 
van de Arbeid. Hij zal hen eveneens in kennis 
stellen met de inschrijvingen van de bekrach
tigingen, die hem later door andere leden der 
Organisatie zullen worden medegedeeld. 

Art. 10. Behoudens het bepaalde in artikel 
8, verbindt ieder lid, dat dit verdrag be
krachtigt, zich om de bepalingen van de 
artikelen 1, 2, 3 , 4, 5 en 6 uiterlijk op 1 
Januari 1928 :n toepassing te brengen en 
zodanige maatregelen te nemen als nodig 
zullen blijken om deze doeltreffend te doen 
zijn. 

Art. 11. Ieder lid van de Internationale 
Organisatie van de Arbeid, dat dit verdrag 
bekrachtigt, verbindt zich om het toe te pas
sen ten aanzien van zijn koloniën, bezittin
gen en protectoraten, overeenkomstig de 
bepalingen van artikel 421 van het Vredes
verdrag van Versailles en de overeenkomstige 
artikelen der andere Vredesverdragen. 

Art. 12. !der lid, dat dit verdrag heeft 
bekrachtigd , kan het opzeggen na verloop 
van een termijn van tien jaren na de datum, 
waarop dit verdrag van kracht begint te 
worden, zulks bij een verklaring toegezonden 
aan de Secretaris-Generaal van de Volken
bond en door deze in .te schrijven. De op
zegging wordt eerst van kracht een jaar nadat 
zij door het Secretariaat is ingeschreven. 

Art. 13. De Raad van Beheer van het 
Internationaal Arbeidsbureau moet, ten min
ste eenmaal in d e tien jaren, aan de Algemene 
Conferentie een verslag uitbrengen over de 
toepassing van dit verdrag en zal vaststellen, 
of het wenselijk is de herziening of wijziging 
van dit verdrag op de agenda der Conferentie 
te plaatsen. 

Art. 14. Zowel de Franse als de Engelse 
tekst van dit verdrag is authentiek. 
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30 November z948. BESLUIT, houdende 
herziening van de bezoldiging van het 
personeel aan de Rijks- en van Rijks
wege gesubsidieerde scholen voor mid
delbaar nijverheidsonderwijs. (Salaris
besluit M.N.O.). 
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Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracpt van Onze Ministers 

van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, 
van Binnenlandse Zaken, van Financiën en 
van Sociale Zaken van I 7 September I948, 
nr. 373I III, afdeling Nijverheidsonderwijs; 

Gelet op artikel 16, lid 2, van de Nijver
heidsonderwijswet; 

Overwegende, dat het wenselijk is geble
ken de bepalingen betreffende de bezoldi
ging van het personeel aan de Rijks- en van 
Rijkswege gesubsidieerde scholen voor mid
delbaar nijverheidsonderwijs te herzien en 
nader vast te stellen; 

Gehoord de Salariscommissie ad hoc, in
gesteld bij de beschikking van Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken van 13 Oc
tober 1945, nr. 5336/R, afdeling Ambtena
renzaken; 

De Raad van State gehoord (advies van 
2 November 1948, nr. 21); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 24 November 1948, 
nr. 5151 I, afdeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I 
Algemene bepalingen 

AFDELING l 

D efinities 

Art. 1. T enzij uitdrukkelijk anders is be
paald, verstaat dit besluit onder: 

1. ,,Onze Minister" en "de Minister": 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen; 

2. .,dit besluit" tevens de daarbij be
horende bijlage; 

3. .,B.B.R .A.": Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren I934; 

4. ,.nijverheidsschool": een Rijks- of een 
ingevolge de Nijverheidsonderwijswet ge
subsidieerde gemeentelijke of bijzondere 
school of cursus bedoeld in artikel II, lid 
2, van die wet; 

• 5. .,school": een van Overheidswege be
heerde of overeenkomstig de wet gesubsi
dieerde inrichting van onderwijs; 

6. .,bevoegd gezag": voor wat betreft 
a. de Rijksnijverheidsscholen: Onze Mi

nister~ 
b. de ingevolge de Nijverheidsonder

wijswet gesubsidieerde gemeentelijke en bij
zondere scholen: onderscheidenlijk het ge
meentebestuur en het schoolbestuur; 

7. ,,directeur'' en "leraar" tevens onder
scheidenlijk directrice en lerares; 

8. ,.beambte,.: degene, die behoort tot 
het niet-onderwijzend personeel met uitzon
dering van de dienstboden, de werkvrouwen 
en degenen, wier bezoldiging in uur- of 
dagloon wordt uitgedrukt; 

g. .,gehuwde": de gehuwde man; 
10. .,ongehuwde": de ongehuwde, die 

niet gehuwd is geweest; 
11. .,hoofdbetrekking"; 
a. voor een leraar de betrekking aan 

een nijverheidsdagschool of, zo hij aan meer 
dan één nijverheidsdagschool verbonden is, 
de combinatie van betrekkingen aan die 
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scholen, indien die betrekking of die com
binatie van betrekkingen ten minste 14 les
sen per week omvat; 

b. voor een beambte de betrekking of 
de combinatie van betrekkingen aan één of 
meer nijverheidsscholen, die een weektaak 
van ten minste 42 klokuren omvat; 

c. de betrekking of de combinatie van 
betrekkingen, die naar het oordeel van Onze 
Minister als hoofdbetrekking is te beschou
wen; 

12 . ,,Wedde": de op grond van dit be
sluit aan de betrekking vast verbonden in
komsten; 

13. ,,weekloon": de wedde per loon
week; 

14. ,,bezoldiging": de som van alle vas
te en tijdelijke inkomsten, ·die op grond van 
dit besluit aan de betrekking zijn v erbon
den; 

15. ,,garantietoelage": de toelage be
doeld in artikel I2 ; 

16. ,,kindertoelage": de toelage bedoeld 
in artikel 13; 

17. ,,huwelijkstoelage": de toelage be
doeld in artikel 26; 

18. ,,pensiontoelage'': de toelage bedoeld 
in artikel 15; 

19. ,,toelagen" en "beloningen": alle 
toelagen en beloningen op grond van dit 
besluit toe te kennen; , 

20. ,,diensttijd": diensttijd boven de leef
tijd van 21 jaar doorgebracht in Nederland 
en/of de Overzeese Gebiedsdelen. 

Duur lessen 
Art. 2. D e duur van een " les" bedraagt, 

tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald, 50 
minuten. 

AFDELING 2 

Vaststelling van de bezoldiging 

Aanvang en einde van 
de bezoldiging 

Art. 3. 1. Het genot van de bezoldiging 
vangt aan op de dag, waarop de benoeming 
ingaat en de betrekking wordt aanvaard. 

2. De bezoldiging wordt per maand of 
per week uitbetaald. 

3. Bij overgang naar een andere betrek
king wordt bij aanvaarding van die betrèk
king met ingang van een dag, waarop het 
ontslag uit de oude betrekking nog niet is 
ingegaan, de bezoldiging in de oude betrek
king niet langer uitbetaald dan tot de dag, 
waarop het genot van de bezoldiging in de 
nieuwe betrekking aanvangt. 

4. In geval van overlijden wordt de be
zoldiging uitbetaàld tot en met de dag van 
_overlijden. 

Periodieke verhogingen 
Art. 4. 1. Het bevoegd gezag bepaalt 

de bezoldiging van directeuren, leraren, be
ambten en overig personeel van de nijver
heidsscholen met inachtneming van de in 
dit besluit gestelde regelen. 

2. Het bevoegd gezag verhoogt de wedde 
van degene, die een betrekking bekleedt, 
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waaraan periodieke verhogingen zijn ver
bonden, bij voldoende bekwaamheid, ge
schiktheid en dienstijver periodiek op de 
wijze als in de toepasselijke schalen is aan
gegeven naar gelang van de voor de bere
kening van de wedde geldende diensttijd. 

3. Voor het geval, hetzij wegens onvol
doende bekwaamheid, geschiktheid of 
dienstijver, hetzij wegens straf, een perio
dieke verhoging niet is toegekend, worden 
verdere periodieke verhogingen zoveel later 
toegekend als deze onthouding heeft ge
duurd. 

4. Het bevoegd gezag doet van het niet
toekennen van een periodieke verhoging aan 
de betrokkene bij aangetekende brief mede-
deling. · 

5. De verhoging van de wedde of van 
het weekloon gaat in op de eerste dag van 
de maand of van de locnweek, waarin de 
voor de verhoging vastgestelde termijn zal 
zijn verstreken. 

Weddewijziging 
Art. 5. 1. Verhoging van de wedde, die 

het gevolg is van het behalen van een be
voegdheid, gaat in op de eerste dag van de 
maand, waarin deze is behaald. 

2. De verhoging of de verlaging van de 
wedde, die het gevolg is van verandering in 
het getal of de aard van de lessen, gaat in 
op de dag, waarop de verandering plaats
vindt. 

Vaststelling van de wedde 
per maand 

Art. 6. 1. Het bedrag van de wedde 
per maand wordt voor de groepen aange
duid in de hoofdstukken II tot en met VII 
van de bijlage . vastgesteld volgens de voor 
haar geldende schalen met toepassing, voor 
zover nodig, van de bij dit besluit behoren
de hulptabel. 

2. Voor de groepen aangeduid in hoofd
stuk VIII van de bijlage wordt behalve het 
bedrag van het weekloon ook het bedrag 
van de wedde per maand volgens de voor 
haar geldende schalen vastgesteld. 

3. Behoudens het bepaalde in het vol
gende lid wordt het bedrag van de wedde 
per jaar vastgesteld door het bedrag van 
de wedde per maand te vermenigvuldigen 
met 12. 

4. Voor het personeel in betrekkingen 
aan scholen, die niet het gehele jaar ge
opend zijn, wordt het bedrag van de wedde 
per jaar vastgesteld door het bedrag van de 
wedde per maand te vermenigvuldige n met 
het getal van de maanden, dat de school ge
opend is. 

Burgerlijke staat 
Art. 7. 1. Bij de vaststelling van de 

wedde wordt rekening gehouden met de 
burgerlijke staat overeenkomstig de in arti
kel 1 van dit besluit gemaakte onderschei
ding tussen gehuwden en ongehuwden. 

2. De man, die gehuwd is geweest, de 
vrouw, die gehuwd is geweest en niet is 
hertrouwd, en de ongehuwde enige kostwin-
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ner worden voor de bezoldiging gelijkge
steld met een gehuwde. Onze Minister be
slist of een ongehuwde als enige kostwinner 
kan worden aangemerkt. 

3. De gehuwde vrouw wordt voor de 
bezoldiging gelijkgesteld met een ongehuw
de. 

4. De verhoging of de verlaging van de 
wedde of het weekloon, die het gevolg is 
van een wijziging in de omstandigheden als 
bedoeld in de vorige leden, gaat in op de 
eerste dag van de maand dan wel van de 
loonweek volgende op die, waarin de wijzi
ging heeft plaats gevonden. 

Standplaats 
Art. 8. 1. Bij de vaststelling van de be

zoldiging wordt rekening gehouden met de 
klasse van de standplaats volgens de inde
ling voorkomende in bij lage E van het 
B .B.R.A. 

2. Voor de groepen aangeduid in de 
hoofdstukken II tot en met VII van de bij
lage is de bezoldiging in een standplaats 
der 4e klasse gelijk aan die in een stand
plaats der 3e klasse. 

3. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het eerste en het tweede lid wordt als 
standplaats aangemerkt hetzij de gemeente 
of het onderdeel van een gemeente, waar 
de nijverheidsschool is gevestigd, hetzij de 
gemeente of het onderdeel van een gemeen
te door het bevoegd gezag voor wat betreft 
het gemeente- of het schoolbestuur onder 
goedkeuring van Onze Minister, als stand-
plaats aangewezen. . 

4. Indien een leraar werkzaam 1s aan 
twee of meer nijverheidsscholen gevestigd 
in gemeenten, die ingedeeld zijn in ver
schillende klassen, worden die gemeenten 
gerekend te behoren tot dezelfde klasse. De 
wedden worden in dit geval bepaald naar 
de klasse van de gemeente of van het on
derdeel van een gemeente, hem als stand
plaats aangewezen, of, zo hem geen stand
plaats is aangewezen, naar de klasse van de 
gemeente of van het onderdeel van een ge
meente, waarin hij het grootste getal lessen 
geeft. 

5. In geval van detachering van een 
leraar aan een nijverheidsschool, gevestigd 
in een andere gemeente dan waar hij tot 
dan werkzaam was, blijft voor de vaststel
ling van zijn bezoldiging als standplaats 
gelden de standplaats, welke voor de de
tachering gold. 

AFDELING 3 
Inhoudingen 

Pensioenverhaal 
Art. 9. 1. Op directeuren, leraren en 

beambten wordt op dezelfde voet als op de 
burgerlijke Rijksambtenaren verhaal voor 
pensioen uitgeoefend. 

2. Indien het in het vorige lid bedoelde 
personeel diensttijd inkoopt krachtens de 
P ensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, wordt 
het verhaal bedoeld in artikel 13 7 van die 
wet toegepast op dezelfde wijze als dit voor 
de burgerlijke Rijksambtenaren geschiedt. 
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Spaarpremie 
Art. 10. 1. Van de wedde van de di

recteur, de leraar of de beambte, die in tij
delijke dienst is aangesteld, wordt 4 ten 
ho0:derd ingehouden tot het tijdstip, waar
op hij ambtenaar wordt in de zin van de 
P ensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, of 
het diensverband eindigt. 

2. Van de inhouding is uitgezonderd .de
gene, wiens dienstverband korter dan 3 
maanden duurt. 

3. Degene, wiens wedde minder dan 
f 400 per jaar bedraagt, kan op zijn ver
zoek door het bevoegd gezag van de inhou
ding worden vrijgesteld. 

4. Aan het bedrag in de loop van enig 
kalenderjaar ingehouden, wordt, indien het 
tijdstip bedoeld in het eerste lid binnen 
datzelfde jaar valt, twee ten honderd toege
voegd als rentevergoeding. 

5. Zo het tijdstip bedoeld in het 1e lid 
later valt dan in het vorige lid is aangegeven, 
wordt op 31 December van dat jaar aan het 
ingehouden b edrag twee ten honderd toege
voegd. Van het aldus verkregen bedrag wordt 
over de volgende kalenderjaren een rente
v ergoeding van 4 ten honderd per jaar, 
rente op rente, berekend tot en met de 
maand, waarin het tijdstip bedoeld in het 
eerste lid valt. 

6. Het ingehoudeh bedrag vermeerderd 
met de rente wordt aan de directeur, de 
leraar of de beambte of aan zijn rechtver
krijgenden op het in het eerste lid genoem
de tijdstip uitbetaald, tenzij hij overgaat 
tot inkoop van diensttijd. Alsdan wordt het 
bedrag voor zoveel nodig gebruikt voor de 
betaling van de verschuldigde inkoopsom. 

Inhouding wegens het genot 
van woning, vuur, Jicht e1n 

water 
Art. 11. 1. Voor het genot van woning, 

vuur licht en water wordt op de bezoldiging 
van 'de directeur, de leraar of de beambte 
een bedrag ingehouden, dat afhankelijk is 
van de wedde, volgens de als bijlage D bij 
het B.B.R.A. gevoegde tabel. 

2. Voor de vaststelling van de inhouding 
bedoeld in het vorige lid worden de geval
len, waarin het genot van woning en even
tueel dat van water is toegekend, onder
scheiden in de groepen I , II en III, te 
weten: ' 

groep Il omvattende de gevallen, waarin 
de verplichting is opgelegd tot bewoning 
van een door het bevoegd gezag aangewe
zen woning; 

groep 111 omvattende de gevallen, waar
in de bewoning ten doel heeft de bewaring 
of bewaking van het schoolgebouw; 

groep I omvattende alle overige gevallen, 
waarin het genot van woning en eventueel 
dat van water is toegekend. 

3. Indien de bewoner aantoont, dat de 
huurwaarde van de woning bepaald naar 
artikel 10 van de Wet op de personele be
lasting 1896 minder bedraagt dan de op 
grond van het vorige lid bepaalde inhou
ding voor het genot van woning, wordt deze 
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op het bedrag van die huurwaarde gesteld. 
Het bedrag van de inhouding mag daardoor 
echter niet dalen beneden de helft van het 
bedrag op grond van het vorige lid vast
gesteld. 

4. Het bevoegd gezag kan, voor wat be
treft het gemeente- of het schoolbestuur 
onder goedkeuring van Onze Minister, van 
het bepaalde aan het slot van het vorige lid 
afwijken. 

AFDELING 4 

Toelagen 

Garantietoelage 
Art. 12. 1. De directeur, de leraar of de 

beambte, die een hoofdbetrekking bekleedt 
en wiens wedde per maand volgens dit be
sluit minder bedraagt dan het voor hem 
krachtens het volgende lid geldende ga
rantiebedrag, ontvangt boven zijn wedde 
per maand een vaste toelage, waarvan het 
bedrag gelijk is aan het verschil tussen het 
voor hem geldende garantiebedrag en zijn 
wedde per maand. 

2. Het garantiebedrag bedoeld in het 
vorige lid bedraagt: 

Standplaats 

voor 
1 13• en I • klasse 2• klasse 4 e klasse 

a. hen, die op 18 
Januari 1940 ge-
huwd waren, en 
de overige ge-
huwden, die de f ISO f 140 f 130 
leeftijd van 23 
jaren hebben be-
reikt, alsmede de 
ongehuwde enige 

kostwinners 

b. de niet onder 
a genoemden, die 
de leeftijd van f II7 f III f 105 
21 jaren hebben 

bereikt 
' 

Te rekenen van de datum, waarop deze 
bedragen voor het burgerlijk Rijkspersoneel 
nader zullen worden geregeld, ondergaan bo
venstaande bedragen dezelfde wijziging. 

3. Hij, die twee of meer kleine betrek
kingen aan van Rijkswege gesubsidieerde 
inrichtingen van onderwijs of in dienst van 
de Overheid bekleedt, welke tezamen als 
hoofdbetrekking zijn aan te merken, heeft 
uit dien hoofde aanspraak op de in het 
eerste lid bedoelde toelage, indien de som 
van de wedden minder bedraagt dan het 
voor hem geldende garantiebedrag. 

4. E en gehuwde vrouw, wier echtgenoot 
een hoofdbetrekking in dienst van de Over
heid of aan een of meer van Rijkswege ge
subsidieerde inrichtingen van onderwijs be
kleedt, heeft geen aanspraak op de toelage. 

5. Het garantiebedrag wordt voor de 
toepassing van artikel 65, lid 3, van het 
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Rechtspositiebesluit N.O. 1935 geacht wij
ziging te brengen in de laatstelijk genoten 
wedde. 

6. De toelage wordt toegekend met in
gang van de eerste dag van de maand of 
van de loonweek volgende op die, waarin 
de aanspraak op deze toelage is ontstaan. 

Kindertoelage 
Art. 13. 1. De directeur, de leraar of de 

beambte in vaste of tijdelijke dienst, die 
een of meer kinderen heeft beneden de 
leeftijd van 18 jaar of een of meer kinderen 
van 18, 19 of 20 jaar, die het dagonderwijs 
volgen aan een inrichting voor algemeen 
vormend onderwijs of voor vakonderwijs, 
heeft bij wijze van tijdelijke toelage voor 
elk van die kinderen aanspraak op een kine: 
dertoelage. 

2. Onder kind verstaat dit artikel een 
wettig of gewettigd kind van hem of van 
zijn echtgenote, alsmede een kind dat voor 
de toepassing van het besluit op de loonbe
lasting of dat op de inkomstenbelasting als 
pleegkind kan worden aangemerkt. 

3. Onverminderd het bepaalde in de le
den 4, 5, 6 en 7 bedraagt de kindertoelage 
per kind 3 ten honderd van de wedde op 
r Januari van het lopende kalenderjaar, dan 
wel - indien op genoemde datum geen 
wedde op de voet van dit besluit was vast
gesteld - 3 ten honderd van de wedde •op 
de datum van indiensttreding. 

4. Indien beide ouders een betrekking 
bekleden, waarin aanspraak bestaat op een 
kindertoelage, geheel of gedeeltelijk komend 
ten laste van de Overheid, wordt de toelage 
aan de hoogstbezoldigde ouder slechts toe
gekend voor zoveel deze hoger is dan die 
door de andere ouder ontvangen. 

5. Bij de vaststelling van het bedrag 
van de kindertoelage per kind overeen
komstig de vorige leden wordt in het geval 
van een hoofdbetrekking een minimum in 
acht genomen van f 12 .50 per maand, on
derscheidenlijk f 2.90 per week, alsmede 
voor alle betrekkingen tezamen een maxi
mum van f 17.10 per maand, onderschei
denlijk f 3.95 per week. 

6. Indien de hoofdbetrekkiflg bestaat 
uit een combinatie van betrekkingen en de 
toelage over de gezamenlijke wedden min
der bedraagt dan het in het vorige lid ge
noemde minimum, wordt die toelage met 
dat verschil verhoogd. De verdeling van de 
toelage over de verschillende betrekkingen 
geschiedt dan naar evenredigheid van de 
wedden. 

7. Indien voor beide ouders of één van 
hen, anders dan op grond van dit artikel, 
aanspraak bestaat op enige kindertoelage, 
kindertoeslag of kinderbijslag op de voet 
van de bepalingen van de Kinderbijslagwet 
of een krachtens deze wet erkende regeling, 
wordt de kindertoelage bedoeld in dit ar
tikel slechts uitgekeerd voor zoveel deze 
meer bedraagt dan bovenbedoelde kinder
toelage, kindertoeslag of kinderbijslag. 

8. De kindertoelage wordt elk jaar met 
ingang van 1 Januari toegekend ten aan-
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zien van de kinderen, waarvoor ingevolge 
de bepalingen van de voorafgaande leden 
op die d atum aanspraak ten aa nzien van 
een bepaald kind eerst na genoemde datum 
ontstaat, wordt de kindertoelage toege
kend met ingang van de eerste dag van de 
maand of van de loonweek volgende op die, 
waarin de aanspraak is ontstaan. 

9. Toekenning van de kindertoelage in
gevolge het vorige lid vindt eerst plaats, 
nadat degene, die aanspraak maakt op de 
toelage, een daa rtoe strekkende aanvrage 
bij het bevoegd gezag heeft ingediend. 

10. De kindertoelage eindigt: 
a. met ingang van de eerste dag van 

het kalenderjaar volgende op dat, waarin 
het kind is overleden ; 
- b. met ingang van de eerste dag van 

het kalenderjaar volgende op dat, waarin 
het kind de 18-jarige leeftijd heeft bereikt, 
t enzij het dagonderwijs volgt aan een in
richting voor algemeen vormend onderwijs 
of voor vakonderwijs; 

c. met ingang van de eerste dag van de 
maand of van de loonweek Yolgende op die, 
waarin het kind, anders dan t engevolge van 
overlijden, heeft opgehouden pleegkind te 
zijn of - indien het een kind betreft van 
18 jaar of ouder - heeft opgehouden het 
dagonderwijs als vorenbedoeld te volgen, 
dan wel de 21-jarige leeftijd heeft bereikt. 

'.r 1. De directeur, de leraar of de be
ambte is verplicht binnen een week, nadat 
een der omstandigheden vermeld in het 
vorige lid, onder c , zich heeft voorgedaan, 
hiervan schriftelij k mededeling te doen aan 
het bevoegd gezag. 

12. Voor de uitvoering van het bepaalde 
in dit artikel worden d e richtlijnen gevolgd, 
die door Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken zijn vastgesteld. 

Gegarandeerde kindertoelage 
Art. 14. In afwijking van het bepaalde 

in artikel 13, lid 5, ontvangt de directeur, 
de leraar of de beambte, die vóór 1 Mei 
1945 bij het van Rijkswege gesubsidieerde 
onderwijs of in Overheidsdienst werkzaam 
was en uit dien hoofde voor een bepaald 
kind aanvànkelijk een minimum-kindertoe
lage genoot van f 200 per jaar, f 16.65 per 
maand of f 3.85 per week, en aan wie op 
grond van artikel II van het Koninklijk 
besluit van 15 Januari 1946, Staatsblad G 
13, opnieuw deze toelage werd toegekend, 
nà 1 Januari 1947 ten aanzien van dat kind 
wederom bij wijze van tijdelijke maatregel 
deze minimum kindertoelage, tenzij laatst
genoemde datum een wezenlijke onderbre
king van zijn dienstverband heeft plaats ge
vonden. 

Pensiontoelage . 
Art. 15. z . Het bevoegd gezag kan, 

voor wat betreft het gemeente- of het 
schoolbestuur onder goedkeuring van Onze 
Minister, bepalen, dat aan de leraar of de 
beambte, die een hoofdbetrekking bekleedt 
en die naar het oordeel van Onze Minister 
niet kan inwonen bij het gezin, waartoe 
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h ij behoort, een tijdelijke pensiontoelage 
wordt verleend, waarvan het bedrag ten 
hoogste gelij k zal mogen zijn aan het ver
·schil tussen het krachtens het volgende lid 
geldende grensbedrag en zijn wedde. De 
pensiontoelage kan slechts worden toege
kend voor een termijn van telkens ten hoog_ 
ste drie maanden. 

2. Het grensbedrag bedoeld in het vo
rige lid bedraagt naar i;:el~ng de leraar of 
de beambte werkzaam 1s 1n een gemeente 
of een onderdeel van een gemeente gerang
schikt in de 

eerste klasse ... .. .. . . f 134 per maand 
tweede klasse ........ . f 125 per maand 
overige klassen . . . . . . f II 7 per maand. 

AFDELING 5 

Uitkeringen 

Huwelijksuitkering 
Art. 16. 1. De directeur, de leraar of 

de beambte, die voor de eerste maal in het 
huwelij k treedt,' ontvangt een uitkering over 
de diensttijd, die zonder onderbreking aan 
de datum van het huwelijk is voorafgegaan, 
voor zover deze diensttijd valt vóór 1 Ja
nuari 1948 en tevens vóór de datum, waar
op hij 46 jaar wordt. 

2. Voor de uitkering komt voorts slechts 
in aanmerking diensttijd gedurende welke 
hij bezoldigd is volgens de bepalingen van 
een algemeen geldende Rijksbezoldigings
regeling. 

3. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt een onderbreking van de diensttijd 
van ten hoogste twee maanden niet in aan
merking genomen. 

4. De uitkering bedraagt : 
a. voor zoveel de diensttijd valt in 1947 

het verschil tussen de wedde, die hij als 
gehuwde zou hebben genoten, en de werke
lijk door hem genoten wedde; 

b. voor zoveel de diensttijd valt vóór 
1947 en hij gedurende die tijd aan onge
huwdenaftrek is onderworpen geweest, 3 
t en honderd per jaar van zijn jaarwedde op 
1 Januari 1947. 

5. De uitkering kan ten hoogste over 
een periode van 5 jaar worden toegekend. 

Uitkering na overlijden 
Art. 17. I . Zo spoedig mogelijk na het 

overlijden van een directeur, leraar of be
ambte wordt aan zijn weduwe een bedrag 
uitgekeerd gelijk aan 12 ten honderd van de 
laatstgenoten bezoldiging per jaar van de 
overledene, eventueel na aftrek van het 
verhaal wegens pensioensbijdrage en van de 
kortingen bedoeld in artikel II. Laat de 
overledene geen weduwe na, dan geschiedt 
de uitkering ten behoeve van de minder
jarige wettige, gewettigde of erkende kin
deren v an hem of van zijn echtgenote of 
ten behoeve van de minderjarige pleegkin
deren. Ontbreken ook zodanige kinderen, 
dan geschiedt de uitkering, indien de over
ledene kostwinner was van ouders, broe
ders, zusters of meerderjarige kinderen ten 
behoeve van deze betrekkingen. 
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2. Indien de overledene geen betrekkin
gen nalaat als in het vorige lid genoemd, 
kan het bevoegd gezag het in dat lid be
doelde bedrag geheel of gedeeltelijk uit
keren voor de betaling van de kosten van 
de laatste ziekte en van de begrafenis, zo 
de nalatenschap van de overledene voor 
de betaling van die kosten ontoereikend 
blijkt te zijn. 

Art. 18, r. Gedurende de kalender
maand, waarin het overlijden· plaats vindt, 
en de daarop volgende drie maanden be
houden de achterblijvende ,gezinsleden het 
recht op het gebruik van de dienstwoning, 
waarin zij met de thans overledene woon
den. Hiervan kan echter worden afgeweken, 
indien het bevoegd gezag dit in het belang 
van de dienst noodzakelijk acht. In dit ge
val geeft het bevoegd gezag naar billijk
heid een schadevergoeding. 

2 . Bij het vrijwillig verlaten van de 
dienstwoning binnen de termijn, gedurende 
welke de woning nog mag worden gebruikt, 
kan het bevoegd gezag een vergoeding 
geven. 

3 . De in het eerste en het tweede lid 
bedoelde vergoedingen behoeven in geval de 
toekenning berust bij het gemeente- of het 
schoolbestuur de goedkeuring van Onze 
Minister. 

4. Indien ingevolge artikel II vergoe
dingen verschuldigd waren, komen deze ten 
laste van de achtergebleven gezinsleden 
over de tijd , gedurende welke zij het ge
bruik van de woning behouden. 

HOOFDSTUK II 

Bepalingen omtrent de wedden van direc
teuren, leraren en beambten genoemd In de 

hoofdstukken II tot en met VII van 
de bijlage 

AFDELING 1 

Algemeen 

Art. 19. De bepalingen van dit hoofd
stuk gelden uitsluitend voor de directeu
ren, de leraren en de beambten genoemd in 
de hoofdstukken II tot en met VII van de 
bijlage. 

Art. 20. r. Voor de berekening van de 
wedde van een leraar tellen niet mede de 
lessen of gedeelten daarvan, gedurende 
welke hij in strijd met de wettelijke voor
schriften nalaat les te geven. 

2 . De tijd, gedurende welke volgens de 
lesrooster geen lessen worde n gegeven, 
komt evenmin in aanmerking. 

3. Diensturen worden voor de bereke
ning van de wedde van een leraar als lessen 
aangemerkt. 

Art. 21. Voor de berekening van de be
zoldiging over een gedeelte van een maand 
wordt de maand gesteld op 30 dagen. 

Maximum getal lessen 
Art. 22, r. Het totaal van de wekelijkse 

lessen, dat in alle betrekkingen tezamen 
ten hoogste voor wedde in aanmerking 
komt, bedraagt voor: 
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Ge1al lessen 

dag-
dag- + 

Functie 
H oofd- Afdeling Letter betrekking 

avond-
stuk betrekking 

som j60m som l 6o m 

a. leraren LI 2 a l , bi 

.. II 2 a2, b2 
IJl 2 al, bi .. 
lil 2 a2, b2 32 32 .. 
!V i a l . bi .. 
IV 1 a2, h2 

ler
0

~ren en lil 3 a 
leraressen 

b. leraren Il 2 c l 

.. II 2 c2 
IIl C 38 38 .. 
IV l cl .. .. IV 1 c2 

c1 leraren 1 , 11 1 
3 1· 1 36 1 

43 

1 1 

1 
38 d. leraren Il 4 a2 

1 

e. leraren Il 1 4 1 b2 

1 1 

36 

1 1 i 
/. leraren 

1 

IIl 
1 

3 

1 

b 
1 

38½ 
.. IV 2 a 

g. leraressen 1 III 
1 

3 

1 

b 
1 

28 .. IV 2 a 

2 . In buitengewone gevallen kan On:z:e 
Minister in het belang van het onderwtJS 
toestaan, dat het onder g genoem~e getal 
wordt verhoogd tot 30. Deze verhoging ~an 
echter slechts geschieden met toestemming 
van de betrokken lerares en telkens voor 
ten hoogste één jaar. 

Onbe.voegdheid 
Art. 23. r. Voor zover in dit besluit 

niet anders is bepaald wordt een korting 
van 1 5 ten honderd toegepast op de wedde 
voor die lessen, waarvoor de leraar de ver
eiste we~telijke bevoegdheid niet bezit. 

2 . Een gelijke korting wordt toegepast 
op de wedde van de leraar of de beambte, 
die niet in het bezit is van de bewijzen van 
bekwaamheid, welke in dit besluit voor de 
bezoldiging zijn vereist. 

3. Een korting van 10 ten honderd 
wordt toegepast op de wedde van een 
leraar, die wel in het bezit is van de ver
eiste nijverheidsonderwijsakte, maar nie't 
van het daarbij behorende getuigschrift of 
van de verklaring volgens artikel 38 van de 
Nijverheidsonderwijswet. 

4. Op de wedde van een leraar, aan wie 
lessen zijn opgedragen, waarvoor hij wette
lijk bevoegd is, alsmede lessen, waarvoor Pij 
de wettelijke bevoegdheid niet bezit, wordt 
voor de niet bevoegd gegeven lessen de in 
het eerste en tweede lid voorgeschreven 
korting slechts toegepast voor zoveel het 
aantal daarvan meer bedraagt dan een 
vierde van het aantal bevoegd gegeven les
sen. 

5. De in het vorige lid bedoelde kor
ting wordt toegepast op het verschil tussen 
de wedde, die de leraar zou genieten, in
dien hij voor alle lessen de vereiste be
voegdheid bezat, en de wedde, die hij zou 
genieten voor het aantal lessen, waarvoor 

1 

1 
43 

1 

43 

1 

43 

1 
28 
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hij ingevolge het bepaalde in het vorige lid 
voor de bezoldiging als volledig bevoegd 
wordt nangemerkt. 

Art. 24. Voor leraren, die belast zijn met 
het onderwijs in leervakken, waarvoor geen 
wettelijke bevoegdheid bestaat, stelt Onze 
Minister de wedderegeling vast. 

Be,,ordering 
Art. 25. 1. De benoeming van een leraar 

tot directeur van een nijverheidsschool 
wordt beschouwd als een bevordering. In 
dat geval wordt hem ten minste de wedde 
toegekend, waarvan het bedrag onmiddel
lijk gelegen is boven het bedrag van de 
wedde, gerekend naar dezelfde klasse van 
gemeenten, waarop hij als leraar met vol
ledige betrekking aanspraak zou hebben 
gehad op de datum van ingang van de be
noeming. 

2. Indien de benoeming van een be
ambte naar het oordeel van Onze Minister 
tevens een bevordering is, wordt de wedde 
toegekend, waarvan het bedrag onmiddellijk 
gelegen is boven het bedrag, dat de be
ambte in de vorige betrekking op de datum 
van ingang van de benoeming zou zijn toe
gekomen, gerekend naar een zelfde klasse 
van gemeenten. 

Huwelijkstoelage 
Art. 26. 1. De gehuwde, die ten minste 

23 jaar oud is, geniet, indien hij een hoofd
betrekking bekleedt, een toelage van f 22 
per maand voor zoveel het bedrag van de 
wedde, of van de gezamenlijke wedden aldus 
niet stijgt boven f 220 per maand of boven 
het maximum van de voor hem geldende 
schaal, indien dit maximum minder dan 
f 220 per maand bedraagt. 

2. Voor degene, die na 1 Januari 1947 
in de termen valt om de huwelijkstoelage te 
genieten, gaat deze in op de eerste dag van 
de maand volgende op die, waarin het hu
welijk is gesloten, en indien het een vrouw 
betreft , op de eerste dag van de maand 
volgende op die, waarin het huwelijk is ont
bonden. 

Waarneming van directoraat 
en /essen. 

Art. 27. Onze Minister geeft voorschrif
ten omtrent de vaststelling van de beloning 
voor de waarneming bedoeld in artikel 3 7, 
leden s en 6, van het Rechtspositiebesluit 
N.O. 1935. 
Lessen buiten de standplaats 

Art. 28. 1. Voor de leraar, die verbon
den is aan twee of meer dagscholen gelegen 
in verschillende gemeenten en op een on
derlinge afstand van tenminste 7 km, wordt 
voor de vaststelling van zijn wedde het ge
tal lessen per week in elke gemeente buiten 
zijn standplaats verhoogd in dier voege dat 
tot en met s lessen per week een verhoging 
met één les, tot en met 10 lessen per week 
een verhoging met twee lessen en zo ver
volgens per s lessen of gedeelte daarvan 
een verhoging met één les per week in re
kening kan worden gebracht. 
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2. De in het vorige lid bedoelde extra 
lessen worden voor het gegarandeerde ge
tal lessen, als werkelijk gegeven lessen be
schouwd. 

3. Voor de toepassing van artikel 23, 
leden 4 en 5, worden de in het eerste lid be
doelde extra lessen beschouwd als lessen, 
waarvoor de leraar de vereiste bevoegdheid 
bezit. 

4. In bijzondere gevallen kan Onze Mi
nister voor de leraar verbonden aan twee 
of meer dagscholen, gelegen in dezelfde ge
meente, een overeenkomstige regeling tref
fen als voor de leraar bedoeld in het eerste 
lid. 

Reiskosten 
Art. 29. Aan de leraar, die verbonden is 

aan twee of meer in verschillende gemeen
ten gelegen scholen, worden de werkelijke 
reiskosten, die hij voor de vervulling van 
zijn betrekking(en) bij het nijverheidson
derwijs buiten zijn standplaats moet ma
ken, volgens de 3e klasse van het Reisbe
sluit 1916 vergoed. 

Verblijfkosten 
Art. 30. In bijzondere gevallen kan het 

bevoegd gezag, voor wat betreft het ge
meente- en het schoolbestuur onder goed
keuring van Onze Minister, aan een leraar 
een tijdelijke tegemoetkoming in de ver
blijfkosten toekennen. 

AFDELING 2 

Cumulatiebepalingen 

Art. 31. T enzij uitdrukkelijk anders is 
bepaald mag de som van de wedden van 
een leraar, verbonden aan twee of meer 
dagscholen, niet stijgen boven het bedrag 
dat hij zou genieten, indien hij alle lessen 
gaf aan een school, waarvoor de voor hem 
gunstigste van Rijkswege vastgestelde wed
deregeling geldt. 

Art. 32. Ingeval voor een leraar het be
paalde in artikel 23 geldt, wordt voor de 
berekening van het bedrag bedoeld in arti
kel 31 de korting toegepast op de som van 
de wekelijkse lessen, waarvoor in elke be
trekking afzonderlijk ingevolge het bepaalde 
in het vierde lid van eerstgenoemd artikel 
de korting zou gelden. 

Art. 33. De wedde van een leraar als 
bedoeld in artikel 3r wordt voor elk van de 
scholen afzonderlijk bepaald door het in
gevolge dat artikel vastgestelde bedrag te 
verdelen naar evenredigheid van de getallen 
wekelijkse lessen, die aan elke school voor 
zijn wedde in aanmerking komen. 

Art. 34. 1. Tot de scholen bedoeld in 
de artikelen 3 r, 32 en 33 worden uitsluitend 
gerekend te behoren de van Overheidsweg/! 
beheerde, gesubsidieerde of erkende gym
nasia, hogere burgerscholen (lycea), middel
bare scholen voor meisjes, handelsdagscho
len, kweekscholen voor onderwijzers en on
derwijzeressen en dagscholen voor middel
baar nijverheidsonderwijs. 

2. Onze Minister kan in de gevallen, die 
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daarvoor naar zijn mening in aanmerking 
komen, het bepaalde in de genoemde arti
kelen mede van toepa~sing verklaren op 
andere scholen. 

AFDELING 3 

Aard en omvang van de dagbetrekking 

Volledige en niet volledige 
betrekking 

Art. 35. r. De betrekkingen van leraren 
aan nijv erheidsdagscholen, die les geven in 
vakken, waarvoor een middelbare bevoegd
heid is vereist, worden onderscheiden in 
volledige en niet-volledige betrekkingen. 

2. D e volledige betrekking omvat, voor 
zover niet uitdrukkelijk anders is bepaald, 
als normale taak ten minste 26 en ten 
hoogste 29 lessen per week, voor leraren in 
lichamelijke oefening 32 lessen per week. 

Indeling leraren volgens 
bijlage 

Art. 36. r. De wedden van de leraren 
in volledige betrekking zijn geregeld in de 
bijlage, 

hoofdstuk: afdeling: onder: 
II 

III 
IV 

2 

2 

ar, br en cr 
ar, br 

I ar, br en cr 
2. D e wedden van de leraren in niet

volledige betrekking zijn geregeld in de bij
lage, 

hoofdstuk: afdeling: onder: 
II 2 a2, b2 en c2 

III 2 a2, b2 en c 
IV 1 a2, b2 en c2 

3. Voor de overige leraren aan nijver
h eidsdagscholen zijn de wedden geregeld: 

a. voor de leraren met uitzondering van 
die onder b en c, in de bijlage, 

hoofdstuk: afdeling: 
II 3 
II 4 
II 4 

III 3 
IV 2 

onder 

02 
b2 
a en b 
a 

b. voor de praktijkleraren met vaste 
wedde in de bijlage, 

hoofdstuk: afdeling: 
II 4 
II 4 

onder: 
ar 
br 

c. voor de leraren, die belast zijn met 
enkele lessen, welke niet geregeld worden 
gegeven, in de bijlage, 

hoofdstuk: afdeling: 
II 2 

III 2 
III 3 
IV I 

IV 2 

HOOFDSTUK III 

Garantiebepalingen 
Volledige betrekking 

onder: 
d 
d 
C 

d 
b 

Art. 37. r. Een leraar, die is aangesteld 
in een volledige betrekking, doch gedurende 
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een tijdvak van 4 achtereenvolgende kalen
derjaren, anders dan op zijn verzoek of met 
zijn schriftelij ke toestemming, met minder 
dan 18 lessen per week is belast geweest, 
geniet met ingang van het daarop volgende 
kalenderjaar een wedde volgens de voor 
hem geldende schaal voor le raren in een 
niet-volledige betrekking. In dit geval wordt 
zijn wedde berekend naar anderhalf maal 
het getal werkelijk gegeven lessen per week, 
afgerond naar boven tot een geheel getal. 
De wedde mag daardoor echter niet stijgen 
boven het bedrag, waarop hij in een vol
ledige betrekking op grond van zijn dienst
tijd en het getal lessen aanspraak zou kun
nen maken. 

2. Voor een leraar in de lichamelijke 
oefening vindt het gestelde in het eerste lid 
overeenkomstige toepassing bij daling van 
het getal van zijn lessen beneden 2z. 

3. Is de leraar bedoeld in het eerste of 
tweede lid gedurende een tijdvak van 4 
achtereenvolgende kalenderjaren wederom 
belast geweest met ten minste 26, onder
scheidenlijk 30, lessen per week, dan wordt 
de in die leden bedoelde berekening eerst 
opnieuw toegepast, wanneer hij andermaal 
gedurende 4 achtereenvolgende kalender
jaren met m inder dan 18, onderscheidenlijk 
22, lessen per week is belast geweest. 

Art. 38. Indien het getal werkelijk ge
geven lessen per week van een leraar in 
volledige betrekking op zij n verzoek of met 
zijn schriftelijke toestemming met ingang 
van een bepaalde datum is verminderd, dan 
treden, tenzij Onze Minister anders bepaalt, 
de bepalingen geldend voor een leraar in 
niet-volledige betrekking voor hem in wer
king. In dat geval wordt hem het getal les
sen gegarandeerd, dat daarbij is overe:!nge
komen. 

Niet-volledige betrekking 
Art. 39. r. Behoudens het bepaalde in 

de volgende leden en in de artikelen 40 tot 
en m et 47 wordt voor de berekening van de 
wedde van een leraar in vaste dienst in een 
niet-volledige betrekking, tevens hoofdbe
trekking, aan een nijverheidsdagschool een 
getal lessen per week gegarandeerd, gelijk 
aan het minimum getal werkelijk gegeven 
lessen per week in die periode van 4 ach
tereenvolgende kalenderjaren van zijn 
diensttijd aan die school, in welke dat mini
mum hoger is dan in elke andere zodanige 
periode. 

2. Onverminderd het bepaalde in artikel 
28 worden onder "werkelijk gegeven lessen" 
verstaan de lessen, die voor de leraar op de 
goedgekeurde lesrooster zijn uitgetrokken, 
eventueel vermeerderd met de bezoldigde 
diensturen hem op grond van dit besluit 
toegekend. 

3. Van de werkelijk gegeven lessen ko
men voor het bepalen van de in het eerste 
lid bedoelde minima slechts in aanmerking: 

a. de lessen, die de leraar na I Januari 
1921 als daartoe volledig bevoegde heeft 
gegeven; 
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b. de lessen, waarvoor hem de onthef
fing verleend is krachtens artikel 7, lid 3, 
van de Nijverheidsonderwijswet; 

c. de lessen, tot het geven waarvan geen 
wettelijke bevoegdheid is vereist. 

Aansluiting vaste aan 
tijdelijke aanstelling 

Art. 40. Indien van een leraar in een 
niet-volledige betrekking de vaste aanstel
ling aansluit aan een tijdelijke aan dezelfde 
nijverheidsdagschool onder overigens over
eenkomstige omstandigheden, wordt de eer
ste periode van vier kalenderjaren geacht te 
zijn ingegaan op de eerste dag van het ka
lenderjaar volgende op de datum van de 
tijdelijke aanstelling. 

Maxima voor te 
garanderen lessen 

Art. 41. Het te garanderen getal lessen 
volgens artikel 39 mag voor de leraren in 
lichamelijke oefening en de leraren, die voor 
de bezoldiging daarmede gelijkgesteld zijn, 
ten hoogste bedragen 30, voor de overige 
leraren 26. 

Aanstellingsgarantie 
Art. 42. 1 . Bij aanstelling van een leraar 

in een niet-volledige betrekking, tevens 
hoofdbetrekking, k an het bevoegd gezag 
hem voorlopig een getal lessen garanderen, 
dat niet hoger mag zijn dan 20 of dat, in
dien het gegarandeerde getal lessen, dat hij 
uit hoofde v an zijn onmiddellijk vooraf
gaande betrekking bezat, lager is dan 20, 

ten hoogste gelijk mag zijn aan dat gega
randeerde getal. 

2. D e aanstellingsgarantie vervalt, zodra 
het gegarandeerde getal lessen volgens ar
tikel 39, lid 1, kan worden vastgesteld. 

Vermindering gegarandeerd 
getal lessen niet op 
verzoek 

Art. 43. Geeft een leraar in een niet
volledige betrekking anders dan op zijn ver
zoek of met zijn schriftelijke toestemming, 
gedurende vier achtereenvolgende kalender
jaren minder dan ¾ gedeelte van zijn ge
garandeerde getal lessen, dan wordt met 
ingang van het volgende kalenderjaar zijn 
gegarandeerde getal lessen verminderd tot 
ten hoogste ,v3 maal het getal werkelijk ge
geven lessen, eventueel naar boven afge
rond tot een geheel getal. Het op deze wijze 
vastgestelde getal mag echter het oorspron
kelijke gegarandeerde getal niet te boven 
gaan. 

Evenredige vermindering 
gegarandeerd getal lessen 

Art. 44. Indien aan een leraar in meer 
dan één niet-volledige betrekking een getal 
lessen wordt gegarandeerd op de voet van 
artikel 39, lid 1, en de som van de gegaran
deerde getallen overschrijdt het maximum, 
genoemd artikel 41, dan wordt deze som 
tot dit maximum verminderd, in dier voege 
dat in iedere betrekking het gegarandeerqe 
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getal lessen, zoveel mogelijk naar evenredig_ 
heid van de getallen der werkelijk gegeven 
lessen, wordt verkl,::ind. 

Vermindering lessen 
op verzoek 

Art. 45. 1. Indien het getal wekelijkse 
lessen van een leraar in een niet-volledige 
betrekking op zijn verzoek of met zijn 
schritelijke toestemming met ingang van 
een bepaalde datum is teruggebracht bene
den het voor hem vastgestelde gegaran
deerde getal lessen, wordt dit verminderd 
tot het getal, dat daarbij is overeengekomen. 

2. Hij kan eerst weer aanspraak maken 
op een hoger getal, indien en voor zoveel 
in één der na die datum volgende perioden 
van 4 achtereenvolgende kalenderjaren het 
in artikel 39, lid 1 , bedoelde minimum ho
ger is. 

Vermindering gegarandeerd 
ge tal lessen bij weigering 
betrekking e.d . 

Art. 46. 1. Het gegarandeerde getal les
sen van een leraar in een niet-volledige be
trekking wordt, behoudens het bepaalde in 
het tweede lid, verminderd tot het getal 
lessen door hem op dat tijdstip werkelijk 
gegeven, zodra hij: 

a. weigert te voldoen aan de verplich
tingen bedoeld in artikel 36, lid 2, en in 
artikel 37, lid 2, van het Rechtspositie
besluit N.O. 1935 of 

b . een hem aangeboden betrekking aan 
een inrichting van onderwijs weigert te aan_ 
vaarden, indien deze betrekking hem naar 
het oordeel v an Onze Minister in verband 
met zijn persoonlijkheid en omstandigheden 
redelijkerwijze kan worden opgedragen. 

- 2 . Is de som van het getal lessen, dat de 
leraar bedoeld in het eerste lid per week 
geeft en van het getal geweigerde lessen 
kleiner dan het gegarandeerde getal lessen, 
dan wordt dit laatste getal verminderd met 
het getal geweigerde lessen. D eze bepaling 
vindt overeenkomstige toepassing wanneer 
het een weigering betreft van andere werk
zaamheden, in welk geval een getal lessen 
in mindering wordt gebracht, dat naar het 
oordeel van Onze Minister gelijkwaardig is 
aan de geweigerde werkzaamheden. 

3. Het gestelde in de voorgaande leden 
vindt overeenkomstige toepassing voor een 
leraar in volledige betrekking. Behoudens 
nadere door Ons nog vast te stellen regelen 
wordt in deze gevallen zijn wedde vastge
steld als voor de leraar in een niet-volledige 
betrekking. Daarbij wordt rekening gehou
den met een gegarandeerd getal lessen, dat 
gelijk is aan het verschil van het in artikel 
41 voor hem geldende maximum en het ge
tal geweigerde lessen. 

Neveninkomsten in 
geval van garantie 

Art. 47. Indien een leraar in een niet
volledige betrekking op of na de datum, 
waarop het getal van zijn lessen gedaald is 
onder zijn gegarandeerde getal lessen, uit 
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één of meer betrekkingen aan andere scho
len tengevolge van verhoging van het getal 
lessen aan die scholen meer inkomsten gaat 
genieten, wordt hetgeen hij aan wedde ont
vangt boven de wedde, die hem zou toeko
men voor de werkelijk gegeven lessen, ver
minderd met het bedrag van die meerdere 
inkomsten. 

Garantie in twee of m eer 
betrekkingen 

Art. 48. Voor een. leraar, wiens hoofd
betrekking bestaat uit twee of meer kleine 
betrekkingen, vinden de artikelen 39 tot en 
met 47 voor elk van die betrekkingen over. 
eenkomstige toepassing. 

Garantie aan scholen 
onder één bevoegd gezag 

Art. 49. Vo~r de toepassing van de be
palingen van dit hoofdstuk worden de nij
verheidsscholen , die onder één bevoegd ge
zag staan, als één school beschouwd. 

Toepassing garantie-
bepalingen L.N.O. 

Art. 50. Voor de leraren bedoeld in ar
tikel 36, lid 3, onder a, worden de garantie
bepalingen volgens het Salarisbesluit L .N.O. 
overeenkomstig toegepast. 

HOOFDSTUK IV 
Diensttijd bepalingen 

AFDELING x 

Algemeen 

Art. 51. Voor zoveel de tijd doorge
bracht in vorige betrekkingen geheel of ge
deeltelijk medetelt bij de vaststelling van 
de diensttijd, waarnaar de wedde in de 
n ieuwe betrekking wordt berekend, kan 
deze tijd slechts enkelvoudig worden mede
gerekend. 

Art. 52. Bij de vaststelling van de voor 
periodieke verhogingen geldige diensttijd 
wordt niet medegerekend diensttijd, welke 
reeds met pensioen wordt vergolden of 
diensttijd in betrekkingen, voor welke ver
lofs- of nonactiviteitstraktement wordt ge
noten. 

Art. 53. A1s diensttijd telt mede de tijd 
gedurende welke verlof met behoud van be
wldiging wordt genoten op grond van arti
kel 20 van het Rechtspositiebesluit N.O. 
1935. 

Art. 54. Als diensttijd telt niet mede de 
tijd gedurende welke de directeur, de leraar 
of de beambte in zijn betrekking is ge
schorst, t enzij het bevoegd gezag, voor wat 
betreft het gemeente- of het schoolbestuur 
onder goedkeuring van Onze Minister, an
ders bepaalt. 

Militaire diensttijd 
Art. 55. Voor de directeur, de leraar of 

de beambte telt ten volle mede de tijd na 
xo April 1939 doch vóór 15 Juli 1940 in 
militaire dienst doorgebracht, indien hij on_ 
middellijk voor 10 April 1939 in eenzelfde 
functie werkzaam was. 
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AFDELING 2 

Directeuren 

Dagonderwijs 
Art. 56. Voor directeuren van nijver

heidsdagscholen telt : 
a. ten volle mede diensttijd als direc

teur of rector doorgebracht aan: 
nijverheidsdagscholen; 
openbare of ingevolge artikel 157 van de 

hogeronderwijswet aangewezen bijzondere 
gymnasia; 

openbare hogere burgerscholen en rniddeL 
bare scholen voor meisjes of bijzondere ho
gere burgerscholen en middelbare scholen 
voor meisjes, die voldoen aan de eisen ge
steld bij artikel 45ter, leden 2 tot en met 9, 
van de middelbaar-onderwijswet en middel
bare scholen voor meisjes, aan welke door 
Onze Minister rechten zijn toegekend; 

openbare of gesubsidieerde bijzondere 
handelsdagscholen; 

Rijks- of ingevolge artikel 30 van het 
Koninklijk besluit van 23 Augustus 1933, 
Staatsblad no. 456, aangewezen gemeente
lijke of bijzondere kweekscholen voor on
derwijzers en onderwijzeressen; 

Rijksinrichtingen voor middelbaar land
en tuinbouwonderwijs als bedoeld in hoofd
stuk VI van bijlage C van het B.B.R.A. ; 

inrichtingen van militair onderwijs be
doeld in hoofdstuk VIII van die bijlage; 

binnen of buiten het Rijk gevestigde Ne
d erlandse scholen, die naar het oordeel van 
Onze Minister met de vorengenoemde scho
len kunnen worden gelijkgesteld; 

b. voor de helft van ten hoogste twaalf 
jaren mede diensttijd als directeur doorge
bracht aan dagscholen bedoeld in artikel n, 
lid x, van de Nijverheidsonderwijswet. 

Avondonderwijs. 
Art. 57. Voor de diensttijd van direc

teuren van nijverheidsavondscholen gelden 
dezelfde bepalingen ale voor de diensttijd 
van leraren aan nijberheidsavondscholen. 

AFDELING 3 

Leraren 

Dag_ en avondonderwijs 
Art. 58. x. Aan de leraar die in het be

zit is van een of meer der bevoegdheden 
vermeld in het Koninklijk besluit van 30 
Maart 1935, Staatsblad no. 162, bijlage B, 
onder B I tot en met VI, worden deswege 
2 dienstjaren toegekend. 

2. Aan de leraar die voldoet aan de 
voorwaarden vermeld in dezelfde bijlage 
onder B II of/en die aan een Nederlandse 
Universiteit of hogeschool is gepromoveerd, 
worden deswege bovendien 4 dienstjaren 
toegekend. 

Art. 59. I. 

zit is van de 
NXV, worden 
kend. 

Aan de leraar die in het be
akte NXIII of van de akte 
deswege 6 dienstjaren toege-

2. Een gelijk aantal dienstjaren wordt 
toegekend aan de leraar die in het bezit is 
van de akte NXVI, indien hij kan overleg-
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gen het bewijs van voldoend afgelegd exa
men als eerste stuurman voor de grote han
delsvaart of het bewijs van te zijn geslaagd 
voor het eerste gedeelte van het examen 
luitenant ter zee der eerste klasse van de 
Koninklijke Marine. 

Art. 60. Aan de leraar die voldoet aan 
het bepaalde in de artikelen 58 en 59 wor
den deswege in totaal niet meer dan 6 
dienstjaren toegekend. 

Art. 61. Voor de berekening van de voor 
periodieke verhogingen geldige diensttijd 
van de leraren telt voor 2/3 gedeelte tot 
een maximum van 6 dienstjaren mede de 
tijd. welke in het bedrijfsleven is doorge
bracht, voor zoveel: 

a. die tijd boven de leeftijd van 23 jaar 
valt; 

b. die tijd niet samenvalt met de studie-
tijd; 

c. gedurende die tijd werkzaamheden 
zijn verricht, welke naar het oordeel van 
Onze Minister van nut zijn voor de uit
oefening van de functie als leraar. 

Dagonderwijs 
Art. 62. Voor leraren bedoeld in artikel 

36, leden 1 en 2, telt: 
a. ten volle mede diensttijd doorge

bracht aan dagscholen genoemd in artikel 
56, onder a; 

b. voor drie vierde van ten hoogste 20 

jaren mede diensttijd doorgebracht aan: 
dagscholen bedoeld in artikel II, lid 1, 

van de Nijverheidsonderwijswet; 
dagscholen voor lager land- en tuinbouw

onderwijs; 
dagscholen voor lager onderwijs, indien 

en voor zover de leraar gedurende die tijd 
daaraan ten minste 10 uur per week onder
wijs heeft gegeven; 

c. voor een vierde van ten hoogste 20 

jaren mede diensttijd doorgebracht aan 
avondscholen bedoeld in artikel 11, lid 2, 

van de Nijverheidsonderwijswet en aan er
kende scholen voor handelsavondonderwijs. 

Art. 63. Voor leraren bedoeld in artikel 
36, lid 3, telt: 

a. ten volle mede diensttijd doorge
bracht aan dagscholen, genoemd in artikel 
56, onder a; 

b. ten volle mede diensttijd doorge
bracht aan: 

dagscholen bedoeld in artikel II, lid I, 

van de Nijverheidsonderwijswet; 
dagscholen voor lager land- en tuinbouw

onderwijs; 
dagscholen voor lager onderwijs, indien 

en voor zover de leraar gedurende die tijd 
daaraan ten minste 10 uur per week onder
wijs heeft gegeven; 

c. ten volle mede diensttijd aan de be
zitter van de akte van bekwaamheid als 
onderwijzer na het bereiken van de leef
tijd van 2 1 jaar toegekend ingevolge artikel 
3 van het Koninklijk besluit van 12 April 
1947, Staatsblad H II6; 

d . voor de helft mede diensttijd door
gebracht aan avondscholen bedoeld in ar
tikel II van de Nijverheidsonderwijswet en 
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aan erkende scholen voor handelsavond
onderwijs. 

Avondonderwijs 
Art. 64. r. Voor leraren aan nijver

heidsavondscholen met uitzondering van de 
praktijkleraren telt: 

a . ten volle mede diensttijd doorge
bracht aan de scholen genoemd in ar tikel 
56, onder a; 

b. ten volle mede diensttijd doorgebracht 
aan avondscholen bedoelde in artikel n, lid 
2, van de Nijverheidsonderwijswet en aan 
erkende scholen voor handelsavondonder-
wijs: 

c. voor drie vierde van ten hoogste 20 

jaren mede diensttijd doorgebracht aan dag
scholen bedoeld in artikel II, lid 1, van de 
Nijverheidsonderwijswet, aan dagscholen 
voor lager land- en tuinbouwonderwijs en 
aan scholen voor lager onderwijs; 

d. voor de helft van ten hoogste 20 ja
ren mede diensttijd doorgebracht aan 
avondscholen bedoeld in artikel n, lid 1, 

van de Nijverheidsonderwijswet; 
2. Voor praktijkleraren aan nijverlieids

avondscholen telt ten volle mede diensttijd 
doorgebracht aan scholen genoemd in het 
vorige lid. 

AFDELING 4 

Beambten 

Art. 65. Voor assistenten, administratief 
personeel, werkmeesters, concierges, ama
nuenses en beambten op weekloon telt ten 
volle mede diensttijd doorgebracht in over
eenkomstige rang of betrekking aan nijver
heidsdagscholen. 

AFDELING 5 

Diensttijd in andere betrekkingen 

Art. 66. z. Onze Minister beslist of en 
in hoeverre de tijd doorgebracht in enigerlei 
andere betrekking, waarin onderwijs is ge
geven, als diensttijd voor directeuren en 
leraren kan medetellen. 

2. Onze Minister beslist of en in hoe
verre de tijd in overeenkomstige betrekkin
gen doorgebracht als diensttijd voor be
ambten kan medetellen. 

HOOFDSTUK V 
Overgangsbepalingen 

Onder de oude regeling 
verkregen diensttijd 

Art. 67. Voor degenen, die op 1 Januari 
1947 in dienst waren of sindsdien vóór de 
datum van afkondiging van dit besluit aan
gesteld zijn, bedraagt de voor de berekening 
van de wedde geldende diensttijd niet min
der dan die, waarop zij ingevolge het Sa
larisbesluit N.O. 1935 aanspraak hebben 
verkregen. 

Garantiewedde 
Art. 68. 1 . Voor degenen, die op 1 Ja

nuari 1947 in diens waren of sindsdien vóór 
de datum van afkondiging van dit besluit in 
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vaste of in tijdelijke dienst aangesteld zijn, 
daalt de wedde niet beneden het bedrag 
van 110 ten honderd van de voor gehuwden 
geldende som van de bruto-wedde en toe
lagen ingevolge de artikelen 3 en 4 v_an het 
Koninklijk besluit van 15 Januan 1946 
Staatsblad G 13, zonder de toelage b~do~)d 
onder III 1 A van art. I van het KonmkhJk 
besluit van 14 December 1946 Staatsblad 
G 362. 

2. Voor degenen, die als ongehuwd aan
gemerkt worden, wordt het in het . vorige 
lid bedoelde bedrag met 5 % verminderd, 
met dien verstande, dat voor het bepalen 
van genoemd bedrag de eventuele wedde
verhoging volgens artikel 1 7 van het Sala
risbesluit N.O. 1935 niet in aanmerking 
wordt genomen. 

3. Indien het in het eerste c.q. tweede 
lid bedoelde bedrag, berekend over een 
maand, het bedrag van de wedde per maand 
ingevolge dit besluit met niet meer dan f 1 

overschrijdt, wordt dit verschil verwaar
loosd. 

Toekenning fictieve 
diensttijd 

Art. 69. Indien op 1 Januari 1947 voor 
een directeur leraar of beambte in vaste 
dienst het in' artikel 68, lid 1, c.q. lid 2, 

bedoelde bedrag berekend over een maand, 
hoger is dan het bedrag van de wedde per 
maand ingevolge dit besluit, wordt voor dit 
verschil zoveel fictieve diensttijd toegekend 
a ls ten minste nodig is om het bedrag van 
de wedde per maand volgens dit besluit te 
bereiken dat aan het eerstbedoelde bedrag 
gelijk is ~f dat bedrag het meest nabij komt, 
met dien verstande dat daarbij verschillen 
van f 1 per maand of minder worden ver
waarloosd. 

Art. 70. Voor het tijdvak van 1 Januari 
1947 tot 1 Januari 1949 worden de leraren 
bedoeld in artikel 35 geacht te zijn aange
steld in een niet-volledige betrekking. 

Uitschakeling vroegere 
regelingen 

Art. 71. Een directeur, leraar of beamb
te voor wie eenmaal de bezoldiging is be
p;ald volgens de regelen van dit besluit, 
kan daarna geen aanspraak meer maken op 
bezoldigin g op grond van een vroegere re
geling. 

Behoud gegarandeerde 
lessen 

Art. 72. Het gegarandeerde getal lessen, 
waarop de leraar op 1 Januari 1947 op grond 
van het Salarisbesluit N.O. 1935 aanspraak 
kan maken behoudt zijn geldigheid, mits 
dit getal nï'et hoger is dan het volgens dit 
besluit voor hem geldende maximum. 

Overgangsbepaling voor in-
gehouden bijdragen 

Art. 73. Voor het tijdvak liggende tussen 
1 Januari 1947 en de laatste dag van de 
maand, waarin dit besluit is afgekondigd, 
gelden de inhoudingen wegens het genot 
van woning, vuur, licht en water zoals deze 
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aan de hand van de op 1 Januari 1947 ver
vallen bepalingen waren vastgesteld. 

HOOFDSTUK VI 

Slotbepalingen 

Bijzondere regelen 
Art. 74. 1. In gevallen, waarin dit be

sluit niet voorziet en de bepalingen van het 
B.B.R.A. overeenkomstige toepassing kun
nen vinden, kan Onze Minister volgens die 
bepalingen beslissen. 

2 . In b ijzondere gevallen kan het be
voegd gezag, voor wat betreft het geme~n
te- of het schoolbestuur onder goedkeunng 
van Onze Minister, afwijken van de rege
len bedoeld in artikel 4, lid 1. 

3 . In geval de regelen van dit besluit 
noch de bepalingen van het B.B.R.A. toe
passing kunnen vinden, handelt het bevoegd 
gezag volgens door Onze Minister vast te 
stellen aanvullende regelen. 

Georganiseerd overleg 
Art. 75. 1. De Centrale Commissie voor 

Georganiseerd Overleg in Ambtenarenzaken 
wordt gehoord over het brengen van wijzi
ging in dit besluit alsmede over de op 
grond van dit besluit te treffen algemene 
regelen. 

2. Adviezen over wijzigingen van bepa
lingen of regelingen betreffende de bezoldi
ging van het onderwijzend personeel voor 
wie dit besluit geldt, worden niet uitge
bracht dan nadat de commissie bedoeld in 
artikel 68 van het Rechtspositiebesluit 
N .O. 1935 in de gelegenheid is geweest ter
zake aan de in het vorige lid genoemde 
commissie haar oordeel kenbaar te maken. 

Inwerkingtre ding 
Art. 76. 1. Dit besluit wordt geacht in 

werking te zijn getreden met ingang van 
1 Januari 1947. 

2. Op hetzelfde tijdstip worden het Ko
ninklijk besluit van 28 Augustus 1935, 
Staatsblad no. 518, het Koninklijk besluit 
van 15 Januari 1946, Staatsblad G 13, zoals 
deze laatstelijk zijn gewijzigd, en artikel 37, 
lid 3, van het Koninklijk besluit van 6 
Augustus 1935, Staatsblad no. 501, geacht 
te zijn vervallen voor zover deze betrek
king hebben op het personeel voor wie dit 
besluit geldt. 

3 . Het besluit kan worden aangehaald 
als "Salarisbesluit M.N.0.''. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van 
State en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 30 November 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 
De Min. V. Binn. z., J. H. v. MAARSEVEEN. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JOEKES, 

(Uitgeg. 7 December z948.) 
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BI.TLAGE 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepallngen 

r. Tenzij uitdrukkelijk anders is aange
geven, zijn de bedragen vermeld in de bij
lage maandbedragen. 

g g 
2. In de breuken--, -- enz. is g het 

1000 500 
gemiddelde getal leerlinglessen van 50 mi
nuten per week over het afgelopen kalen
derjaar, naar boven afgerond onderschei
denlijk tot een 1000-voud, 500-voud enz. 

3. Voor scholen, bij welke een verplicht 
praktisch jaar tussen de studiejaren valt, 
tellen voor het bepalen van het getal leer
linglessen de leerlingen van dat praktische 
jaar voor de helft mede met inachtneming 
van het getal wekelijkse lessen van het 
hoogste studiejaar. 

4. Indien het getal wekelijkse lessen van 
een leraar een gebroken getal is, dat niet in 
de voor hem toe te passen salarisschaal is 
vermeld, wordt dit voor de vaststelling van 
de wedde afgerond tot het naast-hogere ge
tal lessen in die schaal. 

5. Voor zover voor bepaalde groepen 
van leraren geen afzonderlijke wedderege
lingen zijn vastgesteld, worden de leraren 
in exacte vakken, algemene vakken, theo
retisch-technische vakken, tekenvakken, 
practica en laboratoriumoefeningen onder
scheiden in leraren met bevoegdheid A en 
leraren met bevoegdheid B. 
a . Tot de leraren met bevoegdheid A be

horen: 
1 °. leraren in Nederlandse taal in het 

bezit van de M.O.-akte K VII A; 
2° leraren in Franse, Duitse of Engelse 

taal in het bezit van de M.O.-akte 
A Frans, Duits of Engels; 

3 °. leraren in boekhouden en admini
stratie in het bezit van de M.O.
akte K XII A. 

b. Tot de leraren met bevoegdheid B be
horen: 
1°. leraren in twee van de onder a ge

noemde vakken in het bezit van de 
beide daarvoor vereiste M.O.-akten 
A; 

2 °. leraren in een van de onder a ge
noemde vakken in het bezit zowel 
van de voor dat vak vereiste M.O.
akte A als van de op hetzelfde vak 
betrekking hebbende M .O.-akte B; 

3 °. de overige leraren , die in het bezit 
zijn v an een wettelijke bevoegdheid 
tot het geven van middelbaar nij 
verheidsonderwijs in de door hen te 
geven vakken, voor zover niet ge
noemd onder a. 

c. De Minister beslist of een leraar, die les 
geeft in vakken waarvoor geen wette
lijke bevoegdheid bestaat, voor de be
zoldiging gelijk gesteld kan worden met 
een leraar van een der groepen a of b. 
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HOOFDSTUK II 
Directeuren, adjunct-directeuren en leraren 

van nijverheldsdagscholen, met uitzondering 
van dle vermeld In de hoofdstukken 

Ill en IV 

Afdeling 1 
Directeuren en adjunct-directeuren 

van nijverheidsdagscholen met inbegrip van 
de dagopleidingen behorende tot het 

lager nijverheidsonderwijs 

a. Directeuren 

SCHA.IL 1 

Gemiddeld getal Ma.xnnum t;om 
loerl inglesson per 

Dienstjaren: der wedden pe r· 
Groep: wook over het jaar \·oor nl Ie 

aigelopen dag- t'll avond 
kalcndorJa&r: 

0 1 2 1 4 1 0 1 s bctrükkingcr.: 

f r r r 
I kleiner dan S000 685 OIO r I r 635 000 085 SU4.0 

II 8000 t/m 1 6000 ~95 620 q45 070 69ä 0180 

m groter dan 16000 005 , 630 655 oso 705 0420 

Bijzondere bepalingen bij schaal I 

1. De vaststelling van de wedde naar 
een hogere groep gaat in op 1 Januari van 
het jaar volgende op dat, waarover het ge
middelde getal leerlinglessen is gestegen tot 
dat van de hogere groep. 

2. De vaststelling van de wedde naar 
een lagere groep gaat in nadat het gemid
delde getal leerlinglessen gedurende 4 ach
tereenvolgende kalenderjaren is gedaald tot 
dat van de lagere groep. In dit geval wordt 
met ingang van 1 Januari van het jaar aan
vangende na de vorenbedoelde 4 kalender
jaren de wedde naar de lagere groep vast
gesteld. 

3. Het getal lessen per week, dat de di
recteur verplicht is te geven, bedraagt ten 

g 
minste: 20 - --, indien g minder dan 

500 
8000 is, 4, indien g 8000 of meer is. 

4. Directeuren van scholen met 10000 of 
meer leerlinglessen per week kunnen door 
het bevoegd gezag van het geven van lessen 
worden vrijgesteld. 

5. Wijziging van het door de directeur 
te geven getal lessen gaat in met het school
jaar aanvangende na het kalenderjaar, 
waarover het verplichte minimum getal les
sen per week ingevolge het bepaalde onder 
3 verandering ondergaat. 

6. Voor elke les, die de directeur minder 
geeft dan hierboven is bepaald, wordt de 
wedde per maand met f 20 verminderd, ten
zij door de Minister ontheffing is verleend. 

b. Adjunct-directeuren 

r. Indien het getal leerlinglessen per 
week over het afgelopen kalenderjaar ge
middeld ten minste 6000 heeft bedragen, 
kan het bevoegd gezag een leraar als ad
junct-directeur aanwijzen om de directeur 
bij diens werkzaamheden ter zijde te staart. 
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Afdeling 2 

Leraren met bevoegdheid A, le ra ren met bevoegdheid B en lera ren 
in licha melijke oefening 

a . Leraren met bei·oeydheid A 

·J. Volledige betrekking (vb) 

SCHAAL 2 

lessen vo n 1ens JO.ren: Getal wekelijkse 1 0 . t,· 

50 
minnton, 0 J 2 J 4 J 6 J 8 j 10 1 12 1 14 1 16 1 IS 

r f r r r r r r r Î 

vb 325 360 395 430 4Ci5 490 5 15 5,w 505 r,oo 

30 330 365 400 435 470 495 520 545 5i 0 J~J5 
3 1 335 370 405 4-10 475 500 525 550 57:j GOO 
32 340 3i5 4 10 445 480 505 530 5;i5 080 G05 

2. Niet-volledige betrekk ing 

SCHAAL 3 

Oot.al wekelijkso Dienst.ja.ren: 
lessen van 

50 minuten: 
0 1 2 1 4 1 .6 1 8 1 IO 1 12 1 14 1 16 1 18 

r r r r f r r r r r 
1 15 16 18 10 20 22 23 24 25 20 
2 29 32 35 37 40 43 45 48 50 52 
3 44 48 52 56 60 64 68 7 1 75 78 
4 58 63 60 74 so 85 90 05 99 104 
5 72 79 86 93 99 106 11 3 119 124 130 

6 87 !)5 103 l i l 1 19 127 135 142 149 I 5(i 

7 10 1 lil 120 130 139 149 158 166 174 182 
8 116 126 137 148 159 l ïO- 180 189 198 :!07 
9 130 142 154 167 179 19 1 203 21:1 2;!3" 233 

10 1"4 158 17 1 185 198 2 12 225 237 2-18 259 

SCHAAL 3 (vervolg) 

Getnl wekelijkse j Dienst.joren: 
IC'88Cn van 1 

50 minulC'n: - -0 J 9 J 4 J 6 J 8 J IO J 19 J 14 1 16 1 18 

l l 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
JO 
20 

21 
22 
23 
2-1 
2:1 

26 
27 
2~ 
2~ 
30 

3 1 
32 

Getal wekelijkse 
lessen van 

50 minuten: 

vb 

30 
3 1 
32 

r 1 r r r f r 
159 174 189 203 218 233 248 
173 189 206 222 238 254 270 
1~8 205 22:1 240 258 275 2!l3 
202 22 1 240 259 278 297 31,5 
2 11 231 25 1 270 290 310 330 

220 241 26 1 282 303 32-1 3-14 
229 25 1 272 294 315 337 3S9 
238 2f'l l 283 306 328 35 1 373 
247 '.!70 294 317 3-11 36·l ::187 
25G 280 305 32!) 353 378 402 

265 290 31.'> 341 366 3!l l 416 
274 300 321\ 352 378 405 431 
2S3 310 337 364 391 418 445 
292 :eo 348 376 404 4:12 45!) 
301 330 3;ï9 387 4 1G 445 474 

:: 10 340 369 309 429 459 488 
315 346 376 407 437 468 498 
:120 35 1 383 4 1,, 446 477 508 
325 357 389 422 454 4S6 518 
330 362 394 427 459 49 1 523 

335 3li7 399 432 464 496 528 
340 372 40,, 437 469 501 535 

b. Leraren mei, bevoegdheid R 

1. Volledige betrekking (vb) 

SCHAAL 4 

Dienstjaren : 

0 j 2 1 4 1 ö 1 8 l 10 112 14 J 16 J 18 

f r f r f f f f f f 

345 385 425 465 500 535 560 585 6l0 635 

350 390 430 470 505 540 565 5!)0615 640 
355 395 435 475 510 545 570 595 620 645 
360 400 440 480 516 550 575 600 625 650 

f f f 
260 273 285 
284 297 311 
308 322 337 
33 1 3•17 363 
346 362 379 

361 378 395 
3,6 393 41 r 
391 409 427 
406 42 •(. 443 
42 1 440 459 

436 455 475 
451 471 49 1 
466 486 507 
480 50 1 522 
495 5 17 538 

5 101532 554 
521 543 566 
53 1 554 577 
541 50:ï 589 
ti-16 570 594 

55 1 575 599 
556 580 604 

20 dien stjaren 
voor leraren 

die voldoen aan 
het bepaalde in 

o.rt. 68, lid 2: 

f 

660 

665 
670 
676 



0 
cq 
0 
rl 

t ..... 
ui 

Getal wekelijkso 
le860n van 

50 minuten: 

1 
2 
3 
4 
6 

0 
7 
8 
p 

10 

Il 
12 
13 
14 
l !i 

16 
17 
18 
10 
20 

2 1 
22 
23 
2' 
26 

20 
27 
28 
29 
30 

3 1 
32 

2. Niet.Vollccligo betrekking 

SCH AAL 5 

120 d ;on,tjon,n 
Dionst.jo.ren: voor lornrf'n 

dio vold0Cn aan 
het bepa1ildo in 

0 l 2 141 GIS l 1ol 121141IGI IS o,t.58,Hd2, 

f r I r r r r r r r i 

10 18 19 21 .. 2, 25 27 2S 29 30 
32 3:j ,s 41 44 47 50 63 55 58 GO 
48 5:.1 ,67 62 GO 7 1 75 79 83 87 90 
64 70 70 82 88 94 100 105 11 0 11 5 120 
80 88 o:, 103 110 11 8 125 132 13S 144 150 

96 105 11-l 123 132 14 1 150 158 165 173 180 
11 2 123 133 144 15'1 165 176 184 193 202 2 10 
128 140 152 16-1 176 1S8 200 2 10 220 230 240 
144 158 17 1 185 1082 12 225 237 248 259 270 
160 175 190 205 220 235 250 263 275 288 :100 

176 193 200 226 242 259 275 289 303 317 330 
192 2 10 :?28 246 264 :?R2 300 3 15 330 345 36(1 
208 228 247 267 280 306 325 :u2 358 374 390 
22.:. 2-\5 260 2S7 308 3:?0 350 308 385 403 4 2(1 
234 256 278 300 322 3 U 366 3S5 403 -12 1 439 

244 267 200 3 13 330 309 382 401 420 438 457 
254 278 302 326 350 3H 398 418 437 456 475 
26-1 289 

3 Ir9 
364 3S9 414 43' 45'1 4H 4fl4 

274 300 320 352 :n~ ,IOl 430 451 471 492 5 12 
2S4 3 II 338 365 302 41 9 -146 407 488 509 530 

294 322 3,'i0 37S 406 43., 462 484 506 527 549 
304 333 302 39 1 4:?0 419 478 50 1 523 545 fi61 
3 14 3-14 :tH 40-, -,.34 4(H ,l !),J 5 17 /;40 563 5S5 
32 1 355 :lS0 -117 448 479 5 10 534 557 :;so 604. 
33·1 366 398 430 46:! 194 ,'i:?0 Ci50 574 508 622 

34., 37i II 0H:l 4i0 .;oo !i-12 567 501 6 16 640 
3,19 383 ,11 6 419 4S:! 5 15 .548 57:l !i9S 6'>'> 647 
3iH 388 l:!I 45 1 488 52 1 5;;4 6i9 60-1 620 654 
359 393 426 160 493 527 560 :}85 610 635 660 
364 398 431 46J 498 5:l:? 

:::1::: 
0 15 6-10 065 

:109 403 430 li0 503 t>37 020 045 070 
3i4 408 411 475 50S 5--12 5i5 600 6:?5 650 075 

Ootal wokclijkso 
lcs.~n vim 

,iO minnton: 

vl, 

33 
3,1 
35 
36 
37 
3S 

Ootal wckclijk30 
ICS;:\01\ \'(\Il 

50 minul.on: 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
7 
8 
9 

10 

Il 
12 
13 
14 
15 

10 
17 
18 
19 
20 

c. Leraren in l-icltamel1)ke oe/eniny 

1. Volled ige betrekk ing (vb) 

SCHAAL 6 ' 
Dienstja ren: 

0 1 2 1 4 1 6 1 R 1 10 1 12 1 
r r r r r r r 

325 360 39J 430 405 490 515 

330 305 400 435 470 500 525 
335 3i0 405 440 475 5 10 s:ir, 
340 :li5 41 0 445 4S0 520 5 15 
315 380 415 450 48.ï 530 5fiJ 
350 385 4:!0 -1 5,j 490 5-10 565 
355 390 4-2J 400 49;"; MO 575 

2. Niet-volledige betrekking 

SCIIAAI 7 

Dicnstjnron: 

0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 
r r 1 r r r r r 
14 15 17 18 10 20 2 1 
28 30 33 35 38 ,10 4 1 
42 45 49 53 57 59 62 
l,5 60 05 70 75 79 82 
60 75 S2 88 0! 08 103 

83 00 08 J O;; 11 3 11 8 1 ~3 
Il7 105 11 4 123 132 138 143 

Il ') 120 130 140 150 157 164 
l :? 1 13:i 147 J:i8 169 177 184 
138 IGO 103 175 188 190 205 

15:? 105 179 193 207 2 16 225 
I G5 180 195 :? 10 225 235 215 
179 19fi 2. 1:? 228 2-14 2j,j 260 
193 :?1-0 228 2'5 263 ZiG 286 
207 225 244 263 2S:? 20-l 307 

220 24.0 260 280 300 314 32i 
::!:H 255 :? 7i 298 310 333 :118 
241 263 286 SOS 330 315 3GO 
2 IS 27 1 29J 318 341 357 3i3 
255 279 30-1 328 352 369 33.3 

14 1 1G 1 18 

r r r 
540 565 690 

550 576 (l00 
500 58:i GI0 
570 r,9,; 620 
580 005 630 
590 615 640 
600 025 050 

14 1 16 1 IS 

r r r 
22 23 23 
43 45 46 
6•1 67 fi!) 

85 9 92 
107 li l 11 5 

128 133 138 
1-,.9 155 In! 
170 177 181 
102 199 '.!07 
213 22 1 230 

234 2•l3 25J 
25.3 265 27.i 
277 288 2~8 
208 310 :1:H 
319 332 ::-lJ 

HO 354 3G7 
3fi2 3,0 :100 
375 390 405 
388 40•1 420 
401 4 18 ·13~ 

SCHAAL 7 (veroolg) 

Got.al wokolijkso Dienst.jaren: 
lcason van 

60 minuten: 

21 
22 
23 
24 
2.; 

20 
27 
28 
29 
:IO 

31 
32 
33 
:14 
35 

36 
37 
:18 

0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 

r r r r r r r 
262 287 313 338 363 3SO 398 
269 295 322 348 374 392 410 
276 303 33 1 358 385 ,104 423 
283 3 11 340 308 396 •116 435 
290 3 19 349 378 407 427 4-lS 

297 327 358 388 41 8 439 46Q 
304 335 367 398 429 1151 473 
311 343 376 408 440 463 485 
3 18 35 1 385 ,IJ S 451 474 498 
325 359 394 428 462 480 5 10 

332 307 403 438 473 498 523 
337 3i2 408 413 478 505 530 
:u.:? 377 4 13 448 483 5 13 538 
:147 382 41 8 4.53 488 520 ;";45 
3!i:? 3 7 423 4t.i8 493 528 5J3 

357 392 428 403 498 535 560 
302 397 433 -168 503 li43 508 
307 402 438 473 508 550 5i :i 

d. Leraren belast met enkele lessen 

SCHAAL 8 

Voor leraren: 

met. l>ovoegdheid 8 

mot. btw oogt.! hoid A 

Por workr-lijk 
gcgO\'CII les 
ton hoogste: 

i ,50 

Bijzcml.ere bepal.iny bij ac/u,,al 8 

1 14 1 Iû 1 18 

r r r 
,&.( ,j 432 449 
428 440 464 
441 400 470 
454 474 493 
46S 488 508 

•181 50:! 523 
,m., 5 1G 538 
507 530 552 
52 1 54.•l 567 
534 558 582 

547 572 597 
55,j 579 604 
502 587 0 12 
570 59,1 0 19 
577 602 0:?7 

5~J 609 034 
59::! Gl 7 642 
000 62-1 649 

Deze regeling ka.n worden toegepast voor lossen, d ie niet 
geregeld worden gegeven. In bijzondere gevallen, ter beoordeling 
van de Minister, kan zij ook gelden voor lessen, die geregeld 
worden gegeven1 mit.q niot moer dan û per week . 



.--1 
C"l 
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Afdeling 3 
Leraren In radioseinen en -opnemen In het bezit van het certllieaat 

Radiotelegrafis t 1e klasse 

SCllA.AL 9 

Ge tal 
wekelijkse Dienstjoron: 

leSSC'n van 
50 min .: 0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20 

f f f f f f f r r f f 
1 0 10 10 Il 12 12 13 13 13 14 14 
2 18 19 20 22 23 24 25 26 20 27 28 
:1 27 29 30 32 34 36 37 38 39 40 4 1 
4 36 38 40 43 45 47 50 5 1 52 54 66 
5 45 48 50 53 56 59 62 64 65 67 69 

0 53 57 60 64 67 71 74 76 7S 80 82 
7 62 60 70 75 79 83 87 89 91 94 90 
8 71 76 80 85 90 94 09 102 104 107 11 0 
9 80 85 90 96 101 106 lil 114 117 120 123 

10 89 95 100 106 11 2 118 124 127 130 134 137 

Il "" 104 110 tl7 123 130 136 140 143 147 151 
12 106 113 120 127 134 141 148 152 156 160 164 
13 11 5 123 130 13S 140 153 161 165 169 174 178 
14 12" 132 140 149 157 105 173 178 182 187 192 
15 133 142 l.>O 159 168 lï1 185 190 195 20-0 205 

JO 142 IGl 160 170 170 ISS 198 203 208 214 210 
17 15 1 16 1 liO 180 100 200 210 216 22 1 227 233 
18 159 170 180 191 201 212 222 228 234 240 246 
19 168 179 190 202 213 224 235 241 247 254 260 
20 177 189 200 2 12 224 235 247 254 260 267 274 

2 1 l >l6 H.18 210 223 236 247 259 266 273 :tHO 287 
00 105 208 220 233 246 2ao 272 279 286 294 30 1 
23 204 217 230 244 267 27 1 284 292 209 307 3 15 
2, 212 226 240 2J4 268 2S2 296 304 312 320 328 
2ö 221 236 250 265 280 204 309 3 17 325 334 342 

26 230 245 260 276 291 306 321 330 338 347 350 
27 230 255 270 2S6 302 318 333 342 351 380 369 
28 248 26-l 280 2!Ji 313 329 346 355 304 37< 383 
20 253 270 286 303 320 337 353 363 372 382 39 1 
30 258 275 202 3 10 327 344 361 370 380 390 400 

3 1 264 2Sl 298 316 333 35 1 368 3i8 388 398 408 
32 269 28i 30• 322 340 358 375 386 306 406 416 
33 2i4 202 310 329 317 365 383 393 403 4 14 424 
34 280 298 316 335 3,j3 372 390 401 4 11 422 432 
35 285 304 32~ 3 11 auo 379 308 40S 419 430 44 1 

36 200 309 328 848 367 386 405 410 427 438 449 

Afdeling 4 
Praktijkleraren, leraren in praktische oefeningen aan zeevaartscholen 

a. Praktijkleraren 
a.n.n J11iddelbare technische scholen en aan scholen, welke 
door de l\lin.ister cla.a.rmedo te dezen zijn gelijkgeste ld 

l . Pra.ktijklerarcn met vaste wedde 

SC IIAAL 10 

D,cnsLJH ron. 

1 1 4 1 G I R ! 10 1 1~ 1 14 16 1 IS 

B ijzondere bqxuing b,j schaal JO 

20 

450 

De betrekking omvat een taak van 38 uur per weck, waarvan 
tenminste 32 lessen van 50 minuten. 

2. Pra.ktij klcraren met uurwedde 
a. Voor de lessen: schaal Jl . 
b. Voor de overige werkzaamheden: schaal 12. 

SC HAAL Il 

Getal 
wekclijkso Dienstjaren: 
lesson va n 
60 min.: 0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 I R 1 20 

r r r r r r r r r r r 
1 9 10 10 Il 12 12 13 13 13 14 14 
lt 13 14 15 16 17 IS 19 19 10 20 21 
2 18 10 20 22 23 24 25 26 26 27 28 
21 22 24 25 27 28 30 31 3:? 32 33 :34 
3 27 20 30 32 34 30 37 38 39 40 4 1 

31 31 33 35 37 30 41 43 H 45 47 48 
4 3G 38 40 43 4 !; 47 50 5 1 52 54 55 
4! 40 43 45 48 50 ii3 56 5 7 ö8 uo 62 
5 45 48 50 53 56 fi9 62 64 65 67 69 
5! 49 52 55 58 6 1 65 os 70 71 73 75 

6 5:3 57 60 04 67 71 74 70 78 60 -82 
61 57 6 1 60 ij0 73 77 80 82 84 87 89 
7 62 66 70 75 70 8S 87 89 0 1 94 06 
7j 66 7 1 75 80 84 88 03 95 07 100 10:i 
8 71 76 80 85 00 04 90 102 104 107 11 0 

SCI f AAL 11 (vervolg) 

wci:~ij~se I Dicnstj t,ron : 
leasen van 
60 m;n., O 1 2 1 4 ! 0 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 IS 1 20 

r r r f. r r r r r r r 
81 75 80 85 00 05 100 105 ICS 11 0 113 116 
0 80 85 no 06 10 1 106 111 114 11 7 120 123 

O½ 84 90 95 101 106 11 2 11 7 120 123 127 130 
10 80 95 100 106 11 2 118 124 127 130 134 137 

IOl 03 00 105 lil 11 7 124 130 133 136 140 144 

Il os 104 11 0 11 7 123 130 13G 140 143 147 15 1 

11 1 102 108 11 5 122 128 135 142 14G 149 153 1.)7 

12 106 11 3 120 l:?7 13-1 14 1 148 1;;2 156 1(;0 l(a 

12! 11 0 11 8 12,; 1:JZ 1·10 147 IM 158 IG2 167 171 
13 115 123 130 138 140 153 l (H 165 169 174 178 

131 11 0 127 135 14 3 151 !.)!) 167 171 175 180 185 
14 124 132 140 149 157 l tï5 173 17S 1S2 187 192 

141 128 137 145 154 162 171 179 1s, 18S 103 198 
15 133 14 2 150 15!) 168 l i7 185 190 105 200 205 

151 13 7 146 155 164 173 182 10 1 106 20 1 207 212 

16 142 151 160 170 170 18S 10S 203 208 2 14 2 !0 

161 146 156 !65 175 184 HU ZO-l 200 21 -1 220 226 
17 15 1 !61 170 ISO ,no '.!00 :! 10 216 22 1 2:!7 233 

17! 155 165 175 185 I0.i :!06 216 Z:!2 227 233 239 
18 150 170 180 19 1 20 1 212 2:?:! 228 234 2-10 246 

18! 103 174 185 106 207 2 18 228 2:l4 240 2-t.ï 253 
10 168 170 190 202 2 13 :!:?I 235 2-U 2-17 254, 260 

10! 172 184 1!15 207 218 2:!!J :!41 24.7 253 260 :?67 

20 177 180 200 212 224 235 :?47 2,j4 260 267 :r;.i 
20! 18 1 193 205 21 7 229 24 1 2,)3 260 266 273 280 

2 1 186 \ US 210 223 235 247 2J9 266 273 2S0 287 

2 1! 190 203 :! 15 228 240 253 265 27:! 270 287 29-l 

22 195 208 220 233 246 2.50 272 '.!iO 2S6 204 :IOL 
22! 109 2 12 225 238 25 1 2Ci5 278 2S5 202 300 30S 

23 204 2 17 230 2H 257 27 1 2S4 292 209 307 '3 15 

23! 208 22 1 235 24,9 202 270 290 298 305 3 13 3~ 1 

u 212 226 240 :!:34 2'38 282 296 304 312 :120 328 

24½ 2 10 :!:Il '.?45 2;j9 z; -1 288 302 3 10 318 3:!7 3:l5 

25 22 1 2:J6 2:30 21),j ~so 204 300 31 ï ~ 325 :l3l 3-12 

25l 225 24U 255 2ï0 2S5 300 315 3:?3 33 1 ;140 340 



S. 1948, I 517 

SCHAAL 1 1 (wrvolg) 

Getal 
wekelijkso Dienstjaren: 
leasen van 
60 min. : 

0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20 

26 
261 
27 
27½ 
28 

281 
29 
29l 
30 
30! 

31 
31½ 
32 
32½ 
3a 

33! 
34 
34½ 
35 
351 

36 
36¼ 
37 
37l 
38 

r r r r r r r r r r r 
230 245 260 276 29 1 306 32 1 330 338 347 356 
234 250 265 28 1 296 312 327 336 344 353 362 
239 255 270 286 30Z 3 18 333 342 351 360 369 
243 259 275 29 1 307 323 330 348 357 367 376 
24S 264 286 297 313 329 346 355 364 3ï4 383 

250 267 283 300 316 333 349 359 368 378 3S7 
253 270 286 303 320 337 353 363 372 382 301 
255 272 289 306 323 340 357 366 376 3 6 396 
258 275 292 310 :,;27 344 361 370 380 390 400 
26 1 278 295 313 330 347 364 374 384 394 404 

264 281 298 316 333 35 1 36~ 378 388 308 408 
2~6 284 301 3 19 336 354 371 382 392 402 4 12 
209 287 304 322 340 358 375 386 ~06 406 416 
271 289 307 325 343 36 1 379 389 309 410 420 
274 292 310 329 347 365 383 393 403 414 424-

277 295 313 332 350 368 386 397 407 418 428 
280 298 316 335 353 372 390 401 411 4.22 432 
282 301 319 338 356 375 304 404 415 426 436 
285 304 322 341 360 379 308 408 419 430 441 
2S7 306 325 344 363 382 401 4 12 423 434 4:45 

290 309 328 348 367 386 405 416 42 7 438 449 
292 3 12 331 35 1 370 389 408 420 431 442 453 
295 3 15 334 354 373 393 412 424 435 446 457 
298 318 337 357 376 306 416 427 438 450 461 
301 32 1 340 360 386 400 420 431 442 454 465 

SCHAAL 12 

Dienstjaren: 
minder dan 6 6 t.ot on mot 11 12 of moor 

per wekelijks uur por maand 

Bijzondere bepaling bij schaal z2 

Deze schaal vindt slechts toepassing voor 
de praktijkleraar, wiens lessen ten minste 
de helft van zijn taak omvatten. 

Bijzondere bepalingen bij de schalen zo en z z 

Aktetoelage 
1 . De praktijkleraar, die belast is met 

W .L~~ -- .., 0 
l.:.-..lt,;,C::, -

-----------------

1022 

20 of mee r' lessen v a n 60 minuten per week, 
geniet een vaste toelage van f 20 per maand 
indien hij, behalve het vereiste bewijs van 
bekwaamheid voor de hem opgedragen 
praktij kvakken , een zodanig bewijs bezit 
voor andere praktijkvakken, mits deze vak
ken in het leerplan van de school voorko
m en , of de nijverheidsonderwijsakte N III, 
N IV, NV of N X bezit. 

2 - Indien de leraar in het bezit is van 
m eer dan één bewijs, op grond waarvan hij 
aanspraak kan maken op de toelage van 
f 20 , wordt deze toelage slechts voor één 
van die bewijzen toegekend. 

Combinatie van betrekkinge n 

3 . Indien een leraar aan twee of meer 
dagscholen werkzaam Js, wordt zijn wedde 
aan elk van die scholen als volgt bepaald: 

a . Geldt voor alle betrekkingen een gelijke 
schaal, dan worden deze betrekkingen 
voor het bepalen van het totaal van de 
wedden als één betrekking aangemerkt. 
De verdeling van de wedden over de 
verschillende betrekkingen geschiedt 
naar evenredigheid van het getal weke
lijkse lessen in elke betrekking; 

b. Gelden voor de betrekkingen verschil
lende schalen a , b , c enz. , dan worden 
de betrekkingen als één betrekking be
schouwd en de wedden berekend, die 
voor deze betrekkingen volgens elk der 
in aanmerking komende schalen a , b, c 
enz. zouden gelden . 

De verdeling van de wedden over de ver-

schillende betrekkingen wordt daarna ge
vonden als de u itkomst van: 
n 1 n 2 

-- X (a), -- X (b) enz., waarin n = 
n n 

het getal der lessen in alle betrekkingen 
tezamen , n 1 , n 2 enz. = het getal der les
sen in elke betrekking en (a), (b) = de 
wedde berekend naar het totale getal der 
lessen volgens de schalen a , b enz. 

!"' 

r 
"' .i 

" @ 

~ 
::, 

:, ! r 
:;: = 

~ 

i 
Q. 

" 



e,;i 
C"I 
0 ,.., 

Got.nl 
wckolijkso 
lessen vun 
60 min.: 

Il 

"• 12 
12½ 
13 

131 
14 
J.IJ 
15 
151 

JO 
101 
17 
171 
18 

18! 
19 
19½ 
20 
201 

21 
21 1 
22 
2e1 
23 

231 
24 
24} 
25 
25½ 

28 
201 
27 
i11 
28 

0 1 2 1 
f r 
08 10 1 

102 108 
100 113 
11 0 11 8 
11 5 123 

119 127 
124 132 
128 137 
133 142 
137 146 

14 2 151 
140 156 
15 1 16 1 
155 165 
159 170 

103 174 
168 179 
172 184 
l7i 189 
18 1 10i 

186 198 
190 203 
l !J5 208 
199 21 2 
204 2 17 

208 221 
212 226 
2 10 23 1 
22 1 236 
225 2-10 

230 24 5 
234 250 
230 255 
243 259 
248 264 

SCHAAL 14 (vervolg) 

Dionst.j aren: 

4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 
r f f f f 

110 117 123 130 136 
11 5 122 128 13!:i 142 
120 127 134 14 1 14 8 
l2ii 132 140 147 154 
130 138 140 153 101 

135 143 15 1 159 167 
140 149 157 165 173 
14G 154 162 l il 179 
150 159 168 177 185 
155 10,, 173 182 19 1 

160 170 179 188 198 
105 175 184 194 204 
170 180 190 200 210 
lï5 185 195 206 216 
ISO 191 20 1 212 222 

185 106 207 2 18 228 
190 202 213 224 235 
195 207 2.18 229 24 1 
200 2 12 224 235 247 
205 2 17 220 241 253 

210 22 3 235 247 259 
215 22ij 240 253 265 
220 233 240 259 272 
22Ci 238 25 1 205 !! 78 
230 244 257 27 1 284. 

.235 249 262 276 290 
24-0 254 268 282 296 
245 259 274 288 302 
250 265 280 29-1 309 
!!55 270 285 300 3 15 

260 276 29 1 306 32 1 
265 :? 1 290 312 327 
270 286 302 3 18 :m 
275 291 307 323 :139 
280 297 313 329 340 

14 1 1G 1 18 1 20 

f f f f 
140 143 147 15 1 
146 14.9 Jn3 157 
152 156' 100 164 
158 162 107 17 1 
165 169 174 178 

171 175 180 18& 
178 182 187 192 
184 188 193 108 
190 195 200 205 
196 20 1 207 212 

203 208 2 14 2 1!) 
209 2 14 220 226 
210 22 1 227 233 
222 227 233 239 
228 234 240 246 

234 240 2<7 253 
24 1 24.7 254 260 
24.7 253 260 207 
254 260 207 274 
2°60 266 273 280 

266 273 zi:so 287 
272 279 287 294 
270 286 29,1 30 1 
285 292 300 308 
292 299 307 3 15 

298 305 3 13 32 1 
30-t 3 12 320 328 
3 10 3 18 327 335 
317 326 334 3-12 
323 33 1 340 34!1 

330 33ij 347 356 
330 3-M 353 362 
342 351 300 36» 
348 357 307 376 
355 36-l 374 383 

SCHAAL 14 (ve,volg) 

wekelijkse Dienstjaren: 
leeaon van 

Getal I 
60 min.: 

0 2 1 • 1 6 1 8 1 10 12 1 14 1 16 1 18 1 20 

r 1 r r f r r r r , I' 28 i 250 267 283 300 3 10 333 349 359 36S 378 387 
29 253 270 286 303 320 337 353 303 372 382 39 1 
291 255 272 289 306 323 340 357 306 376 m,:: 30 258 275 292 310 327 344 361 370 380 
301 261 278 295 3 13 330 347 364 374 384 394 404-

3 1 264 28 1 298 316 333 35 1 368 378 388 398 408 
311 266 284 301 319 330 354 371 382 392 402 412 
32 269 287 304 322 340 358 375 386 396 406 416 
32! 271 289 307 325 343 36 1 379 389 399 410 420 
33 274 292 310 329 347 365 383 393 403 414 424 

331 277 295 3 13 332 350 368 386 397 407 418 428 
34 280 298 3 10 335 353 372 390 401 41 1 422 432 
341 282 30 1 319 338 356 375 394 404 415 420 486 
35 285 304 322 341 360 379 398 408 419 430 441 
351 287 306 325 344 363 382 401 412 423 434 <4ó 

36 290 309 328 34~ 367 386 405 416 427 4~8 449 

HOOFDSTUK III 
Direètouren, adjunct-directeuren en leraren van scholen voor 

maatschappelijk werk 

Afdeling 1 
Directeuren, adjunct-directeuren en lelders(sters) van het 

praktische werk 
a. Direcieuren 

SCHAAL 16 

Dionstjaron: 1 M11ximum som d er woelden per jaar 

0 
I 

2 
j 

4 
I 

6 
f 

8 
in allo dag en a.vondbetrokkingon: 

595 16:0 1 ~516:0 \ 6:5 \ 9i8o 

Bijzondere bepalingen bij schaal IS 

r . Het aantal lessen per week, dat de 
directeur verplicht is te geven, bedraagt 
ten minste: 

g . 
rn - --, indien g minder dan 3000 is, 

500 
.,, indien g 3 000 of meer is. 

2. Directeuren van scholen m et 4000 of 
meer leerlinglessen per week kunnen door 
het bevoegd gezag van het geven van lessen 
,.,..,rden vrijgesteld. 

b . Adjunct-directeuren 
D e adjunct-directeur geniet een vaste toe

laP-e v an f 30 per maand. Zijn wedde aan de 
daP-school mag echter daardoor in totaal een 
bedrag van f 675 per m aand niet overschrij
den. 

c. .C..idera(8lerB) van het praktische werk in volledige betreklcing 

SCHAAI.. 10 

Dionst.ja:ru1 1: 

0 4 1 6 10 

250 275 300 
1 

325 350 376 

Afdeling 2 
Leraren met bevoegdheid A, leraren met bevoegdheid B en 

leraren In llchamelljke oefening, spelleiding, zingen, reidansen en 
lekenspel 

325 

a. Leraren met be•-oegdheid A 
1. Volledige betrekking 

SCHAAL 17 

Dionstja.ron: 

1 1 4 1 1 8 1 10 12 14 16 

1 3:0 1 39
5

1
4
:0 1

4
6

5 1 4
90 1 • 15 1 5

•
0 

1
5

6
5

1 

Bijzondere bepaling bij schaal 17 

18 

690 

De volledige betrekking bevat ten minste 8 lessen per week. 



t.... 
l.t:) .... 
i 
Cf) .... 
ril 

Getal wokolijkso 
lessen van 

50 minuten: 

1 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
0 

10 

Il 
12 
13 
14 
15 

10 
17 
18 
10 
20 

21 
22 
23 
24 
2ó 

20 
27 
28 
20 
30 

31 
32 

2. Niet-volled ige botrckking 

SCHAAL 18 

Dienstjaren: 

0 1 2 1 4 1 G 1 8 1 10 i 12 

f f f r r r f 

15 10 18 10 20 22 23 
29 32 35 37 40 43 45 .. 48 52 50 00 IH 68 
58 03 69 î-l 60 85 00 
72 79 80 03 09 100 113 

87 05 103 l il 11 9 127 13,j 
10 1 lil 120 130 130 J,I!) 158 
110 126 137 ,.,s 150 170 ISO 
130 142 15 1 107 li!) 1!1 1 203 
141 158 171 185 196 2 12 225 

urn 174- 189 203 2 18 233 2 18 
173 1 0 20G 22:! 238 254 270 
188 205 223 240 258 275 203 
202 2:! I 240 250 278 297 315 
211 23 1 25 1 270 200 310 330 

220 24 1 26 1 282 303 324 344 
229 25 1 272 21)4 315 337 350 
238 26 1 283 300 328 351 373 
247 270 294 317 34 1 304 387 
256 280 305 320 353 378 402 

20(; 200 3 15 341 366 30 1 410 
2M 300 326 352 378 •l05 431 
283 310 337 3(M 3!JJ -11 8 445 
202 3:?0 346 :no 404 432 4ij!) 

301 330 350 387 41 6 415 474 

310 340 369 390 429 450 488 
3 15 3• 6 370 407 437 •108 498 
320 35 1 383 4 14 440 477 508 
325 357 380 422 454 480 5 18 
330 302 30• 4-:!7 459 401 5!?3 

3:\5 307 399 432 464 ,100 528 
340 372 •l0·1 437 400 60 1 533 

1 14 1 10 1 18 

r f r 
24 25 20 
48 50 52 
71 75 78 
95 99 10•1 

11 9 12, 130 

142 140 156 
100 114 182 
ISO 108 207 
2 13 2:!3 233 
237 218 250 

260 273 285 
284 297 31 t 
308 322 337 
33 1 3,17 303 
340 302 :!70 

361 378 J!)j 

376 393 41 1 
39 1 400 427 
400 424 443 
42 1 440 4.50 

•130 455 475 
45 1 47 1 4!} 1 
400 480 507 
480 VO i 522 
495 517 538 

5 10 532 .'i54-
52 1 543 506 
53 1 55 1 577 
54 1 505 589 
5.rn 570 594 

5ii l 57fi 59!1 
5j0 680 004 

b. Leraren mel bevoegdheid B 

1. Volledige betrekking 

SCHAAL 19 

D ionstjo.ron : 

0 1 2 1 • 1 0 1 8 1 10 1 12 1 14 1 10 1 18 

r I r I r I r I r I r I r I r I r I r :H5 385 425 405 500 535 500 58.3 ü 10 035 

Bijwndere bepaling bij schaal 19 

20 dicnst.j nron 
voor le raren 

dio voldoen o.o. n 
hot. bepaalde in 
nrLikol 58, lid 2: 

660 

Do volledige betrekking bevat ten minst<> 8 lessen per wock. 

Getal wekclijk.eo 
lossen van 

50 minuten : 

1 
2 
3 
4 
5 

0 
7 
8 
0 

10 

Il 
12 
13 
14 
15 

w 
17 
18 
19 
20 

2. Niet-volled ige betrekking 

SCHAAL 20 

Dienst.jaren: 

20 dicns1jnrcn 
voor ll'rorcn 

clio voldoon M n 
hot. bl·pa1.ddo in. 

o l 2 l • I o l 8 l tol 12l 14 l 1ol 18,""'"01 58, lid 2 , 

r r r r r r r r r r 1 
16 18 19 21 22 24 25 27 2S 20 
32 35 38 41 44 47 GO 53 ó5 58 
4.8 53 57 62 66 71 75 70 83 87 
64 70 76 82 88 94 100 105 11 0 11 5 
80 88 05 103 11 0 118 l :!5 132 138 144 

96 105 11 4 123 132 141 150 158 165, 173 
11 2 123 133144 1541 65 175 18 <& 193202 
12S 140 1~2 164 176 188 200 210 220 230 
144 158 171 1851!)82 12 225 237 248 259 
160 175 190 205 220 235 25U 263 275 2S8 

170 103 209 226 242 25!l 275 2S9 30:l 3 17 
102 2 10 228 2-W 20-~ 28:! 300 3 15 330 :us 

i~! ~~~ ~~ó ~t; i~~ ~~~l~;g ~ci! ~:! !~~ 
234 :!,30 :!78 300 322 314 3li01385 •I03 42 1 

244 207 2!l0 3 13 336 35U :l"i:!,<!0 1 4:!0 438 
254 21s 30:? 3:!0 350 :n.1 :rns 11 8 437 4!iU 
204 280 :ll-1133!) 304 3~!, -1- l •I -1-34 454 .1,74 
274 300 3:?G 352 37S 40-l 430 451 4 71 .J!l:? 
284 3 11 33S 365 392 4HI HO 407 48S 509 

30 
60 
00 

120 
150 

I SO 
2IO 
240 
270 
300 

330 
300 
390 
4:!0 
430 

45ï 
475 
4!)-1 
6 1:.! 
530 

SCHA.AL 20 (ver-volg) 

Getal wekelijk.ISO 
20 dienstjaren 

lessen vo.n Dien.stjaron: voor leraren 

60 minut.on : 
die voldoen aan 
het bepaalrle in 

0 1 2 1 4 1 0 1 8 1101 12 114116118 nrt.ikel 58, lid 2: 

f f f f f f l f f l 
21 294 322 350 378 406 434 402 484 506 527 540 
22 304 333 362 391 420 449 478 SOl 523 545 507 
23 3 14 344 3,4 404 434 464 40-1 517 540 503 685 
~4 324 355 380417 448 479 5 10 534 557 580 604 
25 334 366 308 430 462 494 520 550 574 598 622 

26 344 377 410 443 470 509 542 U67 6SI 016 640 
27 349 !383 4H 449 482 5 15 548 573 598 622 0-1-7 
28 354 388 42 1 454 488 521 654 579 604 629 054 
29 359 303 426 460 493 527 500 685 610 635 600 
30 304 398 43 1 465 498 632 565500 615 640 665 

3 1 309 403 436 470 503 637 570 595 620 645 G70 
32 374 408 441 475 508 542 575 600 025 050 076 

c. Leraren in lichamelijke oefening ; leraren in spelleiding, zingen, 
reida1t8en en lekenapel 

SCHAAL 21 

Jesse~ vnn D1onst.J aron : 
Gotol wokolijkso 1 , , 

50 
mmul-On, 0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 10 1 18 

1 

l f f f f f f f f f 
1 14 16 17 18 19 20 21 22 23 23 
2 28 30 33 35 38 40 41 43 45 46 
3 42 45 49 53 67 59 62 64 67 09 
4 55 GO 6!i 70 75 79 82 85 89 02 • 69 75 62 88 94 98 103 107 l il 115 

0 83 00 08 10,j 11 3 118 123 128 133 138 
7 97 l 05 114 123 132 138 143 140 165 101 
8 110 120 130 140 150 157 164 170 177 184 
0 124 135 147 158 109 177 t6• 192 199 207 

10 138 160 163 175 188 190 20;; 213 22 1 230 

Il 152 165 179 JU3 21J7 2!0 225 234 243 253 
12 165 180 105 210 !!:.!5 2:l;l 246 255 265 275 
13 179 195 212 228 2H 2:'i,) 266 277 288 298 
14 193 210 228 246 ~63 275 280 208 310 32' 
15 207 226 24. J 263 282 294 307 aro 332 :!44 



lO 
C"l 
0 ,.... 

Getal wekelijkse 
les.~n vu n 

50 minuten: 

16 
17 
18 
10 
20 

2 1 
22 
23 
2' 
2.'l 

26 
27 
28 
20 
:lO 

31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
S8 

SCHAAL 21 (ve rvolg ) 

Dienst.jaren; 

0 1 2 1 4 1 G 1 8 1 10 1 12 1 14 1 1G 1 18 

1 1 f f f f f 1 1 1 
220 240 260 280 300 31 4 327 340 354 367 
234 255 277 298 3 19 333 348 362 37G 390 
24 1 263 2S6 308 3~0 345 360 375 390 405 
248 27l 295 :HS 34 1 35ï 373 388 404 420 
255 279 304 328 352 369 385 40 1 111 8 434 

262 287 313 338 363 380 398 41 5 432 449 
269 295 322 348 3i4 392 4. 10 428 44.6 464 
276 303 331 358 385 404 423 4•11 460 470 
2S3 3 11 3,JO 368 396 416 435 454 474 493 
290 319 349 3i8 407 427 448 468 488 508 

2!n 327 358 3Sij 4 18 439 460 48 1 fi02 523 
304 335 307 3!)8 429 45 1 473 494 5 10 538 
3 11 343 376 408 440 463 4Só 507 530 552 
3 18 35 1 385 4 18 45 1 4ï4 498 52 1 544 567 
325 359 394 4:!8 462 486 5 10 534 55S 582 

332 367 403 438 473 498 523 547 572 697 
337 372 408 443 4 i 8 505 530 555 579 604 
342 377 4 13 448 483 5 13 538 562 587 612 
347 382 4 18 453 488 520 545 570 594 6 19 
352 387 423 458 493 528 553 577 602 627 

357 392 428 463 498 535 560 585 609 634 
36!? 397 433 468 503 543 668 592 f} 17 642 
367 402 438 473 508 550 576 000 024 649 

d. Leraren belast met enkele lessen 

CHAAL 22 

Voor loro.ron: 
Por workolijk 

gogoven les 
ten hoogsto: 

m et bevoegd heid 13 7,50 

mot bevocgclhoid A 

in licho.melijke oefening on daarmede voo; do bezoldi 
ging gelijkgestelden 

Bijzondere bepaling bij schaal 22 

D eze regeling kan worden toegepast voor 
lessen die niet geregeld worden gegeven . 
In bijzondere gevallen, ter beoordeling v an 
de Ministe.r, kan zij ook gelden voor lessen, 

die geregeld worden gegeven, mits niet 
meer dan 6 per week. 

Afdeling 3 
Leraren In naaldvakken, kinderverzorging 

en handenarbeid 

a. Leraren in 

naaldvakken, in het bezit van de akte Na 
en/of Ns 

kinderverzorging, in het bezit van de akte 
NXX 

handenmbeid, in het bezit van de akte NXX 

SCHAAL 23 

, lossen vo.n 
Diem~tjo.ren: Octnl wokcl1Jkse 1 

50 minuten: 
0 

I 
2 

I 
4 

J 
6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 

6 
7 
8 

" 10 

Il 
12 
13 
14 
15 

16 

" 18 
10 
20 

21 
2;:! 
21 
24 
25 

1 

r r r 
12 13 13 
24 25 26 
35 37 39 
47 49 62 
59 02 65 

14 
27 
4 1 
54 
68 

r r 
14 15 
28 30 
42 44 
56 59 
70 73 

r r 
16 16 
3 1 32 
46 48 
0 1 63 
76 79 

17 
33 
49 
60 
82 

17 
34 
5 1 
68 
85 

70 74 77 8 1 84 -88 9J % 98 102 
82 80 o·o 94 98 103 101 11 1 11 5 119 
9-l 98 103 JOS 11 2 11 7 122 120 13 1 136 

105 111 11 6 121 120 132 137 142 147 153 
11 7 123 129 135 140 146 152 158 104 170 

129 135 142 148 15,1 16 1 167 174 180 187 
140 147 154 16 1 JOS 175 182 189 1\)6 203 
1.52 160 167 175 182 190 198 20.'i !?13 ~20 
164 172 ISO 188 1!)6 205 213 22 1 229 237 
175 18-1 193 202 210 219 228 237 21l5 25-l 

187 190 200 2 15 224 234 !?43 252 202 271 
1 uo 200 219 229 238 248 258 268 278 288 
2 10 22 1 23 1 2-12 25:? 263 273 284 20-l 305 
222 233 24-l 25r, 211fi 27S 289 300 31 1 322 
234 245 257 269 280 292 30+ 31 5 327 330 

2-10 252 264 276 288 300 3 12 324 33G 348 
2•16 258 27 1 283 29:i 308 320 :l32 3-15 357 
252 205 27S 290 30:; 3 1 t.i 328 34 1 35-l 3t.iG 
258 27 1 ZS-1 297 3 10 323 336 340 31i2 375 
26,i 2i8 29 1 30,1 3 18 331 345 35S 37 1 385 

SCH AAL 23 (verwlr,) 

Getal wekel ijkse 
lessen va n 

Dicnstj o.ron : 

50 mi nuten: 1 s 1 10 1 12 1 14 1 IR 1 18 

20 
27 
28 
29 
30 

3 1 
32 

f f f f 
270 283 206 3 10 
275 288 30 1 3 1!i 
280 293 ;'l.00 :1 20 
285 298 3 11 3:!5 
290 303 3 16 330 

r f r I r 
323 330 350 3G3 
32S 34 1 355 3G8 
33:1 340 360 37:l 
338 35 l 3G5 378 
343 356 3 70 383 

r r 
:no 300 
38 1 3!J5 
380 400 
39 1 40'5 
396 4 10 

295 308 321 335 348 36 1 375 388 401 415 
300 313 320 340 351 360 1SO 393 406 420 

b. Leraren in ltandenaibeid 
in het bezit van de nktc l.o. handenarbeid 

SC HAA L 2•1 

wekelijkse Dionstjri.rcn : 
lessen va n 

Getal 1 

GO mü,., 0 1 2 1 4 1 r, 1 R 1 10 1 1° 1 14 1 16 1 I S 1 20 

3·1 
4 
4½ 
5 
51 

6 
01 
7 

7! 
8 

8½ 
9 
91 

io· 
10! 

r r r r 
9 10 10 Il 

13 14 15 16 
17 Hl 20 2 1 
2 1 23 24 26 
20 28 29 3 1 

30 3 2 3-1 36 
3-1 37 39 4 1 
38 4 1 44 46 
43 "tO 49 52 
47 50 53 57 

r 
Il 
16 
22 
27 
31 

38 
44 
49 
55 
00 

f ( 

12 12 
17 18 
!?3 24 
29 20 
35 36 

40 4 1 
46 47 
52 53 
58 59 
63 04 

f f f 

12 13 13 
18 19 19 
24 2:.i 25 
30 3 1 :n 
36 37 38 

42 43 44 
48 40 50 
á.J. 55 56 
60 61 63 
66 67 69 

r 
13 
in 
20 
32 
38 

44 
5 1 
57 
04 
70 

5 1 
55 
flO 
64 
GS 

55 58 62 65 69 70 72 73 75 76 

72 
77 
8 1 
85 
80 

59 63 67 iO 74 76 78 79 8 1 82 
04 68 72 70 80 S2 84 86 87 89 
08 73 77 8 1 86 88 90 92 93 95 
73 78 82 87 92 04 96 98 100 102 

77 8 '.1 87 92 
S2 87 93 98 
86 ·~ os 103 
01 U7 103 100 
95 102 JOS 114 

97 90 102 l04 100 108 
103 105 108 11 0 11 2 114 
109 li l 114 11 6 118 120 
115 117 120 122 12:) 127 
120 123 126 128 131 133 



co 
C'l 
0 
M 

Il 
li j 
12 
121 
13 

131 
14 
14! 
15 
161 

16 
161 
17 
171 
18 

181 
19 
191 
20 
201 

21 
211 
22 
22! 
23 

231 
24 
241 
26 
261 

26 
201 
27 
27j 
28 

-

-
r 

94 100 
98 104 

102 109 
100 114 
lil 110 

11 6 123 
! JO 128 
123 132 
128 137 
132 141 

136 146 
140 150 
145 155 
149 159 
153 164 

157 168 
162 173 
160 177 
170 182 
174 186 

170 101 
183 105 
187 200 
10 1 204 
106 209 

200 2 13 
204 218 
208 223 
213 228 
217 232 

221 237 
225 241 
230 240 
234 250 
238 255 

SCHAAL 24 (v<TVOlg) 

r r r r r 
107 11 3 120 126 129 
lil 11 8 125 131 134 
11 6 123 130 137 140 
121 128 135 143 146 
126 134 141 14 9 152 

131 130 146 154 158 
130 144 152 100 104 
140 140 157 166 160 
14 5 154 103 172 176 
150 150 108 177 181 

155 104 174 183 187 
160 109 179 189 103 
165 175 185 195 100 
169 180 190 200 20, 
174 185 195 206 210 

179 190 200 211 216 
184 106 206 217 222 
189 200 21 1 223 228 
104 205 217 220 234 
198 210 <)f)<) 234 239 

203 216 228 240 245 
208 22 1 233 246 25 1 
2 13 226 239 252 257 
2 18 23 1 2-14 257 263 
223 !?36 250 263 269 

227 241 255 268 274 
232 246 260 274 280 
237 25 1 265 280 286 
242 257 27 1 286 292 
247 262 270 29 1 298 

252 207 282 297 304 
256 272 287 303 309 
20 1 277 203 309 3 15 
266 282 208 314 32 1 
271 287 30·1 320 327 

14 1 16 i 18 1 20 

r r r r 
132 13.4 137 140 
137 140 143 146 
143 146 149 152 
149 152 155 158 
155 Jm) 162 165 

161 165 108 171 
167 171 174 178 
173 177 180 184 
170 183 187 100 
185 180 103 rno 

191 195 109 203 
107 20 1 205 zoo 
203 207 212 210 
200 213 218 222 
2 15 219 22'l 228 

221 225 230 234 
227 232 230 24.1 
233 238 242 247 
230 244 240 254 
245 250 255 2(\0 

25 1 256 261 266 
257 262 267 272 
203 268 274 270 
269 274 2 0 285 
275 280 286 292 

280 286 202 298 
286 292 298 304 
292 208 30.1 310 
298 305 311 317 
304 31 1 3 17 323 

310 317 323 330 
316 ;123 320 336 
322 329 330 342 
328 335 342 348 
334 341 348 355 

SCHAAL 24 (vervolg) 

14 1 16 1 18 1 20 

1 r r r r r f r r r r f 

281 241 257 274 290 307 323 330 337 3H 3fi2 359 
29 244 260 277 294 3 10 327 334 341 348 35ti 363 
29j 246 263 280 297 313 330 337 344 352 350 366 
30 249 266 283 300 317 334 341 :148 356 363 370 
301 25 1 268 286 303 320 337 344 352 359 367 374 

31 254 271 289 306 323 341 348 356 363 37 1 378 
31j 266 274 291 309 326 344 351 359 366 374 382 
32 259 277 294 312 330 348 355 363 370 378 386 
321 261 279 297 316 333 35 1 358 366 374 38 1 389 
33 204 282 300 318 336 354 362 370 378 386 393 

331 206 285 303 321 339 367 365 373 381 380 397 
34 200 288 306 324 343 361 369 377 385 393 401 
341 27 1 290 309 327 346 364 372 380 388 396 404 
35 274 203 312 331 349 368 376 384 392 400 408 

351 276 295 315 334 352 371 379 387 306 404 41 2 

36 279 298 318 337 356 375 383 39 1 400 408 416 
361 281 301 320 340 350 378 386 395 403 4 11 420 
37 284 304 323 343 362 382 390 399 407 41 5 <l24 

37j 286 306 326 346 365 383 393 402 410 4 19 427 
38 289 309 329 3<9 369 389 397 406 41 4 4~3 431 

38i 292 312 332 362 372 302 400 409 417 426 435 

c. Leraren in 11,aa/dva,kken., kinderver.,,oryiny, hande:narbeid 
belast met enkele lessen 

SCHAAL 26 

Voor leraren : 

in het. bezit. van de akte NXX, No of Ns 

niet in hot bezit. vo.n de t1.kte NXX, Na or Ns 

Por workolij k 
gegeven loe 
ton hoogste: 

Bij::mukre bepaling bij sclw.al 25 

Deze regeling kan worden toegepast voor lessen, die niet ge 
regeld worden gegeven. Tn bijzondere gevallen, ter beoordelin1 
van do Minister, kan zij ook gelden voor lessen, die geregeld worde1 
gegeven, mits niet meer dan 6 por weck. 

HOOFDSTUK IV 

Leraren aan opleidingen voor leerkrachten bij het nijverheids
onderwijs voor meisjes 

Afdeling 1 

Leraren met bevoegdheid A, leraren mei bevoegdheid B en 
leraren in lichamelijke oefening en spelleiding 

a. Leraren mei btvoegdlieid A 

l. Volledige betrekking (vb) 

SCHAAL 26 

Oet.ol wokolijk.ai, Oionst.ja.ron: 
10880n van 

60 minut.on: 0 1 2 1 4 
1 

6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 

f f r f f r 1 f f 1 f 

vb 325 360 395 430 405 400 15 15 540 505 590 

30 330 365 400 435 470 4951520 545 570 60ö 
31 335 370 405 440 475 500 625 550 575 000 
,12 340 375 4 10 445 480 505 530 555 5S0 605 

1 



2. Niet-volledige betrekking 

SCHAAL 27 

Getal wokelijkso Dienstjaren: lessen van 
60 minuten : 0 

1 
2 

1 
4 

1 
6 1 8 1 

10 
1 

12 1 14 1 16 1 18 
1 

f r r r r r r r r r 
1 15 16 18 10 20 22 23 24 25 26 
2 29 32 35 37 40 43 4;; 48 r,o S2 
3 44 48 62 56 60 6-1 os 71 7;; 78 
4 58 63 69 74 80 85 90 05 9!) 104 
6 72 79 86 93 99 106 11 3 l ltl 12-1 130 

6 87 05 103 111 11 9 127 135 J42 140 156 
7 10 1 111 120 130 139 149 158 166 174 182 
8 11 6 126 137 148 159 170 180 181) 198 207 
9 130 142 154. 167 179 19 1 203 213 223 233 

10 144 158 17 1 185 198 212 225 237 24S 259 

Il 159 11• 180 203 2 18 233 2-18 260 273 285 
12 173 189 206 222 238 254 270 284 297 3 11 
13 188 205 223 240 258 275 293 308 3"" ' 337 
14 202 22 1 240 259 278 297 3 15 33 1 3,'7 363 
15 2 11 23 1 25 1 270 290 3 10 330 346 362 379 

16 Z20 241 26 1 282 303 324 344 36 1 378 395 
17 229 25 1 272 294. 3 15 337 359 376 303 4 11 
18 238 20 1 283 306 328 35 1 373 39 1 400 427 
10 247 270 294 317 341 364 387 406 4!!+ <43 
20 256 280 306 329 353 378 402 421 440 459 

2 1 265 290 316 341 366 30 1 41 0 430 455 475 
22 274 300 326 35:! 378 405 43 1 45 1 47 1 49 1 
23 283 310 337 364 30 1 4 18 445 400 486 507 
24 292 320 348 376 40◄ 432 459 480 ;jQ J 522 
25 30 1 330 359 387 4 10 445 474 4.95 5 17 538 

26 3 10 340 309 390 429 459 488 5 10 532 554 
27 3 15 a,rn 370 407 137 408 498 52 1 543 566 
28 320 35 1 383 4 14 446 477 508 53 1 55.4 577 
29 325 357 389 422 454. 486 5 18 5,1 5'15 580 
30 330 362 39-1 427 459 49 1 523 540 570 594 

31 335 367 399 432 464 496 5:?8 55 1 575 599 
32 340 372 404 437 460 50 1 533 556 580 60-1 

C et.A I wokelij lcso 
lcsiscn vR n 

60 minut.l'n: 

vb 

30 
3 1 
32 

b. Leraren met bevoegdheid B 

1. Volledige betrekking (vb) 

SCHAAL 28 

Dienstjaren . voor leraren 
· die vo ldoen aan 

1 20 dionstju.-on 

het bopaoldo in 
0 \ 2 \ 4 \ G \ 81 10 \ 12\ 14\ 10 \ 18 a,tikel 58, lid 2, 

r r f r f r f f r r f 
345 385 425 465 500 535 560 685 610 635 600 

350 300 430 470 505 lHO 56ä 590 0 15 640 005 
355 395 435 475 5 10 545 570 505 620 645 070 
360 400 -140 480 5 15 550 575 600 625 650 6i5 

2. N iet -volledige betrekking 

SCHAAL 20 

Cetol wekelijkse I Dienstjaren , 
ZO dienst.jaren 

voo r lororen 
lessen vo n die voldoen M n 

60 minut.on : het bepaaldo in 
0121416 \ 8 \ I0\ 121 14\ 16118 artikel 58, lid 2: 
f r 1 f r r r r f f r 

1 10 18 10 21 22 24 25 27 28 29 30 
2 32 35 38 4 1 44 47 60 53 55 !i8 60 
3 48 53 57 62 66 71 75 79 83 87 90 
4 6•1 70 70 82 88 04 100 105 11 0 11 5 120 
5 80 88 95 103 110 11 8 125 132 138 144 150 

6 90 !0á 114 123 132 14 1 150 158 165 173 180 
7 11 2 123 133 144 154 16G 175 184 193 202 2 10 
8 128 140 152 164 170 188 200 2 10 220 230 240 
9 144 158 171 185 198 212 225 237 248 259 270 

10 160 175 190 205 220 235 250 263 275 288 300 

u 176 193 200 226 242 259 275 289 303 317 330 
12 192 2 10 228 246 204 282 300 3 15 330 345 360 
13 208 228 247 207 280 30G 325 342 358 374 300 
14 224 245 260 287 308 320 350 308 385 403 420 
15 234 256 278 300 322 344 360 385 403 421 439 

' 10 244 267 290 3 13 336 3',01382 40 1 420 438 457 
17 254 27S 302 320 350 3741308 4 18 4J; 456 475 
18 204 289 314 330 304 380 414 434 454 474 494 
19 274 300 326 352 378 404 430 451 4 71 492 5 12 
20 2843 11 33S 305 39:! ,J 19 -14 0 407 488 509 n3o 

SCHAAL 29 (vei-volg) 

20 r:l icnat.jaren 
Oei.al wokelij kso Dicnstjnron: voor leraren, 

lessen van dio voldoen aan 
60 minuten : hot bepaalde in 

0121• 1 o18 1 101 121 , .. 110 118 nrt.ikel 58, 1 id 2: 

f f r r r f r r r r r 
2 1 29'1322 350 378 406 434 462 4S-l 506 527 5-1,9 
22 304 333 362 39 1 420 449 478 50 1 523 645 507 
23 3 14 344 374 404 4.34 464 494 517 540 563 585 
24 324 35(.i 386 417 448 4ï9 5 10 534 5,'.;7 JSO 604 
25 334 3U0 308 430 462 494 620 550 574 598 622 

26 344 377 4 IO 443 470 509 542 567 59 1 6 10 6-lO 
27 349 383 4W449 482 5 15 IHS 573 508 622 647 
28 3G4 388 4-2 1 45,~ 488 52 1 554-, 570 60'<1 629 054 
29 359 393 4?.G 460 403 527 560 58J (HO 635 660 
30 36-l 398 43 1 465 .l!)g 532 565 590 615 640 005 

3 1 300 403 436 470 503 537 570 595 620 645 670 
32 37,1 408 4--1 1 475 508 542 575 GOO G25 650 075 

1 

c. Leraren in lichamelijke oefening en &'J)Clleiding 

1. \lolledigo betrekking (vb) 

SCHAAL 30 

Getal wekelijkse Dienst.jaren: 
lessen van 

60 minuten: 
0 

1 
2 1 • 1 

6 1 8 1 
10 

1 12 1 14 
1 

16 
1 

18 

r r f r r f f f f f 

vb 325 300 395 430 465 400 51G MO 56/S 500 

33 330 36j 400 435 470 500 525 550 575 600 
3-1 335 370 405 HO 4.75 !i lO 535 560 585 OIO 
35 340 375 41 0 445 480 fi20 545 5i0 505 620 
36 3,l[j 380 41 5 450 48fi 530 555 580 005 030 
J7 350 385 420 455 <OO 540 565 590 6 15 0-10 
38 35fi 390 425 4GO 4.0J 550 5i5 600 025 650 



00 
(N 

0 ,..., 

t .... 
f/l 

Getal wokolijkse 
lessen ,·an 

GO mi.nuton: 

I 
2 
3 
4 
5 

6 
7 
8 
0 

10 

I l 
12 
13 
14 
15 

16 
17 
18 
H) 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 I 
35 

36 
37 
:18 

2. Niet-volledige betrekking 

SCHAAL 31 

Dieru.Ljarcn: 

0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 

f f f f f f f 

14 15 17 18 19 20 21 
28 30 33 35 38 40 4 1 
42 45 49 53 57 50 02 
55 60 65 70 75 79 82 
69 75 82 88 94 08 103 

~3 00 08 105 11 3 11 8 123 
97 105 11 4 123 132 138 143 

11 0 120 130 140 150 157 104 
124 135 147 158 109 177 18f 
138 150 163 175 188 106 205 

152 165 179 103 207 216 225 
165 180 195 210 225 235 245 
179 105 212 228 24•l 255 266 
193 210 228 245 203 275 286 
207 225 244 263 282 294 307 

220 240 260 280 309 314 327 
234 255 277 298 319 333 :148 
24 1 263 286 308 330 346 :160 
248 271 295 3 18 34 1 357 373 
255 279 30< 328 352 360 3 5 

202 287 3 13 338 363 380 308 
269 295 322 348 374 392 <10 
276 303 33 1 358 385 404 423 
283 3 11 340 368 306 4 10 435 
200 3 19 349 378 407 427 <48 

297 327 358 388 418 439 400 
304 335 367 398 420 451 473 
311 3•13 376 408 440 403 485 
318 351 385 418 451 474 408 
325 359 394 428 462 486 510 

332 367 403 438 473 498 523 
337 372 408 443 478 005 530 
342 377 413 448 483 613 538 
H7 382 4 IR 453 488 520 545 
352 387 423 458 403 52S 65:l 

357 302 428 463 408 535 560 
:162 307 433 468 503 15~3 568 
367 402 438 47:l 50~ :,;;o 5ï!'i 

, 

1 
14 1 16 1 18 

f f f 
22 23 23 
43 45 46 
64 67 69 
85 89 92 

107 Il I 11 6 

128 133 138 
1,10 155 10 1 
170 177 18<1 
192 199 207 
2 13 22 1 230 

234 243 253 
255 265 275 
277 288 298 
298 3 10 32 1 
3 19 332 344 

340 354 367 
362 376 390 
375 300 405 
388 404 420 
40 1 4 18 434 

415 432 440 
428 446 464 
44 1 460 479 
•Hi4 474 493 
468 488 50S 

•18 1 502 523 
494, 5 16 538 
507 530 5L2 
52 1 544 567 
534 558 582 

547 572 507 
555 579 604 
562 587 6J2 
570 50-l 619 
577 002 627 

585 000 634 
592 û l 7 642 
{i00 fi2-t- 649 

d. Leraren belast mei enkele le8sen 

SC HAA L 32 

Voor l'èrnrcn: 

mot bevoegdhe id B 

met bevoogd heid A 

m lichomolijko oofemng on cla.nrmcdo voo r do bezoldi
ging gelijkgestelden 

Bijzondere bepaling bij schaal 32 

Per w('rkelijk 
gegev-:i:n les 

van 60 m inuten 
ton hoogt1te: 

7,50 

Deze regeling kan worden toegepast voor lessen, die niet ge
regeld worden gegeven. In bijzondere gevallen, ter beoordeling 
van de Minister, ka n zij oók gelden voor lessen, die geregeld wordeq 
gegeven, mits niet meer dan 6 per week. 

Afdeling 2 

Leraren In praktische, theoretische en tekenvakken 

a. Leraren in praklisclie, theoretische en teken.vakken 

in het b~z it van een nij verheidsonderwijsakte, welke bevoegdheid 
geeft voor dezo vakken of een door de Minister te dezen 
geljj k te stellen bewijs van bekwaamheid . 

SCH AAL 33 

Woddcrogeling als voo r lerol"f'n aan dogseholcn voor lagor nijv rhoid~ndo.r
wi jEI volgenfl hot. Salarisbesluit. L .N.O .. vermeerderd mot oen toelage voor ton 
hoogste 20 losoen vo.n 60 minuten per weck aan do opleiding voor leerkrachten 
bij hot. rnJvorhe1dsonderwiJs voor meisjes. De toolsge per wekelijkse les van 
60 minuten per ma.and bedraagt. voor de leraar, die in het bezit is van oen 
bevoegdhe id voor: 

m iddelbaar nijverheidsonderwijs: lager nijverheidsonderwijs: 
f 6 f 4 

b. Leraren in praktische, theoreliäche en tekenvakken die belas
1 

zijn met enkele lessen 

SCHAA L 34 

Voor leraren mei. bevoegdheid voor: 

m iddolbaor nijverheidsonderwijs 

lager nijverheidsonderwij.s 

Bijzondere bepaling bij schaal 34 

Per werkelijk 
gegeven lee 

van 60 minuten 
ten hoogste: 

Deze regeling kan worden toegepast voor lessen, die niet ge
regeld w~r?en gegev~~l . In bij zondere gevallen, tor beoordeling 
van de Minister, kan Z\J ook gelden v-oor lessen, dio geregeld worden 
.gegeven, mits niet meer dan 6 per week. 
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HOOFDSTUK V 
Directeuren, adjunct-directeuren en leraren 

van nijverheldsavondscholen 
met uitzondering van die vermeld in 

hoofdstuk VI 

Afdeling I 

Directeuren en adjunct-directeuren 
van nijverheidsavondscholen met inbe
grip van de avondopleidingen behoren
de tot het lager nijverheidsonderwijs 

a. Directeuren 
I. Behoudens het gestelde in de vol

gende bepalingen, geniet de directeur de
zelfde wedde die hij als leraar zou genieten. 

2. De directeur geniet een vaste toe
lage per maand van f IO voor elke ISO leer
linglessen per schoolweek of gedeelte daar
van, tot een maximum van: 
f rno, indien het gemiddelde getal leerling

lessen per schoolweek over het afge
lopen kalenderjaar minder dan 4000 

bedraagt; · 
f ISO, indien dit 4000 of meer bedraagt. 

3. · Op de toelage komt in mindering een 
bedrag gelijk aan dat, hetwelk de adjunct
directeur als zodanig aan toelage geniet. 

4· Het bevoegd gezag bepaalt het getal 
diensturen van de directeur, hetwelk voor 
de vaststelling van zijn wedde in aanmer
king komt. Dit mag niet hoger zijn dan de 

g 
uitkomst van 

ISO 
van IO, 

+ 2 tot een maximum 

5. Is een adjunct-directeur aan de school 
verbonden, dan mag het getal diensturen 
van de directeur en de adjunct-directeur 
tezamen niet hoger zijn dan het getal be
doeld in de vorige bepaling. In dit geval 
moet aan de directeur ten minste de helft 
hiervan worden toegewezen. 

6. Behoudens de toelage vastgesteld op 
grond van de bepalingen. 2 en 3 mag de 
wedde van de directeur ten hoogste naar 
IO lessen worden berekend of, indien het 

s. 1948, S 51_7, 

getal lessen dat onder subsidie-verband valt 
lager is, ten hoogste naar dit getal. 

7. Wijziging van de toelage en van het 
getal bezoldigde diensturen tengevolge va:r;i 
verandering van het gemiddelde getal leer
linglessen gaat in met het schooljaar aan
vangende na het kalenderjaar waarover het 
gemiddelde getal leerlinglessen verandering 
heeft ondergaan. 

ll. De som van de wedden van een di
recteur, die tevens een of meer betrekkin
gen als leraar bij het dagonderwijs vervult, 
mag niet meer bedragen dan f 8940 per 
jaar. 

b. Adjunct-directeuren 

I. Indien het getal leerlinglessen per 
week over het afgelopen kalenderjaar ge
middeld ten minste 900 heeft bedragen, kan 
het bevoegd gezag een leraar als adjunct
directeur aanwijzen om de directeur bij 
diens werkzaamheden ter zijde te staan. 

2 . De adjunct-directeur geniet een vaste 
toelage, welke afhankelijk is van de om.: 
vang van zijn taak en ten hoogste de helft 
kan bedragen van de toelage van de direc
teur. 

3. Het bevoegd gezag bepaalt met in
achtneming van de se bijzondere bepaling 
onder a het getal diensturen, dat voor de 
vaststelling van de wedde in aanmerking 
komt. 

4. De som van de wedden van de ad
junct-directeur, die tevens adjunct-directeur 
van een dagschool is, mag in totaal niet 
meer bedragen dan de som van de wedden, 
welke hij als directeur van beide scholen 
zou genieten. 

5. De som van de wedden van de ad
junct-directeur, die tevens een of meer be
trekkingen als leraar bij het dagonderwijs 
vervult, mag in totaal niet meer bedragen 
dan f 8700 per jaar. 

6. De betrekking van adjunct-directeur 
wordt opgeheven met ingang van het schooL 
jaar aanvangende na het kalenderjaar, waar
over het gemiddelde getal leerlinglessen is 
gedaald beneden 900. 
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0 
et:) 
0 
I"'"! 
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ir., 

~ 

t ..... 
ril 

Got.o l we kelijkse 1 
lesson van 50 min : 

181 
19 
191 
20 

b. 

Cetol wckehJksc 1 
lesson vnn 50 min.: 

1 
11 
2 
21 
3 

31 ,, 
41 
5 
61 

• 
61 
7 
71 
8 

BI 
0 
01 

10 
10! 

Il 
11 1 
12 
121 
13 

SCHAA L 35 (vervolg) 

Dienst.jaren : 

f i f 

296 333 370 
304 342 380 
312 35 1 300 
320 300 400 

Leraren met bevoegdheid B 

SCHAAL 30 

Dienst.jaren: 

0 

f 

20 22 24 
30 33 36 
40 44 48 
60 ó5 60 
60 66 72 

70 77 84 
80 88 06 
00 99 108 

100 110 120 
110 121 132 

120 132 144 
130 143 156 
140 154 168 
150 105- 180 
160 176 192 

170 187 204 
180 108 216 
100 200 228 
200 220 240 
210 23 1 252 

220 242 264 
230 253 270 
24.0 20,4. 288 
250 275 300 
260 286 312 

C ld,1t l wokelijksc 
il'riti811 vim 50 min.: 

12 

f r 131 
407 444 
4 18 450 

14 
141 

429 •168 16 
440 480 161 

16 
161 
17 
17! 
18 

18! 
19 

12 191 
20 

20 28 
39 42 
52 56 
65 70 
78 84 

0 1 98 Getal wokelijkse 
104 11 2 lessen van 50 min. : 
11 7 126 
130 140 1 
143 154 11 

2 
156 168 
169 182 
182 106 

21 
3 

105 210 
208 224 31 

4 

221 :?38 
23-l 252 
247 :?66 

41 
6 
51 

200 ~so 
273 :?9~ 

6 
61 

286 308 
200 322 
3 12 336 

7 
71 
8 

325 350 
338 304 BI 

0 
91 

10 
101 

:-lC J-I AAL 36 (vel'vof11) 

u 

f 

:!iQ 
280 
200 
300 
310 

320 
330 
340 
350 
360 

370 
380 
390 
400 

Diemit.jaren: 

1 3 
( 

297 
308 
310 
330 
341 

35:.! 
303 
374 
385 
396 

407 
4 18 
429 
440 

Afdeling 3 
Praktijkleraren 

SCHAAL 37 

ij 1 
i 

324 
336 
348 
360 
372 

384 
390 
408 
420 
432 

444 
456 
468 
480 

Oet.nl wekelijkse 

u 
( 

35 1 
36< 
377 
390 
403 

4 10 
429 
442 
455 
468 

481 
494 
507 
520 

per maand : 
(0&8011 van 50 min. : 

( 

15 Il 
23 li j 
30 12 
38 12! 
45 13 

53 131 
60 14 
68 141 
75 15 
83 151 

00 16 
08 161 

105 17 
11 3 17! 
120 18 

128 181 
135 19 
143 191 
150 20 
158 

1 12 

f 

378 
392 
400 
420 
434 

«8 
462 
470 
400 
504 . 
518 
532 
546 
560 

per maand : 

r 
166 
173 
180 
188 
105 

203 
210 
218 
225 
233 

240 
248 
2M 
263 
270 

218 
28b 
293 
300 

HOOFDSTUK VI 
Directeuren· on leraren van avondcursussen voor voortgezet en 

hoger bouwkunstonderricht 

Afdeling I 

Directeuren 

SCHAAL 38 

door de Mini.eter te bepalen 

Afdeling 2 

Leraren 

SCHAAL 39 

f 26 por werkelijk gegeven lea va.n 120 minuten 

HOOFDSTUK VII 
Beamblen op maandloon 

Afdeling 1 

Assistenten 
•· Ä88W1/.len aan mwddhare tuhniache acholen en scholen, welkt 

(U)()T de /Jf iniat,,r daarTMde t,, dezen zijn ge.lijkgeateld 

Eis van bekwaamheid : het bezit va.n een bewijs van bekwaam
heid tot het geven van lager nij verheids
onderwijs in theoretisch-technische vak
ken 

1. AssIStenten met vaate wedde 

SCHAAL 40 

Dienstjaren: 
0 J 1 4 j R 10 j 12 j 1' j 16 1 18 j 20 

290 



Bijzondere bepaling bij schaal 40 

Do betrekking omvat een taak van 38 uur per week, waarvan 
de assistent geregeld bij ten minste 32 of, indien hij is aangesteld 
in algemene dienst, bij ten minste 12 lessen van 50 minuten assis
teert. 

2. Assistenten met uurwedde 

a. Voor de lessen waarbij assistentie wordt verleend : schaal 41 . 

b. Voor de overige werkzaamheden: schaal 42. 

SCHAAL 41 

Getal 
wekelijkse Dionstja.rcn : 
lesecnvo.n 
60 min .: 

0 2 1 • 1 6 1 8 1 10 1 12 1 •• 1 16 1 18 1 20 

1 1 1 f { f f f { f f 
1 9 10 10 Il 12 12 13 13 13 14 14 
I l 13 H 15 16 17 18 19 19 19 20 21 
2 18 19 20 22 23 24 25 26 26 27 28 
2l; 22 24 25 27 28 30 3 1 32 32 33 34 
3 27 29 30 32 34 36 37 38 39 40 41 

8l: 81 33 35 37 30 41 43 44 45 47 4! 

' 30 38 40 43 45 47 uO 51 52 54 56 
4½ 40 43 45 48 50 53 56 57 58 GO 62 
6 45 48 uO 53 56 59 62 64 65 07 69 
5l; 49 52 55 58 01 65 68 70 71 73 75 

6 53 57 60 64 67 71 '74 76 18 80 82 
6½ 57 61 65 69 73 77 80 82 84 87 89 
7 62 06 70 75 79 83 87 89 9 1 94 96 
71 06 71 75 80 84 88 93 95 97 100 103 
8 71 76 80 8ó 90 94 99 102 104 107 110 

BI: 75 80 85 90 9ó 100 105 108 110 113 116 
9 80 85 90 06 101 106 lil 11 4 117 120 123 
9½ 84 90 95 101 100 11 2 117 120 123 127 130 

10 89 95 100 100 112 118 124 127 130 134 137 
IOt 93 99 105 111 117 124 130 133 136 140 144 

11 98 104 110 117 123 130 136 140 143 147 151 
11½ 102 108 11 5 122 128 135 142 140 149 153 l ö7 
12 100 113 120 11!7 134 141 US 152 150 IGO 164 
12½ 110 11 8 125 132 140 147 1st 158 162 167 171 
13 116 123 130 138 140 163 161 105 169 174 178 

SCHAAL 41 (vc,..,.,0) 

wo~~ij~ 1 Dienstjaren : 
lessen van 
60 m;n. , O [ 2 [ 4 [ 6 [ 8 [ 10 [ 12 [ 14 1 16 [ 18 1 20 

f f f f f r f f r f r 
13½ 11 0 127 135 143 151 150 167 17 1 175 180 185 

14 124 132 140 149 157 105 173 178 182 187 102 
l 4j 128 137 145 154 162 171 179 184 188 193 198 
15 1~3 142 150 159 168 177 185 190 195 200 205 

161 137 146 155 164 173 182 10 1 190 20 1 207 2 1:! 

16 14:». 151 160 170 170 188 198 203 208 214 2JU 

161 140 156 165 175 184 104 204 209 2 14 :?20 226 
17 151 16 1 170 180 100 200 2 10 216 22 1 227 233 

"1 155 165 175 185 105 206 216 222 227 233 239 
IS 159 170 180 19 1 20 1 212 222 228 234 240 240 

181 163 174 185 196 207 2 18 228 234 240 247 253 ,~ rns 179 190 202 213 224 235 24 1 24.7 264 260 
mi 17:? 184 195 207 218 220 24 1 247 253 260 267 

to 177 189 200 212 224 235 247 254 260 267 274 

:Wt 18 1 193 205 217 229 241 253 260 266 273 280 

2 1 186 198 210 223 235 247 259 266 273 280 287 

211 l tlO 203 2 15 228 240 253 20,; 272 279 287 294 

22 195 208 220 233 240 259 27:? 279 286 294 301 
221 199 ::!1 2 225 238 ::!5 1 205 278 285 292 :100 308 
23 204 2 17 230 244 257 271 284 292 299 307 316 

231 :!OS 2:H 235 24U 262 276 200 2U8 305 313 321 
:?4 2 12 226 240 254 268 282 20U 304 3 12 320 32S 
241 2 16 23 1 245 250 274 288 !!02 310 3 18 :121 335 
25 221 236 250 265 280 294 309 317 325 334 342 

251 225 240 255 270 285 300 3 15 323 33 1 340 'Htl 

t6 230 245 260 276 29 1 306 32 1 330 338 347 356 

201 234 250 265 281 206 3 12 327 330 344 353 362 
27 239 255 270 280 302 318 333 342 35 1 300 309 
271 243 .?59 275 29 1 307 323 339 348 357 307 376 
28 248 204 280 297 3 13 320 346 355 364 374 383 

281 250 2liï 283 300 316 333 349 359 368 378 387 
29 253 270 :!86 303 320 337 353 363 372 382 39 1 
291 255 2it 289 300 323 340 357 360 370 386 396 
30 258 .?75 292 3IO 327 344 36 1 370 380 300 400 
301 26 1 278 205 313 330 3.17 :?64 37< 384 394 40. 

SCHA.AL 41 (vtrtiol[I) 

Dienstjaren : 
Getal 

wekelijkse 
lessen vnn 
60 min .: - -0 1 " 1 4 1 6 1 8 1 10 1 1• 1 14 1 16 1 18 1 20 

r f f r r f r f r r 1 

31 204 28 1 208 316 333 3.51 368 378 388 398 408 
311 266 28 4 301 319 336 354 37 1 382 392 402 412 

32 269 287 304 322 340 358 375 386 396 400 4 16 

321 27 1 289 307 325 343 361 379 389 399 410 420 

33 274 292 310 329 347 365 383 393 403 414 424. 

331 277 295 313 332 350 368 386 397 407 41 8 428 
34 :!80 298 3 16 335 353 372 390 401 411 422 432 

341 282 301 3 19 338 356 375 304 404 41 5 420 430 
35 285 304 322 341 300 370 398 408 419 430 441 

35l :.?Si 306 325 344 363 382 401 4 12 423 434 445 

36 290 300 328 348 367 386 405 416 427 438 440 

36! 292 3 12 331 351 370 389 408 420 43 1 442 453 
37 295 315 334 354 373 303 4.1 2 424 435 446 457 

37! 298 3 18 337 357 376 396 416 427 438 450 461 

38 301 321 340 360 380 400 420 431 442 454 465 

SCHAAL 42 

Dienstjaren : 

minder dan 6 6 tot en met 11 12 of meer 

per wekelijks uur per me.and 

Bijzon<lere bepalinu bij schaal 4t 

Deze schaa l vindt. s lechts toepassing voor Je assistent, van wie 
<le aHSistentir hij tif· lessen ten minste:de helft van zijn taak omvat. 
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Bijzondere bepalingen bij de schalen 40 en 
4I 

Aktetoelage 

1. De assistent, die bij 20 of meer lessen 
van 60 minuten per week assisteert, of de 
assistent in algemene dienst geniet een vaste 
toelage van f 20 per maand, indien hij in het 
bezit is van twee of meer bewijzen van be
kwaamheid tot het geven van lager nijver
heidsonderwijs in theoretisch-technische 
vakken. 

2 . Voor de toepassing van de vorige be
paling komen slechts in aanmerking bewij
zen van bekwaamheid vereist voor assis
tentie bij lessen, die in het leerplan van de 
school voorkomen. 

Combinatie van betrekkingen 

3. Indien een assistent aan twee of meer 
dagscholen werkzaam is, wordt zijn wedde 
aan elk van die scholen als volgt bepaald: 
a. Geldt voor alle betrekkingen een gelijke 

schaal, dan worden deze betrekkingen 
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voor het bepalen van het totaal van de 
wedden als één betrekking aangemerkt. 
D e verdeling van de wedden over de 
verschillende betrekkingen geschiedt naar 
evenredigheid van het getal wekelijkse 
lessen in elke betrekking; 

b. Gelden voor de betrekkingen verschil
lende schalen a, b, c enz., dan worden de 
betrekkingen als één betrekking be
schouwd en de wedden berekend, die 
voor deze betrekkingen volgens elk der 
in aanmerking komende schalen a, b, c 
enz. zouden gelden. De verdeling van de 
wedden over de verschillende betrekkin
gen wor(jt daarna gevonden als de uit
komst van: 
nr n2 
-- X (a), - - X (b) enz., waarin n = 

n n 
het getal der lessen in alle betrekkingen 
tezamen, n x, n 2 enz. = het getal der 
lessen in elke betrekking en (a), (b) = 
de wedde, berekend naar het totale ge
tal der lessen volgens de schalen a, b enz. 
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ambte 2e klasse geldt voor hen, qie in 
het bezit zijn van ten minste een M.U.L.0.
diploma en een praktijkdiploma boekhou
den. 

4. Het getal administratieve beambten 
per school mag ten hoogste zijn als is aan
gegeven voor de groep, waartoe die school 
behoort. De hoofd- en hulpkracht(en) mo-. 
gen nie t in e e n hogere rang worde n aange
steld dan voor iedere groep is bepaald. 

In verband met de omvang of de hoe
danigheid van de administratieve werk
zaamheden aan de school kan de Minister, 
al of niet op voorstel van het bevoegd ge
zag, bepalen, dat met minder personeel of 
met (een) beambte(n) in een lagere rang 
moet worden volstaan. 

5. Indien de aard van de werkzaamhe
den aan scholen met meer dan 20000 leer
linglessen dit motiveert, kan de Minister op 
voorstel van het bevoegd gezag toestaan, 
dat de administratief beambte re klasse 
wordt bezoldigd volgens schaal 152 van het 
B.B.R.A., te weten: 

_; 

~ 3 ~ 3 
"g,;; 

It H ; ~ ... 
~ ~ 

.,, 
0 

0 

280 

~ ~ 

- 0 

;: 

300 305 

~l 

:Ë, .... 0 

0, 
0 

SCHAAL 50 

Dienstjaren : 

1 

1 

1 

1 

325 345 

1 

10 12 

36ö 380 

6. B ij een gecombineerde dag- en avond
school wordt het getal leerlinglessen per 
week bepaald door de som van de getallen 
leerlinglessen per week van de dagschool 
en van de avondschool. 

e. Administratief personeel aan avond
scholen 

Administratieve beambten aan avond
scholen, die geregeld deze functie, hetzij ge
heel hetzij gedeeltelijk, in de avonduren 
moeten vervullen, genieten op voorstel van 
het bevoegd gezag voor de werkza_am heden 
gedurende deze avonduren en voor de duur 
van de avondschool een wedde per maand 
volgens onderstaande schaal. 

14 

400 
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SCHAAL !H 

Rnng: 
Per wekelijks Maximum geta l 

uur per bezoldigde ui-en 
SC' hoolmnand : per week : 

administ ratief bcl\mbtc Ic klasse 10 

ndministrntiof beambte 2e klasse 

schrijver 

/ . Jeugd«; adminiatralie/ peraoneel. 

Voor adm inistratief personeel beneden de 2 1 jarige leeftijd 
vindt.do "Algemene loonregeling jeugdig administratief Rijkspers
soneel '' overeenkomst ige toepassing . 

210 

Afdeling 3 

Werkmeesters 

SCHAAL 62 

Dienstjaren : 

1 2 1 4 1 0 1 S 1 10 1 lt 1 14 1 10 1 18 1 20 

1 r I r I r I r I r I r I r I r I r 1 

m mlm ~ • = • • =' 310 

LÖ Bijwndere bepaling bij schaal 52 

t ..... 
rn 

De betrekking omvat een taak van 42 uur per weck. Bij een 
gedeelteliike weektaak worden de bedragen evenredig verminderd. 

Afdeling 4 
Amanuenses 

B.B.R.A., schaal n•. 48 

SCHAAL 53 

Dienstjaren : 
6 1 8 

150 170 190 210 1 220 

Bijwndere bepaling bij se/wal 53 

10 
r 

230 

I:! 

De betrekking omvat een taak van 42 uren per week. Bij een 
gedeeltelijke weektaak worden de bedragen evenredig verminderd. 

0 

f 

160 

Afdeling 5 
Conclerges 

a. Concierges van dagacliolen 
~et 5000 or meer leerlinglessen per week. 

B.B.R.A., schaal n°. 28 

SCHAAL 54 

Dienst ju.re n : 

1 6 1 Il) 

r 

1 

r 
170 180 190 200 210 

b. Oomierges van avmUVJcholen 

1~ 

r 
220 

welke verbonden zijn aan dagscholen, met 500 of meer leerling
lessen per week en van overige avondscholen met 1000 o( meer 
leeclinglessen per week . 

SCHAAL 65 

Werktijd : 

volgons regeling von do eohoo l 

Bijwndere bepaling bij ,chaal 55 

Por wekelijks uur 
per maand: 

Voor bezoldiging komt in aanmerking ten hoogste b.et getal 
onder subsidie vallende uren van de schooltijd volgens de les
rooster . 

., 
Q. 

l 
C 
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''"""" 
22 j&&l' en gehuwd ongohuwd 

oudew 
pe, pe, pe, ,,., 

moo.nd wook maand wook 

f f f f 

bij aanvang 182 4 1,76 171 30,30 
n!I I jaar , 18< 42,24 173 30,84 

' 186 42,72 176 40,32 
3 188 43,20 177 40,80 

• 190 43,68 179 4 1,28 

• . 192 44,16 181 41.76 

• . 194 44.,04 183 42,24 
---

jeugd• 
regeling ---

14 jaar . 34 7,68 •• 7,08 

" 46 10,50 46 10,66 
16 63 1,,,0 63 14,40 
17 60 18,24 60 18,24 
18 08 22,56 98 22,56 
10 . 11 7 26,88 117 26,88 
20 136 31,20 136 .31,20 
21 . , .. 35,62 148 34,08 

h. Por 

B.B.R.A., bijl&ge B 1 groep 2a 

SCHAAL 

2e k.laMe 

gehuwd ongehuwd 

,,., pe, 1 ,,., pe, 
maand wook maand wook 

f f f f 
171 39,36 163 37,44 
173 39,84 166 37,92 
176 4.0,32 167 38,40 
177 40,80 169 38,88 
179 4 1,28 171 39,36 
181 4 1,76 173 39,84 
183 42.2-i "' 40,32 

32 7,20 32 7,!0 
44 10,08 4< 10,08 
59 13,4' 69 13,H 
76 17,28 78 17,28 .. 21,60 .. 21,60 

lil 25,44 lil 26,4-4 
127 29,28 m 29,28 
146 33,60 140 32,1 6 

S. 1948, I 517 

tiera 
en bijl&ge B Il groep 2 

67 

3okl- ff kla.886 

gohUwd ongehuwd gehuwd ongehuwd 

pe, pe, pe, pe, pe, pe, ,,., pe, 
m=d wook maand wook maand wook m-nd -· 

f f f f f f f 1 

16 1 30,96 162 35,04 162 35,04 144 33,12 
163 37,44. 164 85,52 16< 30,52 146 33,00 

"' 37,02 166 36,- 166 30,- 148 34,08 
167 ss.,o 168 36,48 108 36,48 150 34,56 
169 38,88 150 36,96 150 36,96 152 35,0t 
171 39,86 162 37,44 162 87,44 164 35,52. 
173 3!t84 164 37,92 164 37,92 156 36,-

30 6,72 30 6,71 30 6,72' 30 6,72 
42 9,50 42 9,60 40 0, 12 40 9,11!: 
66 12,96 06 12,96 .. 12,48 ., 12,48 
71 16,32 71 16.32 69 16,84 69 15,84 
90 20,84 90 20,84 88 19,68 86 19,88 

107 24,48 107 24,48 100 23,04 100 23,04 
121 27.84 121 27,84- 116 28,40 116 26,40 
HO 32,16 134 30.71 131 S0,24 125 28.80 

c. Hulpconcierges, bedienden en knechts 

B.B.R.A., bU l•ge BI groep 1 

SCHAAL 

le klasse ""'-
22 Jaar en gcl,uwd ongehu,..,·d gehuwd ongehuwd 

ouder 
po, ,,., ,,., ,,... pe, pe, pe, po, 

maond w"k mAAnd wook m"3nd wook maand w"k 

f f f r f 1 f 1 
b ij a 'll'lvang 167 38,40 109 38,4!1 169 36,48 150 3t.66 
na I jaM . 169 38.88 16 1 36,96 16 1 36.96 162 35,0t 

" • . 171 39,36 163 37,44, 163 37,t4 104 35,32 

" 3 . 173 39,84 16• 37,92 165 37,92 166 36,-. • . 176 40,32 167 38,40 167 38,,o "' 36,48 . • . 177 40,80 169 38,88 169 38,88 160 36,GO . 6 . 179 41, 28 171 39,36 171 39,36 162 37,(4 
- · - -

jeugd, 
regeling ---

l t jnar . .. 7,08 .. 7,68 32 7,20 32 7,20 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

. 46 10,66 .. 10,66 .. 10,08 .. 10,08 . 63 14 ,40 63 14,40 69 13,44 59 13,44 
80 18,24. 80 18,24 ,. 17,28 " 17,28 

" 06 22,08 96 22,08 92 21,12 92 21,12 . 116 26,40 11 5 26,40 109 24,96 109 24,96 . . . 13' 30,72 "' 30,72 125 28,80 126 28,80 

" 150 34,56 "' 33,12 142 32,64 136 31,20 

Bijzondere bepalingen bij de schalen 56, 57 
en 58 

x, De weeklonen gelden voor een gemid
delde werktijd van 48 uur per week. 

2. Werkuren boven 48 per week worden 
I 

met - gedeelte van het weekloon vergoed 
48 

met dien verstande, dat de werkuren na 6 
uur 's avonds en de uren op Zaterdagmid
dag en op Zon- en feestdagen met 1,3 wor
den vermenigvuldigd voor de berekening 
van het totale getal uren, waarover het 
weekloon wordt vastgesteld. 

en bijl&ge B Il groep 1 

68 ,._ .. .,_ 
gehuwd ongehuwd gehuwd ouge.huwd 

pe, pe, ,,... pe, ,,... ,,., 
1 .,::,d 1 

,,., 
maond w"k maand w"k maand wook -· f 1 r 1 r f f 

1 

r 
160 34,66 142 32,64 142 82,04 133 30,72 
162 35,(M ... 33, 12 144 33, 12 13' 31,20 
104 35,62 146 33,60 146 33,60 137 31,68 
156 36,- ... !14,08 148 34,08 139 32,16 
168 36,48 160 34,50 150 34,66 141 32,64 
150 36,96 162 36,CM 162 36,04 143 33, 12 
162 37,« 104 3~,ó2 164 35,52 145 33,60 

30 6.72 30 6,72 30 6,72 30 6,72 ., 9,60 42 9,60 •• 9,12 ,o 9, 12 •• 12,98 06 12,98 .. 12,48 .. 12,48 
71 16,32 71 16,32 69 16,84 69 15,84 
88 20, 16 88 20,16 •• 19,20 84 19,20 

105 24,- 100 24,- 98 22,116 98 22,66 
119 27,36 119 27,36 fl3 25,02 113 25,92 
136 31,20 129 29,76 127 29,28 121 27,84 

Behoort bij Koninklijk besluit van 30 No
vember 1948, Staatsblad No. I 517. 

Ons bekend, 

De Min. v. 0 ., K. en W., TH. RUTTEN. 

De Min. v. Binn. z., J. H. v. MAARSEVEEN, 

De Min. vaa, Financiën , P . LIEFTINCK. 

De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 
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HULPTABEL 

voor de vaststelling van de weddebedragen per maand met inachtneming 
van eventuele: 

korting wegens onbevoegdheid (kolom 7 of kolom 8); 
standplaats- cnjof ongehuwdenaftrek (kolommen 2 t/m 6). 

STANDPLAATS 
1 u ra en rv 1 

G 0 G 0 G 0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

1 1 1 10 % 1 15% 
1 2 3 1 4 s 1 6 7 1 8 

7 6 7 6 7 6 7 6 
8 7 8 7 8 7 8 7 
9 8 9 8 9 8 9 8 

10 9 10 9 JO 9 9 9 
Il 10 Il 10 Il 10 JO 10 
12 Il 12 Il 12 Il Il Il 
13 12 13 12 12 Il 12 12 
14 13 14 13 13 12 13 12 

IS 14 IS 14 14 13 14 13 
16 IS J(j IS IS 14 IS 14 
17 16 17 16 f6 IS 16 IS 
18 17 18 17 17 16 17 16 
19 18 19 18 18 17 18 17 

20 19 20 19 19 18 18 17 
21 19 21 19 20 19 19 18 
22 20 22 20 21 19 20 19 
23 21 23 21 22 20 21 20 
24 22 24 22 23 21 22 21 

25 23 24 22 23 21 23 22 
26 24 2S 23 24 22 24 23 
27 25 26 24 2S 23 25 23 
28 26 27 25 26 24 26 24 
29 27 28 26 27 25 27 25 

0 = gehuwd O c:s ongehuwd 

Tocllcblfng 
Bedrag per maand· volgens een schaal is bijv. f29; 
f 29 (kolom 1) wordt, iJidien onbevoegd (IS %) --► t 25 (kolom 8); 
f 25 (kolom 1) wordt, indien o.ngehuwd en standplaats 2e kl. --+ 
f 22 (kolom 4), 

STANDPLAATS 

I Il 111 en IV 

1 

1 

1 

G 0 G 

1 

0 G 0 

1 1 2 3 1 4 s 1 6 

30 28 29 27 28 26 
31 29 30 28 29 27 
32 30 31 29 30 28 
33 31 32 30 31 29 
34 32 33 31 32 30 

35 33 34 32 33 31 
36 34 35 33 34 32 
37 35 36 34 35 33 
38 36 37 35 35 33 
39 37 38 36 36 34 

40 38 39 37 37 35 
41 38 40 38 38 36 
42 39 41 38 39 37 
43 40 42 39 40 38 
44 4 1 43 40 41 38 

45 42 44 41 42 39 
46 43 45 42 43 40 
47 44 46 43 44 41 
48 45 47 44 45 42 
49 46 48 45 46 43 

50 47 48 45 46 43 
51 48 49 46 47 44 
52 49 so 47 48 45 
53 so SI 48 49 46 
54 SI 52 49 50 47 

55 52 53 so 51 48 
56 53 54 51 52 49 
57 54 55 52 53 50 
58 55 56 53 54 51 
59 56 57 54 55 52 

60 51 58 55 56 53 
61 1~ 59 56 57 54 
62 ss 

1 

6-0 57 ss 55 
63 59 6 1 57 58 ss 
64 60 62 58 59 56 

G -. gehuwd. 0 - ongehuwd. 

STANDPLAATS 

1 I Il 111 co IV I 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 IS% 1 1 

1 

G 0 G 0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 15 % 
7 1 8 1 2 3 1 4 s 1 6 7 

1 8 

27 26 65 61 63 59 6-0 51 59 56 
28 27 66 62 64 6-0 61 57 GO 57 
29 28 67 63 65 61 62 58 61 17 
30 29 68 64 66 62 63 59 62 58 
31 29 69 65 67 63 64 6-0 63 59 

32 30 70 66 68 64 65 61 63 6-0 
33 31 71 67 69 65 66 62 64 61 
34 32 72 68 70 66 67 63 65 62 
35 33 73 69 71 67 68 64 66 63 
36 34 74 70 72 68 69 65 67 63 

36 34 75 71 72 68 69 65 68 64 
37 35 76 72 73 69 70 66 69 65 
38 36 77 73 74 7(f 71 67 70 66 
39 37 78 74 75 71 72 68 71 67 
40 3i 79 71 76 72 73 69 72 68 

41 39 80 76 77 73 74 70 72 68 
42 40 81 76 78 74 75 71 73 69 
43 40 82 77 79 75 76 72 74 70 
44 4 1 83 78 80 76 77 73 75 71 
45 42 84 79 81 76 78 74 76 72 

45 43 85 80 82 77 79 75 77 73 
46 44 86 81 83 78 80 76 78 74 
47 45 87 82 84 79 81 76 79 74 
48 46 88 83 85 80 81 76 80 15 
49 46 89 84 86 81 82 77 81 76 

50 47 90 81 87 82 83 78 81 77 
51 48 9 1 86 88 83 84 79 82 78 
52 49 92 87 89 84 85 80 83 79 
53 so 93 88 90 85 86 81 84 80 
54 51 94 89 91 86 87 82 85 80 

54 SI 95 90 92 87 88 83 86 81 
55 52 96 91 93 88 89 84 87 82 
56 53 97 92 94 89 90 85 88 83 
57 54 
58 55 

98 
1 

9, 95 90 91 86 89 84 
99 94 96 91 92 87 90 BS 

G - gehuwd. 0 = ongehuwd. 
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t--l(.) -
~ STANDPLAATS STANDPLAATS - STANDPLAATS 
-=!< 
0) 1 Il lil en IV I J . Il llJ en IV 1 I Il 111 en IV I -f/l G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 

G 
1 

0 G 

1 

0 G 

1 

Onbevoegd 
G 

1 

0 G 

1 

0 G 0 
Onbevoegd 

(kolom 1) 0 (kolo m Il (kolom 1) 

10% 1 15 % 1 10 % 1 IS% 10 % 1 IS% 

1 1 
2 3 1 

4 5 1 6 7 1 8 1 1 2 3 1 4 5 
1 

6 7 
1 8 1 1 2 3 1 4 5 6 7 

1 8 

100 95 96 91 92 87 90 85 135 128 130 123 125 11 8 122 115 170 16 1 164 155 157 149 153 145 

10 1 95 97 92 93 88 91 86 136 129 131 124 126 11 9 123 11 6 171 162 165 156 158 150 154 146 

102 96 98 93 94 89 92 87 137 130 132 125 127 120 124 117 172 163 166 157 159 151 155 147 

103 97 99 94 95 90 93 88 138 131 133 126 127 120 125 11 8 173 164 167 158 160 152 156 148 

104 98 100 95 96 9 1 94 89 139 132 134 127 128 121 126 119 174 165 168 159 161 152 157 148 

105 99 101 95 97 92 95 90 140 133 135 128 129 J22 126 119 175 166 168 159 161 152 158 149 

106 100 102 96 98 93 96 9 1 141 133 136 129 130 123 127 120 176 167 169 160 162 153 159 15Q 

107 101 103 97 99 94 97 9 1 142 134 137 130 131 124 128 12 1 177 168 170 161 163 154 160 151 

108 102 104 98 100 95 9C 92 143 135 138 131 132 125 129 122 178 169 17 1 162 164 155 16 1 152 

109 103 105 99 101 95 99 93 144 136 139 132 133 126 130 123 179 170 112 163 165 156 162 153 

11 0 104 106 100 102 96 99 94 145 137 140 133 134 127 131 124 180 171 173 164 166 157 162 153 

lil 105 107 101 103 97 100 95 146 138 14 1 133 135 128 132 125 18 1 171 174 165 167 158 163 154 

112 106 108 102 104 98 101 96 147 139 142 134 136 129 133 125 182 172 175 166 168 159 164 155 

li l 107 109 103 104 98 102 97 148 140 143 135 137 130 134 126 183 173 176 167 169 160 165 156 

11 4 108 11 0 104 105 99 103 97 149 141 144 136 138 131 135 127 184 174 177 168 170 16 1 166 157 

115 109 lil 105 106 100 104 98 150 14Z 144 136 138 131 135 128 185 175 178 169 17 1 162 167 158 

11 6 11 0 11 2 106 107 101 105 99 15 1 143 145 137 139 132 136 129 186 176 179 170 172 163 168 159 

117 lil 113. 107 108 102 106 100 152 144 146 138 140 133 137 130 187 177 180 171 173 164 169 159 

118 112 114 108 109 103 107 JOi 153 145 147 139 14 1 133 138 13 1 l v8 178 18 1 171 173 164 170 160 

119 113 115 109 110 104 108 102 154 146 148 140 142 134 139 13 1 189 179 182 172 174 165 171 16 1 

120 114 11 6 11 0 lil 105 108 102 155 147 149 141 143 135 140 132 190 180 183 173 175 166 171 162 

12 1 114 11 7 lil 112 106 109 103 156 148 150 142 144 136 141 133 19 1 18 1 184 174 176 167 172 163 

122 11 5 118 112 113 107 110 104 157 149 151 143 145 137 142 134 192 182 185 175 177 168 173 164 

123 116 119 113 114 108 l il 105 158 150 152 144 146 138 143 135 193 183 186 176 178 169 174 165 

124 117 120 114 115 109 112 106 159 151 153 145 . 147 139 144 136 194 184 187 177 179 170 175 165 

125 118 120 11 4 1 Il 109 11 3 107 160 152 154 146 148 140 144 136 195 185 188 178 180 171 176 166 

126 119 12 1 114 J 16 110 11 4 108 16 1 152 155 147 149 141 145 137 196 186 189 179 18 1 171 177 167 

127 120 122 11 5 11 7 lil 11 5 108 162 153 156 148 150 142 146 138 197 187 190 180 182 172 178 168 

128 12 1 123 11 6 118 112 11 6 109 163 154 157 149 150 142 147 139 198 188 19 1 18 1 183 173 179 169 

129 122 124 117 11 9 113 117 11 0 164 155 158 150 151 143 148 140 199 189 192 182 184 174 180 170 

130 123 125 11 8 120 114 117 lil 165 156 159 15 1 152 144 149 141 200 190 192 182 184 174 180 170 

13 1 124 126 119 121 114 11 8 112 166 157 160 152 153 145 150 142 201 190 193 183 185 175 18 1 171 

132 125 127 120 122 115 11 9 113 167 158 16 1 152 154 146 15 1 142 202 19 1 194 184 186 176 182 172 

133 126 128 12 1 123 116 120 114 168 159 162 153 155 147 152 143 203 192 '195 185 187 177 183 173 

134 127 129 122 124 117 121 114 169 160 163 154 156 148 153 144 204 193 196 186 188 178 184 174 

t-
G =- gehuwd. 0 = ongehuwd, G - gehuwd. 0 - ongehuwd. G = gehuwd. 0 ,... ongehuwd. 
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STANDPLAATS STANDPLAATS STANDPLAATS 

1 Il 111 en IV I 1 II llf en IV 1 1 Il 111 en IV I 

G 

1 
0 G 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 IS % 

G 

1 

0 G 
1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

1 10 % 1 15% 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom J) 

10% 1 15 % 
1 1 2 3 1 4 s 1 6 7 1 8 1 1 2 3 1 4 5 1 6 7 1 8 1 1 2 3 1 4 5 1 6 7 1 8 

205 194 197 187 189 179 185 175 
206 195 198 188 190 180 186 176 
207 196 199 189 191 181 187 176 
208 197 200 190 192 182 188 177 
209 198 201 190 193 183 189 178 

240 22~ 23 1 2 19 22 1 209 216 204 
24 1 228 232 220 222 210 217 205 
242 229 233 22 1 223 2 11 2 18 206 
243 230 234 222 224 212 2 19 207 
244 231 235 223 225 213 2}0 208 

275 261 264 250 253 240 248 234 
276 262 265 25 1 254 24 1 249 235 
277 263 266 252 255 242 250 236 
278 264 267 253 256 243 251 237 
279 265 268 254 257 244 252 238 

210 199 202 191 194 184 189 179 
211 200 203 192 195 185 190 180 
2 12 20 1 204 193 196 186 19 1 18 1 
2 13 202 205 194 196 186 192 182 
214 203 206 195 197 187 193 182 

245 232 236 224 226 214 221 209 
246 233 237 225 227 215 222 210 
247 234 238 226 228 216 223 210 
248 235 239 227 229 217 224 2 11 
249 236 240 228 230 218 225 2 12 

280 266 269 255 258 245 252 238 
281 266 270 256 259 246 253 239 
282 267 27 1 257 260 247 254 240 
283 268 272 258 261 247 255 241 
284 269 273 259 262 248 256 242 

215 204 207 196 198 188 194 183 
2 16 205 208 197 199 189 195 184 
217 206 209 198 200 190 196 185 
2 18 207 210 199 201 190 197 186 
219 208 211 200 202 191 198 187 

250 237 240 228 230 218 225 213 
25 1 238 24 1 228 231 219 226 214 
252 239 242 229 232 220 227 215 
253 240 243 230 233 221 228 216 
254 24 1 244 231 234 222 229 216 

285 270 274 260 263 249 257 243 
286 271 275 26 1 264 250 258 244 
287 272 276 262 265 25 1 259 244 
288 273 277 263 265 251 260 245 
289 274 278 264 266 252 261 246 

220 209 212 201 203 192 198 187 
221 209 2 13 202 204 193 199 188 
222 210 2 14 203 205 194 200 189 
223 2 11 2 15 204 206 195 201 190 
224 2 12 2 16 205 207 196 202 19 1 

255 242 245 232 235 223 230 217 
256 243 246 233 236 224 231 218 
257 244 247 234 237 225 232 219 
258 245 248 235 238 226 233 220 
259 246 249 236 239 227 234 221 

290 275 27? 265 267 253 26 1 247 
291 276 280 266 268 254 262 248 
292 277 28 1 266 269 255 263 249 
293 278 282 267 270 256 264 250 
294 279 283 268 271 257 265 250 

225 2 13 2 16 205 207 196 203 192 
226 214 2 17 206 208 197 204 193 
227 215 218 207 209 198 205 193 
228 2 16 2 19 208 2 10 199 206 194 
229 217 220 209 211 200 207 195 

260 247 250 237 240 228 234 22 1 
26 1 î47 251 238 241 228 235 222 
262 248 252 239 242 229 236 223 
263 249 253 240 242 229 237 224 
264 250 254 24 1 243 230 238 225 

295 280 284 269 272 258 266 251 
296 28 1 285 270 273 259 267 252 
297 282 286 271 274 260 268 253 
298 283 287 272 275 26 1 269 254 
299 284 288 273 276 262 270 255 

230 218 221 209 212 20 1 207 196 
231 219 222 210 213 202 208 197 
232 220 223 211 214 203 209 198 
233 22 1 224 212 215 204 210 199 
234 222 225 213 216 205 21 1 199 

265 25 1 255 242 244 23 1 239 226 
266 252 256 243 245 232 240 227 
267 253 257 244 246 233 241 227 
268 254 258 245 247 234 242 228 
269 255 259 246. 248 235 243 229 

300 285 288 273 276 262 270 255 
301 2Jl5 289 274 277 263 271 256 
302 Z86 290 275 278 264 272 257 
303 287 291 276 279 265 273 258 
304 288 292 277 280 266 274 259 

235 223 226 2 14 217 206 212 200 
236 224 227 215 218 207 213 20 1 

270 256 260 247 249 236 243 230 
271 257 26 1 247 250 237 244 23 1 
272 258 262 248 25 1 238 245 232 

305 289 293 278 28 1 266 275 260 
306 290 294 279 282 267 276 261 

237 225 228 21 6 2 19 208 214 202 
238 226 229 217 219 208 215 203 
239 227 230 218 220 209 216 204 t 

,-.4 G - gehuwd. 0 - ongehuwd. 

273 259 263 249 252 239 246 233 
274 260 264 250 253 240 247 233 

G - gehuwd. 0 - on~chuwrl. 

307 29 1 295 280 283 268 277 261 
308 292 296 281 284 269 278 262 
309 293 297 282 285 270 279 263 

G = gehuwd, 0 = ongehuwd. 

til 



1 

t-
~ -
~ -~ STANDPLAATS STANDPLAATS STANDPLAATS 

~ 1 II III en IV 1 1 Il 111 en IV 1 1 n 111 en IV I 
~ 

1 1 1 1 1 1 

u.i G 0 G 0 G 0 
Onbevoegd 

G 

1 

0 

1 1 

Onbevoegd G 0 G 0 0 0 
Onbev0t:~u 

(kolom 1) G 0 G 0 (kolom 1) (kolom l) 

10 % 1 15 % 10 % 1 15 % 10 % 1 IS % 

l 1 2 3 1 4 s 1 6 7 1 8 l 1 2 3 1 4 s 1 6 7 1 8 1 1 2 3 1 4 5 1 6 7 1 8 
-

310 294 298 283 286 271 279 264 345 327 332 315 318 302 311 294 380 361 365 346 350 332 342 323 

311 295 299 284 287 272 280 265 346 318 333 316 319 303 312 295 381 361 366 347 351 333 343 324 

312 296 300 285 288 273 281 266 347 329 334 317 320 304 31) 295 382 362 367 )48 352 334 344 325 

313 297 301 285 288 273 282 267 348 330 335 318 32 1 304 3 14 296 383 363 368 349 353 335 )45 326 

314 298 302 286 289 274 283 267 349 33 1 336 319 322 305 3 15 297 384 364 369 350 )54 336 346 327 

315 299 303 287 290 275 284 268 350 332 336 319 322 305 315 298 )85 365 370 351 355 337 347 328 

316 300 304 288 29 1 276 285 269 35 1 333 337 320 323 306 316 299 386 366 371 352 356 338 348 329 

317 301 305 289 292 277 286 270 352 334 338 321 324 307 3 17 300 387 367 372 353 357 339 349 329 

318 302 306 290 293 278 287 27 1 353 335 339 322 325 308 318 301 388 368 373 354 357 339 350 330 

319 303 307 291 294 279 288 272 354 336 340 323 326 309 319 301 389 369 374 355 358 340 351 33 1 

320 304 308 292 295 280 288 272 355 337 341 323 327 310 320 302 390 370 375 356 359 34 1 351 332 

321 304 309 293 296 281 289 273 356 338 342 324 328 311 321 303 39 1 37 1 376 357 360 342 352 33) 

322 305 310 294 297 282 290 274 357 339 343 325 329 312 322 304 392 372 377 358 361 342 353 334 

323 306 311 295 298 283 291 275 358 340 344 326 330 3 13 323 305 393 373 378 359 362 343 354 335 

324 307 312 296 299 284 292 276 359 34 1 345 :127 331 314 324 306 394 374 379 360 363 344 355 335 

325 308 312 296 299 284 293 277 360 342 346 328 332 315 324 306 395 375 380 361 364 345 356 336 

326 309 313 297 300 285 294 278 361 342 347 329 333 316 325 307 396 376 381 361 365 346 357 337 

327 310 314 298 JOi 285 295 278 362 343 348 330 334 317 326 JO~ 397 377 382 362 366 347 358 338 

328 l il 315 299 302 286 296 279 
36) 344 349 33 1 334 317 327 309 )98 378 383 363 367 348 359 339 

329 312 316 300 303 287 297 280 364 345 350 332 335 318 328 310 399 379 384 364 368 349 360 340 

330 313 317 301 304 288 297 281 365 346 351 333 336 319 329 311 400 )80 384 364 368 349 360 340 

331 314 318 302 305 289 298 282 
366 347 352 334 337 320 330 3 12 40 1 380 385 365 369 )50 361 341 

332 315 319 303 306 290 299 283 
367 348 35) 335 338 321 331 312 402 38 1 386 366 370 351 362 342 

333 316 320 304 307 29 1 300 284 
368 349 354 336 339 322 332 313 403 382 387 367 37 1 352 363 34) 

334 317 321 304 308 292 301 284 
369 150 355 337 340 323 33) 314 404 383 388 368 372 353 364 344 

335 ) 18 322 305 309 293 302 285 
370 35 1 356 338 341 323 333 315 405 384 389 369 373 354 365 345 

336 319 323 306 310 294 303 286 
371 352 357 339 )42 324 334 316 406 385 390 370 374 355 366 346 

337 320 324 307 311 295 304 287 
372 353 358 340 343 325 335 317 407 386 391 37 1 )75 356 367 346 

338 321 325 308 31 1 295 305 288 
37) 354 359 341 344 326 336 318 408 387 392 372 376 357 368 347 

339 322 326 309 312 296 306 289 
374 355 360 342 345 327 337 318 409 388 393 373 377 358 369 348 

340 323 327 310 313 297 306 289 
375 356 360 342 )45 327 338 )19 

410 389 394 374 378 359 369 349 
376 357 361 342 346 328 339 320 

341 323 328 311 314 298 307 290 377 358 362 343 347 329 340 32 1 41 1 390 395 375 379 360 370 350 

342 324 329 312 315 299 308 29 1 378 359 36) 344 348 330 341 322 412 391 396 376 380 361 371 351 

343 325 330 313 316 300 309 292 379 360 364 345 349 lll 342 323 413 392 397 377 380 361 372 352 

344 326 33 1 314 317 301 310 293 41 4 393 398 )78 381 361 37) 352 

0) G ... cehuwd. 0 = ongehuwd. G - gehuwd. 0 ,.. ongehuwd. 
i:,j 
0 
.-; 



0 

""" 0 
o-j 

t
..-4 
ll':> -

1 

G 

1 

1 

415 
4 16 
417 
418 
419 

420 
42 1 
422 
423 
424 

425 
426 
427 
428 
429 

430 
431 
432 
43} 
434 

435 
436 
437 
438 
439 

440 
44 1 
442 
443 
444 

445 
446 
447 
448 
449 

0 G 

2 3 

394 399 
395 400 
396 401 
397 402 
398 403 

399 404 
399 405 
400 406 
40 1 407 
402 408 

403 408 
404 409 
405 410 
406 fl l 
407 412 

408 4 13 
409 41 4 
4 10 4 15 
4 11 41 6 
4 12 41 7 

4 13 4 18 
414 419 
4 15 420 
416 42 1 
417 422 

418 423 
4 18 424 
4 19 425 
420 426 
42 1 427 

422 428 
423 429 
424 430 
425 431 
426 432 

STANDPLAATS 

Il 111 en IV 

1 

0 G 

1 

0 

1 
4 5 1 6 

379 382 362 
380 383 363 
380 384 364 
381 385 365 
382 386 366 

383 387 367 
384 388 368 
385 389 369 
386 390 370 
387 391 37 1 

387 391 371 
388 392 372 
389 393 373 
390 394 374 
391 395 375 

392 396 376 
393 397 377 
394 398 378 
395 399 379 
396 400 380 

397 401 380 
398 402 381 
399 403 382 
399 403 382 
400 404 383 

40 1 405 384 
402 406 385 
403 407 386' 
404 408 387 
405 409 388 

406 4 10 389 
407 41 1 390 
408 4 12 391 
409 4 13 392 
4 10 4 14 393 ~ c:r:, G - gehuwd. 0 ""' onge l.uwd. 

..-4 

oo 

1 

Unbcvocgd 
(kolom 1) 

10 % I 15% -
7 

1 8 

374 353 
375 354 
376 355 

-;77 356 
378 357 

378 357 
379 358 
386 359 
38 1 360 
382 361 

383 362 
384 363 
385 363 
386 364 
387 365 

387 366 
388 367 
389 368 
390 369 
391 369 

392 370 
391 371 
394 372 
395 373 
396 374 

396 374 
397 375 
398 376 
399 377 
400 378 

401 379 
402 380 
403 380 
404 381 
405 382 

STANDPLAATS 

1 Il JIJ en IV 1 

1 

1 

1 

Onbevoegd 
G 0 G 

1 

0 G 0 (kolom 1) 

10% 1 15 % 
1 1 

2 3 1 4 5 1 
6 7 1 8 

450 427 4)2 4 10 4 14 393 405 383 
451 428 4;~ 4 11 415 394 406 384 
452 429 434 4 12 416 395 407 385 
453 430 435 4 13 4 17 396 408 386 
454 43 1 436 414 418 397 409 386 

455 432 437 415 419 398 410 387 
456 433 438 416 420 399 4 11 388 
457 434 439 4 17 42 1 399 4 12 389 
458 435 440 4 18 422 400 4 13 390 
459 436 44 1 4 18 423 40 1 414 391 

460 437 442 4 19 424 402 4 14 391 
46 1 437 443 420 425 403 415 392 
462 438 444 421 426 404 416 393 
463 439 445 422 426 404 417 394 
464 440 446 423 427 405 4 18 395 

465 44 1 447 424 428 406 41 9 396. 
466 442 448 425 429 407 420 397 
467 443 449 426 430 408 42 1 397 
468 444 450 427 43 1 409 422 398 
469 445 45 1 428 432 4 10 423 399 

470 446 452 429 433 4 11 423 400 
471 447 453 4 30 434 412 424 40 1 
472 448 454 43 1 435 413 425 402 
473 449 455 432 436 414 426 403 
474 450 456 433 437 4 15 427 404 

415 45 1 456 433 437 4 15 428 404 
476 452 457 4 34 43~ 4 16 429 405 
477 453 458 435 439 4 17 430 406 
478 454 459 436 440 41 8 43 1 407 
419 455 460 437 44 1 4 18 432 408 

480 456 46 1 437 442 4 19 432 408 
48 1 456 462 438 443 420 433 409 
482 451 463 439 444 42 1 434 410 
483 458 464 440 445 422 435 411 
484 459 465 44 1 446 423 436 4 12 

G = gehuwd. 0 - ongehuwd. 

-

STAND PLAATS 

1 11 111 en IV 1 

1 

1 1 

Onbevoegd 
G 

1 

0 G 0 G 0 (kolom 1) 

10 o/c, 1 15 % 

1 1 2 3 1 
4 5 1 6 7 1 8 

485 460 466 442 447 424 437 4 13 
, 486 461 467 443 448 425 438 4 14 

487 462 468 444 4-19 426 439 414 
488 463 469 445 449 426 440 415 
489 464 470 446 450 427 441 4 16 

490 465 47 1 447 45 1 428 44 1 417 
49 1 466 472 448 452 429 442 418 
492 467 473 449 453 430 443 4 19 
493 468 474 450 454 43 1 444 420 
494 469 415 45 1 455 432 445 420 

495 470 416 452 456 433 446 42 1 
496 471 477 453 451 434 447 422 
497 472 418 454 458 435 448 423 
498 473 479 455 459 436 449 424 
499 474 480 456 460 437 450 425 

500 475 480 456 460 437 450 425 
501 475 481 4S6 46 1 437 45 1 426 
S02 476 482 4S7 462 438 4S2 427 
S03 477 483 4S8 463 439 453 428 
504 478 484 459 464 440 454 429 

505 4ï9 4X5 460 465 441 455 430 
S06 480 486 46 1 466 442 4S6 43 1 
S07 48 1 487 462 467 443 457 431 
S08 482 488 463 468 444 458 432 
S09 483 489 464 469 445 459 433 

510 484 490 465 470 446 4S9 434 
~ 11 485 491 466 47 1 447 460 435 
SI '.! 486 492 467 472 448 461 436 
513 487 493 468 472 448 462 437 

514 488 494 469 473 449 463 437 

515 489 495 470 474 450 464 43i 
S16 490 496 471 475 4S1 465 439 
S17 49 1 497 472 476 452 466 

1 

440 
518 492 498 473 477 453 467 441 
519 493 499 474 478 454 468 442 

J - gehuwd. 0 - ongehuwd. 



t...... 
IJ':, -t ...... 
Cl.) 

. STANDPLAATS 

1 JJ UI en IV 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 

1 
1 

2 3 ' 
1 

4 5 1 
6 

520 494 500 475 479 455 
52 1 494 50 1 475 480 456 
522 495 502 476 48 1 456 
523 496 503 477 482 4S7 
524 497 504 478 483 458 

525 498 505 479 483 458 
526 499 505 479 484 459 
527 500 506 480 485 460 
528 50 1 507 48 1 486 46 1 
529 502 508 482 487 462 

530 503 509 483 488 463 
531 504 510 484 489 464 
532 505 5 11 485 490 465 
533 506 5 12 486 49 1 466 
534 507 513 487 492 467 

535 508 514 488 493 463 
536 509 515 489 494 469 
537 510 516 490 495 470 
538 511 517 

' 
491 495 470 

539 512 5 18 492 496 4 71 

540 51 3 5 19 493 497 472 
54 1 513 520 494 498 473 
542 514 52 1 494 499 474 
543 51 5 522 495 500 475 
544 51 6 523 496 501 475 

545 517 524 497 502 476 
546 518 525 498 503 477 
547 519 526 499 504 478 
548 520 527 500 505 479 
549 521 528 501 506 480 

550 522 528 501 506 480 
55 1 523 519 502 507 481 

, 552 524 530 513 508 482 
5.'3 525 53 1 504 509 483 
554 526 532 505 510 484 

G =- gcbuwd. 0 - ongehuwd. 

STANDPLAATS 

1 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 15 % 

1 Il 

1 

fl l en JV 

1 1 1 

G 0 G 0 G 0 

7 
1 

3 1 i 2 3 4 5 
1 

6 

468 442 555 527 533 506 ~Il 485 
469 443 556 528 534 507 512 486 
470 444 
471 445 
472 446 

557 529 535 508 513 487 
558 530 536 509 514 488 
559 53 1 537 510 515 489 

473 447 
474 448 
475 448 
476 449 
477 450 

560 532 538 51 1 516 490 
561 532 539 512 5 17 49 1 
562 533 540 513 518 492 
563 534 541 513 518 492 
564 535 542 514 519 493 

477 45 1 
478 452 
479 453 
480 454 
481 454 

565 536 543 515 520 494' 
566 537 544 516 521 494 
567 538 545 517 522 495 
568 539 546 518 523 496 
569 540 547 519 524 497 

482 455 
483 456 
484 457 
485 45& 
486 459 

570 541 548 520 525 498 
571 542 549 52 1 526 499 
572 543 550 522 527 500 
573 544 55 1 523 528 50 1 
574 545 552 524 529 502 

486 459 
487 460 
488 461 
489 462 
490 463 

575 546 552 524 529 502 
576 547 553 515 530 503 
,577 548 554 526 53 1 504 
578 549 555 527 532 505 
579 550 556 528 533 506 

491 464 
492 465 
493 465 
494 466 

580 551 557 529 534 507 
581 551 558 530 535 508 
582 552 559 531 536 509 

495 467 583 553 560 532 537 510 
584 554 561 532 538 51 1 

495 468 
496 469 585 555 562 533 539 512 
497 470 586 556 563 534 540 513 
498 47 1 
499 47 1 

587 

1 

557 564 535 541 513 
588 558 565 536 541 513 
589 559 566 537 542 514 

G - gehuwd. 0 = ongehuwd. 

STANDPLAATS 

1 1 Il 111 en IV 1 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10% 1 15 % 
7 8 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 0 
Onbevoegd 
(kolom r, 

10 % 1 15 % 

1 1 
2 3 

1 
4 5 6 7 

1 
8 

500 472 
501 473 
502 474 
503 475 
504 476 

590 560 567 538 543 515 53 1 502 
591 56 1 568 539 544 jJ6 532 503 
592 562 569 540 545 517 533 504 
593 563 570 541 546 518 534 505 
594 564 571 542 547 519 535 505 

504 476 
505 477 
506 478 
507 479 
508 480 

595 565 572 513 548 520 536 506 
596 566 573 544 549 52 1 537 507 
597 567 574 545 550 522 538 508 
598 568 575 546 551 523 539 ~09 
599 569 576 547 552 524 540 510 

509 481 
510 48 1 
511 482 
512 483 
513 484 

600 570 576 547 552 524 540 510 
601 570 577 548 553 525 541 5 11 
602 571 578 549 554 526 542 512 
603 572 579 550 555 527 543 513 
604 573 580 55 1 556 528 544 514 

513 485 
514 486 
515 487 
516 488 
517 488 

605 574 581 551 557 529 545 515 
606 575 582 552 558 530 546 516 

·607 576 583 553 559 531 547 516 
608 577 584 554 560 532 548 517 
609 578 585 555 56 1 532 549 518 

518 489 
519 490 
520 49 1 
52 1 492 
522 493 

610 579 586 556 562 533 549 519 
611 580 587 557 563 534 550 520 
612 58 1 588 558 564 535 551 52 1 
613 582 589 559 564 535 552 522 
614 583 590 560 565 536 553 522 

522 493 
523 494 
524 495 
525 496 
526 497 

615 584 59 1 561 566 537 554 523 
616 585 592 562 567 538 555 524 
617 586 593 563 568 539 556 525 
618 587 594 564 569 540 557 526 
619 588 595 565 570 541 558 527 

527 498 
528 499 
529 499 
530 500 
531 50 1 

• 620 589 596 566 571 542 558 527 
621 ' 589 597 567 572 543 559 528 
622 590 598 568 573 544 560 529 
623 591 599 569 574 545 561 530 
624 592 600 570 575 546 562 53 1 

0 = gehuwd. 0 - ongehuwd. 



t-..... 
Il) ,... 

t 

G 

1 

625 
626 
627 
628 
629 

630 
631 
632 
633 
634 

635 
636 
637 
638 
639 

640 
641 
642 
643 
644 

645 
646 
647 
648 
649 

650 
651 
652 
653 
654 

655 
656 
657 
658 
659 

1 

1 

0 

1 2 

593 
594 
595 
596 
597 

598 
599 
600 
601 
602 

603 
604 
605 
606 
607 

608 
608 
609 
6 10 
61 1 

612 
6 13 
614 
615 
616 

617 
618 
6 19 
620 
621 

622 
623 
624 
625 
626 

STANDPLAATS 

~ 
lil en IV 

G 

1 

0 

4 5 1 6 

600 510 515 546 
60 1 510 576 541 
602 57 1 577 548 
603 572 578 549 
604 573 519 550' 

605 514 580 55 1 
606 575 58 1 55 1 
607 576 582 552 
608 577 583 553 
609 578 584 554 

610 579 5J5 555 
611 580 586 556 
612 581 587 551 
613 582 587 551 
614 583 588 558 

615 584 589 559 
616 585 590 560 
617 586 591 561 
618 587 592 562 
6 19 588 593 563 

620 589 594 564 
621 589 595 565 
622 590 596 566 
623 • 591 597 567 
624 592 598 568 

624 592 598 568 
625 593 5Y9 569 
626 594 600 570 
627 595 60 1 570 
628 596 602 571 

629 597 603 572 
630 598 604 573 
63 1 599 605 574 
632 600 606 575 
633 601 607 576 

~ 0 -==- gehuw~ 0 " ongehuwd. 

uj 

STANDPLAATS 

1 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 IS % 

7 1 8 n~ (Il en 

G 

1 

1 4 5 1 

563 532 
564 533 
565 533 
566 534 
567 535 

660 627 634 602 608 
66 1 627 635 603 609 
662 628 636 604 6 10 
663 629 637 605 610 
664 630 638 606 611 

561 5)6 
568 537 
569 538 
570 539 
571 539 

665 63 1 639 607 612 
666 632 640 608 6 13 
667 633 64 1 608 614 
668 634 642 609 6 15 
669 635 643 610 616 

572 540 
573 541 
574 542 
515 543 
576 544 

670 636 644 611 6 17 
671 637 645 612 6 18 
672 638 646 6 13 6 19 
673 639 647 6 14 620 
674 640 648 615 621 

576 544 
577 545 
578 546 
519 547 
580 548 

675 64 1 648 6 15 62 1 
676 642 649 616 622 
677 643 650 617 623 
678 644 651 618 624 
679 645 652 619 625 

581 549 
582 550 
583 550 
584 551 
585 552 

680 646 653 620 626 
68 1 646 654 621 627 
682 647 655 622 628 
683 648 656 623 , 629 
684 649 657 624 630 

585 553 
586 554 
587 555 
588 556 
589 556 

685 650 658 625 631 
686 65 1 659 626 632 
687 652 660 627 632 
688 653 661 627 633 
689 654 662 628 634 

590 557 
~91 558 
592 559 
593 56( 
594 561 

690 655 663 629 635 
691 656 664 630 636 
692 657 665 63 1 637 
693 658 666 632 638 
694 659 667 633 639 

G - gehuwd. 0 - ongehuwd. 

STANDPLAATS 

IV 1 1 Il 111 en IV 1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10% 1 15 % 
6 7 1 

8 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10% 15 % 

1 1 2 3 1 4 5 6 7 8 

577 594 561 
578 595 562 
519 596 56l. 
579 597 564 
580 598 565 

695 660 668 634 640 608 626 591 
696 66 1 669 635 64 1 608 627 592 
697 662 670 636 642 609 628 593 
698 663 671 637 643 610 629 594 
699 664 672 638 644 611 630 595 

58 1 599 566 
582 600 567 
583 601 567 
584 602 568 
585 603 569 

700 665 672 638 644 611 630 595 
·101 665 673 639 645 612 63 1 596 
702 666 674 640 646 613 632 597 
703 667 675 641 647 614 633 598 
704 668 676 642 648 615 634 599 

586 603 570 
587 604 571 
588 605 572 
58.'I 606 573 
589 607 573 

705 669 677 643 649 616 635 600 
706 670 678 644 650 617 636 60 1 
707 671 679 645 65 1 6 18 637 601 
708 672 680 646 652 619 638 602 
709 673 68 1 646 653 620 639 603 

589 608 574 
590 609 575 
591 610 576 
592 611 577 
593 612 578 

710 674 682 647 654 62 1 639 604 
711 615 683 648 655 622 640 605 
712 676 684 649 656 623 64 1 606 
713 677 685 650 656 623 642 607 
714 678 686 65 1 657 624 643 607 

594 612 578 
595 613 579 
596 614 580 
597 615 581 
598 616 582 

715 679 687 652 658 625 644 608 
716 680 688 653 659 626 645 609 
71 7 68 1 689 654 660 627 646 610 
718 682 690 655 66 1 627 647 611 
719 683 691 656 662 628 648 612 

599 617 583 
600 618 584 
600 619 584 
60 1 620 585 
602 62 1 586 

720 684 692 657 663 629 648 612 
72 1 684 693 658 664 630 649 613 
722 685 694 659 665 631 050 614 
723 686 695 660 666 632 651 615 
724 687 696 661 667 633 652 616 

603 62 1 587 
604 622 588 
605 623 589 
606 624 590 
607 625 590 

725 688 696 661 667 633 653 617 
726 689 697 662 668 634 654 618 
727 690 698 663 669 635 655 618 
728 691 699 664 670 636 656 619 
729 692 700 665 67 1 637 651 620 

G - gehuwd, 0 - ongehuwd. 
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LO 

J 
~ 
Cl.l 

i 
c,) .... 
00 

I 

G 

1 

730 
73 1 
732 
733 
734 

735 
736 
737 
738 
739 

740 
741 
742 
743 
744 

745 
746 
747 
748 
749 

150 
15 1 
152 
753 
154 

155 
756 
151 
758 
159 

760 
76 1 
162 
763 
164 

II 

0 G 

1 
2 3 

1 

693 70 1 
694 702 
695 703 
696 704 
697 705 

698 706 
699 707 
7C0 708 
70 1 709 
702 710 

703 711 
703 712 
704 713 
705 714 
706 715 

707 716 
708 717 
709 718 
710 719 
7 11 720 

712 720 
113 72 1 
714 722 
115 723 
716 724 

7 17 725 
118 726 
719 727 
720 728 
721 729 

722 730 
722 73 1 
723 732 
724 733 
725 734 

STAN DPLAATS 

111 en IV 

0 G 

1 

0 

4 5 
1 

6 

665 672 638 
666 673 639 
667 674 640 
668 675 64 1 
669 676 642 

670 677 643 
67 1 678 644 
672 ·679 645 
673 679 645 
674 680 646 

675 68 1 646 
676 682 647 
677 683 648 
678 684 649 
679 685 650 

680 686 65 1 
681 687 652 
682 688 653 
683 689 654 
684 690 655 

684 690 655 
684 69 1 656 
685 692 657 
686 693 658 
687 694 659 

688 695 660 
689 696 66 1 
690 697 662 
69 1 698 663 
692 699 664 

1 693 100 665 
694 70 1 665 
695 702 666 
696 702 666 
697 703 667 

~ G """ gehuwd. 0 = oni;ehu\vd, 

0 
1""1 

I 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 15 % 
7 1 8 

657 62 1 
658 622 
659 623 
660 624 
661 624 

662 625 
663 626 
664 626 
665 628 
666 629 

666 629 
667 630 
668 63 1 
669 632 
670 633 

67 1 634 
672 635 
673 635 
674 636 
675 637 

675 638 
616 639 
677 640 
616 641 
679 641 

680 642 
68 1 643 
682 644 
683 645 
684 646 

684 M6 
68S 647 
686 648 
687 649 
688 650 

STANDPLAATS 

I II I1I en IV 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 

t 1 2 3 1 4 s 1 6 

765 726 735 698 704 668 
766 727 736 699 705 669 
767 728 737 700 706 670 
768 729 738 701 707 671 
169 730 739 702 108 672 

770 13 1 740 703 709 673 
77 1 132 741 703 71 0 674 
772 733 742 704 71 1 675 
713 134 743 70S 712 676 
774 1JS 744 706 713 617 

775 736 744 706 713 677 
116 737 745 707 714 678 
777 738 146 708 715 679 
778 739 747 709 716 680 
779 740 748 710 717 68 1 

780 741 749 711 718 682 
78 1 141 150 712 719 683 
782 742 15 1 713 720 684 
783 143 752 714 72 1 684 
184 744 753 715 722 685 

785 745 754 716 723 686 
786 146 755 717 724 687 
7tn 741 156 718 72S 6g8 
788 748 757 719 72S 688 
789 749 758 720 726 689 

190 750 759 721 rn 690 
791 751 760 722 728 691 
792 752 76 1 722 729 692 
793 753 762 723 730 693 
794 754 763 724 73 1 694 

195 15S 764 725 732 69S 
796 756 165 726 133 696 
797 757 766 727 734 697 
798 758 767 728 735 698 
799 759 768 729 736 699 
800 760 768 729 736 699 

G ""' gehuwd. 0 = ongehuwd. 

I 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10% 1 15% 

7 1 8 

689 65 1 
690 652 
69 1 652 
692 653 
693 654 

693 6S5 
694 6S6 
695 651 
696 658 
691 6S8 

698 6S9 
699 660 
700 66 1 
70 1 662 
702 663 

702 663 
703 664 
704 665 
70S 666 
706 667 

707 668 
708 669 
109 669 
110 670 
711 61 1 

711 672 
712 673 
713 614 
714 675 
715 615 

116 676 
117 677 
7 18 678 
119 619 
720 680 
720 680 
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noemde Ministers van 23 November 1948, 
nr. 5152 I, Afdeling Nijverheidsonderwijs; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepaIJngen 

AFDELING 1 

Definities 
A.rt. 1. Tenzij uitdrukkelijk anders is be

paald, verstaat dit besluit onder: 
1. ,,Onze Minister" en "de Minister": 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen; 

2. ,,dit besluit" tevens de daarbij be
horende bijlage; 

3. ,,B.B.R.A.'': Bezoldigingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934; 

4. ,,nijverheidsschool": een Rijks- of 
een ingevolge de Nijverheidsonderwijswet 
gesubsidieerde gemeentelijke of bijzondere 
school of cursus bedoeld in artikel n, lid 
1, van die wet; 

5. ,,school": een van Overheidswege be
heerde of overeenkcnnstig de wet gesubsi
dieerde inrichting van onderwijs; 

6. ,,bevoegd gezag": voor wat betreft 
a. de Rijksnijverheidsscholen: 
Onze Minister; 
b. de ingevolge de Nijverheidsonderwijs

wet gesubsidieerde gemeentelijke en bijzon
dere scholen: onderscheidenlijk het gemeen
tebestuur en het schoolbestuur; 

7. ,,directeur'' en "leraar" tevens on
derscheidenlijk directrice en lerares; 

8. ,,beambte": degene, die behoort tot 
het niet-onderwijzend personeel met uit
zondering van de dienstboden, de werk
vrouwen en degenen, wier bezoldiging in 
uur- of dagloon wordt uitgedrukt; 

g. ,,gehuwde": de gehuwde man; 
10. ,,ongehuwde": de ongehuwde, die 

niet gehuwd is geweest; 
11. ,,hoofdbetrekking": 
a. voor een leraar de betrekking aan 

een nijverheidsdagschool of, zo hij aan 
meer dan één nijverheidsdagschool verbon
den is, de combinatie van betrekkingen aan 
die scholen, indien die betrekking of die 
combinatie van betrekkingen ten minste 
14 lessen per week omvat; 

b. voor e e n beambte de betrekking of 
de combinatie van betrekkingen aan één of 
meer nijverheidsscholen, die een weektaak 
van ten minste 42 klokuren omvat; 

c. de betrekking of de combinatie van 
betrekkingen, die naar het oordeel van 
Onze Minister als hoofdbetrekking is te 
beschouwen; 

12. ,,wedde": de op grond van dit be
sluit aan de betrekking vast verbonden in
komsten; 

13. ,,weekloon'': de wedde per loonweek; 
14. ,,bezoldiging": de som van alle vaste 

en tijdelijke inkomsten, die op grond van 
dit besluit aan de betrekking zijn verbon
den; 

15. ,,garantietoelage": de toelage be
doeld in artikel 13; 
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16. ,,kindertoelage" : de toelage bedoeld 
in artikel 14; 

17. ,,huwelijkstoelage": de toelage be
doeld in artikel 2 7; 

18. ,,pensiontoelage": de toelage be
doeld in artikel 16; 

1. ,,toelagen" en "beloningen": alle toe
lagen en beloningen op grond van dit be-
sluit toe te kennen; -

20. ,,diensttijd": diensttijd boven de 
leeftijd van 21 jaar doorgebracht in Neder
land en/of de Overzeese Gebiedsdelen. 

Art. 2. De duur van een "les" bedraagt, 
t enzij uitdrukkelijk anders is bepaald, 60 
minuten. 

AFDELING 2 

Vaststelling van de bezoldiging 

Aanvang en einde van 
de bezoldiging 

Art. 3. 1. Het genot van de bezoldiging 
vangt aan op de dag, waarop de benoeming 
ingaat en de betrekking wordt aanvaard. 

2. De bezoldiging wordt per maand of 
per week uitb.etaald. 

3. Bij overgang naar een andere betrek
king wordt bij aanvaarding van die be
trekking met ingang van een dag, waarop 
het ontslag uit de oude betrekking nog niet 
is ingegaan, de bezoldiging in de oude be
trekking niet langer uitbetaald dan tot de 
dag, waarop het genot van de bezoldiging 
in de nieuwe betrekking aanvangt. 

4. In geval van overlijden wordt de be
zoldiging uitbetaald tot en met de dag van 
overlijden. 

Periodieke verhogingen 
Art. 4. 1. Het bevoegd gezag bepaalt de 

bezoldiging vàn directeuren, leraren, be
ambten en overig personeel van de nijver
heidsscholen met inachtneming van de in 
dit besluit gestelde regelen. 

2. Het bevoegd gezag verhoogt de wed
de van degene, die een betrekking bekleedt, 
waaraan periodieke verhogingen zijn ver
bonden, bij voldoende bekwaamheid, ge
schiktheid en dienstijver periodiek op de 
wijze als in de toepasselijke schalen is aan
gegeven naar gelang van de voor de be
rekening van de wedde geldende diensttijd. 

3. Voor het geval, hetzij wegens onvol
doende bekwaamheid, geschiktheid of 
dienstijver, hetzij wegens straf, een perio
dieke verhoging niet is toegekend, worden 
verdere periodieke verhogingen zoveel later 
toegekend als deze onthouding heeft ge
duurd. 

4. Het bevoegd gezag doet van het niet
toekennen van een periodieke verhoging 
aan de betrokkene bij aangetekende brief 
mededeling. 

5. De verhoging van de wedde of van 
het weekloon gaat in op de eerste dag van 
de maand of van de loonweek, waarin de 
voor de verhoging vastgestelde termijn zal 
zijn verstreken. 

W eddewijziging 
Art. 5. 1. Verhoging van de wedde, die 
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het gevolg is van het behalen van een be
voegdheid, gaat in op de eerste dag van 
de maand, waarin deze is behaald. 

2. D e verhoging of de verli;iging van de 
wedde, die het gevolg is van verandering in 
het getal of de aard van de lessen, gaat in 
op de dag, waarop de verandering plaats
vindt. 

Vaststelling van de 
wedde per maand 

Art. 6. 1. Het bedrag van de wedde per 
maand wordt voor de groepen aangeduid in 
de hoofdstukken II tot en met VI van de 
bijlage vastgesteld volgens de voor haar 
geldende schalen met toepassing, voor zo
ver nodig, van de bij dit besluit behorende 
hulptabel. 

2. Voor de groepen aangeduid in hoofd
stuk VII · van de bijlage wordt behalve het 
bedrag van het weekloon ook het bedrag 
van de wedde per maand volgens de voor 
haar geldende schalen vastgesteld. 

3. Behoudens het bepaalde in het vol
gende lid wordt het bedrag van de wedde 
per jaar vastgesteld doór het bedrag van 
de wedde per maand te vermenigvuldigen 
met 12. 

4. Voor het personeel in betrekkingen 
aan scholen, die niet het gehele jaar ge
opend zijn, wordt het bedrag van de wedde 
per jaar vastgesteld door het bedrag van 
de wedde per maand te vermenigvuldigen 
met het getal der maanden, dat de school 
geopend is, .tenzij in de b ijlage anders is 
bepaald. 

Burgerlijke staat 
Art. 7. 1. Bij de vaststelling van de 

wedde wordt rekening gehouden met de 
burgerlijke staat overeenkomstig de in ar
tikel 1 van dit besluit gemaakte onder
scheiding tussen gehuwden en ongehuwden. 

2. De man, die gehuwd is geweest, de 
vrouw, die gehuwd is geweest en niet is 
hertrouwd, en de ongehuwde enige kost
winner worden voor de bezoldiging gelijk
gesteld met een gehuwde. Onze Minister 
beslist of een ongehuwde als enige kost
winner kan worden aangemerkt. 

3. De gehuwde vrouw wordt voor de be
zoldiging gelijkgesteld met een ongehuwde. 

4. D e verhoging of de verlaging van de 
wedde of het weekloon, die het gevolg is 
van een wijziging in de omstandigheden 
als bedoeld in de vorige leden, gaat in· op 
de eerste dag van de maand, dan wel van de 
loonweek volgende op die, waarin de wij
ziging heeft plaats gevonden. 

Standplaats 
Art. 8. I. Bij de vaststelling van de be

zoldiging wordt rekening gehouden met de 
klasse van de standplaats volgens de in
deling voorkomende in bijlage E van het 
B.B.R.A. 

2. Voor de groepen aangeduid in de 
hoofc,istukken II tot en met VI van de bij
lage is de bezoldiging in een standplaats 
der 4e klasse gelijk aan die in een stand
plaats der 3e klasse. 
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3. Voor de toepassing van het bepaalde 
in het eerste en het tweede lid wordt als 
standplaats aangemerkt hetzij de gemeente 
of het onderdeel van een gemeente, waar 
de nijverheidsschool is gevestigd, hetzij de 
gemeente of het onderdeel van een ge
meente door het bevoegd gezag, voor wat 
betreft het gemeente- of het schoolbestuur 
onder goedkeuring van Onze Minister, als 
standplaats aangewezen. 

4. Indien een leraar werkzaam is aan 
twee of meer nijverheidsscholen gevestigd 
in gemeenten, die ingedeeld zijn in ver
schillende klassen, worden die gemeenten 
gerekend te behoren tot dezelfde klasse. 
De wedden worden in dit geval bepaald 
naar de klasse van de gemeente of van het 
onderdeel van een gemeente, hem als stand
plaats aangewezen, of, zo hem geen stand
plaats is aangewezen, naar de klasse van 
de gemeente of van het onderdeel van een 
gemeente; waarin hij het grootste getal 
lessen geeft. 

5. In geval van detachering van een 
leraar aan een nijverheidsschool, gevestigd 
in een andere gemeente dan waar hij tot 
dan werkzaam was, blijft voor de vaststel
ling van zijn bezoldiging als standplaats 
gelden de standplaats, welke voor de deta
chering gold. 

AFDELING 3 

1 nhoudingen 

Pensioenverhaal 
Art. 9. I. Op directeuren, leraren en 

beambten wordt op dezelfde voet als op de 
burgerlijke Rijksambtenaren verhaal voor 
pensioen uitgeoefend. 

2. I11dien het in het vorige lid bedoelde 
personeel diensttijd inkoopt krachtens de 
Pensioenwet 1922, Staatsblad no. 240, wordt 
het verhaal bedoeld in artikel 13 7 van die 
wet toegepast op dezelfde wijze als dit voor 
de burgerlijke . Rijksambtenaren geschiedt. 

Spaarpremie 
Art. 10. I. Van de wedde van de direc

teur, de leraar of de beambte, die in tijde
lijke dienst is aangesteld, wordt 4 ten hon
derd ingehouden tot het tijdstip, waarop hij 
ambtenaar wordt in de zin van de Pen
sioenwet 1922 , Staatsblad no. 240, of het 
dienstverband eindigt. 

2. Van de inhouding is uitgezonderd 
degene, wiens dienstverband korter dan 3 
maanden duurt. 

3. Degene, wiens wedde minder dan 
f 400 per jaar bedraagt, kan op zijn verzoek 
door het bevoegd gezag van de inhouding 
worden vrijgesteld. 

4. Aan het bedrag in de loop van enig 
kalenderjaar ingehouden, wordt, indien het 
tijdstip bedoeld in het eerste lid binnen 
datzelfde jaar valt, twee ten honderd toe
gevoegd als rentevergoeding. 

5. Zo het tijdstip bedoeld in het eerste 
lid later valt dan in het vorige lid is aan
gegeven, wordt op 31 December van dat 
jaar aan het ingehouden bedrag twee ten 
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honderd toegevoegd. Van het aldus verkre
gen bedrag wordt over de volgende kalen
derjaren een rentevergoeding van 4 ten 
honderd per jaar, rente op rente, berekend 
tot en met de maand, waarin het tijdstip 
bedoeld in het eerste lid valt. 

6. Het ingehouden bedrag vermeerderd 
met de rente wordt aan de directeur, de 
leraar of de beambte of aan zijn rechtver
krijgenden op het in het eerste lid genoem
de tijdstip uitbetaald, tenzij hij overgaat tot 
inkoop van diensttijd. Alsdan wordt het be
drag voor zoveel nodig gebruikt voor de 
betaling van de verschuldigde inkoopsom. 

Inhouding wegens het genot van 
woning, vuur, Jicht en water 

Art. 11. 1. V 00r het genot van woning, 
vuur, licht en water wordt op de bezoldi
ging van de directeur, de leraar of de be
ambte een bedrag ingehouden, dat afhan
kelijk is van de wedde, volgens de als bij
lage D bij het B .B.R.A. gevoegde .tabel. 

2. Voor de vaststelling van de inhou
ding bedoeld in het vorige lid worden de 
gevallen, waarin het genot van woning en 
eventueel dat van water is toegekend, on
derscheiden in de groepen I, II en III, te 
weten: 

groep II omvattende de gevallen, waarin' 
de verplichting is opgelegd tot bewoning 
van een door het bevoegd gezag aangewezen 
woning; 

groeo III omvattende de gevallen, waarin 
de bewoning ten doel heeft de bewaring of 
bewaking van het schoolgebouw ; 

groep I omvattende alle overige geval
len, waarin het genot van woning en even
tueel dat van water is toegekend. 

3. Indien de bewoner aantoont, dat de 
huurwaarde van de woning bepaald naar 
artikel 10 van de Wet op de personele be
lasting 1896 minder bedraagt dan de op 
grond van het vorige lid bepaalde inhouding 
voor het genot van woning, wordt deze op 
het bedrag van die huurwaarde gesteld. 
Het bedrag van de inhouding mag daardoor 
echter niet dalen beneden de helft van het 
bedrag op grond van het vorige lid vast
gesteld. 

4. Het bevoegd gezag kan, voor wat 
betreft het gemeente- of het schoolbestuur 
onder goedkeuring van Onze Minister, van 
het bepaalde aan het slot van het vorige lid 
afwijken. 

Kost en inwoning 
Art. 12. 1. Voor het genot van kost en 

inwoning wordt op de wedde per maand 
van een directeur, leraar of beambte een 
bedrag ingehouden, naar beneden afgerond 
in hele guldens, afhankelijk van de functie 
en de standplaats volgens onderstaande 
tabel : 

Zie tabel op volgende kolom. 

2. Onder aanvangswedlde verstaat dit 
artikel de wedde per maand, die de betrok
kene zou toekomen, bepaald naar de aard 
en de omvang van de functie bij o dienst
jaren. 
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1 

Inhouding per maand 

Functie I I 1• klasse 2• klasse 3• klasse 

huishoudster B I f 52 1 f 50 1 f 48 

huishoudster A I f 60 1 f 58 1 f 55 

directeur, leraar 
of beambte met 
uitzondering 
van huishoud-

ster 

35 % van de aanvangs
wedde per maand met als 
minimum de voor huis
houdster A geldende be
dragen en als maximum: 

f 120 / f II5 / f IIO 

3. Het bevoegd gezag kan, voor wat be
treft het gemeente- of het schoolbestuur 
onder goedkeuring van Onze Minister, in 
bijzondere gevallen van de in de tabel ge
noemde bedragen afwijken. Deze afwijking 
mag niet meer zijn dan 25 % van de bo
venbedoelde bedragen. 

4. In geval van geoorloofde afwezigheid 
wordt over elk aaneengesloten tijdvak van 
tenminste één week de inhouding voor het 
genot van kost verminderd met een even
redig bedrag, bepaald naar het aantal volle 
dagen dat de afwezigheid geduurd heeft. 

5. Het genot van kost wordt voor de 
toepassing van het bepaalde in het vorige 
lid gewaardeerd op het bedrag van de in
houding bedoeld in het eerste lid vermin
derd met 10 % van de aanvangswedde. 

AFDELING 4 

Toelagen 
Garantietoelage 

Art. 13. 1. De directeur, de leraar of 
de beambte, die een hoofdbetrekking be
kleed en wiens wedde per maand volgens 
dit besluit minder bedraagt dan het voor 
hem krachtens het volgende lid geldende 
garantiebedrag, ontvangt boven zijn wedde 
per maand een vaste toelage, waarvan het 
bedrag gelijk is aan het verschil tussen het 
voor hem geldende garantiebedrag en zijn 
wedde per maand. 

2. Het garantiebedrag bedoeld in het 
vorige lid bedraagt: 

Zie tabel op blz. ro47 re kolom. 

Te rekenen van de datum, waarop deze 
bedragen voor het burgerlijk Rijkspersoneel 
nader zullen worden geregeld, ondergaan 
bovenstaande bedragen dezelfde wijziging. 

3. Hij, die twee of meer kleine betrek
kingen aan van Rijkswege gesubsidieerde 
inrichtingen van onderwijs of in dienst van 
de Overheid bekleedt, welke tezamen als 
hoofdbetrekking zijn aan te merken, heeft 
uit dien hoofde aanspraak op de in het 
eerste lid bedoelde toelage, indien de som 
van de wedden minder bedraagt dan het 
·,oor hem geldende garantiebedrag. 

4. Een gehuwde vrouw, wier echtge
noot een hoofdbetrekking in dienst van de 
Overheid of aan een of meer van Rijks
wege gesubsidieerde inrichtingen van on-
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St andplaats 

voor 

a. hen, die op 
18Januari,1946 
gehuwd waren, 
en de overige 
gehuwden, die 
de leeftijd van f ISO f 140 f 130 
23 jaren hebben 
bereikt, als-
mede de onge-
huwde enige 
kostwinners 

b. de niet onder 
a genoemden, 
die de leeftijd f II7 f III f I05 
van 2I jaren 
hebben bereikt 

derwijs bekleedt, heeft geen aanspraak op 
de toelage. 

5. Het garantiebedrag wordt voor de 
toepassing van artikel 65, lid 3, van het 
Rechtspositiebesluit N .O. 1935 geacht wij
ziging te brengen in de laatstelijk genoten 
wedde. 

6. De toelage wordt toegekend met in
gang van de eerste dag van de maand of 
van de loonweek volgende op die , waarin de 
aanspraak op deze toelage is ontstaan. 

Kindertoelage 

Art. 14. 1. De directeur, de leraar of 
de beambte in vaste of tijdelijke dienst, die 
een of meer kinderen heeft beneden de 
leeftijd van 18 jaar of een of meer kinde
ren van 18, 19 of 20 jaar, die het dagonder
wijs volgen aan een inrichting voor alge
meen vormend onderwijs of voor vakonder
wijs, heeft bij wijze van tijdelijke ' toelage 
voor elk van die kinderen aanspraak op 
een kindertoelage. 

2. Onder kind verstaat dit artikel een 
wettig of gewettigd kind van hem of van 
zijn echtgenote, alsmede een kind dat voor 
de toepassing van het besluit op de loonbe
lasting of dat op de inkomstenbelasting a ls 
pleegkind kan worden aangemerkt. 

3. Onverminderd het bepaalde in cie le
den 4, 5, 6 en 7 bedraagt d e kindertcelage 
per kind 3 ten honderd van de wedde op 1 

Januari van het lopende kalenderjaar, dan 
wel - indien op genoemde datum geen 
wedde op de voet van dit besluit was vast
gesteld - 3 t en honderd van de wedde op 
de datum van indiensttreding. 

4. Indien beide ouders een betrekking 
bekleden, waarin aanspraak bestaat op een 
kindertoelage, geheel of gedeeltelijk komend 
ten laste van de Overheid, wordt de toelage 
aan de hoogstbezoldigde ouder slechts toe
gekend voor zoveel deze hoger is dan die 
door de andere ouder ontvangen. 
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5. Bij de vaststelling van het bedrag 
van de kindertoelage per kind overeen
komstig de vorige leden wordt in het geval 
van een hoofdbetrekking een minimum in 
acht genomen van f 12.50 per maand, on
derscheidenlijk f 2.90 per week, alsmede 
voor alle betrekkingen tezamen een maxi
mum van f 17.10 per maand, onderschei
denlijk f 3.95 per week. 

6. Indien de hoofdbetrekking bestaat uit 
een combinatie van betrekkingen en de toe
lage over de gezamenlijke wedden minder 
bedraagt dan het in het vorige lid genoem
de minimum, wordt die toelage m et dat 
verschil verhoogd. De verdeling van de toe
lage over de verschillende betrekkingen ge
schiedt dan naar evenredigheid van de 
wedden. 

7. Indien voor beide ouders of een van 
hen, anders dan op grond van dit artikel, 
aanspraak bestaat op enige kindertoelage, 
kindertoeslag of kinderbijslag op de voet 
van de bepalingen van de Kinderbijslag
wet of een krachtens deze wet ·erkende re
geling, wordt de kindertoelage bedoeld in 
dit artikel slechts u itgekeerd -✓oor zoveel 
deze meer bedraagt dan bovenbedoelde kin
dertoelage, kindertoeslag of kinderbijslag. 

8. De kindertoelage wordt elk jaar met 
ingang van 1 Januari toegekend ten aanzien 
van de kinderen, waarvoor ingevolge de be
palingen van de voorafgaande leden op die 
datum aanspraak op de toelage bestaat. In
dien deze aanspraak ten aanzien van een 
bepaald kind eerst na genoemde datum 
ontstaat, wordt de kindertoelage toegekend 
met ingang van de eerste dag van de 
m aand of van de loonweek volgende op die, 
waarin de aanspraak is ontstaan. 

9. Toekenning van de kindertoelage in
gevolge het vorige lid vindt eerst plaats, 
nadat degene, die aanspraak maakt op de 
toelage, een daartoe strekkende aanvrage 
bij het bevoegd gezag heeft ingediend. 

10. De kindertoelage eindigt : 
a. met ingang van de eerste dag van 

het kalenderjaar volgende op dat, waarin 
het kind is overleden; 

b. met ingang van de eerste dag van het 
kalenderjaar volgende op dat, waarin het 
kind de 18-jarige leeftijd heeft bereikt, ten
zij het dagonderwijs volgt aan een inrich
ting voor algemeen vormend onderwijs oi 
voor vakonderwijs; 

c. met ingang van de eerste dag van de 
maand of v an de loonweek volgende op die, 
waarin het kind, anders dan tengevolge van 
overlijden, h eeft opgehoud en pleegkind te 
zijn of - indien het een kind betreft van 
18 jaar of ouder - heeft opgehouden het 
dagonderwijs als vorenbedoeld te volgen, 
dan wel de 21 -jarige leeftijd heeft bereikt. 

11. De directeur, de leraar of de be
ambte is verplicht binnen een week, nadat 
een der omstandigheden vermeld in het 
vorige lid, onder c, zich heeft voorgedaan, 
hiervan schriftelijk mededeling te doen aan 
het bevoegd gezag. 

12. Voor de uitvoering van het bepaalde 
in dit artikel worden de richtlijnen gevolgd, 
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die door Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken zijn vastgesteld. 

Gegarandeerde kindertoelage 
Art. 15. In afwijking van het bepaalde 

in artikel 14, lid 5, ontvangt de directeur, 
de leraar of de beambte, die vóór I Mei 
1945 bij het van Rijkswege gesubsidieerde 
onderwijs of in Overheidsdienst werkzaam 
was en uit dien hoofde voor een bepaald 
kind aanvankelijk een minimum-kindertoe
lage genoot van f 200 per jaar, f 16.65 per 
maand of f 3.85 per week, en aan wie op 
grond van artikel II van het Koninklijk 
besluit van 15 Januari 1946, Staatsblad G 
13, opnieuw deze toelage werd toegekend, 
nà I J anuari 1947 ten aanzien van dat kind 
wederom bij wijze van tijdelijke maatregel 
d eze minimum kindertoelage, tenzij sedert 
laatstgenoemde datum een wezenlijke onder
breking van zijn dienstverband heeft plaats 
gevond en. 

Pensiontoelage 
Art. 16. 1. Het bevoegd gezag kan, 

voor wat betreft het gemeente- of het 
schoolbestuur onder goedkeuring van Onze 
Minister, bepalen, dat aan de leraar of de 
beambte, die een hoofdbetrekking bekleedt 
en die naar het oordeel van Onze Minister 
niet kan inwonen bij het gezin, waartoe hij 
behoort, een tijdelijke pensiontoelage word t 
verleend , waarvan het bedrag ten hoogste , 
gelijk zal mogen zijn aan het verschil tussen 
het krachtens het volgende lid geldende 
grensbedrag en zijn wedde. De pensiontoe
lage kan slechts worden toegekend voor een 
t erm ijn van telkens ten hoogste drie maan
den. 

2. H et grensbedrag bedoeld in het vorige 
lid bedraagt naar gelang de leraar of de be
ambte werkzaam is in een gemeente of een 
onderdeel van een gemeente gerangschikt 
in de 

eerste klasse 
tweede klasse 
overige klassen 

f 134 per maand, 
f 125 per maand, 
f 11 7 per maand, 

AFDELING 5 

Uitkeringen 

Huwelijksuitkering 
Art- 17. x. pe directeur, de leraar of de 

beambte, die voor de eerste maal in het 
huwelijk treedt, ontvangt een uitkering over 
de diensttijd, die zonder onderbreking aan 
de datum van het huwelijk is voorafgegaan, 
voor zover deze diensttijd valt vóór I Ja-· 
nuari 1948 en tevens vóór de datum, waar
op hij 46 jaar wordt. 

2. Voor de uitkering komt voorts slechts 
in aanmerking diensttijd gedurende welke 
hij bezoldigd is volgens de bepalingen van 
een algemeen geldende Rijksbezoldigings
regeling. 

3. Voor de toepassing van dit artikel 
wordt een onderbreking van de diensttijd 
van ten hoogste twee maanden niet in aan
merking genomen. 
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4. De uitkering bedraagt: 
a. voor zoveel de diensttijd valt in 1947 

het verschil tussen de wedde, die hij als 
gehuwde zou hebben genoten, en de werke
lijk door hem g-enoten wedde; 

b. voor zoveel de diensttij d valt vóór 
1947 en hij gedurende die tijd aan onge
huwdenaftrek is onderworpen geweest, 3 
ten honderd per jaar van zijn jaarwedde op 
1 Januari 1947. 

5. De uitkering kan ten hoogste over 
een periode van 5 jaar worden toegekend. 

Uitkering na overlijden 
Art. 18. 1. Zo spoedig mogelijk na het 

overlijden van een directeur, leraar of be
ambte wordt aan zijn weduwe een bedrag 
uitgekeerd gelijk aan 12 ten honderd van 
de laatstgenoten bezoldiging per jaar v an 
de overledene, eventueel na aftrek van het 
verhaal wegens pensioensbijdrage en van de 
kortingen bedoeld in artikel II. L aat de 
overledene geen weduwe na, dan geschiedt 
de uitkering ten behoeve van de minder
jarige wettige, gewettigde of erkende kin
deren van hem of van zijn echtgenote of 
ten behoeve van de minderjarige pleegkin
deren. Ontbreken ook zodanige kinderen, 
dan geschiedt de uitkering, indien de over
ledene kostwinner was van ouders, broeders, 
zusters of meerderjarige kinderen, ten be
hoeve van deze betrekkingen. 

2. Indien de overledene geen bet rekkin
gen nalaat als in het vorigé lid genoemd, 
kan het bevoegd gezag het in dat lid be
doelde bedrag geheel of gedeeltelijk uitke
ren voor de betaling v an de kosten van de 
laatste ziekte en van de begrafenis, zo de 
nalatenschap van de overledene voor de be
taling van die kosten ontoereikend blijkt te 
zijn. 

Art. 19, 1. Gedurende de kalender
maand, waarin het overlijden plaats vindt, 
en de daarop volgende drie maanden behou
den de achterblijvende gezinsleden het recht 
oo het gebruik van de dienstwoning, waar
in zij met de thans overledene woonden. 
Hiervan kan echter worden afgeweken, in
dien het bevoegd gezag dit in het belang 
van de dienst noodzakelijk acht. In dit ge
val geeft het bevoegd gezag naar billijkheid 
een schadevergoeding. 

2 . Bij het vrijwillig verlaten van de 
dienstwoning binnen de termijn, gedurende 
welke de woning nog mag worden gebruikt, 
kan het bevoegd gezag een vergoeding 
geven. 

3. De in het eerste en het tweede lid 
bedoelde vergoedingen behoeven in geval 
de toekenning berust bij het gemeente- of 
het schoolbestuur de goedkeuring van Onze 
Minister. 

4. Indien ingevolge artikel II vergoe
dingen verschuldigd waren, komen deze ten 
laste van de achtergebleven gezinsleden 
over de tijd, gedurende welke zij het ge
bruik van de woning behouden. 
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HOOFDSTUK II 

Bepalingen omtrent de wedden van direc
teuren, leraren en beambten genoemd In de 
hoofdstukken II tot en met VI van de bijlage 

Art. 20. De bepalingen van dit hoofd
stuk gelden uitsluitend voor de directeuren, 
de leraren en de beambten genoemd in de 
hoofdstukken II tot en met VI van de bij
lage. 

Art. 21. 1. Voor de berekening van de 
wedde van een leraar tellen niet mede de 
lessen of gedeelten daarvan, gedurende wel. 
ke hij in strijd met de wettelijke voor
schriften nalaat les te geven. 

2. De tijd, gedurende welke volgens de 
lesrooster geen lessen worden gegeven, komt 
evenmin in aanmerking. 

3. Diensturen worden voor de bereke
ning van de wedde als lessen aangemerkt. 

Art. 22. Voor de berekening van de be
zoldiging over een gedeelte van een maand 
wordt de maand gesteld op 30 dagen. 

Maximum ge tal lessen 
Art. 23. 1. Het totaal van de weke

lijkse lessen, dat in alle betrekkingen teza
men ten hoogste voor wedde in aanmerking 
komt, bedraagt aan: 
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2. In buitengewone gevallen kan Onze 
Minister in het belang van het Onderwijs 
toestaan, dat het onder c genoemde getal 
wordt verhoogd tot 30. Deze verhoging kan 
echter slechts geschieden met toestemming 
van de betrokken lerares en telkens voor 
ten hoogste één jaar. 
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Onbevoegdheid 
Art. 24. 1. Voor zover in dit besluit 

niet anders is bepaald wordt een korting 
van 1 s ten honderd toegepast op de wedde 
voor die lessen, waarvoor de leraar de ver
eiste wettelijke bevoegdheid niet bezit. · 

2. Een gelijke korting wordt toegepast 
op de wedde van de leraar of de beambte. 
die niet in het bezit is van de bewijzen 
van bekwaamheid, welke in dit besluit voor 
de bezoldiging zijn vereist. 

3. Een korting van 10 ten honderd wordt 
toegepast op de wedde van een leraar, die 
wel in het bezit is van de vereiste nijver
heidsonderwijsakte, maar niet van het daar. 
bij behorende getuigschrift of van de ver
klaring volgens artikel 38 van de Nijver
heidsonderwijswet. 

4. Op de wedde van een leraar, aan wie 
lessen zijn opgedragen, waarvoor hij wette
lijk bevoegd is, alsmede lessen, waarvoor 
hij de wettefijke bevoegdheid niet bezit, 
wordt voor de niet bevoegd gegeven lessen 
de in het eerste en tweede lid voorgeschre
ven korting slechts toegepast voor zoveel 
het aantal daarvan meer bedraagt dan de 
helft van het aantal bevoegd gegeven lessen. 

5. De in hel vorige lid bedoelde korting 
wordt toegepast op het verschil tussen de 
wedde, die de leraar zou genieten, indien 
hij voor alle lessen de vereiste bevoegdheid 
bezat, en de wedde, die hij zou genieten 
voor het aantal lessen, . waarvoor hij inge
volge het bepaalde in het vorige lid voor de 
bezoldiging als volledig bevoegd wordt aan
gemerkt. 

Art. 25. Voor leraren, die belast zijn met 
het onderwijs in leervakken, waarvoor geen 
wettelijke bevoegdheid bestaat, stelt Onze 
Minister de wedderegeling vast. 

Bevordering 
Art. 26. r. De benoeming van een leraar 

tot directeur van een nijverheidsschool 
wordt beschouwd als een bevordering. In 
dat geval wordt hem ten minste de wedde 
toegekend, waarvan het bedrag onmiddellijk 
gelegen is boven het bedrag van de wedde, 
gerekend naar dezelfde klasse van gemeen
ten, waarop hij als leraar met volledige be
trekking aanspraak zou hebben gehad op 
de datum van ingang van de benoeming. 

2. Indien de benoeming van een be
ambte naar het oordeel van Onze Minister 
tevens een bevordering is, wordt de wedde 
toegekend, waarvan het bedrag onmiddel
lijk gelegen is boven het bedrag, dat de 
beambte in de vorige betrekking op de da
tum van ingang van de benoeming zou zijn 
toegekomen, gerekend naar een zelfde klas
se van gemeenten. 

Huwelijkstoelage 
Art. 27. 1. De gehuwde, die ten minste 

23 jaar oud is, geniet, indien hij een hoofd
betrekking bekleedt, een toelage van f 22 

per maand voor zoveel het bedrag van de 
wedde of van de gezamenlijke wedden aldus 
niet stijgt boven f 220 per maand of boven 
het maximum van de voor hem geldende 
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schaal, indien dit maximum minder dan 
f 220 per maand bedraagt. 

2. Voor degene, die na 1 Januari 1947 in 
de termen valt om de huwelijkstoelage te 
genieten, gaat deze in op de eerste dag van 
de maand volgende op die, waarin het hu
welijk is gesloten, en indien het een vrouw 
betreft, op de eerste dag van de maand 
volgende op die, waarin het huwelijk is 
ontbonden. 

Waarneming van directoraat 
en lessen 

Art. 28. Onze Minister geeft voorschrif
ten omtrent de vaststelling van de beloning 
voor de waarneming bedoeld in artikel 3 7, 
leden 5 en 6, van het Rechtspositiebesluit 
N.O. 1935. 

Lessen buiten de standplaats 
Art. 29. 1. Voor de leraar, die ver

bonden is aan twee of meer dagscholen ge
legen in verschillende gemeenten en op een 
onderlinge afstand van tenminste 7 km, 
wordt voor de vaststelling van zijn wedde 
het getal lessen per week in elke gemeente 
buiten zijn standplaats verhoogd in dier 
voege dat tot en met 5 lessen per week 
een verhoging met één les, tot en met 10 
lessen per week een verhoging met twee 
lessen en zo vervolgens per 5 lessen of ge
deelte daarvan een verhoging met één les 
per week in rekening kan worden gebracht. 

2 . Een gelijke regeling geldt voor de 
leraar, die verbonden is aan ambulante cur
sussen in landbouwhuishouden en daarmede 
t e dezen door Onze Minister gelijk te stel
len cursussen. 

3. De in het eerste lid bedoelde extra 
lessen worden voor het gegarandeerde getal 
lessen als werkelijk gegeven lessen be
~chouwd. 

4. Voor de toepassing van artikel 24, le
den 4 en 5, worden de in het eerste lid be• 
doelde extra lessen beschouwd als lessen, 
waarvoor de leraar de vereiste bevoegdheid 
bezit. 

5. In bijzondere gevallen kan Onze Mi
nister voor de leraar verbonden aan twee of 
meer dagscholen of cursussen gelegen in de
zelf de gemeente een overeenkomstige rege
ling treffen als voor de leraar bedoeld in 
het eerste lid. 

Reiskosten 
Art. 30. Aan de leraar, die verbonden is 

aan twee of meer in verschillende gemeen
ten gelegen scholen, worden de werkelijke 
reiskosten, die hij voor de vervulling van 
zijn betrekking(en) bij het nijverheidsonder
wijs buiten zijn standplaats moet maken, 
volgens de 3e klasse van het R eisbesluit 
1916 vergoed. 

Verblijfkosten 
Art. 31. In bijzondere gevallen kan het 

bevoegd gezag, voor wat betreft het ge
meente- en het schoolbestuur onder goed
keuring van Onze Minister, aan een leraar 
een tijdelijke tegemoetkoming in de ver
blijfkosten toekennen. 

HOOFDSTUK III 

Combinatie van betrekkingen 
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Art. 32. 1. Indien een leraar aan twee 
of meer dagscholen werkzaam is, wordt zijn 
wedde aan elk van die scholen als volgt 
bepaald: 

a. Geldt voor alle betrekkingen een ge
lijke schaal dan worden deze betrekkingen 
voor het bepalen van het totaal van de 
wedden als één betrekking aangemerkt. De 
verdeling van de wedden over de verschil
lende betrekkingen geschiedt naar everfre
digheid van het getal wekelijkse lessen in 
elke betrekking. 

b . Gelden voor de betrekkingen ver
schillende schalen a, b, c enz., dan worden 
de betrekkingen als één betrekking be
schouwd en de wedden berekend, die voor 
deze betrekkingen volgens elk der in aan
merking komende schalen a, b, c enz. zou
den gelden. 

De verdeling van de wedden over de ver
schillende betrekkingen wordt daarna ge
vonden als de uitkomst van: 

~ x (a} , ~ x (b) enz., waari.n n = het 
n n 
getal der lessen in alle betrekkingen teza
men, n1, n2 enz. = het getal der lessen in 
elke betrekking en (a) , (b) = de wedde 
berekend naar het totale getal der lessen 
volgens de schalen a, b enz. 

2. Een leraar bedoeld in hoofdstuk II, 
afdeling 2, hoofdstuk III, afdeling 2, a 1 en 
hoofdstuk V, afdeling 2, a en b, van de 
bijlage, die tevens een volledige betrekking 
als hoofd of als onderwijzer bij het G.L.O., 
het V.G.L.O., het U.L.O., het B .L .O. of het 
landbouwonderwijs vervult en daar een 
wedde geniet onafhankelijk van het getal 
lesuren, wordt voor zijn lessen bij het nij 
verheidsonderwijs bezoldigd naar de maat
staf, welke geldt voor de lessen boven het 
getal als door Onze Minister wordt vast
ges~eld. 

HOOFDSTUK IV 

Garantiebepalingen 

Vaststelling gegarandeerd 
getal lessen 

Art. 33. z. Met inachtneming van het 
bepaalde in dit artikel en in de artikelen 
34 tot en met 43 wordt voor de berekening 
van de wedde . van leraar in vaste dienst 
aan een nijverheidsdagschool in een hoofd
betrekking een getal lessen gegarandeerd, 
dat als volgt wordt vastgesteld: 

a. voor elk kalenderjaar, dat de leraar 
aan die school is verbonden, wordt het jaar
gemiddelde berekend; 

b. van elke periode van vier achtereen
volgende kalenderjaren wordt vervolgens 
het kleinste jaargemiddelde genomen; 

c. het grootste van de onder b bedoelde 
getallen uit enige periode van vier achter
eenvolgende kalenderjaren is het gegaran
deerde getal lessen per week. 

2. Het jaargemiddelde is het gemiddelde 
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getal lessen per week door hem :n dat jaar 
werkelijk gegeven, bepaald als I /u deel 
van de som van de maandgemiddelden en 
naar beneden afgerond tot een geheel getal. 

3. Onder "werkelijk gegeven lessen" zijn 
te verstaan de lessen, die voor de leraar op 
de goedgekeurde lesrooster zijn uitgetrok
ken, eventueel vermeerderd met de bezol
digde diensturen, hem op grond van dit be
sluit toegekend. 

4. Van de werkelijk gegeven lessen ko
men voor het bepalen van het gemiddelde 
slechts in aanmerking: 

a. de lessen, die de leraar na I Januari 
I92I als daartoe volledig bevÓegde heeft ge
geven; 

b. de lessen, waarvoor hem de onthef
fing is verleend krachtens artikel 7, lid 3, 
van de Nijverheidsonderwijswet; 

c. de lessen tot het geven waarvan geen 
wettelijke bevoegdheid is vereist. 

5. Indien enige periode van vier ach
tereenvolgende kalenderjaren het jaar I947 
en één of meer daaraan voorafgaande jaren 
omvat, wordt voor de aan I947 voorafgaan
de jaren ter bepaling van het getal bedoeld 
in het eerste lid, onder b , rekening gehou
den met het kleinste getal lessen, dat in 
e nig tijdvak in de loop van dat jaar door de 
leraar werkelijk is gegeven. 

Aansluiting vaste aan tijdelijke 
aanstelling 

Art. 34. Indien van een leraar bedoeld 
in artikel 33 de v aste aanstelling aansluit 
aan een tijdelijke aan dezelfde nijverheids
dagschool, onder overigens overeenkomstige 
omstandigheden, wordt de eerste periode 
van vier kalenderjaren geacht te zijn inge
gaan op de eerste dag van het kalenderjaar 
volgende op de datum van de tijdelijke aan
stelling. 

Maxima voor te 
garanderen lessen 

Art. 35. Het te garanderen getal weke
lijkse lessen mag ten hoogste bedragen: 
voor leraren bij het lager nijverheidsonder
wijs 36 van 60 minuten; voor leraren bij het 
uitgebreid lager nijverheidsonderwijs 36 van 
.50 minuten; 

voor leraressen 28 van 60 minuten. 

Aanstellings
garantie 

Art. 36. I. Bij aanstelling van een 
leraar in vaste dienst in hoofdbetrekking 
kan het bevoegd gezag hem voorlopig een 
getal lessen garanderen. Dit getal, de aan
stellingsgarantie, mag ten hoogste ¾ ge
deelte zijn van het voor hem volgens arti
kel 35 geldende maximum of, indien het ge
garandeerde getal lessen dat hij uit hoofde 
van zijn onmiddellijk voorafgaande betrek
king bezat, lager is dan dit ¾ gedeelte, mag 
het ten hoogste gelijk zijn aan dit getal. 

2. De aanstellingsgarantie vervalt, zodra 
het gegarandeerde getal lessen volgens arti
kel 33 kan worden vastgesteld. 
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Vermindering gegarandeerd 
getal lessen niet op verzoek 

Art. 37. Indien een leraar anders dan op 
zijn verzoek of met zijn schriftelijke toestem
ming gedurende vier achtereenvolgende ka
lenderjaren minder dan ¾ gedeelte van zijn 
gegarandeerde getal lessen geeft, wordt 
met ingang van het volgende kalenderjaar 
zijn gegarandeerde getal lessen verminderd 
tot ten hoogste 4i3 maal het getal werkelijk 
gegeven lessen, eventueel naar boven af
gerond tot een geheel getal. Het op deze 
wijze vastgestelde getal mag echter het 
oorspronkelijke gegarandeerde getal niet te 
boven gaan. 

Evenredige vermindering gega
randeerd getal lessen 

Art. 38. Indien aan een leraar in meer 
dan één betrekking een getal lessen wordt 
gegarandeerd op de voet van artikel 33 en 
de som van de gegarandeerde getallen les
sen overschrijdt het maximum genoemd in 
artikel 35 , dan wordt deze som tot dit maxi
mum verminderd, in dier voege, dat in 
iedere betrekking het gegarandeerde getal 
lessen, zoveel mogelijk naar evenredigheid 
van de getallen der werkelijk gegeven les
sen, wordt verkleind. 

Vermindering lessen 
op verzoek 

Art. 39. I. Indien het getal wekelijkse 
lessen van een leraar bedoeld in artikel 33 
op zijn verzoek of m et zijn schriftelijke toe
stemming met ingang van een bepaalde 
datum is teruggebracht beneden het voor 
hem vastgestelde gegarandeerde getal les
sen, wordt dit verminderd tot het getal les
sen, dat daarbij is overeengekomen. 

2. H ij kan eerst weer aanspraak maken 
op een hoger getal, indien en voor zoveel in 
een der na die datum volgende perioden 
van vier kalenderjaren het onder b van arti
kel 33, lid I, bedoelde getal hoger is. 

Vermindering gegarandeerd 
getal lessen bij weigering 
betrekking 

Art. 40. I. Het gegarandeerde getal les_ 
sen wordt, behoudens het bepaalde in het 
tweed~·lid , verminderd tot het getal lessen 
door de leraar op dat tijdstip werkelijk ge
geven, zodra hij: 

a. weigert te voldoen aan de verplich
tingen bedoeld in artikel 36, lid 2, en in 
a rtikel 37, lid 2, van het Rechtspositiebe
sluit N .O. I935 of 

b. een hem aangeboden betrekking aan 
een inrichting van onderwijs weigert te 
aanvaarden, indien deze betrekking hem 
naar het oordeel van Onze Minister in ver
band met zijn persoonlijkheid en omstandig
heden redelijkerwijze kan worden opgedra
gen. 

2. Is de som van het getal lessen, dat 
de leraar per week geeft, en van het getal 
geweigerde lessen kleiner dan het gegaran
deerde getal lessen, dan wordt dit laatste 
getal verminderd met het getal geweigerde 
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lessen. Deze bepaling vindt overeenkom
stige toepassing wanneer het een weigering 
betreft van andere werkzaamheden, in welk 
geval een getal lessen in mindering wordt 
gebracht, dat naar het oordeel van Onze 
Minister gelijkwaardig is aan de geweigerde 
werkzaamheden. 

Neveninkomsten in geval 
van garantie 

Art. 41. Indien een leraar op of na de 
datum, waarop het getal van zijn lessen 
gedaald is onder het gegarandeerde getal 
lessen , uit één of meer betrekkingen aan 
andere scholen tengevolge van verhoging 
van het getal lessen aan die scholen meer 
inkomsten gaat genieten, wordt hetgeen hij 
aan wedde ontvangt boven de wedde, die 
hem zou toekomen voor de werkelijk ge
geven lessen, verminderd met het bedrag 
van die meerdere inkomsten. 

Garantie in twee b etrek-
kingen of m eer 

Art. 42. Voor een leraar wiens hoofdbe
trekking bestaat uit twee of meer kleine be
trekkingen, vinden de bepalingen van dit 
hoofdstuk voor elk van die betrekkingen 
overeenkomstige toepassing. 

M edetellen van avondlessen 
Art. 43. Voor de toepassing van de ga

rantiebepalingen komen voor leraren m 
dagbet rekking aan een nijverheidsschool 
voor meisjes zowel dag- als avondlessen aan 
die school in aanmerking. 

Garantie aan scholen onder 
één bevoegd gezag 

Art. 44. Voor de toepassing van de be
palingen van dit hoofdstuk worden de nij
verheidsscholen, die onder één bevoegd ge
zag staan, als één school beschouwd. 

HOOFDSTUK V 

Dlensttljdbepallngen 

AFDELING 1 

Algemeen 

Art. 45. Voor zoveel de tijd doorge
bracht in vorige betrekkingen gelfeel of 
gedeeltelijk medetelt bij de vaststelling van 
de diensttijd, waarnaar de wedde in de 
nieuwe betrekking wordt berekend, kan 
deze tijd slechts enkelvoudig worden mede
gerekend. 

Art. 46. Bij de vaststelling van de voor 
periodieke verhogingen geldige diensttijd 
wordt niet medegerekend diensttijd, welke 
reeds met pensioen wordt vergolden of 
diensttijd in betrekkingen, voor welke ver
lofs- of nonactiviteitstraktement wordt ge
noten. 

AL·t. 47. Als diensttijd telt mede de tijd 
gedurende welke verlof met behoud van be
zoldiging wordt genoten op grond van arti
kel 20 van het R echtspositiebesluit N.O. 
193;;. 
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Art. 48. Als diensttijd telt niet mede de 
tijd gedurende welke de directeur, de leraar 
of de beambte in zijn betrekking is ge
schorst, tenzij het bevoegd gezag, voor wat 
betreft het gemeente- of het schoolbestuur 
onder goedkeuring van Onze Minister, an
ders bepaalt. 

Militaire diensttijd 
Art. 49. Voor de directeur, de leraar of 

de beambte telt ten volle mede de tijd na 
10 April 1939 doch vóór 15 Juli 1940 in 
militaire dienst doorgebracht, indien hij on
middellij k voor 10 April 1939 in eenzelfde 
functie aan een nijverheidsschool of daar
mede door Onze Minister te dezen gelijk te 
stellen inrichting van dagonderwijs werk
zaam was. 

AFDELING 2 

Directeuren 

Diensttijd directeuren 
Art. 50. 1. Voor de vaststelling van de 

diensttijd van directeuren vermeld in de 
hoofdstukken II en V van de bijlage gel
den dezelfde bepalingen als voor de leraren. 

2. Voor de vaststelling van de diensttijd 
van directeuren vermeld in hoofdstuk III 
van de bijlage telt: 

a. ten volle mede diensttijd als directeur 
doorgebracht aan de in hoofdstuk III van 
de bijlage bedoelde scholen, zomede dienst
tijd als directeur doorgebracht aan dag
scholen als bedoeld in artikel II, lid 2 , van 
de Nijverheidsonderwijswet ; 

b. voor de helft van ten hoogste 12 ja
ren mede diensttijd als directeur doorge
bracht aan scholen bedoeld in de hoofd
stukken II en V van de bijlage. 

AFDELING 3 

Leraren, 
Diensttijd leraren 
· Art. 51. 1. Aan de leraar die in het be
zit is van een of meer van de bevoegdhe
den vermeld in het Koninklijk besluit van 
30 Maart 1935, Staatsblad 162, bijlage B, 
onder B I tot en met VI, worden deswege 
twee dienstjaren toegekend. 

2 . Aan de leraar die voldoet aan de 
voorwaarden vermeld in dezelfde bijlage 
onder B II of/en die aan een Nederlandse 
Universiteit of hogeschool is gepromo
veerd, worden deswege bovendien vier 
dienstjaren toegekend. 

Art. 52. 1. Aan de leraar die in het be
zit is van de akte NXIII of van de akte 
NXV, worden deswege 6 dienstjaren toege
kend. 

2. Een gelijk aantal dienstjaren wordt 
toegekend aan de leraar die in het bezit is 
van de akte NXVI, indien hij kan overleg
gen het bewijs van voldoend afgelegd exa
men als eerste stuurman voor de grote 
handelsvaart of het bewijs van te zijn ge
slaagd voor het eerste gedeelte van het 
examen voor luitenant ter zee der eerste 
klasse van de Koninklijke Marine. 
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Art. 53. Aan de leraar die voldoet aan 
het bepaalde in de artikelen 51 en 52 wor
den deswege in totaal niet meer dan 6 
dienstjaren toegekend. 

Diensttijd in het bedrijfsleven 
doorgebracht 

Art. 54. Voor de berekening van de voor 
periodieke verhogingen geldige diensttijd 
van de leraren telt voor 2/3 gedeelte tot 
een maximum van 6 dienstjaren mede de 
tijd, welke in het bedrijfsleven is doorge
bracht, voor zoveel: 

a. die tijd boven de leeftijd van 23 jaar 
valt; 

b. die tijd niet samenvalt met de studie-
tijd; 

c. gedurende die tijd werkzaamheden 
zijn verricht, welke naar het oordeel van 
Onze Minister van nut zijn voor de uit
oefening van de leraarsfunctie. 

Diensttijd bij het onderwijs 
Art. 55. Voor de berekening van de voor 

periodieke verhogingen geldige diensttijd 
van de leraren telt : 

a. ten volle mede diensttijd als direc
teur of als leraar doorgebracht aan dag
scholen voor nijverheidsonderwijs, middel
baar en/of voorbereidend hoger onderwijs 
of aan daarmede door Onze Minister te 
dezen gelijk te stellen inrichtingen van 
dagonderwijs; 

b. ten volle mede diensttijd doorge
bracht aan: 

dagscholen voor lager land- en tuinbouw
onderwijs; 

dagscholen voor lager onderwijs voor zo
ver de leraar gedurende die tijd daaraan 
ten minste 10 uur per week onderwijs heeft 
gegeven; 

c. ten volle mede diensttijd aan de be
zitter van de akte van bekwaamheid als 
onderwijzer na het bereiken van de leeftijd 
van 2 1 jaar toegekend ingevolge artikel 3 
van het Koninklijk besluit van 12 April 
1947, Staatsblad H n6; 

d . voor de helft mede diensttijd als di
recteur of als leraar doorgebracht aan nij 
verheid~avondscholen of daarmede door 
Onze Minister te dezen gelijk te stellen in
richt:ngen van avondonderwijs. 

AFDELING 4 

Beambten 

Dienst tijd beambten 
Art. 56. 1. Voor huishoudsters telt ten 

volle mede de tijd als huishoudster of als 
lerares aan een nijverheidsdagschool door
gebracht. 

2. Eveneens telt ten volle mede dienst
tijd vóór het inwerking treden van dit be
sluit als assistent-huishoudster aan een der
gelijke school doorgebracht. 

Art. 57. Voor het administratieve per
soneel, de concierges en de beambten op 
weekloon telt ten volle mede de diensttijd 
doorgebracht in overeenkomstige rang of be
trekking aan nijverheidsdagscholen. 
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AFDELING 5 

Diensttijd in andere betrekkingen 
Art. 58, 1. Onze Minister beslist of en 

in hoeverre de tijd doorgebracht in enigerlei 
andere betrekking, waarin onderwijs is ge
geven, als diensttijd voor directeuren en 
leraren kan medetellen. 

2. Onze Minister beslist of en in hoe
verre de tijd in overeenkomstige betrekkin
gen doorgebracht als diensttijd voor beamb
t en kan medetellen. 

HOOFDSTUK VI 

Overgangsbe1iallngen 

Onder vorige regeling 
verkregen diensttijd 

Art. 59. Voor degenen, die op 1 Januari 
1947 in dienst waren of sindsdien vóór de 
datum van afkondiging van dit besluit aan
gesteld zijn, bedraagt de voor de bereke
ning van de wedde geldende diensttijd niet 
minder dan die, waarop zij ingevolge het 
Salarisbesluit N .O. 1935 aanspraak hebben 
verkregen. 

Garantiewedde 
Art. 60, 1. Voor degenen, die op 1 Ja

nuari 1947 in dienst waren of sindsdien 
vóór de datum van afkondiging van dit be
sluit in vaste of in tijdelijke dienst aange
steld zijn, daalt de wedde niet beneden het 
bedrag van no ten honderd van de voor 
gehuwden geldende som van de bruto-wedde 
en toelagen ingevolge de artikelen 3 en 4 
van het Koninklijk besluit van 15 Januari 
1946 Staatsblad G 13, zonder de toelage be
doeld onder 111 1 A van artikel I van het 
Koninklijk besluit van 14 December 1946 
Staatsblad G 362. 

2. Voor degenen, die als ongehuwd aan
gemerkt worden, wordt het in het vorige 
lid bedoelde bedrag met s % verminderd, 
met dien verstande dat voor het bepalen 
van genoemd bedrag de eventuele wedde
verhoging volgens artikel 1 7 van het Sala
risbesluit N .O. 1935 niet in aanmerking 
wordt genomen. 

3. Indien het in het eerste c.q. tweede 
·lid bedoelde bedrag, berekend over een 
maand, het bedrag van de wedde per maand 
ingevolge dit besluit met niet meer dan f 1 

overschrijdt, wordt dit verschil '1erwaar
loosd. 

Toek ennen van fictieve 
diensttijd 

Art. 61. Indien op 1 Januari 1947 voor 
een directeur, leraar of beambte in vaste 
dienst het in artikel 60, lid 1 , c.q. lid 2, be
doelde bedrag berekend over een maand, 
hoger is dan het bedrag van de wedde per 
maand ingevolge dit besluit, wordt voor dit 
verschil zoveel fictieve diensttijd toegekend 
als t en minste nodig is om het bedrag van 
de wedde per maand volgens dit besluit te 
bereiken, dat aan het eerstbedoelde bedrag 
gelijk is of dat bedrag het meest nabij komt, 
met dien verstande dat daarbij verschillen 
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van f 1 per maand of minder worden ver
waarloosd. 

Uitschakeling vroegere 
regeling 

Art. 62. Een directeur, leraar of bearr.b
te, voor wie eenmaal de bezoldiging is be
paald volgens de regelen van dit besluit, 
kan daarna geen aanspraak meer maken op 
bezoldiging op grond van een vroegere re
geling. 

Behoud gegaran
deerde lessen 

Art. 63. Het gegarandeerde getal lessen, 
waarop de leraar op I Januari 1947 op 
grond van het Salarisbesluit N.O. 1935 
aanspraak kan maken, behoudt zijn geldig
heid, mits dit getal niet hoger is dan het 
volgens dit besluit voor hem geldende 
maximum. 

Overgangsbepaling voor 
ingehouden bedragen 

Art. 64. Voor het tijdvak liggende tussen 
1 Januari 1947 en de laatste dag van de 
maand. waarin dit besluit is afgekondigd, 
gelden de inhoudingen wegens het genot 
van kost en inwoning, woning, vuur, licht 
en water zoals deze aan de hand van de op 
I Januari 1947 vervallen bepalingen waren 
vastgesteld. 

HOOFDSTUK VII 

Slotbepalingen 

Bijzondere regelen 
Art. 65. 1. In gevallen, waarin dit be

sluit niet voorziet en de bepalingen van het 
B.B.R.A. overeenkomstige toepassing kun
nen vinden, kan Onze Minister volgens die 
bepalingen beslissen. 

2. In bijzondere gevallen kan het be
voegd gezag, voor wat betreft het gemeen
te- of het schoolbestuur onder goedkeuring 
van Onze Minister, afwijken van de regelen 
bedoeld in artikel 4, lid 1. 

3. In geval de regelen van dit besluit 
noch de bepalingen van het B.B.R.A. toe
passing kunnen vinden, handelt het bevoegd 
gezag volgens door Onze Minister vast te 
stellen aanvullende regelen. 

GeorRaniseerd overleg 
Art. 66. 1. De Centrale Commissie 

voor Georganiseerd Overleg in Ambtenaren
zaken wordt gehoord over het brengen van 
wijziging in dit besluit alsmede over de op 
grond van.._dit besluit te treffen algemene 
regelen. 

2. Adviezen over wijzigingen van bepa
lingen of regelingen betreffende de bezoldi
ging van het onderwijzend personeel voor 
wie dit besluit geldt, worden niet uitge
bracht dan nadat de commissie bedoeld in 
artikel 68 van het Rechtspositiebesluit 
N.O. 1935 in de gelegenheid is geweest ter
zake aan de in het vorige lid genoemde 
commissie haar oordeel kenbaar te maken. 
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Inwerkingtreding 
Art. 67. 1. Dit besluit wordt geacht in 

werking te zijn getreden met ingang van 1 

Januari 1947. 
2. Op hetzelfde tijdstip worden het Ko

ninklij k besluit van 28 Augustus 1935. 
Staatsblad no. 518, het Koninklijk besluit 
van 15 Januari 1946, Staatsblad G 13, zo
als deze laatstelijk zijn gewijzigd, en artikel 
37, lid 3, van het Koninklijk besluit van 6 
Augustus 1935, Staatsblad no. 501, voor 
zover deze betrekking hebben op het per
soneel voor wie dit besluit geldt, benevens 
het Koninklijk besluit van 16 Maart 1948. 
Staatsblad I 105, geacht te zijn vervallen. 

3. Het besluit kan worden aangehaald 
als "Salarisbesluit L.N.O." . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast met de uitvoe
ring van dit besluit, dat in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van 
State en aan de Algemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 30 November 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

De Min. v. Binn. z., J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JoEKES. 

(Uitgeg. 17 Dec. z948). 

BIJLAGE 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepallng·en 

1. Tenzij uitdrukkelijk anders is be-
paald zijn de bedragen vermeld in de bij - · 
lage maandbedragen. 

g g g 
2. In de breuken --, - , - enz. is g; 

IOOO 500 300 
het gemiddelde getal leerlinglessen van 60-
minuten per week naar boven afgerond, on
derscheidenlijk tot een 1000-voud, 500-voud,. 
300-voud enz. 

3. Indien het getal wekelijkse lessen van. 
een leraar een gebroken getal is, dat niet in . 
de voor hem toe te passen salarisschaal is . 
vermeld, wordt dit voor de vaststelling van. 
de wedde afgerond tot het naasthogere ge
tal lessen in die schaal. 

HOOFDSTUK II 

Dagscholen voor lager nijverheidsonderwijs . 
voor jongens 

Afdeling I 

Directeuren en adjuuct-directenren 

a. Directeuren van ambachtsscholen en 
scholen, welke door de Minister daarmede , 
te dezen zijn gelijkgesteld. 
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Gomiddehi 
getal leerling• 

~ lessen van 60 
tr.i.n. per woek 

' over het 
afgelopen 

kalenderjaar: 

SCHAAL 1 

Dienstjaren: 

o 1 2 1 • 1 s I spo p2 11• j16 11s 120 

kleiner dan ! f r f f f f fj f f f 

5000 330 350 370 390 410 430 450 460 470 480 490 
II 5000--10000 340 360 380 400 420 440 460 47 485 405 505 
Il 10000--1 1000 350 370 390 410 430 450 470 485 500 510 520 
V 17000--27000 300 380 400 420 440 460 480 495 510 525 535 
V groter dan 

27000 370 390 410 430 450 470 490 505 520 535 550 

Maximum 
eom der 
wedden 
per ja.ar 
voor alle 
dag- en 

avondbe. 
trekkin. 

gen: 

0080 
7320 
7500 
7620 

In de kolom: ,,M ax imum som der wedden 
per jaar voor a lle dag- en avondbetrekkingen " 
taat in regel 1: 6080 ; lees: 7080. 

Bijzondere bepalingen bij schaal I 

r. De directeur van een dagschool, waar
aan een dagopleiding voor uitgebreid lager 
nijverheidsonderwijs is verbonden, geniet 
deswege een vaste toelage van f 25 per 
maand. In dit geval wordt de limiet vermeld 
in de laatste kolom verhoogd met f 300. 

2. Voor de berekening van het gemid
delde getal leerlinglessen per week worden 
de leerlingen van de Wilhelminaschool te 
Hengelo (0.), van de Philips' Jongensnij 
verheidsschool te Eindhoven en van de 
Bedrijfsschool te Vlissingen dubbel geteld. 

3. De vaststelling van de wedde naar 
een hogere groep gaat in op 1 Januari van 
het jaar volgende op dat, waarover het ge
middeld getal leerlinglessen is gestegen tot 
dat van de hogere groep. De vaststelling 
van de wedde naar een lagere groep gaat 
in nadat het gemiddelde getal leerlinglessen 
gedurende 4 achtereenvolgende kalender
jaren is gedaald tot dat van de lagere 
groep. In dat geval wordt met ingang van 
1 Januari van het jaar aanvangende na de 
vorenbedoelde 4 kalenderjaren de wedde 
naar de lagere groep vastgesteld. 

4. Het getal lessen van 60 minuten per 
week, dat de directeur verplicht is te geven, 
bedraagt ten minste: 

g 
20 - --, indien g kleiner dan 16000 is, 

1000 
4 , indien g 16000 of groter is. 
5. Directeuren van scholen met gemid

deld 20000 of meer leerlinglessen per week 
kunnen door het bevoegd gezag van het ge
v e n van lesse n worden vrijgesteld. 

6. Wijziging van het door de directeur 
te geven aantal lessen gaat in met het 
nieuwe schooljaar aanvangende na het ka
lenderjaar, waarover het verplichte mini
mum getal lessen ingevolge het bepaalde 
onder 4 verandering ondergaat. 

7. In afwijking van het bepaalde onder 
4 stelt de Minister voor de directeuren van 
scholen met een speciaal karakter het ver
plichte minimum getal lessen vast. 

8. Voor elke les, die de directeur min
der geeft dan hierboven is bepaald, wordt 
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de wedde per maand met f 10 verminderd. 
g. In afwijking van het bepaalde in ar

tikel 6, lid 4, wordt de wedde per jaar van 
de directeur van de visserijschool te Kat
wijk vastgesteld door vermenigvuldiging 
van het bedrag per maand met 6. 

b. Directeuren van het Matrozeninsti
tuut te Amsterdam en de dagvakscholen 
voor schoenmakers te Dongen en te Drunen_ 

SCHAAL 2 

Bedrag volgens schaal 4 voor het bij de les
rooster opgedragen getal wekelijkse lessen, 
vermeerderd met ten hoogste 6 diensturen. 

Bijzondere bepaling bij schaal 2 

De som van de getallen lessen en dienst
uren per week mag niet meer bedragen dan 
het getal uren per week volgens de les
rooster tot een maximum van 36. 

c . Directeur van de Slagersvakschool 
te Utrecht 

SCHAAL 3 

Dienstjaren: 

0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20 

2!s l2~ol2~ s [2~J l2~s l 2~0 / 3~0 / 3!0 13~0 / 3~0 j 3~0 

Bijzondere bepaling bij schaal 3 

r. Het getal lessen van 60 minuten per 
week, dat de directeur verplicht is te geven, 
bedraagt ten minste 5. 

2. Voor elke les, die de directeur minder 
geeft, wordt de wedde met f 8 per maand 
verminderd. 

d. Adjunct-directeuren 

r. Indien het getal leerlinglessen pel' 
week over het afgelopen kalenderjaar ge
middeld tenminste 16000 heeft bedragen, 
kan het bevoegd gezag een leraar als 
adjunct-directeur aanwijzen om de direc
teur bij diens werkzaamheden ter zijde te 
staan. 

2 . De adjunct-directeur geniet een vaste 
toelage van f 20 per maand. 

3. Het bevoegd gezag• bepaalt het getal 
diensturen per week, hetwelk ten hoogste 

g 
mag bedragen : 

1000 
mum van 20. 

- 10, tot een maxi-

4. De betrekking van adjunct-directeur 
aan een school wordt opgeheven met in-' 
gang van h et schooljaar aanvangende na 
het kalenderjaar, waarover het gemiddelde 
getal leerlinglessen is gedaald · beneden 
16000. 
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Afdeling 2 

Leraren 

a . Leraren in het bezit van een der 
volgende bewijzen van b ek waamheid: 
akte als hoofdonderwijzer; 
een bewijs van bekwaamheid, dat be

voegdheid geeft voor middelbaar nijver
heidsonderwij s in theoretische vakken , t e
k envakken of licha m elijke oefening ; 

een aantekening op een nijve rheidsonder
wijsakte, welke aantekening bevoegdheid 
geeft voor nijverheidsonderwijs, voortbou
wend op dat, waarvoor die akte bevoegd
heid geeft; 

een door de Minister te dezen gelijk te 
s tellen bewijs van bekwaamheid. 

SCHAAL 4 

f f f f r f f f f f 

1 9 10 10 Il 12 12 13 13 13 14 
11 13 14 15 10 17 IS 10 19 10 20 
2 18 lo 20 22 23 21 25 26 20 27 
21 22 24 2J 27 28 30 31 32 32 33 
3 27 29 30 32 34 30 J; 38 39 40 

Got,a.l 
wekelijkso 
lossen van 
60 min. 0 1 

f 

3i 31 

• 36 
41 40 
5 45 
61 49 

6 53 
61 57 
7 62 
7½ 66 
8 71 

Bi 75 
9 80 
91 84 

10 89 
IOI 93 

Il os 
Il 1 102 
12 106 
12½ 110 
13 115 

13i 11 9 
14 124 
141 

' 
128 

16 133 
151 137 

f 
14 

16 142 
16i 146 
17 151 

21' 
28 

17½ 155 
18 150 

34 
41 18½ 163 

19 168 
191: 172 
20 177 
201: 181 

SCHAAL 4 (ver,olg) 

1 

Dienstjaren: 

2 1 
4 10 1 8 1101 12 1 14 1 16 1 f8 20 

f r 1 f r f f f f f 

33 35 37 39 <l 43 <14 45 47 48 
38 4.0 43 45 '7 50 51 52 54 66 
43 45 <B 60 63 50 57 68 60 62 
48 60 63 56 69 62 64 05 67 69 
62 56 58 61 65 68 70 71 73 75 

57 60 64 67 71 74 76 78 80 82 
61 65 69 73 77 80 82 84 87 89 
66 70 76 79 83 87 89 91 94 96 
71 76 80 84 88 93 95 97 100 103 
76 80 85 90 9i 99 102 104 107 110 

80 85 90 95 100 105 108 110 113 11 6 
85 90 96 101 106 11 1 114 11 7 120 123 
90 95 101 106 112 117 120 123 127 130 

-95 100 106 112 118 124 127 130 134 137 
99 105 111 ·11 7 m 130 133 136 140 144 

104 110 117 123 130 136 uo 143 147 151 
108 116 122 128 135 142 146 149 153 167 
11 3 1?0 127 134 I<I 148 152 156 160 164 
118 125 132 140 147 154 158 162 167 171 
123 130 138 146 153 161 165 160 174 178 

127 135 143 151 169 167 171 175 189 185 
132 140 149 157 165 173. 178 182 187 192 
137 145 154 162 171 179 184 188 193 198 
142 160 159 168 117 185 190 195 200 205 
146 165 164 173 182 191 106 201 ~07 212 

151 100 170 179 188 198 !?03 208 214 1?19 
156 106 175 184 104 204 209 214 229 226 
161 170 180 190 200 210 216 221 227 233 
165 175 185 105 206 216 222 227 233 239 
170 180 191 201 212 222 228 234 240 246 

174 185 106 207 218 228 23< 240 2<7 253 
179 100 202 213 224 235 241 247 264 2&0 
184 195 207 218 229 241 247 253 200 267 
189 200 212 224 236 24.ï 264 260 267 274 
103 205 217 229 241 253 260 2&6 2ï3 280 
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SCHAAL 4 (ven><>lg) 

wet~ij~ 1 D ienstjaren: 
lessen van 

60 min. o· 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20 

r ( ( r 1 1 ( f r 1 1 1 
21 180 198 210 223 235 247 259 266 273 280 287 
21i 100 203 215 228 240 253 265 2721 270 287 294 
22 105 208 220 233 246 259 272 279 286 294 301 
22½ 190 2 12 225 238 25 1 265 278 285 202 300 308 
23 204 2 17 230 244 257 27 1 284 292 200 307 315 

23i 208 221 235 249 262 276 290 298 305 313 321 
24 ·212 226 240 254 208 282 296 304 312 320 328 
24! 210 23 1 2'5 250 274 288 302 310 318 327 335 
25 22 1 236 250 205 280 204 309 317 325 334 342 
25! 225 240 255 270 285 300 315 323 331 340 349 

26 230 245 200 270 29 1 306 321 330 338 347 356 
20i 234 250 265 28 1 290 312 327 336 344 353 362 
27 239 255 270 286 302 3 18 333 342 351 360 309 
27½ 243 259 275 291 307 323 330 348 357 367 ·375 
28 248 204 280 207 313 320 340 305 304 374 383 

28½ 250 267 283 300 316 333 340 359 308 378 387 
29 253 270 286 303 320 337 353 303 372 382 391 
29! 255 272 289 306 323 340 357 306 370 386 390 
30 258 275 292 310 327 344 361 370 380 390 400 
30! 261 278 205 313 330 347 364 374 384 394 404 

3 1 264 28 1 298 316 333 351 368 378 388 308 408 
31½ 266 284 301 310 336 354 371 382 302 402 ·4 12 
32 269 287 304 322 340 368 375 386 396 406 4 16 
32½ "271 289 307 325 343 301 379 389 399 4 10 420 
33 274 292 310 329 347 305 383 393 403 4 14 424 

33½ 277 ~95 313 332 360 368 386 397 407 4 18 428 
34 280 298 3 16 335 353 372 390 401 4 11 422 4-32 
34½ 282 301 319 338 356 375 304 404 415 426 436 
35 285 304 322 341 360 379 308 408 4 19 430 441 
35! 287 306 :125 344 303 382 40 1 4 12 423 4-34 445 

36 290 309 328 348 307 386 405 416 427 438 449 
36! 292 312 331 351 370 389 408 420 431 442 453 
37 295 315 334 354 373 393 412 424 435 446 457 
37! 298 318 337 357 370 306 416 427 438 450 4-61 
38 301 321 340 360 380 100 420 43 1 442 454 465 

38½ 303 323 I 343 3631 383 403 4-231 435 446 458 469 

b. Overiue leraren in het bezit van een ni_jverheidsonderwijs. 
akte of een ander bewijs van bekwaamheid, dat bevoegdheid 

geeft voor lager nijverheidBonderwijs 

Bovendien worden hiertoe gerekend to behoren leraren 
in e.1gemeen vormend onderwijs, die in het bezit zijn 

van do akto als onderwijzer 

SCHAAL 5 

wekelijkse Dienst.jaren: 
lesson vnn 

Geta l 1 

60 min. , 0 1 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20-

1 1 1 f 1 1 1 1 r r 1 

1 0 IO 10 Il Il 12 12 12 13 13 13 
I l 13 14 15 16 16 17 18 18 19 19 19 
2 17 19 20 21 22 23 24 24 25 25 26 
2l 21 23 24 20 27 20 29 30 31 31 32 
3 26 28 29 3 1 33 35 36 36 37 38 38 

3l 30 32 34 36 38 40 41 42 43 44 44 
4 34 37 30 41 44 46 47 48 49 50 5 1 
41 38 ., 44 46 40 62 53 .. 55 56 07 
5 43 46 40 62 55 58 50 60 61 63 64 
5! 47 50 63 67 60 63 64 66 67 60 70 

6 51 55 58 62 65 69 70 72 ;3 75 76 
6! 55 59 63 67 70 74 76 78 79 81 82 
7 60 64 68 72 76 80 82 84 86 87 89 
7! 64 68 73 77 81 ~O 88 90 92 93 05 
8 68 73 78 82 87 92 04 06 ·os 100 10~ 

BI 72 77 82 87 02 07 09 102 104 106 108 
9 77 82 87 93 98 103 105 l08 IIO 112 114 
91 8 1 86 02 98 103 l09 li l 11 4 116 11 8 120 

10 85 0 1 07 103 100 11 5 117 120 122 125 127 
101 80 05 102 108 114 120 123 126 128 131 133 

Il 94 100 107 113 120 126 129 132 134 137 140 
Il 1 08 104 li l 11 8 125 131 134 137 140 143 146 
12 102 100 11 6 123 130 137 140 143 146 140 152 
121 106 11 4 12 1 128 135 143 146 140 162 155 158 
13 111 11 9 126 134 141 149 152 155 150 162 165 

131 11 6 123 131 139 146 154 l áS 10 1 165 168 171 
14 11 0 128 136 144 152 160 164 167 17 1 174 178 
141 123 132 140 140 · 157 166 169 173 177 180 184 
15 128 137 145 154 163 l iZ 175 179 183 187 190 
151 132 141 150 159 168 177 181 185 189 103 196 

00 
,t-
0\ ... 
ui 
J:3 
...:i 
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SCHAAL ,'i (t:en -olg ) 

-
ûetnl 

wekelijkse Dienstjaren: 
lessen van 
60 mm. 0 ., 2 1 4 1 6 1 8 10 1 12 14 1 16 1 I S 1 :?O 

r r 1 r r r r 1 r r f-

1G 136 146 155 164 174 183 187 19 1 195 19U :?u:1 
16! 140 150 160 169 179 189 193 197 201 ~i~ 20~ 

" 145 155 165 175 185 195 199 203 207 216 
17½ 149 159 169 180 190 200 204 209 213 218 :?22 
IS 153 164 174 185 195 206 210 21 5 219 2:?4 :?28 

18½ 157 168 179' 190 200 21 1 216 221 225 230 234 
lU 162 173 184 195 206 217 222 227 232 236 24 1 
IU½ 166 177 189 200 211 223 228 233 238 ;!,l:? :!47 
20· 170 182 194 205 217 229 234 230 244 249 2J4 
20 t 174 186 198 210 222 234 239 245 250 2:i,i :?60 

2 1 179 191 203 2i6 228 240 245 251 256 201 :mu 
21½ 183 195 208 22 1 233 246 25 1 257 262 267 272 
22 187 200 213 226 239 252 2{1 7 263 268 274 270 
22! 19 1 204 218 231 244 257 263 269 274 2S0 285 
23 196 209 223 236 250 263 269 275 280 286 29:! 

23! 200 213 227 241 255 268 274 280 j86 202 208 
24 204 218 232 246 260 274 2S0 286 292 29S 304 
24½ 208 223 237 251 265 280 2S6 292 29S 304 3 10 
25 213 228 242 257 271 286 292 298 305 31 1 3 17 
'25f 217 232 247 262 276 291 298 304 3 11 3 17 323 

26 22 1 237 252 267 282 297 304 3 10 317 323 330 
26! 225 24 1 250 272 287 ~ 309 3 16 323 320 336 
27 230 246 26 1 277 293 309 315 322 329 336 342 
2ï ½ 234 250 266 282 298 3 14 32 1 328 335 3.t2 348 
28 238 255 27 1 287 304 .320 327 334 341 348 355 

28! 241 257 274 290 307 323 330 337 344 352 350 
2fJ 2!14 260 2i7 294 310 327 334 34 1 348 356 363 
20¼ 24~ 263 280 29'7 313 330 337 344 352 3.30 366 
30 249 266 283 300 317 334 341 348 356 363 370 
30! 251 268 286 303 32l.l 337 344 3,j:! 3.39 367 3H 

31 254 2"il 289 306 323 341 348 356 363 37 1 3"iS 
31½ 256 274 29 1 309 326 344 351 350 366 37-J. 3St 
32 259 277 20-1 312 330 348 3,;5 363 3 70 378 386 
32¼ 261 279 20i 315" 333 35 1 3.J8 366 374 38 1 3$U 
33 264 282 300 318 336 3iH 362 370 378 385 393 

SCHAAL 5 ( ,·orvolg) 

Getal 
wekelijkse Dienstj1tren: 
lessen VOO 

60 min. 
0 l i 1 6 1 8 1 10 1 12 l ! 16 ; 18 1 20 

33½ 
34 
341 
3ii 
35½ 

36 
36j 
37 
3 7! 
38 

38! 

. 4 14 

f r 1 r r 1 1 r f r r 

' 266 :?85 303 321 330 3:H 365 373 381 389 J9i 
269 288 306 324 3,13 36 1 360 3i7 385 393 40 1 
2i l 290 300 327 3-16 364 372 3S0 388 :rno 404 
274 2!}3 3 12 33 1 340 368 376 3~4 392 400 4(1,..; 
276 295 3 15 334 352 371 379 3S7 :rnG 404 4 1 ~ 

279 298 3 18 337 3.'i6 37,) 3S3 391 400 408 41(i 

28 1 :w 1 320 340 3,;!) 378 386 39,J 403 41 i 
42f 284 30-J. 323 343 3G2 382 390 390 407 4 15 42 

286 306 326 346 36::i 385 393 40:l 4IO 419 42 
2S0 300 329 349 360 389 39ï 406 414 4:!3 43 

:l9.? 312 332 352 37:? 139.? 4.00 409 4 1ï -1:!li -t:v 

Bijzondere bepalingen bij de schalen 4 en 5 

Aktetoelage 

1. Indien de leraar die naar 20 of meer 
lessen per week wordt bezoldigd volgens 
schaal 4 of schaal 5, behalve het voor de 
indeling in de desbetreffende schaal gelde -
de bewijs van bekwaamheid tot het geven 
van onderwijs in een of meer leervakken 
een bewijs van bekwaamheid bezit tot het 
geven van onderwijs in een of meer andex;e 
leervakken, geniet hij deswege een vaste 
toelage van f 20 per maand mits 

1058 

a. de leervakken in het leerplan van de 
school voorkomen en 

b. het bewijs van bekwaamheid voor het 
onderwijs aan die school is vereist. 

2 . Indien de leraar in het bezit is van 
meer dan één bewijs op grond waarvan hij 
aanspraak kan maken op de toelage van 
f 20, wordt deze toelage slechts voor één 
van die bewijzen toegekend. 

3. Met de bezitter van twee verschillen
de bewijzen van bekwaamheid als bedoeld 
onder 1, worden te dezen gelijkgesteld: 

de leraar die in het bezit is van het be
wijs van met goed gevolg afgelegd doctoraal 
examen aan een Nederlandse universiteit of 
hogeschool of het diploma van ingenieur 
aan een N ederlandse hogeschool heeft ver
kregen; 

de leraar die in het bezit is van de akte 
M .O.P. en met ten minste 10 lessen per 
week is belast; 

de leraar die in het bezit is van een akte 
van bekwaamheid tot het geven van lager 
nijverheidsonderwijs en tevens van de akte 
als onderwijzer. 

4. Indien de leraar behalve een bewijs 
van bekwaamheid tot het geven van lager 
nijverheidsonderwijs , een bewijs van be
kwaamheid bezit tot het geven van onder
wijs voortbouwend op dat, waarvoor eerst
bedoeld bewijs geldt, worden die bewijzen 
als één bewijs aangemerkt. 

HOOFDSTUK III 

Dagscholen voor nltgebreld lager nijver• 
heldsonderwij s voor jongens 

Afdeling 1 

Directeuren 

a. Directeuren van: 

de Electrotechnische School te Amster
dam, 

de H endrick de Keijserschool te Amster
dam, 

de Amsterdamse Grafische School te Am
sterdam, 

de Autotechnische School en Machinisten
school te Apeldoorn, 

de School voor de Grafische Vakken te 
Utrecht; 

scholen, welke door de M inister daarmede 
te dezen zijn . gelijkgesteld. 

Directeur in het bezit 
vnn..,een bewijs van 

bekwaamheid tot h et 
geven , ·on: 

1nger 
nijverheidsonderwijs 

middelba ar 
nijverhe idsonderwijs 

SCHAAL 6 

i\laximum so m der 
wedden per jnnr 

\ 'OOr allo dag- t;ln 

0!2 ! 4 ! 6 ! 8 j _lO_ j~l-2+-a_v_on_d_oo_ c_re_k_·k_;n_s_cn_ , 

r r r r r r I r 

Dienstjaren: 

440 4 70 600 530 560 5901-
440 47(1500 530 560 .;90 620 

7740 

8 100 
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B ijzondere b ;,palingen bij schaal 6 

r. Het getal lessen van 60 minuten per 
week, dat d e directeur verplicht is te gev en, 
bedraagt: 

g gl 
20 - -- --, met een minimum 

1000 500' 
van 4, waarin g betreft de leerlingen, die 
lager nijverheidsonderwijs volgen; 

g1 betreft de leerlingen, die uitgebreid 
lager n ijverheidsonderwijs volgen. 

2 . Voor elke les, die de directeur min
der geeft dan hierboven is bepaald, wordt 
de wedde per maand met f 1 5 verminderd. 

b. Directeur v an de Nationale Schil
dersschool te Utrecht 

SCHAAL 7 

Dienstjaren: 

0 1 2 1 4 ! 6 1 8 1 I0 1 12 1 14 1 16 

2!0 1 2!0 l 2~0 l 2~0 1 2!0 13!0 i 3!0 l 3!0 1 3f30 

Bijzondere bepalingen bij schaal 7 

r. Het getal lessen van 60 minuten per 
week, dat de directeur verplicht is te ge
v en, bedraagt ten minste 20. 

2. In afwijking van het bepaalde in ar
tikel 6, lid 4, wordt de wedde per jaar vast
gesteld door vermenigvuldiging van het be
drag per maand met 12. 

c. Directeur van de Rijksvak- en 
Kunstnijv erheidsschool voor Goud- en 
Zilversmeden en Horlogemakers ( dag-

school) te Schoonhoven 

SCH AAL 8 

Maximum 
som der 

Dienstjaren : , wedden per 
jaar indag
en avond

o 1 2 1 4 1 6 1 8 1 101 12 I 14 I 16 I 18 I 20 betrekking: 

f l f l f l f l f l f l f l f \f l f l f l f 
55 375 395 415 435 455 475 _485 495 1505 515 7380 

Bijzondere b,epalingen bij schaal 8 

r. Het getal lessen van 60 minuten per 
week, dat de directeur verplicht is te geven, 

g 
bedraagt ten minste 20 - --, met een 

500 
minimum van 4. 

2. Wijziging van het door de directeur 
te geven getal lessen gaat in met het nieu
we schooljaar aanvangende na het kalender
jaar, waarover het verplichte minimum ge
tal lessen ingevolge het bepaalde onder 1 

verandering ondergaat. 
3 . Voor elke les, die de directeur min

der geeft dan hierboven is bepaald, wordt 
de wedde per maand met f 10 vermind~rd. 
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d. Directeur van de Rijksvakschool 
voor de Leder- en Schoenindustrie· 

( dag- en avondschool) te Waalwijk 

0 

535 

2 

f 
565 

SCHAAL 9 

Dienstjaren: 

4 

f 
595 

6 

f 
625 

8 

f 
655 

B ijzondere bepaling bij schaal 9 

IO 

f 
685 

De Minister bepaalt het bedrag waarop
de wedde wordt vastgesteld in verband met 
inkomsten, welke de directeur geniet uit 
hoofde van zijn functie bij de Centrale Or
ganisatie voor Toegepast Natuurweten
schappelijk Onderzoek (T.N.O:). 

e. Directeur van de Instrumentmakers
school te Leiden 

SCHAAL ro 

f 150 

Afdeling 2 

Leraren 

a. Leraren met uitzondering van die 
onder b en c 

x. Leraren in het bezit van een nijver
heidsonderwijsakte of een ander bewijs van 
bekwaamheid, welke bevoegdheid geven 
voor lager nijverheidsonderwijs; 

Regeling als voor de leraren vermeld in 
hoofdstuk 1, afdeling 2, schaal 4 

2. Leraren, belast met lessen in tech
nische, theoretische en tekenvakken in het 
bezit van een nijverheidsonderwijsakte of 
een ander bewijs van bekwaamheid, welke 
bevoegdheid geven voor middelbaar nijver
hei_dsonderwijs: 
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Gete.J wekelijkse 
lessen von 
50 minuten 

1 
2 
3 
4 
5 

6 

' 8 
9 

10 

Il 
12 
J/3 
14 
15 

16 
17 
18 
19 
20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 

31 
32 
33 
34 
35 

36 

SCHAAL Il 

, ' 1 20 dionstjaren 
voor !era.ren 

Dienstjaren: die voldoen aru; 
het bepaalde ir 

0 [ 2 [ 4 [ 6 [ 8 f 10 [ 12 [ 14 [ 16 [ 18 a, tikel 5 1, lid 2 

f f f r r f r r r r f 

14 15 16 18 19 20 21 22 24 25 26 
27 30 32 35 37 40 42 44 47 49 51 

·41 45 48 52 56 59 63 66 70 73 77 
54 59 64 60 74 79 84 88 93 08 102 
68 t4 80 87 93 99 105 11 0 l 16 122 128 

81 89 96 104 l il 118 125 132 139 146 153 
95 104 lf2 121 130 138 146 154 163 171 179 

108 11 8 128 138 148 158 107 170 186 195 204 
122 133 144 156 167 177 188 198 200 2 19 230 · 
135 148 160 173 185 197 209 220 232 244 255 

149 163 170 100 204 217 230 242 255 268 281 
162 177 192 207 222 236 250 264 278 292 306 
176 192 208 225 241 256 27 1 286 302 317 332 
189 207 224 242 259 276 292 308 325 341 357 
198 217 235 254 273 289 306 323 340 356 373 

206 226 246 266 286 303 320 33.7 354 372 389 
215 236 257 278 299 311 334 352 369 387 404 
223 246 268 290 312 330 348 366 384 402 420 
232 255 279 302 325 344 362 381 399 417 436 
240 265 289 314 338 357 376 30.5 4 14 433 45 1 

249 275 300 320 352 37 1 390 409 429 448 467 
257 284 311 338 365 384 404 424 443 463 483 
266 294 322 350 378 398 418 438 458 478 408 
274 304 333 362 391 412432 453 473 494 514 
283 313 344 374 404 425 440 467 488 509 530 

288310 349 380 411 432 453 474 495 516 537 
293 324 355 386 417 439 400 481 503 524 545 
298 329 361 392 423 445 467 489 510 531 553 
303 335 366 398 430 452 474 406 517 539 560 
308 340 372 404 436 459 48 1 503 525 546 508 

313 345 378 4 10 442 405!488 510 532 554 576 
318 351 383 4 16 449 472 495 517 539 561 583 
323 356 389 422 455 479 502 524 547 569 591 
328 361 394 427 460 484 507 529 552 574 596 
333 366 399 432 465 489 512 534 557 579 60 1 

338 371 404 437 470 49•1 617 530 562 584 606 _ , 

b. Leraren in schilderen, tekenen en onttverpen aan de 
N ational.e Schil.dersschool te Utrecht 

SCHAAL 12 

Bedrag per weke lijkse les vnn 60 minuten pe.r mnand· 

Oitinstja.ren: 

2 1 • 6 8 10 12 14 1 16 1 18 1 20 

12 

De wedde per maand is het product van het bedrag per wekelijkse 
les per maanc_l en het getal van de wekèlijkse lessen, naat boven 
afgerond tot een volle gulden. 

c. Praktijkleraren voor de praktijk schoenmaken aan de 
Rijksvakschool voor de Leder- en Schoenindustrie te Waalwijk 

SCHAAL 13 

Dienstjaren: 

6 1 8 1 10 1 12 14 i 16 1 18 1 20 

Bijzondere bepaling bij schaal 13 • 

De betrekking omvat een weektaak van ten minste het getal 
uren volgens de lesrooster. 
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HOOFDSTUK IV 
Avondscholen voor lager en uitgebreid lager nijverheidsonderwijs 

voor jongens 
Afdeling l 

Directeuren en adjunct-directeuren 
a. Directeuren van avondsclwlen voor lager nijverheidsonderwiJs 

voor jongens en scholen , welke door de ./Jf inister daarmede te 
dezen zijn gelijkgesteld 

SCHAAL 14 
-

ûetnl weke- Cemicldcld getal leerlin glessen vnn. 60 mmuten per 
lijkse lessen schoolwo('k over het, afgelopen kalenderjaar; 

vnn 60 kleiner d nn g roter d,1n 
minuten 1000 1000-3000 3000- 5000 5000- 7000 7000 

r r f f r 
1 17 19 21 23 24 
I½ 26 29 32 35 :rn 
2 34 38 42 46 48 
2½ 43 48 53 58 60 
3 51 57 63 69 i2 

"½ ffO 07 ,. 8 1 84 
4 68 70 84 92 90 
4j 77 ~o 95 104 108 
5 85 »5 105 11 5 120 
51 94 105 116 127 13::! 

0 102 1" 126 138 144 
01 lil 124 137 150 15U 
7 119 133 147 16 1 IG8 
7! 128 143 15S 17:1 180 
s 130 11) :? 168 184 19:? 

SJ 1-lS l ot 170 · l!J6 20-i 
!J 1.13 l i l 189 207 210 
tl~ IR:! IS ! :WO 2 1U ::),28. 

10 1;0 HJO :?10 230 240 
to! l i9 :WO i 2I 24:t 252 

Il 11,r; ~11!1 :?:-Il :!53 ::!64 
11 ~ l !lli :HII :!H 265 276 
I:? · :w, :?:?S .:?i)::! :?76 ::!88 
124 :? 13 :?:Js :W3 288 300 
1:1 :?2 1 :!-1-7 :!73 :!99 3 12 

1:lj t:lo :!.f7 :!S4 :111 324 
14 t:18 :WIi :?94 32:! 330 
1-l t 2-li 2j(j 

1 
30.; 334 348 

I J :!~);j :.!:-:.; :11!'. :H5 360 

b. D irecteuren. van. avondscholen ter ·l}(){)rbereiding t,'an het toelatings. 
e;mmen van. mid<klbare technische scliolen, avond8cholen voor uii. 
gebreid lager nijverheidso,ukrwijs, avondscholen ter opleiding 
0001· het voorlopig diploma als scheepswerktuigkundige ; avond
scholen, welke door de Afinister daarmede te ,lezen zijn gelijkgestel,l 

SCHAAt 15 

Geta l Oemid<lold ge tal lcorlin'g lesson van 60 minuten por 
wekelijkse sc hoolweek ove r het a fgelopen kalenderjaar : 
lessen van \-, leiner dan groter dan 

GO minutt>n 500 öP0- 1000 1000- 3000 3000 

f f f ,· 
1 20 22 23 24 

~i 30 33 3ü 36 I 
40 44 46 48 

21 50 5ö ö8 GO 
3 00 66 69 72 

31 70 77 81 84 
4 80 88 92 90 
•! 90 99 104 108 
5 100 110 115 L20 
5! 110 121 127 13:! 

6 120 132 138 144 
01 130 143 150 150 
7 140 154 161 168 
7j 150 105 173 180 
s 160 176 184 192 

Sj 170 187 196 20-l 
9 180 198 207 216 
9j 190 209 219 228 

10 200 220 230 2,0 
IOj 2 10 231 242 25:? 

I l 220 242 253 264 
11, 230 253 265 276 
]2 240 264 276 288 
121 250 275 288 300 
13 260 286 299 312 

131 . 270 297 31 1 324 
14 280 308 322 336 
141 290 310 330 348 
15 300 330 3-l.) 300 
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c. Directeuren in gecombineerde 
betrekkingen 

1. Voor de vaststelling van de wedde, 
welke de directeur in totaal geniet voor 
twee of meer nijverheidsavQndscholen waar
voor dezelfde salarisschaal geldt, worden 
deze scholen als één school beschouwd. 

2 . Voor de vaststelling van de wedde, 
welke de directeur geniet voor twee of meer 
nijverheidsavondscholen waarvoor verschil
lende salarisschalen gelden, worden deze 
schole n gedurende de maanden waarin de 
cursusse n samen vallen als één avondschool 
voor lager nijverheidsonderwijs beschouwd. 
Gedurende deze maanden vindt de volgen
de schaal toepassing : 

SCHAAL 16 

Getal weke-
Comb111at1e van scho len met. een gemiddeld geta l loerling -
l~ n van 60 minuten per KChoolweek O\'C-r het afgelopen 

J,jkso lossen ka lenderj aar: 
van 60 kleiner dan 1 1 grn lor dan min uten IOOU I000-- 3000 3000-5000 j 5000- 7000 ïOOU 

1 
q 
2 
:!j 
3 

3! 
4 

• ! 
5 
5! 
6 
6! 
7 
7! 
8 

81 
9 
9~ 

10 
10! 
Il 
I l ! 
12 
l 2j 
(3 

13! 
14 
14! 
(5 

f r f 

1 

f f 
19 2 1 :?:l 2.-, 2, 
21J :1:! 3:J 38 39 
3H 42 ~H 50 52 
48 53 :j~ 63 6~ 
57 63 60 i:) 78 

67 74 8 1 88 01 
j(j 84 92 100 104 

"" 95 104 11 3 117 
95 105 115 12:, l:!O 

105 116 12, 138 14:1 

11 4 126 13S 150 läli 
124 137 150 163 160 
133 147 16 1 175 18:! 
143 158 1,3 188 19.; 
152 168 184 200 :?OS 
162 179 196 2 13 221 
171 189 207 225 234 

1 181 200 2 19 238 247 
190 210 230 250 260 
200 22 1 242 263 273 

209 23 1 253 275 2á6 
219 242 265 288 :W9 
228 252 276 300 3 1~ 
238 263 288 3 (3 325 
247 273 299 325 338 

257 284 3 11 338 35 1 
266 ~94 322 350 304 
276 305 334 303 377 
285 3 15 345 375 :l90 

Bijzondere bepalingen bij de schalen z4, zs 
en z6 

r. Het getal diensturen per week be
draagt: 

a . voor directeuren bezoldigd volgens 
schaal 14 en 16, met uitzondering van di
recteuren van avondscholen voor visserij e n 
binnenvaart en de directeur van de avond
nijverheidsschool voorbereidend tot de Vis
serij school te Scheveningen : 

4 . indien g 1200 of minder is, 
g 

- indien g meer dan 1200, doch minder 
300 
dan 3000 is, 
II indien g 3000 of meer, doch minder dan 
3600 is, 

12 indien g 3600 of meer is. 
b. voor directeuren bezoldigd volgens 

schaal 15, zomede voor directeuren van 
avondscholen voor visserij en binnenvaart 
en voor de directeur van de avondnijver
heidsschool voorbereidend tot de Visserij
school te S cheveningen: 
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4 indien g 600 of minder is, 
g 

- indien g meer dan 600 is. 
150 

2. Voor de vaststelling van de wedde 
wordt rekening gehouden met een getal we
kelijkse lessen van ten hoogste: 

a . 12 voor avondscholen voor lager nij 
verheidsonderwijs en avondscholen ter op
leiding voor het voorlopig diploma als 
scheepswerktuigkundige; 

b . 10 voor avondscholen ter voorbereiding 
voor het toelatingsexamen voor middelbare 
technische scholen en avondscholen voor 
uitgebreid lager nijverheidsonderwijs; 

c. het geta l onder subsidieverband val
lende lessen volgens de lesrooster, indien 
dit kleiner is dan 12 , onderscheidenlijk 10. 
In bijzondere gevallen ter beoordeling van 
de Minister kan met meer dan 12 , onder
scheidenlijk ro lessen rekening worden ge
houden, indien het getal onder subsidie
verband vallende lessen volgens de les
rooster groter is dan 12, onderscheidenlijk 
10. 

3. Wijziging van het getal diensturen 
tengevolge van verandering van het gemid
delde getal leerlinglessen gaat in met het 
schooljaar aanvangende na het kalenderjaar, 
waarover het gemiddelde getal leerlingles
sen verandering heeft ondergaan. 

4. Vervult een directeur van een nij
verheidsavondschool tevens een of meer be
trekkingen als leraar bij het dagonderwijs , 
dan mag het totaal van zijn wedden bij 
dag- en avondonderwijs een bedrag van 
f 7740 per jaar niet overschrijden. 

d. Adjunct-directeuren 

r. Indien het getal leerlinglessen per 
week over het afgelopen kalenderjaar ge
middeld tenminste 1000 heeft.bedragen, kan 
het bevoegd gezag een leraar als adjunct
directeur aanwij zen om de directeuz bij 
diens werkzaamheden ter zijde te staan. 

2 . Het maximum getal diensturen per 
week van de directeur en de adjunct-direc
teur tezamen wordt bepaald als volgt: 

Avondschool met een 
gemid deld getal leer
linglessen van 60 mi
muten per week over 
het afgelopen kalen-

d er_iaar van: 

1000-4000 

4000-4500 

4500-5000 

5000-6000 

groter dan 6000 

Maximum getal 
diensturen per week 
van de directeur en 
de adjunct-directeur 

tezamen : 

Getal volgens de 
eerste bijzondere be
paling bij de schalen 

14 en IS 

I3 

14 

IS 

IÓ 

Hiervan mag een deel worden toegewezen 
aan de adjunct-directeur, mits de directeur 
ten minste de helft van het getal d ien st-
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uren volgens de eerste bijzondere bepaling 
bij de schalen 14, 15 en 16 behoudt. 

Is het getal diensturen volgens de eerste 
bijzondere bepaling bij de schalen 14, 15 en 
16 groter dan ro dan behoudt de directeur 
ten minste s diensturen. 

Afdeling 2 

Leraren 

De leraren worden onderscheiden in twee 
groepen, t .w . : 

Groep r : Leraren aan avondscholen voor 
lager nijverheidsonderwijs en scholen, welke 
door de Minister daarmede te dezen zijn 
gelijkgesteld. 

Groep 2 : Leraren aan avondscholen ter 
voorbereiding voor het toelatingsexamen van 
middelbare technische scholen, voor uitge
breid lager nijverheidsonderwijs, ter oplei
ding voor het voorlopig diploma als 
scheepswerktuigkundige; scholen, welke 
door de Minister daarmede te dezen zijn 
gelijkgesteld. 

SCHAAL 17 
--

Groep 1 
1 

Groep 2 

Getal wekel ijks~ 
lessen duur van de lessen in m.in'\1ten: 

50 1 60 1 50 1 60 

f r r 
1 13 15 IS 

11 19 23 2i 
2 26 30 36 
2½ 32 38 45 
3 39 45 5-l 

31 45 53 63 
4 52 60 ï2 
4! 58 68 81 
5 65 75 HO 
5! 71 83 99 

6 is 90 108 
61 84 98 lli 
7 9 1 l05 126 

7! 97 11 3 13i) 

s 104 120 14-J. 

8! 11 0 128 153 
9 11 7 135 16t 
9½ 123 143 171 . 

10 130 150 180 
IO! 136 158 1S9 

Il 143 165 ! OS 
l ij 149 173 20i 
12 156 180 :! 16 
12! 162 188 :!25 
13 169 195 234 

131 175 203 :!-13 
1,, 182 2 10 25:? 
14~ 188 218 261 
15 195 225 270 
1.;1 20 1 233 :?'i!l 

10 208 240 288 
101 214 :MS 29ï 
17 22 1 2:}5 306 
17! 227 263 315 
18 234 2ï0 32 -1 
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H OOPDSTUK V 

Nijverheidsscholen voor meisjes (dag- en avondonderwijs) 
en vakscholen voor ,winkelpersoneel 

Afdeling_ l 

Directeuren, adjunct•directeuren, 
hooiden van leerlingeninternaten 

ti . Directeuren. 

l. Directrfoes van nijverheidsscholen voor meisjes 

SCHAAL 18 

Gomiddelcl 
getal leerling 

o. lessen vo.n GO 
Dîenstjnren: ë 

" 
minuten per 
weck over het 

nfgolopen 
kalenclerjmir: 

kleiner dtm 

o I t 1 4 1 o 1 ·• 1101 1 t 1 1, 1 1 o 1 1 • 1 to 1 22 1 24 

r r r r r r r r r r r r 

1500 2ïJ :?!JO 305 320 33J 350 360 370 3 0 3!JO 400 
II 1500-.- 3000285300315:l30345360:JS03!)04004 10420 

II [ 3000- 4500 295 310 325 340 355 370 385 400 410 420 430 440 

I~ t~i~ :~gó ~~~ ~;~ ;:~ ~~g ~~~ ~!~ !~~ :~g :~~ :~~ ::~!!~~ 4SJ 
VI 8500- 11 000 325 340 355 370 385 400 4 15 430 445 460 475,t490 505 

VII 11 000- 14000 335 3!'i5 375 395 -1 10 425 44.0 455 470 485 500 5 15 530 
VIII groter dun · 

14000 34..'.'.i 365 385 4.05 425 445 460 475 490 505 520 535 550 

' 

Bijzondere bepalingen bij schaal z8 

r. De directrice van een school, waar
aan een opleiding voor leerkrachten bij het 
nijverheidsonderwijs voor meisjes is verbon
den, geniet deswege een vaste toelage. In 
dit geval wordt de limiet vermeld in de 
laatste kolom verhoogd met het bedrag van 
deze toelage. 

De toelage bedraagt per maand f 30 ver
meerderd met f 5 voor elke ro leerlingen, 
die de opleiding volgen; zij mag ten hoog
ste bedragen f 60 per maand. 

De toelage wordt per kalenderjaar be
paald naar het getal leerlingen, die op r 
Januari van dat jaar de opleiding volgen. 

2. Indfien de directrice van een school 
vallende onder een van de groepen VI, VII 
of VIII niet in het bezit is van een bewijs 
van bekwaamheid voor het geven van mid
delbaar nijverheidsonderwijs, wordt haar 
wedde bepaald volgens de daaraan vooraf
gaande groep onderscheidenlijk V, VI of 
VII . 

3. De vaststelling van de wedde naar 
een hogere groep gaat in op r Januari van 
het jaar, volgende op dat, waarover het ge
middelde getal leerlinglessen is gestegen tot 
dat van de hogere groep. De vaststelling 
van de wedde naar een lagere groep gaat in 
n a d a t het ge m idde lde g etal leerlinglessen 
gedu rende 4 achtereenvolgende kalender
ja ren is gedaald tot dat van de lagere groep. 
In dit geval wordt met ingang van r Ja
nua ri van het jaar aanvangende na de vo-

l renbedoelde 4 kalenderjaren de wedde naar 
de lagere groep vastgesteld. 

4. Het getal lessen van 60 minuten per 
week, dat de directrice verplicht is te ge
ven, bedraagt ten minste: 

g 
20 - indien g kleiner dan 4800 is, 

300 

:\l ttxi1nun 
som d\•r 
wedden 

per ji1,1r 
in all(' be

t rekking{'L 

5040 
!i:?80 
5520 
5760 
6060 
0300 
6600 

6840 
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4 , indien g 4800 of groter is. 
5. Directrices van scholen met gemid

deld 6500 of meer leerlinglessen per week 
kunnen door het bevoegd gezag van het ge
ven van lessen worden vrijgesteld. 

6. Wijziging van het door de directrice 
te geven getal lessen gaat in met het nieu
we schooljaar aanvangende na het kalender
jaar, waarover het verplichte minimum ge
tal lessen ingevolge het bepaalde onder 4 
verandering ondergaat. 

7. Voor elke les, die de directrice min
der geeft dan hierboven is bepaald, wordt 
de wedde per maand met f 10 verminderd. 
b. Dfrecteuren van t1akscholen voor winkelpersoneel 

(dc,g- en awndonderwija-) 

SCHAAL 19 

Dienstjaren: 

6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20 

375 3!)5 
1 1 1 1 r I r I r I r 1 1 1 r 

415 1 4351 453 475 485 1 495 505 5 15 

Bijzondere bepalingen bij schaal z9 

I. Het getal lessen van 60 minuten per 
week, dat de directeur verplicht is te geven 

g 
.bedraagt 20 - -, met een minimum van 4. 

500 
2. Wijziging van het door de directeur 

te geven getal lessen gaat in met het nieu
we schooljaar aanvangende na het kalender
jaar, waarover het verplichte minimum ge
tal lessen ingevolge het bepaalde onder I 

verandering onderirnat. 
3. Voor elke les, die de directeur min

der geeft dan hierboven . is bepaald, wordt 
de wedde per maand met f 10 verminderd. 

c. Adju.nct-directeuren 

I. Indien het getal leerlinglessen per 
week over het afgelopen kalenderjaar ge
middeld tenminste 6000 !reeft bedragen, kan 
het bevoegd gezag een leraar als adjunct
directeur aanwijzen om de directeur bij 
diens werkzaamheden ter zijde te staan. 
- 2. Voor de berekening van het gemid
delde getal leerlinglessen van scholen waar
aan een opleiding voor leerkrachten bij het 
nijverheidsonderwijs voor meisjes is verbon
den, worden de leerlingen, die deze oplei
ding volgen, dubbel geteld. 

3. De adjunct-directeur geniet een vaste 
toelage van f 20 per maand. 

4. Het bevoegd gezag bepaalt het getal 
diensturen per week, 

g 
hetwelk ten hoogste mag bedragen 

500 
10, met een maximum van 20. 

5. De betrekking van adjunct-directeur aan 
een school wordt opgeheven met ingang van 
het schooljaar aanvangende na· het kalender_ 
jaar, waarover het gemiddelde getal leer
linglessen is gedaald beneden 6000. 
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d. Hooiden van leerlingeninternaten 

SCHAAL 20 

Getal der inwonende 
leerlingen op 

Vaste toelage voor 
de leiding van een 
van Rijkswege ge-

r Januari : 

4 
voor iedere leerling 
meer tot een maxi

mum van r8 

subsidieerd leer
lingeninternaat: 

r6 

3 

Afdeling 2 

Leraren 

a. Leraren in het bezit van een der 
volgende bewijzen van bekwaamheid: 

akte als hoofdonderwijzer; 
een bewijs van bekwaamheid, dat be-

voegdheid geeft voor middelbaar nijver-
heidsonderwijs in theoretische vakken, te-
kenvakken of lichamelijke oefening; 

een aantekening op een nijverheidsonder-
wijsakte, welke aantekening bevoegdheid 
geeft voor nijverheidsonderwijs voortbou-
wend op dat, waarvoor die akte bevoegd-
heid geeft; 

een door de Minister te dezen gelijk te 
stellen bewijs van bekwaamheid. 

SCHAAL :!I 

Getal 
wokelijkse Dienstjaren : 
lessen va n 
60 min. 0 1 2 

1 
4 

1 6 1 8 1 JO 12 14 1 10 1 18 

1 9 10 10 11 12 12 13 13 13 14 
I j 13 14 15 16 17 18 19 19 19 20 
2 18 19 20 22 23 2< 25 26 26 27 
21 22 24. 25 27 28 30 31 32 32 33 
3 27 29 30 32 34 36 37 38 39 40 

3! 3 1 33 35 37 39 41 43 44 45 47 
4 3fi 38 40 43 45 47 60 5 1 52 54 
41 40 43 45 48 50 53 56 57 58 60 
5 45 48 50 53 56 59 G2 64 65· 67 
51 49 52 55 58 61 65 68 70 71 73 

6 53 57 60 64 67 71 74 76 78 80 
~! 57 6 1 65 69 73 77 80 82 84 87 

62 66 70 i5 79 83 87 89 9 1 94 
66 71 75 80 84 88 93 95 97 JO0 
71 76 80 85 90 94 90 102 104 107 

75 80 85 00 95 100 105 JOS 11 0 113 
80 85 90 96 101 106 111 114 117 120 
84 90 95 101 l06 112 117 120 123 127 
89 95 100 106 11 2 11 8 124 127 130 134 
03 99 JO;j 111 117 124 130 133 136 140 

20 

14 
21 
28 
:1.a 
41 

48 
55 
62 
69 
75 

82 
80 
96 

103 
1 JO 

116 
123 
130 
137 
144 
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Geta l 
J,vekelijkso 
essen van 
60 min. 

Il 
lij 
12 
121 
13 

131 
14 
141 
15 
151 

16 
l6j 
17 
171 
18 

18! 
19 
19j 
20 
201 

2 1 
21j 
22 
22j 
23 

23j 
24 
241 
25 
261 

26 
26J 
27 
27! 
28 

Getal 
wekelijkse 
lessen van 
li0 min. 

28! 
29 
2\JJ 
ao · 
30! 

33 ! 
:34 
34! 
35 
351 

36 
3Hj 
37 
37! 
38 

381 

SCHAAL 21 (veniolg) 

Dienstjaren: 

0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 1 20 

98 l04 llO 117 123 130 136 140 
102 108 11 5 122 128 135 142 146 
106 11 3 120 12i 134 141 148 152 
11 0 118 125 132 140 147 154 158 
l l ó 1•s 130 138 146 153 161 165 

119 127 135 143 151 159 167 17 1 
124 132 140 149 157 165 173 178 
12S 137 145 154 162 171 179 184 
133 •142 150 159 168 177 185 190 
137 146 155 164 173 182 191 196 

142 15 1 160 170 179 188 198 203 
146 156 165 175 184 194 204 209 
161 161 170 180 190 200 210 216 
155 165 175 185 195 206 216 222 
159 170 180 10 1 20 1 212 222 228 

163 174 185 196 207 218 228 234 
168 179 190 202 2 13 224 235 24 1 
172 184 195 207 218 229 241 247 
177 189 200 2 12 224 235 247 254 
18 1 193 205 2 17 229 241 253 260 

186 198 210 223 235 247 259 266 
100 203 2 15 228 240 253 265 272 
195 208 220 233 246 259 272 279 
199 212 225 238 25 1 265 278 285 
204 2 17_ 230 244 257 271 284 292 

208 22 l 235 249 :?62 276 290 298 
2 12 226 240 254 268 282 296 304 
216 23 1 245 259 274 288 302 310 
221 236 250 265 280 294 309 317 
225 240 255 270 285 300 3 15 :l23 

230 245 260 276 29 1 
234 250 2G5 281 290 
239 255 270 286 302 
243 259 275 291 1307 
2.1-s 264 2so 291 a1a 

306 
312 
a 18 
323 
329 

32 1 330 
327 336 
333 342 

339 1 348 
346 355 

SCHAAL 21 (vervolg) 

Dienstjaren: 

143 147 15 1 
149 153 157 
156 160 164 
162 167 17 1 
160 174 178 

175 180 185 
182 187 192 
188 193 198 
105 200 205 
201 207 2 12 

208 214 219 
214 220 226 
22 1 227 233 
227 233 239 
234 240 246 

240 247 2513 
247 254 260 
253 260 267 
260 267 274 
266 273 280 

273 280 287 
279 287 294 
286 294 301 
292 300 308 
299 307 315 

305 3 13 321 
312 320 328 
31S 327 335 
32ö 334 342 
331 340 349 

338 347 356 
344 353 362 
351 360 369 
357 367 376 
304 374 383 

0 1 2 1 4 i 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 1 JO 

1 1 f 250 :?67 
253 270 
255 272 
25S 275 
26 1 278 

f 
283 
286 
289 
292 
295 

f f 
300 316 
303 320 
306 323 
3 10 327 
3 13 330 

333 349 
337 353 
340 357 
344 11361 
347 364 

f 

359 
363 
366 
370 
374 

f 
368 
372 
376 
380 
384 

378 31:r; 
382 39 1 
386 391i 
390 400 
394. 40-l 

204 281 298 316 333 Ml :l68 378 388 398 40S 
206 284 301 319 336 3J-i 37 1 382 392 402 41:! 
269 287 304 322 340 3J8 375 386 396 406 416 
271 289 307 325 343 361 379 389 399 410 420 
214 202 310 329 347 365 :n~3 393 403 414 424 

:!ïï :!05 3 13 :):12 3J0 368 386 307 407 4 1 S 4:!8 
280 298 3 16 335 353 372 390 401 41 1 422 432 
282 301 · 319 338 356 375 394 404 415 426 436 
285 304 322 34. l 360 3ï9 398 408 410 430 -141 
287 306 325 344 363 382 40 1 412 423 434 445 

200 309 328 348 367 386 405 4 10 427 438 449 
292 3 12 33 1 35 1 370 389 408 420 43 1 442 453 
295 315 334 354 373 393 4 12 424 435 446 457 
29S 3 18 337 357 376 396 4 16 427 438 450 46 1 
30 1 32 1 340 300 380 400 420 431 442 454 465 

303 323 343 3631383 
403 423 435 440 458 469 
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- b. · Overige lera,ren in het bezit van een nijverheidsonderwijs
cikte of een nnd,r bewijs van belcwaamheid, dat bevoegdheid 

geeft voor lager nijverheidsonderwijs 

Bovendieil worden hiertoe gerekend te behoren leraren 
in a lgen'ieen vormend onderwijs, die in het bezit zijn 

' ,van de akte als onderwijzer 

Getal 1 wokol;jkse 
lessen van 
00 min. 

l 
I j 
2 
21 
3 

3½ 
4 

~ 
ä 
5! 

6 
6j 
7 
7½ 
s 

•! 
9 
91 

IU 
101 

Il 
li j 
12 
121 
13 

131 
14 
14! 
15 
15! 

SCHAAL 22 

Dienstjaren: 

0 1 2 J 4 J U J 8 j lO J 12 I 14 1 16 J IS J 20 

9 
13 
17 
21 
26 

30 
34 
38 
43 
47 

:\ 1 
55 
60 
64 
OH 

19 
23 
28 

3:! 
3; 
4 1 
46 
,)0 

:W 
:?t 
29 

1 
Il 
16 
21 
:?6 
31 

1 
I l 
16 
22 
27 
33 

:14 · :!6 38 
44. 
49 

:!9 41 
44 
49 

!itl 
113 
os 
73 
;s 

46 
;j:! 

!i7 
ä5 
00 

ftl I M 
Gi ï0 
ï2 i-6 
i7 8 l 
,2 87 

1 
12 
17 
23 
29 
:rn 

40 
40 
62 
5S 
63 

69 
74 
80 
80 
!,}2 

1 
12 
18 
24 
29 
30 

4 1 
47 
53 
59 
64 

70 
76 
82 
88 
U4 

1 
12 
18 
24 
30 
36 

42 
48 
i';4 

60 
66 

'it 
78 
84 
90 
96 

1 
13 
19 
25 
31 
37 

43 
49 
;j;j 

6 1 
67 

; 3 
79 
86 

13 
19 
25 

f 

13 
19 
26 

31 32 

381 38 

4-t 44 
50 5 1 

~~ j :! 
6!l . 7H 

7:'j 
8 1 
~7 

{Ij 

8:! 
8!1 

92 !)3 !);j 

98 100 102 

i2 
77 
81 
85 
89 

77 X2 S7 !12 IH 99 1()2 104 lfl6 108 
108 11 0 11 2 114 t12 ~i !J3 98 103 105 

:S6 !I:! !J~ 103 IO!l 11 1 114 11 6 11 8 120 
!l l Ui Jn:J 10!1 11 5 1 l î 120 l :l:? l :?i) l :!ï 
9:i Hl:? IUS 114 l :?0 12:J l :?6 128 131 133 

9! I U0 !Ui 113 l :!U 
98 10-t 111 ll!i l :?i) 

102 109 I IU 123 130 
106 114 i:! I 128 135 
l i l 119 126 134 141 

115 123 l:l l 139 146 
11 9 ltR' 136 1-W 152 
l :?3 l :J:! 1-l0 l-l9 157 
l :!8 1:1 ; J.,1.11 J"j.t, 163 
132 U I Jt,1J ! l ,i!J 168 

l :?H l :?!J 13:? 13-t 11:n i.ao 
13 1 134 13ï 1-10 143 1'4-6 

::~ ::~ :!i :~i I :;~ :~: 
1-Hl 152 15[1 l :i9 111:! 165 

154 1;";8 101 lll5 l lli~ l'i l 
160 164 167 l i l 174 178 
166 IU0 173 177 180 184 
172 175 l'i9 18:1 11sï l!J0 
1,77 181 )liä 18!) 193 196 
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SCHAAL 22 (ve,wlg) 

Oot.al 
wekelij kse 
le,;sen van 
60 min. 

Dienstjaren . 

1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 to 

f f f f r r f r f r r 
16 136 146 155 164 174 183 187 191 195 JOH :W3 
16j 140 150 160 169 179 189 193 197 20 1 20.5 209 
17 145 155 165 175 185 195 199 203 207 212 2 16 
171 149 159 169 180 190 200 204 209 2 13 218 222 
18 153 164 174 185 195 206 2 10 215 219 224 228 

181 157 168 179 190 200 211 216 22 1 225 230 234 
19 162 173 184 195 906 217 222 227 232 236 24 1 
191 166 177 189 200 ~11 223 228 233 238 242- 24 7 
:!O 170 182 194 205 2 17 229 234 239 244 249 t54 
.:!01 17( 186 198 210 222 234 239 245 250 255 260 

2 1 179 191 203 216 228 240 245 251 256 261 266 
.2 1j 183 195 208 22 1 233 246 25 1 257 262 267 272 
22 187 200 213 226 239 262 257 263 268 2ï4 279 
221 19r 204 218 231 244 257 263 269 274 ·280 285 
23 196 209 223 236 250 263 269 275 280 286 292 

23j 200 2 13 227 24 1 255 268 274 280 286 292 298 
2< 204 218 232 246 260 274 280 286 292 298 30< 
241 208 223 237 25 1 265 280 286 292 298 304 3 10 
25 213 228 242 257 27 1 286 292 29S 305 3 11 3 17 
251 217 232 247 262 276 29 1 298 30< 31 1 317 :t23 

20 221 237 252 267 282 297 304 3 10 317 323 330 
26j 225 24 1 256 272 287 303 309 316 323 329 336 
27 230 246 26 1 277 293 309 3 15 322 329 336 342 
271 234 250 266 282 298 314 321 328 335 342 348 
28 238 255 271 287 304 320 327 334 341 348 355 

281 24 1 257 274 290 307 323 330 337 344 352 359 
29 244 200 277 294 310 327 334 341 348 356 363 
29! 246 263 280 297 313 330 S37 344 352 359 366 
30 249 266 283 300 317 334 341 348 356 363 370 
30! 25 1 268 286 303 320 337 344 352 359 367 374 

3 1 254 27l- 289 306 323 341 348 356 363 371 378 
3 1j 256 274 29 1 309 326 344 351 359 366 374 382 
32 259 277 29< 312 330 348 355 363 370 378 386 
32! 26! 279 297 315 333 351 358 366 374 381 389 
33 264 282 300 318 336 354 362 370 378 385 393 

SCHAAL 22 lveroo/g) 

Getal 
wekelijk.se 
lc85Cn van 
60 min. 

Dienstjaren : 

J 4 J 6 J 8 1 10 J 12 1 14 J 16 1 18 1 to 

r f f f f f f f f f f 

33! 
l 

266 285 303 32 1 339 357 365 373 38 1 389 39î 
34 269 288 306 324 343 36 1 369 377 38i) 393 401 
34! 27 1 290 309 :l27 346 36-1 372 380 388 3S6 -104 
35 2i4: 293 312 33i 349 368 376 38-1 392 -1-00 -10 ,-.; 
35½ 276 205 :i 1:i 33-l 352 37 1 379 387 396 404 4 1:! 

3ii ~19 :?98 3 1.S 337 356 375 :1g3 391 400 408 41ti 
30! 28 1 301 320 340 3:,9 378 386 395 403 4 11 420 
3; 284 304 323 343 362 382 390 399 407 4 15 4.2-1 
37! 286 306 326 346 365 38;) 393 ◄ 02 4 10 419 4 27 
38 :?80 309 329 349 369 389 307 406 4 14 423 <3 1 

38! 292 :i l :? 33:! 3Jt 37:! 39:! ,oo 40" 41 7 420 1 -1:ij 

Bijzondere bepalingen bfj de srltalen 21 en 22 

Aktetoelage 
1. Indien de leraar die naar 20 of meer 

lessen per week wordt bezoldigd volgens 
schaal 21 of schaal 22, behalve het voor de 
indeling in de desbetreffende schaal gel
dende bewijs van bekwaamheid tot het ge
ven van onderwijs in een of meer leervak
ken een bewijs van bekwaamheid bezit tot 
het geven van onderwijs in een of meer 
andere leervakken, geniet hi~ deswege een 
vaste toelage van f 20 per maand mits 

a. de leervakken, in het leerplan van de 
school voorkomen en 
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b . het bewijs van bekwaamheid voor het 
onderwijs aan die school is vereist. 

2. Indien de leraar in het bezit is van 
meer dan één bewijs op grond waarvan hij 
aanspraak kan maken op de toelage van 
f 20 wordt deze toelage slechts voor één 
van die bewijzen toegekend. 

3. Met de bezitter van twee verschillen
de wijzen van bekwaamheid als bedoeld on
der 1 worden te dezen gelijkgesteld: 

de leraar die in het bezit is van het be
wijs van met goed gevolg afgelegd docto
raal examen aan een Nederlandse universi
teit of hogeschool of het diploma vaw. inge
nieur aan een Nederlandse hogeschool heeft 
verkregen; 

de leraar die in het bezit is van de akte 
M.O.P . en met tenminste 10 lessen per 
week is belast; 

de leraar die in het bezit is van een akte 
van bekwaamheid tot het geven van lager 
nijverheidsonderwijs en tevens van de akte 
als onderwijzer. 

4. Indien een leraar behalve een bewijs 
van bekwaamheid tot het geven van lager 
nijverheidsonderwijs, een bewijs van be
kwaamheid bezit tot het geven van onder
wijs, voortbouwend op dat, waarvoor eerst
bedoeld bewijs geldt, worden die bewijzen 
als één bewijs aangemerkt. 

c. Leraren belast met enkele lessen 

Voor leraren: 

in het bezit van 
de vereiste be

voegdheid 

niet in het bezit 
van de vereiste 

bevoegdheid 

SCHAAL 23 

1 

Per werkelijk gegeven 
Jes van 

60 min .: 150 min.: l 45 min.: 

1 

f f f 

3,60 3 2,70 

2,50 2,30 

Bijzondere bepaling bij schaal 23 

Deze regeling ~ worden toegepast voor 
leraren belast met enkele lessen, welke niet 
geregeld worden gegeven. In bijzondere ge
v allen ter beoordeling van de Minister kan 
zij ook gelde n voor lessen, die geregeld 
worden gegeven, mits niet meer dan 6 per 
week. 

d. Leraren belast met lessen, Welke tot 
het uitgebreid lager nijverheidsonder

wijs behoren 

1. D e leraar die in het bezit is van een 
of meer van de bevoegdheden vermeld in 
het Koninklijk besluit van 30 Maart 1935 
Staatsblad 162, bijlage B onder B , geniet 
een bezoldiging volgens schaal 11 voor les
sen van 60 minuten. 

2. D e leraar niet bedoeld onder 1 ge
niet een bezoldiging volgens schaal 21 of 22, 

verhoogd m et een vaste toelage van f 1 per 
wekelijkse les per maand. 
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e . Leraren belast met de leiding van a m-
bulante cursussen 

De leraar die belast is met de leiding va 
een of meer ambulante cursussen, genie 

n 
t 

n deswege per wekelijkse les, waarnaar zij 
wedde als leraar bij het ambulante onder 
wijs wordt vastgesteld, een vaste toelag e 
van f I per maand. 

HOOFDSTUK Vl 

Beambten op maandloon 

Afdeling 1 

Administratief personeel 

Getal leerli..ngleeecn van 
60 minuten per week: 

Rangen en groot.ste omvang van 

jongens- m eisjes• het administratief personeel per school: 
scholen: scholen: 

admini-

4000- 10000 3000- 8000 strat ief- 1 machine 
beombte _schrijver 
2e klasse 

ad.mini-

10000-20000 8000- 14000 stratief. 
schrijver machine-

béa.mbte schrijver 
Ie klasse 

ad.mini- lwmw-20000 14000 stratief. stratief. machine-
en groter en groter beambte beambte &0hrijvef' 

Je klasse 2e klasso 

Aan jongensscholen met minder dan 4000 en meisjeascholen 
:Oot minder dan 3000 leerlinglessen van 60 minuten per weck 
an onder goedkeuring van de Minister een administratieve kracht 

lvo:den aangesteld, waarvan de wedde wordt vastgesteld volgens 
laatselijke regeling tot een maximum van f 150 per maand. 

a. Admin·ietratie/ beambte Ie klasse 

B.B.R.A. , schaal n°. 142 . SCHAAL 24 

Dien.stj nren : 

0 1 2 
1 • 1 0 1 8 1 10 

{ 1 f 

1 
f 1 f 

1 

f 

\ 

f 

280 
1 

300 

1 

305 
1 

325 345 365 

b. Administratie/ beambte 2e /c/,aeee 

B.B.R.A., scha.al n°. 90 

SCHAAL 25 

Dienstjnren: 
0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 ·12 1 14 1 10 

i 

1 

f 

1 

{ 

1 

f 

1 

r 

1 

r 

1 

f 

1 

{ 

1 

f 
140 100 180 200 220 240 260 280 300 

c. Schrij ver 
~ B.B.R.A ., scha.al n°. 47 

SCHAAL 26 

Dienst.jaren: 
0 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 

7 
1 9 1 Il 

f 

1 

r 

1 

r 

1 

r 

1 

r 

1 

{ 

1 

f 

1 

r 

1 

f 
140 150 160 170 180 190 2 10 230 240 
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d. Machineschrijver 

B.B.R.A. , scha.al n°. 1 

SCHAAL 27 

Oienatjaron : 

1 1 4 

105 1 11 5 1 125 , 135 l 145 

Bijzondere bepalingen bij de schalen 24 tot 
en met 27 

1. De regeling geldt voor degenen die 
21 jaar of ouder zijn. 

2. De betrekking omvat een weektaak 
van ten minste 42 uur. Bij een gedeeltelijke 
weektaak worden de bedragen evenredig 
verminderd. 

3 . De regeling voor de administratief 
beambte Ie klasse en de administratief be
ambte 2e klasse geldt voor hen, die in het 
bezit zijn van ten minste een M.U.L.O.
diploma en een praktijk-diploma boekhou
den. 

4. Het getal administratieve beambten 
per school mag· ten hoogste zijn als is aan
gegeven voor de groep waartoe die school 
behoort. De hoofd- en hulpkracht(en) mo
gen niet in een hogere rang worden aan
gesteld dan voor iedere groep is bepaald. 
In verband met de omvang of de hoedanig
heid van de administratieve werkzaamhe
den aan de school kan de Minister, al of 
niet op voorstel van het bevoegd gezag, be
palen dat met minder personeel of met 
(een) beambte(n) in een lagere rang moet 
worden volstaan. 

5. Indien de aard van de werkzaamhe
den aan scholen met meer dan 2 5000 leer
linglessen dit motiveert, kan de Minister 
toestaan dat de administratief beambte 1e 
klasse wordt bezoldigd volgens schaal 152 
van het B.B.R.A., te weten: 

SCHAAL 28 

Dienstjaren : 

0 2 4 Ó 8 IO 1 12 1 14 

6. Bij een gecombineerde dag- en avond
school wordt het getal leerlinglessen per 
week bepaald door de som van de getallen 
leerlinglessen per week van de dagschool 
en van de avondschool. 

7. Voor de bepaling van het getal leer
linglessen per week worden de leerlingen 
van de opleiding voor leerkrachten bij het 
nijverheidsonderwijs voor meisjes dubbel 
geteld. 
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e. Admi.nistratief personeel aan 
avondscholen 

Administratieve beambten aan avond
scholen voor jongens die deze functie hetzij 
geheel hetzij gedeeltelijk regelmatig in de 
avonduren moeten vervullen, genieten op 
voorstel van het bevoegd gezag voor de 
werkzaamheden gedurende deze avonduren 
en voor de duur van de avondschool een 
wedde volgens onderstaande schaal. 

Rang: 

SCHAAL 29 

Per wekelijks 
uur per 
maand 

Maximum cctnl 
l,ezolrligde u1-e11 

per w<'<'k 

Administratief beambte 1 e kl. 

f 

10 

Administratief beambte 2e kl. 10 

Schrijver 

/ . J eugdig administratie/ personeel. 

Voor administratief personeel beneden de 21 -jarige leeftijd 
vindt de "Algemene loonregeling jeugdig administratief Rijks
personeel" overeenkomstige toepassing, 

Groep: 

A 

B 

Afdeling 2 

Huishoudsters 

SCHAAL 30 

Dienst.jaren: 

4 6 10 

175 190 205 220 235 :250 

160 170 180 190 200 2 10 

Bijzondere bepalingen bij schaal 3 0 

1. De schaal geldt voor ·huishoudsters 
die tenminste het getuigschrift van huis
houdkundige of dat van huishoudkundige 
t en plattelande bezitten. 

In bijzondere gevallen kan de Minister 
op verzoek van het bevoegd gezag van deze 
eis ontheffing verlenen. 

2. De Minister beslist in elk voorko
mend geval bij de aanstelling v olgens welke 
groep de huishoudster wordt bezoldigd. 

3. D e huishoudster die t evens is belast 
met de leiding van een van Rij kswege ge
subsidiëerd leerlingeninternaat, geniet des
wege een vaste toelage volgens schaal 20. 

Afdeling 3 

Werkmeesters 

SCHAAL 3 1 

Dienst.Jaren : 

0 1 2 1 4 1 6 1 8 1 10 1 12 1 14 1 16 1 18 20 

310 

Bijzonc/,ere bepa/i;i(J biJ school 3 J 

.De betrekking ~.mva.t een taak van tenminste 42 uur per week. 
Bu een gedeeltelukc weektaak worden de bedragen evenrndig 
vcrminderct. 

Afdeli ng 4 

Concierges 
a Concierges aan dagscho/,en 
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met, 5000- 10000 leerlinglessen per week B.B.R.A., schaal n' 

SCHAAL 32 

Dienstjaren· 
1 2 4 1 6 111 

1

, f 

200 210 

b. Concierges aan dagscholen 

met 10000 or meer leerlmglessen per week 8.B .R.A., schaal n°. 2 

SCHAAL 33 

Dienstjaren: 

0 1 2 1 4 0 1 8 10 1 12 

1

, r 
160 170 l 1 ;o l I oo 12~0 l 2 1 o l 220 

c. Oondergea aan avondscholen 

SCHAAL 34 

Getal werkuren 
VM 60 minuten 

per week: 
per maand: 

Getal werkuren 
van 60 minuten 

per week: 
per maand: 

1 6 8j 5 1 
l i 9 9 54 
2 12 91 57 
2½ 15 10 60 
3 18 10½ o, 

:i1 21 Il os 
4 24 l i j 69 
41 27 12 i2 
5 30 121 7fl 
51 33 13 78 

6 36 13½ 8 1 
6j 39 14 84 
7 42 141 87 
7½ 45 15 90 
8 4R _____ _,__ ___ __,'.__ _____ __;_ ___ , 

Bijzondere bepalir.gen bij sohaal 34 

t. Voor wedde komt in aanmerkïng ten 
hoogste het getal onder subsidieverband 
vallende uren van de schooltijd volgens de 
lesrooster na 6 uur 's avonds. 

2. Voor de aanstelling van een concierge 
aan een avondschool, die tevens verbonden 
is aan de dagschool, moet de avondschool 
t en minste 500 leerlinglessen per school
week omvatten. Voor de aanstelling van 
een concierge aan een afzonderlijke avond
school moet deze tenminste xooo leerling
lessen per schoolweek omvatten. 
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Ie kln.sse 

3 jaar en gehuwd ongehuwd 
ouder 

pe, pe, pe, pe, 
maand wctck m a.and woek 

ij a.ànvnng 
m ·l jcw.r . 

2 

" 3 
" 

" 4 " .. 6 " 6 
'' 

"jeugd-

~ 
14 laar 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 

22 ja.ar en 
ouder 

bij nanva ng 
nn I jaar 

2 
: 3 :: 
., 4 •• 
.. 5 " 
"6 .. 
~ 

jeugd- . 
regeling 

-'--c-----
14 jMr. 
15 
16 
17 
18 
19 " 
20 

184 42,24 173 39,84 
186 42,72 175 40,32 
188 43,20 177 40,80 
190 43,68 179 41,28 
192 44,16 181 41,76 
194 44,64 183 42,24 
196 45, 12 185 42,72 

34 7,68 34 7,68 
46 10,56 46 10,56 
63 14,40 63 14,40 
80 18,24 80 18,24 
98 22,56 98 22,56 

117 26,88 11 7 26,88 
136 31,20 136 31,20 
154 35,52 148 34,08 
175 40,32 167 38,40 

Ie kla.'l.'>e 

gehuwd 

po, 
mMnd 

1S2 
184 
186 
188 
190 
192 
194 

34 
46 
63 
80 
98 

117 
136 
154. 

pe, 
weck 

41,i6 
42,24 
42,72 
43,20 
43,68 
44,16 
44,64 

7,68 
10,56 
14,40 
18,24 
22,56 
26,88 
31,20 
35,52 

ongehuwd 

1 

pe, 1 pe, 
maand week 

r 
171 39,36 
173 3Ó,84 
175 40,33 
177 40,80 
179 41 ,28 
181 41 ,76 
183 42,24 

34 7,68 
46 10,56 
63 14,40 
80 18,24 
98 22,56 

11 7 26,88 
136 31,20 
l <8 34 ,08 

HOOFDSTUK VII 
Beambten op weekloon 

a . Stokers en machinisten 
B.B.R.A., bijlage B I groep 3 èn bijlage· B II groep 3 

&CH AAL 35 

2o kl...e 3e klasse 

gehuwd ongehuwd geh uwd ongehuwd 

pe, pe, pe, pe, P"' ':\ pe, pe, pc, 
maand woek - nd week maand week maand w_eek 

f 

175 40,32 167 38,4(l 163 37,44 15' 35,52 
177 40 ,80 169 38,88 165 37,92 156 36,-
l '9 .i ,28 171 39,!Hi 167 38,40 158 36,48 
181 41 ,76 173 39,84 169 38,88 160 36,90 
183 42,24 175 40,32 171 39,36 162 37,44 
185 42,72 177 40,80 173 39,84 164 37,9~ 
187 43,20 179 41 ,28 175 40,32 166 38,i-0 

32 7,20 32 i.:!0 30 6,72 30 6,72 
44 10,08 .. 10,08 ., 9,60 42 9,60 
50 13,44 59 13,44 56 12,96 56 12,96 
76 17,28 76 17 ,28 71 16,32 7 1 16,32 
94 21,60 94 21,60 90 20,64 90 20,64 
lil 25,44 lil .!5,44 107 24,48 107 24,48 
127 29,28 127 29,28 121 27,84 12 1 27,84 
146 33,GO 140 32,16 140 32, 16 13" 30,72 
167 38,40 169 36,48 l !i6 36,- 14S 34,08 

b. Por t ier& 

B.B.R.A., bijlage B [ groep 211 en bij lage B II groep 2 

SC HAA L 36 

2e klas.~ 

geh uwd 

pe, 
maand 

171 
173 
175 
177 
179 
181 
l83 

32 
44 
59 
76 
94 

l il 
127 
146 

"'" week 

39,36 
39,84 
40,32 
40,80 
H,28 
41,76 
42,24 

7,20 
10,08 
13,44 
17,28 
21,60 
25,44 
20,28 
33,60 

01 1gehuwd 

1~• 11~• maand weck 

163 37.44 
165 37,92 
167 :JS,·lO 
169 3R,8S 
171 39,36 
173 3!l,84 
17:ï .J0,32 

32 7,:W 
44 10,08 
ó9 13,44 
76 17 ,28 
94 21,60 
li l 25,44 
127 29,28 
140 32, 16 

gehuwd 

po, 
maand 

161 
163 
165 
167 
169 
171 
173 

30 
42 
50 
71 
90 

107 
121 
140 

po, 
week 

36,96 
37,44 
37,92 
38,40 
38,88 
3!),36 
3!.l,S4 

6,72 
9.60 

12,90 
10,32 
20,64 
24,48 
27.8-1 
32.16 

ongehuwd 

pe, 
maand 

152 
154 

""' 158 
160 
162 
164 

30 
42 
56 
71 
90 

107 
121 
134 

P" 
wook 

35,04 
35,52 
36,-
36,48 
36,96 
3i,44 
37,02 

6,72 
!J,60 

12,96 
16,32 
20,64 
24,48 
27,84 
3~, 7 2 

4e kl6SS8 

gehuwd ongohuwd 

pè, pe, pe, 
maand week m0.&nrl 

155 35,52 146 
157 36,- 148 
159 36,48 150 
161 36,96 152 
163 a i ,44 . 154 
16/i 37,92 156 
167 38,40 158 

30 6.72 30 
40 9, 12 40. 
55 12,48 55 
69 15,84 69 
86 19.68 86 

100 23,04 100 
115 20,40 11 5 
13 1 30,24 125 
148 3-1,08 140 

4.ç klasso 

gehuwd 

pe, 
ffll\and 

152 
154 
156 
158 
160 
162 
164 

30 
40 
5ó 
69 
86 

100 
11 5 
13 1 

pe, 
weck 

35,04 
3f>.52 
30.-
36,48 
36,96 
37,44 
37,9 2 

6.72 
U, 12 

12,48 
l"!i,84 
19,68 
23,04 
26.4.0 
30,24 

po, 
tnaand 

144 
146 
148 
150 
152 
154 
156 

30 
40 .,5 
69 
86 

100 
11 5 
125 

pe, 
Weèk 

33,60 
34,C~ 
34,5b 
35,04 
35,52 
36,-
36,48 

6,72 
9, 12 

12,48 
15,84 
19,68 
23,04 
26,40 
28,80 
32, 16 

pe, 
week 

33, 12 
33,60 
34,08 
34,56 
'35,0-1 
35,52 
36,......:. 

G,72 
9, 12 

12,48 
15,8,&, 
I0,68 
23,04 
26,40 
28.80 
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lo klm111e 

c. Hul7Xoncierge8, 

B.B.R.A., bij.lag• B l groep I 

SCHAAL 

2o klnseo 

22 jaar en gehuwd ongehuwd gehuwd i ongehuwd 
1 ouder 

pc, pe• pe• pe, pe, pe, 1 pe, pc, 
maand w~k ~d -,k ~nd ...,k moand weok 

r r ! ! r r r r 
bij of\nva.ng 107 38,40 159 ao,4a 169 30,48 150 34,66 
na. 1 jaor . 109 38,äS 161 30,96 16 1 30,06 152 35,0-l . 2 " 

171 30,36 163 37,44 163 37,44 15-l 35,52 

" 
3 ., 173 30,R-I 160 37,92 10, 37,02 156 36,-

" ' " "' 40.32 167 38,-10 167 3It40 1Ci8 36,48 

" ' ., lï7 40,80 169 3<:i,88 169 38,88 160 36.96 

" 6 i;g 41,28 171 3!1,36 171 30,36 102 :J7,"-'l 
---

jougd-
regeling ---

14 jnnr " 7,08 " 7,68 " 7.20 " 7,20 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 

" •• 10,66 •• 10,5.6 « 10,08 ... 10,08 

" 
63 1.f.,40 G3 U,40 ,. 13,•H !.iO 13,44 

" 
80 18.24 80 18,2-1 i5 17,28 7G 17 ,28 

" 96 22.08 •• 22.08 02 21,1!! 02 2 1. 12 
115 20.40 11 6 20.-&0 IOO 

1 

24,96 l flll 24,96 
13' 30,72 134 30,72 125 28,&,) 1~5 28,80 . 150 34,56 "' 33,12 142 32.61 1?6 3 1,20 

Bijzondere bepalingen bij de schalen 35, 
36 en 37 

,. De weeklonen gelden voor een ge
middelde werktijd van 48 uur per week. 

2. Werkuren boven 48 per week worden 
I 

met - gedeelte van het weekloon vergoed 
48 

met dien verstande dat de werkuren na 6 
uur 's avonds en de uren op Zaterdagmid
dag en op Zon- en feestdagen met 1,3 wor
den vermenigvuldigd voor de berekening 
van het totale getal uren, waarover het 
weekloon wordt vastgesteld, 

Behoort bij Koninklijk besluit van 30 
November 1948, Staatsblad No. I 518. 

Ons bekend, 
De Min. v, 0 ., K. en W . . TH, RUTTEN. 

De Min. v. Binn. z., J . H. v. MAARSEVEEN, 

De Min, van Financiën, ,P . LIEFTINCK. 

D e Min. v. Sociale Zaken, A. M. J oEKES, 
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bedienden. en L-r.u/lla 

en bijlage B Il groep 1 

37 

4o klaMO 

gohuwd ongehuwd gehuwd 
1 

ongehuwd 

pe, 1 pe, pe, 

1 

pe• pe, 

1 

pe, 

1 

pe, pe, 
maand ..... moand week maand weck maanu wook 

r 1 r ! 

1 

r r 

1 

r ! 
150 34,GG 142 32,{l,t, 14 2 32,04 133 30,72 
152 35,04- 1<4 33.12 "' 33,12 135 a1.:m 
15< 35.52 146 33,60 146 33,GO 137 3 1.68 
156 36,- 148 34,08 148 3-1,08 139 32,16 
158 36,48 150 34,56 150 34,66 141 32.64 
160 36,96 15' 3J,CM 152 35,0-l- 143 33,12 
162 37,'4 154 35,G~ 154 35,V2 145 33,G0 

30 0,72 30 6,72 30 6,72 00 6,72 
42 D,60 42 .... •• 9,12 40 9,12 ,. 12,Gs 56 12,96 .. 12,48 .. 12,<lS 

" 10,32 71 16.32 •• 15,84 69 15,84: 
88 20.16 88 20, 10 " 10,20 84 Hl,20 

105 

1 

24.- 105 24,- ·98 22,M 98 22,M 
11 9 27.36 119 27,36 113 25,02 113 25,92 
136 31,20 129 " Z<J,76 127 29,28 121 27,84. 

HULPTABEL 

voor de vaststelling van de weddebcdragcn per ma~md met inachtnemii 
van eventuele: 
korting wegens onbevoegdheid (kolom 7 of kolom 8) ; 
s1aodplaats- en/of ongehuwdenaftrek (kolommen 2 t/m 6). 

STANDPLAATS 
1 Il 11r en IV I 

G 

1 

0 G 0 G 0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10% 1 15% 
l 1 2 3 4 5 6 7 1 8 

7 6 7 6 7 6 7 6 
8 7 8 7 8 7 s 7 
9 8 9 8 9 8 9 " 

JO 9 10 9 10 9 9 9 
Il 10 Il 10 Il 10 10 10 
12 Il 12 11 12 Il Il Il 
13 12 13 12 12 Il 12 12 
14 13 14 13 13 12 13 12 

15 14 15 14 14 13 14 13 
16 15 16 15 15 14 15 14 
17 16 17 16 16 15 16 15 
18 17 18 17 17 16 17 16 
19 18 19 18 18 17 18 17 

20 19 20 19 19 18 18 17 
21 19 21 19 20 19 19 18 
22 20 22 20 21 19 20 19 
23 21 23 21 22 20 21 20 
24 22 24 22 23 21 22 21 

25 23 24 22 23 21 23 22 
26 24 25 23 24 22 24 23 
27 25 26 24 25 23 25 23 
28 26 27 25 26 24 26 24 
29 27 28 25 27 25 27 25 

G = gehuwd O - ongehuwd 

Toelichting 

Bedrag per maand volgens een schaal is bijv. (29j 
f 29 (kolom 1) word t, iodien onbevoegd (J 5 %) --► f 25 (kolom 8); 
f 25 (kolom 1) wordt, ind ien ongehuwd en standplaats 2c kl. --► 
r 21 (kolom 4). 
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30 28 29 27 
31 29 30 28 
32 30 31 29 
33 3 1 32 30 
34 32 33 31 

35 33 34 32 
36 34 35 33 
37 35 36 34 
38 36 37 35 
39 37 38 36 

40 38 39 37 
4 1 38 40 38 
42 39 4 1 38 
43 40 42 39 
44 41 43 40 

45 42 44 41 
46 43 45 42 
47 44 46 43 
48 45 47 44 
49 46 48 45 

50 47 48 45 
51 48 49 46 
52 49 50 47 
53 50 51 48 
54 51 52 49 

55 52 53 50 
56 }3 54 51 
57 54 55 52 
58 55 56 53 
59 56 57 54 

60 57 58 55 
61 57 59 56 
62 58 60 57 
63 59 61 57 
64 60 62 58 

H G """ gehuwd. 0 ""' ongehuwd. 
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28 26 
29 27 
30 28 
31 29 
32 30 

33 31 
34 32 
35 33 
35 33 
36 34 

37 35 
38 36 
39 37 
40 38 
41 38 

42 39 
4 3 40 
44 41 
45 42 
46 43 

46 43 
47 44 
48 45 
49 46 
50 47 

51 48 
52 49 
53 50 
54 51 
55 52 

56 53 
57 54 
58 55 
58 55 
59 56 
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Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 15 % 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 
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7 1 8 1 1 2 3 1 4 5 1 6 

27 26 65 6 1 63 S9 60 57 
28 27 66 62 64 60 61 57 
29 28 67 63 65 61 62 58 
30 29 68 64 66 62 63 59 
3 1 29 69 65 67 63 64 60 

32 30 70 66 68 64 65 61 
33 31 'YI 67 69 65 66 62 
34 32 72 68 70 66 67 63 
35 33 73 69 71 67 68 64 
36 34 74 70 72 68 69 65 

36 34 75 71 72 68 69 65 
37 35 76 72 n 69 70 66 
38 36 
39 37 
40 38 

77 73 74 70 71 67 
78 74 75 71 72 68 
79 75 76 72 73 69 

41 39 80 76 77 73 74 70 

42 40 
43 40 
44 41 
45 42 

81 76 78 74 75 71 
82 77 79 75 76 72 
83 78 80 76 77 73 
84 79 81 76 78 74 

45 43 
46 44 
47 45 
48 46 
49 46 

85 80 82 77 79 75 
86 81 83 78 80 76 
87 82 84 79 81 76 
88 83 85 80 8 1 76 
89 84 86 81 82 77 

50 47 
5 1 48 
52 49 
53 50 
54 51 

90 85 87 82 83 78 
9 1 86 88 83 84 79 
92 87 89 84 85 80 
'93 88 90 85 86 81 
94 89 91 86 87 82 

54 51 
55 52 
56 53 
57 54 
58 5S 

95 90 92 87 88 83 
96 9 1 93 88 89 84 
97 92 94 89 90 85 
98 93 95 90 91 86 
99 94 96 91 92 87 
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Onbevoegd 
(kolom 1) 
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7 1 8 
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0 G 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1~ 
1 1 

2 3 1 4 5 1 6 7 1 8 

59 56 
60 57 
61 57 
62 58 
63 59 

100 95 96 91 92 87 90 BS 
l01 95 97 92 93 88 91 86 
102 96 98 93 94 89 92 87 

l03 97 99 94 95 90 93 88 
104 98 100 95 96 91 94 89 

63 60 
64 61 
65 62 
66 63 
67 63 

l05 99 l01 95 97 92 95 90 
l06 100 102 96 98 93 96 9 1 
l07 101 103 97 99 94 97 91 
!Oo l02 104 98 100 95 98 92 
109 l03 105 99 l01 95 99 93 

68 64 
69 65 
70 66 
71 67 
72 68 

1 IO 104 l06 100 102 96 99 94 
111 l05 107 101 103 97 l00 95 
112 106 108 l02 104 98 101 96 
11 3 l07 l09 l03 104 98 l02 97 
114 108 110 104 105 99 l03 97 

72 68 
73 69 
74 70 
75 71 
76 72 

115 109 lil l05 106 100 l04 98 
116 110 11 2 106 107 l01 105 99 
117 111 11 3 107 108 102 l06 100 
118 112 11 4 l08 109 103 107 101 
119 113 11 5 109 110 104 108 102 

77 73 
78 74 
79 74 
80 75 
81 76 

120 114 116 110 11 1 105 108 102 
12 1 114 117 111 112 l06 109 103 
122 1)5 11 8 112 113 107 11 0 104 
123 11 6 11 9 113 114 108 111 105 
124 11 7 120 114 115 109 112 l06 

81 77 
82 78 
83 79 
84 80 
85 80 

125 11 8 120 11 4 115 109 113 l07 
126 11 9 121 11 4 11 6 110 114 108 
127 120 122 11 5 11 7 111 11 5 108 
128 121 123 11 6 11 8 11 2 11 6 109 
129 122 124 11 7 11 9 113 11 7 110 

86 81 
87 82 
88 83 
89 84 
90 85 

130 123 125 11 8 120 114 117 111 
131 124 126 119 121 11 4 118 11 2 
132 125 127 120 122 115 11 9 li l 

1-33 126 128 121 123 116 120 114 
134 127 129 122 124 11 7 121 114 

G = gehuwd. 0 =- ongehuwd. 
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135 
136 
137 
138 
139 

140 
141 
142 
143 
144 

145 
146 
147 
148 
149 

I SO 
151 
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I SS 
156 
157 
158 
159 

160 
161 
162 
163 
164 

165 
166 
167 
168 
169 

I 

1 
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II 

p G 

1 
2 3 1 

128 130 
129 131 
130 132 
131 133 
132 134 

133 135 
133 136 
134 137 
135 138 
136 139 

137 140 
138 141 
139 142 
14) 143 
14 1 144 

142 144 
143 145 
144 146 
145 147 
146 148 

147 149 
148 ISO 
149 15 1 
150 152 
151 153 

152 154 
152 155 
153 156 
154 157 
155 158 

156 159 
157 i60 
158 161 
159 16Z 
160 163 

STANDPLAATS 

111 en IV 

0 G 

1 

0 

4 s 1 p 

123 125 11 8 
124 126 119 
125 127 120 
126 127 120 
127 128 12 1 

128 129 122 
129 130 123 
130 131 124 
131 132 125 
132 133 126 

133 134 127 
133 135 128 
134 136 129 
135 137 130 
136 138 131 

136 138 131 
137 139 132 
138 140 133 
139 14 1 133 
140 142 134 

141 143 135 
142 144 136 
143 145 137 
144 146 138 
145 147 139 

146 148 140 
147 149 14 1 
148 I SO 142 
149 150 142 
150 151 143 

151 152 144 
152 153 145 
152 154 146 
153 155 147 
154 156 148 i 
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STANDPLAATS 

1 1 II lil en IV 

Onbevoegd 
(kolo m 1) 

10% ·1 15% 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 0 

7 1 8 1 1 2 3 1 4 s 1 6 

122 11 5 170 16 1 164 155 157 149 
123 116 17 1 162 165 156 158 150 
124 11 7 172 163 166 157 159 151 
125 11 8 173 164 167 158 160 152 
126 11 9 174 165 168 159 161 152 

126 11 9 175 166 168 159 161 152 
127 120 176 167 169 160 162 153 
128 12 1 177 168 170 16 1 163 154 
129 122 178 169 171 162 164 155 
130 123 179 170 172 163 165 156 

131 124 180 171 173 164 166 157 
132 125 181 17·1 174 165 167 158 
133 125 182 172 175 166 168 159 
134 126 183 173 176 167 169 160 
135 127 184 174 177 168 170 161 

135 128 185 175 178 169 171 162 
136 129 186 176 179 170 172 163 
137 130 187 177 180 171 173 164 
138 131 188 178 18 1 17 1 173 164 
139 131 189 179 182 172 174 165 

140 132 190 180 183 173 175 166 
14 1 133 191 181 184 174 176 167 
142 134 192 182 185 175 177 168 
143 135 193 183 186 176 178 169 
144 136 194 184 187 177 179 170 

144 136 195 185 188 178 180 171 
145 137 196 186 189 179 181 171 
146 138 197 187 190 180 182 172 
147 139 198 188 191 181 183 173 
148 140 199 189 1°92 182 184 174 

149 14 1 200 190 192 182 184 174 
150 142 201 190 193 183 185 175 
151 142 202 191 194 184 186 176 
152 143 203 192 195 185 187 177 
153 144 204 193 196 186 188 178 

G - gehuwd . 0 - ongehuwd. 

STANDPLAATS 

I I Il 111 en IV I 

Onbevoegd 
(kolom 1) G 0 G 0 G 0 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % j IS-% 10% 1 15 % 

7 r 8 1 2 3 4 5 6 7 
1 

8 

153 145 205 194 197 187 189 179 185 175 
154 146 206 195 198 188 190 180 186 176 
155 147 207 196 199 189 191 181 187 176 
156 148 208 197 200 190 192 182 188 177 
157 148 209 198 201 190 193 183 189 178 

158 - 149 210 199 202 191 194 184 189 179 
159 150 211 200 203 192 195 185 190 180 
160 151 212 20 1 204 193 196 186 191 181 
161 152 213 202 205 194 196 186 192 182 
162 153 21 4 203 206 195 197 187 193 182 

162 153 215 204 207 196 198 188 194 183 
163 154 216 205 208 197 199 189 195 184 
164 :;~ 165 

217 206 209 198 200 190 196 185 
218 207 210 199 20 1 190 197 186 

166 157 219 208 211 200 202 19 1 198 187 

167 158 220 209 212 201 203 192 198 187 
168 159 22 1 209 213 202 204 193 199 188 
169 159 
170 160 

222 2 10 214 203 205 194 200 189 
223 2 11 215 204 206 195 201 190 

171 161 224 212 216 205 207 196 202 191 

171 162 225 2 13 2 16 205 207 196 203 192 
172 163 226 214 217 206 208 197 204 193 
173 164 227 215 218 207 209 198 205 193 
174 165 228 2 16 219 208 210 199 206 194 
175 165 229 217 220 209 2 11 200 207 195 

176 166 230 218 221 209 212 201 207 196 
177 167 231 219 222 210 213 202 208 197 
178 168 232 220 223 2 11 214 203 209 198 
179 169 233 22 1 224 212 215 204 210 199 
180 170 234 222 225 213 216 205 211 199 

180 170 235 223 226 214 217 206 212 200 
181 171 236 224 227 215 218 207 213 201 
182 172 237 225 228 216 219 2Q8 214 202 
183 173 238 226 229 217 219 208 215 203 
184 174 239 227 230 218 220 209 216 204 

G =- gehuwd. 0 - ongehuwd . 
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LQ --1 t 1 STANDPLAATS STANDPLAATS STANDPLAATS 

I II lil en IV 1 r Il IIl en IV r I Il JJI en IV 1 ..... 

1 1 1 1 1 1 1 1 

1 ril G 0 G 0 G 0 
Onbevoegd 

G 0 G 0 G 0 
Onbevoegd G 0 G 0 G 0 

Onbevoegd 
(kolom 1) (kolom 1) (kolom 1) 

10% 1 I S% 10 % 1 IS % 10% 1 15% 

1 1 1 2 ·3 
1 

4 s 1 6 7 
1 8 1 

1 
2 3 1 4 s 1 6 7 1 8 1 1 2 3 1 4 s 

1 6 7 
1 8 

1 240 228 23 1 219 22 1 209 216 204 27S 261 264 250 253 240 248 234 310 294 298 283 286 27 1 279 264 

24 1 228 232 220 222 210 217 205 276 262 26S 25 1 254 24 1 249 235 311 295 299 284 287 272 280 265 

242 229 233 22 1 223 211 2 18 206 277 263 266 252 255 242 250 236 312 296 300 285 288 273. 2H 266 

1 243 230 234 222 224 2 12 219 207 278 264 267 253 256 243 25 1 237 313 297 301 285 288 273 282 267 
1 244 231 235 223 225 2 13 220 208 279 265 268 254 257 244 252 238 314 298 302 286 289 274 283 267 

245 232 236 224 226 214 22 1 209 280 266 269 255 258 245 252 238 315 299 303 287 290 275 284 268 
246 233 237 225 227 2 15 222 210 28 1 266 270 256 .259 246 253 239 31 6 300 304 288 29 1 276 285 269 

247 234 238 226 228 2 16 223 2 10 282 267 27 1 257 260 247 254 240 317 JO i 305 289 292 277 286 270 

248 235 239 227 229 2 17 224 2 11 283 268 272 258 26 1 247 255 24 1 318 302 306 290 293 278 287 27 1 

249 236 240 228 230 218 225 212 284 269 273 259 262 248 256 242 319 303 307 291 294 279 288 272 

250 237 240 228 230 218 225 213 285 270 274 260 26] 249 257 243 320 304 308 292 295 280 288 272 

251 238 241 22S 23 1 219 226 2 14 286 271 275 261 264 250 258 244 321 304 309 293 296 281 289 273 
252 239 242 229 232 220 227 2 15 287 272 276 262 265 25 1 259 244 322 305 310 294 297 282 290 274 
253 240 243 230 233 22 1 228 216 288 273 277 263 265 25 1 260 245 323 306 3 11 295 298 283 291 275 

254 24) 244 23 1 234 222 229 216 289 274 278 264 266 252 261 246 324 307 312 296 299 284 292 276 

255 242 245 232 235 223 230 217 290 275 279 265 267 253 261 247 325 308 312 296 299 284 293 277 

256 243 246 233 236 224 23 1 2 18 29 1 276 280 266 268 254 262 248 326 309 lil 297 300 285 294 278 
257 244 247 234 237 225 232 2 19 292 277 28 1 266 269 255 263 249 327 310 314 298 301 285 295 278 

258 245 248 235 238 226 233 220 293 278 282 267 270 256 264 250 328 311 315 299 302 286 296 279 

259 246 249 236 239 227 234 221 294 279 283 268 271 251 265 250 329 312 316 300 303 287 297 280 

260 247 250 l l7 240 228 234 22 1 295 280 284 269 272 258 266 • 25 1 330 313 317 JOi 304 288 297 28 1 

26 1 247 25 1 238 24 1 228 235 222 296 28 1 285 270 273 259 267 252 331 314 318 302 305 289 298 282 

262 248 252 239 242 229 236 223 297 282 286 27 1 274 260 268 253 332 315 319 303 306 290 299 283 
263 249 253 240 242 229 237 224 298 283 287 272 275 26 1 269 254 333 316 320 304 307 29 1 JOO 284 
264 250 254 24 1 243 230 238 225 299 284 288 273 276 262 270 255 334 317 321 304 308 292 301 284 

265 25 1 255 242 244 23 1 239 226 300 285 288 273 276 262 270 -255 335 318 322 JOS 309 293 302 285 
1 . 266 252 256 243 245 232 240 227 301 28S 289 274 .277 263 271 256 336 319 323 ]06 310 294 303 286 

267 253 257 244 246 233 24 1 227 302 286 290 27S 278 264 272 257 337 320 324 307 li l 295 304 287 
268 254 258 245 247 234 242 228 303 287 291 276 279 265 273 258 338 321 325 308 311 295 305 288 
269 255 259 246 248 235 243 229 304 ,288 292 277 ,280 266 274 259 339 322 326 309 312 296 306 289 

270 256 260 247 249 236 243 230 305 289 293 278 281 266 275 260 340 323 327 310 lil 297 306 289 

1 27 1 257 26 1 247 250 237 244 23 1 306 290 294 279 282 267 276 26 1 34 1 323 328 311 314 298 307 290 

1 272 258 262 248 25 1 ii8 245 232 307 29 1 295 280 283 268 277 .26 1 342 324 329 312 315 299 308 29 1 

1 

273 
1 

259 263 249 252 l39 246 233 308 292 296 28 1 284 269 278 262 343 325 330 l i l 316 300 309 292 
274 260 264 250 , 253 240 247 233 309 293 297 282 285 270 279 263 344 326 lll 314 317 301 310 293 

1 ~ 
G - gehuwd. 0 - ongebuv.id, G - gehuwd. 0 - ongehuwd. G - gehuwd. 0 - ongehuwd. 
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G 0 G 0 G 0 
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34,l 327 332 315 318 302 
346 328 333 316 319 303 
347 329 334 317 320 304 
348 330 335 318 321 304 
349 331 336 319 322 305 

350 332 336 119 322 305 
351 333 337 320 323 306 
352 334 338 321 324 307 
353 335 339 322 325 308 
354 336 340 323 326 309 

355 337 341 323 327 310 
356 338 342 324 328 311 
357 339 343 325 329 312 
358 340 344 326 330 313 
359 341 345 327 331 314 

360 342 346 328 332 315 
361 342 347 329 333 316 
362 343 348 330 334 317 
363 344 349 331 334 317 
364 345 350 332 335 318 

365 346 351 333 336 319 
366 347 352 334 337 320 
367 348 353 335 338 321 
368 349 354 336 339 322 
369 350 355 337 3~ 323 

370 351 356 338 341 323 
371 352 357 339 342 324 
372 353 358 340 343 325 
373 354 359 341 344 326 
374 355 360 342 345 327 

375 356 360 342 345 327 
376 351 361 342 346 328 
377 358 362 343 347 329 
378 359 363 344 348 330 
379 360 364 345 349 331 

0 - gehuwd. 0 - ongehuwd. 
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(kolom 1) 

10 % 1 Il% 

7 1 8 

311 294 
312 295 
313 295 
314 296 
315 297 

315 298 
316 299 
317 300 
318 JOi 
319 JOi 

320 302 
321 303 
322 304 
323 305 
324 306 

324 306 
325 307 
326 308 
327 309 
328 310 

329 l il 
330 312 
331 312 
332 313 
333 314 

333 315 
334 31ti 
335 317 
336 318 
337 318 

338 319 
339 320 
340 321 
341 322 
342 323 
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380 361 365 346 350 332 
381 361 366 347 351 333 
382 362 367 348 ~52 334 
383 363 368 349 353 335 
384 364 369 350 354 336 

385 365 370. 351 355 337 
386 366 371 352 356 338 
387 367 372 353 357 339 
388 368 373 354 357 339 
389 369" 374 355 358 340 

390 370 375 356 359 341 
391 371 376 357 360 342 
392 372 377 358 361 342 
393 373 378 359 362 343 
394 374 379 360 363 344 

395 375 380 361 364 345 -
396 376 381 361 365 346 
397 377 382 362 366 347 
398 378 383 363 367 348 
399 379 384 364 368 349 

400 380 384 364 368 349 
401 380 385 365 369 350 
402 381 386 366. 170 351 
403 382 387 367 371 352 
404 383 388 368 372 353 

405 384 389 369 373 354 
406 385 390 370 374 355 
407 386 391 37 1 375 356 
408 387 392 372 376 357 
409 388 393 373 377 358 

410 389 394 374 378 359 
411 390 395 375 379 160 
412 39 1 396 376 380 361 
413 392 397 377 380 361 
414 393 398 378 381 361 
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(kolom 1) 

10 % 1 IS% 

7 1 8 1 
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1 
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342 323 415 394 399 379 382 362 374 353 
343 324 
344 325 

416 395 400 380 383 363 375 354 
417 396 40 1 380 384 364 376 355 

345 326 418 397 402 381 385 365 377 356 
346 327 419 398 403 382 386 366 378 357 . 
347 328 420 399 404 383 387 367 378 357 
348 329 
349 329 
350 330 
351 331 

421 399 405 384 388 368 379 358 
422 400 406 385 389 369 380 359 
423 401 40"/ 386 390 370 381 360 · 
424 402 408 387 391 371 382 361 

351 332 
352 333 
353 334 
354 335 
355 335 

425 403 408 387 391 371 383 362 
426 404 4J9 388 392 372 384 363 
427 405 410 389 393 373 385 363 
428 406 411 390 394 374 386 364 
429 407 412 391 395 375 387 365 

356 336 
357 337 
358 338 
359 339 
360 340 

430 408 413 392 396 376 387 31\6 
431 409 414 393 397 377 388 367 
432 410 415 394 398 378 389 3§8 
433 4 11 416 395 399 379 390 369 
434 4 12 417 396 400 380 391 369 

360 340 
361 34 1 
362 342 
363 343 
364 344 

435 413 418 397 401 380 392 370 
436 414 419 398 402 381 39J 371 
437 415 420 399 403 382 394 372 
438 416 421 399 403 382 395 373 
439 417 422 400 404 383 396 374 

' 365 345 
366 346 
367 346 
368 347 
369 348 

44n 418 423 401 405 384 396 374 
44 1 418 424 402 406 385 397 375 
442 419 425 403 407 386 398 376 
443 420 426 404 408 387 399 377 
444 42 1 427 405 409 388 400 378 

369 349 
370 350 
371 351 
372 352 
373 352 

44S 422 428 406 410 389 401 379 
446 423 429 407 4 11 390 402 380 
447 424 430 408 412 391 403 380 
448 425 431 409 413 392 404 381 
449 42b 432 410 414 393 40S 382 

0 • gehuwd. 0 - ongct.uwd. 
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427 432 
428 433 
429 434 
430 435 
431 436 

432 437 
433 438 
434 439 
435 440 
436 441 

437 442 
437 443 
438 444 
439 445 
440 446 

441 447 
442 448 
443 449 
444 450 
445 451 

446 452 
447 453 
448 454 
449 455 
450 456 

451 456 
452 457 
453 ·458 
454 459 
455 460 

456 461 
456 462 
457 463 
458 464 
459 465 

STANDPLAATS 

Ill en IV 

0 G 0 

4 5 6 

410 414 393 
411 4 15 394 
412 4 16 395 
413 417 396 
414 4 18 397 

415 419 398 
416 420 399 
417 421 399 
418 422 400 
418 423 401 

419 424 402 
420 425 403 
421 426 404 
422 426 404 
423 427 405 

424 428 406 
425 429 407 
426 430 408 
427 431 409 
428 432 410 

429 433 411 
430 434 412 
431 435 4 13 
432 436 414 
433 437 4 15 

433 437 415 
434 438 416 
435 439 417 
436 440 41 8 
437 441 41 8 

437 442 419 
438 443 420 
439 444 4 21 
440 445 422 
441 446 423 
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405 383 
406 384 
407 385 
408 386 
409 386 

410 387 
411 388 
4 12 389 
413 390 
414 39 1 

414 391 
415 392 
416 393 
417 394 
418 395 

419 396 
420 397 
421 397 
422 398 
423 399 

423 400 
424 401 
425 402 
426 403 
427 404 

428 404 
429 405 
430 406 
43 1 407 
432 408 

432 408 
433 409 
434 410 
435 4 11 
436 4 12 
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485 460 466 442 447 424 437 413 520 494 500 475 479 455 468 442 
486 461 467 443 448 425 438 414 521 494 501 475 480 456 469 443 
487 462 468 444 449 426 439 414 
488 463 469 445 449 426 440 415 

522 495 502 476 48 1 456 470 444 
523 496 503 477 482 457 471 445 

489 464 470 446 450 427 441 416 524 497 504 478 483 458 472 446 

490 465 47 1 447 451 428 44 1 4 17 
49 1 466 472 448 452 429 442 418° 

525 498 SOS 479 483 458 473 447 
526 499 505 479 484 459 474 448 

492 467 473 449 453 430. 443 419 527 500 506 480 485 460 475 448 
493 468 474 450 454 431 444 420 528 501 507 481 486 461 476 449 
494 469 475 451 455 432 445 420 529 502 508 482 487 462 477 450 

495 470 476 452 456 433 446 421 530 503 509 483 488 463 477 451 
496 471 477 453 457 434 447 422 531 504 510 484 489 464 478 452 
497 472 418 454 458 435 448 423 532 505 511 485 490 465 479 453 
498 473 479 455 459 436 449 424 533 506 512 486 491 466 480 454 
499 474 480 456 460 437 450 425 534 507 513 487 492 467 48 1 454 

500 475 480 456 460 437 450 425 535 508 514 488 493 468 482 455 
501 475 48 1 456 461 437 45 1 426 536 509 515 489 494 469 483 456 
502 476 482 457 462 438 452 427 537 510 51 6 490 495 470 484 457 
503 477 483 .458 463 439 453 428 538 511 517 491 495 470 485 458 
504 478 484 459 464 440 454 429 539 512 518 492 496 471 486 459 

SOS 479 485 460 465 441 455 430 540 513 519 493 497 472 486 469 
506 480 486 461 466 442 456 431 541 513 520 494 498 473 487 460 
507 481 487 462 467 443 457 43 1 542 514 521 494 499 474 488 461 
508 482 488 463 468 444 458 432 543 SIS 522 495 500 475 489 462 
509 483 489 464 469 44j 459 433 544 516 523 496 501 475 490 463 

510 484 490 465 470 446 459 434 545 517 524 497 502 476 491 464 
511 485 491 466 471 447 460 435 546 51 8 525 498 503 477 492 465 
512 486 4921 467 472 448 46 1 436 547 519 526 499 504 478 493 465 
513 487 493 468 472 448 462 437 548 520 527 500 SOS 479 494 466 
51 4 488 494 469 473 449 463 437 549 521 528 501 506 480 495 467 

515 489 495 470 474 450 464 438 550 522 528 501 506 480 495 468 
516 490 496 471 475 45 1 465 439 551 523 529 502 507 481 496 469 
517 491 497 472 476 452 466 440 552 524 530 SJ3 508 482 497 470 
51 8 492 498 473 477 453 467 441 553 525 531 504 509 483 498 471 
519 493 499 474 478 454 468 442 554 526 532 SOS 510 484 499 471 

G - gehuwd. 0 - ongehuwd. •O .,. gehuwd. 0 - ongehuwd. 
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564 

565 
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580 
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527 533 
528 534 
529 535 
530 536 
531 537 

532 538 
532 539 
533 540 
534 541 
535 542 

536 543 
537 544 
538 545 
539 546 
540 541 

541 548 
542 549 
543 550 
544 551 
545 552· 

546 552 
547 553 
548 554 
549 55-5 
550 556 

551 557 
551 558 
552 559 
553 560 
554 561 

555 562 
556 563 
551 564 
558 565 
559 566 
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506 511 485 
507 512 486 
508 513 487 
509 514 488 
510 , 515 489 

511 516 490 
512 517 491 
513 518 492 
513 518 492 
514 519 493 

515 520 494 
516 521 494 
517 522 495 
518 523 496 
519 524 497 

520 525 498 
521 526 499 
522 527 500 
523 528 501 
524 529 502 

524 529 502 
525 530 503 
526 531 504 
527 532 505 
528 533 506 

529 ~34 507 
530 535 508 
531 536 509 
532 537 510 
532 538 511 

533 539 512 
534 540 513 
535 541 513 
536 541 513 
537 542 514 

'ë1; G - gebuwl!, O " 9ngehuwd. -

STANDPLAATS 

1 1 II lil en IV 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 IS % 
1 1 8 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 

1 
1 

2 3 1 
4 5 1 6 

500 472 
501 473 
502 474 
503 475 
504 476 

590 560 567 538 543 515 
591 561 568 539 544 516 
592 562 569 540 545 517 
593 563 570 541 546 '18 
594 564 571 542 547 519 

504 476 
505 477 
506 478 
507 479 
508 480 

595 565 512 543 548 520 
596 566 573 544 549 521 
597 567 574 545 550 522 
598 568 575 546 SSI 523 
599 569 576 541 552 524 

509 481 
510 481 
511 482 
512 483 
513 484 

600 570 576 541 552 524 
601 570 577 548 553 525 
602 57 1 578 549 554 526 
603 572 519 550 555 527 
604 573 580 551 556 528 

513 485 
514 486 
515 487• 
516 488 
517 488 

605 574 581 SS I 551 529 
606 575 582 552 558 530 
f07 516 583 553 559 531 
608 511 584 554 560 532 
609 518 585 555 561 532 

518 489 
519 490 
520 491 
521 492 
522 493 

610 519 586 556 562 533 
611 580 587 551 563 534 
612 581 588 558 564 535 
613 582 589 559 564 535 
614 583 590 560 565 536 

522 493 
523 494 
524 495 
525 496 
526 497 

615 584 591 561 566 537 
616 585 592 562 567 538 
617 586 593 563 568 539 
6 18 587 594 564 569 540 
619 588 595 565 510 541 

527 498 
528 499 
529 499 
530 500 
531 501 

620 589 596 566 571 542 
621 589 591 567 572 543 
622 590 598 568 573 544 
623 591 599 569 514 545 
624 592 600 570 575 546 

G - gehuwd. 0 -= ongehuwd. 

STANDPLAATS 

1 1 Il lil en IV 1 

Onbevoegd 
(kolom 1) G 0 G 0 G 0 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 IS% 10 % 15 % 

1 8 1 2 3 1 4 5 6 1 8 

531 502 625 593 600 570 575 546 563 532 
532 503 626 594 60 1 570 576 547 564 533 
533 504 627 595 602 57 1 577 548 565 533 
534 505 628 596 603 572 578 549 566 534 
535 505 629 597 604 573 519 550 561 535 

536 506 630 598 605 574 580 55 1 567 536 
537 507 63 1 599 606 575 58 1 551 568 537 
538 508 632 600 607 576 582 552 569 538 
539 509 633 60 1 608 577 583 553 570 539 
540 510 634 602 609 578 584 554 571 539 

540 510 635 603 610 519 535 555 572 540 
541 511 636 604 61 1 580 586 556 573 541 
542 512 
543 513 

637 605 612 581 587 551 574 542 
638 606 613 582 581 551 515 543 

544 514 639 607 614 583 588 558 576 544 

545 SIS 640 608 615 584 589 559 516 544 
546 516 
547 516 
548 517 
549 518 

641 608 616 585 590 560 511 545 
642 609 617 586 59 1 561 578 546 
643 6IO 618 587 592 562 579 547 
644 611 619 588 593 563 580 548 

549 519 
550 520 
551 521 
552 522 
553 522 

645 612 620 589 594 564 581 549 
646 613 62 1 589 595 565 582 550 
647 614 622 590 596 566 583 550 
648 6 15 623 591 597 567 584 55 1 
649 616 624 592 598 568 585 552 

554 523 
555 524 
556 525 
557 526 
558 527 

650 617 624 592 598 568 585 553 
65 1 6 18 625 593 599 569 586 554 
652 6 19 626 594 600 510 587 555 
653 620 627 595 601 510 588 556 
654 62 1 628 596 602 57 1 589 556 

558 527 
559 528 
560 529 
561 530 
562 531 

655 622 629 597 603 572 590 551 
656 623 630 598 604 573 59 1 558 
651 624 63 1 599 605 574 592 559 
658 625 632 600 606 515 593 560 
659 626 633 601 607 576 594 561 

0 - gehuwd. 0 "'"' ongehuwd. 
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STANDPLAATS 

1 Il lil en IV 

G 

1 

0 G 0 G 

1 

0 

1 1 2 3 4 5 6 

660 627 634 602 608 577 
66 1 627 635 603 609 578 
662 628 636 604 6 10 579 
663 629 637 605 610 579 
664 630 638 606 6 11 580 

665 631 639 607 6 12 581 
666 632 640 608 613 582 
667 633 641 608 614 583 
668 634 642 609 6 15 584 
669 635 643 610 616 585 

670 636 644 6 11 6 17 586 
671 637 645 612 618 587 
672 638 646 6 13 6 19 588 
673 639 647 6 14 620 589 
674 640 648 615 621 589 

675 641 6'18 615 621 589 
676 642 649 616 622 590 
677 643 650 617 623 59 1 
678 644 651 6 18 624 592 
679 645 652 6 19 625 593 

680 646 653 620 626 594 
68 1 646 654 62 1 627 595 
682 647 655 622 628 596 
683 648 656 623 629 591 
684 649 657 624 630 598 

685 650 658 625 631 599 
686 65 1 659 626 632 600 
687 652 660 627 632 600 
688 653 661 627 633 60 1 
689 654 662 628 634 602 

690 655 663 629 635 603 
691 656 664 630 636 604 
692 657 665 631 637 605 
693 658 666 .632 638 606 
694 659 667 633 639 607 

0 - gehuwd. 0 .,. ongehuwd. 

1 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 IS % 

7 8 

594 561 
595 562 
596 563 
597 564 
598 565 

599 566 
600 561 
liOJ 561 
602 568 
603 569 

603 510 
604 571 
605 572 
606 573 
607 573 

608 574 
609 515 
610 576 
611 577 
6 12 578 

612 578 
6 13 519 
6 14 580 
615 581 
616 582 

617 583 
618 584 
619 584 
620 585 
62 1 586 

62 1 587 
622 588 
623 589 
624 590 
625 590 

STANDPLAATS 

1 Il 1Il en IV 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 

1 1 2 3 1 4 5 1 6 

695 660 668 634 640 608 
696 661 669 635 641 608 
697 662 670 636 642 609 
698 663 671 637 643 610 
699 664 6U 638 644 6 11 

700 665 672 638 644 6 11 
701 665 673 639 645 612 
702 666 674 640 646 6 13 
703 667 675 641 647 614 
704 668 676 642 648 615 

705 669 677 643 649 616 
706 670 678 644 650 617 
707 67 1 679 645 651 6 18 
708 672 680 646 652 619 
709 673 68 1 646 653 620 

710 674 682 647 654 621 
711 675 683 648 655 622 
712 676 684 649 656 623 
713 677 685 650 656 623 
714 678 686 651 657 624 

715 679 687 652 658 625 
716 680 688 653 659 626 
717 68 1 689 654 660 627 
7 18 682 690 655 661 627 
719 683 691 656 662 628 

720 684 692 657 663 629 
721 684 693 658 664 630 
722 685 694 659 665 63 1 
723 686 695 660 666 632 
724 687 696 66 1 667 633 

725 688 696 661 667 633 
726 689 697 662 668 634 
727 690 698 663 669 635 
728 69 1 699 664 670 636 
729' 692 700 665 671 637 

0 - achuwd. 0 - ongehuwd. 

STANDPLAATS 

1 1 Il IJl en IV 1 

Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 15 % 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

IO % 1 15% 

7 1 8 1 1 2 3 1 4 5 1 6 1 • I 8 

626 591 730 693 701 665 672 638 657 621 
627 592 731 694 702 666 673 639 658 622 
628 593 732 695 703 667 674 640 659 623 
629 594 733 696 704 668 675 64 1 660 624 
630 595 734 697 705 669 676 642 661 624 

630 595 735 69R 706 670 677 643 662 625 
631 596 73f 699 707 67 1 678 644 663 626 
632 597 737 700 708 672 679 645 664 626 
633 598 
634 599 

738 70 1 709 673 679 645 665 628 
739 702 710 674 680 646 666 629 

635 600 740 703 711 675 68 1 646 666 629 
636 601 74 1 703 71 2 676 682 647 667 630 
637 601 742 704 7 13 677 683 648 668 63 1 
638 602 743 705 714 678 684 649 669 632 
639 603 744 706 7 15 679 685 650 670 633 

639 604 745 707 716 680 686 651 671 634 
640 605 746 708 717 68 1 687 652 672 , 635 
641 606 747 709 718 682 688 653 673 635 
642 607 748 710 719 683 689 654 674 636 
643 607 749 7 11 720 684 690 655 675 637 

644 608 
645 609 

750 7 12 720 684 690 655 675 63! 
751 7 13 721 684 691 656 676 63 

646 610 752 714 722 685 692 657 677 640 
647 611 753 7 15 723 686 693 658 676 641 
648 612 754 716 724 687 694 659 679 641 

648 612 
649 613 

755 717 725 688 695 660 680 642 
756 718 726 689 696 66 1 681 643 

650 614 757 · 719 727 690 697 662 682 644 
651 615 758 720 728 69 1 698 663 633 645 
652 616 759 72 1 729 '692 699 664 684 646 

653 61 7 
654 618 
655 618 
656 619 
657 620 

760 722 730 693 700 6,65 684 646 
761 722 731 694 70 1 665 685 6-17 
762 72J 732 695 702 666 686 64R 
763 724 733 696 702 666 687 649 
764 725 734 697 703 667 688 650 

G - gehuwd. 0 - ongehuwd. 
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STANDPLAATS 

I u 111 en IV I 

G 

1 

0 G 

1 

0 G 

1 

0 
Onbevoegd 
(kolom 1) 

10 % 1 15 % 
1 1 2 3 1 4 s 1 6 7 1 8 

765 726 73S 698 704 668 689 651 
766 727 736 699 70S 669 690 652 
767 728 737 700 706 670 69 1 652 
768 729 738 70 1 707 671 692 653 
769 730 739 702 708 672 693 654 

770 731 740 703 709 673 693 655 
771 732 741 703 7)0 674 694 656 
772 733 742 704 711 675 695 657 
773 734 743 705 712 676 696 658 
774 735 744 706 713 677 697 658 

775 736 744 706 713 677 698 659 
776 737 745 707 714 678 699 660 
777 738 746 708 715 679 700 66 1 
778 739 747 709 716 680 701 662 
779 740 748 710 717 681 702 663 

780 74 1, 749 71 1 718 682 702 663 
781 741 750 712 719 683 703 664 
782 742 75 1 713 720 684 704 665 
783 743 752 714 721 684 705 666 
784 744 I 753 , 715 722 685 706 667 

785 745 754 716 723 686 707 668 
786 746 755 717 724 687 708 669 
787 747 756 718 725 688 709 669 
788 748 757 719 725 688 710 670 
789 749 758 720 726 689 71 1 67 1 

790 750 · 759 721 727 690 71 1 672 
791 751 760 722 728 691 712 673 
792 752 76 1 722 729 692 713 674 
793 753 762 723 730 693 714 675 
794 754 763 724 73 1 694 715 675 

795 755 764 725 732 695 716 676 
796 756 765 726 733 696 7 17 677 
797 757 766 727 734 697 718 678 
798 758 767 728 735 698 719 679 
799 759 768 729 736 699 720 680 
8oO 760 768 729 736 699 720 680 

G ""' gehuwd. 0 = ongehuwd. 

Behoort bij Koninklijk besluit van 30 
November 1948, Staatsblad No. I 518. 

Ons bekend, 
De Min. v. 0 ., K. en W., TH. RUTTEN. 
De Min. v. Binn. z ., J. H. v . MAARSEVEEN. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

S. I 418 

z5 September z948. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
het op 5 Juli 1947 op het Xlle Con
gres der Algemene Postvereniging te 
Parijs ondertekende Algemeen Postver
drag, alsmede van de op dat Congres 
ondertekende overeenkomsten. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Gezien het op 5 Juli 1947 op het Xlle 

Congres der Algemene Postvereniging te 
Parijs ondertekende Algemeen Postverdrag, 
alsmede de op dat Congres ondertekende 
overeenkomsten, te wet-en: 

1 °. de overeenkomst betreffende de 
brieven en de doosjes met aangegeven 
waarde; 
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2 °. de overeenkomst betreffende de post_ 
pakketten ; 
3 °. de overeenkomst betreffende de zen

dingen belast met verrekening; 
4 °. de overeenkomst betreffende de post_ 

wisseldienst; 
5 ° . de overeenkomst betreffende de post

girodienst; 
6 ° . de overeenkomst betreffende de in

vordering van gelden op quitantiën en han
delspapier, en 

7°. de overeenkomst betreffende abon
nementen op nieuwsbladen en tijdschriften, 

van welk verdrag en van welke overeen
komsten, alsmede van de daarbij behoren
de slotprotocollen en uitvoeringsreglemen
ten, een afdruk bij dit besluit is gevoegd; 

Gelet op artikel 28, 2e lid, van de Post
wet (Staatsblad 1919 No. 543) ; 

Overwegende, dat genoemd verdrag en de 
onder 1 ° ., 2 ° ., 3 ° ., 4 ° en 6° genoemde over
eenkomsten door Ons voor Nederland, N e
derlandsch-Indië, Suriname en Curaçao; de 
onder 5 ° . genoemde overeenkomst voor N e
derland en Nederlandsch-Indië en de onder 
7°. genoemde overeenkomst voor Nederland 
zijn bekrachtigd en dat Onze akte van be
krachtiging op 25 Augustus 1948 te Parijs 
is nedergelegd; 

Overwegende mede, dat dit verdrag en 
deze overeenkomsten op 1 Juli 1948, en 
voor Nederland op 25 Augustus 1948 zijn 
in werking getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 9 September 1948, 
Kabinet en Protocol No. 97376; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag en meergenoemde 

overeenkomsten te doen bekendmaken door 
de plaatsing van dit besluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van D eparte
m enten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voor zoveel hem aangaat, belast met de 
uitvoeting van hetgeen te dezen wordt ver
eist. 

Soestdijk, 15 S eptember 1948. 

JULIANA. 
D e Min. van Buiten/. Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. 8 October z948). 

CONVENTION POST ALE 
UNIVERSELLE 

CONCLUE ENTRE 

!'Afghanistan, !'Union de l'Afrique du Sud, 
la République Populaire d' Albanie, !' Alle
magne, les Etats-Unis d 'Amerique, !'En
semble d es Possessions d es Etats-Unis 
d ' Amerique, Ie Royaume de !' Ara bie Saou
dite, la R épublique Argent ine, Ie Common
wealth de !' Australie, !' Autriche, la Belgi
que, la Colonie du Congo beige, la R épubli
que Soviétique Socialiste de Biélorussie, la 
Bolivie, Ie Brésil, la République Populaire 
de Bulgarie, Ie Canada, Ie Chili, la Chine, 
la République de Colombie, la Corée, la 
R épublique de Costa-Rica, la République 
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de Cuba, Ie Danemark, la R épubl,ique Do
minicaine, !'Egypte, la République de El 
Salvador, l'Equateur, l'Espagne, !'Ensemble 
des Colonies espagnoles, l'Ethiopie, la Fin
lande, la France, l' Algérie, l'Indochine, 
!'Ensemble des autres Territoires d'Outre
mer de la R épublique Française et des Ter
ritoires administrés comme tels, Ie Royau
me-Uni de la Grande-Bretagne et de l'Ir
lande du Nord, !'Ensemble des Territoires 
britanniques d 'Outre-mer, y compris les 
Colonies, les Protectorats et les Territoires 
sous mandat ou sous tutelle exercé par Ie 
Gouvernement du Royaume-Uni de la 
Grande-Bretagne et de l'Irlande du Nord, 
la Grèce, Ie Guatémala, la République 
d'Haïti , la République du Honduras, la 
Hongrie, l'Inde, l'Iran, l'Iraq, I'Irlande, la 
République d'Islande, l'Italie, Ie Japon, Ie 
Liban, la République de Libéria, Ie Luxem
bourg, Ie Maroc (à l'exclusion de la Zone 
espagnole), Ie Maroc (Zone espagnole), Ie 
Mexique, Ie Nicaragua, la Norvège, la Nou
velle-Zélande, la République de Panama, Ie 
Paraguay, les Pays-Bas, Curaçao et Suri
nam, les Indes néerlandaises, Ie Pérou, la 
République des Philippines, la Pologne, Ie 
P or~ugal, les Colonies portugaises de l' Afri
que Occidentale, les Colonies portugaises de 
l'Afrique orientale, de l'Asie et de l'Océanie, 
la Roumanie, la R épublique de Saint-Ma
rin , Ie Siam, la Suède, la Confédération 
Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, Ie 
Royaume Hachémite de Transjordanie, la 
Tunisie, la Turquie, la République Soviéti
que Socialiste d'Ukraine, l'Union des R é
publiques Soviétiques Socialistes, la Ré
publique Orientale de !'Uruguay, l'Etat de 
la Cité du Vatican, les Etats-Unis de Vé
nézuéla, l'Yémen et la République Fédéra
tive Populaire de Yougoslavie. 

Les soussignés, Plénipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus énumé
rés, s'étant réunis en Congrès à Paris, en 
vertu de l'article 13 de la Convention 
postale universelle conclue à Buenos Aires 
Ie 23 mai 1939, ont, d'un commun accord 
et sous réserve deratification, revisé ladite 
Convention conformément aux dispositions 
suivantes: 

TITRE I 

DE L 'UNION POST ALE UNIVERSELLE 
CHAPITRE I 

Orgaulsatlon et ressort de l'Union 

Article premier 

Constitution et but de l'Union 

1 . Les Pays entre lesquels est conclue la 
présente Convention forment, sous la dé
nomination d 'Union postale universelle, un 
seul territoire postal pour !'échange réci
proque des correspondances. 

2 . L'Union a pour but d'assurer l'orga
nisation et le p erfectionnement des divers 
services postaux et de favoriser, dans ce 
domaine, le développement de la collabo
ration internationale. 

s. 1948, S 418 

Relations avec /es Nations Unies 

Art. 2. L'Union est mise en relation 
avec les Nations Unies suivant les termes 
de l'accord dont Ie texte est annexé à la 
présente Convention. 

Nouvelles adhésions. Procédure 

Art. 3. r. Tout Pays souverain peut 
demander à adhérer en tout temps à la Con
vention. 

2. La demande d'adhésion est adressée 
par la voie diplomatique au Gouvernement 
de la Cónfédération Suisse, et par ce der
nier aux membres de l'Union. 

3. Le Pays intéressé est considéré com
me admis en qualité de membre si sa de
mande est approuvée par les deux tiers au 
moins des Pays qui composent l'Union. 

4. Les Pays consultés qui n'auraient pas 
répondu dans le délai de quatre mois sont 
considérés comme s'étant abstenus. 

5. L 'admission en qualité de membre 
est notifiée par Ie Gouvernement de la 
Confédération Suisse aux Gouvernements 
de tous les Pays de l'Union. 

Convention et Arrangements de l'Union 

Art. 4. 1. Le service de la poste aux 
lettres est réglé par les dispositions de la 
Convention. 

2. D 'autres services, tels que ceux des 
lettres et des boîtes avec valeur déclarée, 
des colis postaux, des envois contre rem
boursement, des mandats de poste, des vire
ments postaux, des recouvrements et des 
abonnements aux journaux et écrits pério
diques, font l'objet d'Arrangements entre 
Pays de l'Union. Ces Arrangements ne sont 
obligatoires que pour les Pays qui y ont 
adhéré. 

3. L'adhésion à un ou plusieurs de ces 
Arrangements est notifiée selon les dispo
sitions de l'article 3, § 2. 

Règlement.s d 'exécution 

Art. 5. Les Administrations postales des 
Pays de l'Union arrêtent d'un commun ac
cord, dans des Règlements d 'exécution, les 
mesures d'ordre et de détail nécessaires à 
l'exécution de la Convention et des Arran
gements. 

Union.s restreintes. Arrangements spéciaux. 

Art. 6. r. Les Pays de l'Union, et pour 
autant que leur législation ne s 'y oppose 
pas, les Administrations, peuvent établir 
des Unions restreintes et prendre entre eux 
des arrangements spéciaux concernant les 
objets traités dans la Convention et dans 
son Règlement, à la condition toutefois de 
ne pas y introduire des dispositions moins 
faborables, pour le public, que celles qui 
sont prévues pas ces Actes. 

2. L a même faculté est accordée aux 
Pays qui participent aux Arrangements et, 
Ie cas échéant, à leurs Administrations, en 
ce qui concerne les objets visés par ces 
Actes et leurs R èglements. 
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Législation intérieure 

Art. 7. Les stipulations de la Convention 
et des Arrangements de l'Union ne portent 
pas atteinte à la législation de chaque Pays 
dans tout ce qui n'est pas expressément 
prévu par ces Actes. 

Colonies, Protectorats, etc. 

Art. 8. Sont considérés comme formant 
un seul Pays ou une seule Administration 
de l'Union, suivant Ie cas, au sens de la 
Convention et des Arrangements en ce qui 
concerne, notamment, leur droit• de vote 
aux Congrès, aux Conférences et dans l'in
tervalle entre les réunions ainsi que leur 
contribution aux dépenses du Bureau in
ternational de l'Union postale universelle: 

1 °. !'Ensemble des Possessions des Etats
Unis d'Amérique comprenant Hawar, Por
to-Rico, Guam et les Iles Vierges des 
Etats-Unis d'Amérique; 

2 °. la Colonie du Congo beige; 
3 °. !'Ensemble des Colonies espagnoles; 
4°. l'Algérie; 
5°. l'Indochine; 
6°. !'Ensemble des autres Territoires 

d'Outre-mer de la République française et 
des Territoires administrés comme tels; 

7°. !'Ensemble des Territoires britanni
ques d'Outre-mer, y compris les Colonies, 
les Protectorats, et les Territoires sous man
dat ou sous tutelle exercé par Ie Gouver
nement du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et de l'lrlande du Nord; 

8 °. Curaçao et Surinam; 
9 °. Les Indes néerlandaises; 
10°. les Colonies portugaises de l'Afri

que occidentale; 
II 

O
• les Colonies portugaises de l' Afri

que orientale, de l'Asie et de l'Océanie. 

Application de la Convention aux 
Colonies, Protectorats, etc. 

Art. 9. 1. Toute Partie contractante 
peut déclarer, soit au moment de sa signa
ture, de sa ratification ou de son adhésion, 
soit ultérieurement, que l'acception par elle 
de la présente Convention comprend toutes 
ses Colonies, tous ses Territoires d'outre
mer, Protectorats ou Territoires sous suzer
aineté ou sous mandat ou certains d'entre 
eux seulement. Ladite déclaration, à moins 
qu'el!e ne soit faite au moment de la sig
nature de la Convention, devra être adres
sée au Gouvernement de la Confédération 
Suisse. 

2 . La Convention ne s 'appliquera qu'aux 
Colonies, Territoires d 'outre-mer, Protecto
rats ou Territoires sous suzeraineté ou sous 
mandat au nom desquels des déclarations 
auront été faites en vertu du § 1. 

3. Toute Partie contractante peut en 
tout temps adresser au Gouvernement de 
la Confédération Suisse ·une notification en 
vue de dénoncer l'application de la Con
vention à toute Colonie, tout Territoire 
d'outre-mer, Protectorat ou Territoire sous 
suzeraineté ou sous mandat au nom duquel 
cette Partie a fait une déclaration en vertu 
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du § 1 . ,Cette notification produira ses ef
fets un an après la date de sa réception par 
Ie Gouvernement de la Confédération Suisse. 

4. Le Gouvernement de la Confédéra
tion Suisse communiquera à toutes les Par
ties contractantes copie de chaque déclara
tion ou notification reçue en vertu des §§ 
I à 3, 

5. Les dispositions du présent article 
ne s'appliquent à aucune Colonie, aucun 
Territoire d'outre-mer, aucun Protectorat ou 
Territoire sous suzeraineté ou sous mandat 
qui figure dans Ie préambule de la Con
vention. 

Ressort de l'Union 

Art. 10. Sont considérés comme appar
tenent à l'Union postale universelle: 

a) les bureaux de poste établis par des 
Pays de l'Union dans des territoires non 
compris dans l'Union; 

b) les autres territoires qui, sans être 
membres de l'Union, sont compris dans cel
le-ci parce qu'ils relèvent, au point de vue 
postal, de Pays de l'Union. 

Relations exceptionnelles 

Art. 11. Les Administrations qui desser
vent des territoires non compris -dans 
l'Union sont tenues d'être les intermédiaires 
des autres Administrations. Les dispositions 
de la Convention et de son Règlement sont 
applicables à ces relations exceptionnelles. 

Arbitrages 

Art. 12. 1. En cas de dissentiment en
tre deux ou plusieurs membres de l'Union 
relativement à l'interprétation de la Con
vention et des Arrangements ainsi que de 
leurs Règlements d'exécution ou de la res
ponsabilité dérivant, pour une Administra
tion, de l'application de ces Actes, Ie ques

· tion en litige est réglée par jugement arbi
tral. A eet effet, chacune des Administra
tions en cause choisit un autre membre de 
l'Union qui n 'est pas directement intéressé 
dans !'affaire. 

2. Au cas ou l'une des Administrations 
en désaccord ne donne pas suite à une pro
position d 'arbitrage dans Ie délai de six 
mois, ou de neuf mois pour les Pays éloig
nés, Ie Bureau international, si la demande 
lui en est faite, provoque à son tour la 
désignation d 'un arbitre par l'Administra
tion défaillante ou en désigne un lui-même, 
d'office. 

3. La décision des arbitres est donnée à 
la majorité absolue des voix. 

4. En cas de partage des voix, les arbi
tres choisissent, pour trancher Ie différend, 
une autre Administration également désinté_ 
ressée dans Ie litige. A défaut d'une entente 
sur Ie choix, cette Administration est dé
signée par Ie Bureau international parmi 
les membres de l'Union non proprosés pa, 
les arbitres. 

5. S'il s'agit d'un différend concernant 
l'un des Arrangements, les arbitres ne peu
vent être désignés en dehors des Admini
strations qui exécutent eet Arrangement. 
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Sortie de l'Union. Cessation de 
participation aux Arrangements 

Art. 13. Chaque Partie contractante a 
la faculté de se retirer de l'Union ou de 
cesser sa participation à l'un ou plusieurs 
des Arrangements moyennant avertissement 
donné un an à !'avance par voie diplo
matique au Gouvernement de la Confédé
ration Suisse et par celui-ci aux Çiouver
nements des Pays contractants. 

CHAPITRE II 

Congrès. Conférences. Commlsslons 

Congrès 

Art. 14. 1. Les délégués des Pays de 
l'Union se réunissent en Congrès au plus 
tard cinq ans après la date de mise à exé
cution des Actes du Congrès précédent, en 
vue de soumettre ces Actes à revision ou 
de les compléter, s'il y a lieu. 

2. Chaque Pays se fait représenter au 
Congrès par un ou plusieurs délégués pléni
potentiaires munis, par leur Gouvernement, 
des pouvoirs nécessaires. Il peut, au besoin, 
se faire représenter par la délégation d 'un 
autre Pays. Toutefois, il est entendu qu'une 
délégation ne peut représenter qu'un seul 
Pays autre que Ie sien. 

3. Dans les délibérations, chaque Pays 
dispose d'une seule voix. 

4. Chaque Congrès fixe Ie lieu de 
réunion du Congrès suivant. Celui-ci est 
convoqué par les soins du Gouvernement 
du Pays dans lequel il doit avoir lieu, après 
entente avec Ie Bureau international. Ce 
Gouvernement est également chargé de la 
notification à tous les Gouvernements des 
Pays de l'Union des décisions prises par Ie 
Congrès. 

Ratifications. Mise à exécution et durée des 
Actes des Congrès 

Art. 15. 1. Les Actes des Congrès sont 
ratifiés aussitot que possible et les ratifica
tions sont communiquées au Gouvernement 
du Pays, siège du Congrès, et par ce Gou
vernement aux Gouvernements des Pays 
contractants. 

2. Dans Ie cas ou une ou plusieurs des 
Parties contractantes ne ratifieraient pas l'un 
ou l'autre des Actes signés par elles, ceux-ci 
n'en seraient pas moins valables pour les 
Etats qui les auront ratifiés. 

3. Ces Actes sont mis à exécution simul
tanément et ont la même durée. 

4. D ès Ie jour fixé pour la mise à exé
cution des Actes adoptés par un Congrès, 
tous les Actes du Congrès précédent sont 
abrogés. 

Congrès extraordinaires 

Art. 16. 1. Lorsque la demande en est 
faite ou approuvée par les deux tiers au 
moins des Pays contractants, un Congrès 
extraordinaire est réuni après entente avec 
Ie Bureau international. 

2. Les règles édictées aux articles 14 et 
15 sont applicables aux délégations, aux 
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délibérations et aux Actes des Congrès ex
traordinaires. 

Règlement des Congrès 

Art. 17. Chaque Congrès arrête Ie:: rè
glement nécessaire à ses travaux et à ses 
délibérations. 

Commission exécutive et de liaison 
Composition. Attributions. Fonctionnement 

Art. 18. 1. Dans l'intervalle des Con
grès, une Commission exécutive et de liaison 
assure la continuité des travaux de l'Union 
postale universelle conformément aux dis
positions de la Convention et des Arrange
ments. 

2. Le siège de la Commission est à 
Berne; en pricipe, les réunions se tiennent 
au siège de la Commission. 

3. La Commission se compose de dix
neuf membres qui exercent leurs fonctions 
durant la période qui sépare deux Congrès 
successifs. 

4. Les Pays membres de la Commission 
sont nommés par Ie Congrès. La moitié au 
moins des membres devra être renouvelée 
à !'occasion de chaque Congrès; aucun Pays 
ne peut être choisi successivement par trois 
Congrès. Le Directeur du Bureau inter
national exerce les fonctions de Secrétaire 
général de la Commission. 

5. Le représentant de chacun des Pays 
mebres de la Commission est désigné par 
l' Administration des postes du Pays in
téressé. Les représentants des Pays 
membres de la Commission doivent être 
des fonctionnaires qualifiés de l'Administra
tion des postes. 

6. Dans sa première réunion, qui est 
convoquée par Ie Président du dernier Con
grès, la Commission élit, parmi ses mem
bres, un Président et quatre Vice-Prési
dents et arrête Ie Règlement nécessaire à 
ses travaux et à ses délibérations. 

7. Les fonctions d es membres de la 
Commission sont _gratuites. Les frais de 
fonctionnement de la Commission sont à la 
charge de l'Union postale universelle. Les 
représentants des Pays d'outre-mer peuvent 
obtenir Ie remboursement d'un billet de 
voyage aller et retour par air ou par mer. 

8. Les dépenses prévues au § 7 ne 
peuvent dépasser 100.000 francs par an; el
les s'ajoutent à celles que Ie Bureau inter
national est autorisé à engager en vertu de 
l'article 27 de la Convention. 

g. La Commission se réunit en session 
régulière, e n principe une fois par an sur 
convocation du Président. 

10. La Commission peut inviter à par
ticiper, sans droit de vote, à ses réunions, 
tout représentant d 'un organisme interna
tional ou toute autre personne qualifiée 
qu'elle désire associer à ses travaux. Des 
Sous-Commissions consultatives peuvent 
être constituées pour l'étude de questions 
spéciales. 

11. Les attributions de la Commission 
sont les suivantes: 

a) maintenir les contacts les plus étroits 
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avec les Pays membres de l'Union en vue 
de perfectionner Ie service pasta! interna
tional; 

b) étudier les questions techniques de 
toute nature intéressant Ie service pasta! 
international et communiquer Ie résultat de 
ces études aux Pays membres de l'Union; 

c) prendre les contacts utiles avec l'Or
ganisation des Nations Unies, ses Conseils 
et ses Commissions ainsi qu'avec les Insti
tutions spécialisées et autres Organismes 
internationaux pour les études et la prépa
ration des rapports à soumettre à l'approba
tion des membres de l'Union. Envoyer, Ie 
cas échéant, un de ses membres pour re
présenter l 'Union et participer au nom de 
celle-ci aux séances de tous ces organismes 
internationaux; 

d) formuler s'il y a lieu des proposi
tions qui seront soumises à l'approbation 
d es Pays contractants selon les dispositions 
des articles 22 et 23 de la Convention; 

e) dans Ie cadre de la Convention et de 
son Réglement, assurer Ie controle de l'ac
tivité du Bureau international <lont elle 
nomme, le cas échéant, et sur proposition 
du Gouvernement de la Confédération 
Suisse, Ie Directeur ainsi que le reste du 
personnel hors classe; approuver, sur la 
proposition du Directeur du Bureau, les no
minations des autres agents et autoriser 
l'utilisation du personnel supplémentaire 
jugé nécessaire; établir, sur la gestion du 
Bureau, un rapport annuel qu'elle commu
nique aux membres de l'Union. 

12. La Commission adresse, pour infor
mation, à l' Administration des postes de 
tous les Pays de l'Union, un compte rendu 
analytique à !'issue d e chaque session de la 
Commission. 

13. La Commission fait au Congrès un 
rapport sur !'ensemble de son activité et le 
transmet aux P ays contractants au mains 
deux mais avant !'ouverture du Congrès. 

Conférences 
Art. rg. r. Des Conférences chargées de 

!'examen d e questions -purement admini
stratives peuvent être réunies à la demande 
au avec l'assentiment des deux tiers au 
mains des Administrations de l'Union. El
les sant convoquées après entente avec Ie 
Bureau international. 

2. Chaque Conférence arrête son règle
m ent. 

Commissions 
Art. 20. Les Commissions chargées par 

un Congrès au une Conférence de l'étude 
d 'une au de plusieurs questions détermi
nées sant convoquées par Ie Bureau inter
national après entente, Ie cas échéant, avec 
l' Administration du Pays au ces Commis
sions doivent se réunir. 

CHAPITRE 111 

Propositlons dans l'lntervalle des réunlons 

Introduction des propositions 
Art. 2 r. r. Dans l'intervalle des 

nions, toute Administration a Ie 
réu

droit 
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d'adresser aux autres Administrations, par 
l'intermédiaire du Bureau international, des 
propositions concernant la Conven~on, son 
Protocole final et son Règlement. 

2. Le même droit est accordé aux Ad
ministrations des Pays participant aux Ar
rangements en ce qui concerne ces Arran
gements, leurs Règlements et leurs Proto
coles finals. 

3. Pour être mises en délibération, tou
tes les propositions introduites par une Ad
ministration dans l'intervalle des réunions 
doivent être appuyées par au mains deux 
autres Administrations. Ces propositions 
restent sans suite lorsque Ie Bureau inter
national ne reçoit pas, en même temps, le 
nombre nécessaire de déclarations d'appui . 

E xamen des propositions 

Art. 22 . r. Toute proposition est sou
mise à la procédure suivante: Un délai de 
deux mais est laissé aux Administrations 
pour examiner la proposition et, Ie cas 
échéant, pour faire parvenir leurs observa
tions au Bureau international. Les amen
dements ne sont pas admis. Les réponses 
sont réunies par les soins du Bureau inter
national et communiquées aux Administra
tions avec invitation de se prononcer pour 
au contre. Celles qui n'ont pas fait parve
nir leur vote dans un délai de d eux mais 
sant considérées comme s'abstenant. Les 
délais précités comptent à partir de la date 
des circulaires du Bureau international. 

2. Si la proposition concerne un Arran
gement, son R èglement au leurs Protocoles 
finals, seules les Administrations ayant 
adhéré à eet Arrangement peuvent prendre 
part aux opérations indiquées au § r. 

Conditions d'approbation 

Art. 23. r. Pour devenir exécutoires, les 
propositions doivent réunir: 

a) L'unanimité des suffrages, s'il s'agit 
de l'addition de nouvelles dispositions au 
de la modification des dispositions des Ti
tres I et II et des articles 35 à 39, 57 à 63, 
65 à 74 de la Convention, de tous les ar
ticles de son Protocole final et des articles 
ror, 105, 117, 152, 163 et 184 de son Règle
ment; 

b) Les deux tiers des suffrages, s'il 
s'agit de la modification d es dispositions 
autres que celles qui sant mentionnées sous 
lettre a); 

c) La majorité absolue, s'il s'agit de 
l'interprétation des dispositions de la Con
vention, de son Protocole final et de son 
Règlement, hors Ie cas de dissentiment à 
soumettre à !'arbitrage prévu à l'article 12. 

2. L es Arrangements fixent les condi
tions auxquelles est subordonnée l'appro
bation des propositions qui les concernent. 

Notification des résolutions 

Art. 24. r. Les additions et les modifications 
apportées à la Convention, aux Arrangements 
et aux Protocoles finals de ces Actes sant 
tonsacrées par une déclaration diplomatique 
que Ie Gouvernement de la Confédération 
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Suisse est chargé d'établir et de trans
mettre, à la demande du Bureau interna
tional, aux Gouvernements des Pi;;ys con
tractants. 

2. Les additions et les modifications ap
portées aux Règlements et à leurs Proto
coles finals sont constatées et notifiées aux 
Administrations par Ie Bureau internatio
nal. Il en est de même des interprétations 
visées à l'article 23, § r, lettre c) . 

Exécution des résolution,s 
Art. 25. Toute addition ou modification 

adoptée n'est exécutoire que trois mois, au 
moins, après sa notification. 

CHAPITRE IV 

Du Bureau futernatlonal 
Attributions générales 

Art. 26. 1. Un Office centra!, fonction
nant à Berne sous la dénomination de 
Bureau International de l'Union universelle, 
et placé sous la haute surveillance de l' Ad
ministration des postes suisses, sert d'organe 
de liaison, d'information et de consultation 
aux Pays de l'Union. 

2. Ce Bureau est chargé, notamment, de 
réunir, de coordonner, de publier et de dis
tribuer les renseignements de toute nature 
qui intéressent Ie service international des 
postes; d'émettre, à la demande des P arties 
en cause, un avis sur les questions liti
gieuses; d'instruire les demandes en modifi
cation des Actes du Congrès; de notifier les· 
changements adoptés et, en général, de 
procéder aux études et aux travaux de ré
daction ou de documentation que la Con
vention, les Arrangements et leurs Règle
ments lui attribuent ou dont il serait saisi 
dans l'intérêt de l'Union. 

3. Il intervient, à titre d'office de com
pensation, dans la liquidation des comptes 
de toute nature relatifs au service inter
national des postes, entre les Administra
tions qui réclament cette intervention. 

Dépenses du Bureau international 

Art. 27. r . Chaque Congrès arrête Ie 
chiffre maximum que peuvent atteindre 
annuellement les dépenses ordinaires du 
Bureau international. Ces dépenses, ainsi 
que les frais extraordinaires auxquels donne 
lieu la réunion d'un Congrès, d 'une Confé
rence ou d'une Commission, et les frais que 
pourraient entraîner des travaux spéciaux 
confiés à ce Bureau sont supportés en com
mun par tous les Pays de l'Union. 

2. Ceux-ci sont divisés, à eet effet, en 7 
classes, dont chacune contribue au paye
.ment des dépenses dans la proportion ci
après: 

ue classe, 25 unités 
2e classe, 20 unités 
3e classe, 15 unités 
4e classe , r o uni tés 

se classe, 5 uni tés 
6e classe, 3 unités 
7e classe, 1 unité. 

3. En cas d'adhésion nouvelle, Ie Gou-
vernement de la Copfédération Suisse dé
termine, d 'un commun accord avec Ie Gou
vernement du Pays intéressé, la classe dans 
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laquelle celui-ci doit être rangé au point 
de vue de .la réparation des frais du Bureau 
international. 

TITRE II 

REGLES D'ORDRE GENERAL 

Chapitre unique 

Liberté de transit 

Art. 28. r . La liberté de transit est 
garantie dans Ie territoire entier de l'Union. 

2. La liberté du transit des colis postaux 
à acheminer par les voies terrestres et ma
ritimes est limitée au territoire des P ays 
participant à ce service. 

3 · La liberté du transit des colis-avion 
est garantie dans Ie territoire entier de 
l'Union. Toutefois, les Administrations qui 
n'ont pas adhéré à !'Arrangement concer
nant les colis postaux ne peuvent être obli
gées de participer à l'acheminement, par les 
voies terrestres et maritimes, des colis
avion, 

4. Les Administrations qui ont adhéré 
à l' Arrangement concernant les colis postaux 
sont tenues d'assurer Ie transit des colis 
contre remboursement, même si elles n'ad
mettent pas ces envois dans leur service ou 
si Ie montant du remboursement dépasse Ie 
maximum fixé pour leur propre trafic. 

5. Les envois avec valeur déclarée peu
vent transiter en dépêches doses par Ie ter
ritoire des Pays qui n'assurent pas Ie service 
des envois de l'espèce ou par des services 
maritimes pour lesquels la responsabilité 
des valeurs n'est pas acceptée par les Pays, 
mais la responsabilité de ces Pays est limi
tée à celle qui est prévue pour les envois 
recommandés. 

Interdiction de taxes non prévues 

Art. 29. Il est interdit de percevoir des 
taxes postales, de quelque nature que ce 
soit, autres que celles qui sont prévues par 
la Convention et les Arrangements. 

Suspension temporaire de services 

Art. 30. Lorsque, par suite de circon
stances extraordinaires, une Administration 
se voit obligée de suspendre temporairement 
et d'une manière générale ou partielle 
l'exécution de services, elle est tenue <l'en 
donner immédiatement avis, au besoin par 
télégraphe, à !' Administration ou aux Ad
ministrations intéressées. 

Monnaie-type 

Art. 31. Le franc pris comme unité mo
nétaire dans les dispositions de la Conven
tion et des Arrangements est Ie franc-or à 
roo centimes d'un poids de 10/31e de gram
me et d 'un titre de 0,900. 

Equivalents 

Art. 32. Dans chaque Pays de l'Union, 
les taxes sont établies d'après une équiva
lence correspondant aussi exactement que 
possible, dans la monnaie de ce Pays, à la 
valeur du ltanc. 
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Formules. Langue 

Art. 33 . r. Les formules à l'usage des 
Administrations pour leurs relations ré
ciproques doivent être rédigées en langue 
française, avec ou sans traduction inter
linéaire dans une autre langue, à moins que 
les Administrations intéressées n'en dispo
sent autrement par une entente directe. 

2 . Les formules à l'usage du public 
doivent comporte r une traduction inter
liniéaire en langue française, lorsqu'elles 
ne · sont pas imprimées en cette langue. 

3 . Les textes, couleurs et dimensions des 
formules dont il est question aux §§ r et 2 

doivent être ceux que prescrivent les Règle
ments de la Convention et des Arrange
m ents. 

4 . Les Administrations peuvent s'en
tendre au sujet de la langue à employer 
pour la correspondance de service dans 
leurs relations réciproques. 

Cartes d 'identité pos ta/es 

Art. 34· r. Chaque Administration peut 
délivrer, aux personnes qui en font la de
mande, des cartes d'identité postales vala
bles comme pièces justifica tives pour toutes 
les transactions effectuées par les bureaux 
de poste des Pays qui n'auraient pas notifié 
leur refus de les admettre. 

2. L 'Administration qui fait délivrer 
une carte est autorisée à percevoir, de ce 
chef, une taxe qui ne peut être supérieure 
à 70 centimes. 

3. Les Administrations sont dégagées de 
toute responsabilité lorsqu' il est établi que 
la livraison d 'un envoi postal ou Ie paye
ment d'un mandat a eu lieu sur la présen
tation d'une carte régulière. Elles ne sons 
pas, non plus, responsables_ des conséquen
ces que peuvent entraîner la perte, la sous
traction ou l'emploi fra uduleux d'une carte 
régulière. 

4. La carte est valable pendant trois 
ans à partir du jour de son émission. 

TITRE III 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES 
CORRESPONDANCES POSTALES 

Chapitre I 

Dlsposltlon s g é n é rales 

Objets d e correspondance 

Art. 35. La dénomination d'objets de 
correspondance s'app!ique aux lettres, aux 
cartes postales simples et avec réponse 
payée, aux papiers d 'affaires, aux imprimés, 
aux impressions en relief à l'usage des 
aveugles, aux échantillons de marchandises, 
aux petits paquets et aux envois dits "Pho
nopost". 

Taxes et conditions générales 

Art. 36. r . Les taxes d'affranchissement 
pour Ie transport des objets de correspon
d ance dans toute l'étendue de l'Union, y 
compris leur remise au domicile des desti
nataires dans les Pays ou Ie service de 
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distribution est ou sera organ1se, ainsi que 
les limites de poids et de dimensions sont 
fixées conformément aux indications du ta
bleau ei-après: 

Llmltet 

ÓbJd1 luru~ ! de7da de pcldt 
1 

de dJmeulon1 
5 

1 
• '1 1 

U>naueur, la,.eur et. épalaeur 
Lettre.: addltionnéet: 90 cm., u.n1 que 

Ier éehelon de pold.!i . 
20 ! la· plus grande dlmension pu.ille -khe.lon 1upplb '"' 2 •• déJ)MSer 60 cm.; en rouleaux: 

longueur et. deux folt Ie dlamé-
ment&ire •. 12 tre: 100 cm., sans que la plus 

grande dimelWOtl pulue dép:ie-
aer 80 cm. 

Ca.rtea poatalea: 
ümples. 12 j Manm,c 15 x 10,5 om. 
avec "'poDM payEe .. Mlnlma: 10 x 7 cm. 

Papien d'alla.lrea . . . 50 2" 
ter 6cbelon de potds 
pu ....... 1upplé-
mentalre . 
Mlnlmumde t&J:e .. 20 

I mprtmé1 . . 50 ... 
Ier échelon de pold&. . , <s q ,·u -"beloD aupllié• 

1'aglt d'UD 

ment.aire. 4 
seul volume 

lmpreulom en rt.Uef ponr 
Comme pou.r les lett.rel. 

lee aveua;les . . 1000 ,.. Lea lmprlm& e.xpéd.lél 1 d écou-

EchantllloWJ de roarchan-
vert &0u11 torme de ca.rt.ea plléee 
ou ,,on pUéet tónt 10uml.a aux 

"""'· 50 500 . memes limit.et minima que lea 
Ier éi:belon de pokfs cartes poet.ales. 

"" """'°" 1u,pplé-
mentaire . 

Petit. paquek . . >O , .. 
llin.lmum de Lu:e .. ,o 

Envois tPhonol)Olt.t: 1 
Ier khelon de polda "! ~ l.-0:!J,!~fu!.~e: c:., ~~-:~ 
"" - 1upplé- 20 00 . / la plus grande dJmenslon pu.i.Me ment.alre ...... 10 I 

1 
.Wpuaer 26 cm. 

2. Les limites de poids et de dimensions 
fixées au § 1 ne s 'appliquent pas aux cor
respondances relatives au service postal, 
dont il est question à l'article 52 § r, ci
après. 

3. Chaque Administration a la faculté 
de concéder aux joumaux et écrits périodi
ques publiés dans son Pays une réduction 
de 50 % sur Ie tarif général des imprimés, 
tout en se réservant Ie droit de limiter cette 
réduction aux jouma ux et écrits périodiques 
expédiés directement par les éditeurs ou 
leurs mandataires ou de ne l'accorder qu'aux 
joumaux et écrits périodiques qui rem
plissent les conditio ns requises par la régle
m entation interne, pour circuler au tarif des 
journaux. Sont exclus de la réduction, quelle 
que soit la régula rité de leur publication, 
les imprimés commerciaux tels que cata
logues. prosp ectus, prix coura nts , e t c . 

4. L es Administrations peuvent égale
m ent concéder la même réduction, quels que 
soient les expéditeurs, aux livres et brochu
res, aux papiers de musique et aux cartes 
géographiques qui ne contiennent aucune 
publicité ou réclame autre que celle qui 
figure sur la couverture ou les pages de 
garde de ces envois. 

5. L es Administrations expéditrices qui 
ont admis en principe la réduction de 50 % 
se réservent la faculté de fixer, pour les 
envois vises aux §§ 3 et 4 ci-dessus , un 
minimum de perception qui, tout en restant 
dans les limites des 50 % de réduction, n e 
soit pas inférieur à la taxe applicable aux 
mêmes objets dans leur service interne. 

6. Les envois autres que les lettres re-

• 1 
1 
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commandées s-:ius enveloppe close ne peu
vent renfermer des pièces de monnaie, des 
billets de banque, des billets de monnaie ou 
des valeurs quelconques au porteur, du pla
tine, de !'or ou de l'argent, manufacturés 
ou non, des pierreries, des bijoux et autres 
objets précieux. 

7. L es Administrations des P ays d'ori
gine et de destination ont la faculté de 
traiter, selon leur législation interne, les 
lettres qui contiennent des documents ayant 
Ie caractère de correspondance actuelle et 
personnelle à l'adresse de personnes autres 
que Ie destinataire ou les personnes habitant 
avec ce dernier. 

8. Sauf les exceptions prévues au R ègle
ment, les papiers d'affaires, les imprimés, 
les impressions à l'usage des aveugles, les 
échantillons de marchandises et les petits 
paquets: 

a. doivent être conditionnés de manière 
à pouvoir être facilement vérifiés; 

b. ne peuvent porter aucune annotation 
ni contenir aucun document ayant Ie carac
tère de correspondance actuelle et person
nelle; 

c. ne peuvent contenir aucun timbre
poste, aucune formule d'affranchissement, 
oblitérés ou non, ni aucun papier repré
sentatif d'une valeur. 

g. Les échantillons de marchandises ne 
peuvent renfermer aucun objet ayant une 
valeur marchande. 

10. Le service des petits paquets et celui 
des envois "Phonopost" sont limités aux 
Pays qui se sont déclarés d'accord pour 
échanger ces envois, soit dans leurs relations 
réciproques, soit dans un seul sens. 

n. La réunion en un seul erivoi d'objets 
de correspondance de catégories différentes 
(objets groupés) est autorisée dans les con
ditions .fixées par Ie Règlement. 

12. Sauf les exceptions prévues par la 
Convention et son Règleme.nt, il n 'est pas 
donné cours aux envois qui ne remplissent 
pas les conditions requises par Ie présent 
article et par les articles correspondants du 
Règlement. Les objets qui auraient été ad
mis à tort doivent être renvoyés à l'Admi
nistration d'origine. Toutefois, !' Administra_ 
tion de destination est autorisée à les re
mettre aux destinataires. Dans ce cas, elle 
leur applique, s'il y a lieu, les taxes et sur
taxes prévues pour la catégorie de corres
pondances dans laquelle les font placer leur 
contenu, leur poids ou leurs dimensions. En 
ce qui concerne les envois dépassant les li
mites de poids maxima fixées au § 1, ils 
peuvent être taxés d'après leur poids réel. 

Affranchissement 

Art. 3 7. 1. En règle générale, tous les 
envois désignés à l'article 35 doivent être 
complètement affranchis par l'expéditeur. 

2. Il n'est pas donné cours aux envois 
non ou insuffisamment affranchis autres 
que les lettres et les cartes postales simples, 
ni aux cartes postales avec . réponse payée 
dont les deux parties ne sont pas entière
ment affranchies au moment du dépöt. 
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3. Lorsque des lettres ou des cartes pos
tales simples, non ou insuffisamment af
franchies, sont expédiées en grand nombre, 
!' Administrations du Pays de dépöt a la fa
culté de les rendre à l'expéditeur. 

Taxe en cas d'absence ou d 'insufiisanoo 
d 'affranchissement 

Art. 38. r. En cas d'absence ou d'insuf
fisance d 'affranchissement et sauf les ex
ceptions prévues par l'article 57, § 6, pour 
les envois recommandés et par l'article 136, 
§§ 3, 4 et 5, du R èglement pour certaines 
catégories d'envois réexpédiés, les lettres et 
les cartes postales simples sont passibles, à 
la charge des destinataires, d'une taxe dou
ble du montant de l'affranchissement man
quant, sans que cette taxe puisse être in
férieure à 5 centimes. 

2. Le même traitement peut être appli
qué, da11s les cas précités, aux autres objets 
de correspondance qui auraient été transmis 
à tort au Pays de destination. 

Surtaxes 

Art. 39. r. Pour tout objet transporté 
par des services extraordinaires donnant 
lieu à des frais spéciaux, il peut être perçu, 
en sus des taxes fixées par l'article 36, une 
surtaxe en rapport avec ces frais. 

2. Lorsque Ie tarif d'affranchissement de 
la carte postale simple comprend la surtaxe 
autorisée par Ie § 1, ce même tarif est ap
plicable à chacune des parties de la carte 
postale avec réponse payée. 

Taxes spéciales 

Art. 40. r. Les Administrations sont au_ 
torisées à frapper d'une taxe additionnelle, 
selon les dispositions de leur législation, les 
objets remis à leurs services d'expédition en 
dernière limite d'heure. 

2. Les objets adressés poste restante 
peuvent être frappés par les Administra
tions des Pays de destination de la taxe 
spéciale qui serait prévue par leur législa
tion pour les objets de même nature du 
régime irlterne. 

3. Les Administrations des P ays de 
destination sont autorisées à percevoir une 
taxe spéciale de 40 centimes au maximum 
pour chaque petit paquet remis au destina
taire. Cette taxe peut être augmentée de 20 

centimes au maximum en cas de remise à 
domicile. 

Objets passibles de droits de douane 

Art. 41. r. Les petits paquets et les im
primés passibles de droits de douane sont 
admis. 

2. Il en est de même des lettres et des 
échantillons de marchandises contenant des 
objets passibles de droits de douane lorsque 
Ie Pays de destination a donné son consen
tement. Toutefois, chaque Administration a 
Ie droit de limiter aux lettres recomman
dées Ie service des lettres contenant des 
objets passibles de droits de douane. 

3. L es envois de sérums et de vaccins, 
bénéficiant de l'exception stipulée à l'article 
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124 du Règlement, sant admis dans tous les 1 
cas, 

Controle douanier 

Art. 42 . L'Administration du Pays desti
nataire est autorisée à soumettre au con
trole douanier les envois cités à l'article 41 
et, Ie cas échéant, à les ouvrir d 'of{ice. 

Droit de dédouanement 

Art. 43. Les envois soumis au controle 
douanier dans Ie Pays de destination peu
vent être frappés de ce chef, au titre postal, 
d'un droit de dédouanement de 40 centimes 
au maximum par envoi. 

Droits de douane et autres droits non postaux 

Art. 44. Les Administrations sont auto
risées à percevoir, sur les destinataires des 
envois, les droits de douane et tous autres 
droits non postaux éventuels. 

Envois francs de droits 

Art. 45. r. Dans les relations entre les 
Pays qui se sant déclarés d 'accord à eet 
égard, les expéditeurs peuvent prendre à 
leur charge, moyennant déclaration préala
ble au bureau de départ, la totalité des 
droits postaux et non postaux dont les en
vois sant grevés à la livraison. Dans ce cas, 
les expéditeurs doivent s'engager à payer 
les sommes qui pourraient être réclamées 
par Ie bureau destinataire et, Ie cas échéant, 
verser des arrhes suffisantes. 

2. L'Administration destinataire est au
torisée à percevoir un droit de •Commission 
qui ne peut dépasser 40 centimes par envoi. 
Ce droit est indépendant de celui qui est 
prévu à l'article 43, 

3. Toute Administration a Ie droit de 
limiter Ie service des envois francs de droits 
aux objets recommandés. 

Annulation des droits de douane et autres 
droits non postaux 

Art. 46. Les Administrations s'engagent 
à intervenir auprès des services intéressés 
de leur Pays pour que les droits de douane 
et autres droits non postaux soient annulés 
sur les envois renvoyés au Pays d'origine, 
détruits pour cause d 'avarie complète du 
contenu ou réexpédiés sur un tiers Pays. 

Envois exprès 
Art. 47. r. Les objets de correspondance 

sant, à la demande des expéditeurs, remis 
à domicile par porteur spécial immédiate
ment après l'arrivée, dans les Pays dont les 
Administrations consentent à se charger de 
ce service. 

2 . Ces envois, qualifiés "exprès", sant 
soumis , en sus du port ordinaire, à une taxe 
spéciale s'élevant, au minimum, au mon
tant de l'affranchissement d'une lettre ordi
naire de port simple et au maximum à 60 
centimes. Cette taxe doit être acquittée 
complètement à !'avance. 

3. Lorsque Ie domicile du destinataire se 
trouve en de hors du rayon de distribution 
locale du bureau de destination, la remise 
par exprès peut donner lieu à la percep-
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tion, par l'Administration de destination, 
d'une taxe complémentaire jusqu'à concur
rence de celle qui est fixée pour les objets 
de même nature du régime interne. La re
mise par exprès n'est toutefois pas obliga
toire dans se cas. 

4. Les objets exprès non complètement 
affranchis pour Ie montant total des taxes 
payables à !'avance sant distribués par les 
moyens ordinaires, à mains qu'ils n'aient 
été traités comme exprès par Ie bureau 
d'origine. Dans ce dernier cas, les envois 
sant taxés d 'après les dispositions de l'ar
ticle 38, 

5. Il est loisible aux Administrations de 
s 'en tenir à un seul essai de remise par 
exprès. Si eet essai est infructueux, l'objet 
peut être traité comme un envoi ordinaire. 

Envois à remettre en main propre 

Art. 48. Dans les relations avec les Ad
ministrations qui ont donné leur consente
ment, les objets de correspondance recom
mandés et accompagnés d'un avis de récep
tion sant, à la demande de l'expéditeur, re
mis au destinataire en main propre. 

1 nterdictions 

Art. 49. r. L'expédition des objets visés 
dans la colonne 1 du tableau ei-après est 
interdite. Lorsque les envois qui contien
nent ces objets ont été admis à tart à l'ex
pédition, ils doivent subir· Ie traitement in
diqué dans la colonne 2. 

Objet.t 

1 

a) les objet.s Qui, 1>3r leur nature ou leur 
embn.llase, peuvent préaenter du 
danger pour les agents, aa.llr ou 
dét.értorer lee correspo004ncea; 

b) les obJetA pa3Stbles de drolta de douane 
(sauf lei exceptJona prévuea à l'artlcle 
41) aiml que lee échantillona e:1p6diés 
en oombre en vue d'éviter la percep-
Uon de cu droits; 

c) l'oplum, la morphine, la oocatne et 
autrea stupéUanta; 

d) les objet.a dont. l'admisslon ou la cir
culatlon eet. lnterdlte dans Ie Pay1 de 
dest.inat.ion; 

e) lea animau.x vivant.Il, à l'exceptlon: 
1•. des abeUles, dea sangaues et. des 

veni à ,10le; 
2•. des paraait.es et des deatructetll'I 

d'lnaecte1 DOCÜI destlnés au OOD· 
trOle de eeg IW!eCtes et échangéa 
entre lea ln!tiLut.iona offielelle. 
men~ reoonnues; I 

Tr?Jtement des enYOI& 3.d.mla à tor\ 

à tralter Milon lee règlei:Denta lntérleun de 
l'Admh:ilitratlon qui en oooatate la 
présence; toutefol! , les obJeta visés 110u1 
c) ne 110nt en aucun cas nl a.cheminéa ·à 
de11tlnatlon, ni déllvréa aux destlna• 
t.airee, nl ren,1oyéa à l'orlgine; 

f) les matlèree ax~loaJ.bles. lnfl&mm.ablea ! à dit.rufre IW' place par r Admlnllltratlou 
ou dangereuaea, qui en .oonatate la préience. 

a:) Jes.objets oblcènea ou lmmoraux; 
1 

2. Dans les cas ou des envois admis à 
tart à l'expédition ne seraient ni renvoyés à 
!'origine, ni remis au destinataire, l' Admi
nistration expéditrice doit être informée, 
d 'une manière orécise, du traitement appli
qué à ces envois. 

3. Est d'ailleurs réservé Ie droit de tout 
Pays de ne pas effectuer, sur son territoire, 
Ie transport en transit à découvert des ob- • 
jets autres que les lettres et les cartes pos
tales, à l'égard desquels il n'a pas été satis
fait aux dispositions légales qui règlent les 
conditions de leur publication ou de leur 
circulation dans ce Pays. Ces objets doivent 
être renvoyés à l'Administration d'origine. 



1087 

Modalités d'aflran.chisement 

Art. 50. x. L'affranchissement est ooéré, 
soit au moyen de timbres-poste valables 
dans Ie Pays d'origine pour la correspon
dance des particuliers, soit au moyen d'em
preintes de machines à affranchir, officielle
ment adoptées et fonctionnant sous Ie con
trole immédiat de !' Administration ou, en 
ce qui concerne les imprimés, au moyen 
d'empreintes à la presse d'imprimerie ou 
par un autre procédé lorsqu'un tel système 
d'impression est autorisé par les règlements 
intérieurs de !' Administration d'origine. 

2. Sont considérés comme dûment af
franchis: les cartes-réponse portant, impri
més ou collés, des timbres-poste du Pays 
d'émission de ces cartes, les envois régu
lièrement affranchis pour leur premier par
cours et dont Ie complément de taxe a été 
acquitté avant leur réexpédition, ainsi que 
les journaux ou paquets de journaux et 
écrits périodiques <lont la suscr,~ption porte 
la mention " Abonnements-poste et qut sont 
expédiés en vertu de l' Arrangement concer
nant les abonnements aux journaux et écrits 
périodiques. 

Aliranchissement des correspondances à 
bord des navires 

Art. 51. Les correspondances déposées 
en pleine mer dans la boîte d'un navire ou 
entre les mains des agents des postes em
barqués ou des commandants de navires 
peuvent être affranchies, sauf arrangement 
contraire entre les Administrations intéres
sées, au moyen de timbre-poste et d'après 
Ie tarif du Pays auquel appartient ou dont 
dépend !edit navire. Si Ie dépöt à bord a 
lieu pendant Ie stationnement aux deux 
points extrêmes du parcours ou dans l'une 
des escales intermédiaires, l'affranchisse
ment n'est valable que s'il est effectué au 
moyen de timbre-poste et d'après Ie tarif 
du Pays dans les eaux duquel se trouve Ie 
navire. 

Franchise postale 

Art. 52 . r. Sont exonérées de toutes 
taxes postales les correspondances relatives 
au service postal échangées entre les Ad
ministrations des postes, entre ces Admini
strations et Ie Bureau international, entre 
les bureaux de poste des Pays de l'Union, 
et entre ces bureaux et les Administrations 
ainsi que celles dont le transport en fran
chise est expressément prévu par les dispo
sitions de la Convention, dès Arrangements 
et de leurs Règlements. 

2. Sauf lorsqu'ils sont grevés de rem
boursement, les envois destinés aux prison
niers de guerre ou expédiés par eux sont 
également exonérés de toutes taxes postales, 
aussi bien dans les Pays d 'origine et de 
destination que dans les Payt intermédiai
res. 

3. Il en est de même des correspondan
ces concernant les prisonniers de guerre, ex
pédiées ou reçues, soit directement, soit à 
titre d'intermédiaire, par !'Agence centrale 
de renseignements sur les prisonniers de 
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guerre prévue à l'article 79 de la Conven
tion internationale de Genève du 2 7 juillet 
x929 ou oar les bureaux de renseignements 
qui seraient établis éventuellement pour ces 
personnes dans des Pays belligérants ou 
dans les Pays neutres ayant recueilli des 
belligérants sur leur territoire. 

4. Les belligérants recueillis et internés 
dans un Pays neutre, ainsi que les civils de 
nationalité ennemie retenus dans des camps 
ou dans des prisons civiles, sont assimilés 
aux prisonniers de guerre proprement dits 
en ce qui concerne l'application des dispo
sitions ci-dessus. 

Coupons-réponse internationaux 

Art. 53. r. Des coupons-réponse inter
nationaux sont mis en vente dans les Pays 
de l'Union. 

2. Le prix de vente en est déterminé par 
les Administrations intéressées, mais ne 
peut être inférieur à 28 centimes ou à l'é
quivalent dans la monnaie du Pays de débit. 

3. Chaque coupon est échangeable dans 
tout Pays contre un timbre ou des timbres 
représentant l'affranchissement d'une lettre 
ordinaire de port simple originaire de ce 
Pays à destination de l'étranger. 

4. Est, en outre, réservée à chaque Pays 
la faculté d'exiger Ie dépöt simultané des 
coupons et des envois de correspondance à 
affranchir en échange du ces coupons. 

Retrait. Modiiication d'adresse 

Art. 54. r. L'expéditeur d'un objet de 
correspondance peut Ie faire retirer du ser
vice ou en faire modifier l'adresse tant que 
eet objet n'a pas été livré au destinataire, 
qu'il ne tombe pas, s'il y a lieu, sous Ie 
coup des prescriptions de l'article 49, ou 
que l'intervention de la douane ne révèle 
aucune irrégularité. 

2 . La demande à formuler à eet effet 
est transmise, par voie postale ou par voie 
télégraphique, au.x frais de l'expéditeur qui 
doit payer, pour chaque demande une taxe 
de 40 centimes au maximum. Si la demande 
doit être transmise par voie aérienne ou par 
voie télégraphique, l'expéditeur doit payer 
en outre la surtaxe aérienne ou la taxe télé
graphique. 

3. Pour chaque demande de retrait ou 
de modification d 'adresse concernant plu
sieurs envois remis simultanément au même 
bureau par Ie m ême expéditeur à l'adresse 
du même destinataire, il n 'est perçu qu'une 
seule des taxes ou surtaxes prévues au § 2. 

4 . Une simple correction d'adresse (sans 
modification du nom ou de la qualité du 
destinataire) peut être demandée directe
ment par l'expéditeur au bureau destina
taire, c'est-à-dire sans l'accomplissement des 
formalités et sans Ie payement des taxes 
prévues au §§ 2 et 3. 

Réexpédition. Rebuts 

Art. 55. x. En cas de changement de 
résidence du destinataire, les objets de cor
respondance lui sont réexpédiés, à moins 
que l'expéditeur n'ait interdit la réexpédi-
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tion par une annotation portée sur la 
suscription en une langue connue dans Ie 
Pays de destination. 

2. Les correspondances tombées en rebut 
doivent être renvoyées immédiatement au 
Pays d 'origine. 

3. Le délai de conservation des corres
pondances gardées en instance à la disposi
tion des destinataires ou adressées poste 
restante est fixé par les règlements du Pays 
de destination. Toutefois, ce délai ne peut 
dépasser, en règle générale, un mois, sauf 
dans des cas particuliers ou l' Administration 
de destination juge nécessaire de Ie prolon
ger jusqu'à deux mois au maximum. Le 
renvoi au Pays d 'origine doit avoir lieu 
dans un délai plus court, si l'expéditeur l'a 
demandé par une annotation portée sur la 
suscription en une langue connue dans Ie 
Pays de destination. 

4. Les imprimés dénués de valeur ne 
sont pas renvoyés, sauf si l'expéditeur en a 
demandé Ie retour par une annotation por
tée sur !'envoi en une langue connue dans 
lé Pays de destination. Les imprimés re
commandés doivent toujours être renvoyés. 

5. La réexpédition d'objets de corres
pondance de Pays à Pays ou leur renvoi au 
Pays d 'origine ne donne lieu à la percep
tion d'aucun supplément de taxe, sauf les 
exceptions prévues au R èglement. 

6. Les objets de correspondance qui sont 
réexpédiés ou tombés en rebut sont livrés 
aux destinataires ou aux expéditeurs contre 
payement des taxes dont ils ont été grevés 
au départ, à l'arrivée ou en cours de route 
par suite de réexpédition au-delà du pre
mier parcours, sans préjudice du rembour
sement des droits de douane ou autres frais 
spéciaux dont Ie Pays de destination n'ac
corde pas l'annulation. 

7. En cas de réexpédition sur un autre 
Pays ou de non-remise, la taxe de poste 
restante, Ie droit de dédouanement, Ie droit 
de commission, la taxe complémentaire 
d 'exprès et Ie droit spécial de remise aux 
destinataires des petits paquets sont an
nulés. 

Réclarnaiions et demandes de renseigne
ments 

Art, 56. r. La réclamation ou la de
mande de renseignements concernant tout 
envoi peut donner lieu à la perception d'un 
droit de 40 centimes au maximum. Lors-

. qu'une réclamation ou une demande de 
renseignements doit, sur la demande de l'in
téressé, être transmise par la voie aérienne, 
elle donne lieu à la perception du même 
droit augmenté de la surtaxe aérienne cor
respondante ou du double de cette surtaxe, 
si la réponse doit être renvoyée par la 
m ême voie. Si l'emploi de la voie télégra
phique est demandé, la taxe du télégramme 
est perçue en plus du droit present. 

2. Pour chaque réclamation ou demande 
de renseignements concemant plusieurs en
vois remis simultanément au même bureau 
par Ie m ême expéditeur à l'adresse du 
même destinataire, il n'est perçu qu'une 
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seule des taxes ou surtaxes prévues au § r. 
j. En ce qui conceme les envois recom

mandés, aucun droit n'est perçu si l'expédi
teur a déjà acquitté Ie droit spécial pour 
un avis de réception. 

4· Les réclamations ne sont admises que 
dans Ie délai d 'un an à compter du lende
main du dépöt de !'envoi. Chaque Adm inis
tration est, toutefois, tenue de donner su ite 
aux simples demandes de renseignements, 
introduites après ce délai, don t elle est 
saisie par une autre Administration au sujet 
d'envois expédiés depuis moins de deux ans. 

5. Chaque Administration est obligée 
d'accepter les réclamations et les demandes 
de renseignements concemant des envois 
déposés sur Ie territoire d 'autres Admini
strations. 

6. Lorsqu'une réclamation ou une de
mande de renseignements a été motivée par 
une faute de service, Ie droit perçu de ce 
chef est restitué. 

CHAPITRE II 

Envois recommandés 

Taxes 

Art, 57. 1 . Les objets de correspondance 
désignés à l'article 35 peuvent être expé
diés sous recommandation. 

2. La taxe de tout envoi recommandé 
doit être acquittée à !'avance. Elle se com
pose: 

a) du port ordinaire de !'envoi, selon 
sa nature; 

b) d'un droit fixe de recommandation 
de 40 centimes au maximum. 

3 . Le droit fixe de recommandation af
férent à la partie "R éponse" d 'une carte 
postale ne peut être valablement acquitté 
que par l'expéditeur de cette par tie. 

4. Un récépissé doit être délivré gra
tuitement, au moment du dépöt, à l'expé
diteur d'un envoi recommandé. 

5. Les Pays disposés à se charger des 
risques pouvant dériver du cas de force ma
jeure sont autorisés à percevoir une taxe 
spéciale de 40 centimes au maximum pour 
chaque envoi recommandé. 

6. Les envois recommandés non ou in
suffisamment affranchis qui auraient été 
transmis à tort au Pays de destination sont 
passibles, à la charge des destinataires, 
d 'une taxe égale au montant de l'affran
chissement manquant . 

Avis de réception 

Art. 58. 1. L'expéditeur d'un envoi re
commandé peut demander un avis de ré
ception en payant, au moment du dépöt, un 
droit fixe de 30 centimes au maximum. 

2. L 'avis de réception peut être deman
dé postérieurement au dépöt de !'envoi dans 
Ie délai d 'un an et moyennant Ie droit pré
vu à l'article 56 peur les réclamations. 

Etendue de la responsabilité 

Art. 59. 1. Sauf les cas prévus à l'ar
ticle 60 ei-après, les Administrations ré-
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pondent de la perte des envois recomman
dés. 

2. L'expéditeur a droit, de ce chef, à 
une indemnité dont Je montant est fixé à 
25 francs par objet. 

3. Les Administrations n'assument au
cune responsabilité pour Jes envois saisis 
par Ja douane. 

Exceptions au pn'ncipe de la responsabi/ité 

Art. 60. Les Administrations sont déga
gées de toute responsabilité pour la perte 
d'envois recommandés: 

a) en cas de force majeure; toutefois, 
Ja responsabilité subsiste à l'égard de !' Ad
ministration expéditrice qui a accepté de 
couvrir Jes risques de force majeure (art. 
57, § 5) . Le Pays responsable de la perte 
doit suivant sa Jégislation intérieure, dé
cide~ si cette perte est due à des circon
stances constituant un cas de force majeure; 
celles-ci sont portées à la connaissance du 
Pays d'origine, à titre d'information; 

b) lorsque, Ja preuve de leur responsa
bilité n'ayant pas été administrée autre
ment elles ne peuvent rendre compte des 
envoi's par suite de la destruction des do
cuments de service résultant d'un cas de 
force majeure; 

c) Jorsqu'il s'agit d'envois <lont Je con
tenu tombe sous Ie coup des interdictions 
prévues aux articles 36, §§ 6 et 8, lettre c), 
et 49, § l; 

d) Jorsque l'expéditeur n'a formulé au
cune réclamation dans Ie délai d 'un an pré
vu à l'article 56. 

Cessation de la responsabilité 

Art. 61. Les Administrations cessent 
d'être responsables des envois recommandés 
dont elles ont effectué la remise dans les 
conditions prescrites par leur règlement in
térieur pour Jes envois de m ême nature. 

Détermination de la responsabilité 

Art. 62. r. Jusqu'à preuve du contraire, 
Ja responsabilité pour la perte d'un envoi 
recommandé incombe à !' Administration 
qui, ayant reçu l'objet sans faire d'obser
vation et étant mise en possession de tous 
les moyens réglementaires d'investigation, 
ne peut établir ni Ja délivrance au destina
taire ni, s'il y a lieu, la transmission régu
Jière à l' Administration suivante. 

2, Une Administration intermédiaire ou 
destinataire est, jusqu'à preuve du contraire, 
dégagée de toute responsabilité: 

a) lorsqu'elle a observé Jes dispositions 
de l'article 150, § 4, du Règlement; 

b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a 
été saisie de la réclarriation qu'après la 
destruction des documents de service rela
tifs à !'envoi recherché, Je délai de garde 
prévu à l'article 169 du Règlement étant 
expiré; cette réserve ne porte pas atteinte 
aux droits du réclamant. 

3. Toutefois, si la perte a eu lieu en 
cours de transport sans qu'il soit possible 
d'établir sur Ie territoire ou dans Ie ser
vice de quel Pays Ie fait s'est accompli, les 
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Administrations en cause supportent Ie 
dommage par parts égales. 

4. Lorsqu'un objet recommandé a été 
perdu dans des circonstances de force ma
jeure, l'Administration sur Ie territoire ou 
dans Ie service de laquelle la perte a eu 
lieu n'en est responsa bie envers !' Admini
stration expéditrice que si les deux Pays 
se chargent des risques dérivant du cas de 
force majeure. 

5. Les droits de douane et autres dont 
l'annulation n'a pu être obtenue tombent à 
la charge des Administrations responsables 
de la perte. 

6. L' Administration qui a effectué Ie 
payement de l'indemnité est subrogée, 
jusqu'à concurrence du montant de cette 
indemnité, dans Jes droits de la personne 
qui l'a reçue, pour tout recours éventuel, 
soit contre Ie destinataire, soit contre l'ex
péditeur ou contre des tiers. 

7. En cas de découverte ultérieure d'un 
envoi recommandé ou d'une partie de eet 
envoi, considéré comme perdu, l'expéditeur 
et Ie destinataire sont mis au courant de ce• 
fait. 

8. L'expéditeur est en outre informé 
qu'il peut en prendre livraison pendant une 
période de trois mois, contre remboursement 
du montant de l'indemnité reçue. Si, dans 
ce délai, eet. expéditeur ne réclame pas !'en
voi, Je destinataire est avisé qu'il peut en 
prendre livraison pendant une période de 
même durée, moyennant payement du mon
tant versé à l'expéditeur. 

9. Si l'expéditeur ou Ie destinataire 
prend livraison de !'envoi moyennant rem
boursement du montant de l'indemnité, ce 
montant est restitué à l'Administration ou, 
s'il y a lieu, aux Administrations qui ont 
supporté Ie dommage. 

10. Si l'expéditeur et Ie destinataire re
noncent à · prendre livraison de !'envoi, ce 
dernier est considéré comme tombé en 
rebut. 

Payement de l'indemnité 

Art. 63. L'obligation de payer l'indem
nité incombe à l' Administration dont relève 
Ie bureau de dépöt de !'envoi, sous réserve 
de son droit de recours contre l'Administra
tion responsable. 

Délai de payement de l'indemnité 

Art. 64. r. L e payement de l'indemnité 
doit avoir lieu Ie plus tot possible et, au 
plus tard, dans Ie délai de six mois à comp
ter du Jendemain du jour de la réclamation. 
Ce délai est porté à neuf mois dans les 
relations avec Jes Pays éloignés. 

2. L'Administration de dépöt de !'envoi 
qui n'accepte pas de se charger des risques 
dérivant du cas de force majeure peut dif
férer Ie règlement de l'indemnité au-delà 
du délai prévu au § 1 lorsque la question 
de savoir si la perte de !'envoi est due à un 
cas de l' espèce n' est pas tranchée. 

3. L'Administration d'origine est autori
sée à désintéresser l'expéditeur pour Ie 
compte de !' Administration intermédiaire 
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ou destinataire qui, régulièrement saisie, a 
laissé s'écouler trois mois ou six mois dans 
les relations avec les Pays éloignés, sans 
donner de solution à !'affaire. Un délai plus 
long est admis si la perte paraît due à un 
cas de force majeure; en tout état de cause, 
ce fait doit être porté à la connaissance de 
l' Administration d 'origine. 

Remboursement de l'indemnité à l' Ad
ministration expéditrice 

Art. 65. I. L'Administration responsable 
ou peur Ie compte de laquelle Ie payement 
est effectué en conformité de l'article 64 
est tenue de rem beurser à l' Administration 
expéditrice, dans un délai de six mois à 
compter de l'envoi de la notification du 
payement, Ie montant de l'indemnité ef
fectivement payée à l'expéditeur. Ce délai 
est porté à neuf mois dans les relations 
avec les Pays éloignés. 

3. Si l'indemnité doit être supportée 
par plusieurs Administrations en confor
mité de l'article 62, l'intégralité de l'in
demnité due doit être versée à l'Adminis
tration expéditrice, dans Ie délai mentionné 
au § 1, par la première Administration qui, 
ayant dûment reçu l'envoi réclamé, ne peut 
en établir la transmission régulière au ser
vice correspondant. Il appartient à cette 
Administration de récupérer sur les autres 
Administrations responsables la quote-part 
éventuelle de chacune d 'elles dans Ie dé
dommagement de l'ayant droit. 

3. Le remboursement à l' Administration 
créancière s'effectue sans frais peur cette 
Administration, soit au moyen d 'un mandat 
de poste, d'un chèque ou d 'une traite 
payable à vue sir la capitale ou sur une 
place commerciale du Pays créancier, soit 
en espèces ayant cours dans ce Pays. 

4. Lorsque la responsabilité a été re
connue, de même que dans Ie cas prévu à 
l 'article 64, § 3, Ie montant de i'indemnité 
peut également être repris d 'office sur Ie 
Pays responsable par la veie d 'un décompte 
quelconque, soit directement, soit par l'in
termédiaire d'une Administration qui 
échange régulièrement des décomptes avec 
l' Administration responsa bie. 

5. Passé Ie délai de six mois, la somme 
due à l'Administration expéditrice est pro
ductive d 'inté rêt à raison de 5 % l'an à 
compter du jour de l'expiration dudit délai . 
Ce délai est porté à neuf mois dans . les 
relations avec les Pays éloignés. 

6. L' Administration d'origine ne peut 
réclamer Ie remboursement de l'indemnité 
à l'Administration responsable que dans Ie 
délai d'un an à compter de !'envoi de la 
notification de la perte, ou, s'il y a lieu, du 
jour de l'expiration du délai prévue à l'ar
ticle 64, § 3. 

7. L'Administration dont la responsabi
lité est dûment établie et qui a tout d 'abord 
décliné Ie payement de l'indemnité doit 
prendre à sa charge tous les fais accessoires 
résultant du retard non justifié apporté au 
payement. 

8. Les Administrations peuvent s'enten-
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dre peur liquider périodiquement les in
demnités qu'elles ent payées aux expéditeurs 
et dont elles ent reconnu Ie bien-fondé. 

CHAPITRE III 

A.ttrlbntJon des taxes. Frals de transit 
Attribution des taxes 

Art. 66. Sauf les cas expressément pré
vus par la Convention, chaque Administra
tion garde en entier les taxes qu'elle a 
perçues. 

Frais de transit 

Art. 67. 1. Les correspondances échan
gées en dépêches doses entre deux Ad
ministrations, au moyen des services d'une 
ou de plusieurs autres Administrations 
(services tiers) , sent soumises, au profit 
de chacun des Pays traversés ou dont les 
services participent au transport, aux frais 
de transit indiqués dans Ie tableau suivant : 

1• Parooun terrttorlaux: 
Juqu'l 1000 km . 
Au-delà d11 1000 Ju.aqu'à 2000 tm . 

,. 2000 3000 km . . . . • . . . 
• 3000 eooo km . 
• GOOG • 9000 km . . . . 
• 9000 km . ... . .. . 

~ Parcoun marltJmea: 
JU&Qu'l SOO "Dllllee 111&rlns • • • • • • • . 
Au-delà de SOO Jmqu'l 1500 mWet marina . 
Entre l'Europe et l'Amûtque du Nord . . .. . . 
Au-delà de 1500 J111qu'A 6000 millet marina . . . 
J.u-delà de eooo m1llea 1X1&rlnl • •. • . • • . • 

Par tuoaramme 

Fr. c. Fr. c. 

- .80 
- .80 

1.20 
2.-
2.80 
S.60 

- .!50 
1.60 
2.40 
3.20 . ... 

- .08 
-.12 
-.Hl 
- .2, 
- .32 
- .,o 

- .08 
- .20 
-.S2 
-.40 
-.!50 

2. Les frais de transit peur Ie transport 
maritime sur un trajet n 'excédent pas 300 

milles marins sent fixés au tiers des som
mes prévues au § 1 , si l'Administration in
téressée reçoit déjà, du chef des dépêches 
transportées, la rémunération afférente au 
transit terri toriaJ. 

3. En cas de transport maritime effec
tué par deux ou plusieurs Administrations, 
les frais du parcours maritime total ne peu
vent pas dépasser 4 francs Bo par kilo
gramme de lettres et de cartes postales et 
60 centimes par kilogramme d'autres objets. 
Le cas échéant, ces montants maxima sent 
ré partis entre les Administrations p a rtici
pant au transport, au prorata des distances 
parcourues. 

4. Considérés comme services tiers, à 
moins d'arrangement contraire, les trans
ports maritimes effectués directement entre 
deux P ays au moyen de navires de l'un 
d'eux ainsi que les transports effectués en
tre deux bureaux dlun même P ays par l'in
termédiaire de services d'un autre Pays. 

5. Sont considérés comme autres objets, 
en ce qui concerne Ie transit, les petits 
petits paquets, les journaux ou paquets de 
journaux et écrits périodiques expédiés en 
vertu de !'Arrangement concernant les abon_ 
nements aux journaux et écrits périodiques 
ainsi que les boîtes avec valeur déclarée ex
pédiées en vertu de l' Arrangement .concer-
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nant les lettres et les boîtes avec valeur 
déclarée. 

6. Les dépêches mal dirigées sont con
sidérées, en ce qui concerne Ie payement 
des frais de transit, comme si elles avaient 
suivi leur voie normale. 

Exemption de frais de transit 

Art. 68. Sont exempts de tous frais de 
transit territoria! ou maritime, les corres
pondances en franchise postale mentionnées 
à l'article 52, les cartes postales-réponse 
renvoyées au Pays d'origine, les envois 
réexpédiés, les rebuts, les avis de réception, 
les mandats de poste et tous autres docu
ments relatifs au service postal, notamment 
les plis concernant les virements postaux. 

Services extraordinaires 

Art. 69. Les frais de transit spécifiés à 
l 'article 67 ne s'appliquent pas au transport 
au moyen de services extrao'rdinaires spé
cialement créés ou entretenus par une Ad
ministration sur la demande d'une ou de 
plusieurs autres Administrations. Les con
ditions de cette catégorie de transports sont 
réglées de gré à gré entre les Administra
tions intéresséès. 

Payements et décomp~es 

Art. 70. r. Les frais de transit sont à 
ia charge de !' Administration du Pays 
d'origine. 

2. Le décompte général de ces frais a 
lieu d'après les données de relevés statisti
ques établis, une fois tous les trois ans, 
pendant une période de quatorze jours. 
Cette période est portée à vingt-huit jours 
pour les dépêches échangées moins de six 
fois par semaine par les services d'un Pays 
quelconque. Le Règlement détermine la pé
riode et la durée d'application . des statisti
ques. 

3. Lorsque Ie solde annuel entre deux 
Administrations ne dépasse pas 25 francs, 
l' Administration débitrice est exonérée de 
tout payement. 

4. Toute Administration est autorisée à 
soumettre à l'appréciation d'une Commis
sion d'arbitres les résultats d'une statistique 
qui, d 'après elle, différeraient trQp de la 
réalité. Cet arbitrage est constitué ainsi 
qu'il est prévu à l'article 12. 

5. Les arbitres ont Ie droit de fixer en 
bonne justice Ie montant des frais de transit 
à payer. 

Echange de dépêches doses avec des 
batiments de guerre 

Art. 71. 1. Des dépêches doses peuvent 
être échangées entre les bureaux de poste 
de l'un des Pays contractants et les com
mandants de divisions navales ou batiments 
de guerre de ce même Pays en station à 
l'étranger, ou entre Ie commandant d'une 
de ces divisions navales ou d'un de ces 
batiments de guerre et Ie commandant d'une 
autre division ou ·d'un autre batiment du 
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même Pays, par l'intermédiaire des services 
territoriaux ou maritimes d'autres Pays. 

2. Les correspondances de toute nature 
comprises dans ces dépêches doivent être 
exclusivement à l'adresse ou en provenance 
des états-majors et des équipages des bati
ments destinataires ou expéditeurs des dé·
pêches; les tarifs et conditions d'envoi qui 
leur sont applicables sont déterminés, 
d'aprés ses règlements intérieurs, par !' Ad
ministration des postes du Pays auquel ap
partiennent les batiments. 

3. Sauf arrangement contraire, l' Admi
nistration du Pays <lont relèvent les bati
ments de guerre est redevable, envers les 
Administrations intermédiaires, des frais 
de transit des dépêches calculés conformé
ment aux dispositions de l'article 67. 

Dlspositlons dlverses 

lnobservatio;, de Ja liberté de transit 

Art. 72. Lorsqu'un Pays n'observe pas 
les dispositions de l'article 28 concernant la 
liberté de transit, les Administrations ont 
Ie droit de supprimer Ie service postal avec 
ce Pays. Elles doivent donner préalablement 
avis de cette mesure par télégramme aux 
Administrations intéressées. 

Enga/jements relatifs aux mesures pénales 

Art. 73. Les Pays contractants s'enga
gent à prendre, ou à proposer à leurs pou
voirs législatifs respectifs, les mesures 
nécessaires: 

a) pour punir la contrefaçon des tim
bres-poste, même retirés de la circulation, 
des coupons-réponse _internationaux et des 
cartes d'identité ·postales; 

b) pour punir l'usage ou la mise en cir~ 
éulation: 

1 °. de timbres-poste contrefaits (même 
retirés de la circulation) ou ayant déjà 
servi, ainsi que d'empreintes contrefaites 
ou ayant déjà servi de machines à aJfran
chir ou de presses d'imprimerie; 

2 °. de coupons-réponse internationaux 
contrefaits; 

3 °. de cartes d'identité postales con
trefaites; 

c) pour punir l'emploi frauduleux de 
cartes d'identité postales régulières; 

d) pour interdire et réprimer toutes · 
opérations frauduleuses de fabrication et 
de mise en circulation de vignettes et tim
bres en usage dans Ie service postal, cori
trefai ts ou imités de telle manière qu'ils 
pourraient être confondus avec les vignettes 
et timbres émis par l' Administration d'un 
des Pays contractants; 

e) pour empêcher et, Ie cas échéant, 
punir l'insertion d'opium, de morphine, de 
cocaïne ou d'autres stupéfiants, de même 
que des matières explosibles ou facilement 
inflammables, dans des envois postaux en 
faveur desquels cette insertion ne serait pas 
expressément autorisée par la Convention et 
les Arrangements. 
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Dlsposltlous finale 

Mise à exécution et durée de la Convention 

Art. 74. La présente Convention sera 
mise à exécution Ie 1er juillet 1948 et de
meurera en vigueur pendant un temps in
déterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Gouvemements des Pays ci-dessus énumé
rés ont signé la présente Convention en un 
exemplaire qui restera déposé aux Archives 
du Gouvernement de la République Fran
çaise et dont une copie sera remise à cha
que Partie. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 1947. 

(Suiv.ent les signatures). 

PROTOCOLE FIN AL DE LA 
CONVENTION 

Au moment de procéder à la signature de 
la Convention postale universelle conclue 
à la date de ce jour, les Plénipotentiaires 
soussignés sont convenus de ce qui suit: 

I 

Retrait. Modification d'adresse 

L es dispositions de l'article 54 ne s'appli
quent pas à la Grande-Bretagne, ni à ceux 
des Dominions, Colonies et Protectorats 
britanniques dont la législation intérieure 
ne permet pas Ie retrait ou la modification 
d 'adresse de correspondances à la demande 
de l'expéditeur. 

II 

Equivalents. Limites maxima et minima 

1. Chaque Pays a la faculté de majorer 
de 40 % ou de réduire de 20 % au maxi
mum les taxes prévues à l'article 36, § 1, 
conformément aux indications du tableau 
ei-après: 

CenUmeo ,. ..• ... 
10,2 •.. 
1l·1 .,, 

8,2 

1,8 
e,, 
8,2 

s:·• 
12 
8 

,.,,.. ... 
1u~ewea 

c.nUm" .. , ... 
JG,8 
SS,11 
11 ,2 J,0 
11,l .,, 
2,8 

11,2 ,,, 
11,2 .. 
21 

" 
2. Les taxes choisies doivent, autant que 

possible, être entre elles dans les mêmes 
proportions que les taxes de base, chaque 
Administration ayant la faculté d 'arrondir 
ses taxes en plus ou en moins selon Ie cas 
et suivant les convenances de son système 
monétaire. 

3. Le tarif adopté par un Pays s'appli
que aux taxes à percevoir à l'arrivée par 
suite d'absence ou d'insuffisance d'affran
chissement. 
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III 

Exception à l'application du tarif des pa
piers d 'affaires, des imprimés et des 

échantillons de marchandises 

Par dérogation aux dispositions de l'arti
cle 36, les Pays ont Ie droit de ne pas ap
pliquer aux papiers d'affaires, aux imprimés 
et aux échantillons la taxe fixée pour Ie 
premier échelon de poids et de maintenir 
pour eet échelon la taxe de 4 centimes, avec 
un minimum de 8 centimes pour les échan
tillons de marchandises. 

IV 
Once avoirdupois 

Il est admis, par mesure d'exception, que 
les Pays qui, à cause de leur régime inté
rieur, ne peuvent adopter Ie type de poids 
métrique décimal, ont la faculté d'y sub
stituer l'once avoirdupois (28,3465 gram
mes) en assimilant 1 once à 20 grammes 
pour les lettres et les envois dits "Phono
post" et 2 onces à 50 grammes pour les 
papiers d'affaires, imprimés, impressions en 
relief à l'usage des aveugles, échantillons et 
petits paquets. 

V 

Dépot de correspondances à J'étranger 
Aucun Pays n 'est tenu d 'acheminer, ni de 

distribuer aux destinataires, les envois que 
des expéditeurs quelconques domiciliés sur 
son territoire déposent ou font dépocer dans 
un Pays étranger, en vue de bénéficier des 
taxes plus basses qui y sont établies. La 
règle s'applique sans distinction, soit aux 
envois préparés dans Ie Pays habité par 
l'expéditeur et transportés ensuite à travers 
la frontière, soit aux envois confectionnés 
dans un Pays étranger. L' Administration in
téressée a Ie droit, ou de renvoyer les ob
jets en question à !'origine ou de les frap
per de ses taxes intérieures. Les modalités 
de la perception des taxes sont laissées à 
son choix. 

VI 
Coupons-réponse internationaux 

Les Administrations ont la faculté de ne 
pas se charger du débit des coupons-réponse 
intemationaux ou d'en limiter la vente. 

VII 

Droit de recommandation 
Les Pays qui ne peuvent pas fixer à 40 

centimes Ie droit de recommandation prévu 
à l'article 56, § 2, sont autorisés à perce
voir un droit pouvant s'élever jusqu'à 50 
centimes ou éventuellement jusqu'au taux 
fixé pour leur service intérieur. 

VIII 

Services aériens 
r. L es dispositions concemant Ie trans

port de la poste aux lettres par voie aérien-. 
ne sont annexées à la Convention postale 
universelle et sont considérées comme fai
sant partie intégrante de celle-ci et de son 
Règlement. 
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2. Toutefois, par dérogation aux dispo
sitions générales de la Convention, la modi
fication de ces dispositions peut être en
visagée de temps à autre par une Confé
rence comprenant les représentants des Ad
ministrations directement intéressées. 

3. Cette Conférence peut être convoquée 
par l'intermédiaire du Bureau international 
à la demande de trois au moins de ces Ad
ministrations. 

4. L'ensemble des dispositions proposées 
par cette Conférence devra être soumis, par 
l'intermédiaire du Bureau international, au 
vote des Pays de l'Union. La décision sera 
prise à la majorité des voix exprimées. 

IX 
Exception à Ja liberté du transit des 

petits paquets 

Par° dérogation aux dispositions de l'ar
ticle 28, l'Administration des postes de 
l'Union res Républiques Soviétiques Socia
listes est autorisée à ne pas admettre les 
petits paquets en transit par ses territoires, 
étant entendu que cette restriction s'appli
quera indistinctement à tous les Pays de 
l'Union. 

X 
Frais spéciaux de transit par Je Trans

sibérien et Je Transandin 

r. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 67, § 1 (Tableau), l'Administration 
postale de l'Union des Républiques Soviéti
ques Socialistes est autorisée à percevoir les 
frais de transit par la voie du Transsibérien 
pour les deux directions (Mandchourie ou 
Vladivostok), à raison de 4 francs 50 par 
kilogramme de lettres et de cartes postales 
et de 50 centimes par kilogramme d'autres 
objets, pour les distances dépassant 6000 

kilomètres . 
2. L'Administration de la République 

Argentine est autorisée à percevoir un sup
plément de 30 centimes sur les frais de 
transit mentionnés à l'article 67, § 1, chiffre 
1 ° , de la Convention, pour chaq ue kilo
gramme de correspondance de toute nature 
transportée en transit par la section argen
tine du "Ferrocarril Trasandino". 

XI 
Condltions spéciales de transit pour 

1' Afghanistan 

Par dérogation aux dispositions de l'ar
ticle 67, § 1 , l'Administration de !'Afgha
nistan est autorisée provisoirement, en rai
son des difficultés particulières qu'elle ren
contre en matière de moyens de transport 
et de communication, à effectuer Ie transit 
des dépêches doses et des correspondances 
à découvert à travers son Pays, à des con
ditions spécialement convenues entre elle 
et les Administrations intéressées. 

XII 
Frais d 'entrepót spéciaux à Aden 

A titre exceptionnel, l' Administration 
d' Aden est autorisée à percevoir une taxe 
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de 40 centimes par sac pour toutes les dé
pêches entreposées à Aden, pourvu que eet
te Administration ne reçoive aucun droit de 
transit territoria! ou maritime pour ces dé
pêches. 

XIII 
Frais spéciaux de transbordement 

Exceptionnellement, l' Administration por
tugaise est autorisée à percevoir 40 centi
mes par sac pour toutes les dépêches trans
bordées au port de Lisbonne. 

XIV 
Protocole Jai·ssé ouvert aux Pays non 

représentés 

Le Protocole reste ouvert aux Pays de 
l'Union, non représentés au Congrès, pour 
leur permettre d'adhérer à la Convention 
et aux Arrangements qui y ont été conclus, 
ou seulement à l'un ou à l'autre d'entre eux. 

XV 
Protocole Jaissé ouvert aux Pays représentés 

pour signatures et adhésions 

Le Protocole demeure ouvert en faveur 
des Pays dont les représentants n'ont signé 
aujourd'hui que la Convention ou un cer
tain nombre seulement des Arrangements 
arrêtés par le Congrès, à l'effet de leur per
mettre d'adhérer aux autres Arrangements 
signés ce jour, ou à l 'un ou à l'autre d'entre 
eux. 

XVI 
Dé/ai pour la notification des adhésions 

Les adhésions prévues aux articles XIV 
et XV devront être notifiées, en la forme 
diplomatique, par les Gouvernements inté
ressés au Gouvernement de la République 
Française et par celui-ci aux autres Etats 
de l'Union. Le délai accordé auxdits Gou
vernements pour cette notification expi_rera 
Ie rer juillet 1948. 

XVII 
Protocole Jaissé ouvert aux Pays momenta
nément empêchés d 'adhérer à la Convention 

et aux Arrangements 

r. L'Espagne, le Maroc (Zone espagno
le) et !'Ensemble des Colonies espagnoles, 
momentanément empêchés d 'adhérer à la 
Convention et aux Arrangements, comme 
suite à une décision du XIIe Congrès 
postal universel prise conformément à la 
résolution de l'Assemblée générale des Na
tions Unies du i2 décembre 1946, pourront, 
sans se soumettre aux formalités prévues à 
l'article 3, adhérer à ces Actes dès que 
cette résolution sera rapportée ou sera de
venue sans objet. 

2. L'Allemagne, Ie Japon et la Corée, 
momentanément empêchés d 'adhérer à la 
Convention et aux Arrangements pourront, 
sans se soumettre aux formalités prévues à 
l ' article 3, adhérer à ces Actes au moment 
jugé opportun par l'autorité responsable. 

3. Les adhésions prévues aux §§ 1 et 2 
devront être notifiées, en la forme diplo-
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matique, par les Gouvernements intéressés 
au Gouvernement de la République Fran
çaise et par celui-ci aux autres Etats de 
l'Union. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ei
dessous ont dressé Ie présent Protocole, qui 
aura la même force et la même valeur que 
si ses dispositions étaient insérées dans Ie 
texte même de la Convention, et ils l'ont 
signé en un exemplaire qui restera déposé 
aux Archives du Gouvernement de la Re
publique Française et dont une copie sera 
remise à chaque Partie. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 1947. 

(Suiv-ent les signatures). 

DECLARATION FAITE AU MOMENT 
DE LA SIGNATURE, AU SENS DE 
L'ARTICLE 9 DE LA CONVENTION 
CONCERNANT L'APPLICATION DE 
LADITE CONVENTION AUX COLO-

NIES, PROTECTORATS, ETC. 

La délégation de l'Union de l'Afrique du 
Sud déclare que l'acceptation par elle de la 
présente Convention ,comprend Ie Territoire 
sous mandat de 1' Afrique du Sud-Ouest. 

Paris, Ie 5 juillet 1947. 
L.C. BURKE 

ANNEXE 

ACCORD ENTRE L'ORGANISATION 
DES NATIONS UNIES ET L 'UNION 

POSTALE UNIVERSELLE 

Préambule 

Vu les obligations qui incombent à l'Or
ganisation des Nations Unies selon l'Article 
57 de la Charte des Nations Unies, l'Orga
nisation des Nations Unies et l'Union 
postale universelle convienent de ce qui 
suit: 

Article I 

l'Orga"nisation des Nations Unies recon
naît l'Union postale universelle (désignée 
ei-dessous sous Ie nom de "l'Union") com
me étant l'institution spécialisée chargée de 
prendre toutes les mesures conformes à. son 
acte constitutif pour atteindre les buts 
qu'elle s'est fixés dans eet acte. 

Article II 

Représentation réciproque 

1. Des représentants de l'Organisation 
des Nations Unies seront invités à assister 
aux Congrès, Conférences administratives et 
Commissions de l'Union, et à participer, 
sans droit de vote, aux délibérations de ces 
réunions. 

2. Des représentants de l'Union seront 
invités à assister aux réunions du Conseil 
économique et social des Nations Unies 
(désigné ei-dessous sous Ie nom de "Ie Con
seil"), de ses Commissions ou Comités et à 
participer, sans droit de vote, aux délibéra
tions de ces organes, lorsque seront traitées 
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les questions inscrites à l'ordre du jour aux
quelles l'Union serait intéressée. 

3. Des représentants de l'Union seront 
invités à assister, à titre consultatif, aux 
réunions de !' Assemblée générale au cours 
desquelles des questions qui sont de la com
pétence de l'Union doivent être discutées, 
et à participer, sans droit de vote, aux déli
bérations des Commissions principales de 
l'Assemblée générale traitant des questions 
auxquelles l'Union serait intéressée. 

4. Le Secrétariat de l'Organisation des 
Nations Unies effectuera la distribution de 
toutes communications écrites présentées 
par l'Union aux membres de l'Assemblée 
générale, du Conseil et de ses organes ainsi 
que du Conseil de tutelle, selon Ie cas. D e 
même, des communications écrites présen
tées par l'Organisation des Nations Unies 
seront distribuées par l'Union à ses mem
bres. 

Article III 

Inscription de questions à l'ordre du jour 

Sous réserve des consultations préliminai
res qui pourraient être nécessaires, l'Union 
inscrira à l'ordre du jour de ses congrès, 
conférences administratives ou commissions 
ou, Ie cas échéant, soumettra à ses mem
bres suivant la procédure prévue par la 
Convention postale universelle, les ques
tions portées <levant elle par l'Organisation 
des Natjons Unies. Réciproquement, Ie Con-· 
seil, ses commissions et comités, de même 
que Ie Conseil de tutelle, inscriront à leur 
ordre du jour les questions qui leur seront 
soumises par l'Union. 

Article IV 

Recommandations de l'Organisation des 
Nations Unies 

1. L'Union prendra toutes mesures pour 
soumettre aussitöt que possible, à toutes 
fins utiles, à ses congrès, conférences ad
ministratives et commissions ou à ses mem
bres, suivant la procédure prévue par la 
Convention postale universelle, toute re
commandation officielle que l'Organisation 
des Nations Unies pourrait lui adresser. Ces 
recommandations se'ront adressées à l'Union 
et non directement à ses membres. 

2. L'Union procédera à des échanges de 
vues avec l'Organisation des Nation Unies 
sur sa demande, au sujet de ces recomman
dations, et fera rapport en temps opportun 
l'Organisation sur la suite donnée par 
l'Union ou par ses membres, auxdites re
commandations ou sur tous autres résultats 
qui auraient suivi la prise en considération 
de ces recommandations. 

3. L'Union coopérera à toute autre me
sure nécessaire pour assurer la coordination 
effective des activités des institutions spé-. 
cialisées et de l'Organisation des Nations 
Unies. En particulier, elle collaborera avec 
tout organe que Ie Conseil pourrait créer 
en vue de favoriser cette coordination et 
pour fournir les informations nécessaires à 
l'accomplissement de cette t àche. 
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Article V 

E change d'inlorrnatwns et de documents 

r. Sous réserve des mesures nécessaires 
à la sauvegarde du caractère confidentie! de 
certains documents , !' échange Ie plus com
plet et Ie plus rapide d 'informations et de 
documents sera effectué entre l'Organisation 
des Nations Unies et l'Union. 

2. Sans porter préjudice au caractère 
général des dispositions de l'alinéa précé
dent: 

a) L'Union fournira à l'Organisation des 
Nations Unies un rapport de gestion annuel; 

b) L'Union donnera suite, dans toute la 
mesure du possible, à toute demande de 
rapports spéciaux, d'études ou d'informa
tions que l'Organisation des Nations Unies 
pourrait lui adresser sous réserve des dispo
sitions de l'article XI du présent accord; 

c) L'Union donnera des avis écrits sur 
des questions de sa compétence qui · pour
raient lui être demandés par Ie Conseil de 
tutelle; 

d) Le Secrétaire genéral de l'Organisa
tion des Nations Unies procédera avec Ie 
Directeur du Bureau international de 
l'Union, à la demande de celui-ci, à des 
échanges de vues susceptibles de foumir à 
l'Union des informations présentant pour 
elle un intérêt particulier. 

Article VI 

Assistance à l'Organisation des 
Nations Unies 

r . L'Union convient .de coopérer avec 
l 'Organisation des Nations Unies, ses orga
nes principaux et subsidiaires, et de leur 
prêter son concours dans la mesure compa
tible avec les dispositions de la Convention 
postale universelle. 

2 . En ce qui conceme les Membres de 
l'Organisation des Nations Unies, l'Union 
reconnaît que, conformément aux disposi
tions de l'Article 103 de la Charte, aucune 
disposition de la Convention postale uni
verselle ou de ses Arrangements connexes 
ne peut être invoquée comme faisant ob
stacle ou apportant une limitation quelcon
que à l'observation par un Etat de ses obli
gations envers l'Organisation des Nations 
Unies. 

Article VII 

Arr11it1gement concernant Te personnel 

L'Organisation des Nations Unies et 
l'Union coopéreront, dans la mesure néces
saire, pour assurer autant d'uniformité que 
possible aux conditions d'emploi du person
nel et éviter la concurrence dans son re
crutement. 

Article VIII 

Services de statistiques 

r. L'Organisation des Nations Unies et 
l'Union conviennent de coopérer en vue 
d'assurer la plus grande efficacité et l'usage 
Ie plus étendu des informations et des don
nées statistiques. 

2. L'Union reconnaît que l'Organisation 
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des Nations Unies constitue l'organismé 
centra! chargé de recueillir, analyser, pu
blier, unifier et améliorer les statistiques 
servant aux buts généraux des organisations 
intemationales. 

3. L'Organisation des Nations Unies 
reconnaît que l'Union est !'organisme quali
fié pour recueillir, analyser, publier, unifier 
ét améliorer les statistiques relevant de son 
domaine propre, sans préjudice de l'intérêt 
que l'Organisation des Nations Unies peut 
avoir à ces statistiques, en tant qu'elles sont 
essentielles à la réalisation • de son propre 
but et au développement des statistques à 
travers Ie monde. 

Article IX 

Services administratils et techniques 

r. L'Organisation des Nations Unies et 
l'Union reconnaissent qu'afin d'employer au 
mieux leur personnel et leurs ressources, il 
est souhaitable d'éviter la création de ser
vices qui se font concurrence ou font double 
emploi. 

2. L'Organisation des Nations Unies et 
l'Union prendront toutes dispositions utiles 
pour l'enregistrement et Ie dépöt des docu
ments officiels. 

Article X 
Dispositions budgétaires 

Le budget annuel de l'Union sera com
muniqué à l'Organisation des Nations Unies 
et l' Assemblée générale aura la faculté de 
faire à son sujet des recommandations au 
Congrès de l'Union. 

Article XI 
Couverture des frais de services spéciaux 

Si l'Union avait à faire face à des dé
penses extraordinaires importantes, en suite 
de rapports spéciaux, d'études ou d'infor
mations demandées par l'Organisation des 
Nations Unies en vertu de l'article V ou de 
toute autre disposition du présent accord, 
un échange de vues aurait lieu pour déter
miner la manière la plus équitable de 
couvrir ces dépenses. 

Article XII 
Accords entre insti.{utions 

L'Union informera Ie Conseil de la nature 
et de la portée de tout accord qu'elle con
clurait avec une autre iristitution spécialisée 
ou avec toute autre organisation intergou
vemementale; en outre, elle informera Ie 
Conseil de la préparation de tels accords. 

Article XIII 
Liaison 

r. En convenant des dispositions ci
dessus, l'Organisation des Nations Unies et 
l'Union expriment l'espoir qu'elles contri
bueront à assurer une liaison efficace entre 
les deux organisations. Elles affirment leur 
intention de prendre d'un commun accord 
les mesures nécessaires à eet effet. 

2. Les dispositions relatives aux liaisons 
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prévues dans Ie présent accord s'applique
ront, dans la mesure souhaitable, aux rela
tions de l'Union avec l'Organisation des 
Nations Unies y compris ses services an
nexes et régionaux. 

Artide XIV 

Exécution de l'accord 

Le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies et Ie Président de la 
Commission exécutive et de liaison de 
l'Union peuvent condure tous arrangements 
complémentaires, en vue d 'appliquer Je pré
sent accord, qui peuvent paraître souhaita
bles à la lumière de l'expérience des deux 
organisations. 

Artide XV 
Entrée en vigueur 

Le présent accord est annexé à la Con
vention postale universelle condue à Paris 
en 1947. Il entrera en vigueur après appro
bation par l'Assemblée générale des Nations 
Unies et au plus tot en m ême temps que 
cette Convention. 

Artide XVI 
Revision 

Après un préavis d e six mois donné par 
l'une ou l'autre des parties, Ie présent ac
cord pourra être revisé par voie d'entente 
entre J'Organisation des Nations Unies et 
l'Union. 

Paris, Ie 4 juillet 1947. 

(Signé J. J . LE MOUEL 
Président du Xlle Congrès 
de l'Union postale universelle. 

(Signé) JAN PAPANEK 
Président par intérim du Comité du 

Conseil économique et social 
chargé des négociations avec Jes in

stitutions spécialisées. 

REGLEMENT D'EXECUTIO DE LA 
CONVENTIO POSTALE 

UNIVERSELLJ<~ 

Les soussignés, vu l'artide s de la Con
vention postale universelle condue à Paris, 
Ie s juillet 1947, ont, au nom de leurs Ad
ministrations respectives, arrêté, d'un com
mun accord, les mesures suivantes pour as
surer l'exécution de ladite Convention. 

TITRE I 

DISPOSITIONS GENERALES 

CHAPITRE UNIQUE 

Transit en dépêches closes et transit 
à découvert 

Art. ror. r. Les Administrations peu
vent s'expédier réciproquement, par l'inter
médiaire d'une ou de plusieurs d'entre elles, 
tant des dépêches doses que des correspon
dances à découvert, suivant les besoins du 
trafic et les convenances du service. 
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2 . La transmission des correspondances 
à découvert à une Administration inter
médiaire doit se limiter strictement aux cas 
ou la confection de dépêches doses, soit 
pour Ie Pays de destination même, soit pour 
un Pays plus proche de ce dernier, ne se 
justifie pas. 

Echange en dépêches closes 

Art. 102 . 1. L 'échange des correspondan
ces en dépêches doses est réglé d'un com
mun accord entre Jes Administrations in
téressées. 

2. Il est obligatoire de fermer des dé
péches doses toutes les fois qu'une des Ad
ministrations intermédiaires en fait la de
mande, se basant sur Ie fait que Ie nombre 
de correspondances à découvert est de na
ture à entraver ses opérations. 

3. Les Administrations par l'intermé
diaire desquelles des dépêches doses sont à 
expédier doivent être prévenues en temps 
opportun. 

4. En cas de changement dans un ser
vice d 'échange en dépêches doses établi 
entre deux Administrations par l 'intermé
diaire d'un ou de plusieurs Pays tiers, l'Ad
minist ration d'origine de la dépêche en 
donne connaissance aux Administration de 
ces Pays. 

5. S 'il s'agit d'une modification dans la 
voie d'acheminement des dépêches, la nou
velle veie à suivre doit être indiquée aux 
Administrations qui effectuaient précédem
ment Ie transit, tandis que l'ancienne voie 
est signalée, peur mémoire, aux Administra
tions qui assureront désormais ce transit. 

Acheminement des correspondances 

Art. 103. r. Chaque Administration est 
obligée d'acheminer, par les voies les plus 
rapides qu'elle emploie peur ses propres 
envois, les dépêches doses et Jes correspon
dances à découvert qui lui sont livrées par 
une autre Administration. 

2. Lorsqu'une dépêche se compose de 
plusieurs sacs, ceux-ci doivent, autant que 
possible, rester réunis et être acheminés par 
Ie m ême courrier. 

3. Les objets de toute nature mal dirigés 
sent, sans aucun délai, réexpédiés sur leur 
destination par la veie la plus prompte. 

4. L'Administration du Pays d 'origine a 
la faculté d'indiquer la veie à suivre par les 
dépêches doses qu'elle expédie, pourvu que 
l'emploi de cette voie n'entraîne pas, peur 
une Administration intermédiaire, des frais 
spéciaux. Sous la même réserve, Jes Admi
nistrations intervenant dans Ie transport 
doivent tenir compte de la voie à suivre 
portée par l'expéditeur sur les envois qui 
leur sont transmis à découvert. 

5. L'Administrations qui usent de la fa
culté de percevoir des taxes s'upplémentaires 
en représentation des frais extraordinaires 
afférents à certaines voies, sent libres de ne 
pas diriger par ces voies les correspondances 
non ou insuffisamment affranchies. 
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Pays éloignés 

Art. 104. 1. Sont considérés comme 
Pays éloignés Jes Pays entre lesquels la du
rée des transports par la veie de terre ou de 
mer la plus rapide est de plus de dix jours, 
ainsi que ceux entre lesque}s la fréquence 
moyenne des courriers est inférieure à deux 
voyages par mois. 

2. Sont assimilés aux Pays éloignés, en 
ce qui conceme les délais prévus par la 
Convention et les Arrangements, Jes Pays 
de très grande étendue ou dont les voies 
de communication intérieures sent peu dé
veloppées, peur les questions ou ces facteurs 
jouent un role prépondérant. · 

3. Le Bureau international dresse la liste 
des Pays visés aux §§ 1 et 2 . 

Fixation des équivalents 

Art. 105. 1. Les Administrations fixent 
les équivalents des taxes et droits prévus 
par la Convention et Jes Arrangements 
après entente avec l' Administration des 
postes suisses, à laquelle il appartient de les 
faire notifier par l'intermédiaire du Bureau 
international. La même procédure est suivie 
en cas de changement d'équivalents. 

2. Les équivalents ou les changements 
d 'équîvalents ne peuvent entrer en vigueur 
que Ie premier d'un mois et, ou plus tot, 
quinze jours après leur notification par Ie 
Bureau international. 

3. Ce Bureau dresse un tableau indi
quant, peur chaque Pays, les équivalents 
des taxes et droits mentionnés au § 1, et 
renseignant, Ie cas échéant, sur Je pourcen
tage de la majoration ou de la réduction de 
taxe appliquée en vertu de l'article II du 
Protocole final de la Convention. 

4. Les fractions monétaires résultant du 
complément de taxe applicable aux corres
pondances insuffisamment affranchies peu
vent être arrondies par les Administrations 
qui en effectuent la perception. La somme à 
ajouter de ce chef ne peut excéder la valeur 
de 5 centimes. 

5. Chaque Administration notifie direc
tement au Bureau international l'équivalent 
fixé par elle peur l'indemnité prévue à l'ar
ticle 59 de la Convention. 

Timbres-poste e,t ernpreintes 
d' alf ranchissement 

Art. 106. 1. Les timbres-poste repré
sentant les taxes-type de l'Union ou leurs 
équivalents dans la monnaie de chaque 
Pays sont confectionnés dans les couleurs 
suivantes: 

en bleu, Je "timbre représentant Ja taxe 
d'une lettre ordinaire de port simple; 

en rouge, Ie timbre représentant Ja taxe 
d 'une carte postale ordinaire; 

en vert, Je timbre représentant la taxe 
d'un imprimé ordinaire de port simple. 

2 . Les empreintes produites par Jes ma
chines à affranchir doivent être de couleur 
rouge vif, quelle que soit la valeur qu'elles 
représen tent. 

3. Les timbres-poste et les empreintes 
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d'affranchissement doivent porter, autant 
que possible en caractères latins, l'indication 
du Pays d'origine et mentionner leur valeur 
d'affranchissement d 'après Ie tableau des 
équivalents adoptés. L'indication du nom
bre d 'unités ou de fractions de l'unité mo
nétaire, servant à exprimer cette valeur, est 
faite en chiffres arabes. 

4. En ce qui concerne les imprimés af
franchis au moyen d 'empreintes obtenues 
à la presse d'imprimerie ou par un autre 
procédé d'impression (article 50 de la Con
vention), les indications du Pays d 'origine 
et de la valeur d 'affranchissement peuvent 
être remplacées par Ie nom du bureau d'ori
gine et Ja mention "Taxe perçue", ,,Port 
payé" ou une expression analogue. Cette 
m ention peut être libellée en français ou 
dans la langue du Pays d'origine ; elle peut 
aussi revêtir une ferme abrégée, par exem
ple "T.P." ou "P.P .". Dans tous les cas, 
l'indication adoptée doit être encadrée ou 
soulignée d'un fort trait. 

5. Les timbres- poste commémoratifs ou 
de charité, peur lesquels un supplément de 
taxe est à payer indépendamment de la va
leur d'affranchissement, doivent être con
fectionnés de façon à éviter tout <leute au 
sujet de cette valeur. 

6. Les timbres-poste peuvent être mar
qués à l'emporte-pièce de perforations 
distinctives selon les conditipns fixées par 
l'Administration qui les a émis. 

TITRE II 

CONDITIONS D'ACCEPTATION DES 
OBJETS DE CORRESPONDANCE 

CHAPITRE II 
DlsposltJons appllcables à toutes les 

catég·orles d'envols 

Conditionnement et adresse 

Art. 107: 1. Les Administrations dei 
vent recommander au public: 

a) de libeller l'adresse en caractères la
tins et de la mettre dans Ie sens de la lon
guer de façon à ménager Ja place nécessaire 
peur Jes mentions ou étiquettes de service; 

b) d'indiquer en capitales les noms de 
la localité et du Pays de destination; 

c) d'indiquer l'adresse d'une mamere 
précise et complète, afin que l'achemine
ment de !'envoi et sa remise au destinataire 
puissent avoir lieu sans recherches; 

d) d 'appliquer Jes timbres-poste ou les 
empreintes d 'affranchissement à l'angle droit 
supérieur du cöté de la suscription; 

e) d'indiquer Ie nom et Je domicile de 
l'expéditeur, soit au recto et du cöté gauche 
de façon à na nuire ni à la clarté de l'adres
se, ni à l'application des mentions ou éti
quettes de service, soit au verso; 

f) d 'utiliser peur les envois de teute na
ture des enveloppes dont Jes dimensions ne 
soient pas inférieures à 10 cm. en longueur 
et 7 cm. en largeur; 

g) de conditionner solidement Jeurs en
vois, particulièrement s'ils sent destinés à 
des Pays éloignés; 
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h) d'ajouter Ie mot "Lettre" du cöté de 
l'adresse des lettres qui, en raison de leur 
volume ou de leur conditionnement, pour
raient être prises pour d 'autres envois; 

i) en ce conceme les envois expédiés à 
la taxe réduite, d'indiquer, par des anno
tations telles que "Papiers d'affaires", ,,Im
primés", ,,Echantillon", ,,Petit paquet". etc., 
la catégorie à laquelle ils appartiennent. 

2. Les envois de toute nature dont Ie 
cöté réservé à l'adresse a été divisé, en tout 
ou en partie, en plusieurs cases destinées à 
recevoir des adresses successives, ne sont 
pas admis. 

3. Les timbres non postaux et les vig
nettes de bienfaisance ou autres susceptibles 
d'être confondus avec les timbres-poste, ne 
peuvent être appliqués du cöté de la 
suscription. Il en est de même des emprein
tes de timbres qui pourraient être confon
dues avec les empreintes d'affranchissement. 

Envois expédiés en franchise postale 

Art. 108. 1. Les correspondances du 
service postal expédiées en franchise de port 
doivent porter, à l'angle gauche supérieur 
du recto, la mention "Service des postes" 
ou une mention analogue. 

2. Les correspondances jouissant de la 
franchise postale prévue à l'article 52, §§ 
2 à 4 doivent porter à l'angle gauche su
périetlr du reçto, selon Ie cas, la mention 
"S ervice des prisonniers de guerre" ou 
,,S ervice des prisonniers civils". 

3. Les indications prévues aux §§ 1 et 2 

peuvent être suivies d 'une traduction dans 
une autre !angue. 

• Envois poste restante 

Art. 109. L 'adresse des envois expédiés 
poste restante doit indiquer Ie nom du 
destinataire. L'emploi d 'initiales de chiffres, 
de simples prénoms, de noms supposés ou 
de marques conventionnelles quelconques 
n 'est pas admis pour ces envois. 

Envois sous enveloppe à panneau 

Art. 110. 1. Les envois sous enveloppe 
à panneau transparent sont admis aux con
ditions suivantes: 

a) Ie panneau doit être disposé paral
lèlement à la plus grande dimension, de 
façon que l'adresse du destinataire appa
raisse dans Ie même sens et que l'applica
tion du timbre à date ne soit pas entravée; 

b) la transparence du panneau doit as
surer une parfaite lisibilité de l'adresse, 
même à la lumière artificielle, et ne pas 
empêcher l'application d'une écriture; les 
enveloppes à panneau dont la partie vitri
fiée provoque des reflets à la lumière artifi
cielle sont exclues; 

c) seuls les nom et adresse du destina
taire doivent apparaître à travers le pan
neau; le contenu de !'enveloppe doit être 
plié de façon que l'adresse ne puisse se 
trouver masquée, en tout ou en p1,1rtie, par 
suite de glissement; 

d) l'adresse doit être indiquée, d 'une 
façon bien lisible, à l'encre, à la machine à 
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écrire ou par un procédé d 'impression, avec 
des caractères de couleur foncée; les envois 
dont l'adresse est écrite au crayon ou au 
crayon-encre ne sont pas admis. 

2. Les envois sous enveloppe entière
ment transparente ou à panneau ouvert ne 
sont pas admis. 

Envois soumis au controle douanier 

Art. II r. 1. Les envois à soumettre au 
controle douanier doivent être revêtus, au 
recto , d'une étiquette verte, conforme au 
modèle C 1 ci-annexé. En ce qui conceme 
les petits paquets, l'apposition de cette 
étiquette est obligatoire dans tous les cas. 

2. S i Ie Pays de destination l'exige ou si · 
l'expédi teur Ie préfère, les envois visés au 
§ 1 sont, en outre, accompagnés de décla
rations en douane séparées, conformes au 
modèle C 2 ci-annexé et au nombre pres
crit; ces déclarations sont reliées à !'envoi 
extérieurement et d 'une maniére solide par 
un croisé de ficelle ou insérées dans !'envoi 
même. Dans ce cas, la partie supérieure de 
l'étiquette C 1 est seule apposée sur !'envoi. 

3. En ce qui conceme les imprimés et 
les envois de sérums et de vaccins, !'absen
ce de l'étiquette C 1 ne peut entraîner Ie 
renvoi de ces objets au bureau d'origine. 

4· Les Administrations n'assument au
cune responsabilité du chef des déclarations 
en douane, sous quelque forme qu'elles 
soient faites. 

Erwois francs de droits 

Art. n2. r. Les envois à remettre aux desti
nataires francs de tous droits doivent porter 
sur Ie recto l'en-tête très apparent "Franc 
de droits" ou une mention analogue dl,llls la 
langue du Pays d'origine. Ces envo.is sont 
pourvus, du oöté de la suscription, d'une 
étiquette de couleur jaune portant égale
ment, en gros caractères, l'indication "Franc 
de droits". 

2. Tout envoi expédié franc de droits est 
accompagné d 'un bulletin d' affranchisse

ment conforme au modèle C 3 ci-annexé, con_ 
fectionné en carton de couleur jaune et dont 
Ie recto est rempli par Ie bureau expéditeur. 
Le bulletin d'affranchissement est solide
ment attaché à !'envoi . 

CHAPITRE II 

Dlsposltlons spéclales appllcables à chaqu.e 
catégorle d'envols 

L ettres 

Art. n3. Aucune condition de forme ou de 
fermeture n'est exigée pour les lettres, sous 
réserve de l'observation des prescriptions 
de l'article 110. L a place nécessaire au rec
to pom· l'affranchissement, l'adresse et les 
mentions ou étiquettes de service doit être 
laissée entièrement libre. 

Cartes postales simp/es 
Art. n4. 1. Les cartes postales doivent 

être confectionnées en carton ou en papier 
assez consistant pour ne pas entraver la ma
nipulation. 
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2. Sont assimilées aux cartes postales 
les feuilles de papier repliées dont les deux 
faces intemes ont été collées complètement 
l'une sur l'autre, de sorte que d'autres oh
jets ne risquent pas de s'y fourvoyer. 

3. Les cartes postales doivent porter, en 
tête du recto, le titre "Carte postale" en 
français ou l'équivalent de ce titre dans une 
autre langue. Ce titre n'est pas obligatoire 
pour les cartes émanant de !'industrie 
privée. 

4. Les cartes postales doivent être ex
pédiées à découvert, c'est-à-dire sans bande 
ni enveloppe. 

5. La moité droite au moins du recto 
est réservée à l'adresse du destinataire et 
aux mentions ou étiquettes de · service; les 
timbresposte ou empreintes d'affranchisse
ment doivent être appliqués au recto et, 
autant que possible, sur la partie droite de 
la carte. L'expéditeur dispose du verso et 
de la partie gauche du recto, sous réserve 
des dispositions du § 6 ei-après. 

6. Il est interdit de joindre ou d'atta
cher aux cartes postales des échantillons de 
marchandises ou des objets analogues. Tou
tefois, des vignettes, des photographies, des 
timbres de toute espèce, des étiquettes et 
des coupures de toute sorte, en papier ou 
autre matière très mince, de même que des 
bandes d'adresse ou des feuilles à replier, 
peuvent y être collés, à ·condition que ces 
ob'ets ne soient pas de nature à altérer le 
caractère des cartes postales et qu'ils soient 
compl.ètement adhérents à la carte. Ces 
objets ne soient pas de nature à altérer le 
verso ou sur la partie gauche du recto des 
cartes postales, sauf les bandes ou étiquettes 
d'adresse qui peuvent occuper tout le recto. 
Quant aux timbres de toute- espèce, suscep
tibles d'être confondus avec les timbres d'af
franchissement, ils ne sont admis qu'au 
verso. 

7. Les cartes postales ne remplissant pas 
les conditions prescrites pour cette catégorie 
d'envois sont traitées comme lettres, à l'ex
ception, toutefois, de celles <lont l'irrégula
rité résulte seulement de l'appliction de l'af
franchissement au verso. Ces demières sont 
considérées comme non affranchies et trai
tées en conséquence, selon la catégorie à 
laquelle elles an..,artiennent d'après leur 
texte ou leurs dimensions. 

Cartes postales avec réponse payée 

Art. n5. x. Les cartes postales avec 
réponse payée doivent présenter au recto, 
en langue française , comme titre sur la pre
mière partie : ,,Carte postale avec réponse 
payée"; sur la seconde partie: ,,Carte posta
le-réponse". Les deux parties doivent d'ail
leur remplir, chacune, les autres conditions 
imposées à Ja carte postale simple; elles 
sont repliées l' une sur l 'autre de façon que 
Ie pli forme Ie bord supérieur et ne peu
vent être fermées d'une manière quelconque. 

2. L'adresse de la carte-réponse doit se 
trouver à l'intérieur de !'envoi. 

3. Il est loisible à l'expéditeur son nom 
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et son adresse au recto de la partie "Ré
ponse". 

4. L'expéditeur est également autorisé 
à faire imprimer au verso de Ja carte-ré
ponse un questionnaire destiné à être rempli 
par .Je destinataire; celui-ci peut, en outre, 
renvoyer la partie "Demande" adhérente à 
la partie "Réponse". Dans ce cas, l'adresse 
de la carte "Demande" doit être barrée et 
se trouver à l'intérieur de !'envoi. 

5. L'affranchissement de la partie "Ré
ponse" au moyen de timbres-poste du Pays 
qui a émis la carte n'est valable que si les 
deux parties de la carte postale avec répon
se payée sont parvenues adhérentes du Pays 
d'origine et si la partie "Réponse" est ex
pédiée du Pays ou elle est parvenue par la 
poste à destination dudit Pays d'origine. Si 
ces conditions ne sont pas remplies elle est 
traitée comme carte postale non affranchie. 

Papier d'allaires 

Art. u6. x. Sont considérés comme 
papiers d'affaires, à condition qu'ils n'aient. 
pas Ie caractère d'une correspondance ac
tuelle et personnelle, toutes les pièces et 
tous les documents écrits ou dessinés en 
tout ou partie, tels que les correspondances 
- lettres ouvertes et cartes postales - de 
date ancienne qui ont déjà atteint leur but 
p~mitif, et leurs copies, les pièces de pro
cedure, les actes de tout genre dressés par 
les officiers ministériels, Jes lettres de voi
ture ou connaissements, Jes factures, cer
tains documents des compagnies d'assuran
ce, les copies ou extraits d'actes sous seing 
privé écrits sur papier timbré ou non tim
bré, Jes partitions ou feuilles de musique 
manuscrites, les manuscrits d'ouvrages ou 
de journaux expédiés isolément, les devoirs 
originaux et corrigés d'élèves, à l'exclusion 
de toute indication ne se rapportant pas di
rectement à lexécution du travail. 

2. Ces documents peuvent être accom
pagnés de fiches de rappel ou bordereaux 
d'envoi portant les mentions suivantes ou 
des indications analogues: énumération des 
pièces composant !'envoi, références à une 
correspondance échangée entre l'expéditeur 
et Ie destinataire, telles que: ,.Annexe à 
notre lettre du . . . à M . . . Notre réfé
rence ... Références du dient .. . " . 

3 . Les correspondances de date ancienne 
peuvent être munies des timbres-poste obli
térés ou des empreintes qui ont servi à leur 
affranchissement primitif. 

4.• Sont également considérés comme pa_ 
piers d 'affaires, même quand ils revêtent 
Ie caractère d'une correspondance actuelle 
et personnelle, tous les envois contenant des 
objets de correspondance échangés entre 
élèves d 'écoles, à condition que ces envois 
empruntent l'intermédiaire des directeurs 
des écoles intéressées. 

5. Les papiers d'affaires sont soumis, en 
ce qui conceme la forme et Ie conditionne
ment, aux dispositions prescrites à l'article 
x20 ei-après pour les imprimés. 
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lmprimés 

Art. n7. 1. Sont considérés comme im
primés, les joumaux et ouvrages périodi
ques , les livres, les brochures, les papiers 
de musiqne, les cartes de visite, les cartes
adresse, les épreuves d 'imprimerie, les gra
vures , les photograptries et les albums con
tenant des photographies, les images, les 
dessins, plans, cartes géographiques, patrons 
à découper, catalogues, prospectus, annon
ces et avis divers imprimés , gravés, lithogra
phiés ou autographiés , et, en général, toutes 
les impressions ou reproductions obtenues 
sur papier ou autre matière assimilable au 
papier, sur parchemin ou sur carton, au 
moyen de la typographie, de la gravure, de 
la lithographie et de l'autographie, ou de 
tout autre procédé mécanique facile à re
connaître, hormis Ie décalque, les timbres à 
caractères mobiles ou non et la machine à 
écrire. 

2 . La taxe des imprimés n 'est pas ap
plicable aux imprimés qui portent des sig
nes quelconques susceptibles de constituer 
un langage conventionnel, ni, sauf les ex
ceptions explicitement autorisées par les 
articles n8 et ng ei-après, à ceux dont Ie 
texte a été modifié après tirage. 

. 3. Les films cinématographiques, les 
d,sques pour gramophones ainsi que les pa
piers perforés destinés à être adaptés à des 
instruments de ·musique automatiques ne 
sont pas admis au tarif des imprimés. Il en 
est de même des articles de papeterie pro
pr~ment <lits, dès !'instant ou il apparaît 
clairement que la partie imprimée n'est pas 
!'essentie! de l'objet. 

4 . Les cartes portant Ie titre "Carte 
postale" ou l'équivalent de ce titre dans 
une langue quelconque sont admises au tarif 
des imprimés, pourvu qu'elles répondent 
aux conditions générales applicables aux 
imprimés. Celles qui ne remplissent pas ces 
conditions sont traitées comme cartes posta
les <;>u éventuellement comme lettres, par 
apphcation des dispositions de l'article n4, 
§ 7. 

Objets assimilés aux imprimés 

Art. n8. Sont assimilées aux imprimés, 
en tant qu'elles sont déposées dans les con
ditions prescrites par les règlements inté
rieurs d_e l' Administration d'origine, les re
productions, par un procédé mécanique de 
polygraphie, chromographie, etc. d'une co
pie-type faite à la plume ou à ia machine 
à écrir~. Chacune de ces reproductions peut 
7ecevo,r, les annotations autorisées pour Jes 
1mpnmes. 

Imprimés. Annotations et annexes 
autoriseés 

Art. ug. I. Il est permis, à l'extérieur 
et à l'intérieur de tous les envois d'impri
més : 
. a) d'.indique7 les nom, qualité, profes

s10n, raison sociale et adresse de l'expédi
teur _et du destinataire, la date d'expédition, 
la s,gnature, Ie numéro d'appel au télé
phone et Ie réseau téléphonique de raccor-
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dement, l'adresse et Ie code télégraphiques, 
Ie compte courant postal ou bancaire de 
l'expéditeur ainsi qu'un numéro d'ordre ou 
d'immatriculation se rapportant exclusive
ment à !'envoi; 

b) de corriger les fautes d'impression; 
c) de barrer, de souligner ou d'encadrer, 

au moyen de traits, certains mots ou cer
taines parties du texte imprimé, à moins 
que ces opérations ne soient faites dans Ie 
dessein de constituer une correspondance. 

2 . Il est, en outre, permis d'indiquer ou 
d'ajouter: 

a) sur les avis concemant les départs et 
les arrivées des navires: les dates et heures 
des départs et arrivées ainsi que les noms 
des navires et des pdrts de départ d'escale 
et d'arrivée; ' 

b) sur les avis de passage: Ie nom du 
voyageur, la date, l'heure et Ie nom de la 
localité par laquelle il compte passer ainsi 
que l'endroit ou il descend; 

c) sur les bulletins de commande, de 
souscription ou d'offre, relatifs à des ou
vrages de librairie, livres, journaux, gravu
res, morceaux de musique : les ouvrages et Ie 
nombre des exemplaires demandés ou of
ferts, Je prix de ces ouvrages ainsi que des 
annotations représentant des éléments con
stitutifs du prix, Ie mode de payement, 
l'édition, les noms des auteurs et des édi
teurs, Ie numéro du catalogue et les mots 
,,broché", ,,cartonné" ou ,relié"; 

d) sur les formules utilisées par les ser
vices de prêts des biblothèques: les titres 
des ouvrages, Ie nombre des exemplaires 
demandés ou envoyés, les noms des auteurs 
et des éditeurs, les numéros du catalogue, Ie 
nombre de jours accordés pour la lecture, 
Ie nom de la personne désirant consulter 
l'ouvrage ainsi que d'autres indications 
sommaires se référant aux ouvrages en 
question; 

e) sur les cartes illustrées, les cartes de 
visite imprimées ainsi que sur les cartes de 
Noë! et de nouvel an: des souhaits, félicita
tions, remerciements, compliments de con
doléance ou autres formules de politesse 
exprimés en cinq mots ou au moyen de cinq 
initiales conventionnelles, au maximum; 

f) sur les épreuves d'imprimerie: les 
changements et additions qui se rapportent 
à la correction, à la forme et à l'impression 
ainsi que des mentions telles que "Bon à 
tirer" , .,Vu-Bon à tirer'' ou toutes autres 
analogues se rapportant à la confection de 
l'ouvrage. En cas de manque de place, les 
additions peuvent être faites sur des feuilles 
spéciales ; 

g) sur les images de mode, les cartes 
géographiques, etc.: les couleurs; 

h) sur les listes de prix courants les of
fres d'annonces, les cotes de bours~ et de 
marché, les circulaires de commerce et les 
prospectus: des chiffres; toutes autres an
notations représentant des éléments con
stitutifs des prix; 

i) sur les livres, brochures, joumaux 
photographies, gravures, papiers de musi~ 
que et, en général, sur toutes les produc-
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tions littéraires ou artistiques imprimées, 
gravées, lithographiées ou autographiées: 
une dedicace consistant en un simple hom
mage et, sur les photographies ou gravures, 
une légende explicative très succincte ainsi 
que d'autres indications sommaires se réfé
rant à la photographie ou à la gravure elle
même; 

j) sur les passages découpes de journaux 
et publications périodiques: Ie titre, la date, 
Ie numéro et l'adresse de la publication 
dont l'article est extrait; 

k) sur les avis de changement d'adres
se: la nouvelle adresse de l'expéditeur et la 
date à laquelle Ie changement prend cours 
ou encore l'ancienne adresse et la date à 
laquelle Ie changement a été réalisé. 

3. Les additions et les corrections pré
vues aux §§ 1 et 2 peuvent être faites à la 
main ou par un procédé mécanique quel
conque. 

4. Il est, enfin, permis de joindre: 
a) aux épreuves d'imprimerie corrigées 

ou non: Ie manuscrit s'y rapportant; 
b) aux envois des catégories mention

nées sous § 2, lettre i): la facture ouverte 
se rapportant à l'objet envoye, réduite à ses 
énonciations constitutives; 

c) aux envois visés à l'article 36, §§ 3 et 
4 de la Convention, une formule de verse
ment portant la désignation imprimée d'un 
compte courant postal; 

d) tous les imprimés: une carte, une enve
loppe ou une bande, munie de l'adresse de 
l'expéditeur de !'envoi et affranchie pour Ie 
retour au moyen de timbres-poste du Pays 
d e destination de !'envoi. 

Imprimés. Conditionnement des envois 

Art. 120. r. Les imprimés doivent être, 
soit placés sous bande, sur rouleau, entre 
des cartons, dans un étui ouvert ou dans 
une enveloppe non fermée munie, s'il y a 
lieu, de fermoirs faciles à enlever et à re
placer et n'offrant auc1,1n <langer, soit en
tourés d'une ficelle facile à dénouer. 

a . Les imprimés présentant la forme et 
la consistance d'une carte peuvent être ex
pédiés à découvert sans bande, enveloppe 
ou lien. Le même mode d'expédition est 
admis pour les imprimés pliés de façon 
qu'ils ne puissent se déplier pendant Ie 
transport. 

3. La moitié droite au moins du recto 
des imprimés expédiés sous forme de cartes, 
y compris les cartes illustrées bénéficiarit de 
la taxe réduite, est réservée à l'adresse du 
destinataire et aux mentions ou étiquettes de 
service. Les timbres-poste ou empreintes 
d'affranchissement doivent être appliqués 
au recto et, autant que possible, sur la 
partie droite de la carte. 

4. Dans tous les cas, les envois doivent 
être conditionnés de façon que d'autres ob
jets risquent pas de s'y fourvoyer. 

Objets assimilés aux impressions en re/iel 
· à l'usage des aveugles 

Art. ra r. Les clichés portant des signes 
de la cécograph1e sont assimilés aux im-
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pressions en relief à l'usage des aveugles. 
Il en est de même des enregistrements so
nores destinés uniquement à l'usage des 
aveugles, à condition soient expédiés par un 
institut pour aveugles officiellement recon
nu ou adressés 'à un tel institut. 

Echanti/lons. Annotations autorisées 

Art. 122. Il est permis d'indiquer à la 
main ou par un procédé mécanique, à l'ex
térieur ou à l 'intérieur des envois d'échan
tillons et, dans ce dernier' cas, sur 
l'échantillon même ou sur une feuille 
spéciale y r~lative, les nom, qualité, 
profession, raison sociale et adresse de 
l'expéditeur et du destinataire ainsi que 
la date d'expédition, la signature, Ie numéro 
d'appel au téléphone, et Ie réseau télépho
nique de raccordement, l'adresse et Ie code 
télegraphiques, Ie compte courant postal ou 
bancaire de l'expéditeur, une marque de fa
brique ou de marchand, une indication som
maire relative au fabricant et au fournis
seur de la marchandise ou concernant la 
personne à laquelle l'échantillon est destiné, 
ainsi que des numéros d'ordre ou d'imma
triculation, des prix et toutes autres anno
tations représentant des éléments consti
tutifs des prix, des indications relatives au 
poids, au m étrage et à la dimension ainsi 
qu'à la quantité disponible et celles qui 
sont nécessaires pour préciser la , provenan
ce et la nature de la marchand,se. 

Echantillons. Conditi"onnement des envois 

Art. 123. r. L es échantillons de mar
chandises doivent être placés dans des sacs, 
des boîtes ou des enveloppes mobiles. 

2. Les objets en verre ou autres ma
tières fragiles, les envois de liquides, hui
les, corps gras, pouders sèches, colorantes 
ou non, ainsi que les envois qui contiennent 
des abeilles vivantes, des sangsues, des grai_ 
nes de vers à soie ou des parasites visés à 
l'article 49, § 1, de la Convention sont ad
mis au transport comme échantillons de 
marchandises , pourvu qu'ils soient condi
tionnés de la manière suivante: 

a) les objets en verre ou autres matières 
fragiles doivent être emballés solidement 
(boîtes en métal, en bois ou en carton on
dulé de qualité solide), de manière à pré
venir tout <langer pour les agents et les 
correspondances; 

b) les liquides, huiles et corps facile
ment liquéfiables doivent être insérés dans 
des récipients hermétiquement fermés. Cha_ 
que récipient doit être placé dans une boîte 
spéciale en métal, en bois résistant ou en 
carton ondulé de qualité solide garnie de 
sciure de bois, de coton ou de matière spon
gieuse en quantité suffisante pour absorber 
Ie liquide en cas de bris du récipient. Le 
couvercle de la boîte doit être fixé de ma
nière qu'il ne puisse se détacher facilement; 

c) les corps gras difficilement liquéfia
bles, tels que les onguents, le savon mou, 
les résines, etc., ainsi que les graines de 
vers à soie, dont le transport offre moins 
d'inconvénients, doivent être enfermés sous 
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une première enveloppe (boîte, sac en toile, 
parchemin, etc.), placée elle-même dans 
une seconde boîte en bois, en métal ou en 
cuir fort et épais; 

d) Jes poudres sèches colorantes, telles 
que Ie bleu d 'aniline, etc., Öe sont admises 
que dans des boîtes en fer-blanc résistant, 
placées à leur tour dans des boîtes en bois 
avec de la sciure entre les deux emballages. 
Les poudres sèches non colorantes doivent 
être placées dans des boîtes en métal, en 
bois ou en carton; ces boîtes doivent être 
elles mêmes enfermées dans un sac en toile 
ou en parchemin; 

e) les abeilles vivantes, Jes sangsues et 
Jes parasites doivent être enfermés dans 
des boîtes disposées de façon à éviter tout 
<langer. 

3. Les objets qui se gäteraient s'ils 
étaient emballés d'après Jes règles généra
les, ainsi que les échantillons placés dans 
un emballage transparent permettant la 
vérification de leur contenu, peuvent, ex
ceptionnellement, être admis sous un em
ballage hermétiquement fermé. Il en est de 
même pour Jes échantillons de produits in
dustriels et végétaux mis à la poste sous 
un emballage fermé par la fabrique ou 
scellés par une autorité de vérification du 
Pays d'origine. Dans ces cas, les Admini
strations intéressées peuvent exiger que l'ex_ 
péditeur ou Ie destinataire facilite la véri
fication du contenu, soit en ouvrant quel
ques-uns des envois désignés par elles, soit 
d'une autre manière satisfaisante. 

4. Il n'est pas exigé d'emballage pour 
les objets d'une seule pièce, tels que pièces 
de bois, pièces métalliques, etc., qu'il n'est 
pas dans les usages du commerce d'embal
Jer. 

5. L'adresse du destinataire doit être 
indiquée, autant que possible, sur !'embal
lage ou sur l'objet lui-même. Si !'embal
lage ou l'objet ne se prête pas à l'inscrip
tion de l'adresse et des indications de ser
vice ou à l'application des timbres-poste, il 
doit être fait usage d'une étiquette volante, 
de préférence en parchemin, attachée soli
dement. Il en est de même lorsque le tim
brage est susceptible de provoquer la dé
térioration de l'envoi. 

Objets assitnilés aux échantillons 

Art. x24. Sont admis au tarif des échan
tillons: les clichés d'imprimerie, les patrons 
découpés isolés, Jes· clefs isolées, les fleurs 
fraîches coupées, les objets d'histoire na
turelle (animaux et plantes séchés ou con
servés, spécimens géologiques, etc.), tubes 
de sérum ou de vaccin et objets patholo
giques rendus inoffensifs par leur mode de 
préparation et d'emballage. Ces objets, à 
l'exception des tubes de sérum et de vaccin 
expédiés dans un intérêt général par les la
boratoires ou institutions officiellement re
connus, ne peuvent être envoyés dans un 
but commercial. Leur emballage doit être 
conforme aux prescriptions générales con
cernant les échantillons de marchandises. 

1102 · 

Objets groupés 

Art. x25. x. La réunion dans un seul 
envoi d'objets de correspondance de catégo
ries différentes est limitée aux papiers d'af
faires, aux imprimés, à l'exception des im
pressions en relief à l'usage des aveugles, et 
aux échantillons de marchandises sous ré
serve: 

a) que chaque objet pris isolément ne 
dépasse pas les limites qui lui sont appli
cables quant au poids et aux dimensions; 

b) que Ie poids total ne dépasse pas 2 
kilogrammes par envoi; 

c) que la taxe payée soit au moins Ja 
taxe minimum des papiers d 'affaires si !'en
voi contient des papiers d'affaires et la 
taxe minimum des échantillons s'il ;e com
pose d'imprimés et d'échantillons. 

2. Ces dispositions ne sont applicables. 
qu'aux objets soumis à la même taxe uni
taire. Lorsqu'une Administration constate 
la r~union dans un m ême envoi d'objets. 
pass1bles de taxes différentes eet envoi est 
frappé pour son poids total de la taxe af
férente à la catégorie dont le tarif est le 
plus élevé. 

Petits paquets 

~- X26. x. Les petits paquets sont. 
~oum1s_ aux dispositions prescrites pour les. 
echanttllons de marchandises en ce qui con-
ceme Ie conditionnement et !'emballage. 

2. Il est permis d'y insérer une facture 
ouverte, réduite à ses énonciations consti
tutiv~, . ainsi qu'une simple copie de la 
suscnpt1on de l'objet avec mention de, 
l'adresse de l'expéditeur. 

3 . Les nom et adresse des expéditeurs. 
doivent figurer à l'extérieur des envois. 

Envois "Phonopost" 

. Art. x2 7. , x. Sous réserve des disposi-
tions expressement prévues pour les envois. 
.,Phonopost", ceux-ci sont régis par les. 
prescriptions applicables aux lettres. 

2. Les disques phonographiques expé
diés comme envois "Phonopost" doivent. 
être protégés par une enveloppe solide non 
fermée. 

3. L'expéditeur doit mentionner en ca
ractères très apparents, sur Ie recto de !'en
veloppe, outre les indications ordinaires, le 
mot "Phonopost". Il est loisible d'imprimer 
au recto, en une ou plusieurs langues une. 
notice relative à la manière de reproduc
tion sonore de l 'enregistrement du disque. 

4· Il est permis d'insérer dans !'envoi" 
convenablement protégées, des aiguilles <le
vant servir à obtenir le reproduction de 
l'enregistrement. 

TITRE III 

ENVOIS RECOMMANDES. AVIS DE 
RECEPTION 

CHAPITRE UNIQUE 

Envois reoommandés 

Art. x28. x. Les envois recommandés. 
doivent porter au recto l'en-tête très appa--
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rent "Recommandé" ou une mention ana
logue dans la langue du Pays d'origine. 

2. Sauf les exceptions ei-après, aucune 
condition spéciale de forme, de fermeture 
ou de libellé de l'adresse n'est exigée pour 
ces envois. 

3 . Les objets de correspondance qui por
tent une adresse écrite au crayon ou con
stituée par des initiales ne sont pas admis 
à la recommandation. Toutefois, l'adresse 
des envois autres que ceux qui sont expé
diés sous enveloppe à panneau transparent 
peut être écrite au crayon-encre. 

4 . Les envois recommandés doivent être 
revêtus, à l'angle gauche de la suscription, 
d'une étiquette conforme au modèle C 4 ci
annexé, avec l 'indication en caractères la
tins de la lettre " R", du nom du bureau 
d'origine et du numéro d'ordre de !'envoi. 
Toutefois, il est permis aux Administrations 
dont Ie régime intérieur s'oppose actuelle
ment à l'emploi des étiquettes d'ajoumer la 
mise à exécution de cette mesure et d'em
ployer pour la désignation des envois re
commaqdés des timbres "Recommandé" ou 
•,,R", à cöté desquels doivent figurer l'in
dication du bureau d'origine et celle du nu
méro d'ordre. Ces timbres doivent être ap
posés également à l' angle gauche de la 
suscri ption. 

5. Aucun numéro d 'ordre ne doit être 
porté au recto des objets recommandés par 
les Administrations intermédiaires. 

A vis de réception 

Art. 129. 1. Les envois dont l'expédi
teur demande un avis de réception doivent 
porter, au recto, l'annotation très apparente 
"Avis de réception" ou l'empreinte d'un 
timbre "A. R.". L'expéditeur doit indiquer 
à l'extérieur de !'envoi son nom et son 
adresse en caractères latins. 

2. Ils sont accompagnés d 'une formule 
de la consistance d'une carte postale, de 
couleur rouge clair, conforme au modèle 
C 5 ci-annexé; cette formule est établie par 
Ie bureau d 'origine ou par tout autre bu
reau à désigner par !' Administration expé
ditrice et réunie à l 'objet extérieurement et 
d'une manière solide. Si elle ne parvient 
pas au bureau de destination, celui-ci dresse 
d'office un nouvel avis de réception. 

3. Il n'est pas tenu compte du poids de 
la formule de !'avis de réception pour Ie 
calcul de la taxe d'affranchissement. 

4. Le bureau de destination renvoie la 
formule C 5, d0ment remplie, dans le cour
rier ordinaire, à découvert et en franchise 
de port, à l'adresse de l'expéditeur de l'ob
jet. 

5. Lorsque l'expéditeur réclame un avis 
de réception qui ne lui est pas parvenu 
dans les délais voulus, il est procédé con
formément aux règles tracées à l'article 130 

ei-après. Dans ce cas, il n'est pas perçu une 
deuxième taxe et Ie bureau d 'origine inscrit 
en tête de la formule C 5 la mentioµ ,,Du
plicata de !'avis de réception, etc.". 
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Avis de réception demandé postérieurement 
au dépot 

Art. 130. 1. Lorsque l 'expéditeur de
mande un avis de réception postérieurement 
au dépöt de !'envoi, Ie bureau d'origine 
remplit une formule C 5. 

2. La formule C 5 est attachée à une ré
clamation C 9 mentionnée à l'article 141 

ei-après; cette réclamation, après avoir été 
revêtue d'un timbre-poste représentant la 
taxe due, est traitée selon les prescriptions 
dudit article 141, sauf que, en cas de distri
bution régulière de !'envoi, Ie bureau de 
destination retire la formule C 9 et ren
voie la formule C 5 à !'origine de la ma
nière prescrite à l'article 129, § 4. 

3. Les dispositions particulières adop
tées par les Administrations en vertu de 
l'article 141 ei-après, pour la transmission 
des réclamations d'envois recommandés, 
sont applicables aux demandes d'avis de ré
ception formulées postérieurement au dé
pöt. 

Envois à remettre en main propre 

Art. 131. x. Les envois à remettre en 
main propre doivent porter, soulignée en 
rouge, la mention "A remettre en main 
propre" ou la mention équivalente dans une 
langue connue dans Ie Pays de destination. 

2 . Les Administrations sont tenues de 
faire deux essais de remise de ces envois. 

TITRE IV 
' OPERATIONS AU DEPART ET A 

L'ARRIVEE 

CHAPITRE UNIQUE 

Application du timbre à date 

Art. 132. 1. Les correspondances sont 
frappées au recto par Ie bureau d'origine 
d'un timbre indiquant, autant que possible 
en caractères latins, Ie lieu d'origine et la 
date du dépot à la poste. Dans les localités 
pourvues de plusieurs bureaux de poste, Ie 
timbre doit indiquer que! est Ie bureau de 
dépöt. 

2. L'application du timbre prévu au § x 
n'est pas obligatoire pour les correspondan
ces affranchies au moyen d'empreintes de 
machines à affranchir si l'indication du lieu 
d 'origine et de la date du dépot à la poste 
figure dans ces empreintes. L'application du 
timbre dont il s'agit n'est pas non plus exi
gée pour les objets à tarif réduit non re
commandés, à condition que Ie lieu d 'origine 
soit indiqué sur ces envois. 

3. Tous les timbres-poste valables doi
vent être oblitérés. 

4. · A moins que les Administrations 
n'aient prescrit l'annulation au moyen d'une 
griffe spéciale, les timbres-poste non oblité
rés par suite d'erreur ou d'omission dans Ie 
service d'origine doivent être barrés d'un 
fort trait par Ie bureau qui constate l'irré
gularité. Ces timbres ne sont en aucun cas 
frappés du timbre à date. 

5. Les correspondances mal dirigées, .. 
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sauf les objets à tarif réduit non recom
mandés, doivent être frappées de l'em
preinte du timbre à date du bureau auquel 
elles sont parvenues par erreur. Cette obli
gation incomble non seulement aux bu
reaux sédentaires, mais aussi aux bureaux 
ambulants, dans la mesure du possible. 
L'empreinte doit être apposée au verso des 
objets quand il s'agit de lettres et au recto 
lorsqu'il s'agit de cartes postales. 

6. Le timbrage des correspondances dé
posées sur les navires incombe à l'agent des 
postes ou à !'officier du bord chargé du ser
vice ou. à leur défaut, au bureau de poste 
de l'escale auquel ces correspondances sont 
livrées à découvert. Dans ce cas, Ie bureau 
les frappe de son timbre à date et y appose 
la m ention "Navire". ,,Paquebot" ou toute 
autre analogue. 

7. Le bureau destinataire d'une carte 
postale avec réponse payée peut appliquer 
son timbre à date du cöté gauche du recto 
de la partie "Réponse". 

Envois exprès 

Art. 133. Les envois à remettre par ex
près sont pourvus à cöté de l'indication du 
lieu de destination, d'une étiquette impri
mée, de couleur rouge foncé ou d'une in
scription qui en tient lieu, portant en gros 
caractères Ie mot "Exprès". 

Envois non aflranchis ou insuffisarnment 
affranchis 

Art. 134. 1. Les correspondances pour 
lesquelles une taxe quelconque doit être 
perçue postérieurement au dépöt, soit sur Ie 
destinataire, soit sur l'expéditeur, en cas de 
mise en rebut, sont frappées du timbre T 
(taxe à payer) à l'angle droit supérieur du 
recto; l'indication en francs et centimes du 
montant à percevoir est inscrite en chiffres 
très lisibles. à cöté de ce timbre. 

2 . L'application du timbre T ainsi que 
l'indication du montant à percevoir incom
bent à l' Administration d'origine ou, en cas 
de réexoédition ou de mise en rebut, à 
l' Administration réexpéditrice. Toutefois, 
s'il s'agit d 'envois provenant de Pays qui 
appliquent des taxes réduites dans les re
lations avec l' Administration réexpéditrice, 
Ie montant à percevoir est indiqué par l' Ad
ministration qui effectue la distribution. 

3· L'Administration de distribution frap
pe l'envoi de la taxe à percevoir. 

4. Tout envoi ne portant pas Ie timbre 
T est considéré comme dûment affranchi et 
traité en conséquence, sauf erreur évidente. 

5. Il n'est pas tenu compte des timbres
poste et des empreintes d'affranchissement 
non valables pour l'affranchissement. Dans 
ce cas, Ie chiffre zéro (o) est placé à 
cöté de ces timbres-poste ou de ces em
preintes, qui doivent être encadrés au 
crayon. 

Renvoi des bulletins d 'aifranchissement. 
Récupération des droits avancés 

Art. 135. r. Après la livraison au desti
nataire d'un envoi franc de droits, Ie bu-
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reau qui a fait l'avance des frais de douane 
ou autres pour Je compte de l'expéditeur 
complète, en ce qui Ie conceme, les indi
cations qui figurent au verso du bulletin 
d'affranchissem ent et transmet ce dernier, 
accompagné des pièces justificatives, au 
bureau d'origine de !'envoi; cette transmis
sion a Jieu sous enveloppe fermée, sans in·
dication du contenu. 

2 . Toutefois, chaque · Administration a 
Ie droit de faire effectuer, par des bureaux 
spécialement désignés, Ie renvoi des bulle
tins d 'affranchissement grevés de frais et de 
demander que les bulletins soient transmis 
à un bureau déterminé. 

3. Le nom du bureau auquel les bulle
tins doivent être renvoyés est inscrit, dans 
tous les cas, par Ie bureau expéditeur de 
!'envoi au recto du bulletin d'affranchisse
ment. 

4. Lorsqu'un envoi qui porte l'indication 
,,Franc de droits" parvient au service des
tinataire sans bulletin d'affranchissement, 
Ie bureau chargé du dédouanement établit 
un duplicata du bulletin sur lequel il men
tionne Ie nom du Pays d'origine et, autant 
que possible, la date du dépöt de !'envoi. 

5. Lorsque Ie bulletin d'affranchisse
ment est perdu après livraison de !'envoi, 
un duplicata est établi dans les mêmes 
conditions. 

6. Les bulletins d'affranchissement af
férents aux envois qui, pour un motif quel
conque, sont renvoyés à !'origine doivènt 
être annulés par Jes soins de !' Administra
tion destinataire. 

7. A la réception d'un bulletin d'affran
chissement indiquant les frais déboursés par 
Ie service destinataire, l'Administration 
d'origine convertit Ie montant de ces frais 
dans sa propre monnaie à un taux qui ne 
doit pas être supérieur au taux fixé pour 
l'émission des mandats de poste à destina
tion du Pays correspondant. Le résultat de 
la conversion est indiqué dans Ie corps de 
la formule et sur Ie coupon latéral. Après 
avoir recouvré Je montant des frais, Ie bu
reau d'origine remet à l'expéditeur Ie cou
pon du bulletin et, Ie cas échéant, les pièces 
justificatives. 

Envois réexpédiés 

Art. 1.~6. r. Les correspondances adres
sées à des destinataires ayant changé de 
résidence sont considérées comme adressées 
directement du lieu d'origine au lieu de la 
nouvelle destination. 

~- Les envois non ou insuffisamment af
franchis pour leur premier parcours sont 
frappés de la taxe qui leur aurait été ap
pliquée s'ils avaient été adressés directe
ment du point d'origine au lieu de la desti
nation nouvelle. 

3. Les envois régulièrement affranchis 
pour leur premier parcours, et dont Ie com
plément de taxe afférent au parcours ulté
rieur n'a pas été acquitté avant leur réexpé
dition, sont frappés d'une taxe égale à Ja 
différence entre Ie prix d'affranchissement 
déjà acquitté et celui qui aurait été perçu 
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si les envois avaient été expédiés primitive
ment sur leur nouvelle destination. 

4. Les envois primitivement adressés à 
l'intérieur d'un Pays et dûment affranchis 
selon Ie régime intérieur sont considérés 
comme des envois régulièrement afranchis 
pour leur premier parcours. 

5. Les envois ayant circulé primitive
ment en franchise postale dans l'intérieur 
d'un Pays sont frappés de la taxe qu'ils 
auraient dû acquitter s'ils avaient été adres
sés directement du point d'origine au lieu 
de la destination nouvelle. 

6. Lors de la réexpédition, Ie bureau ré
expéditeur applique son timbre à date au 
recto des envois sous forme de cartes et au 
verso de toutes les autres catégories de cor
respondances. 

7. Les correspondances ordinaires ou 
recommandées qui sont renvoyées aux ex
péditeurs pour qu'ils en complètent ou en 
rectifient l'adresse, ne sont pas considérées, 
lors de leur remise dans Ie service, comme 
des correspondances réexpédiées; elles sont 
traitées comme de nouveaux envois et de
viennent, par suite, passibles d'une nou
velle .taxe. 

8. Les droits de douane et _les autres 
droits non postaux <lont l'annulation n'a pu 
être obtenue à la réexpédition ou au ren
voi à !'origine (art. 138 ei-après) sont re
couvrés, par voie de remboursement, sur 
l'Administration de la n,ouvelle destination. 
Dans ce cas, !' Administration de la destina
tion primitive joint à !'envoi une note ex
plicative et un mandat de remboursement 
(modèle R 3 qe !' Arrangement concernant 
les envois contre remboursement). Si Ie 
service de remboursement n'existe pas dans 
les relations entre les Administrations inté
ressées, les droits en cause sont recouvrés 
par voie de correspondance. 

9. D ans Ie cas ou l'essai de remis·e d'un 
objet exprès à domicile par un porteur spé
cial est resté infructueux, Ie bureau réexpé
diteur doit barrer l'étiquette _ou la mention 
,,Exprès" par deux forts traits transversaux. 

Env,e/oppes de réexpédition et enveloppes 
collectrices 

Art. 13 7. r. Les objets de corresl!on
dance ordinaires à réexpédier à une meme 
personne ayant changé de résidence peu
vent être insérés dans des enveloppes s'pé
ciales conformes ou , modèle C 6 ci-annexé, 
fournies par les Administrations et sur les
quelles doivent seuls être inscrits Ie nom 
et la nouvelle adresse du destinataire. 

2. Il ne peut être inséré dans ces enve
loppes des envois à soumettre au controle 
douanier, ni des objets <lont la forme, Ie 
volume et Ie poids risqueraient d'occasion
ner des déchirures; Ie poids global d'une 
enveloppe et de son contenu ne doit en au
cun cas dépasser 500 grammes. 

3 . L'enveloppe doit ê tre présentée ou
verte au bureau réexpéditeur pour lui per
mettre de percevoir, s'il y a lieu, les com
pléments de t1,1xe <lont les objets qu'elle 
contient pourraient être passibles ou d'in-. 
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diquer sur ces objets la taxe à 'percevoir à 
l'arrivée, lorsque Ie complément d'affran
chissement n'est pas acquitté. Après vérifi
cation, Ie bureau réexpéditeur ferme !'en
veloppe et y applique, Ie cas échéant, Ie 
timbre T avec l'indication, en francs et cen
times, du montant total des taxes à perce
voir. 

4. A l'arrivée à destination, !'enveloppe 
peut être ouverte et son contenu vérifié par 
Ie bureau distributeur, qui perçoit, s'il y a 
lieu, les compléments de taxe non acquittés. 

5. Les objets de correspondance ordinai
res adressés, soit aux marins et passagers 
embarqués sur un même navire, soit à des 
personnes prenant part en commun à un 
voyage, peuvent être traités également 
d'après les dispositions des §§ 1 à 4. Dans 
ce cas, les enveloppes collectrices doivent 
être revêtues de l'adresse du navire, de 
!'agence de navigation ou de voyage, etc., à 
qui elles doivent être remises. 

E;nvois tombés en rebut 

Art. 138. 1. Avant de renvoyer à l'Ad
ministration d'origine les correspondances 
non distribuées pour un motif quelconque, . 
Ie bureau de destination doit indiquer d'une 
manière claire et concise, en langue fran-

1 çaise, et, autant que possible, au recto de 
ces objets, la cause de la non-remise sous la 
forme suivante: inconnu, refusé, en voyage, 
parti, non réclamé, décédé, etc. En ce qui 
concerne les cartes postales et les imprimés 
sous forme de cartes, la cause de la non
remise est indiquée sur la moitié droite du 
recto. 

2 . Cette indication est fournie par l'ap
plication d'un timbre ou l'apposition d'une 
étiquette. Chaque Administration a la fa
culté d'ajouter la traduction, dans sa propre 
langue, de la cause de la non-remise et les 
autres indications qui lui conviennent. 

3. Le bureau de destination doit barrer 
les indications de lieu qui Ie concernent et 
porter au recto de l'objet la mention "Re
tour" à cöté de l'indication du bureau d'ori
gine. Il doit, en outre, appliquer son timbre 
à date au verso des lettres et au recto des 
cartes postales. 

4. Le renvoi des correspondances tom
bées en rebut se fait, soit isolément, soit en 
une liasse spéciale étiquetée "Rebuts". 

5. Les correspondances recommandées 
tombées en rebut sont renvoyées au bureau 
d'échange du Pays d'origine comme s'il 
s'agissait de correspondances recommandées 
à diriger sur ce Pays. 

6. Les correspondances du régime inté
rieur qui tombent en rebut et doivent, pour 
restitution aux expéditeurs, être envoyées à 
l'étranger, -sont traitées d'après les disposi
tions de l'article 136. 

7. Les correspondances pour les marins 
et autres personnes, adressées aux soins d'un 
Consul et rendues par celui-ci au bureau 
de poste comme non réclamées, doivent être 
traitées comme rebuts. Le montant · des 
taxes perçues sur ces correspondances doit 
être resti tué. 

70 
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Retrait. Modification d'adresse 

Art. 139. 1. Les demandes de retrait de 
correspondances ou de modification d'adres
se donnent lieu à l'établissement, par l'ex
péditeur, d'une formule conforme au mo
dèle C 7 ci-anne<'é; une seule formule peut 
être utilisée pour plusieurs envois remis si
multanément au même bureau par Ie même 
ex;péditeur à l'adresse du même destinataire. 
En remettant cette demande au bureau de 
poste, l'expéditeur doit justifier de son iden_ 
tité et produire, s'il y a lieu, Ie bulletin de 
dépöt. Après la justification, dont l' Admini
stration du Pays d'origine assume la res
ponsabilité, il est procédé de la manière 
suivante: 

a) si la demande est destinée à être 
transmise par voie postale, la formule, ac
compagnée d'un fac-similé parfait de !'en
veloppe ou de la suscription de !'envoi, est 
expédiée directement, sous pli recommandé, 
au bureau destinataire ; 

b) si la demande doit être faite par voie 
télégraphique, la formule est déposée au 
service télégraphique chargé d'en transmet
tre les termes au bureau de poste destina
taire. Le télégramme est rédigé en langue 
française. 

2. A la réception de la formule C 7 ou 
du télégramme en tenant lieu, Ie bureau 
destina.taire recherche la correspondance 
signalée et donne à la demande la suite né
cessaire. 

3. Si la recherche est infructueuse, si 
!'envoi a déjà été remis au destinataire ou 
si la demande par voie télégraphique n'est 
pas assez explicite pour permettre de re
connaître sürement !'envoi, Ie fait est signa
lé immédiatement au bureau d'origine, qui 
en prévient Ie réclamant. Il en est de même 
lorsque l'intervention de la douane révèle 
une irrégularité. 

4. Toute Administration peut demander, 
par une notification adressée au Bureau in
ternational, que !'échange des demandes, en 
ce qui la conceme, soit effectué par l'en
tremise de son Administration centrale ou 
d'un bureau spécialement désigné. 

5. Dans les cas ou !'échange des deman
des s'effectue par l'entremise des Admini
strations centrales, il doit être tenu compte 
des demandes expédiées directement par les 
bureaux d 'origine ·aux bureaux de destina
tion, dans ce sens que les correspondances 
y relatives sont exclues de la distribution 
jusqu'à l'arrivée de la demande de l'Admi
nistration centrale. 

6. Les Administrations qui usent de la 
faculté prévue au § 4 prennent à leur char
ge les frais que peut entraîner la transmis
sion, dans leur service intérieur, par voie 
postale ou télégraphique, des communica
tions à échanger avec Ie bureau destina
taire. Le recours à la voie télégraphique est 
obligatoire lorsque l'expéditeur a lui-même 
fait usage de cette voie et que Ie bureau 
destinataire ne peut pas être prévenu en 
'emps utile par la voie postale. 
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Réclam.ations. Envois ordinaires 

Art. 140. 1 . Toute réclamation relative 
à un envoi ordinaire donne lieu à l'établis
sement d 'une formule conforme au modèle 
C 8 ci-annexé. qui doit être accompagnée, 
autant que possible, d'un fac-similé de !'en
veloppe ou de la suscription de !'envoi. 

2. Le bureau qui reçoit la réclamation 
transmet directement cette formule, sans 
lettre d'envoi et sous enveloppe fermée, au 
bureau correspondant. Celui-ci, après avoir 
recueilli les renseignements nécessaires au
près du destinataire ou de l'expéditeur, se
Ion Ie cas, renvoie la formule de la mêm e 
i:nanière au bureau qui l'a dressée. · 

3. Si la réclamation est reconnue fon
dée. ce dernier bureau fait parvenir la for
mule à son Administration centrale en vue 
des investigations ultérieures. 

4. Une seule formule peut être utilisée 
pour plusieurs envois remis simultanément 
au même bureau par Ie même expéditeur à 
l'adresse du même destinataire. 

5. Toute Administration peut demander, 
par une notification adressée au Bureau in.. 
temational, que les réclamations qui con
cement son service soient transmises à son 
Administration centrale ou à un bureau 
spécialement désigné. 

6. La formule C 8 doit être renvoyée à 
1' Administration d'origine de !'envoi réclam é 
selon les conditions prévues à l'article 141, 

§ 8, ei-après. 

Réclama.tions. Envois reconunandés 

Art. 141. 1. Toute réclamation relative 
à un envoi recommandé est établie sur une 
formule conforme au modèle C g ci-annexé 
qui doit être accompagnée, autant que pos
sible, d'un fac-similé de !'enveloppe ou de 
la suscription de !'envoi. 

2. Si la réclamation conceme un envoi 
contre remboursement, elle doit être ac
compagnée, en outre, d'un duplicata de 
mandat R 3 de !'Arrangement concemant 
les envois contre remboursement au d'un 
bulletin de versement, selon Ie cas. 

3. Une seule formule peut être utilisée 
pour plusieurs envois remis simultanément 
au même bureau par Ie même expéditeur à 
l'adresse du même destinataire. 

4. La réclamation est, en règle générale, 
envbyée directement par Ie bureau d'origine 
au bureau de destination; cette transmis
sion a lieu sans lettre d'envoi et sous en
veloppe fermée. Si Ie bureau destinataire 
est en état de fournir les renseignements 
sur Ie sort définitif de !'envoi, il complète 
la formule et la retourne au bureau d'ori
gine. 

5. Lorsque Ie sort de !'envoi ne peut 
être établi par Ie bureau de destination, 
celui-ci constate Ie fait sur la formule et la 
réexpédie au bureau d'origine en y ajou
tant, autant que possible, une déclaration 
du destinataire constatant qu'il n'a pas reçu 
!'envoi. Dans ce cas, !' Administration d'ori
gine complète la formule en y indiquant les 
données de la transmission à la première 
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Administration intermédiaire. Elle l'adresse 
ensuite à cette dernière Administration, qui 
y consigne ses observations et la transmet 
éventuellement à l' Administration suivante. 
La réclamation passe ainsi d'une Adminis
tration à l'autre jusqu'à ce que Ie sart de 
!'envoi réclamé soit établi. L' Administra
tion qui a effectué la remise au destinataire, 
au qui, Ie cas échéant, ne peut établir ni . la 
remise , ni la transmission régulière à une 
autre Administration, constate Ie fait sur 
la formule et la renvoie à l'Administration 
d'origine. 

6. Toutefois, si l' Administration d'ori
gine au !' Administration de destination Ie 
demande, la réclamation est transmise de 
prime abord de bureau à bureau en suivant 
la même voie d'acheminement que !'envoi. 
Dans ce cas, les recherches se poursuivent 
depuis l' Administration d'origine jusqu'à 
l 'Administration de destination en obser
vant la procédure visée au § 5· 

7. Toute Administration peut demander, 
par une notification adressée au Bureau 
international, que les réclamations aui con
cement son service soient transmises à son 
Administration centrale au à un bureau 
spécialement désigné. 

8. La formule C 9 et les pièces y an
nexées doivent, dans tous les cas, faire re
tour à l' Administration d'origine de !'envoi 
réclamé, dans Ie plus bref délai possible et 
au plus tard dans un délai de trois mais à 
partir de la date de la réclamation. Ce dé
lai est porté à six mais dans les relations 
avec les Pays éloignés. 

9. Les dispositions qui précèdent ne 
s'appliquent pas aux cas de spoliation de 
dépêche, manque de dépêche au autres cas 
semblables qui comportent une correspon
dance plus étendue entre les Administra
tions. 

Demandes de renseignements 
Art. 142. Les demandes de renseigne

ments relatives à des envois ordinaires au 
recommandés sant traitées suivant les règles 
fixées respectivement aux articles 140 et 
141. 

Réclamations et demandes de renseigne
ments concernant des envois déposés 

dans un autre Pays 
Art. 143. r. Dans les cas prévus à l'ar

ticle 56, § 5, de la Convention, les formules 
C 8 et C 9 concernant les réclamations au 
les demandes de renseignements sant trans
mises à l' Administration d'origine. La for
mule C 9 doit être accompagnée du récé
pissé de dépöt. 

2- L' Administration d'origine doit être 
mise en possession de la formule dans les 
délais prévus à l'article 56 de la Conven
tion. 

Emp/oi de timbres-poste présumés /raudu
leux ou d'empreintes contrefaites de ,na-

chines à af/ranchir ou de presses 
d'imprimerie 

Art. 144. r. Sous réserve expresse des 
dispositions que comporte la législation de 
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chaque Pays, la procédure ei-après est suivie 
pour la constatation de l'emploi, pour l'af
franchissement, de timbres-poste fraudu
·leux au d'empreintes contrefaites de ma
chines à affranchir au de presses d'impri
merie: 

a) lorsque la présence, sur un envoi 
quelconque, d'un timbre-poste frauduleux 
(contrefait au ayant déjà servi) au d'em
preintes contrefaites de machines à affran
chir au de presses d'imprimerie est consta
tée au départ, la figurine n'est altérée d'au
cune façon et !'envoi, accompagné d'un avis 
conforme au modèle C ra ci-annexé, est 
adressé sous enveloppe recommandée d'of
fice au bureau destinataire. Un exemplaire 
de eet avis est transmis, pour information, 
aux Administrations des Pays d'origine et 
de destination; 

b) !'envoi n'est remis au destinataire, 
convoqué pour constater la contravention, 
que s'.il paie Ie port dû, fait connaître le 
nom et l'adresse de l'expéditeur et met à la 
disposition de la poste, après avoir pris 
connaissance du contenu, soit !'envoi entier 
s'il est inséparable du corps du délit, soit 
la partie de !'envoi (enveloppe, bande, por
tion de lettre, etc.) qui contient la suscrip
tion et l'empreinte au Ie timbre signalé 
comme frauduleux. Le résultat de la convo
cation est constaté par un procès-verbal 
conforme au modèle C 11 ci-annexé, signé 
par !'agent des postes et par le destinataire. 
Le refus éventuel de ce dernier est con
staté sur ce document. 

2. Le procès-verbal est transmis, avec 
pièces à l'appui, sous recommandation d'of
fice , à l' Administration du Pays d'origine, 
qui y donne la suite que comporte sa légis
lation. 

3. Les Administrations dont la législa
tion ne permet pas la procédure prévue au 
§ r, lettres a) et b) ci-dessus doivent en 
informer Ie Bureau international aux fins 
de notification aux autres Administrations. 

TITRE V 

ECHANGE DES ENVOIS 

CHAPITRE UNIQUE 

Feui/les d'avis 

Art. 145. r. Les feuilles d'avis accom
pagnant les dépêches sant conformes au 
modèle C 12 ci-afinexé. Elles sant placées 
sous des enveloppes de couleur bleue por
tant en gros caractères l'indication "Feuille 
d'avis". 

2 . Le bureau expéditeur remplit la feuil
le d'avis avec tous les détails qu'en com
porte la contexture et en tenant compte des 
dispositions suivantes: 

a) Tableau I: la présence d'envois or
dinaires à faire remettre par exprès est 
signalée par un trait soulignant la mention 
correspondante; 

b) Tableau II: sauf arrangement con
traire, les bureaux expéditeurs numérotent 
les feuilles d'avis d'après une série annuelle 
pour chaque bureau de derti";>at-\on lorsqu~ 
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les dépêches ne sont pas formées tous les 
jours. Chaque dépêche prend, dans ce cas, 
un numéro distinct, m ême s' il s 'agit d'une 
dépêche supplémentaire empruntant la mê- • 
me voie ou le même navire que la dépêche 
ordinaire. A la première expédition de cha
que année, la feuille doit porter, outre le 
numéro d'ordre de la dépêche, celui de la 
dernière dépêche de l'année précédente. Le 
nom du navire qui emporte la dépêche est 
indiqué lorsque Ie bureau expéditeur est à 
m ême de Ie connaître; 

c) Tableau III: il peut être fait usage 
d'une ou de plusieurs listes spéciales con
formes au modèle C 13 ci-annexé, soit pour 
remplacer Ie tableau V , soit pour servir 
comme feuille d 'avis supplémentaire. L'em
ploi exclusif de listes spéciales est obliga
toire si l 'Administration de destination en 
fait la demande. Les listes <lont il s 'agit 
doivent indiquer Ie m ême numéro d 'ordre 
que celui qui est m entionné sur la feuille 
d'avis de la dépêche correspondante. Lors
que plusieurs listes sont employées, elles 

· doivent être numérotées. Le nombre des 
envois recommandés, qui peuvent être 
inscrits sur une seule et même liste spéciale 
est limité à 60; 

d) Tableau IV: Ie cas échéant, le nom
bre des sacs vides appartenant à une Ad
ministration autre que celle à laquelle la 
dépêche est adressée doit être m entionné 
séparément avec indication de cette Admi
nistration. Sont, en outre, mentionnées au 
tableau IV les lettres de service ouvertes et 
les communications ou recommandations di
verses du bureau expéditeur ayant trait au 
service d'échange; 

e) Tableau V: ce tableau est destiné à 
l'inscription des envois recommandés lors
qu'il n'est pas exclusivement fait usage de 
listes spéciales. Dans le cas ou les Admi
nistrations correspondantes se sont enten
dues pour l'inscription globale des objets 
recommandés sur les feuilles d'avis , le nom
bre total de ces objets doit être indiqué en 
chiffres et en toutes lettres. Lorsque la dé
pêche ne contient pas d'envois recomman
dés, la mention "Néant" est portée au ta
bleau V. 

3. Les Administrations peuvent s'enten
dre pour créer d'autres tableaux ou rubri
ques sur Ja feuille d 'avis Jorsqu'elles Ie 
jugent nécessaire. Elles peuvent, notam
ment, disposer les tableaux V et VI con
formément à leurs besoins. 

4· Lorsqu'un bureau d'échange n'a au
cun objet à livrer à un bureau correspon
dant, et que, dans les relations entre les 
Administrations intéressées, les feuilles 
d'avis ne sont pas numérotées par applica
tion du § 2, lettre b), ce bureau se borne à 
envoyer une feuille d 'avis négative dans la 
prochaine dépêche. 

5. Qu and les dépêches doses doivent 
être transmises a u moyen de navires que 
l' Administration intermédiaire <lont ils dé
pendent n 'utilise pas régulièrement pour ses 
propres transports, le poids des lettres et 
autres objets doit être indiqué sur l'adresse 

1108 

de ces dépêches lorsque l' Administration 
chargée d 'assurer l'embarquement le de
mande. 

Transmission des envois recommandés 

Art. 146. r. Les envois recommandés 
et, s'il y a lieu, les listes spéciales prévues 
à l'article 145, § 2, sont réunis en un ou 
plusieurs paquets ou sacs distincts qui doi
vent être convenablement enveloppés ou 
fermés et cachetés ou plombés de manière 
à en p réserver le contenu. Les envois re
commandés sont classés dans chaque pa
quet d'après leur ordre d 'inscription. Quand 
on emploie plusieurs listes spéciales, cha
cune d'elles est enliassée avec les objets 
recommandés auxquels elle se rapporte et 
placée après le premier objet de la liasse. 

2 . Sous réserve d'entente entre les Ad
ministrations intéressées et lorsque le vo
lume des envois recommandés Ie permet, 
ces envois peuvent être insérés dans !'enve
loppe spéciale contenant la feuille d'avis. 
Cette enveloppe doit être cachetée. 

3 . En aucun cas, les envois recomman
dés ne peuvent être confondus avec les cor
respondances ordinaires. 

4. Sous réserve d 'entente entre les Ad
ministrations, les A. Q. recommandés, ex
pédiés dans des sacs distincts, peuvent être 
accompagnés de listes spéciales sur lesquel
les ils sont inscrits globalement. 

5. Autant que possible, un même sac ne 
doit pas comprendre plus de 600 envois 
recommandés. . 

6. Au paquet d'envois recommandés est 
attachée extérieurement, par un croisé de 
ficelle, !'enveloppe spéciale contenant la 
feuille d'avis; lorsque les envois recomman
dés sont renfermés dans un sac, ladite en
veloppe est fixée au col de ce sac. 

7. S'il y a plus d'un paquet ou sac d'en
vois recommandés, chacun des paquets ou 
sacs supplémentaires est muni d 'une éti
quette indiquant la nature du contenu. 

Transmission des envois exprès 

Art. 147. 1. Les envois exprès ordinai
res sont 'r éunis en une liasse spéciale munie 
d'une étiquette portant en gros caractères 
la mention "Exprès" et insérés, par les bu
reaux d 'échange, dans !'enveloppe conte
nant Ia feuille d'avis qui accompagne la 
dépêche. 

2. Toutefois, si cette enveloppe doit être 
fixée au col du sac des envois recommandés 
(art. 146, § 6), la liasse des envois exprès 
est placée dans Ie sac extérieur. La présen
ce, dans la dépêche, des correspondances de 
l ' espèce est · a lors annoncée par une fiche 
placée dans !'enveloppe contenant la feuille 
d 'avis. La m ême procédure est suivie lors
que les envois exprès n 'ont pu être joints à 
la feuille d'avis en raison d e leur nombre, 
de leur forme ou de leurs dimensions. 

3. Les envois exprès recommandés sont 
classés, à leur ordre, parmi les autres envois 
recommandés et la mention "Exprès" est 
portée dans la colonne "Observations" du 
tableau V de la feuille d'avis ou des listes 
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spéciales, en regard de l'inscription de cha
cun d'eux. En cas d'inscription globale, la 
présence d'envois recommandés à remettre 
par exprès est signalée simplement par la 
mention " Exprès" au tableau V de la feuille 
d'avis. 

Confection des dépêches 

Art. 148. 1. En règle générale, les oh
jets sant classés et enliassés par nature de 
correspondances, les lettres et les cartes 
postales étant comprises dans la même lias
se et les journaux et écrits périodiques <le
vant faire l'objet de liasses distinctes de 
celles des imprimés ordinaires. Les liasses 
sant désignées par des étiquettes portant 
l'indication du bureau destinataire ou ré
expéditeur des envois insérés dans les lias
ses. Les objets de correspondance suscep
tibles d'être enliassés doivent être disposés 
dans Ie sens de l'adresse. Les objets af
franchis sant séparés de ceux qui ne Ie sant 
pas ou Ie sant insuffisamment et les éti
quettes de liasses d'objets non ou insuffi
samment affranchis sant frappées du tim
bre T. 

2. Les lettres portant des traces d'ou
verture, de détérioration ou d'avarie doi
vent être munies d'une mention du fait et 
frappées du timbre à date du bureau qui 
l'a constaté. 

3. Les mandats de poste expédiés à dé
couvert sant réunis en une liasse distincte, 
qui doit être insérée dans un paquet au sac 
contenant des objets recommandés et éven
tuellement dans Ie paquet ou sac avec va
leurs déclarées. Si la dépêche ne comprend 
ni objets recommandés ni valeurs déclarées, 
les mandats sant placés dans !'enveloppe 
contenant la feuille d'avis ou enliassés avec 
celle-ci. 

4. Les dépêches sant renfermées dans 
des sacs convenablement dos, cachetés ou 
plombés et étiquetés. Lorsqu'il est fait 
usage de ficelle, elle doi t être passée deux 
fois auteur du col avant d'être nouée. Les 
empreintes des cachets ou des plombs doi
vent reproduire, en caractères latins très 
lisibles, Ie nom du bureau d'origine ou une 
indication suffisante pour permettre de dé
terminer ce bureau. 

5. Les étiquettes des dépêches doivent 
être en toile, carton fort, parchemin ou en 
papier collé sur une planchette; dans les 
relations entre bureaux limitrophes, il peut 
être fait usage d'étiquettes en papier fort. 
Les étiquettes sant confectionnées dans les 
couleurs suivantes: 

a) en rouge verrnillon, pour les sacs 
contenant des envois recommandés; 

b) en blanc, pour les sacs ne contenant 
que des lettres et des cartes postales ordi
naires; 

c) en bleu clair, pour les sacs contenant 
exclusivement d'autres objets ordinaires; 

d) en vert, pour les sacs contenant seu
lement des sacs vides renvoyés à !'origine. 

6. Sauf avis contraire des Administra
tions de transit ou de destination, il peut 
aussi être utilisé des étiquettes blanches 
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1 barrées obliquement sur les deux faces 
d'une bande de deux centimètres de large 
<lont la couleur correspond au contenu du 
sac. 

7. Les sacs contenant de la correspon
dance ordinaire mixte (lettres, cartes pos
t ales et autres objets) doivent être munis 
de l'étiquette blanche. 

8. L'emploi d'etiquettes de couleur rou
ge vermillon, blanche et bleu clair est obli
gatoire; en revanche, les étiquettes vertes 
sant utilisées seulement si !' Administration 
de destination l'exige. 

g. Les étiquettes portent l'indication 
imprimée en petits caractères latins du nom 
du bureau expéditeur et, en caractères la
tins gras, du nom du bureau destinataire, 
précédés respectivement des mots "de" et 
"pour". Dans les échanges entre les Pays 
éloignés non effectués par des services ma
ritimes directs, ces indications sont com
plétées par la mention de la date d'expédi
tions, du numéro de !'envoi et, Ie cas 
échéant, du port de débarquement si l' Ad
ministration intéressée Ie demande. 

10. Les sacs doivent indiquer d'une fa
çon lisible, en caractères latins, Ie bureau 
ou Ie Pays d'origine et porter la mention 
,,Postes" ou toute autre analogue les signa
lant comme dépêches postales. 

11 . Les bureaux intermédiaires ne doi
vent porter aucun numéro d'ordre sur les 
étiquettes des sacs ou paquets de dépêches 
doses en transit. 

12. Sauf arrangement contraire, les dé
pêches peu volumineuses ou négatives sont 
simplement enveloppées de papier fort de 
manière à éviter toute détérioration du con
tenu, puis ficelées et cachetées ou plom
bées. En cas de plombage, ces dépêches doi
vent être conditionnées de telle façon que la 
ficelle ne puisse pas être détachée. Lors
qu'elles ne contiennent que des correspon
dances ordinaires, elles peuvent être fer
mées au moyen de cachets gommés portant 
l 'indication imprimée du bureau ou de !' Ad
ministration expéditrice. Les suscriptions 
des paquets doivent correspondre, en ce qui 
conceme les indications imprimées et les 
couleurs, aux prescriptions prévues aux §§ 
4 à 11 pour les étiquettes des sacs de cor
·respondances. 

q. Lorsque Ie nombre ou Ie volume des 
envois exige l'emploi de plus d'un sac, des 
sacs distincts doivent, autant que possible, 
être utilisés: 

a) pour les lettres et cartes postales; 
b) pour les autres objets; Ie cas échéant, 

des sacs distincts doivent encore être utili
sés pour les petits paquets; les étiquettes de 
ces derniers sacs portent la mention "Petits 
paquets". 

14. Le paquet ou sac des envois re
commandés, réuni avec la feuille d'avis de 
la façon prévue à l'article 146, · § 6, est 
placé dans un des sacs de lettres ou dans 
un sac spécial; Ie sac extérieur doit porter, 
en tout cas, l'étiquette rouge. Lorsqu'il y a 
plus d'un sac d'envois recommandés, les 
sacs supplémentaires peuvent être expédiés 
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à découvert munis de l'étiquette rouge. 
15. L'étiquette du sac ou paquet ren

fermant la feuille d'avis, même· si celle-ci 
est négative, est toujours revêtue de la 
lettre F tracée d'une manière apparente. 

16. Conformément aux dispositions du 
§ 5, une étiquette rouge ne doit être em
ployée que si le sac contient des envois re
commandés. 

17. Le poids de chaque sac ne doit pas 
dépasser 30 kilogrammes. 

18. Les bureaux d'échange insèrent au
tant que possible, dans leurs propres dé
pêches pour un bureau déterminé, toutes 
les dépêches de petites dimensions (oa
quets ou sacs} qui leur parviennent pour ce 
bureau. 

19. Sauf avis contraire de la part de 
l' Administration de' destination, tous les 
paquets d'imprimés à l'adresse du même 
destinataire et pour la même destination 
peuvent être renfermés dans un ou plusieurs 
sacs spéciaux. Dans ce cas, en plus des in
dications réglementaires, on doit mention
ner, sur l'étiquette, les renseignements con
cernant le destinataire des envois. Lorsqu'il 
s'agit d'envois recommandés, ceux-ci sont 
inscrits sur une liste spéciale C 13 et sé
parés des autres envois compris dans la 
dépêche. 

Remise des dépêches 

Art. 149. r. La remise des dépêches 
entre deux bureaux correspondants s'effec
tue suivant les dispositions prises par les 
Administrations intéressées. 

2. Seuls les sacs et paquets signalés par 
des étiquettes rouges doivent, au moment 
de la livraison, être soumis à une vérifica
tion complète de leur fermeture et de leur 
conditionnement. Quant aux autres sacs et 
paquets, la vérification en est facultative et 
ils sont toujours remis globalement. 

3 . Les dépêches doivent être livrées en 
bon état. Cependant, une dépêche ne peut 
pas être refusée pour cause d 'avarie. Lors
qu'une dépêche est reçue en mauvais état 
par un bureau intermédiaire, elle doit être 
mise telle quelle sous nouvel emballage. Le 
bureau qui effectue le remballage doit por
ter les indications de l'étiquette originele 
sur la nouvelle - étiquette et apposer sur· 
celle-ci une empreinte de son timbre à date, 
précédée de la mention "Remballé à ... .. ". 

Vérification des dépêches 

Art. 150. r. Lorsqu'un bureau intermé
diaire doit procéder au remballage d'une 
dépêche, il en vérifie le contenu s'il pré
sume que celui-ci n'est pas resté intact. Il 
dress_e un bulletin de vérification conforme 
au modèle C 14 ci-annexé en se conformant 
aux dispositions des §§ 4 à 6 ei-après. Ce 
bulletin est envoyé au bureau d'échange 
d'ou la dépêche a été reçue; une copie en 
est adressée au bureau d'origine et une 
autre est insérée dans la dépêche remballée. 

2 . Le bureau destinataire vérifie si la 
dépêche est au complet et si les inscriptions 
de la feuille d'avis et, le cas échéant, des 
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listes spéciales d'envois recommandés sont 
exactes. En cas de manqtie d'une dépêche 
ou d'un ou plusieurs sacs en faisant partie, 
d'objets recommandés, d'une feuille d'avis, 
d'une liste spéciale d 'envois recommandés, 
ou lorsqu'il s'agit de toute autre irrégula
rité, le fait est constaté immédiatement par 
deux agents. Ceux-ci font les rectifications 
nécessaires sur les feuilles ou listes en ayant 
soin de biffer les indications erronées de 
manière 'à laisser reconnaître les inscrip
tions primitives. A moins d'une erreur évi
dente , les rectifications prévalent sur la dé
claration originele. 

3. Lorsqu'un bureau reçoit des feuilles 
d'avis ou des listes spéciales qui ne lui sont 
pas destinées, il envoie ces documents au 
bureau de destination ou, si ses règlements 
internes le prescrivent, des copies certifiées 
conformes. 

4. Les faits constatés sont signalés, au 
moyen d'un bulletin de vérification, au bu
reau d'origine de la dépêche et, en cas de 
manquant réel, au dernier bureau intermé
diaire, par le premier courrier utilisable 
après vérification complète de la dépêche. 
Les indications de ce bulletin doivent spé
cifier aussi exactement que possible de .quel 
sac, paquet ou objet il s'agit. 

5. Un duplicata du bulletin de vérifica
tion est envoyé, dans les mêmes conditions 
q·ue l'original, à l' Administration dont re
lève le bureau d'origine de la dépêche, lors
que cette Administration l'exige. Lorsqu'il 
s'agit d'irrégularités importantes permettant 
de présumer une perte ou une spoliation, 
!'enveloppe ou le sac ainsi que la ficelle et 
le cachet ou plomb de fermeture du paquet 
ou du sac des envois recommandés sont, 
à moins d'impossibilité motiviée, joints au 
bulletin de vérification destiné au bureau 
d'origine. Il en est de même de !'enveloppe 
ou du sac extérieurs, avec leur ficelle, leur 
étiquette, leur cachet ou plomb de ferme
ture. Dans !'échange avec les Administra
tions qui exigent l'envoi d'un duplicata, les 
pièces justificatives mentionnées ci-dessus 
sont annexées au duplicata. 

6. Dans les cas prévus aux §§ 1 à 3, le 
bureau d'origine et, le ças échéant, le der
nier bureau d'échange intermédiaire peu
vent, en outre, être avisés par télégramme 
aux frais de l'Administration qui expédie 
celui-ci. Un avis télégraphique doit être 
émis toutes les fois que la dépêche présente 
des traces évidentes de spoliation, afin que 
le bureau expéditeur ou intermédiaire pro
cède sans aucun retard à l'instruction de 
!'affaire et, le cas échéant, avise également 
par télégramme l' Administration précédente 
pour la continuation de !'enquête. · 

7. Lorsque !'absence d'une dépêche est 
le résultat d'un défaut de coïncidence des 
courriers ou lorsqu'elle est dûment expli
quée sur le bordereau de remise, l'établisse
ment d'un bulletin de vérification n'est né
cessaire que si la dépêche ne parvient pas 
au bureau destinataire par le plus prochain 
courrier. 

8. L'envoi du duplicata prévu au § 5 
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peut être différé si l'on présume que Ie 
manque de la dépêche provient d'un retard 
ou d'une fausse direction. 

9. Dès la rentrée d'une dépêche <lont 
!'absence avait été signalée au bureau d'ori
gine et, Ie cas échéant, au dernier bureau 
d'échange intermédiaire, il y a lieu d'adres
ser à ces bureaux un second bulletin de vé
rification annoncant la réception de cette 
dépêche. 

10. Les bureaux auxquels sont adressés 
les bulletins de vérification les renvoient Ie 
plus promptement possible après les avoir 
examinés et y avoir mentionné leurs obser
vations, s'il y a lieu. Si ces bulletins ne 
sont pas renvoyés à !' Administration d'ori
gine dans Ie délai de deux mois à compter 
de la date de leur expédition, ils sont con
sidérés, jusqu'à preuve du contraire, cóm
me dûment acceptés par les bureaux aux
quels ils ont été adressés. Ce délai est porté 
à quatre mois dans les relations avec les 
Pays éloignés. 

II . Lorsqu'un bureau réceptionnaire au
quel la vérification de la dépêche incom
bait n'a pas fait parvenir au bureau d '.ori
gine et, Ie cas échéant, au dernier bureau 
d'échange intermédiaire, par Ie premier 
courrier utilisable après 1a vérification, un 
bulletin constatant des irrégularités quel
conques, il est considéré, jusqu'à preuve du 
contraire, comme ayant reçu la dépêche et 
son contenu. La même présomption existe 
pour les irrégularités <lont la mention a été 
omise ou signalée d'une manière incomplète 
dans Ie bulletin de vérification; il en est ainsi 
lorsq ue les prescri ptions du présent article 
concernant les formalités à . remplir n'ont 
pas été observées. 

12. L es bulletins de vérification et les 
duplicata sont transmis sous pli recom
mandé. 

Renvoi des sacs vides 

Art. 151. r. Sauf arrangement contraire 
entre les Administrations correspondantes, 
les sacs doivent être renvoyés vides, par Ie 
prochain courrier, dans une dépêche directe 
pour Ie Pays auquel ces sacs appartiennent. 
Le nombre des sacs renvoyés par chaque 
dépêche doit être inscrit sous la rubrique 
,,Indications de service" de la feuille d'avis. 

2. Le renvoi est effectué entre les bu
reaux d'échange désignes à eet effet. 

3. Les sacs vides doivent être roulés en 
paquets convenables; Ie cas échéant, les 
planchettes à étiquettes ainsi que les éti
quettes en toile~ parchemin ou autre ma
tière solide doivent être "placées à l'intérieur 
des sacs. Les paquets doivent être revêtus 
d'une étiquette indiquant Ie nom du bu
reau d 'échange d'ou les sacs ont été reçus, 
chaque fois qu'ils sont renvoyés par l'inter
médiaire d 'un autre bureau d'échange. 

4. Sir les sacs vides à renvoyer ne sont 
pas trop nombreux, ils peuvent être placés 
dans les sacs contenant la correspondance; 
dans Ie cas contrai,;e, ils doivent être placés 
à part dans des sacs cachetés, étiquetés au 
nom des bureaux d'échange. Les étiquettes 
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doivent porter la mention "Sacs vides". 
5. Dans Ie cas ou Ie controle exercé par 

une Administration sur Ie renvoi des sacs 
qui lui appartiennent démontrerait que 
ro % du nombre total des sacs utilisés pen
dant une année pour la confèction des dé
pêches n'ont pas été renvoyés avant la fin 
de cette année, 1' Administration qui ne peut 
·établir Ie renvoi des sacs vides est tenue de 
rembourser à l'Administration expéditrice la 
valeur des sacs manquants. Le rembourse
ment doit également avoir lieu si Ie nombre 
des sacs manquants n'atteint pas 10 % mais 
excède 50 unités. 

6. Chaque Administration fixe, périodi
quement et uniformémenl: pour toutes les 
espèces de sacs qui sont uitlisés par ses bu
reaux d'échange, une valeur moyenne en 
francs et la communique aux Administra
tions intéressées par l'intermédiaire du Bu
reau international. 

TITRE VI 

DISPOSITIONS CONCERNANT LES 
FRAIS D E TRANSIT 

CHAPITRE I , 

Opératlons de statistlqne 

Statistique des frais de transit 
Art. 152. r. Les frais de transit ex1gt

bles en exécution des articles 67 et suivants 
de la Convention sont établis sur · la base 
de statistiques dressées une fois tous les 
trois ans et alternativement pendant les 
quatorze ou vingt-huit premiers jours du 
mois de mai ou pendant les quatorze ou 
vingt-huit premiers jours qui suivent Ie 14 
octobre. 

2. La statistique est dressée pendant la 
deuxième année de chaque période trien
nale. 

3. Les dépêches confectionnées à bord 
des navires sont comprises dans les statisti
ques lorsqu'elles sont débarquées pendant 
la période de statistique. 

4. Les payements des frais de transit 
afférents à la période du mois de septembre 
1939 au 31 décembre 1948 seront -effectués 
sur la base du poids réel des courriers trans
portés aux conditions fixées par les arran
gements particuliers conclus entre les Pays 
intéressés. La statistique de mai 1949 s'ap
pliquera aux années 1949 et 1950; celle 
d'octobre-novembre 1952 aux années 1951, 
1952 et 1953. 

5. Les payements annuels des frais de 
transit à effectuer en raison d'une statist i
que doivent être continués provisoirement, 
jusqu'à ce que les comptes établis d'aprés 
la statistique suivante soient approuvés ou 
considérés comme admis de plein droit (art. 
161 ei-après) . A ce moment, il est procédé 
à la régularisation des payements effectués 
à titre provisoire. 

6. Lorsqu'il se produit une modification 
importante dans l'acheminement des cor
respondances d 'un Pays pour un autre et 
si cette modification affecte u ne période 
ou des périodes s'élevant à un total d'~u 
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mains douze mais, chaque Administration 
intéressée peut demander une revision des 
comptes de frais de transit. Dans ce cas, les 
sommes à payer par les Administrations 
expéditrices sant déterminées d'après les 
services intermédiaires réellement employés, 
mais les poids totaux qui servent de base 
aux nouveaux comptes doivent normale
ment être les mêmes que ceux des dépêches 
expédiées pendant la période de statistique 
mentionnée aux §§ 1 à 3. Lorsqu'une enten
te sur Ie mode de répartition ne peut être 
obtenue, une statistique spéciale doit être 
dressée pour régler Ie partage de ces poids 
entre les divers services empruntés. Aucune 
modification dans l'acheminement des cor
respondances pour un Pays déterminé n'est 
considérée comme importante si elle n'af
fecte pas de plus de 5000 francs par an les 
comptes entre l'Administration d 'origine et 
!' Administration intermédiaire intéressée. 
Si la modification dépasse cette somme, elle 
a sa répercussion sur les décomptes de !' Ad- · 
ministration d'origine avec les Administra
tions qui ont effectué Ie transit antérieure
ment et les Administrations qui l'assurent 
postérieurement à la modification survenue, 
même lorsque la réduction des comptes 
n'atteint pas pour certaines Administrations 
Ie minimum fixé. La demande d'une revi
sion des comptes et, Ie cas échéant, d'une 
statistique spéciale peut être faite lorsque 
la modification dans l'acheminement des 
correspondances <lont il s'agit a duré au 
mains neuf mais. Toutefois, les données de 
cette statistque ne sont prises en considé
ration que si la période de douze mais est 
réellement accomplie. 

7. Si, lors d'une statistique spéciale, il 
est établi que les poids totaux des courriers 
échan gés entre deux Administrations .et 
transportés par une tierce Administration 
ont augmenté de roo % ou diminué de 
50 % par rapport aux données de la der
nière statistique périodique et que Ie compte 
de la tierce Administration subirait de ce 
chef une .modification de plus de 5000 francs 
par an, les nouveaux poids constatés doi
vent servir de base pour les frais de transit 
dus à cette Administration. 

8. De même, lorsqu'une Administration 
intermédiaire constate, dans les six mois 
qui suivent la statistique, qu'il existe entre 
les expéditions faites par une autre Admi
nistration pendant la période de statistique 
et Ie trafic normal une différence de 20 % 
au mains sur les poids totaux du trans
port. l'Adminigtration intéressée peut exi
ger l'établissement d'une nouvelle statistique 
si les comptes entre deux Administrations 
sont affectés d'une modification de plus de 
5000 francs par an. 

Confection et désignation des dépêches 
closes pendant la période de statistique 

Art. 153. I. Pendant chaque période de 
st atistique, !'échange des correspondances en 
dépêches closes à travers Ie territoire ou au 
moyen des services d'une ou de p lusieurs 
Admin ist rations intermédiaires donne lieu à 

1112 , 

l'utilisation de sacs distincts pour les "let
tres et les cartes postales" et pour les "au
tres objets" . 

2. Le nombre des sacs utilisés pour Ia 
confection d'une dépêche doit être réduit au 
strict minimum. 

3. L'obligation de farmer des sacs dis
tincts pour les "lettres et cartes postales" 
et pour les "autres objets" ne s'appliqu e 
pas aux dépêches <lont Ie poids brut total 
n 'est pas supérieur à 3 kilogramm es, c'est
à-dire au poids moyen mis en compte pour 
les sacs légers en vertu de l'article 161 ci
après. Chaque Administration a don c Ia 
faculté . en pareil cas, de réunir tous les 
objets en un seul sac qui est alors com pté 
comme sac "L. C .". Il est bien entendu 
qu'une telle dépêche ne peut comprendre 
aucun autre sac donnant Iieu au payement 
de frais de transit. 

4 . Lorsque Ie volume des dépêches Ie 
permet, les sacs distincts d'objets de toutes 
catégories (L. C. et A. 0.), pour une même 
destination, doivent être réunis dans un seul 
sac collecteur. 

5. Par dérogation aux dispositions des 
articles 146 et 147, chaque Administration 
a la faculté, pendant la période de statisti
que. de comprendre les objets recommandés 
et les envois exprés, autres que les lettres et 
les cartes postales, dans un des sacs des
tinés aux autres objets, en faisan t m ention 
de ce fait sur la feuille d'avis; mais si, con 
formément aux articles 146 et 147, ces oh
jets sant compris dans un sac de lettres, ils 
sant considérés comme Iettres en ce qui con
cerne Ia statistique. 

6. Pendant Ia période de statistique, tou_ 
tes les dépêches échangées en t ransit doivent 
être munies en dehors des étiquettes or
dinaires . d'une étiquette spéciale portan t en 
gros caractères la mention " S tatistique", 
suivie de l'indication "5 kilogramm es", ,,1 5 
kilogrammes" ou "30 kilogrammes" selon 
Ia catégorie de poids (art. 154, § I. ci
après). L'étiquette "Statistique" doit por
ter en outre la mention "L. C ." ou " A. O.", 
suivant Ie cas. 

7. En ce qui concerne les sacs qui ne 
contiennent que des sacs vides ou des cor
respondances exemptes de tous frais de tran 
sit (art. 68 de la Convention), Ia mention 
,,Statistique" est suivie du mot "Exempt". 

8 . Lorsque des sacs composant la dé
pêche sont réunis dans un sac collecteur, 
celui-ci doit être pourvu de l'étiquette spé
ciale "Statistique", sur laquelle la mention 
,,S. C." est ajoutée. Les indications concer
nant la statistique qui figurent sur les sacs 
intérieurs ne sant pas répétées sur Ie sac 
collecteur. 

Constatation du nombr,e de sacs et du poids 
des dépêches closes 

Art. 154. I. E n ce qui conceme les dé
pêches qui donnent lieu au payement de 
frais de transit, Ie bureau d'échange expé
diteur fait usage d 'une feuille d'avis spé
ciale conforme au modêle C 15 •ci-an nexé. 
Il inscrit à cette feuille d'avis Ie nom b re d e 
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sacs en les répartissant, Ie cas échéant, dans 
les catégories suivantes: 

ne.trlptlon dea eace 

, ____ _ 
L. c. 

A 0 . 

Nombre de &&ca dont Ie polda brut 

ne dip&eae .,.. ... 
(u.oel6gen} 

• 

d6pasee 5 ka 
aa.nsu~er 

15 ir:1 
(aacs moyena) 

• 

d6paae 15 ka 
1anae:r0Mer 80" (l&CI Jowtla) 

' 

l'f"ombre de u.ce u:emptl de tra.la de tnnalt.: ----------

2. Le nombre de sacs exempts de frais 
de transit doit être Ie total de ceux qui 
portent l 'indication "Statistique-Exempt", 
d 'après les prescriptions de l'article 153 § 7. 

3. Les indications des feuilles d'avis sont 
vérifiées par Ie bureau d'échange destina
taire. Si ce bureau constate une erreur dans 
les nombres inscrits, il rectifie Ie feuille et 
signale immédiatement l'erreur au bureau 
d 'échange expéditeur au moyen d'un bul
letin de vérification conforme au modèle 
C I6 ci-annexé. Toutefois, en ce qui con
cerne Ie poids d'un sac, l'indication du bu
reau d'échange expéditeur est tenue pour 
valable à moins que Ie poids réel ne dé
passe de plus de 250 grammes ·1e poids 
maximum de la catégorie dans laquelle ce 
sac a été inscrit. 

Coniection des relevés des dépêches closes 

Art. 155. 1. Aussitot que possible après 
la cloture des opérations de statistique, les 
bureaux destinataires dressent en autant 
d'expéditions qu'il y a d'Administrations 
intéressées, y compriis celle du lie~ de dé
part des relevés conformes au modele C 1 7 
ci-a~nexé et transmettent ces relevés aux 
bureaux d'échange de l'Administration ex
péditrice pour être revêtus de leur accep
tation. Ces bureaux, après avoir accepté les 
relevés les transmettent à leur Administra
tion c;ntrale qui Jes répartit entre les Ad
ministrations intéressées. 

2 Si les relevés C 1 7 ne sont pas par
venus aux bureaux d'échange de !' Admi
I1istration expéditrice ou leur sont parvenus 
en nombre insuffisant dans Ie délai de troi~ 
mois (quatre mois dans les échanges avec 
les Pays éloignés). à compter du jour de 
l'expédition de la demière dépêche à com
prendre dans la statistique, ces bureaux 
dressent eux-mêmes lesdits relevés, en nom
bre suffisant, d'après leurs propres indica
tions et en inscrivant sur chacun d'eux la 
mention: ,,Les relevés C 17 du bureau des
tinataire ne sont pas parvenus dans Ie dé
lai réglementaire". Il les transmettent . en
suite à leur Administration centrale qm les 
répartit les Administrations en cause. 

Li'ste des dépêches closes échangées 
en transit 

Art. 156. 1. Aussitéit que possible et, 
au plus tard, dans un délai d~ ~ois mois 
après chaque période de stabsbque, sauf 
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Je cas ou la voie d'acheminement n 'a pu 
être constatée dans ce délai , les Adminis
trations qui ont expédié des dépêches en 
transit envoient, sur formule conforme au 
modèle C 18 ci-annexé, la liste de ces dé
pêches aux différentes Administrations <lont 
elles ont emprunté l'intermédiaire. 

2. Si cette liste indique des dépêches en 
transit qui, d'après les dispositions de l'ar
ticle I53 , ne donnent pas lieu _à l'établisse
m ent d'un relevé C I7, elle do1t porter une 
m ention explicative, telle que "Sacs vides", 
,,Correspondances exemptes". 

D épêches closes échangées avec des 
batiments de guerre 

Art. 157. 1. Il incomb~ aux Admi1;i~
trations des Pays <lont relevent des bati
ments de guerre de dresser les relevés C 17 
relatifs aux dépêches expédiées ou reçues 
par ces batiments. Les dépêches expédiées, 
pendant la période de statistique, à l'adresse 
des batiments de guerre doivent porter, sur 
des étiquettes, la date d'expédition. 

2. Dans Ie cas ou ces dépêches sont 
réexpédiées_ l'Administration réexpéditrice 
en informe !' Administration du Pays <lont 
Ie batiment relève. 

Bulletirn de transit 

Art. 158. 1. Lorsque la route à suivre 
et les services de transport à u tiliser pour 
les dépêches pendant la période de statisti
que sont inconnus ou incertains, l'Adminis
tration d'origine doit, à la demande de l'Ad
ministration destinataire, préparer pour cha
que dépêche un bulletin de couleur verte 
conforme au modèle C 19 ci-annexé. L'Ad
ministration d'origine peut également ex
pédier ce bulletin sans. une de~and_e for: 
melle de l' Administrabon destmataire, s1 
les circonstances paraissent l'exiger. . 

2. Les feuilles d 'avis des dépêches qm 
donnent lieu à l'établissement dudit bulle
tin doivent être revêtues , en tête de l'anno
tation très apparente " Bulletin de transit". 
La m ême mention soulignée au crayon 
rouge est portée sur les étiquettes spéciales 
"Statistique" <lont il est question à l'article 
153. . . d . • 

3. Le bulletin de transit 01t etre trans-
mis à découvert avec les dépêches auxquel
les il se rapporte, aux différents services qui 
participent à leur transport. Dans chaque 
Pays intéressé, Jes bureaux d'échange d 'en
trée et de sortie, à l'exclusion de tout autre 
bureau intermédiaire, consignent sur Ie bul
letin les renseignements concernant le tran
sit effectué par eux. Le dernier bureau 
d'échange intermédiaire transmet Ie bulletin 
C I9 au bureau de destination. Le bulletin 
est renvoyé ensuite par ce bureau au bureau 
d'origine à l'appui du relevé C 17. Lors
qu'un bulletin de transit <lont l'expédition a 
été demandée ou est annoncée en tête de la 
feuille d'avis fait défaut, Ie bureau de desti
nation est tenu de Ie réclamer sans aucun 
retard. 
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Dérogations aux articles I54, ISS et I58 

Art. r59. ·1. Chaque Pays a la faculté 
de notifier aux autres Pays_ par l'intermé
diaire du Bureau international, que les bul
letins de vérification modèle C r6, les re
levés modèle C 1 7 et les bulletin de transit 
m odèle C 19 doivent être adressés à son 
Administration centrale. 

2. Cette dernière est, dans ce cas, sub
stituée aux bureaux d'échange pour l'éta
b lissement des relevés C 17 conformément 
aux prescriptions de l'artide 155, § 2· 

Services extraordinaires 

Art. 160. Sont seuls considérés comme 
services extraordinaires donnant lieu à des 
frais de transit spéciaux, Ie service entre
tenu pour Ie transport territoria! accéléré 
de la Malle dite des Indes et les services 
spéciaux automibiles Palestine ou Syrie
Iraq. 

CHAPITRE II 

Comptablllté. Règlement des oomptes 

Compte des frais de transit 

Art. 161. 1. Pour l'établissement des 
comptes de transit. les sacs légers, moyens 
ou lourds, tels qu'ils sont définis à l'artide 
154, sont portés en compte respectivement 
pour les poids moyens de 3, 12 ou 24 kilo
grammes. 

2 . Les montants totaux de l'avoir pour 
les dépêches doses sont multipliés par 26 
ou 13, selon Ie cas, et Ie produit sert de 
base à des comptes particuliers établissant 
en frans les sommes annuelles revenant à 
chaque Administration. 

3. Dans Ie cas ou Ie multiplicateur 26 
ou 13 ne répond pas au trafic normal, les 
Administrations intéressées s'entendent 
pour l'adoption d'un autre multiplicateur 
qui vaut pendant les années auxquelles 
s'applique la statistique. 

4. Le soin de dresser les comptes in
combe à l'Administration créancière qui les 
transmet à l'Administration débitrice. 

5. Afin de tenir compte du poids des 
sacs et de !'emballage ainsi que des caté
gories de correspondances exemptes de tous 
frais de transit en conformité des disposi
tions de l'artide 68 de la Convention. Ie 
montant total du compte des dépêches do
ses est réduit de 10 %. 

6. L es comptes particuliers sont dressés 
en double expédition, sur formule conforme 
au modèle C 20 ci-annexé, et d'après les 
relevés C 17. Ils sont transmis à l'Admi
nistration expéditrice aussitöt que possible 
et, au plus tard, dans un délai de dix mois 
suivant l'expiration de la période de sta
tisique, accompagnés des relevés C 17 y 
relatifs. 

7. Si l'Administration qui a envoyé Ie 
compte particulier n'a reçu aucune obser
vation rectificative dans un intervalle de 
quatre mois à compter de !'envoi, ce comp
te est considéré comme admis de plein 
droit. 
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Décompte général annuel. Intervention du 
Bureau international 

Art. 162 . 1. Le décompte général com
prenant les frais de transit est établi an
nuellement par Ie Bureau international; 
exceptionnellement. les Administrations 
peuvent, si elles Ie jugent utile, convenir 
de régler leurs comptes directement entre 
elles. 

2. Aussitot que les comptes particuliers 
entre deux Administrations sont approuvés 
ou considérés comme admis de plein droit 
(art. 161, § 7), chacune de ces Adminstra
tions transmet sans retard, au Bureau' in
ternational, un relevé conforme au modèle 
C 21 ci-annexé et indiquant les montants 
totaux de ces comptes. En même temps, 
une copie du relevé est adressée à l'Ad
ministration intéressée. 

3. Dans Ie solde, il est fait abandon des 
centimes. 

4. En cas de différences entre les indi
cations correspondantes fournies par deux 
Administrations, Ie Bureau international les 
invite à se mettre d'accord et à lui indiquer 
les sommes défirlitivement arrêtées. 

5. Lorsqu'une Administration seulement 
a fourni Ie relevé C 21, les indications de 
cette Administration font foi. 

6. Dans Ie cas prévu à l'artide 161, § 7, 
les relevés doivent porter la mention "Au
cune observation de l'Administration débi
trice n'est parvenue · dans Ie délai régle
mentaire". 

7. Si deux Administrations se mettent 
d'accord pour faire un règlement spécial, 
leurs relevés C 2 1 portent la mention 
,.Compte réglé à part - à titre d'infor
mation" et ne sont pas compris dans Ie 
décompte général annuel. 

8. Le Bureau international établit, à la 
fin de chaque année, sur la base des relevés 
qui lui sont parvenus jusque-là et qui sont 
considérés comme admis de plein droit. un 
décompte général annuel des frais de tran
sit. Le cas échéant, il se conforme à la 
règle fixée à l'artide 152, § 5, pour les 
payements annuels. 

g. Le décompte indique: 
a) Ie Droit et l'Avoir de chaque Ad

ministration ; 
b) Ie solde débiteur ou Ie solde crédi

teur de chaque Administration; 
c) les sommes à payer par les Adminis

tration débitrices; 
d) les sommes à recevoir par les Ad

ministrations créancières. 
10. Le Bureau international procède par 

voie de compensation, de manière à res
treindre au minimum Ie nombre des paye
ments à effectuer. 

11. Les décomptes généraux annuels 
doivent être transmis aux Administrations 
par Ie Bureau international, aussitöt que 
possible et, au plus tard. avant l'expiration 
du premier trimestre de l'année qui suit 
celle de leur établissement. 
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Liquidation des frais de transit 

Art. 163. 1. Le solde résultant du dé
compte général annuel du Bureau interna
tional ou des règlements spéciaux, y com
pris, Ie cas échéant, la régularisation pré
vue à l'article 152, § 5, est payé par l'Ad
ministration débitrice à l' Administration 
créancière de l'une des manières suivantes: 

a) au choix de l'Administration débitri
ce. en or ou au moyen tle chèques ou de 
traites répondant aux conditions prévues 
au § 2 ei-après et payables à vue sur la 
capitale ou sur une place commerciale du 
Pays créancier; 

b) suivant accord entre les deux Ad
ministrations, par l'intermédiaire d'une 
banque utilisant Ie service des virements de 
1a Banque des Règlements Intemationaux 
à B ale ou par tout autre moyen; 

c) conformément aux dispositions des 
accords spéciaux monétaires qtii peuvent 
exister entre les Pays dont relèvent les Ad
ministrations en question. 

2. En cas de payement au moyen de 
chèques ou traites, conformément à la let
tree a) du § 1, ces chèques ou traites sont 
exprimés en monnaie d'un Pays ou la ban
que centrale d'émission ou une autre insti
tution officielle d'émission achète et vend 
de l'or ou d es devises-or contre la mon
naie nationale à des taux fixes déterminés 
par la loi ou en vertu d'un arrangement 
avec Ie Gouvernement. Si les monnaies de 
plusieurs Pays répondent à ces conditions, 
c'est au Pays créancier de désigner la mon
naie qui lui convient. Les pertes ou les 
gains éventuels provenant d 'une baisse ou 
d'une hausse imprévues de la parité-or de 
la monnaie en cause se produisant jusqu'au 
jour inclus de la réception du chèque ou de 
la traite, sont partagés également entre les 
deux Administrations. Toutefois, au cas de 
retard dans !'envoi du chèque ou de la 
traite délivrés l'Administration débitrice 
est responsable· des pertes entraînées par Ie 
délai injustifié qui a pu s'écouler entre la 
délivrance par la banque et l'expédition; la 
moitié des gains effectifs réalisés doit éga
lement lui être bonifiée. Dans tous ces cas, 
les différences ne dépassant pas 5 % sont 
négligées, les conditions de payement fixées 
par Ie présent article sont observées pour 
Ie règlement des différences et les délais de 
règlement courent du jour de la réception 
du chèque ou de la traite. 

3. Lorsque les deux Pays se sont mis 
d'accord à ce sujet, les chèques ou traites 
peuvent être exprimés aussi en monnaie du 
Pays créancier, même si cette monnaie n e 
répond pas aux conditions prévues au § 2. 

Dans ce cas, Ie solde est converti au pair 
des monnaies d'or en monnaie d 'un Pays 
répondant aux conditions prévues au § 2. 
Le résultat obtenu est ensuite converti dans 
la monnaie du Pays débiteur et de celle-ci 
dans la monnaie du Pays créancier, respec
tivement d'après les cours de vente et 
d'achat officiels dans Ie Pays débiteur. Ie 
jour ou la veille de l'achat du chèque ou 
de la traite. Le Pays créancier peut égale-
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ment spécifier que la conversion du solde 
exprimé en or sera effectuée d'après la 
valeur-or fixée pour sa monnaie par Ie 
Fonds monétaire international. Lorsqu'une 
variation notable du pair ou des cours 
ayant servi de bases à la conversion s'est 
produite, les règles indiquées au § 2, phra
ses 3 et suivantes, sont appliquées, sauf 
s'il s'agit d'une hausse ou d'une baisse ré
sultant d'une réévaluation ou d'une déva
luation de la monnaie du Pays créancier. 

4. Lorsque Ie montant du solde dépasse 
5000 francs, la date de !'envoi d'un chèque 
ou d 'une traite, la date de son achat et son 
montant do'ivent si l' Administration cré
ditrice Ie demande, lui être notifiés par 
télégra mme et à ses frais. 

5. Les frais de payement sont supportés 
par l'Administration débitrice à l'exception 
des frais extraordinaires, tels les frais de 
clearing, imposés par Ie Pays créditeur. 

6. Le payement précité doit être effec
tuée dans Ie plus bref délai possible et, au 
plus tard, avant l'expiration d'un délai de 
quatre mois à partir de la date d'envoi du 
décompte par Ie Bureau international ou de 
l'invitation à payer, adressée par !' Admi
nistration créancière à I' Administration dé
bitrice. quand il s'agit d'un compte réglé 
à part. Ce délai peut être porté à cinq 
mois dans les relations entre Pays éloignés. 
Passé ées délais , les sommes <lues sont pro
ductives d'intérêt à raison de 5 % l'an, à 
compter du jour d'expiration desdits délais. 

7. Si Ie payement n'est pas effectué un 
an après l'expiration des délais fixés au § 6, 
il est loisible à 1' Administration créancière, 
en ce qui concerne les sommes <lont Ie dé
compte est établi par Ie Bureau interna
tional, d'en informer !edit Bureau lequel 
invite l'Administration débitrice à payer 
dans un délai qui ne doit pas dépasser 
quatre mois. 

8. Si Ie payement des sommes prévues 
au § 7 n'est pas effectué à l'expiration de 
ce nouveau délai, Ie Bureau international 
les fait figurer dans Ie décompte général 
annuel suivant. à l' Avoir de l' Administra
tion créancière. Dans ce cas, des intérêts 
composés sont dus, c'est-à-dire que l'intérêt 
est ajouté au capita! à la fin de chaque an
née jusqu'au moment du payement. 

9. En cas d 'application des dispositions 
du § 8, Ie décompte général dont il s 'agit 
et ceux res quatre années qui suivent ne 
doivent, autant que possible, pas contenir, 
dans les soldes résultant du tableau de 
compensation des sommes à payer par l' Ad
ministration défaillante à l' Administration 
créancière intéressée. 

TITRE VII 

DISPOSITIONS DIVERSES 

CHAPITRE UNIQUE 

Coupons-réponse internationaux 

Art. 164. 1. Les coupons-réponse in
ternationaux sont conformes au modèle C 
22 ci-annexé. Ils sont imprimés. sur papier 
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portant en filigrane les lettres UPU en 
grands caractères, par les soins du Bureau 
international qui les livre aux Administra
tions au prix coûtant. 

2. Chaque Administration a la faculté: 
a) de donner aux coupons une perfora

tion distinctive qui ne nuise pas à la lec
ture du texte et ne soit pas de nature à 
entraver la vérification de ces valeurs; 

b) de modifier, à la main au au moyen 
d'un procédé d'impression, Ie prix de vente 
indiqué sur les coupons. 

3. Dans les décomptes entre Administra
tions, la valeur des coupons est calculée à 
raison de 28 centimes par unité. 

4. Sauf entente contraire, les coupons 
échangés sant envoyés annuellement. au 
plus tard dans un délai de trois mais après 
expiration de l'année, aux Administrations 
qui les ont émis, avec l'indication globale 
de leur nombre et de leur valeur sur un 
relevé conforme au modèle C 23 ci-annexé. 

5. Aussitöt que deux Administrations se 
sant mises d 'accord sur Ie nombre des cou
pons échangés dans leurs relations récipro
ques, elles dressent chacune et transmettent 
au Bureau international un relevé conforme 
au medèle C 24 ci-annexé indiquant Ie solde 
débiteur au créditeur, si ce solde dépasse 25 
francs et si un règlement spécial n'a pas 
été prévu entre les deux Pays. En même 
temps, une copie du relevé C 24 est · adres
sée à l'Administration intéressée. A défaut 
d'accord dans un délai de six mais, l'Ad
ministration créancière établit son décompte 
et l'envoie au Bureau international. 

6. Dans Ie cas au l'une des Administra
tions seulement Îournit son relevé. les in
dications de celui-ci font foi. 

7. Le solde, dans lequel il est fait aban
don des centimes, est compris par Ie Bu
reau international dans un décompte annuel 
et Ie payement a lieu dans les conditions 
prévues à l'article 163. 

8. Lorsque Ie solde annuel entre deux 
Administrations ne dépasse pas 25 francs, 
1' Administration débitrice est exonérée de 
tout payement. 

Cartes d 'identité postales 

Art. 165. 1. Chaque Administration dé
signe les bureaux au les services qui dé
livrent les cartes d'identité postales. 

2. Ces cartes sant établies sur des for
mules conformes au modèle C 25 ci-annexé. 
Ces formules sant fournies, au prix coûtant, 
par Ie Bureau international. 

3. Au moment de la demande, Ie requé
rant remet sa photographie et justifie de 
son identité. Les Administrations édictent 
les prescriptions nécessaires pour que les 
cartes ne soient délivrées qu'après examen 
minutieux de l'identité du requérant. 

4. L 'agent inscrit cette demande sur un 
registre. remplit à l'encre et en caractères 
latins à la main au à la machine à écrire, 
sans ratures ni surcharges, toutes les indi
cations que comporte la formule de carte, 
et fixe sur celle-ci la photographie à l'en
droi t désigné, applique mi-parte sur cette 
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photographie et mi-partie sur la carte un 
timbre-poste représentant la taxe perçue et 
annule cette figurine au moyen d'une em
preinte bien nette du timbre à date. Il ap
pose ensuite de nouveau l'empreinte de ce 
timbre au de son sceau officie!, de manière 
qu'elle porte à la fois sur la partie supé
rieure de la photographie et sur la carte, 
puis reproduit cette empreinte à la troisième 
page de la carte. signe celle-ci et la remet 
à l ' intéressé après avoir recueilli sa sig
nature. 

5. Lorsque la physionomie du titulaire 
s'est modifiée au point qu'elle ne réponde 
à la photographie au au signalement, la 
carte doit être renouvelée. 

6. Chaque Pays conserve la faculté de 
délivrer les cartes du service international 
selon les règles appliquées pour les cartes 
en usage dans son service intérieur. 

7. Les Administrations peuvent ajouter, 
à la formule C 25, un feuillet destiné à re
cevoir des annotations spéciales pour les 
besoins de leur service interne. 

Dépêches échangées avec des bátiments 
de guerre 

Art. 166. 1. L 'établissement d'un échange, 
en dépêches doses, entre une Administra
tion "postale et des divisions navales au des 
batiments de guerre de même nationalité, 
au entre une division navale au un bati
ment de guerre et une autre division navale 
ou un autre batiment· de guerre de même 
nationalité, doit être notifié, autant que 
possible à !' avance, aux Administrations in
termédiaires. 

2. La suscription de ces dépêches est 
rédigée comme suit: 
Du bureau de . . . . . . 

Pour la division navale (nationalité) de 
(désignation de la division) à (Pays) 

Pour Ie batiment (nationalité) Ie (nom 
du batiment) à (Pays) 

au 
De la division navale (nationalité) de (dé
signation de la division) à (Pays) 
Du batiment (nationalité) Ie (nom du bati
ment) à (Pays) 
Pour Ie bureau de (Pays) 

au 
De la division navale (nationalité) de (dé
signation de la division) à (Pays) 
Du batiment (nationalité) Ie (nom du ba
timent) à (Pays) 
Pour la division navale (nationalité) de 
(désignation de la division) à (Pays) 
Pour Ie batement (nationalité) Ie (nom 
du batiment) à. (Pays) 

3 . Les dépêches à destination au pro
venant de divisions navales au de batiments 
de guerre sant acheminées, sauf indication 
d'une voie spéciale sur l'adresse, par les 
voies les plus rapides et dans les mêmes 
conditions que les dépêches échangées entre 
bureaux de poste. 

4. Le capitaine d'un paquebot pasta! qui 
transporte des dépêches à destination d'une 
division navale au d'un batiment de guerre 
les tient à la disposition du commandant de 
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la division ou du bàtiment destinataire en 
prévision du cas ou celui-ci viendrait lui 
en demander la livraison en route. 

5. Si les bàtiments ne se trouvent pas 
au lieu de destination quand les dépêches à 
leur adresse y parviennent, ces dépêches 
sont conservées au bureau de poste jusqu'à 
leur retrait par Ie destinataire ou leur réex
pédition sur un autre point. La réexpédition 
peut être demandée, soit par l'Administra
tion postale d 'origine. soit par Ie ;omman
dant de la division navale ou du bàtiment 
destinataire,- soit enfin par un Consul de 
même nationalité. 

6. Celles des dépêches dont il s'agit qui 
portent la mention "Aux soins du Consul 
d ... .. . " sont consignées ,au Consulat indiqué. 
Elles peuvent ultérieurement, à la demande 
du Consul, être réintégrées dans Ie service 
postal et réexpédiées sur Ie lieu d'origine ou 
sur une autre destination. 

7. Les dépêches à destination d 'un bàti
m ent de guerre sont considérées comme 
étant en transit jusqu'à leur remise au 
commandant de ce bätiment, alors même 
qu'elles auraient été primitivement adres
sées aux soins d'un bureau de poste ou à 
un Consul chargé de servir d'agent de trans
port intermédiaire; elles ne sont donc pas 
considérées comme tant parvenues à leur 
adresse tant qu'elles n'ont pas été livrées au 
bàtiment de guerre destinataire. 

Bulletins d 'aliranchissement. Décompte des 
lrais de douane., etc. 

Art. 167. 1. Le décompte relatif aux 
frais de douane. etc., déboursés par chaque 
Administration pour Ie compte d'une autre, 
est effectué au moyen de comptes particu
liers m ensuels conformes au modèle C 26 
ci-annexé, qui sont établis par l'Adminis
tration débitrice dans la monnaie du Pays 
créancier. Les bulletins d'affranchissement 
sont inscrits par ordre alphabétique des bu
reaux qui ont fait !'avance des frais et 
suivánt l'ordre numérique qui leur a été 
donné. 

2. Si les deux Administrations intéres
sées assurent également Ie service des colis 
postaux dans leurs relations réciproques, 
elles peuvent comprendre', sauf avis con
traire, dans les décomptes des bulletins 
d'affranchissement de ce dernier service, 
ceux de la poste aux lettres. 

3 . L e compte particulier, accompagné 
des bulletins d'affranchissement, est trans
mis à l' Administration créancière au plus 
tard à la fin du mois qui suit celui auquel 
il se rapporte- Il n'est pas dressé de compte 
négatif. 

4 . La vérification des comptes a lieu 
dans les conditions fixées par Ie Règlement 
des mandats de poste. 

5. Les décomptes donnent lieu à une 
liquidation spéciale. ·Chaque Administration 
peut, toutefois, demander que ces comptes 
soient annexés aux comptes des mandats 
de poste ou aux comptes CP 16 des colis 
póstaux ou R 5 des remboursements. 
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Formules à J'usage du publiic 

Art. 168. En vue de l'application des 
dispositions de l'article 33, § 2, de la Con
vention, sont considérées comme formules à 
l'usage du public les formules: 

C 1 (Etiquette de douane), 
C 2 (Déclaration en douane), 
C 3 (Bulletin d!affranchissement), 
C 5 (Avis de réception), 
C 6 (Enveloppe de réexpédition), 
C 7 (Demande de retrait, 

(Demande de modification 
d'adresse, 
(Demande de modification du mon... 
tant du remboursement), 

C 8 (Réclamation d'un envoi ordinaire 
non parvenu), 

C 9 (Réclamation d'un envoi r ecom
mandé, etc.), 

C 22 (Coupon-réponse international), 
C 25 (Carte d 'identité postale). 

D é/ai de garde des documents 

Art. 169. Les • documents du service in
ternational doivent être conservés pendant 
une période minimum de deux ans à partir 
du lendemain de la date à laquelle ces do
cuments se réfèrent. 

Adresse télégraphique 

Art. 170. 1 . L es Administrations font 
usage_ pour les communications télégr~phi
ques qu'elles échangent entre elles, de 
l'adresse télégraphique "Postgen", suivie de 
l'indication de la ville ou se trouve Ie siège 
de l'Administration centrale. 

2 . Pour les communications adressées à 
des bureaux au tres que !' Administration 
centrale du Pays de destination, l'adresse 
télégraphique doit être "Postbur", suivie 
de l'indication de la ville à laquelle Ie télé
gramme est adressé. 

TITRE VIII 

BUREAU INTERNATIONAL 

CHAPTRE UNIQUE 

Congrès et Conférences 

Art. 171. 1. Le Bureau international 
prépare les travaux des Congrès et des Con
férences. Il pourvoit aux impressions et à 
la distribution des documents nécessaires. 

2. Le Directeur de ce Bureau assiste 
aux séances des Congrès et des Conférences 
et prend part aux discussions, sans voix dé
libérative. 

Renseignements. Demandes de modification 
des Actes 

Art. 172. 1. Le Bureau international 
doit se tenir en tout temps à la disposition 
de la Commission exécutive et de liaison et 
des membres de l'Union pour leur fournir, 
sur les questions relatives au service, les 
renseignements dont ils pourraient avoir 
besoin. 

2. Il instruit les demandes de modifica
tion ou d'interprétation des dispositions qui 
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régissent l'Union et notifie les résultats des 
consultations. 

Publications 

Art. 173. r. Le Bureau international 
rédige, à !'aide des documents qui sant mis 
à sa disposition, un journal spécial en lan
gues anglaise_ arabe, chinoise, espagnole, 
française et russe. . 

2. Il publie, d'après les informations 
fournies en vertu des prescriptions de l'ar
ticle 181 ei-après, un recueil officie! de tous 
les renseignements d'intérêt général con
cernant l'exécution de la Convention et de 
son Règlement dans chaque Pays. 

3. Des recueils analogues concernant 
l'exécution des Arrangements sant publiés 
sur la demande des Administrations partici
pant à ces Arrangements. 

4. Le Bureau international publie égale
ment, au moyen des éléments fournis par 
les Administrations : 

a) un recueil de reiseignements sur l'or
ganisation des Administrations de l'Union 
et sur leurs services in ternes; 

b) un recueil des taxes appliquées par 
les Administrations dans leur service in
terne; 

c) une lis te des objets interdits; 
d) une liste des lignes de paquebots; 
e) une liste des distances kilométriques 

afférentes aux parcours territoriaux; 
f) une liste des Pays éloignés et assimi

lés; 
g) un tableau des équivalents. 
5. Les modifications éventuelles appor

tées aux divers documents énumérés aux §§ 
2 à 4 sant notifiées par circulaire. bulletin 
ou par tout moyen convenable. 

6. Les documents publiés par Ie Bureau 
international sant distribués aux Adminis
trations dans la proportion du nombre d'uni_ 
tés contributives assignées à chacune d'elles 
par application de l'article 2 7 de la Conven
tion. Les exemplaires supplémentaires de 
ces documents qui seraient réclamés par les 
Administrations sant payés à part, d'après 
leur prix de revient. 

7. Le Bureau international est chargé 
de publier un dictionnaire alphabétique de 
tous les bureaux de poste du monde, com
plété par des renseignements généraux ré
digés dans les langues énumérées au § x et 
indiquant entre autres les services auxquels 
chaque Pays participe. Ce dictionnaire est 
tenu au courant au moyen de suppléments 
ou de toute autre manière que Ie Bureau 
international juge convenable. Le diction
naire st distribué aux Administrations à 
raison de 10 exemplaires par unité contri
butive assignée à chacune d'elles par appli
cation de l'article 27 de la Convention. Les 
exemplaires supplémentaires demandés par 
les Administrations sant payés à part, 
d'après leur prix de revient. 

8. Le dictionnaire peut être vendu au 
public par les soins du Bureau internatio
nal, à un prix commercial à fixer par ce 
dernier. 
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Rapport annuel 

Art. 174. Le Bureau international fait 
sur sa gestion un rapport annuel qu'il trans
met à la Commission exécutive et de liaison 
pour être communiqué par celle-ci à toutes 
les Administrations. 

Langue of/icielle du Bureau international 
Art. 175. La langue officielle du Bureau 

international est la langue française. 

Coupons-réponse internationaux. Cartes 
d 'identité postales 

Art. 1 76. Le Bureau international est 
chargé de faire confectionner les coupons
réponse internationaux et les cartes d'iden
tité postales et d'en approvisionner, sur leur 
demande, les Administrations. 

Balance et Jiquidation des comptes 

Art. 177. r. Le Bureau international 
est chargé d'opérer la balance et la liqui
dàtion des comptes de toute nature relatifs 
au service international des postes entre les 
Administrations qui déclarent vouloir em
prunter son intermédiaire. Celles-ei se con
certent, à eet effet. entre elles et avec ce 
Bureau. 

2 . Sur la demande des Administrations 
intéressées, les décomptes télégraphiques 
peuvent aussi être indiqués au Bureau in
ternational pour entrer dans la compensa
tion des soldes. 

3 . Chaque Administration conserve Ie 
droit d 'établir à son choix des décomptes 
spéciaux pour diverses branches du service 
et d'en opérer à sa convenance Ie règlement 
avec ses correspondants, sans employer l'in
termédaire du Bureau international, auquel 
elle se bome à indiquer pour quelles bran
ches de service et pour quels Pays elle ré
clame ses offices. 

4. Les Administrations qui empruntent 
l'intermédiaire du Bureau international pour 
la balance et la liquidation des décomptes 
peuvent cesser d'user de eet intermédiaire 
trois mais après en avoir donné avis. 

Etablissement des comptes 

Art. 178. 1. Lorsque les comptes par
ticuliers ont été débattus et arrêtés d'un 
cqmmun accord, les Administrations débi
trices transmettent aux Administrations 
créancières, pour chaque nature d'opéra
tions, une reconnaissance. établie en francs 
et centimes, du montant de la balance des 
deux comptes particuliers, avec l'indication 
de l'objet de la créan-ce et de la période à 
laquelle elle se rapporte. 

2. Sauf entente contraire, l'Administra
tion qui désire, pour sa comptabilité inté
rieure, avoir des comptes généraux, doit les 
établir elle-même et les soumettre à l'ac
ception de !' Administration correspondante. 

3. Les Administrations peuvent s'enten
dre pour pratiquer un autre système dans 
leurs relations. 

4. Chaque Administration adresse au· 
Bureau international mensuellement au 
trimestriellement, si des circonstances spé-
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ciales le rendent désirable, un tableau in
diquant sen Avoir du chef des décomptes 
particuliers ainsi que le total des sommes 
dont elle est créancière envers chacune 
des Administrations contractantes; chaque 
créance figurant dans ce tableau doit être 
justifiée par une reconnaissance de l' Admi
nistration débitrice. 

5. Ce tableau doit parvenir au Bureau 
international le 19 de chaque mois ou du 
premier mois de chaque trimestre au plus 
tard. A défaut, il n'est compris que dans 
la liquidation du mois ou du trimestre 
suivant. 

6. Le Bureau international examine, en 
rapprochant les reconnaissances, si les ta
bleaux sent exacts. Teute rectification né
cessaire est notifiée aux Administrations 
intéressées. 

7. Le Doit de chaque Administration en
vers une autre est reporté dans un tableau 
récapitulatif; l'addition des sommes portées 
dans les diverses colonnes de ce tableau 
ferme Ie solde débiteur global de chaque 
Administration-

Ba/anoe générale 

Art. 179. r. Le Bureau international 
réunit les tableaux et les récapitulations en 
une balance générale indiquant: 

a) Ie total du Doit et de l'Avoi..r de 
chaque Administration; 

b) Ie solde débiteur ou le solde créditeur 
de chaque Administration; 

c) les sommes à payer par les Adminis. 
trations débitrices et la répartition de ces 
sommes entre les Administrations créan
cières. 

2. Il veille, dans la mesure du possible, 
à ce que chaque Administration n'ait à 
effectuer, peur se libérer, qu'un ou deux 
payements distincts. 

3. Toutefois, !' Administration qui se 
trouve habituellement à découvert envers 
une autre Administration d'une somme su
périeure à 50.000 francs a Ie droit de récla
mer des acomptes. 

4. Ces acomptes sent inscrits, tant par 
l' Administration créancière que par l' Ad
ministration débitrice, au bas des tableaux 
à adresser au Bureau international. 

5. Les reconnaissances transmises au 
Bureau international avec les tableaux sent 
classées par Administration. Elles servent 
de base peur l'établissement de la liquida
tien des comptes de chacune des Administra
tions intéressées. Dans cette liquidation 
doivent figurer: 

a) les sommes afférentes aux comptes 
spéciaux portant sur les divers échanges; 

b) Je total des sommes résultant de tous 
les comptes spéciaux par rapport à chacune 
des Administrations intéressées; 

c) les totaux des sommes dues à toutes 
les Adminstrations créancières peur chaque 
branche du service ainsi que leur total gé
néral. Ce total doit être égal aû total du 
Doit qui figure dans la récapitulation. 

6- Au bas du bordereau de liquidation, 
la balance est établie entre Ie Doit et 
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]' Avoir résultant des tableaux adressés par 
les Administrations au Bureau international. 
Le montant net du Doit ou de l'Avoir doit 
être égal au solde débiteur ou au solde cré
diteur oorté dans la balance générale. En 
outre. le bordereau indique les Administra
tions en faveur desquelles le payement doit 
être effectué par l 'Administration débitrice. 

7. Les bordereaux de liquidation doivent 
être transmis a ux Administrations intéres
sées, par le Bureau international, au plus 
tard le 22 de chaque mois. 

Payement 

Art. 180. r. Le payement des sommes 
dues, en vertu d 'une liquidation, par une 
Administration à une autre Administration, 
doit être effectué aussitöt que possible et 
au plus tard quinze jours après la réception 
du bordereau de liquidation par l'Adminis
tration débitrice. Les dispositions de l'arti
cle 163 , § 1, sent applicables. en ce qui 
concerne les autres conditions de payement. 
Les dispositions du § 6 dudit article font 
règle en .cas de non-payement du solde dans 
le délai fixé. 

2 . Les soldes débiteurs ou créditeurs 
n'exédant pas 500 francs peuvent être re
portés à la liquidation du mois suivant, à 
la condition toutefois que les Administra
tions intéressées soient en rapport mensuel 
avec Ie Bureau international. Il est fait 
mention de ce report dans les récapitulations 
et dans les liquidations peur les Administra
tions créancières et débitrices. L' Adminis
tration débitrice fait parvenir, le cas 
échéant, à l'Administration débitrice fait 
parvenir, le cas échéant. à l'Administration 
créancière, une reconnaissance de la: somme 
due, peur être portée au prochain tableau. 

Communications à adresser au Bureau 
international 

Art. 181- r. Les Administrations se 
transmettent, par l'intermédiaire du Bureau 
international, la collection en trois exem
plaires de leurs timbres-poste et des im
pressions-type de leurs machines à affran
chir, avec indication de la date à partir de 
laquelle les timbresposte des émissions an
térieures cessent d'avoir cours. 

2. Elles doivent, en outre. communiquer 
au Bureau international: 

a) la mention qu'elles ent adoptée, par 
application de l'article 106, § 4, comme 
équivalent de l'expression "Taxe perçue" 
au "Port payé"; 

b) les taxes réduites qu'elles ent adop
tées en vertu de l'article 6 de la Convention 
et l'indication des relations auxquelles ces 
taxes sent applicables; 

c) l'indication des surtaxes qu'elles per
çoivent peur frais de transport extraordi
naire en vertu des articles 39 et 69 de la 
Convention ainsi que la nomenclature des 
Pays auxquels · s'appliquent ces surtaxes et, 
s'il y a lieu, la désignation des services qui 
en motivent la perception; 

d) tous les renseignements utiles con
cernant les prescriptions doua~ières ou 
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autres ainsi que les interdictions ou restric
tions réglant l'importation et Ie transit des 
envois postaux dans leurs services; 

e) Ie nombre de déclarations en douane 
éventuellement exigé pour les envois soumis 
au controle douanier à destination de leur 
Pays et les langues dans lesquelles ces dé
clarations peuvent être rédigées; 

f) l'indication qu'elles admettent ou 
non, dans les envois affranchis au tarif des 
lettres ou des échantillons, des objets pas
sibles de droits de douane; 

g) la liste des distances kilométriques 
pour les parcours territoriaux suivis dans 
leur Pays par les dépêches en transit; 

h) la liste des lignes de paquebots en 
partance de leurs ports et utilisées pour Ie 
transport des dépêches avec indication des 
parcours, des distances et des durées de 
parcours entre Ie port d'embarquement et 
chacun des ports d'escale successifs, de la 
périodicité du service et des Pays auxquels 
les frais de transit maritime. en cas d'utili
sation des paquebots, doivent être payés; 

i) leu liste des Pays éloignés et assi
milès; 

j) leur décision au sujet de la faculté 
d'appliquer ou non certaines dispositions 
générales de la Convention et du Règle
ment; 

k) les renseignements utiles sur leur or
ganisation et leurs services in ternes; 

1) leur taxes postales intérieures. 
3. Toute modification aux renseigne

ments visés au § 2 doit être notifiée sans 
retard. 

4. Les Administrations doivent fournir 
au Bureau international deux exemplaires 
des documents qu'elles publient, tant sur Ie 
service intérieur que sur Ie service inter
national. 

Statistiques postales 

Art. I82. I. Sur la base des renseigne
ments recueillis par Ie moyen de question
naires qui sont transmis aux Administra
tions 4 mois au moins avant Ie commen
cement de l'année à laquelle ils se réfèrent, 
Ie Bureau international publie: 

a) tous les 3 ans: 
I O une "Statistique complète des servi

ces postaux", comprenant 5 parties: I. Gé
néralités; II. Organisation des postes; III. 
Trafic; IV. Correspondances-rebut et V. 
Résultat financier; 

2° une "Statistique des Expéditions 
dans Ie Service postal international"; 

b) chaque année intermédiaire, ou les 
publications mentionnées sous a) ne parais
sent pas, une "Statistique réduité des ser
vices postaux", qui ne porte que sur les 
parties III. Trafic et V. Résultat financier. 

2. Les opérations de service qui donnent 
lieu à enregistrement font l'objet de rele
vés périodiques, d' après les écritures effec
tuées. 

3. Pour toutes les autres opérations. il 
est procédé chaque année à un comptage 
des objets de toute nature, sans distinction 
entre les lettres, cartes postales, papiers 
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d'affaires, imprimés, échantillons de mar
chandises et petits paquets et, au moins 
tous les trois ans, à un dénombrement des 
différentes catégories de correspondances. 
Chaque Administration fixe elle-même l'épo_ 
que et la durée de ces comptages. 

4. Dans l'intervalle qui s'écoule entre les 
statistiques spéciales, Ie dénombrement des 
différentes catégories est fait d'après les 
chiffres proportionnels tirés de la précéden
te statistique spéciale. 

5. Le Bureau international établit et 
distribue les questionnaires statistiques à 
remplir par chaque Administration. Il four
nit aux Administrations qui en font la de
mande toutes les indications nécessaires sur 
les règles à suivre pour assurer l'uniformité 
des opérations de statistique. 

Dépenses du Bureau international 

Art. I83. 1. Les dépenses ordinaires du 
Bureau international ne doivent pas dépas
ser, par année, la somme de 500.000 francs. 

2. L' Administration des postes suisses 
surveille les dépenses du Bureau internatio
nal, fait les avances nécessaires et établit Ie 
compte annuel qui est communiqué aux 
autres Administrations. 

3. Les sommes avancées par l'Adminis
tration des postes suisses, suivant Ie § 2, 
doiv~t être remboursées par les Adminis
trations débitrices dans Ie plus bref délai 
possible, et au plus tard avant Ie 31 décem
bre de l'année d'envoi du compte. Passé ce 
délai, les sommes <lues sont productives 
d'intérêt au profit de ladite Administration 
à raison de 5 % l 'an, à compter du jour 
d'expiration dudit délai. 

4. Les Pays de l'Union sont classés ainsi 
qu'il suit en vue de la répartition des frais: 

ue classe: Union de l' Afrique de Sud, 
Allemagne, Etats-Unis d'Amérique, Répu
blique Argentine, Commonwealth de l'Au
stralie, Brésil, Canada. Chine, Espagne, 
France, Royaume-Uni de la Grande-Bre
tagne et de l'Irlande du Nord, Inde, !talie, 
Japon, Nouvelle-Zélande. Union des Ré
publiques Soviétiques Socialistes; 

2e classe: -; 
3e classe: Ensemble des Possessions des 

Etats-Unis d'Amérique, Belgique, Egypte, 
Algérie, lndochine, Ensemble des autres 
Térritoires d'Outre-mer de la République 
Française et des Territoires administrés 
comme tels, Ensemble des Territoires bri
tanniques d'Outre-mer, y compris les Colo
nies, les Protectorats et les Territoires sous 
mandat ou sous tutelle exercé par Ie Gou
vernement du Royaume-Uni de la Grande
Bretagne et de l'Irlande du Nord, Mexique, 
Pays-Bas, lndes néerlandaises, Pologne, 
Roumanie, Suède. Confédération Suisse, 
Tchécoslovaquie, Turquie, République 
Soviétique Socialiste d'Ukraine, République 
Fédérative Populaire de Yougoslavie; 

4e classf: Corée, Danemark, Finlande, 
Hongrie. Irlande, Norvège, Portugal, Colo
nies portugaises de l'Afrique occidentale, 
Colonie portugaises de l'Afrique orientale, 
de l'Asie et de l'Océanie; 
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se classe: Autriche, République Soviéti- 1 

que Socialiste de Biélorussie, République 
Populaire de Bulgarie, Chili, République 
de Colombie, Grèce. Iran, Maroc (à l'ex
clusion de la Zone espagnole), Maroc (Zone 
espagnole), Pérou, Tunisie; 

6e classe: Afghanistan, République Po
pulaire d' Albanie, Bolivie, République de 
Costa-Rica_ République de Cuba, Répu
blique Dominicaine, République de El Sal
vador, Equateur, Ethiopie, Guatémala, Ré
publique d'Haïti, République du Honduras, 
Luxembourg_ _ Nicaragua, République de 
Panama, Paraguay, Curaçao et Surinam, 
Siam, République Orientale de l'Urugauy, 
Etats-Unis de Vénézuéla ; 

7e classe: Royaume de l'Arabie Saoudite, 
Colonie du Congo beige, Ensemble des Co
lonies espagnoles _ lraq, République d'Is
lande, Liban, République de Libéria, Ré
publique des Philippines, République de 
Saint-Marin, Syrie, Royaume Hachémite de 
Transjordanie, Etat de la Cité du Vatican, 
Yémen. 

DlsposltJons finales 

Mise à exécution et durée du Règlement 

Art. 184. 1. Le présent Règlement sera 
exécutoire à partir du jour de la mise en 

• vigueur de la Convention postale univer
selle. 

2. Il aura la m ême durée que cette Con
vention, à mains qu'il ne soit renouvelé d'un 
commun accord entre les Parties intéressées. 

Fait à Paris, Ie s juillet 1947. 

(Suivent les signatures). 

DISPOSITJONS CONCER ANT LE 
TRANSPOR'.r DE LA POSTE AUX LET

TRES PAU VOIE AERIENNE 

CHAPITRE I 

Dlsposltlons générales 
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4. Les correspondances-avion surtaxées 
doivent porter au recto la mention très ap
parente "Par avion" ou une mention ana
logue dans la langue du Pays d'origine. 

Liberté de transit 

Art. 2. La liberté de transit prévue à 
l'article 28 de la · Convention est garantie 
aux correspondances-avion dans Je territoire 
entier de l'Union, que les Administrations 
intermédiaires prennent part ou non au 
réacheminement des correspondances. 

Acheminement des correspondances-avion 

Art. 3. 1. Les Administrations qui se 
servent des communications aériennes pour 
Ie transport de leurs propres correspondan
ces-avion surtaxées sont tenues d'achemi
ner, par ces mêmes communications, les 
correspondances-avion surtaxées qui leur 
parviennent des autres Administrations. Il 
en est de même des correspondances-avion 
non surtaxées. à condition que la capacité 
disponible des appareils Ie permette. 

2. Les Administrations qui ne disposent 
pas d 'un service aérien acheminent les cor
respondances-avion par les voies les plus 
rapides utilisées par la poste. Il en est de 
même si, pour une raison quelconque, 
l'acheminement par ces autres voies offre 
des avantages sur une voie aérienne exis
tante. 

3. Le cas échéant, il est tenu compte 
des indications de voie d'acheminement 
portées sur les correspondances-avion sur
taxées par les expéditeurs, sous réserve que 
la voie demandée soit normalement utilisée 
pour les transports postaux sur Je parcours 
intéressée et que l'acheminement par cette 
voie n'entraîne pas une perte de temps con
sidérable dans l'arrivée à destination de 
!'envoi. 

Objets de correspondance admis 
transport aérien 

au 

Artic!e premier. 1. Sont admis au 
transport aérien, sur tout ou partie du par
cours, tous les objets désignés à l'article 
35 de la Convention ainsi que les mandats 
de poste, les valeurs à recouvrer et les 
abonnements-poste. Ces envois qui pren
nent, dans ce cas la dénomination de "Cor
respondances-avion", se répartissent en en
vois pour lesquels une surtaxe spéciale de 
transport aérien est perçue (envois sur
taxés) et en envois pour lesquels pareille 
taxe n 'est pas due (envois non surtaxés). 

4. Les dépêches-avion doses doivent 
être acheminées par la voie demandée par 
1:Administration du Pays d'origine, sous 
réserve que cette voie soit utilisée par l'Ad-

1 ministration du Pays de transit pour la 
transmission de ses propres dépêches. 

2, Les objets mentionnés à l'article 35 
de la Convention peuvent être soumis à la 
formalité de la recommandation et grevés 
de remboursement. 

3. Les lettres et les boîtes avec valeur 
déclarée peuvent être également transpor
tées par la voie de !'air dans les relations 
entre Pays qui admettent d 'échanger des 
objets de l'espèce par cette voie. 

5. Dans Ie but d'établir Ie parcours Ie 
plus convenable, Ie bureau d'orgine peut 
adresser au bureau destinataire de la dé
pêche un bulletin d'essai conforme au mo
dèle A V I ci-annexé; ce bulletin doit être 
inséré dans la dépêche et joint à la feuille 
d'avis. Le bulletin d'essai, dûment rempli, 
doit ûtre renvoyé au bureau d'origine par 
Ie premier courrier aérien. 

6. Lorsque, par suite d'un accident sur
venu en cours de route, un avion ne peut 
poursuivre son voyage et livrer Ie courrier 
aux escales prévues, Ie personnel du bord 
doit remettre les dépêches au bureau de 
poste Ie plus proche du lieu de !'accident 
ou Ie plus qualifié pour Ie réacheminement 
du courrier. En cas d'empêchement du per
sonnel, ce bureau, ayant été mis au cou
rant de !'accident, fait son possible pour 
prendre. sans délai, livraison du courrier. 
Les dépêches doivent être dirigées sur les 

71 
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bureaux destinataires par les voies les plus 
rapides après constatation de l'état et, 
éventuellement, remise en état des corres
pondances endommagées. 

7. Les circonstances de !'accident et les 
constatations faites sont signalées par bul
letin de vérification aux bureaux destina
taires des dépêches accidentées; une copie 
du bulletin est adressée au bureau d'origine 
des dépêches. En outre, l' Administration du 
Pays dont dépend la compagnie aérienne 
doit foumir par télégramme aux Adminis
trations intéressées tous les détails relatifs 
au sort du courrier. · 

Achecninement par la voie aenenne sur une 
partie seulement du parcours 

Art. 4. 1. A moins de difficultés d'or
dre pratique, l'expéditeur peut demander 
que sa correspondance surtaxée soit expé
diée par la voie aérienne sur une partie 
seulement du parcours. 

2. Lorsqu'il use de cette faculté , l 'ex
péditeur doit porter sur sa correspondance 
surtaxée l'annotation, en langue du Pays 
d'origine et en langue française: ,,Par avion 
de ... à ... ". A la fin de la transmission 
aérienne, les étiquettes "Par avion" m en- • 
tionnées à l'article 24 ei-après ainsi que les 
annotations spéciales doivent être barrées 
d'office par deux forts traits transversaux. 

Taxes et conditions générales d'admission 
des correspondances-avion 

Art. 5. 1 . Les correspondances-avion 
surtaxées acquittent, en sus des taxes posta
les réglementaires , une surtaxe spéciale de 
transport aérien dont il appartient à l'Ad
ministration du Pays d'origine de fixer Ie 
montant. Sous réserve de ce qui est dit au 
§ 7. la surtaxe aérienne est due également 
pour les correspondances-avion qui jouis
sent de la franchise postale en vertu des 
dispositions de l'article 52 , §§ 2 à 4, de la 
Convention. 

2. Dans les relations considérées comme 
services de la catégorie A (art. 14, § 9, 
ei-après), les let tres et les cartes postales, 
avec ou sans recommandation et grevèes 
ou non de remboursement ainsi que les 
mandats de poste et les recouvrements. sont 
transportés par voie aérienne et sans per
ception de surtaxe de transport aérien si Ie 
parcours aérien à effectuer ne dépasse pas 
2.000 kilomètres et que leur distribution se 
trouve utilement accélérée par l'emploi de 
la voie aérienne. Les Administrations se no
tifient les Pays pour lesquels les envois 
susmentionnés sont transportés par la voie 
aérienne. 

3. Dans les relations entre les Pays 
d'Europe, la surtaxe s'élève, Ie cas échéant, 
au maximum à 1½ centimes par 20 gram
mes, quelle que soit la distance. 

4. Les montants maxima des surtaxes de 
transport aérien à percevoir pour chaque 
échelon de poids de 20 grammes et pour 
chaque parcours aérien de 1.000 kilomètres 
sont mentionnés ei-après: 
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1 

Lettre,, e&rlea poe.tales. , Autrea obJeta de COl'ffi!IPoD• 
Ecbdona de dilt&ncet maodak de po.te d dance oon menUonnés dana 

reoouvrement.a la coloo.oe 2 
2 3 

SRRVIOB ÜBJBN DE LA CAT:iOORIE .A.. 

.JuJqu'l 2.000 tuomUres . . \ ....... . , . , • \ 
Au-dOIIUSde2.000ldlomètree 7% oenUmee 

SERVICE AlllEN DE LA CA.TJiGOB.IB B 

Tout.ea. d1ata.ncN . . ... 1 16 oenUmes 

7% cenUmes 
7¼ oentJme, 

15 cenUmea 

5. Les surtaxes fixées conformément au 
§ 4 doivent être uniformes pour tout Ie ter
ritoire d'un Pays de destination, quel que 
soit l'acheminement utilisé. 

6. Pour les objets autres que les lettres, 
cartes postales. mandats de poste et valeurs 
à recouvrer, les surtaxes perçues par appli
cation des §§ 2 à 5 peuvent être réduites 
à un cinquième au minimum. 

7. Les Administiations ont la faculté de 
ne percevoir aucune surtaxe de transport 
aérien, sous réserve d 'information à donner 
au Pays de destination et d 'un accord préa
lable avec les Pays de transit. 

8. Les surtaxes doivent être acquittées 
au départ. 

9. La surtaxe d'une carte postale avec 
réponse payée est perçue pour chaque par
tie séparément, au point de départ de cha
cune de ces parties. 

10. Les correspondances-avion sont af
franchies dans les conditions prévues par 
les articles 50 et 51 de la Convention. Tou
tefois, et sans égard à la nature de ces cor
respondances, l'affranchissement peut être 
représenté par une mention manuscrite, en 
chiffres. de la somme perçue, exprimée en 
monnaie du Pays d 'origine sous la forme, 
par exemple: ,,Taxe perçue: D ollars cents". 
Cette mention peut, soit figurer dans une 

. griffe spéciale au sur une figurine ou éti
quette spéciale, soit encore être simplement 
portée, par un procédé quelconque. du cóté . 
de la suscription de l'objet. D ans tous les 
cas, la mention dott être appuyée du tim
bre à date du bureau d'origfoe. 

Correspondances-avion non alfranchies ou 
insuffisamment aifranchies 

Art. 6. 1. En cas d'absence totale d'af
franchissement, les correspondances-avion 
sont traitées conformément aux dispositions 
des ärticles 37 et 38 de la Convention. Les 
objets dont l'affranchissement postal n'est 
pas obligatoire au départ sont transmis par 
les voies ordinaires. 

2. En cas d'insuffisance d'affranchisse
ment, les correspondances-avion surtaxées 
sont transmises par la voie de l'air lorsque 
les taxes acquittées représentent au moins 
Ie montant de la surtaxe aérienne. Les Ad
ministrations d 'origine ont la faculté de 
transmettre ces correspondances par la voie 
de l'ai r lorsque les taxes acquittées repré
sentent 25 % au moins du montant de la 
surtaxe aérienne. 

3. Les dispositions de l'article 38 de la 
Convention sont applicables en ce qui con
cerne la perception des taxes non acquittées 
au départ. 
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4. Lors de la transmission par voie or
dinaire des envois surtaxés visés au § 2, Ie 
bureau de dépot ou Ie bureau d'échange 
doit barrer au moyen de deux forts traits 
transversaux l'étiquette "Par avion" et 
toute annotation relative au transport 
aérien et indiquer brièvement les motifs de 
la transmission par voie ordinaire. 

Distribution des correspondances-avion 
Art. 7. r. Les correspondances-avion 

sont distribuées dans les meilleures condi
tions de rapidité possibles et doivent au 
moins être comprises dans la première 
distribution qui suit leur arrivée au bureau 
de distribution. · 

2 . Les expéditeurs ont la faculté de de
mander la remise à domicile par porteur 
spécial immédiatement après l'arrivée, en 
acquittant la taxe spéciale d'exprès prévue 
par l'artide 47 de la Convention. Cette fa
culté n'existe que dans les relations entre 
Pays qui ont organisé Ie service des envois 
exprès dans leurs relations réciproques. 

3. Lorsque Ie règlement du Pays de 
destination Ie permet, les destinataires 
peuvent demander au bureau chargé de la 
distribution que les correspondances-avion 
parvenant à leur adresse leur soient remises 
dès leur arrivée. Dans ce cas, les Adminis
trations destinataires sont autorisées à per
cevoir, au moment de la distribution, un 
droit spécial qui ne pourra être supérieur à 
la taxe d 'exprès prévue par l'artide 47 de 
la Convention. 

4. Moyennant rémunération supplémen
taire, les Administrations peuvent, après 
entente, procéder à la remise à domicile par 
des moyens spéciaux, notamment par uti
lisation des tubes pneumatiques. 

Réexpedition et renvoi des correspon
dances-avion 

Art. 8. r. Les correspondances-avion 
adressées à des destinataires ayant changé 
de résidence sont réexpédiées sur la nou
velle destination par les moyens de trans
port riormalement utilisés, à moins que Ie 
destinataire n'ait demandé expressément la 
réexpédition par la voie aérienne et n'ait 
payé d'avance au bureau réexpéditeur la 
surtaxe aérienne du nouveau parcours. Les 
correspondances tombées en rebut sont ren
voyées à !'origine par la voie normalement 
utilisée. 

2. Si la réexpédition ou Ie renvoi des 
correspondances surtaxées a lieu par les 
moyens ordinaires de la poste, l'étiquette 
,.Par avion" et toute annotation se rappor
tant à la transmission par la voie aérienne 
doivent être barrées d'office au moyen de 
deux forts traits transversaux. 

CHAPITRE II 

Envois recomman1lés ou avec valeur 
déclarée 

Envois recomniandés 
Art. g. Les envois recommandés pour 

lesquels une surtaxe spéciale de transport 
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aenen à été perr;ue sont soumis aux taxes 
postales et conditions générales d'admission 
prévues par la Convention. Ils acquittent, 
en outre, les mêmes surtaxes aériennes que 
les envois ordinaires. 

Avis de réception 

Art. 10. Chaque Administration est 
autorisée à tenir compte du poids de la 
formule de !'avis de réception pour Ie calcul 
de la surtaxe aérienne. 

Responsabilité 

Art. II. Les Administrations assument à 
l'égard des envois recommandés acheminés 
par voie aérienne la même responsabilité 
que pour les autres envois recommandés. 

Envois av.ec valeur déclarée 

Art. 12. r. Les Administrations qui 
admettent les envois avec valeur dédarée 
au transport ~érien sont autorisées à per
cevoir du chef de ces envois un droit spé
cial d'assurance dont elles fixent Ie mon 
tant, Le total du droit d'assurance ordi
naire et droit spécial ne doit pas ds passer 
Ie double de la limite fixée par l 'artide 3, 
lettre c), de l' Arrangement concernant les 
lettres et les boîtes avec valeur dédarée. 

2. En ce qui concerne les envois avec 
valeur dédarée qui transitent en dépêches 
doses par Ie territoire de Pays non adhé
rents à l' Arrangement concernant les envois 
de l'espèce ou qui transitent par des ser
vices aériens pour lesquels les Pays en 
cause n'acceptent pas la responsabilité des 
valeurs, la responsabilité de ces Pays est 
limitée à celle qui est prévue pour les en-
vois recommandés. · 

CHAPITRE III 

A.ttribution des surtaxes aériennes. Frals 
de transport 

Attribution des surtaxes 

Art. 13. Chaque Administration garde 
en entier les surtaxes aériennes qu'elle a 
perçues. 

Frai's de transport aérien des 
dépêches clo6es 

Art. I4. x. Les dispositions de l'artide 
67 de la Convention, concernant les frais de 
transit, ne s'appliquent aux correspondan
ces-avion que pour leurs parcours territo
riaux ou martimes éventuels. 

2 . Les frais de transport aérien des cor
respondances-avion expédiées en dépêches 
doses sont à la charge de l'Administration 
du Pays d'origine. 

3. Chaque Administration qui assure Ie 
transport des correspondances-avion par la 
voie aérienne comme Administration inter
médiaire a · droit, de ce chef, à une bonifi
cation de frais de transport. Ces frais sont 
calculés d'après la longueur effective des 
lignes sur lesquelles la dépêche ou les en
vois ont été transportés. Si l'avion fait es
cale à plusieurs aéroports, la bonification 
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est due jusqu'à l'aérport ou Ie décharge
ment a lieu. 

4. D es frais de transport doivent être 
bonifiés également pour Ie transport dans 
l'intérieur du Pays de destination. Ces bo
nifications doivent être uniformes pour tous 
les parcours effectués dans Ie réseau ipté
rieur; elles sont calculées d'après la distance 
moyenne de tous les parcours effèctuées sur 
Ie réseau intérieur et leur importance pour 
Ie trafic international. 

5. Les frais de transport afférents à un 
même parcours aérien sont uniformes pou~ 
toutes les Administrations qui font emplo1 
de ce service sans participer aux frais d'ex
ploitation. 

6. Sauf les exceptions prévues aux §§ 7 
et 8 ei-après, les frais de transport aérien 
sont payables à l' Administration des postes 
du Pays ou se trouve l'aéroport dans lequel 
les dépêches ont été prises en charge par Ie 
service aérien. 

7. L 'Administration qui remet à une 
entreprise de transport aérien des dépêches 
destinées à · emprunter successivement plu
sieurs services aériens distincts peut, si elle 
est d'a~cord avec les Administrations inter
médiaires, régler directement avec cette 
entreprise les frais de transpo~t. pou~ la 
totalité du parcours. Les Adm1rustrattons 
intermédiaires ont, de leur cöte, Ie droit de 
demander l'application pure et simple des 
dispositions du § 6. 

8. Par dérogation aux stipulations des 
§§ 6 et 7. est réservé à c~aque, ~dministr~
tion dont dépend un service aenen Ie dro1t 
de percevoir directement de ~haque A~
ministration qui utilise ce service les frats 
de transport afférents à la totalité du par
cours. 

9. L es tarifs de base à appliquer aux 
règlements de compte entre les ~<l;ministra
tions du chef des transports aenens sont 
fixés par kilogramme de poids brut et par 
kilomètre, comme il suit: 

a) Services aériens européens et autres 
services dont les frais d'exploitation sont 
semblables (catégorie A): 3 millièmes de 
franc au maximum; 

b) Services dont l'entretien nécessite 
des frais plus élevés (catégorie B): 6 mil
lièmes de franc au maximum. 

zo. Les tarifs spécifiés au § 9 sont ap
pliqués proportionnellement aux fractions 
de kilogramme. Les dépêches ou corres
pondances transportées dans Ie service in
terne des Pays de destination sont soumises 
au tarif applicable aux services de la caté
gorie A, à moins que les Pays correspon
dants ne se soient mis d'accord pour ne 
percevoir aucune bonification du chef de 
ce transport. 

1 r. Les frais de transport précités sont 
dus aussi pour les correspondances exemp
tes de frais de transit. Les dépêches ou 
correspondances mal dirigées ou détournées 
sont considérées, en ce qui concerne Ie 
payement des frais de transport, comme si 
elles avaient suivi leur voie normale. Ce
pendant, pour Ie transport de dépêches à 
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réexpédier par des serviées de la catégorie 
B, l'Administration interrnédiaire peut exi
ger la restitution des frais de transport. Le 
compte des frais de transport aérien s'ef
fectue alors selon l'article 21. §§ 1 et 3, des 
Dispositions. 

12. Les Administrations des Pays sur
volés n 'ont droit à aucune rémunération 
pour les dépêches transportées par voie 
aérienne au-dessus de leur territoire. 

Frais de transport des correspondances
avion à découvert 

Art. 15. r. Les frais de transport des 
correspondances-avion qui sant échangées à 
découvert entre deux Administrations doi
vent être calculés d'après les dispositions 
de l'article 14, §§ 1 à s et g à 11 . Toutefois, 
lorsque lè territoire du P ays de destination 
de ces correspondances est desservi par une 
ligne comportant plusieurs escales sur ce 
territoire, les frais de transport sant cali 
culés sur la base d'un tarif moyen évalué 
en fonction du tonnage du courrier débar
qué à chaque escale . . 

2. Pour déterminer les frais de trans
port, Ie poids net de ces envois est majoré 
de 10 %. 

3. L' Administration qui remet des cor
respondances-avion en transit à découvert 
à une autre Administration doit lui payer 
en entier les frais de transport calculés pour 
tout Ie parcours aérien ultérieur. 

CHAPITRE IV 

Bureau International 

Communications à adresser au Bureau 
international et aux Adtninistrations 

Art. 16. r. Les Administrations doivent 
communiquer au Bureau international, sur 
les formules qui leur sant envoyées par ce
lui-ci. les renseignements utiles concernant 
l'exécution du service postal aérien. Ces 
renseignements comportent notamment: 

a) L'indication des lignes du service in
térieur et du service international qui sont 
à la disposition des autres Administrations 
pour des transports de correspondances
avion en dépêches doses ou à découvert 
(numéro et parcours, longueur en kilomè
tres, pour les lignes du service intérieur 
distance moyenne calculée selon l'article 14, 

§ 4, services de la catégorie A ou B, entre
prise, etc.) ; 

b) Les frais de transport par kilogram
me dus par les Administrations qui recou
rent à l'emploi de ces lignes; 

c) Les surtaxes aériennes perçues par 
chaque Administration pour les différentes 
catégories de correspondances-avion et pour 
les différents Pays; 

d) Les décisions de chaque Administra
tion au sujet de la faculté d 'appliquer ou 
non certaines dispositions concernant Ie 
transport de la poste aux lettres par voie 
aérienne. 

2. Le Bureau international publie une 
fois par an, au mais de juin, d'après les in-
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formations ainsi recueillies, une liste géné
rale de renseignements concernant les ser
vices aéropostaux, qui est répartie entre les 
Administrations. Toutes modifications à 
apporter aux renseignements fournis au à 
la liste générale doivent être communiquées 
sans retard au Bureau international par 
voie aérienne. 

3 . Le Bureau international est chargé 
également de dresser et de répartir des car
tes indiquant les lignes postales de commu
nications aériennes intérieures et interna
tionales de tous les Pays, ainsi qu'une liste 
indiquant les horaires des lignes aériennes 
des réseaux intérieur et international de 
chaque Pays et les heures-limites auxquel
les doivent arriver les avions dans les aéro
ports p~ur que Ie courrier puisse être com
pris dans les distributions d~ la journée. 

4 . Les modifications éventuelles aux pu
blications mentionnées aux §§ 2 et 3 sant 
communiquées aux Administrations par voie 
de suppléments. 

5. Indépendamment de ce qui précède, 
les Administrations peuvent s'entendre pour 
se communiquer directement, avant chaque 
période d'horaire et à titre de renseigne
men't provisoire_ les informations et les 
horaires des lignes aériennes qui les intéres
sent plus spécialement. 

6. Les Administrations qui utilisent des 
communications aériennes pour Ie transport 
de leurs prdpres courriers ordinaires doivent 
en informer les autres Administrations de 
l'Union par l'intermédiaire du Bureau in
ternational en leur communiquant en même 
temps la date à partir de laquelle ces com
munications sant utilisées, les relations 
ouvertes ainsi que toutes les modifications 
qui y sant apportées. 

CHAPITRE V 

Comptablllté. Règlement des comptes 

Statistique de décompte 

Art. 1'/. 1. Sauf dérogation motivée par 
les circonstances, Ie décompte général des 
frais de transpor t aérien a lieu d'après des 
relevés statistiques établis dans les sept 
jours qui suivent Ie 14 mai et Ie 14 novem
bre de chaque année. Les données de la 
statistique de mai ferment la base des bo
nifications dues pour les mais de mai à 
octobre ; celles de novembre cobptent pour 
les mais de novembre à avril. 

2 . Les statistiques concernant des ser
vices qui ne fonctionnent pas pendant les 
périodes de statistique régulières sant éta
blies après entente entre les Administrations 
intéressées. 

3. En ce qui conceme les services de la 
catégorie B, l' Administration chargée du 
transport par voie aérienne a la faculté de 
demander que les règlements de compte 
aient lieu mensuellement ou trimestrielle
ment, sur la base du poids brut des dé
pêches ou du poids net majoré de 10 % des 
envois à découvert transportés réellement 
pendant la période envisagée. Dans ce cas, 
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les dispositions des articles 19, 21 et 22 

ei-après sant appliquées à la constatation du 
poids et à l'établissement des comptes, ètant 
entendu que les relevés AV 3 et AV 4 doi
vent être établis mensuellement pour tous 
les transports aériens effectués. compte tenu 
de la date d'expédition indiquée par Ie bu
reau d'origine. 

Confection des dépéches ordlrui.ires ou des 
dépéches-avion pendant les périodes de 
statitstique d,es frais de transport aéri"en 

Art. 18. Les dispositions de l'article 153 
du Règlement d'exécution de la Convention 
ne s'appliquent pas aux statistiques bian
nuelles pour l'évaluation des frais du trans
port aérien. Toutefois, pendant la période 
de ces statistiques, les étiquettes ou suscrip
tions de dépêches qui contiennent des cor
respondances-avion doivent porter, d'une 
manière apparente, la mention "Statistique
avion". 

Constatation du poids des dépêches-avion 
et des correspondances-avion 

Art. 19. 1. Pendant les périodes de sta
tistique, la date d'expédition. Ie poids brut 
et Ie numéro de la dépêche sant indiqués 
sur l'étiquette au sur lá suscription exté
rieure de la dépêche. L'insertion de dé
pêches-avion entrantes druis une autre dé
pêche de même nature est interdite. 

2. Si les lettres et les cartes postales 
ainsi que les autres objets sant réunis dans 
une dépêche transportée sur des lignes pour 
lesquelles un tarif réduit de transport s'ap
plique aux A. 0., Ie poids de chacune des 
deux catégories doit être indiqué en outre 
du poids total sur l'étiquette ou sur la 
suscription extérieure de la dépêche. Dans 
ce cas, Ie poids de !'emballage extérieur 
(sac au paquet) est ajouté au poids des 
autres objets. En cas d'emploi d'un sac col
lecteur, Ie poids de ce sac est négligé. 

3. Dans Ie cas au des correspondances à 
découvert, destinées à être réacheminées 
par voie aenenne, sant comprises dans 
une dépêche ordinaire ou dans une 
dépêche-avion, ces correspondances. réunies 
en une liasse spéciale étiquettée "Par 
avion", sant accompagnées de bordereaux 
conformes au modèle A V 2 ci-annexé, dont 
un pour les envoins ordinaires et un autre 
pour les envois recommandés. Le poids des 
correspondances en transit à découvert est 
indiqué séparément pour chaque Pays de 
destination au groupes de Pays pour les
quels les frais de transport sant uniformes. 
Dans les relations entre les Pays qui se 
sant mis d'accord pour ne percevoir aucune 
bonification du chef du réacheminement 
par la voie aérienne dans leur réseau in
terne, Ie poids des correspondances à dé
couvert pour Ie Pays de destination même 
n'est pas indiqué. La feuille d'avis est re
vêtue de la mention "Bordereau AV 2". Les 
Pays de t ransit ont la faculté de demander 
l'emploi de bordereaux spéciaux AV 2 men
tionnant dans un ordre fixe les Pays et les 



S. 1948, I 418 

lignes aériennes les plus importants. Lorsque 
Ie décompte des frais de transport aérien 
ne s'effectue pas d'après les relevés sta
tistiques (services de la catégorie B, cir
constances exceptionnelles) , les bordereaux 
A V 2 doivent être soumis à une numérota
tion spéciale suivant une série annuelle con
tinue. 

4. Ces indications sont vérifiées par Ie 
bureau d'échange destinataire. Si ce bureau 
constate que Ie poids réel des dépêches 
diffère de plus de 100 grammes et celui des 
correspondances à découvert de plus de 20 

grammes du poids annoncé, il rectifie l'éti
quette ou Ie bordereau AV 2 et signale im
médiatement l'erreur au bureau d'échange 
expéditeur par bulletin de vérification. 
Lorsqu'il s'agit de dépêches doses, une copie 
de ce bulletin est adressée à chaque Adminis_ 
tration intermédiaire. Si les différences de 
poids constatées restent dans les limites 
précitées, les indications du bureau expédi
teur sont tenues pour valables. 

5. L'absence de bordereau AV 2 n'auto
rise pas Ie Pays de transit à réexpédier les 
envois-avion par voie de surface. La re
transmission par voie aérienne doit être 
assurée. Le cas échéant, Ie bordereau A V 2 

est dressé d'office et l'irrégularité fait l'objet 
d'un bulletin C I4 à charge du bureau 
d'origine. 

Liste des dépêches-avion closes 

Art. 20. Aussitöt que possible et. en 
tout cas, dans un délai d'un mois après 
chaqu_e période de statistique, les Adminis
trations qui ont expédié des dépêches-avion 
doses envoient, sur une formule C I8 ap
propriée, la liste de ces dépêches aux diffé
rentes Administrations dont elles ont em
prunté les services aériens, y compris, Ie 
cas échéant, celle de destination. 

Compte des frais de transport aérien réglés 
sur la base des statistiques 

Art. 2 I. I. Pendant les périodes de sta
tistique, les Administrations intermédiaires 
prennent note, dans un relevé conforme au 
modèle AV 3 ci-annexé, des poids indiqués 
sur les étiquettes ou suscriptions extérieures 
des dépêches-avion qu'elles ont réachemi
nées par la voie aérienne, soit dans leur 
réseau interne, soit au-delà des frontières de 
leur Pays. En ce qui concerne les corres
pondances-avion à découvert qui leur par
viennent des autres Administrations et 
qu'elles réacheminent par la voie aérienne, 
un relevé conforme au modèle AV 4 ci-an
nexé est dressé d'après les indications figu
rant sur les bordereaux A V 2. Les corres
pondances-avion contenues dans les dé
pêches ordinaires sant soumises au même 
procédé. Des relevés séparés sant dressés 
pour chaque bureau d'échange expéditeur 
de dépêches-avion ou de correspondances
avion à découvert. 

2. Les Administrations de destination 
qui assurent Ie réacheminement de dépê
ches-avion ou de correspondances-avion par 
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la voie aérienne dans leur réseau interne 
procèdent de la même manière. 

3. Aussitöt que possible et, au plus tard, 
trois semaines après la döture des opéra
tions de statistique. les relevés AV 3 et 
AV 4 sont transmis en double expédition 
aux bureaux d'échange expéditeurs pour 
être revêtus de leur acceptation. Ces bu
reaux, après avoir accepté les relevés, les 
transmettent à leur tour à leur Administra
tion centrale qui en fait parvenir un ·exem
plaire à l' Administration centrale créan
cière. 

4. Si l' Administration créanc,ere n'a 
reçu aucune observation rectificative dans 
un intervalle de deux mois_ à compter de 
l'envoi, les relevès sont considérés comme 
admis de plein droit. Dans les relations en
tre Pays éloignés, ce délai est porté à trois 
mois. 

Compte des lrais de transport aérien 

Art. 22 ." I. Les poids bruts des dépê
ches et les poids nets majorés de 10 % des 
envois à découvert, figurant dans les relevés 
AV 3 ou AV 4, sont multipliés par un chif
fre établi d'après la fréquence des services 
d'été et d'hiver; les produits ainsi obtenus 
servent de base à des comptes párticuliers 
dressés sur la formule conforme au modèle 
A V 5 ci-annexé et établissant en francs les 
prix de transport revenant à chaque Admi
nistration pour Ie semestre en cours. 

2. Le soin de dresser ces comptes in
combe à l'Administration créancière qui les 
transmet à l'Administratîon débitrice·. 

3. Les comptes particuliers sont dres
sés en double expédition et transmis aus
sitöt que possible à l'Administration débi
trice. Si l'Administration créancière n'a 
reçu aucune observation rectificative dans 
un intervalle de deux mois à compter de 
!'envoi, ce compte est considéré comme 
admis de plein droit. Dans les relations en
tre Pays éloignés_ ce délai est porté à trois 
mois. 

Décompte général 

Art. 23. Sauf entente contraire entre les 
Administrations intéressées, Ie décompte 
général des frais de transport aérien est 
établi deux fois par an par le Bureau in
ternational d'après les règles fixées pour le 
décompte des frais de transit•. 

CHAPITRE VI 

Dlsposltlons divers.es 

Signalisation des correspondances-avion 

Art. 24. Les correspondances-avion sur
taxées sont revêtues, au départ, d'une éti
quette spéciale ou d'une empreinte de cou
leur bleue comportant les ·mots "Par avion" 
avec traduction facultative dans la langue 
du Pays d'origine. 

Signalisation des dépêches-avion 

Art. 25. I. Lorsque les correspondances
avion donnent lieu à la formation de dé
pêches distinctes, celles-ci doivent être 
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confectionnées avec du papier bleu ou au 
moyen de sacs, soit entièrement bleus, soit 
portant de larges bandes bleues. 

2. Les Administrations intéressées se 
mettent d'accord sur Ja mention spéciale à 
porter sur Jes étiquettes des sacs des dé
pêches doses contenant des correspondan
ces-avion non surtaxées. 

Mode d 'expédition des correspondan
ces-avion 

Art. 26. I. Les "dispositions des articles 
145, § 2, lettre a) et 147 du Règlement 
d'exécution de la Convention s'appliquent, 
par analogie, aux correspondances-avion 
insérées dans des dépêches ordinaires. Les 
étiquettes des liasses doivent porter l'an
notation "Par avion". 

2. En cas d'insertion de correspondan
ces-avion recommandées dans des dépêches 
ordinaires. la m ention "Par avion" doit 
être portée à la place prescrite au § 3 dudit 
article 147 pour la mention "Exprès". 

3. S'il s'agit de correspondances-avion 
avec valeur déclarée insérées dans des dé
pêches ordinaires, la mention "Par avion" 
est portée dans la colonne "Observations" 
des feuilles d'envoi en regard de l' inscrip
tion de chacune d'elles . 

4. Les correspondances-avion expédiées 
en transit à découvert dans une dépêche
avion ou dans une dépêche ordinaire et qui 
doivent être réacheminées par voie aérienne 
par Ie Pays destinataire de la dépêche, sont 
réunies en une liasse spéciale étiquetée 
,,Par avion". 

5 . Le Pays de transit peut demander la 
formation de liasses spéciales par Pays de 
destination. Dans ce cas, chaque liasse est 
revêtue d'une étiquette portant la mention 
,,Par avion pour .. . ". 

Bordereaux de chargement et de livraison 
des dépêches 

Art. 2 7. 1. Les . dépêches à remettre à 
l'aéroport sont accompagnées d'un borde
reau de chargement de couleur jaune et d'un 
bordereau de livraison de coleur blanche 
conformes aux modèles A V 6 et A V 7 ci-
annexés. / 

2. Un exemplaire du bordereau de char
gement signé par Ie représentant de Ja com
pagnie aérienne est conservé par Je bureau 
expéditeur; un deuxième exemplaire, remis 
au pilote, accompagne les dépêches. 

3. Un bordereau de livraison. dressé 
pour chacune des escales aériennes, est in
séré dans un portefeuille à compartiments, 
Ie premier étant réservé aux bordereaux de 
chargement postil, Jes autres, à raison d'un 
par escale, aux bordereaux de livraison de 
chaque escale. 

~ransbordement des dépêches-avion 

Art. 28. Sauf entente contraire entre les 
Administrations intéressées, Ie transborde
ment en cours de route, dans un même 
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aéroport. des dépêches qui empruntent suc
cessivement plusieurs services aériens dis
tincts, se fait par l'intermédaire de l'Admi
nistration du Pays ou a lieu Ie transborde
ment. Cette règle ne s'applique pas lorsque 
ce transbordement a lieu entre les appareils 
assurant les sections successives d'un même 
service. 

Annotations à porter sur les feuille6 d'avis, 
sur les feuilles d'envoi et sur les étiquettes 

des dépêches-avion 

Art. 29. Les feuilles d'avis et les feuilles 
d'envoi accompagnant des dépêches-avion 
doivent être revêtues dans leur en-tête de 
l'étiquette "Par avion" ou de l'empreinte 
visée à l ' article 24. La même étiquette ou 
empreinte est appliquée sur les étiquettes 
ou suscriptions de ces dépêches. Le numéro 
des dépêches doit être indiqué sur les éti
quettes ou suscriptions de ces dépêches. 

Dédouanernent des correspondances pas-

sibles de droits de douane 

Art. 30. Les Administrations prennent 
des mesures pour accélérer autant que pos
sible Ie dédouanement des correspondances
avion passibles de droits de douane. 

Renvoi des sacs-avion vides 

Art. 3 1. 1. Les sacs-avion doivent être 
renvoyés vides à l'Administration d'origine 
par voie de surface. Dès que leur nombre 
est au moins égal à dix, ils donnent lieu à 
la formation de dépêches spéciales entre bu
reaux d'échange-avion désignés à eet effet; 
ces dépêches sont étiquetées "Sacs vides" 
et numérotées suivant une série annuelle. 
La feuille d 'avis indique Ie nombre de sacs 
renvoyés au Pays d 'origine. 

2. Les dispositions des §§ s et 6 de l'ar
ticle 151 du R èglement de la Convention 
sont applicables aux sacs-avion vides. 

Application des dispositions de Ja Conven-
tion et des Arrajngements 

Art. 32 . Les dispositions de la Conven
tion et des Arrangements ainsi que de leurs 
Règlements, exception faite de !'Arrange
ment des colis postaux et de son Règlement, 
sont applicables en tout ce qui n 'est pas ex
pressément réglé par les articles précédents. 

Mise à exécution et durée des Dispositi0<1s 
adoptées 

Art. 33· z. Les présentes Dispositions 
seront exécutoires à partir du jour de la 
mise en vigueur de la Convention. 

2. Elles auront la même durée que cette 
Convention, à moins qu'elles ne soient re
nouvelées d 'un commun accord entre les 
Parties intéressées. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 1947. 

(Suivent Jes si-gnatures). 
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PROTOCOLE FIN AL DES DISPOSITIONS 
CONCERNANT LE TRANSPORT DE LA 

POSTE AUX LETTRES PAR VOIE 
AERIENNE . 

I 
Frais de transport aérien des dépêches 

c/oses 
A titre exceptionnel, les Administrations 

ont la faculté, sous réserve d'en aviser les 
Administrations intéressées, d'appliquer les 
tarifs de la catégorie B pour chaque par
cours de leur réseau aérien interne. 

II 

Faculté de réduire l'échelon de poids 
unitafre des correspondances-avion 

Les Administrations dont Ie système de 
poids Ie permet ont la faculté d'adopter 
des échelons d'un poids inférieur à celui de 
20 grammes prévu à l'article 5. Dans ce cas, 
la surtaxe est fixée suivant l'échelon de 
poids adopté. 

III 
Surtaxes exceptionnel/es 

r. A titre d'exception. les Administra
tions ont la faculté d'appliquer aux corres
pondances-avion visées à l'article 5, § 2, 
une surtaxe spéciale de transport aérien qui 
ne doit pas dépasser 7½ centimes par 20 

grammes et par 1000 kilomètres. 
2. Les Administrations d'Europe faisant 

usage de la faculté prévue au § 1 et qui, 
par suite de la situation géographique de 
leurs Pays, éprouvent des difficultés à 
adapter une surtaxe uniforme pour toute 
l'Europe sont autorisées à percevoir des 
surtaxes proportionnelles aux distances, sui
vant les dispositions de l'article 5, § 4. 

3. Cette faculté est accordée également 
aux autres Pays d'Europe pour leur trafic 
avec les Pays mentionnés au § 2. 

4· En raison de la situation géographi
que spéciale de l'U.R.S .S ., l'Administration 
de ce Pays se réserve Ie droit d'appliquer 
une surtaxe uniforme sur tout Ie territoire 
de l'U.R.S.S .. pour tous les Pays du monde. 
Cette surtaxe ne dépassera pas les frais 
réels occasionnés par Ie transport de la cor
respondance par voie aérienne. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 1947. 
(Suivent les signatures). 

ARRANGEMENT CONCER A.NT LES 
LETTRES ET LES BOITES A VEC 

VALEUR DECLAREE 

conclu entre la République Populaire d'Al
banie, l' Allemagne, Ie Royaume de l' Ara bie 
Saoudite, la République Argentine, l'Autri
che, la Belgique, la Colonie du Congo beige, 
la République Soviétique Socialiste de 
Biélorussie, la Bolive, Ie Brésil, la Répu
blique Populaire de Bulgarie, Ie Chili , la 
Chine. la République de Colombie, la Co
rée, la République de Cuba, Ie Danemark, 
la République Dominicaine, !'Egypte, l'Es
pagne, !'Ensemble des Colonies espagnoles, 
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l'Ethiopie. la Finlande, la France, l'Algérie, 
l'Indochine, !'Ensemble des autres Terri
toires d'Outre-mer de la République Fran
çaise et des Territoires aci.ministrés comme 
tels, Ie Royaume-Uni de la Grande-Bre
tagne et de l'Irlande du Nord, !'Ensemble 
des Territoires britanniques d'Outre-mer, y 
compris les Colonies, les Protectorats et les 
Territoires suos mandat ou sous tutelle 
exercé par Ie Gouvernement du Royaume
Uni de la Grande-Bretagne et de l'Irlande 
du Nord, la Grèce, la République d'Haïti, 
la République du Honduras, la Hongrie, 
!'Inde. !'Iran, l'Iraq, l'Irlande. la Républi
que d'Islande, l'Italie, Ie Japon, Ie Liban, le 
Luxembourg_ Ie Maroc (à l'exclusion de la 
Zone espagnole), Ie Maroc (Zone espag
nole), Ie Nicaragua, la Norvège, la Nou
velle-Zélande, la République de Panama, Ie 
Paraguay_ les Pays-Bas, Curaçao et Suri
nam, les Indes néerlandaises, la Pologne, Ie 
Portugal, les Colonies portugaises de l' Afri
que occidentale, les Colonies portugaises de 
l' Afrique orientale, de l' Asie et de l'Océanie, 
la Roumanie_ la République de Saint-Ma
rin, Ie Siam, la Suède, la Confédération 
Suisse, la Syrie, la Tchécoslovaquie, la Tu
nisie. la Turauie. la République Soviétique 
Socialiste d'Ukraine, l 'Union des Républi
ques Soviétiques Socialistes, la République 
Orientale de !'Uruguay, l'Etat de la Cité du 
Vatican, les Etats-Unis de Vénézuéla, l'Yé
men et la République Fédérative Populaire 
de Yougoslavie. 

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou
vemements des Pays ci-dessus énumérés, vu 
l'article 4 de la Convention postale univer
selle conclue à Paris, Ie 5 juillet 1947, ont, 
d'un commun accord et sous réserve de ra
tification, arrêté, l' Arrangement suivant: 

CHAPITRE I 

Dlsposltlons générales 

Article premier 

Objet de 1' Arrangement 

r. Il peut être échangé entre les Pays 
contractants, sous la dénomination de lettres 
ou de boîtes avec valeur déclarée, des let
tres contenant des valeurs-papier et des 
documents de valeur ainsi que des boîtes 
contenant des bijoux et autres objets pré
cieux. avec assurance du contenu pour la 
valeur déclarée. 

2. Dans les relations entre les Pays qui 
se sont déclarés d'accord à ce sujet, les let
tres avec valeur déclarée peuvent aussi con
tenir des objets passibles de droits de 
douane. 

3. La participation à !'échange des boî
tes avec valeur déclarée est limitée à ceux 
des Pays adhérents qui déclarent assurer ce 
service. 

Maximum de déc1aration de valeur 
1 

Art. 2. 1. Chaque Administration a la 
faculté de limiter la déclaration de valeur, 
en ei qui la concerne, à un montant qui ne 
peut être inférieur à 10.000 francs. 
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2. Dans les relations entre Pays qui ont 
adopté des maxima différents, la plus basse 
doit être observée de part et d'autre. 

Aflranchissement. Taxes 

Art. 3. La taxe des lettres et des boîtes 
avec valeur déclarée doit être acquittée à 
!'avance. Cette taxe se compose : 

a) pour les lettres, du port et du droit 
fixe applicables à une lettre recommandée 
du même poids et pour la même destina
tion; 

h) pour les boîtes, d'un port de 16 cen
times par 50 grammes avec un minimum 
de 80 centimes et, en outre, du droit fixe de 
recommandation ; 

c) pour les lettres et les boîtes, d'un 
droit d'assurance qui ne doit pas dépasser 
50 centimes par 300 francs ou fraction de 
300 francs déclarés, quel que soit le Pays 
de destination, m ême dans les Pays qui se 
chargent des risques pouvant dériver du cas 
de force majeure. 

Conditions générales 

Art. 4. 1. L es boîtes avec valeur dé
clarée ne doivent contenir aucun document 
ayant le caractère de correspondance ac
tuelle et personnelle. Il est permis, cepen
dant, d'insérer dans l'envoi une facture 
ouverte réduite à ses énonciations consti
tutives ainsi qu'une simple copie de la 
suscription de la boîte avec mention de 
l'adresse de l'expéditeur. 

2. Les boîtes avec valeur déclarée . ne 
peuvent pas dépasser le poids de 1 kilo
gramme. ni présenter des dimensions supé
rieures à 30 centimètres en longueur, 20 

centimètres en largeur et 10 centimètres 
en hauteur. 

3. Les envois avec valeur déclarée qui 
ne remplissent pas les conditions requises 
et qui auraient été admis à tort doivent 
être renvoyés à l'Administration d'origine. 
Toutefois, l' Administration de destination 
est autorisée à les remettre aux destinatai
res. en leur appliquant, le cas échéant, les 
règles de taxation fixées à l'article 36, § 
12, de la Convention. Le fait qu'une boîte 
avec valeur déclarée contient un document 
ayant le caractère de correspondance ac
tuelle et personnelle ne peut. en aucun cas, 
entraîner le renvoi à l'expéditeur. 

Récépissé 

Art. 5. Un récépissé doit être délivré 
gratuitement, au moment du dépöt, à l'ex
péditeur d'un envoi avec valeur déclarée. 

Tax,e de poste restante 

Art. 6. Les envois avec valeur déclarée, 
adressés poste restante, peuvent être frap
pés par les Administrations des Pays de 
destination de la taxe spéciale qui serait 
prévue par leur législation pour les objets 
de même du régime interne. 

Droit de dédoua,nement 

Art. 7. L es envois soumis au controle 
douanier dans le Pays de destination peu-
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vent être frappés de ce chef, au titre 
postal, d'un droit de dédouanement de 40 

centimes au maximum par envoi. 

Droits de douane et autres droits non 
postaux 

Art. 8. 1 . Les boîtes avec valeur dé
clarée sont soumises à la législation du Pays 
d'origine ou du P ays de destination en ce 
qui conceme, à l'exportation. la restitution 
des droits de garantie et, à l'imp9rtation, 
l'exercice du contröle de la garantie et de 
la douane. 

2. L es droits fiscaux et frais d'essayage 
exig\bles à l'importation sont pen;us sur 
les destinataires lors de la distribution. Si, 
par suite de changement de résidence du 
destinataire, de refus ou pour toute autre 
cause, une boîte avec valeur déclarée vient 
à être réexpédiée sur un autre Pays parti
cipant à !'échange ou renvoyée au Pays 
d'origine, ceux des frais qui ne sont pas 
remboursables à la réexportation sont re
couvrés sur Ie destinataire ou sur l'expédi
teur. 

Envois francs de droits 

Art. 9. D ans les relations entre les Pays 
qui se sont déclarés d'accord à eet égard, 
les expéditeurs de lettres et de boîtes avec 
valeur déclarée peuvent prendre à leur 
charge, aux conditions déterminées par l'ar
ticle 45 de la Convention, la totalité des 
droits postaux et non postaux <lont ces en- · 
vois sont grevés à la livraison. 

Remise par exprès 

Art. 10. 1. L'expéditeur d'un envoi peut 
en demander la remise à domicile par por
teur spécial immédiatement après l'arrivée, 
aux conditions fixées par l'article 47 de la 
Convention . 

2. Est, toutefois, réservée à l'Adminis
tration de destination la faculté de faire 
remettre par exprès un avis d'arrivée de 
!'envoi, au lieu de l'envoi lui -même, lorsque 
ses règlements Ie comportent. 

, D éclaration de valeur 

Art. 11. 1. La déclaration de valeur ne 
peut pas dépasser la valeur réelle du con
tenu de !'envoi. mais il est permis de ne 
déclarer qu'une partie de cette valeur. Le 
montant de la déclaration c;!es papiers re
présentant une valeur à raison de leurs frais 
d'établissement ne peut pas dépasser les 
frais de remplacement éventuels de ces do
cuments en cas de perte. 

2. Toute déclaration frauduleuse de va
leur supérieure à la valeur réelle du con
tenu d'un envoi est passible des poursuites 
judiciaires prévues par la législation du 
Pays d'origine. 

1 nterdicti"ons 

Art. 12 . 1. Il est interdit d'insérer les 
objets visés dans la colonne 1 du tableau 
ei-après dans les envois désignés dans la 
colonne 2. Lorsque des envois qui contien
nent ces objets ont été admis à tort à !'ex-
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pédition, ils doivent subir Ie traitement in
diqué dans la colonne 3. 

ObJeta 

a) Lel obJet.a qui, pu leur nat.ure ou 
leu.r embal.16ge, peo \--ent préee.nter 
du danaer pour les aaent.a, Dllr ou 
détérloru les correepondancea; 

b) les obJeta paaalblee de droltl de 
douane, à l'exeeption dee valeun
papler,aous réaerve des diapoeltlons 
de l'article premJu; 

c) l'oplum, 13. mo'rt,hlr.e, la COC&Ine 
et autre, 1tupé.f!anta. TouteJdl,, 
cette lnterdlctiop ne 1'1.ppllquti 

Ct!U:v:~~i:-d:':!~":;!~ 
tuéq dans un bot. mldk:al ou 
KlenUnque pour let Paya qal Jea 
admetU:nt à oette èoodiUon; 

d) les obJeta dout l'admlMJon ou la 
clrculatloo est lnterdlte dans Je 
Pafa de destlnaUon; 

e) lee anJmau vtvant.s; 
f) les matlèrea 'explOllbles, Jnllam• 

mables ou daniereuaea; 
a:) let obJeC. obacéoee ou lmmor.uu: ; 
h) 1~ plooel de monoale, Ie plaUne, 

l'or ou l'ara:ent, manu!acturá ou 
non, lea plcrreriee, Jea bijoux tt 
auLrel objeta pticleux; 

1) lee billeta de banque, lee; bWet.a de 
molltlll..le ou les valeun quelcon• 
ques au l!2[teur. -

1 

Nol'f" des / envob avec 
'fa.leur dk1arêe 

2 

l~ttrea et bolt.es 

, .. _ 
lett.ttaetbottea 

leUresdbolt.ee 

letlresetboltes 

T,Yt.ement d~ envoll 
ad.mts à tort. 

à trslter 9'lon les règlemeoll 
lnt.érteur. de l'Adminhtra• 
tlon qui to 00n1tate la 
pré~nre; toutefola, let ob
Jet.a vl~s 110u1 c) ne 110nt 
en aucun cu nt achemloE1 
l deatlnatlon. 111 délivrff 
aux desUnat&irea., ui ren
,·or& à rorlii(ne; 

letttt1 et botte. à .~}~:_!~of':~ ii:; l:!!: 
Jett.ru et bolt.ee ' 1tate la prûence; 

lettrea ' l reavo1er au Pay1 q'orlgtoe; 

~~-~fo~'na•~::r tur:-e:~~ 
l'AdmlniltraUoo de dettl• 

bottel naUoo, eelle-d est autorlRe 
l let remetLre aux deatl
natalres, aux condltlona 
pllvues par aea règlemeot.11 
iotérleun. 

2. Dans les cas ou des lettres ou des 
boîtes avec valeur déclarée admises à tort 
à l 'expédition ne seraient ni renvoyées à 
!'origine, ni remises au destinataire, l' Ad
ministration expéditrice doit être informée, 
d'une manière précise, du traitement ap
pliqué à ces envois. 

Franchises 

Art. 13. 1. Les lettres avec valeur dé
clarée relatives au service postal échangées, 
soit par les Administrations postales entre 
elles, soit entre ces Administrations et Ie 
Bureau international. sont exemptes de tou
tes taxes postales. 

2. Il en est de même des lettres et des 
boîtes avec valeur déclarée non grevées de 
remboursement, concernant les prisonniers 
de guerre et les personnes assimilées expé
diées ou reçues conformément aux dispo
sitions de l'article 52, §§ 2 à 4, de la Con
v ention. 

Retrait. Modilication d 'adresse 

Art. 14. L'expéditeur d'un envoi avec 
valeur déclarée peut Ie faire retirer du ser
vice ou en faire modifier l 'adresse aux fins 
de réexpédition soit à l'intérieur du Pays 
de destination primitive, soit sur l'un quel
conque des Pays participants, aux condi-" 
tions fixées par l'article 54 de la Conven-
tion. 

Avis d e réceptio,n 

Art. 15. L'expéditeur peut demander un 
avis de r éception dans les conditions déter
minées par l'article 58 de la Convention. 

R éexpédition. Rebuts. 

Art. 16. L es dispositions de l'artiçle 55 
de la Convention s'appliquent aux envois 
avec valeur déclarée réexpédiés ,ou tombés 
en rebut. 
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Réclamations et demandes de renseigne
ments. 

Art. 17. En ce qui conceme les réclama
tions et les dernandes de renseignements 
relat ives aux lettres et boîtes avec valeur 
déclarée, les Administrations se conforment 
aux dispositions de l'article 56 de la Con
vention. 

Chapitre Il 

Res1ionsablllté 
Entendue de la responsabilité 

Art. 18. 1. Sauf les cas prévus à l'ar
ticle 19 ei-après, les Administrations répon
dent de la perte. de la spoliation ou de 
l'avarie des envois avec valeur déclarée. 

2 . Leur responsabilité est engagée tant 
pour les envois transportés à découvert que 
pour eux qui sont acheminés en dépêches 
doses. 

3 . L'expéditeur a droit à une indem
nité correspondant au montant réel de la 
perte, de la spoliation ou de l'avarie, sans 
que l' indemnité puisse dépasser en aucun 
cas Ie montant de la déclaration de valeur 
en francs-or. 

4. Les Administrations n 'assument au
cune responsibilité pour les envois saisis 
par la douane par suite de fausse déclara
tion de leur contenu. 

5. Les dommages indirects ou les béné
fices non réalisés ne sont pas pris en con
sidérat ion-

6. L'indemnité est calculée d'après Ie 
prix courant, converti en francs-or, des 
objets de valeur de même nature, au lieu 
et à !'époque ou ils ont été acceptés au 
transport. A défaut de prix courant, l'in
demnité est calculée d'après la valeur or
dinaire des objets évaluée sur les mêmes 
bases. 

7. Lorsqu'une indemnité est due pour la 
perte, la destruction ou la spoliation com
plète d'un envoi avec valeur déclarée, l'ex
péditeur a droit, en outre, à la restitution ' 
des taxes et droits acquittés, à l'exception 
du droit d 'assurance qui reste acquis, dans 
tous les cas, aux Adminis~rations. 

Exceptions au principe de la responsabilité 
Art. 19. Les Administrations sont déga

. gées de toute responsabilité: 
a) en cas de force majeure ; toutefois, 

la responsabilité subsiste à l'égard de l'Ad
ministration expéditrice qui a accepté de 
couvrir les risques de force majeure (art. 3, 
lettre c). L' Administration responsa bie de 
la perte, de la spoliation ou de l'avarie doit, 
suivant sa législation intérieure, décider si 
cette perte, spoliation ou avàrie est due à 
des circonstances constituant un cas de 
force majeure; celles-ci sont portées à la 
connaissance du Pays d'origine, "à titre 
d 'information; 

b) lorsque, la preuve de leur responsa
bilité n'ayant pas été administrée autre
m ent, elles ne peuvent rendre compte des 
envois par suite de la destruction des do
cuments de service résultant d'un cas de 
force majeure; ., 
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c) lorsque Ie dommage a été causé par 
la faute ou la négligence de l'expéditeur ou 
provient de la nature de l'objet; 

d) lorsqu'il s'agit d'envois <lont le con
tenu tombe sous le coup des interdictions 
prévues à l'article 12; 

e) lorsqu'il s'agit d'envois qui ont fait 
l'objet d'une déclaration frauduleuse de va
leur .supérieure à la valeur réelle du con
tenu; 

f) lorsque l'expéditeur n'a formulé au
cune réclamation dans le délai d'un an 
prévu à l'article 56 de la Convention; 

g) en matière de transport maritime, 
lorsque les Administrations des Pays ad
hérents ont fait connaître qu'elles n'étaient 
pas en mesure d'accepter la responsabilité 
des valeurs à bord des navires <lont elles 
font emploi; ces Administrations assument 
néanmoins, pour Ie transit d'envois avec 
valeur déclarée en dépêches doses. la res
ponsabilité qui est prévue pour les envois 
recommandés. 

Gessation de la responsabilité 

Art. 20. r. Les Administrations cessent 
d'être responsables des envois avec valeur 
déclarée <lont elles ont effectué la remise 
dans des conditions prescrites par leur rè
glement intérieur pour les envois de même 
nature. 

2. Toutefois, la responsabilité est main
tenue: 

a) lorsque, Ie règlement intérieur Ie per
mettant, le destinataire ou, en cas de ren
voi, l'expéditeur formule des réserves en 
prenant livraison d'un envoi spolié ou 
avarié; 

b) lorsque Ie destinataire ou, en cas de 
renvoi, l'expéditeur. nonobstant décharge 
donnée régulièrement, déclare sans délai à 
l' Administration qui lui a délivré !'envoi 
avoir constaté un dommage et prouve, à la 
satisfaction de cette Administration, que la 
spoliation ou l'avarie ne s'est pas produite 
après la livraison. 

Déterminafion de la responsabilité 

Art. 21. r. Jusqu'à preuve du con
traire, la responsabilité incombe à l'Admi
nistration qui, ayant reçu l'objet sans faire 
d'observation et étant mise en possession 
de tous les moyens réglementaires d'inves
tigation, ne peut établir ni la délivrance au 
destinataire ni, s'il y a lieu, la transmis
sion régulière à !' Administration suivante. 

2. Une · Administration intermédiaire ou 
destinataire est, jusqu'à preuve du con
traire, dégagée de toute responsabilité: 

a) lorsqu'elle a observé les dispositions 
de l'article rog, §§ 2 à 4, du Règlement; 

b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a 
été saisie de la réclamation qu'après la 
destruction des documents de service rela
tifs à !'envoi recherché, le délai de garde 
prévu à l'article 169 du Règlement de \a 
Convention étant expiré; cette réserve ne 
porte pas atteinte aux droits du réclamant. 

3. Jusqu'à preuve du contraire, l'Admi-
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nistration qui a transmis un envoi avec 
valeur déclarée à une autre Administration 
est déchargée de toute responsabilité, si Ie 
bureau d 'échange auquel !'envoi ·a été livré 
n'a pas fait parvenir, par Ie premier cour
rier utilisable après la vérification, à l' Ad
ministration expéditrice, un procès-verbal 
constatant !'absence ou l'altération, soit du 
paquet entier des valeurs déclarées, soit de 
!'envoi lui-même. 

4. Si la perte, la · spoliation ou l'avarie 
s'est produite en cours de trarisport sans 
qu'il soit possible d'établir sur Ie territoire 
ou dans Ie service de quel Pays Ie fait s'est 
accompli, les Administrations en cause sup
portent Ie dommage par parts égales. Tou
tefois, si la spoliation ou l'avarie a été con
st;atée dans Ie Pays de destination ou. en 
cas de renvoi à l'expéditeur, dans Ie Pays 
d'origine, il incombe à l'Administration de 
ce Pays de prouver que ni le récipient et sa 
fermeture, ni !'emballage et la fermeture 
de l'objet n'ont ' décelé aucune défectuosité 
apparente et que Ie poids n'a pas différé 
de celui qui avait été constaté lors du pépöt. 
Lorsque pareille preuve a été faite par 
!' Administration de destination ou, Ie cas 
échéant, par .l' Administration d'origine, au
cune des autres Administrations en cause 
ne peut décliner sa part de responsabilité 
en invoquant Ie fait qu'elle a livré !'envoi 
sans que l'Administration suivante ait for
mulé d 'objection. 

5. Si la perte, la spoliation ou l'av.arit 
s'est produite sur Ie territoire ou dans Ie 
service d'une Administration intermédiaire 
qui n'a pas adhéré au p résent Arrangement, 
les autres Administrations supportent par 
parts égales Ie dommage non couvert par 
cette Administration en vertu des disposi
tions prévues à l'article 28 de la Conven
tion. Dans ce cas, l'expéditeur doit prouver 
d'une maniè re authentique que Ie contenu 
de !'envoi était complet, intact et soigneu
sement emballé. 

6. La procédur.e prévue au § 5 pour la 
répartition de l'indemnité à payer entre les 
Administrations intéressées est également 
appliquée en cas de transport maritim~ si 
la perte, la spoliation ou l'avarie s'est pro
duite dans Ie service d 'une Administration 
adhérente qui n'accepte pas la responsa
bilité (art. 19, lettre g) . 

7. Les droits de douane et autres <lont 
l'anmrlation n'a pu être obtenue tombent à 
la charge des Administrations responsables 
de la perte. 

8. L'Administration qui a effectué Ie 
payèm ent de l'indemnité est subrogée, jus
qu'à concurrence du montant de cette in
demnité, dans les droits de la personne qui 
l'a reçue, pour tout recours, éventue} soit 
contre Ie d estinataire, soit contre l'expédi
teur ou contre des tiers. 

9. En cas de découverte ultérieure d'un 
envoi considéré comme perdu, la personne 
à qui l'indemnité a été payée doit être 
avisée qu'elle peut prendre possession de 
!'envoi contre restitution du montant de 
l'indemnité. 
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Pay,ement de l'indemnité. Dé/ai de paye
ment_ Remboursement à l'Administraûon 

expéditrice 
Art. 22. En ce qui concerne Ie payement 

de l'indemnité ainsi que des taxes et droits 
à restituer, Ie délai de payement et Ie rem
boursement à l' Administration expéditrice, 
les dispositions des articles 63 à 65 de la 
Convention s'appliquent au service des en
vois avec valeur déclarée. 

Limitation de Ja responsabilité 
Art. 23. 1. La responsabilité d'une Ad

ministration à l'égard des autres Adminis
trations n'est en aucun· cas engagée au-delà 
du maximum de déclaration de valeur 
qu'elle a adopté. 

2. Lorsqu'un envoi avec valeur déclarée 
a été perdu. spolié ou avarié dans des cir
constances de force majeure. l' Administra
tion sur Ie territoire au dans Ie service de 
laquelle la perte, la spoliation au l'avarie a 
eu lieu n'en est responsable envers l'Admi
nistration expéditrice que si les deux Pays 
se chargent des risques dérivant du cas de 
force majeure. 

CHAPITRE III 
Attrlbutlou des taxes. Frals· <le transit 

Attribution des taxes 
Art. 24. Sauf ce qui est stipulé à l'ar

ticle 13 de !'Arrangement concernant les 
envois contre remboursement, chaque Admi
nistration garde en entier les taxes qu'elle a 
perçues. 

Frais de transit 
Art. 25. Les envois avec valeur déclarée 

sont assujettis aux frais de transit prévus 
par la Convention. 

CHAPITRE IV 
Dls1wsltlons 11lverses 

Application des règ/es de la Convention 
Art. 26. Les dispositions de la Conven

tion et de son Règlement s'appliquent aux 
envois avec valeur déclarée pour tout ce qui 
n'est pas expressément prévu dans Ie pré
sent Arrangement et son Règlement. 

Bureaux participant au service 
Art. 2 7. Les Administrations prennent 

les mesures nécessaires pour assurer, autant 
que possible, Ie service des lettres et des 
boîtes avec valeur déclarée dans tous les 
bureaux de leur Pays. 

Approbation des propositions faites dans 
/' intervalle des réunions 

Art. 28. Pour devenir exécutoires, les 
propositions faites dans l'intervalle des ré
unions (art. 21 et 22 de la Convention) 
doivent réunir: 

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit 
de l'addition de nouvelles dispositions au 
de la modification des dispositions des ar
ticles 1 à 7, 10, 13, 14, 15, 17 à 26, 28 et 
29 du présent Arrangement, de celles de son 
P rotocole final et de l'article u6 de son 
R èglement; 
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b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit 
de la modification, soit des dispositions du 
présent Arrangement autres que celles des 
articles précités, soit des dispositions des 
articles 103, 104, 105, 107. 108, 109, 111 et 
u5 de son Règlement; 

c) la majorité absolue, s'il s'agit de la 
modification des autres articles du Règle
ment ou de l'interprétation des dispositions 
du présent Arrangement de son P rotocole 
final et de son Règlement, hors Ie cas de 
dissentiment à soumettre à !'arbitrage p ré
vu à l'article 12 de la Convention . 

Dlsposltlons finales 
Mise à exécution et durée de /'Arrangement 

Art. 29. Le présent Arrangement sera 
mis à exécution Ie 1er juillet 1948 et de
meurera en vigueur pendant un temps in
déterminé. 

En foi de quoi, les P lénipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus énumé
rés ont signé Ie présent Arrangement en un 
exemplaire qui restera déposé aux Archives 
du Gouvernement de la République Fran
çaise et <lont une copie sera remise à cha
que Partie. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 1947. 
(Suivent Jes signatures). 

PR0T0C0LE FINAL DE L'ARRA GE 
MENT 

Au momep.t de procéder à Ja· signature de 
l' Arrangement concernant les lettres et les 
boîtes avec valeur déclarée, conclu à la date 
de ce jour. les Plénipotentiaires soussignés 
sont convenus de ce qui suit: 

I 
Maximum de déclaration de valeur 

En dérogation à l'article 2 de !'Arrange
ment, toute Administration a la faculté de 
limiter Ie maximum de déclaration de va
leur, en ce qui la concerne, à 5000 francs 
ou au chiffre adopté dans son service inté
rieur, si ce chiffre est inférieur à 5000 
francs. 

II 
Equivalents. Limites maxima et minima 
Chaque Pays a la faculté de majorer de 

40 % au de réduire de 20 % au maximum 
la taxe postale de base et la taxe minimum 
des boîtes avec valeur déclarée prévues à 
l'article 3, lettre b) , de !'Arrangement, en 
conformité de l'échelle générale des taxes 
postales figurant à l'article II. § 1, du Pro
tocole final de la Convention. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ei
dessous ont dressé Ie présent P rotocole, q ui 
aura la même force et la même valeur que 
si ses disposi tions étaient insérées dans Ie 
texte même de !'Arrangement auquel il se 
rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire 
qui restera déposé aux Archives du Gouver
nement de la République Française et dont 
une copie sera remise à chaque Partie. 

Fait à P aris, Ie 5 juillet 1947. 
( Suivent Jes signatures). 



1133 

REGLEMENT D'EXECUTION DE L'AR
RANGEMENT CONCERN ANT LES LET
TRES ET LES BfilTES AVEC VALEUR 

DECLAREE 

Les soussignés, vu l'artide 5 de la Con
vention postale universelle condue à Paris 
le 5 juillet 1947, ent, au nom de leurs Ad
ministrations respectives . arrêté, d'un com
mun accord, les mesures suivantes peur as
surer l'exécution de !'Arrangement concer
nant les lettres et les boîtes avec valeur 
dédarée: 

CHAPITRE I 

Disposltions générales 

Renseignements à fournir aux 
Administrations 

Art. 101. Les Administrations des Pays 
contractants qui entretiennent des échanges 
directs se notifient mutuellement, au moyen 
de tableaux conformes au modèle VD 1 ci
annexé, les renseignements concemant 
!'échange des envois avec valeur dédarée. 

Voies de transmission 
Art. 102. Au moyen des tableaux VD 1 

reçus de ses correspondants, chaque Admi
nistration détermine les voies à employer 
pour la transmission de ses envois avec va
leur dédarée. 

Mode de transmission 
Art. 103. r. La transmission des envois 

avec valeur dédarée entre Pays limitrophes 
ou reliés entre eux au moyen d'un service 
mariti'l'e direct est effectuée par les bu
reaux d'échange que les deux Administra
tions jntéressées désignent d'un commun 
accord. 

2. Dans les rapports entre Pays séparés 
par un ou plusieurs services intermédiaires, 
les envois avec valeur dédarée doivent tou
jours suivre la voie la plus directe. 

3· lis peuvent être expédiés, suivant les 
convenances du service, dans des dépêches 
doses ou être livrés à découvert à la pre
mière Administration intermédiaire si celle
ci est à même d'assurer la transmission dans 
les conditions déterminées par les artides 
ro1 et 102 . Toutefois, chaque Administra
tion intermédiaire a Ie droit, lorsqu'elle 
constate que le nombre des envois à dé
couvert est de nature à entraver ses opéra
tions, d'exiger que les envois avec valeur 
dédarée lui soient livrés dans des dépêches 
doses formées par l'Administration d'origine 
pour les bureaux d'échange du Pays de 
d estination. 

4. Est réservée aux Administrations 
d'origine et de destination la faculté de 
s'entendre entre elles, pour échanger des 
valeurs dédarées en dépêches doses, au 

, moyen des services d'un ou de plusieurs 
Pays intermédiaires participant ou non à 
!' Arrangement. Les Administrations inter
m édiaires doivent être prévenues en temps 
utile. 

5. Les Administrations intéressées peu
vent également s'entendre pour assurer la 
transmission à découvert par des voies dé- • 
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tournées au cas ou ce mode de transmission 
par la voie di~ecte ne comporterait pas la 
garantie de responsabilité sur tout Ie par
cours. 

CHAPITRE II 
Condltlons d'acceptatlon 

Conditionnement des envois 
Art. 104. 1. Les lettres avec valeur dé

darée ne peuvent être admises que sous 
une enveloppe fermée au moyen de cachets 
identiques en cire fine, espacés, reprodui
sant un signe particulier. et appliqués en 
ombre suffisant pour retenir tous les plis 
de !'enveloppe. Les enveloppes doivent être 
solides, confectionnées d 'une seule pièce et 
permettre la parfaite adhérence des cachets. 
Il est interdit d 'employer des enveloppes 
entièrement transparentes ou à bords colo
riés et des enveloppes à panneau transpa
rent. 

2. Chaque lettre doit être conditionnée 
de telle façon qu'il ne puisse être porté at
teinte à son contenu sans endommager d 'une 
manière apparente !'enveloppe ou les ca
chets. 

3. Les timbres-poste employés à l'affran
chissement et lis étiquettes se rapportant 
au service postal doivent être espacés, afin 
qu'ils ne puissent servir à cacher des lésions 
de !'enveloppe. lis ne doivent pas, non plus, 
être repliés sur les deux faces de celle-ci de 
manière à couvrir la bordure. Il est interdit 
d'apposer sur les lettres avec valeur déda
rée des étiquettes autres que celles se rap
portant au service postal. 

4. L'affranchissement des envois avec 
valeur dédarée peut être représenté par la 
mention, en chiffres, de la somme perçue, 
exprimée en monnaie du Pays d'origine, 
sous la forme par exemple: ,,Taxe perçue: 
Fr. . ..... , c ........ " Cette men-
tion doit être portée à l'angle droit supé
rieur de la suscription et être appuyée d'une 
empreinte du timbre à date du bureau 
d'origine. 

5.- Les bijoux et autres objets précieux 
doivent être · renfermés dans des boîtes suf
fisament résistantes, en bois ou en métal; 
les parois des boîtes en bois doivent avoir 
au moins 8 milimètres d 'épaiss~ur. 

6. Les faces supérieure et inférieure des 
boîtes doivent être recouvertes de papier 
blanc pour recevoir l'adresse du destinataire 
la d édaration de la valeur et l'empreinte 
des timbres de service. Puis ces boîtes sont 
entourées d'un croisé de ficelle solide sans 
noeuds et dont les deux bouts sont réunis 
sous un cachet en cire fine portant une em
preinte particulière. Elles sont enfin scellées, 
sur les quatre faces latérales, de cachets 
identiques au précédent. 

7. Les envois avec valeur dédarée adres_ 
sés sous des initiales ou dont l'adresse est 
indiquée au· crayon ainsi que ceux qui por
tent des ratures ou surcharges dans leur 
suscription ne sont pas admis. Les envois 
de l'espèce qui auraient été admis à tort 
sent obligatoirement renvoyés au bureau 
d 'origine. 
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Indication du montant de Ja valeur. 
Déclarations en douane 

Art. 105. 1. La déclaration de la va
leur doit être exprimée dans Ja monnaie du 
Pays d'origine et être inscrite, par l'expédi
teur sur l'adresse de l'envoi , en caractères 
Jati,.;s, en toutes lettres et en chiffres ara
bes, sans ratures ni surchanges, même ap
prouvées. L 'indication relative au mon
tant de la déclaration de valeur ne peut 
être faite au crayon. 

2. Le montant de Ja déclaration de va
leur doit être converti en francs-or"!)ar l'ex
péditeur ou par l'Administration d 'origine. 
Le résultat de Ja conversion doit être indi
qué par de nouveaux chiffres placés à cöté 
ou au-dessous de ceux qui répresentent Je 
montant de la déclaration dans la monnaie 
du Pays d 'origine. Cette disposition n'est 
pas applicable aux relations directes entre 
Pays ayant une monnaie commune. Le 
montant en francs-or doit être souligné d'un 
trait au crayon de couleur. 

3. Les boîtes avec valeur déclarée doi
vent être accompagnées de déclarations en 
douane conformes au modèle C 2 annexé au 
Règlement de la Convention dans Jes rela
tions qui comportent l'emploi de semblables 
déclarations. 

4. Les Administrations n'assument au
cune responsabilité du chef des déclarations 
en douane. 

Déclaration irauduleuse 

Art. 106. Lorsque des circonstances 
quelconques ou Jes réclamations des inté
ressés viennent à révéler l'existence d'une 
déclaration frauduleuse de valeur supérieure 
à Ja valeur réelle insérée dans une lettre ou 
boîte avis en est donné à l' Administration 
d'origine, dans Ie plus bref délai possible et, 
Ie cas échéant, avec Jes pièces de l'enquête à 
l'appui. 

CHAPITRE 111 

Opératlons au départ et à l'arrlvée 

lndication du poids des envois. Timbre à 
date. Envois francs de droits. 

Art. 107. 1. Le poids exact, en gram
mes, d e chaque envoi avec valeur déclarée 
doit être inscrit sur l'objet, par l'Adminis
tration d'origine, à l' angle supérieur de la 
sus cri ption. 

2 . L'envoi doit être frappé par le bureau 
d'origine. du cöte de la suscription, du tim
bre indiquant Je lieu et la date du dépöt. 
En outre, chaque envoi doit être revêtu 
d'une étiquette indiquant, en caractères la
tins, le nom du bureau de dépöt et le nu
méro d 'ordre de l'envoi ainsi que d'une éti
quette de couleur rouge portant, en gros 
caractères, la mention "Valeur déclarée". 
Toutefois il est loisible aux Administra
tions de faire usage, au lieu des deux éti
quettes prévues ci-dessus, d'une seule éti
quette de couleur rouge conforme au mo
dèle VD 2 ci-annexé, avec l'indication en 
caractères latins de Ja lettre V, du nom du 
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bureau d'origine et du numéro d'ordre de 
l'envoi. . 

3. Aucun numéro d'ordre ne doit être 
porté au- recto des envois avec valeur dé
clarée par les Administrations intermédiai
res. 

4. Le bureau destinataire applique, au 
verso, une empreinte de son timbre à Ja 
date de la réception. 

5. L es dispositions des articles n2 et 
135 du Règlement de la Convention sant 
applicables aux envois avec valeur décla
rée à remettre francs de doits. 

Feuilles d 'envoi. Coniection des paquets. 
Insertion dans les dépêches 

Art. 108. 1. Les envois avec valeur dé
clarée sant inscrits par Ie bureau d'échange 
expéditeur, sur des feuilles d'envoi spécia
Jes. conformes au modèle VD 3 ci-annexé, 
avec tous les détails que ces formules com
portent. En regard de J'inscription des en
vois à faire remettre pas exprès, la m ention 
"Exprès" doit être portée dans la colonne 
,,Observations". 

2. Les envois avec valeur déclarée fer
ment, avec la feuille ou les feuilles d'envoi, 
un au plusieurs paquets spéciaux qui sant 
ficelés et enveloppés de papier solide. puis 
ficelés extérieurement et cachetés à Ja cire 
fine sur tous Jes plis, au moyen du cachet 
du bureau d'échange expéditeur. Ces pa
quets portent la suscription "Valeurs dé
clarées" au "Lettres avec valeur déclarée" 
au ,,Boîtes avec valeur déclarée". 

3. Les Jettres avec valeur déclarée, au 
lieu d'être réunies en un paquet, i:f'euvent 
être insérées dans une enveloppe de fort 
papier fermée au moyen de êachets à la 
cire. Si Je nombre au le volume des envois 
avec valeur déclarée Ie nécessite, ils peu
vent aussi être ·renfermés dans un sac, le
quel doit être convenablement clos et ca
cheté à la cire au plombé. Les paquets ou 
enveloppes de valeurs déclarées peuvent 
aussi être fermés au moyen de cachets gom
més portant l'indication itnprimée de l' Ad
ministration d 'origine, à moins que Ie Pays 
de destination n'exige qu'ils soient cache
tés à la cire au plombés. Une empreinte du 
timbre à date du bureau expéditeur doit 
être apposée sur Ie cachet de manière 
qu'elle figure à la fois sur celui-ci et sur 
!'emballage. 

4. La présence de ces paquets ou sacs 
est signalée au tableau 111 de la feuille 
d'avis modèle C 12 annexé au Règlement 
de la Convention. Lorsque la dépêche ne 
contient pas de paquets au sacs avec va
leur déclarée, la mention "Néant" est por-
tée à ce tableau. · 

5. Le paquet au sac de valeurs déclarées 
est inséré dans Ie paquet ou sac contenant 
les objets recommandés au. à défaut de 
ceux-ci, dans un emballage (sac au paquet) 
renfermant normalement les objets recom
mandés. Lorsque les objets recommandés 
sont renfermés dans plus d 'un sac, Ie pa
quet au sac de valeurs déclarées doit être 
placé dans Ie sac au col duquel est fixée 
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l'enveloppe spéciale renfermant la feuille 
d'avis. 

6. Toutes les fois qu'une des deux Ad
ministrations correspondantes le demande, 
les boîtes avec avec valeur déclarée doivent 
être décrites sur des formules VD 3 distinc
tes et être emballées séparément. 

Vérilioati'on des paquets. lrrégu/arités 
diverses 

Art. 109. 1. A la réception d'un paquet 
ou sac de valeurs déclarées , le bureau 
d'échange destinataire s'assure en premier 
lieu que ce paquet ou sac ne présente au
cune irrégularité dans son état ou sa con
fection extérieure et que les formalités pres
crites par l'article 108 ont été observées. 

2. Ce bureau procède ensuite à la véri
fication particulière des envois avec valeur 
déclarée et, s'il y a lieu, à la constatation 
des manquants ou autres irrégularités ainsi 
qu'à la rectification ou à la réexpédition 
des feuilles d'envoi, en se conformant aux· 
règles tracées pour les objets recomman
dés par l'article 150_ §§ 2 à II, du Règle-
ment de la Convention. 1 

3. La constatation, soit d 'un manquant, 
soit d 'une altération ou autre irrégularité 
de nature à engager la responsabilité des 
Administrations est opérée au moyen d'un 
procès-verbal conforme au modèle VD 4 
ci-annexé qui est transmis, accompagné, à 
moins d'impossibilité motivée, de !'embal
lage complet (sac, enveloppe, ficelle et ca
chets ou plombs) de tous les paquets ou 
sacs intérieurs et extérieurs dans lesquels 
les envois avec valeur déclarée étaient in
sérés. et sous recommandation, à l'Adminis
tration centrale du Pays auquel appartient 
le bureau d'éèhange expéditeur, indépen
damment du bulletin de vérification à 
transmettre immédiatement à ce bureau. 
Un double du procès-verbal est en même 
temps adressé à l'Admi.nistration centrale 
à laquelle ressortit Ie bureau d 'échange 
destinataire ou à tout autre organe de di
rection désigné par cette demière. 

4. San préjudice de l'application des 
dispositions du § 3, Ie bureau d'échange qui 
reçoit d 'un bureau correspondant un envoi 
avarié ou insuffisamment emballé doit y 
donner cours en observant les- règles sui
vantes: 

a) s'il ne s'agit que d'un dommage léger 
ou d 'une perte partielle des cachets, il suffit 
de cacheter !'envoi de nouveau pour assurer 
le contenu, à la condition toutefois qu'il 
soit évident que Ie contenu n'est pas en
dommagé, ni, d 'après la constatation du 
poids_ amoindri. Les cachets existants doi
vent être respectés. S 'il y a lieu, les envois 
doivent être remballés, en maintenant au
tant que possible !'emballage primitif; 

b) si l'avarie est telle que Ie contenu de 
!'envoi a pu être soustrait, Ie bureau doit 
procéder d'abord à !'ouverture d'office de 
!'envoi et à la vérification du contenu. Le 
résultat de la vérification du contenu doit 
faire l'objet d'un procès-verbal VD 4 dont 
une copie est jointe à !'envoi; 
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c) dans tous ces cas, l'e poids de !'envoi 
à l'arrivée et Ie nouveau poids doivent être 
constatés et indiqués sur l'enveloppe. Cette 
indication est suivie de la mention "Ca
cheté d 'office à . . . . " ou "Remballé 
à . ... ", d'une empreinte du timbre à 
date et de la signature des agents ayant ef
fectué l'apposition des cachets ou Ie rem
ballage. 

5. Les envois avec valeur déclarée non 
ou insuffisamment affranchis sont remis 
sans t axe aux destinataires, sauf les cas ou 
ils ont été grevés de taxes par suite de 
réexpédition au-delà du premier parcours 
(art. 16 de l' Arrangement). L'irrégularité 
est toutefois signalée au bureau d'origine 
par bulletin de vérification. 

Réexpéditi'on. Rebuts 

Art. no. 1. Tout envoi avec valeur dé_ 
clarée, dont Ie destinataire est parti pour un 
Pays non participant au présent Arrange
ment, est renvoyé immédiatement en rebut 
au Pays d 'origine, pour être rendu à l'ex
péditeur, à moins que l'Administration de 
la première destination ne soit en mesure 
de la faire parvenir. 

2. Les envois avec valeur déclarée qui 
sont tombés en rebut doivent être renvoyés, 
aussitöt que possible, et, au plus tard, dans 
les délais fixés par l'article 55 de la Con
vention. Ces envois sont inscrits sur la 
feuille VD 3 et compris dans Ie paquet ou 
sac intitulé "Valeurs déclarées". 

3. Les droits de douane et les autres 
droits non postaux dont l'annulation n'a pu 
êt re obtenue à la réexpédition ou au renvoi 
à !'origine sont recouvrés, sur l'Administra
tion de la nouvelle destination, dans les 
conditions prévues à l'article 136, § 8, du 
Règlement de la Convention. 

CHAPITRE IV 

Comptablllté. Règlement des comptes 

Frais de transit 
Art. 1u. Les frais de transit dus aux 

Administrations intermédiaires sont cal
culés de la manière prescrite par la Con
vention. 

Envois francs de droits. Liquidation 
des compt7s 

Art. 112. 1. Les dispositions de l'arti
cle 167 du Règlement de la Convention sont 
applicables à la liquidation des comptes af
férents aux envois avec valeur déclarée à 
remettre francs de droits. 

2. Toutefois, les Administrations qui 
déclarent ne pouvoir adhérer au mode de 
règlement prévu par eet article doivent in
diquer les dispositions qu'elles désirent 
adopter. 

CHAPITRE V 

Dlsposltlons dlver es 

Avis de réception. Exprès. Réc/amations et 
demandes de renseignements 

Art. u3 . Les dispositions des art. 129 et 130 

(avis de réception), 133 et 147 ( exprès), 
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141, 142 et 143 (réclamations et demandes 
de renseignements) du Règlement de la 
Convention sent applicables aux envois 
avec valeur déclarée. 

Retrait. Modification d'adresse 

Art. n4. x. Les dispositions des arti
cles 54 de la Convention et 139 de son Rè
glement sent applicables aux retraits ou 
modifications d'adresse des envois avec va
leur déclarée. 

2. S'il s'agit d'une modification d'adres
se demandée par veie télégraphique, cette 
demande doit être confirmée, par Ie pre
mier courrier, par une demande postale ac
compagnée du fac-similé dont il est ques
tion à l'article 139_ § 1, du Règlement de 
la Convention et portant en tête l'annota
tion soulignée au crayon de couleur "Con
firmation de la demande télégraphique 
du ....... ". Dans ce cas, Ie bureau 
destinataire se borne à retenir !'envoi, à la 
réception du télégramme, et attend la con
firmation postale pour faire droit à la de
mande. 

3. Toutefois, l' Administration destina
taire peut, sous sa propre responsabilité, 
donner suite à une demande télégraphique 
de modification d'adresse sans attendre eet
te confirmation. 

Communications à adresser au Bureau 
international 

Art. n5. 1. Les Administrations doi
vent, trois mais au moins avant de mettre 
!'Arrangement à exécution, communiquer 
aux autres Administrations, par l'intermé
diaire du Bureau international: 

a) Ie tarif des droits d'assurance appli
cable, dans leur service, aux envois avec 
valeur déclarée, en conformité de l'article 3 
de !'Arrangement; 

b) Ie maximum jusqu'à concurrence du
quel elles admettent la déclaration de va
leur; 

c) Ie nombre de déclarations en douane 
exigé pour les boîtes avec valeur déclarée à 
destination de leur Pays et peur les boîtes 
en transit ainsi que les langues dans les
quelles ces déclarations doivent être rédi
gées; 

d) Ie cas échéant. la liste de ceux de 
leur bureaux à destination desquels il peut 
être admis des envois avec valeur déclarée 
(Arrangement, art. 27); 

e) Ie ces échéant, ceux de leurs services 
maritimes réguliers , utilisés pour le trans
port des correspondances ordinaires, qui 
peuvent être affectés, avec garantie de res
ponsabilité, au transport des envois avec 
valeur déclarée. 

2. Toute modification ultérieure doit 
être notifiée sans retard. 

Dls11os itlons finales 
Mise à exécution ~t durée du Rglement 

Art. n6. x. Le présent Règlement sera 
exécutoire à partir du jour de la mise en 
vigueur de !' Arrangement concernant les 
lettres et les boîtes avec valeur déclarée. 
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2. Il aura la même durée que eet Ar
rangement. à mains qu'il ne soit renouvelé 
d'un commun accord entre les Parties in
téressées. 

Fait à Paris, Ie s juillet 1947. 
(Suivent les signatures). 

ARRANGEMENT CONCER T ANT LES 
COLIS POSTAUX 

conclu entre !' Afghanistan, la République 
Populaire d' Albanie, l' Allemagne, Ie Ro
yaume de l'Arabie Saoudite, la République 
Argentine, l'Autriche. la Belgique, la Colo
nie du Congo beige, la Bolivie, Ie Brésil , la 
République Populaire de Bulgarie, Ie Chili, 
la Chine, la République de Colombie, la 
Corée, la République de Costa-Rica, la 
République de Cuba, Ie Danemark, la Ré
publique Dominicaine, !'Egypte, la Répu
blique de El Salvador. l'Equateur, l'Es
pagne, !'Ensemble des Colonies espagnoles, 
l'Ethiopie, la Finlande, la France, l'Algérie, 
l'lndochine, !'Ensemble des autres Terri
toires d'Outre-mer de la République Fran
çaise et des Territoires administrés comme 
tels . la Grèce, Ie Guatémala, la République 
d'Haïti, la République du Honduras, la 
Hongrie, !'Inde, !'Iran, l'lraq, la République 
d ' lslande, l'ltalie. Ie Japon, Ie Liban, la 
République de Libéria, de Luxembourg, Ie 
Maroc (à l'exclusion de la Zone espagnole), 
Ie Maroc (Zone espagnole), Ie Mexique, Ie 
Nicaragua, la Norvège_ la République de 
Panama, Ie Paraguay, les Pays-Bas, Cura-

. çao et Surinam, les lndes néerlandaises, Ie 
Pérou, la Pologne. Ie P ortugal, les Colonies 
portugaises de l' Afrique occidentale, les Co
lonies portugaises de l'Afrique orientale, de 
l' Asine et de l'Océanie, la Roumanie, la 
République de Saint-Marin, Ie Siam. la 
Suède, la Confédération Suisse, la Syrie, la 
Tchécoslovaquie, Ie Royaume Hachémite de 
Transjordanie, la • Tunisie, la Turquie la 
République Orientale de !'Uruguay, l'Etat 
de la Cité du Vatican, les Etats-Unis de 
Vénézuéla, !Yémen et la République Fédé
rative Populaire de Yougoslavie. 

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou
vernements des Pays ci-dessus énumérés, vu 
l'article 4 de la Convention postale univer
selle con cl ue à Pa ris, Ie s j ui liet 194 7, ont, 
d'un commun accord et sous réserve de ra
tification, arrêté l' Arrangement suivant: 

CHAPITRE 1 
Objet de l'Arra11gement 

Article premier. x. Il peut être échangé, 
sous la dénomination de "colis postaux", 
entre les Pays contractants, soit directe
ment, soit par l'intermédiaire de l'un au de 
plusieurs d'entre eux, des colis jusqu'à con
currence de 20 kilogrammes. avec les cou
pures de poids suivantes : 

1 ° jusqu'à 1 kg; 
2 ° de plus de 1 kg jusqu'à 3 kg; 
3° de plus de 3 kg jusqu'à 5 kg; 
4 ° de plus de s kg jusqu'à 10 kg; 
5 ° de plus de 10 kg jusqu'à 15 kg; 
6° de plus de 15 kg jusqu'à 20 kg. 
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2. L'échange des colis excédant 10 kilo 
grammes est facultatif. 

CHAPITRE II 

Dlsposltlons appllcables à tous les colls 

Aflranchissement. Taxes 

Art. 2. 1. La taxe des colis doi t être 
acquittée au départ. 

2. La taxe se compose des droits reve 
nant à chaque Administration participant 
au transport t erritoria! ou maritime. Elle 
comprend également, s 'il y a lieu, les droits 
et taxes supplémentaires prévus aux articles 
5 à 8. 

Droit territoria! 

Art. 3. 1. Le droit de transport terri 
torial est fixé, pour chaque Pays, à : 

30 centimes par colis jusqu'au poids de 
1 kg; 

40 centimes par colis de plus de I jusqu'à 
3 kg; 

50 centimes par colis de plus de 3 jus 
qu'à 5 kg; 

100 centimes par colis de plus de 5 jus 
qu'à 10 kg; 

150 centimes par colis de plus de 10 jus 
qu'à 15 kg; 

200 centimes par colis de plus de 15 jus 
qu'à 20 kg. 

2. Toutefois, en ce qui concerne les colis 
des deux dernières coupures de poids, les 
Administrations de départ ~t d'arrivée ont 
la faculté de fixer à leur gré les droits de 
transport qui leur reviennent. 

Droit maritime 

Art. 4. 1. En cas de transport mari 
time, il est perçu pour chaque service par 
ticipant à ce transport un droit dont Ie taux 
est fixé ainsi qu'il suit: 

Eche~na de dlat&nce 

l 

1u11qu 'à 500 mil\es martos . . . 
De 001 à l ,000 mlllea marlns 
,. 1,001 à 2,000 ., ,. 
,, 2,001 à 3,000 ,, ,. 
., 3,001 à 4 ,000 ,. ,. 
., ,.001 à 5,000 ., ,, 
.. 6,001 à e,t:M>Q ., ., 
,. 6,001 à 1,000· ., ,. 
n 7,001 à 8,000 Il n 

,. 8,001 à 9,000 ,. ,. 
" 9,001 à 10,000 

Et alnst de 11uite en aJoutaot. par 
1,000 mille. ou fraetJon de 1,000 
mWes.. .. . . 

CoU. Coli• Coli, 
eou, de plu1 de p}Ul de p\u1 

ju&Q.u'à de 1 ki de S ka de6 kj: , ... Ju11gu'à jU8Qu 'à Ju.e<it1'à 
a"" ... 10 kg 

2 a • 5 

Fr. c. Fr. c. Fr. c. Fr. c. 

- .15 -.20 - .25 -.!.O 
-.25 - .30 -.4-0 - .75 
-.40 -.50 -.60 1.10 
- .50 -.65 - .80 1.45 
-.&O - .80 1.- 1.80 
-.70 - .95 1.20 2.15 
-.80 l.J O 1.40 2.50 
-.90 1.25 1.60 2.85 

1.- 1.40 1.80 3.20 
1.10 1.55 2."- 8.55 
1.2!) 1.70 2.20 3.00 

- .10 - .15 - ,20 -.S5 

CoU. CoU. 
de plus de plus 

de JO kg de 15 kJ 
)UJIQU'à j u.aqu'à 

15 " 
20 kg 

• 7 

Fr. c.· Fr. c. 
-,75 1.-

1.10 l .60 
1.60 2.25 
2.10 2 ,90 
2.60 3.55 
3. 10 4.20 
s.00 4.85 
4.10 S.50 
f .60 11.15 
5.10 6.80 
5.60 7.45 

-.50 -.65 

2. Le cas échéant les échelons sont éta 
blis d'après la distance moyenne entre les 
ports respectifs des deux Pays correspon 
dants. 

3 . Le transport maritime entre deux 
ports d 'un même Pays ne peut donner lieu 
à perception du droit prévu au § 1 lorsque 
l'Administration de ce Pays reçoit déjà, du 
chef des colis transportés, la rémunération 
afférente au transport territoria!. 
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Réduction ~u majoration du droi-t territoria! 

Art. 5. 1. Les Pays contractants ont la 
faculté, sous réserve d'aviser trois mois au 
mains à !'avance l'Administration des pos
tes suisses, de réduire ou de majorer simul
tanément leur droit territoria! de départ et 
d'arrivée. 

2. Les modifications de ce droit entrent 
en vigueur aux dates suivantes: 1er janvier, 
1er juillet. · 

3. La réduction ou la majoration est va
lable pendant une période d'un an au mi
nimum. 

4. La majoration ne peut, en aucun cas, 
dépasser pour chaque coupure de :i;,oids le 
droit prévu à l'article 3. 

Réduction ou majora.tion du droit matitime 

Art. 6. 1. Les Administrations ont la 
faculté de réduire ou de majorer de 50 % 
au maximum. dans les conditions prévues à 
l'article 5, Ie droit applicable au transport 
maritime indiqué à l'article 4.' 

2. Toute majoration doit aussi être ap
pliqué aux colis qui sont expédiés par l'Ad
ministration dont dépendent les services qui 
effectuent Ie transport maritime. Toutefois, 
cette règle ne s'applique pas aux relations 
entre un Pays et ses Colonies, etc., ni aux 
relations de ces Colonies, etc., entre elles. 

Surtaxe 

Art. 7. 1. Sous réserve d'en aviser l'Ad_ 
ministration des postes suisses trois mois au 
moins à !'avance, chacun des Pays con
tractants a la faculté d'appliquer simulta
nément aux colis postaux provenant et à 
destination de ses bureaux une surtaxe de 
25 centimes par colis. 

2. L'application de cette surtaxe doit 
entrer en vigueur soit Ie 1er janvier. soit le 
1er juillet. 

Co/is encombrants. Co/is lragiles. Taxe 
additionnelte 

Art. 8. 1. Sont considérés comme en
combrants: 

a) les colis dont l'une des dimensions 
dépasse I mètre 50 ou dont la somme de la 
longueur et du plus grand pourtoi.rr, pris 
dans un sens autre que celui de la longueur, 
dépasse 3 mètres; 

b) _ les colis qui; par leur forme, leur 
nature ou leur structure ne se prêtent pas 
facilement au chargement avec d'autres co
lis ou qui demandent des précautions spé
ciales, tels que plantes ou arbustes en pa
niers, cages vides ou renfermant des ani
maux vivants, boîtes à cigares vides ou 
autres boîtes en fardeaux, meubles. vanne
rie, jardinières, voitures d'enfants, rouets, 
vélocipèdes, etc. 

2. Les Administrations qui assurent des 
services maritimes ont Ie faculté de consi
dérer comme encombrant tout colis qui 
emprunte ces services et dont une dimen
sion est supérieure à 1 mètre 25 ou <lont 
le volume dépasse: 

60 dm3 s'il s'agit de colis jusqu'à 5 kg; 

72 
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Bo d~3 s'il s'agit de colis d~ plus de 5 
jusqu'à 10 kg; 

100 dm3 s'il s'agit de colis de plus de 10 

jusqu'à 15 kg; 
120 dm3 s'il s'agit de colis de plus de 15 

jusqu'à 20 kg. 
3. Sont considérés comme colis fragiles 

les colis contenant des articles pouvant se 
briser facilement et dont la manipulation 
doit être effectuée avec un soin particulier 
au cours du transport. 

4. D'autres limites de dimensions que 
celles qui sont prévues au § r peuvent être 
adoptées dans les relations entre les Ad
ministrations qui se sont mises d'accord à 
eet effèt. 

5. Les colis encombrants et les colis fra
giles sont admis seulement dans les rela
tions avec Jes Pays qui acceptent d'en as
surer Ie transport. 

6, Pour ces colis, la taxe d'affranchisse
ment d'un colis ordinaire est majorée de 
50 %. Elle est arrondie. s'il y a lieu, au 
demidécime supérieur. 

Droit de dédouanement 

Art. 9. L' Administration destinataire 
peut percevoir, soit pour la remise à la 
douane et Je dédouanement soit pour la re
mise à la douane seulement, un droit s'éle
vant à Bo centimes au maximum par colis. 
Sauf arrangement contraire, ce droit est 
perçu au moment de la livraison. 

Remise au destinataire. Droit de remise à 
domicile 

Art. ro. r. Les colis sont remis aux 
destinataires dans Ie plus bref délai pos
sible et conformément aux dispositions en 
vigueur dans Je Pays de destination. 

2. Ce P ays peut percevoir, pour Ja re
mise des colis à domicile, un droit égal à 
celui qui est fixé dans son service intérieur, 
avec un maximum de 40 centimes par colis. 
Le même droit est applicable, le cas 
échéant, à toute présentation, autre que la 
prémière, faite au domicile du destinataire. 
Ce droit n'est toutefois pas perçu pour Ja 
première présentation des colis "exprès" 
dont il est question à l'article 15 ei-après. 

3. Lorsque les colis ne sont pas livrés à 
domicile, Ie destinataire doit être avisé sans 
retard de leur arrivée. Les Pays dont Ie ré
gime intérieur en fait uue obligation peu
vent percevoir une taxe spéciale pour la 
remise d'un tel avis; cette taxe ne peut dé
passer celle d'une lettre ordinaire de port 
simple du service intérieur. La même taxe 
est applicable. Ie cas échéant, à tout nou
vel avis envoyé ultérieurement au domicile 
du destinataiie. 

Droits de douane et autres droits non 
postaux 

Art. rr. Les Administrations d'arrivée 
sont autorisées à percevoir des destinataires 
des colis les droits de douane et tous autres 
droits non postaux éventuels, dont les en
vois sont grevés dans le Pays de destina
tion. 
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Colis francs de droits 

Art. 12. r. Dans les relations entre les 
Pays qui se sont déclarés d'accord à eet 
égard, Jes expéditeurs peuvent prendre à 
leur charge, moyennant déclaration préala
ble au bureau de départ, la totalité des 
droits postaux et non postaux dont les colis 
sont grevés à la livraison. Tant qu'un colis 
n'a pas été délivré au destinataire, l'expé
diteur peut, postérieurement au dépot et 
moyennant la taxe fixée pour une lettre 
recommandée de port simple, demander que 
Ie colis soit remis franc de droits. 

2. Dans ces cas, les expéditeurs doivent 
s'engager à payer les sommes qui pourraient 
être réclamées par Ie bureau destinataire 
et, Ie cas échéant, verser des arrhes suffi
santes. 

3. L'Administration destinataire est au
torisée à percevoir un droit de commission 
qui ne peut dépasser 40 centimes par colis. 
Ce droit est indépendant de celui qui est 
prévu à l'article 9. 

Droit de remballage 

Art. 13. L'Administration du Pays sur 
Ie territoire duquel Ie colis a dû être rem
ballé pour protéger son contenu est auto
risée à frapper ce colis d'un droit de rem
ballage fixé à 50 centimes. Ce droit ne 
peut être appliqué qu'une fois seulement 
au cours du transport de bout en bout. Il 
est récupéré sur Ie destinataire ou, le cas 
échéant, sur l'expéditeur. 

Droit de magasinage 

Art. 14. r. Pour Jes colis adressés poste 
restante ou qui n'ont pas été retirés au bu
reau de destination dans les délais prescrits, 
Ie Pays de destination est autorisé à perce
voir Ie droit de magasinage fixé par sa lé
gislation. 

2. Ce droit ne peut toutefois excéder 
s francs. 

Colis exprès 

Art. 15. r. Les colis sont, à la dem ande 
des expéditeurs, remis à domicile par por
teur spécial immédiatement après l'arrivée, 
dans les Pays dont les Administrations con
sentent à se charger de ce service. Toute
fois, les Administrations qui n'assurent pas 
la livraison à domicile remettent par ex
près au destinataire un avis d'arrivée. 

2. Ces envois, qualifiés "exprès", sont 
soumis, en sus du port ordinaire, à une taxe 
spéciale de Bo centimes qui doit être acquit
tée complètement et à l'avance par l'ex
péditeur, que Ie colis ou l'avis d'arrivée 
puisse ou non être remis par exprès au 
destinataire. 

3. Lorsque Ie domicile du destinataire se 
trouve en dehors du rayon de distribution 
locale du bureau de destination, la remise 
par exprès peut donner lieu à la perception 
d'une taxe complémentaire jusqu'à concur
rence de celle qui est fixée dans Ie service 
interne. La remise par exprès n'est toute
fois pas obligatoire dans ce cas. 

4. Lorsqu'un colis exprès est réexpédié 
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ou tombe en rebut, la taxe complémentaire 
prévue au § 3 reste exigible suivant les dis
positions de l'article 42, § 3, ei-après. 

5. La remise par exprès du colis ou d'un 
avis d'arrivée au destinataire n'est essayée 
qu'une fois. Après un essai infructueux, Ie 
colis cesse d'être considéré comme exprès 
et sa remise s'effectue dans les conditions 
requises pour les co!is ordinaires. 

I nterdictions 

Art. 16. 1. L'expédition des objets visés 
dans la colonne 1 du tableau ei-après est 
interdite. Lorsque les colis qui . contiennent 
ces objets ont été admis à tort à l'expédi
tion, ils doivent subir Ie traitement indiqué 
dans la colonne 2 . 

ObJeLI 

l 

a) Lee obJet.e qui, J)Ar leur nature ou leur 
emballage, peuveot. préeent.er du "danger 
pour les agenta, aallr ou dé~rtorer les 
autrea-,:olit; 

b) l'oplum, Ia morphlne, la cocatne et autrea 
1tu péflanta; toutelQll, ee t.te lnt.erdlcUço 

~:~/C!q: ~ !':i:~~~~:i~e: 
pour tee Pays ·Qul lee a.dmet.t.tnt. ~ cette 
coodlUon; 

c) Iee .obJeta doot l'&dmlll&!on ou Ja elroulatlon 
eet. lnt.erdite dam Ie Pays de deeUnaUon; 

d) tont document. J.Yt.nt. Ie carac~re de oor• 
1"81poodanoo actuelle et. per10nnclle, ainal 
que let obJet.e de oorreepoodance de tout.e 
nature portant une autre adresae que celle 
du dHtlnat.alre ou des penonnea habltant 
aveo ce dernier. Cependant, U est. permis 
d'ioe6rer l'un "dt11 docuroenta d-aprttf non 
fenné, rédult. à ICI êoondatiooa con1Utu• 
tlve1 et. 1e rapportant e:rchlSlvement aux 
man:handiaea tramportéea: facture, bor• 
dereau ou avl1 d'e:i:péditlon, bon de 
Uvrabon; 

e) les anlmau:r vivant., l molna que leur 
tr&mport par 1& poete ne solt &utoriM par 
les règlen\enta J)()lt.aux dee Pay1 lnté~ ~ 

f) les mo.tlère1 exploalble1, tnflammablea ou 
dangereuseA; tout.efo\1, lea AdmlnlM.ratlona 
peuvent 1'ent.endre pour Ie trampori des 
capeuJes et dea cartouches mét&lllques 
chargée, pour les umes à feu portatlvea, 
des é lémenta de fuséea d'&rtlUerle lne:r• 
plo&tblea et. da &llumett.el; 

1) les obJet.s obsctnea ou lmmoraux; 
b) lee plècel de monnale, tea blllet.1 de banque, 

Jes bllletl de monnale ou Ie, valeun quel• 
oonquee au l)Ort.eu.r, Ie platlne, l'or ou 

~~el'!;' ::,n:~t~r~u:_u obJ~l8;,C1~~: 

::~~=~;:1!;uf1a::ettc~': :~:: 
tton de valeur. Tout.efola, chaque Adm1· 
nletratlon a la faaulté d'lnterdl:relJ'ID1ertlon 
de l'or en 11naot. on de llmtt.er l& valeur 
?Mille det envoi!' de J'e1ptte. 

Tralt.ement. des collt, admll à tort. 

l tralter aelon tea r~menta lnt.6-
rieun de l'Admlnltirf.lJon qui en 
comt&t.e la pr6eeoce; t.out.efola, lea 
objet.l ,1w eoua b) ne eoot en 
aucun caa n1 acbemlDé1 à dest.lna• 
tlon, nl délivré1 aux dei1t.1nat.a~ 
nJ renvoyé1 à l"orf&loe, En cu 'de 
contraventlon l la dlapogltlon 
prévue IOUI d ), 1'11 ,•aglt de l'lnaer
tlon d'un eeul ob!et de oorreapon• 
d&nee, celui-<:I est. tralté de la 
maotire ptt&Crte pour lea lettree 
non affr&nclues. Le colli oe peut en 
aucun cu êt.re ren,:GY6 à l'orta:lne; 

à d6tnûre nr plaoe i-, I' Admlnh
tration qui en couLl.t.e la préMnce; 

à reo\'oyet au Pa79 .<J'orlifue, tauf Ie 
cu ob. l'Adml.niltn.Uon de destln&• 
tlon aeralt disp()llêe à les remettre 
&us des,loatairel aus onnditlona 
pRvnes par se. tta1ementa tnth
rieurs. 

2. Dans le cas ou les colis admis à tort 
à l'expédition ne seraient ni renvoyés à 
!'origine, ni remis au destinataire, !' Admi
nistration expéditrice doit être informée, 
d'une manière précise, du traitement appli
qué à ces colis. 

Colis acceptés à tort 
Art. 17. Les colis dont Ie poids ou les 

dimensions dépassent sensiblement les limi
tes admises et qui auraient été acceptés à 
tort à l'expédition sont soumis au traite
ment prescrit pour les envois visés à l'ar
ticle 16, § 1, lettre h). 

Colis des prisormiers de guerre et 
personnes assirnilées 

Art. 18. 1. Sauf lorsqu'ils sont grevés de 
remboursement; les colis destinés aux pri
sonniers de guerre ou expédiés par eux sont 
exonérés de toutes taxes prévues par Ie pré-
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sent Arrangement, aussi bien dans les Pays 
d 'origine et de destination que dans les Pays 
intermédiaires. Ces colis ne donnent lieu ni 
à bonification. ni à payement d'indemnité 
en cas de perte, de spoliation ou d 'avarie. 

2. Il en est de même des colis concer
nant les prisonniers de guerre, expédiés ou 
reçus, soit directement, soit à titre d'inter
médiaire, par !'Agence centrale de renseig
nements sur les prisonniers de guerre pré
vue à l'article 79 de la Convention inter
nationale de Genève du 27 juillet 1929 ou 
par les bureaux de renseignements qui se
raient établis éventuellement pour ces per
sonnes dans des Pays belligérants ou dans 
les Pays neutres ayant recueilli des belligé
rants sur leur t erritoire. 

3. Les belligérants recueillis et intemés 
dans un Pays neutre ainsi que les civils de 
nationalité ennemie retenus dans des camps 
ou dans des prisons civiles; sont assimilés 
aux prisonniers de guerre proprement dits, 
en ce qui conceme l'application des dispo
sitions ci-dessus. 

Retrait. Modilica:tion d'adresse 

Art. 19. L 'expéditeur d'un colis peut Ie 
faire retirer du service ou en faire modifier 
l'adresse aux conditions déterminées pour 
les correspondances par l'article 54 de la 
Convention. avec cette addition que, si !'ex_ 
péditeur demande Ie renvoi ou la réexpé
dition d'un colis, il est tenu de garantir 
d'avance Ie payement du port dû pour la 
nouvelle transmission. 

Avis de réception 

Art. 20. L'expéditeur peut demander un 
avis de réception dans les conditions fixées 
par l'article 58 de la Convention. 

Avis .d'emba:rquement 

Art. 2 1. D ans les relations avec les Pays 
dont les Administrations conviennent d'assu
rer ce service, l'expéditeur d'un colis postal 
peut demander un avis d'embarquement en 
payant, au moment du dépöt, un droit fixe 
de 40 centimes. Ce .droit est partagé par 
moitie entre l'Administration d'origine et 
celle dont dépend Ie port d'embarquement. 

Réexpédition 

Art. 22- 1. La réexpédition d'un colis, 
par suite de changement de résidence du 
destinataire dans Ie territoire du Pays de 
destination, peut être faite, soit sur la de
mande de l'expéditeur ou du destinataire, 
soit sans demande expresse, si les règle
ments du Pays de destination Ie compor
tent. 

2. La réexpédition d 'un colis, d'un Pays 
sur un aufre, n 'a lieu que sur la demande 
de l'expéditeur ou du destinataire, pourvu 
que Ie colis réponde aux conditions requises 
pour Ie nouveau transport. 

3. L 'expéditeur est autorisé à interdire 
toute réexpédition, au moyen d'une anno
tation appropriée sur Ie bulletin d'expédi
tion et sur Ie colis. 

4. La réexpédition des colis sur un au-
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tre Pays, par suite du changement de rési
dence des destinataires, donne lieu à la per
ception supplémentaire des taxes fixées par 
les articles 3 à 8 et 30_ §§ 1 et 3. Lorsqu'un 
colis a été réexpédié dans Ie territoire du 
Pays de destination, !' Administration de ce 
Pays peut percevoir une taxe de réexpé
dition sur la base de ses règlements inter
nes. Ces taxes, qui sont exigibles en cas de 
réexpédition ultérieure ou de renvoi à !'ori
gine, sont perçues sur les destinataires ou, 
Ie cas échéant, sur les expéditeurs, sans pré
judice du remboursement des droits de 
douane ou autres foais spéciaux dont Ie 
Pays de destination n'accorde pas l'annula
tion. La même procédure est suivie pour les 
colis frappés de l'une des interdictions pré
vues' à l 'article 16. 

5. La réexpédition des colis parvenus en 
fausse direction ou Ie renvoi des colis admis 
à tort à l'expédition al ieu suivant les pres
criptions de l'article 125, §§ 1 et 2, du 
Règlement. 

6- En cas de réexpédition, les délais de 
conservation au nouveau bureau destina
taire sont conformes aux délais prévus à 
l'article 23 , § 7, ei-après. 

Rebu:ts 

Art. 23. 1. Les expéditeurs sont tenus 
d'indiquer, au verso des bulletins d 'expé
dition et sur les colis, la manière dont il 
doit être disposé de leurs envois en cas de 
non-livraison. Lorsque cette prescription 
n'est pas observée et que les colis sont tom
bés en rebut, ils sont renvoyés immédiate
ment au bureau d 'origine. Sauf impossi
bilité. Ie renvoi a lieu par la voie suivie à 
!'aller. 

2. Le renvoi d'un colis tombé en rebut 
doit aussi avoir lieu immédiatement si la 
demande de l'expéditeur, formulée sur Ie 
bulletin d'expédition et sur Ie colis, n 'a pas 
abouti au résultat voulu. 

3. Lorsque, en réponse à !'avis de non
remise, l 'expéditeur (ou Ie tiers dont il est 
question à !'art. 108, § 2, du Règlement) a 
formulé une ou plusieurs des demandes 
visées à l'article 127, § 1. lettres a), b), c), 
d), e) ou g) du Règlement et que, malgré 
l'exécution de ces instructions, Ie résultat 
voulu n'a pas été atteint, Ie colis est ren
voyé au bureau d 'origine. 

4. L' Administration destinataire, tant 
qu'elle n'a pas reçu des instructions de l'ex
péditeor, est autorisée. soit à livrer, Ie cas 
échéant, Ie colis au destinataire primitif ou 
à un autre destinataire indiqué éventuelle
ment, soit à Ie réexpédier à une nouvelle 
adresse. 

5. Il peut être perçu, sur l'expéditeur 
ou sur Ie tiers dont il est question à l'ar
ticle 108, § 2, du Règlement, au moment 
ou il aura à remplir la formule de non
remise mentionnée à l'article 126 du Rè
glement_ un droit qui ne dépasse pas Ie 
double de la taxe applicable à une lettre 
de port simple. S'il s'agit de plusieurs colis 
faisant l'objet d'un seul avis de non- remise, 
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conformément aux prescriptions du Règle
ment, Ie droit ne peut être perçu qu'une 
fois. 

6. Si, dans Ie délai de deux mois à 
compter de l'expédition de !'avis de non
remise, Ie bureau qui a établi !'avis n'a pas 
reçu des instructions suffisantes, Ie colis est 
renvoyé au bureau d'origine. Ce délai est 
porté à quarte mois dans les relations avec 
les Pays éloignés. 

7. L es colis dont l'arrivée a été notifiée 
aux destinataires sont conservés à leur dis
position quinze jours ou, au plus tard, un 
mois à compter du lendemain de l'expédi
tion de !'avis. Passé ce délai ils sont con
sidérés comme tombés en rèbut. Le délai 
de •garde peut être exceptionnellement por
té à deux mois avec Ie consentement de 
!' expédi teur et lorsq ue l' Administration de 
destination ne s'y oppose pas. Lorsqu'une 
notification n'a pu avoir lieu, les colis gar
dés en instance, de m ême que les colis 
adressés poste restante, ne sont considérés 
comme tombés en rebut qu'après Ie délai 
de conservation present par les règlements 
du Pays de destination. Toutefois, ce délai 
ne peut dépasser, en règle générale, trois 
mois pour les Pays non éloignés et cinq 
mois pour les Pays éloignés. Le renvoi au 
Pays d 'origine doit avoir lieu dans un délai 
plus court, si l'expéditeur l'a demandé par 
une annotation au verso du bulletin et sur 
Ie colis dans une langue connue dans Ie 
Pays de destination. 

8. Le renvoi des colis tombés en rebut 
donne lieu à la perception des taxes pré
vues à l'article 22 § 4. 

Annulation des droits de douane et 
autres droits non postaux 

Art. 24. 1 - Les Administrations s'en
gagent à intervenir auprès des services inté
ressés de leur Pays pour que les droits de 
douane et autres droits non postaux soient 
annulés sur les colis renvoyés au Pays 
d'origine, abandonnés par les expéditeu rs, 
détruits pour cause d'avaire complète du 
contenu ou réexpédiés sur un tiers Pays. 

2. Elles doivent agir de même en ce qui 
conceme les colis perdus" spoliés ou avariés 
dans leur service. 

Vente. Destructfon 

Art. 2 5. Les articles dont la détériora
tion ou la corruption prochaines sont à 
craindre peuvent seuls être vendus immé
diatement, même en route, à !'aller ou au 
retour, sans avis préalable et sans formalité 
judi.ciaire, au profit de qui de droit. Si , pour 
une cause quelconque, la vente est impos
sible, les objets détériorés ou corrompus 
sont détruits. 

Co/is abandonnés 

Art. 26. Les colis qui n'ont pu être dé
livrés aux destinataires et dont les expédi
teurs ont fait abandon ne sont pas ren
voyés. L'Administration de destination les 
traite d 'après sa législation. 
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Récupération des frais sur l'expéditeur 

Art. 27. r. Les expéditeurs sont tenus 
de payer les frais de transport ou autres 
dont les Administrations se trouvent à dé
couvert par suite de la non-livraison des 
colis, même si ces derniers ont été aban
donnés, vendus ou détruits. Ces frais sont 
repris sur l'Administration d'origine. 

2. Le bureau de dépöt peut, toutes les 
fois qu'il y a lieu, percevoir des arrhes pour 
se couvrir des frais qui pourraient résulter 
de la non-livraison des colis. 

Réclamations et demandes de 
renseignements 

Art. 28. r. La réclamation et la deman
de de renseignements concernant tout colis 
peuvent donner lieu à la perception d'un 
droit de 40 centimes au maximum. Ce droit 
n'est perçu qu'une fois lorsque la réclama
tion ou la demande de renseignements con
cerne plusieurs colis déposés simultanément 
par Ie même expéditeur à l'adresse du même 
destinataire. 

2 . Aucun droit n 'est perçu si l'expéditeur 
a déjà acquitté Ie droit spécial pour un avis 
de réception. 

3. Les réclamations ne sont admises que 
dans Ie délai d'un an à compter du lende
main du dépöt du colis. Chaque Adminis
tration est. toutefois, tenue de donner suite 
aux simples demandes de , renseignements, 
introduites après ce délai , dont elle est 
saisie par une autre Administration au su
jet de colis expédiés depuis moins de deux 
ans. 

4 . Chaque Administration est obligée 
d'accepter les réclamations ou les demandes 
de renseignements concernant des colis dé
posés sur Ie territoire d'autres Administra
tions. 

5. Lorsqu'une réclamation ou une de
mande de renseignements a été motivée par 
une faute de service, Ie droit perçu de ce 
chef est resti tué. 

CHAPITRE 111 

Colls avec valeur déclarée 

Déclaration de valeur 

Art. 29. r. Les colis peuvent comporter 
une déclaration de valeur dans les relations 
entre les Pays dont les Administrations as
surent ce service. 

2. Chaque Administration a la faculté 
de limiter la déclaration de valeur, en ce 
qui la concerne, à un montant qui ne peut 
être inférieur à 1000 francs. 

3. Dans les relations entre Pays qui ont 
adopté des maxima différents, la limite la 
plus basse doit être observée de part et 
d'autre. 

4. La déclatation de valeur ne peut pas 
dépasser la valeur réelle du contenu du 
colis . mais il est permis de ne déclarer 
qu'une partie de cette valeur. 

5. Toute déclaration frauduleuse de va
leur supérieure à la valeur réelle du con
tenu d'un colis est passible des poursuites 
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judiciaires prévues par la législation du 
Pays d'origine. 

Taxes e t conditions 

Art. 30. r. Il est perçu à titre de droit 
d'assurance, par 300 francs ou fraction de 
300 francs déclarés et en sus des taxes ap
plicables aux colis ordinaires: 

a) 5 centimes par Administration parti
cipant au transport territoria!; 

b) 10 centimes par service maritime 
emprunté. 

2. L'Administration d'origine peut tou
tefois percevoir un droit global d'assurance 
qui ne doit pas dépasser 50 centimes par 
300 francs ou fraction de 300 francs dé
clarés. 

3. Les Pays qui acceptent de couvrir, 
pour les colis avec valeur déclarée, les 
risques pouvant dériver du cas de force 
majeure, sont autorisés à percevoir une 
taxe spéciale, sous réserve que cette taxe 
et Ie droit d'assurance réunis ne dépassent 
pas Ie droit prévu au § 2. 

4. L' Administration d'origine a la faculté 
de percevoir un droit d'expédition qui ne 
peut dépasser 50 centimes par colis. 

5. Un récépissé doit être délivré gratui
tement à l'expéditeur d'un colis avec valeur 
déclarée, au moment du dépöt. 

CHAPITRE IV 

Colls urgents 

Taxes et conditions 

Art. 3 r. 1. Dans les relations entre les 
Pays qui se sont déclarés d'accord à ce su
jet. l'expéditeur peut demander qu'un colis 
soit transporté autant que possible par les 
moyens rapides utilisés pour Ie transport 
de la poste aux lettres. 

2. Pour ces colis, qualifiés urgents, seuls 
les droits et majorations fixés oar les arti
cles 3, 5 et 7 sont doublés. Tous les autres 
frais leur sont appliqués sans augmentation. 

3. Les colis urgents considérés comme 
encombrants sont passibles, en outre, de la 
simple taxe additionnelle définie par l'arti
cle 8, § 6. 

CHAPITRE V 

Responsablllté 

Etendue de la responsabilité 

Art. 32. 1. Sauf les cas prévus à l'ar
ticle 33 ci-aprés, les Administrations répon
dent de la perte. de la spoliation ou de 
l'avarie des colis . 

2. L'expéditeur a droit à une indemnité 
correspondant au montant réel de la perte, 
de la spoliation ou de l'avarie. Pour les co
lis ordinaires, cette indemnité ne peut dé
passer: 

ro francs par colis jusqu'au poids de r kg; 
15 francs par colis de plus de 1 jusqu'à 

3 kg; 
25 francs par colis de plus de 3 jusqu'à 

s kg; 
40 francs par colis de plus de 5 jusqu'à 

IO kg; 
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55 francs par colis de plus de 10 jusqu'à 
15 kg; 

70 francs par colis de plus de 15 jusqu'à 
20 kg. 

3. Pour les colis avec valeur déclarée, 
l'indemnité ne peut en aucun ces dépasser 
Ie montant de la déclaration de valeur en 
francs-or. 

4. L'indemnité est versée au destinataire 
lorsque celui-ci la réclame, soit après avoir 
formulé des réserves en prenant livraison 
d'un colis spolié ou avarié, soit s'il établit 
que l'expéditeur s'est désisté de ses droits 
en sa faveur. 

5. Les Administrations n'assument au_ 
cune responsabilité pour les colis saisis par 
la douane par suite de fausse déclaration 
de leur contenu. 

6. Les dommages indirects ou les béné
fices non réalisés ne sont pas pris en con
sidération. 

7. L'indemnité est calculée d'après Ie 
prix courant, converti en francs-or, des 
marchandises de même nature, au lieu et 
à !'époque ou la marchandise a été accep
tée au transport. A défaut de prix courant, 
l'indemnité est calculée dèaprès la valeur 
ordinaire de la marchandise évaluée sur les 
mêmes bases. 

8. Dans Ie cas ou une indemnité est due 
pour la perte, la destruction ou la spoliation 
complète d'un colis, l'expéditeur a droit. en 
outre, à la restitution des taxes et droits 
acquittés, sauf l'exception prévue au § 10 

ei-après. Il en •est de même quant aux en
vois refusés par les destinataires à cause de 
leur mauvais état, pourvu que celui-ci soit 
imputable au service postal et engage sa 
responsabilité. 

9. Lorsque la perte, la destruction ou la 
spoliation complète résulte d'un cas de force 
majeure, ne donnant pas lieu au payement 
d'une indemnité, l'expéditeur a droit à la 
restitution des quotes-parts de transport 
non utilisées ou afférentes au service non 
rendu. 

10. Le droit d'assurance reste acquis, 
dans tous les cas, aux Administrations. 

11. L'expéditeur d'un colis est respon
sable, dans la mesure énoncée aux §§ I à 4 
et pour chaque colis endommagé, de tout 
dommage causé par son envoi, lorsque la 
provenance du dommage est dûment établie 
et qu'il n'y a pas en faute ·ou négligence des 
transporteurs. Il appartient à l' Admi
nistration de dépot d'intenter l'action con
tre l'expéditeur. 

Exceptions au principe de la responsabilité 

Art. 33. Les Administrations son dé
gagées de toute responsabilité: 

a) en cas de force majeure; toutefois , 
la responsabilité subsiste à l'égard de l'Ad
ministration expéditrice qui a accepté de 
couvrir les risques de force majeure (art. 
30, § 3). Le Pays responsable de la perte, 
de la spoliation ou de l'avarie doit. suivant 
sa législation intérieure, décider si cette 
perte, spoliation ou avarie est due à des 
circonstances constituant un cas de force 
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majeure; celles-ci sont portées à la con
naissance du Pays d'origine, à titre d'infor
mation; 

b) lorsque, la preuve de leur- responsa
bilité n'ayant pas été administrée autre
ment, elles ne peuvent rendre compte des 
colis par suite de la destruction des docu
ments de service résultant d'un cas de force 
majeure; 

c) lorsque Ie dommage a été causé par 
la faute ou la négligence de l'expéditeur ou 
provient de la naturè de l'objet; 

d) lorsqu'il s'agit de colis dont Ie conte
nu tombe sous Ie coup des interdictions 
prévues à l'article 16, § 1, lettres b). c), e), 
f), g) et h); 

e) lorsqu'il s'agit de colis qui ont fait 
l'objet d'une déclaration frauduleuse de va
leur supérieure à la valeur réelle du con
tenu; 

f) lorsque l'expéditeur n'a formulé au
cune réclamation dans Ie délai d'un an pré
vu à l'article 28, § 3. 

Cessation de la responsabilité 
Art. 34. 1. Les Administrations cessent 

d'être responsables des colis dont elles ont 
effectué la remise dans les conditions pres
crites par leur règlement intérieur pour les 
envois de même nature. 

2. Toutefois, la responsabilité est main
tenue lorsque Ie destinataire ou, en cas de 
renvoi, l'expéditeur formule des réserves en 
prenant livraison d'un colis spolié ou avarié. 

Détermination de la responsabilité 

Art. 35. 1. Jusqu'à preuve du contraire, 
la responsabilité incombe à l'Administration 
qui, ayant reçu Ie colis sans faire d'observa
tion et étant mise en possession de tous les 
moyens réglementaires d'investigation, ne 
peut établir ni la délivrance au destinataire, 
ni, s'il y a lieu, la transmission régulière à 
l' Administration suivante. 

2. Une Administration intermédiaire ou 
destinataire est, jusqu'à preuve du contraire, 
dégagée de toute responsabilité: 

a) lorsqu'elle a observé les dispositions 
de l'article 137_ §§ I et 4 à 7, du Règle
m ent; 

b) lorsqu'elle peut établir qu'elle n'a 
été saisie de la réclamation qu'après la 
destruction des documetlts de service rela
tifs au colis recherché, Ie délai de garde 
prévu à l'article 143 du Règlement étant 
expiré; cette réserve ne porte pas atteinte 
aux droits du réclamant. 

3. Si la perte, la spoliation ou l'avarie 
s'est produite en cours de transport, sans 
qu'il soit possible d'établir sur Ie territoire 
ou dans Ie service de quel Pays Ie fait s'est 
accompli, les Administrations en cause sup
portent Ie dommage par parts égales. Cette 
règle s'applique notamment aux cas de 
transmission globale des colis. Toutefois, si 
la spoliation ou l'avarie a été constatée dans 
Ie Pays de destination ou, en cas de renvoi 
à l'expéditeur, dans Ie Pays d'origine. il in
combe à l' Administration de ce Pays de 
prouver que ni !'emballage, ni la fermeture 
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du colis n'ont décelé aucune défectuosité 
apparente et que Ie poids, quand il s'agit 
d'un colis avec valeur déclarée, n'a pas dif
féré de celui qui avait été constaté lors du 
dépöt. Peur les colis transmis dans des ré
ci pients clos, il incombe à l 'Administration 
qui les reçoit de prouver que Ie récipient 
et sa fermeture étaient intacts. Lorsque pa-. 
reille preuve a été faite par l'Administra
tion de destination ou, Ie cas échéant, par 
l'Administration d 'origine. aucune des au
tres Administrations en cause ne peut dé
diner sa part de responsabilité en invo
quant Ie fait qu'elle a livré Ie colis sans que 
l'Administratlon suivante ait formulé d'ob
jection. 

4. Les droits de douane et autres dont 
l'annulation n'a pu être obtenue tombent à 
la charge des transporteurs responsables de 
la perte, de la spoliation ou de l'avarie. 

5. L'Administration qui a effectué le 
payement de l'indemnité est subrogée, 
jusqu'à concurrence du montant de cette 
indemnité, , dans les droits de la personne 
qui l'a reçue, peur tout recours éventuel, 
soit contre Ie destinataire, soit contre l'ex
péditeur ou contre des tiers. 

6. En cas de découverte ultérieure d'un 
colis ou d'une partie de ce colis. considéré 
comme perdu, l'expéditeur et Ie destinataire 
sent mis au courant de ce fait. 

7. L'expéditeur est en outre informé 
qu'il peut en prendre livraison penäant une 
période de trois mois, contre rembourse
ment du montant de l'indemnité reçue. Si, 
dans ce délai, eet expéditeur ne réclame pas 
le colis, Ie destinataire est avisé qu'il peut 
en prendre livraison pendant une période 
de même durée, moyennant payement du 
montant versé à l'expéditeur. 

8. Si l'expéditeur ou Ie destinataire prend 
livraison du colis moyennant rembourse
ment du montant de l'indemnité. ce mon
tant est restitué à l'Administration ou, s'il 
y a lieu, aux Administrations qui ent sup
porté Ie dommage. 

9. Si l'expéditeur et Ie destinataire re
noncent à prendre livraison du colis, ce der
nier est considéré comme tombé en rebut. 

Payement de J'indemnité 

Art. 36. Sauf l'exception prévue à l'ar
ticle 32, § 4, l'obligation de payer l 'indem-

. nité ainsi que les taxes et droits à restituer 
incombe à l'Administration <lont relève Ie 
bureau expéditeur du . colis, sous réserve de 
sen droit de recours contre l'Administration 
responsa bie. 

Dé/ai de payement de l'indemnité 

Art. 37. 1. Le payement de l'indem
nité doit avoir lieu Ie plus töt possible et, 
au plus tard. dans Ie délai d'un an à comp
ter du lendemain du jour de la réclamation. 

2 . L'Administration à laquelle incombe 
ce payement peut Ie différer exceptionnel
lement au-delà de ce délai, lorsqu'elle n'ac
cepte pas de se charger des risques dérivant 
du cas de force majeure et qu'une décision 
n'est par encore intervenue sur la question 
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de savoir si la perte, la spoliation ou l'ava
rie est due à un cas de l'espèce. 

3. L' Administration d'origine ou de des
tination, selon Ie cas, est autorisée à désin
téresser l'ayant droit peur le compte de 
celle des autres Administrations ayant par
ticipé au transport qui, régulièrement saisie, 
a laissé s'écouler six mois sans donner de 
solution à !'affaire ; ce délai est porté à neuf 
mois dans les relations aVf:!C les Pays éloig
nés. 

Limitation de la responsabilité 
Art. 38. I. La responsabilité d'une Admi
nistration à l'égard des autres Adminstra
tions peur Ie perte, la spoliation ou l'avarie 
du contenu des colis avec valeur déclarée 
n'est en aucun cas engagée au-delà du maxi
mum de déclaration de valeur qu'elle a 
adopté. . 

2. Lorsqu'un colis a été perdu , spolié ou 
avarié dans des circonstances de force ma
jeure, l' Administration sur Ie territoire ou 
dans Ie service de laquelle la perte, la spo
liation ou l'avarie a eu lieu n'en est res
ponsable envers l'Administration expéditrice 
que si les deux Pays se chargent des risques 
dérivant du cas de force majeure. 

R ,emboursement de l'indemnité 
Art. 39. 1. L'Administration respon

sable ou peur Ie compte de laquelle Ie paye
ment est effectué en conformité de l'article 
37 est tenue de rembourser à l'Administra
tion expéditrice, dans un délai de six mois à 
compter de !'envoi de la notification du 
payement, Ie montant de l'indemnité effec
tivement payée à l'expéditeur. Ce délai est 
porté à neuf mois dans les relations avec 
les Pays éloignés. 

2. Si l'indemnité doit être supportée par 
plusieurs Administrations en conformité de 
l'article 35, l'intégralité de l'indemnité due 
doit être versée à l'Administration expédi
trice, dans Ie délai mentionné au § 1, par la 
première Administration qui. ayant dûment 
reçu le colis réclamé, ne peut en établir la 
transmission régulière au service correspon
dant. Il appartient à cette Administration 
de récupérer sur les autres Admiftistrations 
responsables la quotepart éventuelle de 
chacune d'elles dans Ie dédommagement de 
l'ayant droit. 

3. Le remboursement à l' Administration 
créancière s'effectue sans frais peur cette 
Administration, soit au moyen d'un mandat 
de poste, d'un chèque ou d '.une traite paya
ble à vue sur la capitale ou sur une place 
commerciale du Pays créancier, soit en es
pèces ayant cours dans ce Pays. 

4. Lorsque la responsabilité a été re
connue, de même que dans Ie cas prévu à 
l'article 37. § 3, Ie montant de l'indemnité 
peut également être repris d'office par veie 
de d écompte. sur Ie Pays responsable, soit 
directement, soit par l'intermédiaire de la 
première Administration de transit, qui se 
crédite à sen tour sur l'Administration sui
vante, l'opération étant répétée jusqu'à ce 
que la somme payée ait été portée au débit 
de !' Administration responsa bie. 
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5. Passé Ie délai de six mois, la somme 
due à l'Administration expéditrice est pro
ductive d'intérêt à raison de 5 % l'an, à 
compter du jour de l'expiration dudit délai. 
Ce délai est porté à neuf mois dans les re
lations avec les Pays éloignés. 

6. L'Administration d 'origine ne peut ré
clamer Ie remboursement de l'indemnité à 
l'Administration responsable que dans Ie 
délai d'un an à compter de !'envoi de la 
notification de la perte, de la spoliation ou 
de l'avarie ou _ s'il y a lieu, du jour de l'ex
piration du délai prévu à l'article 37, § 3. 

7. L'Administration dont la responsabi
lité est dûment établie et qui a tout d'abord 
décliné Ie payement de l'indemnité doit 
prendre à sa charge tous les frais accessoi
res résultant du retard non justitfié apporté 
au payement. 

8. Les dispositions qui précèdent s'appli
quent à l'Administral;ion destinataire, aux · 
lieu etJ place de l' Adml'histration expéditrice, 
lorsque l'indemnité a été versée au destina
taire du colis, conformément à l'article 32, 
§ 4. 

CHAPITRE VI 
Attrlbutlou des taxes 

Bonifications de transport 
Art. 40. L'Administration expéditrice 

bonifie pour chaque colis: 
a) à l' Administration destinataire, les 

droits qui lui reviennent en vertu des dis
posi tions des articles 3 à 8 et 31; 

b) éventuellement. à chaque Adminis
tration intermédiaire, les droits fixés par 
les articles 3, 4, 6, 8 et 31; 

c) éventuellement, à l' Administration 
dont relève Ie port d'embarquement, la 
moitié du droit fixé par l'article 21. 

Reprises en cas de réexpédition ou de 
renvoi 

Art. 41. 1. En cas de réexpédition ou 
de renvoi d'un colis à !'origine, l' Adminis
tration réexpéditrice reprend sur l' Adminis
tration suivante la quote-part qui lui re
vient et Ie cas échéant: 

a) Ie° droit de dédouanement prévu à 
l'article 9; 

b) Ie droit de remise à domicile prévu 
à l'article 10, § 2; 

c) la taxe de l'avis au destinataire pré
vue à l'article 10, § 3; 

d) Ie droit de remballage prévu à l'ar
ticle 13; 

e) le droit de magasinage prévu à l'ar
ticle 14; 

f) la taxe de réexpédition prévue à l'ar
ticle 22, § 4; 

g) les droits non postaux dont elle se 
trouve à découvert. 

2. La même procédure est suivie par 
chaque Administration intermédiaire, ainsi 
qu'il est dit à l'article 125 du Règlement. 

Taxes d'exprès 
Art. 42. r. La taxe spéciale d'exprès prévue 
à l'article 15 , § 2, fait partie des bonifica
tions dévolues à l'Administration de desti
nation. 

2. Lorsqu'un colis exprès est réexpédié 
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sur un autre Pays sans que Ie remise en ait 
été tentée, cette taxe est bonifiée au nou
veau Pays de destination. Si celui-ci ne se 
charge pas de la remise par exprès. la taxe 
reste acquise à l' Administration du P ays de 
la première destination; il en est de même 
quand un colis exprès est tombé en rebut . 
. 3. En cas de réexpédition ou de renvoi 
à !'origine d'un colis exprès, la taxe com
plémentaire prévue à l'article 15, §§ 3 et 4, 
est reprise sur l' Administration correspon
dante par l'Administration qui a tenté la 
remise, sauf Ie cas ou cette ta:i<e lui a été 
versée lors de la présentation au domicile 
du destinataire. 

Taxe pour la réexpédition dans Je Pays 
de destination 

Art. 43. La taxe de réexpédition prévue 
à l'article 22, § 4, est acquise·, en cas de 
réexpédition ultérieure ou de renvoi à !'ori
gine_ au Pays qui a effectué la réexpédition 
dans les limites de son territoire. 

Taxes et droits divers 
Art. 44. 1. Sont acquis en entier à 

l'Administration qui les a perçus: 
a) la taxe prévue pour la demande de 

remise du colis franc de droits présentée 
postérieurement au dép6t (art. 12, § 1); 

b) Ie droit fixe appliqué aux avis de 
réception (art. 20); 

c) Ie droit prévu pour un colis tombé 
en rebut (art. 23, § 5); 

d) Ie droit appliqué aux réclamations et 
demandes de renseignements (art. 28, § 1); 

e) Ie droit d 'expédition oour les colis 
avec valeur déclarée (art. 30, § 4); 

f) la taxe applicable aux demandes de 
retrait ou de modification d'ardresse (art. 
19). 

2. Les droits de dédouanement d'avis 
d'arrivée, de remise à domicile et 'de ma
gasinage (art. 9, 10 et 14) sont asquis à 
l' Administration destinataire. Il en est de 
m~me du dr?it de commission (art. 12. § 3) 
qui est repns par cette Administration sur 
l' Administration expéditrice. 

3. Le droit de remballage (art. 13) est 
acquis à l'Administration dont relève le 
bureau qui a effectué les opérations de rem
ballage. 

Droit d 'assurance 
Art. 45. Pour les colis avec valeur décla

rée, l'Administration d'origine est redevable 
envers chacune des Administrations dont les 
services participent au transport et, Ie cas 
échéant, pour chacun de ces services, d'une 
quote-part de droit d'assurance fixée, par 
300 francs ou fraction de 300 francs décla
rés, à 5 centimes pour le transport territo
ria! et à 10 centimes pour Ie transport ma
ritime. 

CHAPITRE VII 
Dlsposltlons dlverses 

Application des règles de la Convention 
Art. 46. Les dispositions d 'ordre général 

qui figurent aux Titres I et II de la Con
vention sant applicables à !'échange des 
colis. 
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Co/is postaux à destination de Pays 
non contractants 

Art. 47. r. Les Administratiöns des Pays 
participant au présent Arrangement. qui 
entretiennent un échange de colis postaux 
avec des Pays non contractants, admettent, 
sauf opposition de ces Pays, toutes les 
autres Administrations participantes à pro
fiter de ces relati6ns. 

2. Pour Ie transit, par les services ter
restres ou maritimes des Pays signataires 
de l' Arrangement, les colis à destination ou 
en provenance d'un Pays non signataire de 
l' Arrangement sont assimilés, en ce qui con_ 
cerne Ie montant des quotes-parts d~ tran
sit, aux colis échangés. entre les Pays con
tractants. 

Surtaxe supérieure à 25 centimes par co/is 
Art. 48. Lorsque Ie Pays qui désire ad

hérer au présent Arrangement réclame la 
faculté de percevoir une surtaxe supérieure 
à 25 centimes par colis, Ie Bureau inter
national soumet la demande d 'adhésion à 
toutes les Administration participant à !'Ar_ 
rangement. Si , dans un délai de six mois , 
plus d'un tiers de ces Administrations ne 
se prononcent pas contre cette demande, 
elle est considérée comme admise. 

Approbation des propositions laites dans 
l'intervalle des réunions 

Art. 49. Pour devenir exécutoires, les 
propositions faites dans l'intervalle des 
réunions (art. 21 et 22 de la Convention) 
doivent réunir: 

a) l ' unanimité des suffrages, si'! s'agit 
de l'addition de nouvelles dispositions ou de 
la modification des dispositions des articles 
t à 23, 28 à 42, 44, 45, 49 et 50 du présent 
Arrangement, de tous les articles de son 
Protocole final et de l'article 145 de son 
Règlement; 

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit 
de la modification des dispositions autres 
que celles qui sont mentionnées sous la let
tre a); 

c) la majorité absolue, s'il s'agit de l'in
terprétation des dispositions du présent Ar
rangement, de son Protocole final et de son 
Règlement, hors Ie cas de dissentiment à 
soumettre à !'arbitrage prévu à l'articl~ 12 
de la Convention. 

Dlsposltions finales 

Mise à exécution et durée de l'Arrangement 

Art. 50. Le présent Arrangement sera 
mis à exécution Ie :ier juillet :1948 et de
meurera en vigueur pendant un temps in
déterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés 
ont signé Ie présent Arrangement en un 
exemplaire ,qui restera déoosé aux Archives 
du Gouvernement de la République Fran
çaise et <lont une copie sera remise à cha
que Partie. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 1947. 
(Suivent les signatures). 
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PROTOCOLE FIN AL DE L'ARRANGE
ME:YT 

Au moment de procéder à la signature de 
!' Arrangement concernant les col is postaux, 
conclu à la date de ce jour, les Plénipoten
tiaires soussignés sont convenus de ce qui 
suit: 

I 

E xploitation du service par les entreprises 
de transport 

r. Tout Pays ou la poste ne se charge 
pas actuellement du transport des colis 
postaux, et qui adhère à !' Arrangement, a 
la faculté <l'en faire exécuter les clauses 
par les entreprises de chemins de fer et de 
navigation. Il peut, en même temps, limiter 
ce service aux colis provenant ou à destina
tion de localités desservies par ces entre
prises. 

2. L'Administration postale de ce Pays 
doit s'entendre avec les entreprises de che
mins de fer et de navigation pour assurer la 
complète exécution, par ces dernières. de 
toutes les clauses de !' Arrangement, spécia
lement pour organiser Ie service d'échange. 

3. Elle leur sert d'intermédiaire pour 
toutes leurs relations avec les Administra
tions postales des autres Pays contractants 
et avec Ie Bureau international. 

II 

Services aériens 

r. Les dispositions concernant Ie trans
port des colis postaux par voie aenenne 
sont annexées à l' Arrangement et sont con
sidérées comme faisant -partie intégrante de 
celui-ci et de son Règlement. 

2. Toutefois, par d érogation aux dispo
sitions générales de !' Arrangement, la mo
dification de ces dispositions peut être en
visagée de temps à autre par une Confé
rence comprenant les représentants des Ad
ministrations directement intéressées. 

3. Cette Conférence peut être convoquée 
par l'intermédiaire du Bureau international 
à la demande de trois au moins de ces Ad
ministrations. 

4· L'ensemble des dispositions proposées 
par cette Conférence devra être soumis, par 
l'intermédiaire du Bureau international, au 
vote des Pays contractants. La décision sera 
prise à la majorité des voix exprimées. 

III 

Transit 

La faculté de ne pas assurer Ie transport 
des col is en transit par leur terri toire est 
accordée provisoirement à l' Afghanistan. à 
!'Iran et aux Colonies portugaises de l'Afri
que. 

IV 

Surtaxes 

Par exception aux dispositions des arti
cles 3, 4 et 7 de !'Arrangement et à titre 
provisoire, les Administrations énumérées 
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ei-après sont autorisées à percevoir, en de
hors des majorations prévues aux articles 5 
et 6, les surtaxes terminales et de transit 
indiquées dans les tableaux suivants. Les 
surtaxes du tableau I remplacent la surtaxe 
de 25 centimes pa r colis, p révue à l'article 
7 de l' Arrangement. 

t . Surtaxes termlnales 

N• Admlnlstratlon aut.orte6e 
d'ordre à perrevolr la 1urtaxe 

Algh.anlstan •• 
Alban1e .• 
Argenu.ne (U pubUQue). 

.Bollvle . • • • 

B~all • • 

Bula:arle .. 
Chili. 
Chine. 

ii- .Admlnlatratlon a utoriaée 
d"ordre à perce1olr la. aurtaxe 

Colomble (R6publlque) . 

10 f'.OniO beige . . 

11 DominJcaJne (IUpubll• 
que) • 

12 Egypte . 

lS E l Salvador (R6pubUque) 

14 Equateur . • . 
15 Xlpagne 

16 E t.hlople 

17 Ftnb.nde • 
18 Grtoe. 

19 . Gw.atim&la 
20 Ilal'U (R.ipubllque). 
21 l ndochlne •• 
22 Inde . • • 

23 Indea néerlandaae1 •. 
24. Iran • • • • 

Montan1. 
de la 

•urt.u• 
par colla 

• 
,0 

100 
75 1 ) 

' ) 

12'') 

Mont.ant 
de la 

1urt.axe • 
par coU1 

s 

centimes 

') 

Obtervatlona 

1) La A~, peut être élevée • 
l franc t5 par les bureau argeD• 
tlna de la Coata del SUI, Tlerra del 
Fuqo M Des adJ&centea. 

') La 1urtaxe peut 1'élevcr pour lee 
coli• J\UQU'l l ka, l 3 !nt.DCI; pour 
lea colia de plus de l jUIIQU'l fi kg: , 
l 7 rraoca, et pour les cell1 de plUJ 
de 5 Juqu'à 10 Je&, à l◄ fn..oc1, en 
l)f'OV6D&DCO ou à desUnat.lon des 
loe&lltá autrea que La Paz et. 
Onuo. 

') La 1urt.aH peut s'Hever à 2 rrancs 
25 pour Jea colls à dettlnation de 
certalna bureau élólgnéa. 

' ) Une aurtau corrwpondant &U 
tarU dea ooUs poet.au: du. aen,ke 
lnt.6rleW' chiooll eet perçue pro
vilolre.meot ,ur lee cxpEdiWiun on 
les deatlnat&lrel pour lea coU, 
orta:lnalrel et. l destioatlOD de la 
Chloe, e:roepU Sb&n&al et Caotoo . 

Obeervatlona 

1) L:a 1uriue..peut l'éleTer à t franc 
~r coli, à destlnaUon dea porte 
de mer, et. à 1 (raoc par kllog:ram• 
me on rraetlon de kllogramme 
pour lea coUa à desUnatlon dea 
autres loc:3.lltés.. 

' ) ') La 1urtaxe peut a'él&\'Cr pour les 

,o 

ool\1 Juaqu'à 1 kg, à 35 centime,: 
pou r Ier 001\1 de plus de l Ju14u'à 
3 ki, à I franc; pour lee colis tll' 
plua de 3 Juaqu'i 5 kg, à I franc 
75: pour les C'Olia de phtl de 5 
Julqu'à JO kg, à 3 franca 50; pour 
lea colia de pl111 de 10 juaqu'à 15 
q, à 5 fraod 25; pour Jes colls de 
plus de 15 ki, à 7 franca. 

100 ') ') Seulement pour lea burcaux du 

75 

125 

7• 

Soudan. 

' ) 1) La 11urt.axe peut a"élever pour Ie, 

1• 

colli JU-'lu'à l kg, à 40 centimes; 
pour lee coli• de plw de l Juaqu'à 
S kr, à 70 centimes; pour les oolla 
de pha de S Juaqu'L 5 ka:, à 1 r"oc 
25; pour Jea eoll1 de plu1 de 5 
Juaqu'à 10 kR, à 1 fni.nc 70; pour 
let colli de plu11 de 10 JulQu'à 15 
kg, à 2 franca 10: pour lea coli• de 
plu1 de 15 Ju.aqu'à 20 ki, à 2 fraii.ca 
60. 

75 •) •> Pour Ie parcours des eolil au-delà 

1• 
,0 

dea bureaux d'échange, tl ~t 
perçu 1ur tea destlnatalrea, à titre 
proviAolre, une aurtas.e correApoo• 
dant au tarlf dea colls du terylce 
lotérleur, 

75 ") ••) Pour certalna bureaus. élo~ 
75 11) 11) J.a •urtas.e peut être portée à l 

,0 

franc r>O pour les colls de plua de 
á JulQ.u'l lO kg. 

u) u) Pour Je parcours des coUs au-dell 
dea bure:i.us. d 'h:h.a.nge, une 1ur• 
tAse qui ne J)t'ut dépasaer Ie tarll 
:1ppllC11.ble aus. eolls du aemce 
lnthieur eat. admlae. 
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,.. 
d'oidre 

Admlnlst.ratlon autort.e 1 
à pe;rcovolr la 1urtue 

Montan.t 
de la 

aurt.tu:e 
pnr coUs 

Observationa 

25 

26 
27 

28 
29 
30 
Sl 
32 

"" .. .. 
36 

37 

• 

hlaode. 
ltaroc (à l'es.chaion de la 

Zone eap:ignole) 

Nicarogua, 
Norv~ 
Panama (MpubHque) 
Pérou 
Colonlea portupl&es de. 

l'AnaolA et. du Mozam
bique. , 

Slam . 
SuMe 
Turqule d'Asle 

UfUiU&Y (Répuouque 
Orlentale), . 

Véoé1u61A (EtaW-Unb) . 

3 

centlmee 

") 

60 

100 16) 

1• ,. 
1• ... 
") 

75 

" 75 11) 

75 
125 

11) La aurtaxe pent. s'élever pout lee 
colis Juaqu'à 1 ki, à i5 cenllmee ; 
pour lea colla de plus de l Juaqu'à 
5 ki, à 1 franc 25; pour lea cola 
de plua de 6 jusqu 'à 10 ki, à 1 
rmne 60. 

u) A l'es.eeptlon des bureaus. de 
Caaablaoca., Ma.ugan, Mog&dor , 
OudJa, 83.fl et Tauger. 

1 •) Pour Ie parcoun aes eolls au-delà 
dea bureaux d'échaoge, u ne 1ur
ta.xe qul nc peut dépaucr Ie tart! 
appUcable au.'t eolls du aervk:e 
totérleur eat admlse. 

11) La 1nrtaxe peut être portée à 2 
fraDal pour Jea eoUa ~ aux 
bureaus. élolgná dee chemloa <de 
fer et. des ~tel et dont. le traoapor1. 
est effectu6 par lea courrlen 
terreslrea. 

2. 'Surtaxes de transU 

AdmlnJ1t.n.Uou 
autodlée à 
percevolr la 

lurt&H 

Mootant de la aurt.ue pour les colla 

Cen• Cen- Cen- Cen• Cen- Oen• 
Umea Limes Umes t.lruca tl.mea Umes 

OblervaUona 

1 Araent.me (R6pu• 1} Seuleme:nt pour 
lea colli Lf1lnl.. 
port& par Ie 
ehemln de (er 
transandln. 

f 
'E 
,:: .. 

6 

• 
10 

11 

12 
lS 

1' 

bUque) '). • • • • 860 360 380 S60 

Brbll . . • • . • 70 60 50 

ChW 1 ) • • • • • 125 125 125 125 

Mootant de 14 1urt.a.s.e pour lea colli 
AdmtnlatraUon 

1· '• autorftée à -::i:,:t "C';!'I 

~

4 r~ 1~~ ◄ .,::i ~::i fîe._2i~~f ~ petcevolr la ··~ -= •~\-Î~ surta.xe l: ; ::: i!: C.:,::1.ll( ci. .... .:.c ci. .... ,ll( 

~:;::: ~e~ .g:eg 
~ . ~ 6 7 8 

Ceo• Ceo• Ceo- Ceo• Ceo• Ceo-
tl.mea üme, ""''" times time,, um" 

Chloo. .. 95 75 25 

Congo bela:e . •• 100 m 3,0 •2• 700 

:Ëgypte•) .. 270 , .. 800 

Equateur . 70 50 50 

Afrlque 6quatoriaJe 
frani;aile GO 150 200 ,oo 600 800 
Inde•) 70 .. .. 60 

I,aq 70 60 ,0 1'0 300 ,oo 
Panama (ILépubU• 
que)•) 

Pérou .• 70 60 ,0 

Turqu.Jo d'A.lle"). 2::0 . .. 200 100 100 50 

V6nésu6la (Etata• 
Unia). 70 60 ,0 100 160 200 

Oblervatlona 

1} SeuJement pour 
Je~ 001!1 en pro,. 
ven!l.nce ou à 
deat.l oaUon du 
Conao beige, en 
trawlt par Ie 
Soudan. 

1 ) Seulement. pour 
les colli .tra.lis· 
por t.61 à ~ven 
les terrttolrel de 
l'fnde. 

•> 35 centimes par 
kllogramme ou 
fracUoo de ldJo. 
ifllmme pour 
lCI colli orlgl• 
nalres de1 Paya 
d'outre-mer qui 
doh·ent traver• 
ser l'bthme par 
cbemlo de Ier, 
Juaqu'au mo
meot.oà la route 
entre Colón et 
Panama ten. 
mbe en aervlce.· 
Cett.e1urta.J:eest. 
perçue 1ur te 
deatloatatre. 

1) Pour lea colli de 
et pour l'lran 
tr:ivenant la 
volc TN!bbonde 
•E!Uroum• 
Bayet.ld, la I Uf• 
taxe de ch&que 
C9UPuÎ'e depolda 
peut et.re maJo
rée encore de 
1 franc 50. 
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V 
Surtaxes spéciales 

1. Tout colis en provenance ou à desti
nation de la Corse ou de 1' Algérie donne 
lieu à la perception sur l'expéditeur: I

0 du 
droit applicable au transport maritime n 'ex
cédant pas 500 milles marins; 

2 ° d'un droit territoria! supplémentaire 
égal, au maximum, à la moitié de la quote
part territoriale appliqueé aux colis en pro
venance ou à destination de la France con
tinentale. 

3. Le transport entre l'Espagne conti
nentale. d'une part, les îles Baléares, les 
possessions espagnoles du Nord de l'Afrique 
et les bureaux de la Zone espagnole du Ma
rne, d'autre part, donne lieu à la perception 
d'une surtaxe égale au droit applicable au 
transport maritime n'excédant pas 500 mil
les marins. Le transport entre l 'Espagne 
continentale, d'une part, et les îles Cana
ries, d'autre part. donne lieu à la percep
tion d'une surtaxe égale au droit applicable 
au transport maritime n'excédant pas rnoo 
milles marins. 

3. L'Administration portugaise a la fa
culté de percevoir une surtaxe de I franc 50 
par colis pour Ie transport entre Ie Portugal 
continental et les îles Madère et Açores. 

4 . Tout colis empruntant les services 
automibiles transdésertiques Iraq-Syrie ou 
Palestine donne lieu à la perception d'une 
surtaxe spéciale de 50 centimes, I franc 50, 

2 francs .50, 5 francs, 7 francs 50 et IO 

francs pour les colis des coupures du I, 3, 
s, IO, 15 et 20 kilogrammes. 

5. L e transport de colis entre !'Inde 
continentale, d 'une part, et les bureaux ex
ploités par l'Arministration indienne dans 
Ie golfe Persique et les îles Andaman, Nico
bar et Maldives, d 'autre part, donne lieu à 
la perception de surtaxes correspondant aux 
taux fixés à l'article 4 de !'Arrangement. 

6. Le transport entre les bureaux 
d 'échange de Göa. d'une part, et les bu
reaux d'échange de Damäo et Diu (Inde 
portugaise), d'autre part, donne lieu à la 
perception d'une surtaxe égale au droit ma
ritime ou territoria! applicable au même 
transport selon les articles 3 et 4 de 1' Ar
rangement. 

VI 1 

Tarifs spéciaux 

1. L'Inde et l'Iraq ont la faculté . d'ap
pliquer aux colis originaires de leur Pays 
un tarif gradué correspondant à différentes 
catégories de poids, à la condition que la 
moyenne des taxes ne dépasse pas la taxe 
normale, y compris la surtaxe et la taxe 
spéciale auxquelles ils auraient droit. 

2 • . Cette demière faculté est également 
accordée aux Pays qui adhéreront à 1' Ar
rangement dans l'intervalle jusqu'au pro
chain Congrès. 

VII 
Traitement spécial 

A titre d'exception, !'Inde et les Etats
Unis de Vénézuéla sont autorisés à perce-

S. 1948, I 418 

voir pour les colis postaux de la coupure de 
plus de I jusqu'à 3 kg la même taxe que 
celle qui est fixée pour les colis de la cou
poure de plus de 3 jusqu'à s kg. 

VIII 

Co/is avec valeur déclarée 

1. Par dérogation aux dispositions de 
l'article 30: 

a) Ie Congo beige est autorisé à perce
voir un droit supplémentaire d'assurance de 
ro centimes par 300 francs ou fraction de 
300 francs déclarés pour les colis avec va
leur déclarée en provenance ou à destina
tion de ses bureaux ou en transit par son 
territoire; 

b) 1' Administration argentine est auto
risée à percevoir un droit supplémentaire 
de IO centimes par 300 francs ou fraction 
de 300 francs déclarés pour les colis avec 
déclaration de valeur en provenance ou à 
destination des bureaux de la Costa del 
Sur, Tierra ,del Fuego et îles adjacentes; 

c) Ie transport entre la France conti
nentale, d'une part. 1' Algérie et la Corse, 
d'autre part, donne lieu, à la charge de 
l'expéditeur, pour les colis avec valeur dé
clarée, à un droit supplémentaire d'assu
rance de IO centimes par 300 francs ou 
fraction de 300 francs déclarés; 

d) !'Egypte est autorisée à porter à rn 
centimes par 300 francs ou fraction de 300 

francs déclarés Ie droit d'assurance des colis 
avec valeur déclarée en provenance ou à 
destination du Congo beige, en transit par 
Ie Soudan; 

e) l'Iraq est autorisé a percevoir un 
droit supplémentaire d'assurance de IO een_ 
times par 300 francs ou fraction de 300 

francs déclarés , pour les colis avec valeur 
déclarée empruntant les services automobi
les transdésertiques Iraq-Syrie ou Palestine. 

2. Tout colis avec valeur déclarée en 
provenance ou à destination de la Corse et 
de 1' Algérie donne lieu_ à la charge de l'ex
péditeur et à titre de droit territoria! corse 
ou algérien, à une taxe supplémentaire d'as
surance de 5 centimes par 300 francs ou 
fraction de 300 francs déclarés. 

IX 
Exceptions au principe de la responsabilité 

Par dérogation aux dispositions de l'ar
ticle 32, Ie Congo beige, !'Egypte (pour Ie 
Soudan) et l'Iraq sont autorisés à ne payer 
aucune indemnité pour l'avarie des colis 
originaires de tous les Pays, à destination 
du Congo beige, du Soudan ou de l'Iraq, et 
contenant des liquides et des corps facile
ment liquéfiables, des objets en verre et des 
articles de même nature fragile. 

X 
Dimensions et ·volume 

La Grèce. la Tunisie et la Turquie d'Asie 
ont la faculté de ne pas admettre provi
soirement les colis dont les dimensions ou 
Ie volume excéderaient Ie maximum auto-

' 



s. 1948, 1 418 

risé par l' Arrangement pour les services 
maritimes. 

XI 
Co/is encombrants 

1. Par dérogation à la disposition de 
l'artide 8 , § 1 , lettre a) , l 'Egypte (pour les 
bureaux du Soudan) a la faculté, dans ses 
relat ions avec les autres Pays , d e considérer 
comme encombrants les colis <lont l'une des 
dimensions dépasse 1 mètre ro ou <lont la 
somme de la Jongueur et du plus grand 
pourtour, pris dans un sens autre que celui 
de la longueur. dépasse 1 mètre 85. 

2. Sont considérés comme encombrants, 
lorsqu'ils sont adressés à des localités de la 
Colombie autres que Jes ports de mer, les 
colis <lont les dimensions sont supérieures à 
1 mêtre 05 de cöté ou <lont le somme de la 
longueur et du plus grand pourtour, pris 
dans un sens autre que celui de la longueur, 
dépasse 1 mètre Bo. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires ei
dessous ont dressé Ie présent Protocole, qui 
aura la même force et la même valeur que 
si ses dispositions .étaient insérées dans Ie 
texte même de l' Arrangement auquel il se 
rapporte, et ils l'ont signé en un exemplaire 
qui restera déposé aux Archives du Gou
vernement de la République Française et 
<lont une copie sera remise à chaque Partie. 

Fait à Paris. Ie s juillet 1947. 

(Suivant Jes si~atures). 

REGLEMENT D'EXECUTIO DE L'AR
RA ' GEMENT CO CERNA T LES 

COLIS PO TAUX 

Les soussignés, vu l'artide s de la Con
vention postale universelle condue à Paris, 
Ie s juillet 1947, ont, au nom de leurs Ad
ministrations respective. arrêté, d'un com
mun accord, les mesures suivantes pour 
assurer l'exécution de l'Arrangement con
cernant Jes colis postaux : 

CHAPITRE I 

DlsposltJons générales 

Acheminement 

Art. 101. 1. Chaque Administration est 
obligée d'acheminer, par les voies et moyens 
qu'elle emploie pour ses propres colis, les 
colis qui lui sont remis par une autre Ad
ministration pour être expédiés en transit 
par son territoire. En cas d'interruption 
d'une voie, les colis en transit qui devraient 
suivre cette voie sont acheminés par la rou
te disponible la plus utile. 

2. Le transit doit être effectué aux con
ditions fixées par !' Arrangement et par le 
Règlement, même lorsque !' Administration 
d'origine ou de destination d es colis n'a pas 
adhéré à l 'Arrangement. 

3. Dans les rapports entre Pays séparés 
par un ou plusieurs territoires intermé
diaires, les colis doivent suivre les voies 
<lont les Administrations intéressées sont 
convenues. 
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4. Les colis envoyés en fausse direction 
sont réexpédiés sur leur véritable destination 
par la voie la plus directe <lont peut dispo
ser l'Administration réexpéditrice. 

Mode de transmission 

Art. 102 . 1. L'échange des colis entre 
Pays limitrophes ou reliés entre eux au 
moyen d 'un service maritime direct est ef
fectué par les bureaux et dans les locaux 
désignés par les Administrations intéres
sées. 

2. A moins d 'arrangement contraire. la 
transmission des colis entre Pays non limi
trophes s'opère à découvert. 

3. Les Administrations intéressées peu
vent s'entendre pour établir des échanges 
en sacs . paniers ou compartiments dos avec 
feuilles de route directes; dans ce cas, les
dites Administrations arrêtent d'un commun 
accord les mesures nécessaires. 

4 . Toutefois, il est obligatoire de fermer 
des récipients dos lorsque, d'après la dé
daration d'une Administration intermé
diaire, Ie nombre des colis est de nature à 
entrayer ses opérations. 

Renseignements à lournir aux 
Administrations 

Art. 103. Les Administrations des Pays 
contractants qui entretiennent des échanges 
directs se notifient mutuellement, au moyen 
de tableaux conformes au modèle CP 1 ci
annexé, les renseignements concemant 
l'échange des colis. 

Voies de transmission et tm<es 

Art. 104. Au moyen des tablefaux CP 
1 reçus de ses correspondants, chaque Ad
ministration détermine les voies à employer 
pour la transmission de ses colis et les 
taxes à percevoir sur les expéditeurs, d'après 
les conditions dans lesquelles s'effectue le 
transport intermédiaire. 

CHAPITRE II 

DlsposltJons appllcables à to ns les colls 

Vérification des colis 

Art. 105. La manière de voir du bureau 
expéditeur, en ce qui conceme le calcul exact 
du volume, du poids ou des dimensions, doit 
être considérée comme prévalant, sauf er
reur évidente. 

Conditionnement des colis 

Art. 106. Pour être admis au transport, 
tout co lis doi t: 

a) porter, en caractères latins. l'adresse 
exacte du destinataire ainsi que celle de 
l'expéditeur. Les adresses au crayon ne sont 
pas admises; toutefois , sont acceptés les 
colis <lont l'adresse est écrite au crayon
encre, sur un fond préalablement mouillé. 
L'adresse doit être écrite sur le colis même 
ou sur une étiquette attachée solidement à 
ce dernier, de manière qu'elle ne puisse se 
détacher. Il est recommandé d'insérer dans 
l'envoi une copie de la suscription avec 
mention de l'adresse de l'expéditeur; 
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b) être emballé et fermé d'une mamere 
qui réponde au poids et à la nature du con
tenu ainsi qu'au mode de transport et à sa 
durée. L'emballage et la fermeture doivent 
préserver assez efficacement Ie contenu pour 
que celui-ci ne puisse pas être détérioré par 
la pression ou au cours des manipulations 
et pour qu'il soit impossible d'y porter at
teinte sans laisser une trace apparente de 
violation. Toutefois, sont acceptés sans em
ballage les objets qui peuvent être em
boîtés, ou réunis et maintenus par un lien 
solide muni de plombs ou de cachets. de 
manière à former un seul et même colis ne 
pouvant se désagréger. Il n'est pas exigé, 
non plus, d'emballage pour les colis d'une 
seule pièce, tels que pièces de bois, pièces 
métalliques, etc., qu'il n'est pas dans les 
usages du commerce d'emballer. L'embal
lage des colis qui doivent être transoortés 
sur de longues distances ou supporter de 
nombreux transbordements et manipula
tions, et notamment !'emballage des colis 
à destination des Pays éloignés. doit être 
particulièrement solide et bien conditionné. 
Les objets pouvant blesser les agents des 
postes ou endommager les autres envois 
doivent être emballés de façon à évi ter tout 
<langer; 

c) présenter des espaces suffisants pour 
permettre l'inscription des indications de 
service ainsi que l'application des timbres 
et des étiquettes. 

Emballages spéciaux. Signalisation des co/is 
contenant des films et du celluloïd 

Art. 107. 1. Lorsque Ie contenu des co
lis est composé de métaux précieux, il est 
indispensable d'employer pour !'emballage, 
soit des boîtes en métal résistant, soit des 
caisses en bois d'une épaisseur d'au moins 1 

centimètr.e pour les colis jusqu'à 10 kilo
grammes et de 1 ½ centimètres pour les 
colis de plus de 10 kilogrammes, soit enfin 
des doubles sacs sans coutures. Toutefois, 
lorsqu'il est fait usage de caisses en bois con
treplaqué, leur épaisseur peut être limitée à 
5 millimètres, à la condition que les arêtes 
de ces caisses soient renforcées au moyen 
de comières. 

2. Les liquides et les corps facilement 
liquéfiables doivent être expédiés dans un 
double récipient. Entre Ie premier (bouteille, 
flacon, pot, boîte, etc.) et Ie second (boîte 
en métal, en bois réstitant en päte de bois 
ou en carton ondulé de solide qualité) est 
ménagé, autant que possible, un espace qui 
doit être rempli de sciure, de son ou de 
toute autre matière absorbante ou protec
trice. Cette demière condition est obliga
toire lorsque Ie premier récipient est par
ticulièrement fragile. 

3. Les poudres sèches colorantes. telles 
que Ie bleu d 'aniline, etc., ne sont admises 
que dans des boîtes en métal résistant, pla
cées à leur tour dans des boîtes en bois ou 
en carton ondulé de bonne qualité, avec de 
la sciure ou toute autre matière absortante 
ou protectrice entre les deux emballages. 
Les poudres sèches non colorantes doivent 
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être placées dans des boîtes en métal, en 
bois ou en carton; ces boîtes doivent être 
elles-mêmes enfermées dans un sac en toile 
ou en parchemin. 

4. Lorsqu'ils sont admis par toutes les 
Ádministrations appelées à participer au 
transport: 

a) les colis contenant des allumettes, des 
capsules et des cartouches métalliques char
gées pour les armes à feu portatives et des 
éléments de fusées d'artillerie inexplosibles 
doivent être solidement emballés à l'in
térieur et à l'extérieur dans des caisses ou 
des barils. L e contenu doit, en outre. être 
indiqué tant sur Ie bulletin d'expédition 
que sur !'envoi m ême. 

b) les colis contenant des films, du cel
luloïd brut ou des objets fabriqués en cellu
loïd, ainsi que les bulletins d'expédition qui 
s'y rapportent, doivent être munis, du cöté 
de la suscription, d 'une étiquette très appa
rente de couleur blanche portant, en gros 
caractères noirs. la mention: .,Celluloïd! A 
tenir loin du feu et de la lumière!" 

Bulletins d'expédition et déclarations 
en douane 

Art. 108. 1. Chaque colis doit être ac
compagné d 'un bulletin d'expédition en car
ton résistant de couleur blanche et du nom
bre requis de déclarations en douane, con
formes aux modèles CP 2 et CP 3 ci-an
nexés. Les déclaratiot;ts en douane sont so
lidement attachées aux bulletins d 'expé
dition. 

2. L 'expéditeur peut ajouter sur Ie cou
pon du bulletin d 'expédition une commu
nication relative au colis. Il doit, en outre, 
indiquer, au verso du bulletin d'expédition, 
soit par écrit, soit en soulignant la contex
ture imprimée, la manière dont il entend 
disposer du colis au cas ou la livraison ne 
pourrait être effectuée. Cette annotation, 
qui doit être libellée en français ou dans 
une langue connue dans Ie Pays de desti
nation. est reproduite sur Ie colis même. 
Les dispositions suivantes sont seules ad
mises: 

a) que Ie colis soit renvoyé immédiate
ment ou à l'expiration d 'un délai de ... 
jours; 

b) que Ie colis soit réexpédié au même 
destinataire dans une autre localité; 

c) que Ie colis soit remis ou réexpédié 
à un autre destinataire (éventuellement 
sans perception du montant du rembourse
ment ou contre payement d'une somme in
férieure • à celle qui était indiquée primi
tivement) ; 

d) que l'expéditeur soit informé par un 
avis de la non-remise de son colis; 

e) que l'avis de non-remise soit adressé 
à un tiers dans le Pays de destination du 
colis; 

f) que le colis soit vendu aux risques 
et périls de l'expéditeur; 

g) que le colis soit traité comme aban
donné. 

3. Un seul bulletin d'expédition accom
pagné du nombre de déclarations en douane 
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requis pour un colis isolé peut servir pour 
plusieurs colis ordinaires jusqu'au nombre 
de trois, émanant du même expéditeur, sou
mis à la même taxe et destinés à la 
même personne. Cette disposition n'est 
pas applicable aux colis expédiés con
tre remboursement, avec déclaration de va
leur, ou à remettre aux destinataires francs 
de droits , colis pour lesquels les documents 
collectifs ne sont pas admis. Chaque Pays 
peut toutefois exiger un bulletin d'expé
dition et Ie nombre precrit de déclarations 
en douane par colis. 

4. Les Administrations n'assument au
cune responsabilité du chef des déclara
tions en douane. 

Co/is francs de droits 

Art. 109. 1. Les bulletins d'expédition 
des colis à remettre francs de droits aux 
destinataires, de même que la suscription 
de ces colis, doivent porter l'en-tête très 
apparent "Franc de droits" ou une men
tion analogue dans la langue du Pays d'ori
gine. Les adresses des colis ainsi que les 
bulletins d 'expédition sont pourvus d'une 
étiquette de couleur jaune portant égale
ment, en gros caractères, l'indication "Franc 
de droits". 

2. Tout colis expédié franc de droits est 
accompagné d'un bulletin d'affranchisse
ment conforme au modèle CP 4 ci-annexé, 
confectionné en carton de couleur jaune et 
dont Ie recto est rempli par Ie bureau ex- . 
péditeur. Le bulletin d'affranchissement est 
solidement attaché au bulletin d'expédition. 

3. Dans Ie cas ou l'expéditeur d 'un colis 
demande. postérieurement au dépöt, de re
mettre !'envoi franc de droits, Ie bureau 
d'origine en avertit Ie bureau destinataire 
par une note explicative transmise sous re
commandation en y joignant Ie bulletin 
d'affranchissement, dûment rempli au rec
to. Ce dernier bureau appose sur l'adresse 
du colis ainsi que sur Ie bulletin d'expédi
tion l'étiquette prévue au § 1. 

Avis de réception 

Art. no. 1. Les colis dont l'expéditeur 
demande un avis de réception doivent por
ter l'annotation très apparente "Avis de 
réception" ou l'empreinte d'un timbre 
"A.R .". La même m e ntion est reproduite 
sur les bulletins d'expédition. 

2. Ces colis sont accompagnés d'une for
mule conforme au modèle C 5 annexé au 
Règlement de la Convention; c~tte for
mule est établie par Ie bureau d'origine ou 
par tout autre bureau à désigner par !' Ad
m inistration expéditrice, et jointe au bulle
t in d 'expédition du colis auquel elle se rap
porte. Si elle ne parvient pas au bureau de 
destination. celui-ci dresse d'office un nou
vel avis de réception. 

3. Le bureau de destination renvoie 
la formule C 5, dûment remplie, dans Ie 
courrier ordinaire, à découvert et en fran
chise de port, à l'adresse de l'expéditeur du 
colis. 

4. 'Lorsque l'expéditeur réclame un avis 
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de réception qui ne lui est pas parvenu 
dans les delais voulus, il est procédé con
formément aux règles tracées à l 'article n1 
ei-après. Dans ce cas, il n'est pas perçu une 
deuxième taxe et Ie bureau d'origine inscrit 
en tête de la formule C 5 la mention "Du
plicata de !'avis de réception, etc.". 

Avis de ráception demande postérieurement 
au dépot 

Art. III. 1. Lorsque l'expéditeur de
mande un avis de réception postérieurement 
au dépöt du colis, Ie bureau d'origine rem
plit une formule C 5. La formule C 5 est 
attachée à une réclamation CP 5 mention
née à l'article 131 ei-après; cette réclama
tion, après avoir été revêtue d'un timbre
poste représentant la taxe due, est traitée 
selon les prescriptions dudit article 131, 
sauf que, en cas de livraison régulière du 
colis. du bureau de destination retire la 
formule CP 5 et renvoie la formule C 5 à 
!'origine de la manière prescrite à l'article 

· uo, § 3. 
2. Toutefois, dans les Pays ou Ie service 

des colis postaux n 'est pas exécuté par l'Ad
ministration des postes, la perception de la 
taxe est constatée sur la formule CP 5, soit 
par l'apposition d'une vignette spéciale, 
soit par l'indication du montant de cette 
perception. 

Avis d'embarquement 

Art. n2. 1. Les colis pour lesquels l'ex
péditeur demande un avis d'embarquement 
doivent être désignés au moyen d'une éti
quette "Avis d'embarquement'' apposée 
tant sur les colis que sur Ie bulletin d'ex
pédition. 

2. Ces colis sont accompagnés d'une for_ 
mule conforme au modèle CP 6 ci-annexé; 
cette formule doit indiquer très clairement 
Ie port ou Ie Pays d'ou !'avis d'embarque
ment doit être renvoyé. Chaque formule ne 
peut se rapporter qu'à un seul colis, même 
s'il s'agit de colis mentionnés sur un seul 
bulletin d'expédition. 

3. Si un colis accompagné d'un avis 
d'embarquement est compris dans une dé
pêc,he close expédiée en transit par Ie port 
d'embarquement intéressé, Ie bureau 
d'échange expéditeur de la dépêche retire 
l'avis d'e mbarquement joint aux papiers 
d'accompagnement du colis et !'annexe à la 
feuille de route, formule CP 12 correspon
dante, après y avoir apporté les annotations 
nécessaires. La bonification de la part de 
droit revenant au Pays d'embarquement a 
lieu au moyen de cette feuille de route, qui 
e~t _complétée par l'indica~~on "Nombre 
d avis d embarquement. . . . . 

4. Le bureau d'échange qui assure l'em
barquement du colis ou de la dépêche rem
plit la formule d'avis suivant Ie texte im
primé et la renvoie directement à l'expé
diteur. 

5. Lorsque l'expéditeur réclame un avis 
d'embarquement qui ne lui a pas été ren
voyé dans un délai normal, la feuille de 
réclamation, accompagnée d'une nouvelle 
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formule CP 6, est traitée selon les disposi
tions de l'article 131. Le bureau d'origine 
apporte sur cette fomule la suscription 
" Duplicata de !'avis d 'embarquement" . Le 
droit d 'avis d 'embarquement n'est pas perçu 
à nouveau. 

Co/is des prison.niers de guerre et personnes 
assi'mi/ées 

Art. II3 . r. Les colis jouissant de la 
franchise de taxes prévue à l'article 18 de 
!'Arrangement doivent porter au recto. se
Ion Ie cas, la mention "Service des prison
niers de guerre" ·ou "Service des prisonniers 
civils". 

2. Les indications prévues au § 1 doi
vent également être portées au recto des 
bulletins d'expédition se rapportarit à ces 
colis; elles peuvent être suivies d'une tra- . 
duction dans une autre langue, aussi bien 
en ce qui conceme les colis que les bulle
tins d'expédition. 

CHAPITRE III 
Colls avec valeur déclarée 

Conditionnement des colis 
Art. II4· r. Indépendamment des pres

criptions générales prévues aux articles 106 

et 107_ tout colis avec valeur déclarée doit 
être scellé par des cachets indentiq ues à la 
cire, par des plombs ou par un autre moyen 
efficace, avec empreinte ou marque spé
ciale uniforme de l'expéditeur. Les cachets 
ou scellés, de même que les étiquettes de 
toute nature et, Ie cas échéant, les timbres
poste apposés sur ces colis doivent être es
pacés, de façon à ne pouvoir cacher des lé
sions de !'emballage. Les étiquettes et les 
timbres-poste ne doivent pas non plus être 
repliés sur les deux faces de !'emballage de 
manière à couvrir la bordure. L e cas 
échéant. les étiquettes sur lesquelles figure 
l'adresse des colis avec valeur déclarée ne 
peuvent pas être collées sur !'emballage 
même. 

2. Les colis avec valeur déclarée ainsi 
que leurs bulletins d'expédition doivent 
être revêtus d'une étiquette de couleur rou
ge conforme au modèle CP 7 ci-annexé, 
avec l'indication en caractères latins de la 
lettre V, du nom du bureau d'origine et du 
numéro d'ordre du colis. 

3. Toutefois, les Administrations ont la 
faculté de revêtir les colis avec valeur dé
clarée et leurs bulletins d'expédition de 
l'étiquette CP 8 prévue à l'article 120 ei
après et d'une étiquette de couleur rouge, 
de petites dimensions, portant, en gros ca
ractères. la mention "Valeur déclarée". 

lndication du montant de Ia valeur 
Art. u5. 1. La déclaration de la va

leur doit être exprimée dans la monnaie du 
Pays d 'origine et être inscrite par l 'expédi
teur sur Ie colis et Ie bulletin d'expédition, 
en caractères latins, en toutes lettres et en 
chiffres arabes, sans ratures ni s"urcharges, 
même approuvées. L'indication relative au 
montant de la déclaration de valeur ne peut 
être faite au crayon. 
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2 . Le montant de la déclaration de va
leur doi t être converti en francs-or par l' ex
péditeur ou par l'Administration d 'origine. 
Le résultat de la conversion doit être indi
qué par de nouveaux chiffres placés à cöté 
ou au-dessous de ceux qui représentent le 
montant de la déclaration dans la monnaie 
du Pays d'origine. Cette disposition n'est 
pas applicable aux relations directes entre 
Pays ayant une monnaie commune. Le 
montant en francs-or doit être souligné d'un 
fort trait

1 
au crayon de couleur. 

Indication du poids 

Art. II6. Le poids exact, en grammes, de 
chaque colis avec valeur déclarée doit être 
inscrit par l' Administration d 'origine: 

a) sur l'adresse du colis ; 
b) sur Ie bulletin d'expédition, à la 

place à ce réservée. 

Déclaration fraudu/euse 

Art. 117. Lorsque des circonstances quel
conques ou les réclamations des intéressés 
viennent à révéler l'existence d'une décla
ration frauduleuse de valeur supérieure à 
la valeur réelle insérée dans un colis, avis 
en est donné à l'Administration d'origine, 
dans Ie plus bref délai possible et, Ie cas 
échéant, avec les pièces de !'enquête à 
l'appui. 

CHAPITRE IV 

Colls urgents 

Etiquette 

Art. II8. Les colis urgents et les bulle
tins d'expédition y afférents doivent porter 
une étiquette avec l'indication très appa
rente "Urgent". 

Transmission et dédouanement. 
Comptabilité 

Art. IIg. 1. Les Administrations qui 
participent à !'échange des colis urgents 
s'entendent pour assurer la transmission 
rapide et, autant que possible, directe de 
ces colis, et elles prennent des mesures pour 
en accélérer Ie dédouanement. 

2. Elles arrêtent également d'un com
mun accord les mesures nécessaires pour la 
comptabilité. 

CHAPITRE V 

Opératlons au départ et á l'arrlvée 

Numéro d'ordre et lieu de dépot 
Art. x20. x. Chaque colis, ainsi que Ie 

bulletin d'expédition qui s'y rapporte, doit 
être revêtu d'une étiquette conforme au 
modèle CP 8 ci-annexé indiquant, de ma
nière apparente, Ie numéro d 'ordre et le 
nom du bureau de dépöt. Cette prescription 
ne s'applique pas aux colis avec valeur dé
clarée revêtus de l 'étiquette CP 7 prévue à 
l'article II4, § 2. 

2. Le même bureau d 'origine ne peut 
employer en même temps deux ou plusieurs 
séries d'étiquettes, sauf Ie cas ou les séries 
sont complétées par un caractère distinctif. 
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Application du timbre à date et indication 
du poids 

Art. 121. 1 . Le bulletin d'expédition est 
frappé par Ie bureau d'origine, du cöte de 
la suscription, du timbre indiquant Ie lieu 
et la date du dépélt. 

2. Le poids, en kilogrammes et centai
nes de grammes, de chaque colis sans valeur 
déclarée doit être inscrit par Ie bureau 
d'origine sur Ie bulletin d'expédition à la 
place réservée à eet effet. Les fractions de 
centaines de grammes sont arrondies à la 
centaine supérieure. 

Co/is exprès 

Art. 122. Les colis à remettre par ex
près ainsi que les bulletins d'expédition cor
respondants sont pourvus. autant que pos
sible cöté de l'indication du lieu Ie desti
nation, d'une étiquette imprimée, de cou
leur rouge fo~c~, portant en gros caractères 
Ie mot "Expres . 

Co/is encombrants et co/is fragiles 

Art. 123. 1. Sous réserve de l'observa
tion des prescriptions des articles 106 et 
107, relatives au conditionnement et à !'em
ballage, les colis fragiles doivent être revê
tus . soit par l'expéditeur, soit par Ie bu
reau d'origine, d'un étiquette à image, re
présentant un verre imprimé en rouge sur 
fond blanc. 

2. En cas de transmission en dépêches 
doses, ces colis doivent être insérés dans 
des récipients distincts, dûment revêtus de 
l'étiquette prévue au paragraphe précédent. 

3. Les bulletins d'expédition se rappor
tant aux colis encombrants et aux colis 
fragiles doivent être revêtus au recto d'une 
m ention en gros caractères "Colis encom
brant" ou "Colis fragile" . Cette mention 
peut être remplacée par une étiquette im
primée. 

Renvoi des bulletins d 'a ffranchissement. 
Récupération des droits avancés 

Art. 124. 1. Après la livraison au desti
nataire d'un colis franc de droits , Ie bureau 
qui a fait !'avance des frais de douane ou 
autres pour Ie compte de l'expéditeur com
plète, en ce qui Ie conceme, les indications 
qui figurent au verso du bulletin d'affran
chissement et transmet ce dernier, accom
pagné des pièces justificatives, au bureau 
d'origine du cols; cette transmission a lieu 
sous enveloppe fermée. sans indication du 
contenu. 

2. Toutefois, chaque Administration a 
Ie droit de faire effectuer, par des bureaux 
spécialement désignés, Ie renvoi des bulle
tins d 'affranchissement grevés de frais et de 
demander que les bulletins soient transmis 
à un bureau déterminé. Le nom du bureau 
auquel les bulletins doivent être renvoyés 
est inscrit, dans tous les cas, par Ie bureau 
expéditeur du colis au recto du bulletin 
d'affranchissement. 

3. Lorsqu'un colis qui porte l'en-tête 
,,Franc de droits" parvient au service desti_ 
nataire sans bulletin d'affranchissement, Ie 
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bureau chargé du dédouanement établit un 
duolicata de ce bulletin sur lequel il men
tionne Ie nom du Pays d'origine et, autant 
que possible la date de dépélt du colis. Lors
que Ie bulletin d'affranchissement est perdu 
après livraison du colis, un duplicata est 
établi dans les mêmes conditions. 

4. Les bulletins d'affranchissement af
férents aux colis qui, pour un motif quel
conque,- sont renvoyés à !'origine doivent 
être annulés par les soins de l' Administra
tion destinataire et être attachés aux bulle
tins d'expédition. 

5. A la réception d'un bulletin d'affran
chissement indiquant les frais déboursés par 
Ie service destinataire, l' Administration 
d'origine convertit Ie montant de ces frais 
dans sa propre monnaie à un taux qui ne 
doit pas être supérieur au taux fixé pour 
l'émission des mandats de poste á destina
tion du Pays correspondant. Le résultat de 
la conversion est indiqué dans Ie corps de la 
formule et sur Ie coupon latéral. Après avoir 
recouvré Ie montant des frais, Ie bureau 
d'origine remet à l'expéditeur Ie coupon du 
bulletin et, Ie cas échéant. les pièces justifi
catives. 

Réexpédition 

Art. 125. 1. Les colis réexpédiés par 
suite de fausse direction ne peuvent être 
frappés de droits de douane ou autres par 
l'Administration réexpéditrice. Lorsque eet
te dernière renvoie un colis à l' Administra
tion qui l'a acheminé en dernier lieu, elle 
lui restitue les bonifications qu'elle a re
çues et signale l'erreur par un bulletin de 
vérification. Dans les autres cas et si Ie 
montant des taxes qui lui ont été attribuées 
est insuffisant pour couvrir les frais de ré
expédition qui lui incombent, l'Administra
tion réexpéditrice bonifie à l' Administration 
à laq uelle elle rem et Ie col is les droi ts de 
transport que comporte l'acheminement; 
elle se crédite ensuite de la somme dont 
elle est à découvert par une reprise sur Ie 
bureau d'échange qui a transmis en dernier 
lieu Ie colis en fausse direction. Le motif de 
cette reprise est notifié à ce bureau au 
moyen d'un bulletin de vérification. 

2. Lorsqu'un colis a été admis à tort à 
l'expédition par suite d 'une erreur impu
table au service postal et doit, pour ce mo
tif, être renvoyé au Pays d 'origine, l'Admi
nistration qui restitue Ie colis alloue à l 'Ad
ministration qui Ie lui a livré les bonifi
cations qu'elle en a reçues. Lorsque Ie ren
voi est la conséquence d'une erreur de l'ex
péditeur ou d'une des interdictions prévues 
à l'article 16 de l' Arrangement, les frais de 
transport qui résultent de l'opération sont 
à la charge des expéditeurs. Chaque Admi
nistration se crédite de sa quote-part par 
une reprise, ainsi qu'il est indiqué aux §§ 
3 à 6 ei-après pour les colis réexpédiés. 

3. Les colis réexpédiés par suite de 
changement de résidence des destinataires 
ou d 'une erreur imputable à l'expéditeur 
sont grevés à la charge des destinataires, 
par l' Administration distributrice, d 'une 
somme représentant Ie montant des quotes-
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parts revenant aux diverses Administrations 
qui ont participé au transport de réexpé
dition et des autres taxes et droits prévus 
aux articles 41, 42 et 43 de l' Arrangement. 

4. L' Administration réexpéditrice se cré
dite sur l'Administration intermédiaire ou 
sur l' Administration de la nouvelle destina
tion du montant de la somme kui lui est 
due. Dans les cas ou Ie Pays de réexpédition 
et celui de la nouvelle destination ne sont 
pas limitrophes, la première Administration 
intermédiaire qui recoit un colis réexpédié 
se crédite du montant qui lui et dû et de 
cel ui qui revient à l' Administration réexpé
ditrice, en débitant l' Administration à la
quelle elle livre Je colis; cette dernière, à 
son tour, si elle n'est elle-même qu'un in
termédiaire, répète, sur l' Administration 
suivante, Je montant qui lui est dû, cumulé 
avec cel ui dont elle a tenu compte à l' Ad
ministration précédente. La même opération 
se poursuit dans les rapports entre les dif
férèntes Administrations participant au 
transport, jusqu'à ce que Ie colis parvienne 
à l' Administration chargée de la livraison. 

5. Lorsque la taxe de transport et les 
autres taxes et droits prévus aux articles 
41, 42 et 43 de l' Arrangement sont acquit
tés au moment de la réexpedition, Ie colis 
est traité comme s'il était adressé directe
ment par Ie Pays réexpéditeur au Pays de 
la nouvelle destination. Dans ce cas, aucune 
taxe de transport n'est perçue sur Je desti
nataire. 

6. Les frais repris doivent être indiqués 
(droits de transport, droit de magasinage, 
droits de douane, etc.) sur Ie bulletin d'ex
pédition ou, si ce n'est pas possible, sur un 
bordereau joint à ce document. 

7. Les dispositions des §§ 3, 4 et 6 sont 
appliquées également aux colis postaux en 
transit qu'une Administration intermé
diaire doit acheminer par une voie plus 
coûteuse en raison d'interruption de Ja voie 
ordinaire pour laquelle Jes taxes sont boni
fiées. 

8. L es colis sont réexpédiés dans leur 
emballage primitif; ils sont accompagnés du 
bulletin d 'expédition établi par Ie bureau 
d'origine. Si Je colis doit, pour un motif 
quelconque, être remballé ou si Ie bulletin 
d'expédition primitif doit être remplacé par 
un bulletin supplémentaire. il est indispen
sable que Ie nom du bureau d'origine du 
colis, Ie numéro d'ordre primitif et, autant 
que possible, la date de dépöt audit bureau 
figurent tant sur Ie colis que sur Ie bulletin 
d' expédi tion. 

g. Dans Ie cas ou l'essai de remise d'un 
colis exprès à domicile par un porteur spé
cial est resté infruct ueux, Ie bureau réexpé
diteur doit barrer l'étiquette ou la men
tion "Exprès" par deux forts trai ts trans
versaux. 

Rebu?s. Avis de non-remise 

Art. 126. r. Lorsque, par une annota
tion portée au verso du bulletin d'expédi
tion et sur Ie colis . l'expéditeur a demandé 
à être avisé de la non-remise de son envoi, 
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l'Administration destinataire transmet, sous 
pli recommandé, à l' Administration expé
ditrice, après l'avoir complété, un avis de 
non-remise conforme au modèle CP g ci
annexé. Cet avis est renvoyé au bureau qui 
l'a établi, avec Jes instructions de l'expédi
teur et avec Ie bulletin d'expédition. 

2. Lorsqu'il s'agit de plusieurs colis dé
posés simultanément par Ie même expédi
teur, à l'adresse du même destinataire. il 
est permis de n 'envoyer qu'un avis de non
remise, même si ces colis étaient accom
pagnés de plusieurs bulletins d'expédition. 
Dans ce cas, tous ces bulletins sont annexés 
à l'avis de non-remise. 

3. Lorsque l'avis de non-remise est en
voyé à un tiers désigné au verso du bulletin 
d'expédition, ce dernier document n'est pas 
annexé à !'avis. 

4. Un avis modèle CP g doit également 
être établi pour signaler à l' Administration 
d'origine Jes colis retenus d'office en cours 
de transport, soit par la poste, soit par la 
douane, ou tombés en souffrance pour cause 
d'avarie. de spoliation ou toute autre cause 
de même nature. Dans ce cas, l'avis de 
non-remise doit porter, d'une manière ap
parente, la m ention "Colis retenu d'office". 
Toutefois, cette mesure n'est pas obliga
toire dans les cas de force majeure, ou lors
que Ie nombre des colis retenus d'office en 
cours de transport (mesure douanière. in
terruption accidentelle du trafic, etc.) est 
tel que l'envoi d'un avis est matériellement 
impossible. 

5. En règle générale, Jes avis de non
remise sont échangés entre Ie bureau de 
destination et Ie bureau d'origine. Toute
fois. chaque Administration peut demander 
que les avis qui concernent son service 
soient transmis à son Administration cen
trale ou à un bureau spécialement désigné. 
IJ appartient à l' Administration d'origine 
d'aviser l'éxpéditeur. L 'échange des avis de 
non-remise doit être accéléré autant que 
possible par tous les bureaux intéressés. 

6. Lorsque des colis ayant donné lieu à 
un avis sont retirés ou réexpédiés avant la 
réception des instructions de l'expéditeur, 
celui-ci doit en être prévenu par l'intermé
diaire du bureau d'origine. Si l'avis a été 
envoyé à un tiers désigné au verso du bul
letin d'expédition, cette information doit 
être adressée au tiers. S'il s'agit d'un colis 
grevé de remboursement et si le mandat 
R 4 mentionné à l'article 103, § 1, du Rè
glement de !'Arrangement concernant Jes 
envois contre re mboursement a · déjà été 
transmis à l'expéditeur. il n'est pas néces
saire d'aviser ce dernier. 

7. Lorsque l' Administration destinataire 
ou intermédiaire n'a pas observé les instruc
tions données, soit au moment du dépot par 
une annotation portée au verso du bulletin 
d'expédition et sur l'adresse du colis , soit en 
réponse à l'avis de non-remise, elle est 
tenue de prendre à sa charge les frais de 
transport (aller et retour) et les autres 
droits éventuels <lont l'annulation n'a pas 
eu lieu. Toutefois, les frais payés à l'aller 
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restent à la charge de l'expéditeur si, lors 
du dépöt du colis ou en réponse à l'avis de 
non-remise, il a été prescrit de faire vendre 
Ie colis ou d'en faire abandon en cas de 
non-livraison. 

Rebuts. Instructions de l'expéditeur 

Art. 127. 1. En réponse à !'avis de non
remise qui lui a été transmis conformément 
aux dispositions de l'article 126, l'expédi
teur peut demander: 

a) que Ie destinataire primitif soit avisé 
encore une fois; 

b) que l'adresse du colis soit rectifiée ou 
complétée; 

c) que Ie colis soit remis à un autre 
destinataire ou qu'il soit réexpédié sur une 
autre destination pour être remis au desti
nataire primitif ou à une autre personne; 

d) qu'un colis grevé de remboursement 
soit remis à une autre personne contre per
ception du montant du remboursement in
diqué ou qu'il soit remis au destinataire 
primitif ou à une autre personne sans per
ception du montant du remboursement ou 
contre payement d 'une somme inférieure à 
celle qui était indiquée primitivement. Si 
Ie montant du remboursement est réduit, 
une nouvelle formule R 4 doit être établie 
conformément aux prescriptions de l'article 
108 du Règlement de l' Arrangement con
cemant les envois contre remboursement; 

e) que Ie colis soit remis au destinat aire 
primitif ou à une autre personne sans per
ception des frais dont il est grevé. Dans ce 
cas, un bulletin d 'affranchissement doit être 
établi conformément aux prescriptions de 
l'article 109; 

f) que Ie colis lui soit immédiatement 
renvoyé; 

g) que Ie colis soit vendu à ses risques 
et périls; 

h) que Ie colis soit traité comme aban
donné. 

2. Le tiers auquel !'avis de non-remise 
a été adressé conformément à la demande 
de l'expéditeur (art. 108, ~ 2, lettre e), peut 
faire les mêmes demandes que l'expéditeur. 
Il peut, en outre, demander que Ie colis soit 
immédiatement renvoyé à l'expéditeur. 

3. Aucune demande autre que celles qui 
sont prévues ci-dessus n'est admise. 

4. Après réception des instructions de 
l'expéditeur, ou du tiers a uquel !'avis de 
non-remise a été adressé, en application de 
l'article 108, ~ 2, lettre e), ces instructions 
seules sont valables et exécutoires. 

Renvoi des co/is tombés en rebut 

Art. 128. I. Si l'expéditeur ou Ie tiers 
auquel !'avis de non-remise a été adressé a 
formulé une demande non prévue à l'article 
12 7, l ' Adminis tration de destination peut 
renvoye r immédiatement Ie colis au bureau 
d'origine sans établir un nouvel avis. Il en 
est de même lorsque l'expéditeur ou Ie tiers 
refuse de payer Ie droit prévu par l'article 
23, ~ 5, de !'Arrangement. Si l'expéditeur 
ou Ie tiers ne donne pas de reponse à l 'avis 
de non-remise, Ie colis est renvoyé à l'ex-
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péditeur à l'expiration du délai fixé audit 
paragraphe. 

2. Le bureau qui renvoie un colis à l'ex
péditeur doit indiquer, sur Ie colis et sur Ie 
bulletin d'expédition, d'une manière claire 
et concise, en langue française, la cause de 
la non-remise sous la ·forme suivante: in
connu, refusé, en voyage, parti , non ré
clamé, décédé, etc. Cette indication peut 
être manuscrite ou être foumie par l'appli
cation d'un timbre ou l'apposition d'une 
étiquette. Chaque Administration a la fa
culté d'ajouter la traduction, dans sa propre 
langue, de la cause de non-remise et les 
autres indications qui lui conviennent. L es 
bulletins d 'expédition originaux afférents 
aux colis renvoyés doivent faire retour à 
!'origine avec ces colis. 

3. Les colis à renvoyer à J'expéditeur 
sont inscrits sur la feuille de route avec Ja 
mention " Rebuts" dans la colonne "Obser
vations". Ils sont traités comme les colis 
réexpédiés par suite de changement de .ré
sidence des destinataires. 

Vente. Destruction 

Art. 129. 1. Lorsqu'un colis a été vendu 
ou détru1t conformément aux prescriptions 
de l'article 25 de l'Arrangement, il est dres
sé procès-v erbal de la vente ou de la 
destruction. Une copie du procès-verbal, ac
compagnée du bulletin d'expédition, est 
transmise au bureau d'origine. 

2. Le produit de la vente sert, en pre
mier lieu, à couvrir les frais qui grêvent Je 
colis. Le cas échéant, l'excédent est trans
mis au bureau d 'origine pour être remis à 
l 'expéditeur, qui supporte Jes frais d'envoi. 

Retrait. Modification d'adresse 

Art. 130. 1. Les dispositions des arti
cles 54 de la Convention et 139 de son 
Règlement sont applicables aux retraits ou 
moc1ificat10ns d 'adresse des colis. 

2 . S 'il s'agit d'une modification d'adres
se d 'un colis avec valeur déclarée demandée 
par voie télégraphique, cette demande doit 
ètre confirmée, par Je premier courrier, par 
une demande postale accompagnée du fac
similé, dont il est question à l 'article 139, 
~ 1, du Règlement de la Convention et por
tant en t éte l'annotation soulignée au crayon 
de couleur "Confirmation de la demande 
télégraphique du .... ". Dans ce cas, Ie bu
reau dest mataire se borne à retenir !'envoi, 
à la réception du télégramme, et attend la 
confirmat10n postale pour faire droit à la 
demande. Toutefois, l ' Administration desti
nataire peut, sous sa propre responsabilité, 
donner suite à une demande télégraphique 
de modif1cation d'adresse sans attendre eet
te confirmation. 

R écla=ations 

Art. 131. 1. Toute réclamation relative 
à un cohs est établie sur une formule con
forme au modèle CP 5 ci-annexé, qui doit 
être accompagnée, autant que possible, d 'un 
fac-similé de la suscription du colis. Si la 
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• réclamation concerne un colis contre rem-
boursement, elle doit êt re accompagnée, en 
outre, d'un duplicata de mandat R 4 de 
l' Arrangement concernant les envois contre 
remboursement ou d'un bulletin de verse
ment, selon le cas. Une seule formule peut 
ê tre utilisée pour plusieurs colis déposés si
multanément au même bureau par le même 
éxpéditeur à l'adresse du même dest inataire. 

2 . La réclamation est, en règle générale, 
envoyée directement par le bureau d'origine 
au bureau de destinátion; cette transmis
sion a lieu sans lettre d'envoi et sous enve
loppe fermée. Si le bureau destinataire est 
e n é t at de fournir les renseignements sur le 
sort définitif du colis ou du mandat de 
remboursement, il complète la formule et la 
ret oume au bureau d 'o rigine. 

3. Lorsque le sort du colis ou du man
dat de remboursement ne •peut être établi 
par le bureau de destination, celui-ci con
state le fait sur la formule et la réexpédie 
au bureau d'origine en y ajoutant, autant 
que póssible, une déclaration du destina
tai re constatant qu'il n'a pas reçu le colis. 
Dans ce cas, l'Administration d'origine com_ 
plète la formule en y indiquant les données 
de la transmission à la première Admini
stration intennédiaire. Elle l'adresse ensuite 
à cette demière Administration qui y con
signe ses observations et la transmet éven
tuellement à l' Administration sui van te. La 
réclamation passe ainsi d 'une Administra
t ion à l 'autre jusqu'à ce que le sort du colis 
récla mé soit établi. L'Administration qui a 
effect ué la remise au destinataire, ou qui, 
le cas échéant, ne peut établir ni la remise, 
ni la transmission régulière à u ne autre 
Administ ration, constate le fait sur la for
mule et la renvoie à l'Administration d'ori
gine. 

4 . Toutefois, si l'Administration d'origi
ne ou l' Administration de destination le de
mande, la réclamation est transmise de 
prime abord de bureau à bureau en suivant 
la même voie d 'acheminement que le colis. 
Dans ce cas, les recherches se poursuivent 
depuis ·l' Administration d'origine jusqu'à 
l'Administration de destination en observant 
la procédure visée au § 3. 

5. Toute Administration peut demander, 
par une notification adressée au Bureau in
ternational. que les réclamations qui con
cernen t son se rvice soient transmises à son 
Administrat ion centrale ou à un bureau spé_ 
cialement désigné. 

6. La formule CP s et les pièces y an
nexées doive nt, dans tous les cas , faire re
tour à l'Administration d'origine du colis 
réclamé, dans le plus bref délai possible et 
au plus tard dans un délai de trois mois à 
partir de la date de la réclamation. Ce dé
lai est porté à six mois dans les relations 
avec les Pays éloignés. 

7. Chaque fois qu'une Administration 
intermédiaire transmet une formule CP 5 
à !' Administration sui van te, elle est tenue 
d'en informer l'Administration d 'origine sur 
une formule conforme au modèle CP 10 

ci-annexé. 
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Demandes de renseignements 

Art. 132. Les demandes de renseigne
ments relatives à des colis postaux sont trai 
t ées suivant les régles fixées à l'article 131. 

Réclamatio.ns et demandes de renseigne
men,is cone,ernant des colis déposés da,ns un 

autre Pays 

Art. 133 . x. Dans les cas prévus à l'ar
ticle 28, § 4, de !'Arrangement, les formu
les CP 5 concemant les réclamations ou 
les demandes de renseignements, sont trans
mises à l' Administration d'origine. Cés for
mules doivent être accompagnées, le cas 
échéant, des récépisses de dépöt. 

2 . L'Administration d'origine doit être 
mise en possession de la formule dans les 
délais prévus à l'article 28, § 3, de !'Ar
rangement. 

CHAPITRE VI 

Echange des colls 

Feuille de route 

Art. 134. r. Les colis sont inscrits par 
Ie bureau d 'échange expéditeur sur une 
feuille de route conforme au modèle CP 11 
ci -annexé, avec tous les détails que cette 
formule comporte. Toutefois, les Admini
strations correspondantes peuvent s'enten
dre ··pour q·ue les colis ordinaires soient 
inscri ts en bloc sur les feuilles de route, 
avec indication sommaire des montants à 
bonifier. Les bulletins d'expédition, les for
mules de mandats de remboursement, les 
déclarations en douane et, le cas échéant, 
les autres documents exigés (factures, cer
tificats d'origine, de santé, etc.), ainsi que 
les bulletins d'affranchissemen t et les avis 
de réception, sont joints à la feuille de 
route. 

2 . Les bureaux d'échange intermédiaires 
ne sont pas tenus de vérifier les documents 
accompagnant les feuilles de route. 

3 . Les colis pour le service des prison
niers de guerre sont inscrits sur la feuille de 
route, mais sans indication de bonification, 
sauf quand il s ' agit de colis grevés de rem
boursement. 

4. Les bureaux d'échange expéditeurs 
doivent, sauf arrangement cont raire, numé
roter les feuilles de route d'après une série 
annuelle pom' chaque bureau d 'o rigine et 
pour chaque bureau de destination. Le 
dernier numéro de l'année doit être m en
tionné sur la première feuille de route de 
l'année suivante. Dans les relations par mer, 
Ie nom du navire transporte ur est m ention
né, autant que possible, au-dessous du nu
méro. 

Transmission des colis en dépêches closes 

Art. 135. r. En cas de transmission de 
colis en dépêches doses, les récipients (sacs, 
paniers, cadres, etc.) doivent être marqués , 
fermés et étiquetés de la manière prévue 
pour les sacs de lettres à l 'article 148, §§ 4 
à 11, du Règlement de la Convention, sous 
réserve des particula rités suivantes: 

a) les étiquettes sont de couleu r ocre 



S. 1948, I 418 

jaune et doivent mentionner Ie nombre de 
colis compris dans chaque récipient; 

b) pour les récipients autres que les 
sacs, il peut être adopté un autre mode de 
fermeture spéciale, à condition q-ue Ie con
tenu soit suffisamment protégé. 

2 . Sauf arrangement contraire, les réci
pients doivent porter un numéro d 'ordre. 
Le bureau expéditeur inscrit sur la feuille 
de route Ie nombre et, si Ie Pays de destina
tion l'exige, Ie numéro d 'ordre des récipients 
dont se compose la dépêche. 

3. Les colis avec valeur déclarée sont 
expédiés, si leur nombre Ie comporte, dans 
des récipie nts distincts. Les é t iquettes des 
récipients dont Ie contenu se compose en 
tout ou e n partie de colis avec valeur dé
clarée, doivent être munies de la lettre "V". 

4 . Les sacs contenant les colis ne doi
vent pas peser plus de 40 kg, et les autres 
récipients plus de 70 kg. 

s·. Les feuilles de route, accompagnées 
des documents m e ntionnés à l'article I34, 
§ I, doivent être insérées par Ie bureau 
d'échange expéditeur dans un des récipients 
formant la dépêche, Ie cas échéant dans Ie 
récipient contenant les colis avec valeur dé
clarée ou, si leur nombre Ie comporte, dans 
un sac spécial. L'étiquette de ce sac ou ré
cipient doit être revêtue de la lettre "F". 

6. En cas d'échange de dépêches avec 
des Pays non limitrophes, Ie bureau d'échan
ge expéditeur établit, pour chacune des Ad
ministrations intermédiaires, une feuille de 
route spéciale conforme au modèle CP I2 

ci-annexé. Le bureau expéditeur de la de
pêche y inscrit globalement pour chaque 
catégorie de colis les bonifications qui sont 
dues à !' Administ ration itermédiaire. La 
feuille de route CP I2 est transmise à dé
couvert ou d'une autre façon convenue entre 
les Administrations intéressées, accompag
née, Ie cas échéant, des pièces demandées 
par les Pays intermédiaires. 

7. Les colis mentionnés à l'article I07, 
§ 4, sont expédiés, autant que possible, dans 
un récipient distinct. Celui-ci doit être muni 
d'une étiquette spéciale portant en gros ca
ractères une m ention appropriée, par exem_ 
ple "Celluloïd". 

Vérification des envois de co/is par Jes 
bureaux d'échange 

Art. I36. 1. A la réception d'une dé
p êche, Ie bureau d'échange destinataire pro
cède à la vérification des récipients et de 
leur fermeture , puis à la vérification des 
colis et d es d iv ers docume nts qui les ac
compagnent. C es controles sont contradic
t oires chaque fois q ' il est possible. 

2. S'il constate d es erreurs ou d es omis
sions sur la feuille de rou te, il opère immé
diatement les rectifica tions nécessaires en 
a yant soin de biffer les indications erronées, 
de manière à laisser reconnaître les inscrip
tions primitives. Ces rectifications s'effec
t u ent avec Ie concours de deux agents . A 
moins d'une erreur évidente, elles prévalent 
sur la déclaration originale. Le bureau pro
cède de même aux constations officielles 
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lorsque le rec1p1ent ou s~ fermeture lais
sent présumer que Ie contenu n'est pas 
resté intact ou que toute autre irrégularité 
a été commise. Un bulletin de vérification 
conforme au modèle CP I3 ci-annexé est, 
en outre, dressé par Ie bureau destinataire 
e t e nv oyé sans délai, e n double expédition, 
au bu, eau d 'échange expéditeur. En cas de 
perte, de spoliation ou d'avarie, un dupli
cata du bulletin de vérification est adressé, 
par même courrier, au dernier bureau in
termédiai re . 

3. Lorsque Ie bureau d'échange destina
taire constate un manquant ou une spolia
tion lors de !'ouverture d'un récipient il 
joint la ficelle , Ie plomb de fermeture, l'éti
quette et, autant que possible, Ie récipient, 
au bulletin de vérification destiné au bu
reau expéditeur. 

4. Les bureaux auxquels sont adressés 
les bulletins les renvoient Ie plus prompte
ment possible après les avoir examinés et y 
avoir mentionné leurs observations, s'il a 
lieu; ils conservent toutefois les copies. Les 
bulletins re nvoyés sont annexés aux feuilles 
de route qu'ils concernent. Les corrections 
faites sur une feuille de route et non ap
puyées des pièces justificatives sont consi
dérées comme nulles. Toutefois si ces bul
letins ne sont pas renvoyés à l' Administra
tion d'origine dans Ie délai de deux mois à 
compter de la date de leur expédition, ils 
sont considérés, jusqu'à preuve du con
traire, comme dûment acceptés par les bu
reaux auxquels ils ont été adressés. Ce délai 
est porté à quatre mois dans les relations 
avec les Pays éloignés. 

5. La constatation, lors de la vérifica
tion, d 'irrégularités quelconques ne peut en 
aucun cas motiver Ie retour d'un colis à 
!'origine, sauf application des articles 16 et 
17 de !'Arrangement. 

6. Les bulletins de vérification et les 
duplicata sont transmis sous pli recomman
dé. 

Constatation des irréguJarités engageant Ja 
responsabiJité des Administrations 

Art. 137. 1. La constatation d'un man
quant, d 'une altération ou d ' une autre irré
gularité de nature à engager la responsabi
lité des Administrations donne lieu à l'ap
plication des dispositions de l'article IJ6. 

2. Si Ie cas Ie comporte, Ie bureau 
d'échange expéditeur peut, en outre , être 
avisé par télégramme, aux frais de l'Admi
nistration qui expédie Ie télégramme. 

3. Lorsque Ie bureau d 'échange destina
taire n'a pas fait parvenir au bureau 
d'échange expéditeur, par Ie premier cour
rier après la vérification, un bulletin con
statant des erreurs ou des irrégularités quel
conques, il est considéré comme ayant reçu 
les colis, jusqu'à preuve du contraire. 

4. Lorsqu'il s'agit d'un colis avec valeur 
déclarée, il est en outre dressé un procès
verbal conforme au modèle CP 14 ci
annexé, qui est transmis sous pli recomman
dé à !' Administration centrale du Pays au
quel appartient Ie bureau d 'échange expé-
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diteur. Sauf Ie cas de colis transmis à dé
couvert par des services d'échange en con
tact immédiat, ce procès-verbal est accom
pagné, à mains d'impossibilité motivée, des 
ficelles , cachets au plombs qui fermaient Ie 
récipient dans lequel les colis étaient con
tenus. Un double du procès-verbal est en 
même temps adressé à l' Administration 
centrale à laquelle ressortit Ie bureau 
d'échange destinataire ou à tout autre or
gane de direction désigné par cette der
nièr,e. 

5. Sans préjudice de l'application des 
dispositions des §§ 1 et 4, Ie bureau d'échan
ge qui reçoit, d'un bureau correspondant 
avec lequel il n'est pas en contact immé
diat, un colis avarié ou insuffisamment em
ballé doit y donner cours après l'avoir rem
ballé, s' il y a lieu, en respectant autant que 
possible !'emballage primitif et plus parti
culièrement la suscription et les étiquettes. 
Si l 'avarie est telle que Ie contenu de !'en
voi a pu être soustrait, Ie bureau doit pro
céder d'abord à !'ouverture d'office de !'en
voi et à la vérification du contenu. Le ré
sultat de la vérification du contenu doit 
faire l'objet d'un procès-verbal CP 14 ; une 
copie du procès-verbal est jointe à !'envoi. 
Dans les deux cas, Ie poids du colis doit 
être constaté avant et après Ie nouvel em
ballage et indiqué sur !'enveloppe même du 
colis. Cette indication est suivie de la men
tion "Remballé à . ... " appuyée d'une em
preinte du timbre à date et de la signature 
des agents ayant effectué Ie remballage. La 
même procédure doit être suivi lorsqu'un 
colis est reconnu présenter une différence 
de poids telle qu'on peut présumer la sous
traction de tout ou partie du contenu. 

6. Lorsque Ie destinataire au, en cas de 
renvoi, l 'expéditeur formule des réserves en 
prenant livraison du colis, un procès-verbal 
CP 14 de vérification contradictoire est 
dressé sur-le-champ par Ie bureau qui ef
fectue la livraison. Ce procès-verbal, établi 
en double expédition et contresigné autant 
que possible par l'intéressé, doit indiquer: 

a) l'état extérieur du colis; 
b) Ie poids brut; 
c) l'inventaire exact du contenu. 
7. L'une des expéditions est remise à 

l'intéressé; l'autre est traitée conformément 
aux règle ments in ternes de l' Administra
t ion qui a dressé Ie procès-verbal. 

Renvoi des récipients vides 

Art. 138. r. Les récipients doivent être 
renvoyés vides à l'Administration à laquelle 
ils appartiennent par Ie plus prochain cour
riel'. Ce renvoi a lieu sans frais et, autant 
que possible, par la voie suiv ie à !'aller. 
Les sacs vides doivent être roulés en pa
quets convenables; Ie cas échéant, les plan
chettes à étiquettes ainsi que les étiquettes 
en toile, parchemin ou autre matière solide, 
doivent être placées à l'intérieur des sacs. 

2. L'Administration réexpéditrice doit 
faire mention sur les feuilles de route du 
nombre et, Ie cas échéant, des numéros 
d'ordre des récipients retournés et devient 
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responsable de ceux dont elle ne peut prou
ver avoir effectué Ie renvoi. 

CHAPITRE VII 

Comptablllté. Règ·lement des com1ites 

Décompte des bonificati'ons 

Art, 139. r. Chaque Administration fait 
établir mensuellement, par ses bureaux 
d'échange et pour tous les envois reçus d'une 
seule et même Administration, un état, con_ 
forme au modèle CP 15 ci -annexé, des som
mes totales inscrites sur les feuilles de route 
à son crédit et à son débit. 

2. Les états CP 15 sant récapitulés dans 
un compte conforme au modèle CP 16 ci
annexé. 

3. Le compte CP 16, accompagné des 
états CP 15, est envoyé à l' Administration 
expéditrice pour examen, dans Ie courant 
du mais qui suit celui auquel il se rapporte 
et, en ce qui concerne les Pays éloignés, 
aussitöt que la dernière feuille de route du 
mais envisagé est parvenue à l' Administra
tion destinataire. Il n'est pas dressé de 
compte négatif. Les totaux ne doivent ja
mais être - rectifiés. Les erreurs qui pour
raient être relevées doivent faire l'objet 
d'états de différences à dresser, sur une for
mule conforme au modèle CP 17 ci-annexé, 
qui sant incorporés dans Ie compte général 
trimestriel y relatif mentionné au ~ 4 ci
après. Un état de différences n'est pas 
dressé lorsque Ie montant définitif des er
reurs ne dépasse pas 50 centimes par 
compte. 

4. Après vérification et acceptation, les 
comptes CP 16 sant renvoyés à l'Adminis
tration intéressée au plus tard jusqu'à l'ex
piration du deuxième mais après la période 
à laquelle ils se rapportent. Ce délai est 
porté à quatre mais dans les relations avec 
les Pays éloignés. Les comptes CP 16 sant 
résumés dans un compte général trimestriel 
conforme au modèle CP 18 ci-annexé établi 
par l' Administration créancière. Ce compte 
peut toutefois -être établi par semestre ou 
par année, après entente entre les Admi
nistrations intéressées. 

Règlement des comptes 

Art. 140. r. Le solde résultant de la ba_ 
lance des co:nptes généraux est payé par 
l' Administration débitrice à !' Administra
tion créancière de la manière prévue à l'ar
t icle 163 du R èglement de la Convention. 

2. L'établissem ent, !'envoi et Ie paye
m ent du solde d 'un compte général doivent 
être effectués dans Ie plus bref délai possi
ble et, au plus tard, dans Ie délai de trois 
mais après l'expiration de la période à la
quelle Ie compte se rapporte. Ce délai est 
porté à quatre mais dans les relations avec 
les Pays éloignés. 

3. Toute Administration qui, régulière
ment, se trouve à découvert, vis-à-vis d'une 
autre Administration, d 'une somme supé
rieure à 30 ooo francs par mais, a Ie droit 
de réclamer un accompte mensuel jusqu'à 
concurrence des trois quarts du montant de 
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sa créance. Il doi t être satisfai t à eet te 
demande dans un délai de deux mois. 

4. En cas de non-payement à l'expira
tion des délais prévus aux §§ 2 et 3, les pre
scriptions de l'article x63, § 6, dernière 
phrase, du Règlement de la Convention 
sont applicables. 

Bulletins d'affranchissement. Décompte des 
frais de douane, etc. 

Art. x4r. r. Le décompte relatif aux 
frais de douane, etc., déboursés par chaque 
Administration pour Ie compte d'une .iutre, 
est effectué au moyen de comptes particu
Jiers mensuels conformes au modèle CP xg 
ci-annexé, qui sont établis par l'Administra_ 
tion débitrice dans la monnaie du Pays 
créancier. L es bulletins d'affranchissement 
sont inscrits par ordre alphabétique des 
bureaux qui ont fait !'avance des frais et 
suivant l 'ordre numérique qui leur a été 
donné. 

2. Le compte particulier, accompagné 
des bulletins d 'affranchissement est trans
mis à l' Administration créancière au plus 
tard à la fin du mois qui suit celui auquel 
il se rapporte. Il n'est pas dressé de compte 
négatif. 

3. La vérification des comptes a lieu 
dans les conditions fixées par Ie Règlement 
des mandats de poste. 

4. Les décomptes donnent lieu à une li
quidation spéciale. Chaque Administration 
peut, toutefois , demander que ces comptes 
soient annexés aux comptes des mandats de 
poste ou aux comptes CP x6 des colis 
postaux ou R 5 de 1' Arrangement concer
nant les envois contre remboursement. 

Dlsposltlons dlverses 

Formules à l'usage du public 

Art. x42. En vue de l'application des 
dispositions de l'article 33, § 2, de la Con
vention, sont considérées comme formules 
à l'usage du public les formules: 

CP 2 (bulletin d'expédition); 
CP 3 (déclaration en douane); 
CP 4 (bulletin d'affranchissement); 
CP 5 (réclamation) ; 
CP 6 (avis d'embarquement); 
CP 9 (avis de non-remise). 

Dé/ai de garde des documents 

Art. x43. Les ·documents du service des 
colis, y compris les bulletins d'expédition, 
doivent être conservés pendant une période 
minimum de deux ans à partir du lende
main de 7a date à laquelle ces documents 
se réfèrent. 

Communi·cations à adresser au Bureau 
international 

Art. x44. r. Les Administrations doi
vent, trois mois au moins avant de mettre 
1' Arrangement à exécution, communiquer 
aux autres Administrations , par l'intermé
diaire du Bureau international: 

a) les dispositions qu'elles ont prises en 
ce qui concerne: 
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r 0 la limite de poids; 
2 ° la déclaration de valeur; 
3 ° Jes col is encombrants et les colis 

fragiles; 
4 ° les remboursements; 
5 ° Jes colis exprès et les colis urgents ; 
6 ° Jes colis francs de droits; 
7° Je nombre de colis qui peuvent être 

inscrits sur un seul bulletin d'expé
dition accompagné du nombre de dé
clarations en douane requis pour un 
co lis isolé; 

8 ° Jes dimensions et Je volume des colis 
postaux transportés par la voie ma
ritime; 

9 ° Ie nombre de déclarations en douane 
exigé pour Jes colis à destination de 
leur Pays et pour les colis en transit, 
ainsi que les langues dans lesquelles 
ces déclarations peuvent être rédi
gées; 

b) la liste des animaux vivants dont Ie 
transport par la poste est autorisé par les 
règlements postaux de leur Pays; 

c) !'avis qu'elles admettent les colis pour 
toutes les localités, ou, dans Ie cas contraire, 
la liste d es localités qu'elles desservent; 

d) toutes les taxes et tous les droits 
élémentaires applicables dans leur service; 

e) tous Jes renseignements utiles concer
nant les prescriptions douanières ou autres, 
ainsi que Jes interdictions ou restrictions 
réglant l'importation et Ie transit des colis 
dans leur service; 

f) un extrait, en langues anglaise, arabe, 
chinoise, espagnole, française ou russe, des 
dispositions de leurs Jois ou règlements ap
plicables au transport des colis. 

2. Toute modification ultérieure doit 
être notifiée sans retard. 

Disposltlons finales 

Mise à exécution et durée du Règlement 

Art. 145. r. Le présent Règlement sera 
exécutoire à partir du jour de Ja mise en 
viguer de l' Arrangement concernant les co
lis postaux. 

2. Il aura la même durée que eet Ar
rangement, à moins qu'il ne soit renouvelé 
d'un commun accord entre les Parties inté
ressées. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet x947. 

(Suivent les si'gnatures.) 

DISPOSITIONS CONCERN ANT LE 
TRANSPORT DES COLIS POSTAUX 

PAR VOIE AERIENNE 

Co/is admis au transport aérien 
Art. I. r. Dans les relations entre Jes 

Pays <lont les Administrations postales se 
sont déclarées d'accord à ce sujet, les colis 
postaux ordinaires et avec valeur déclarée, 
grevés de remboursement ou non, sont ad
mis au transport par la voie aérienne, si 
tout ou partie de leur parcours est desservi 
par une Jigne aérienne utilisée pour Je ser
vice des colis postaux. Les colis postaux 
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prennent, dans ce cas, la dénomination de 
,,Colis-avion". 

2. Les Administrations peuvent admet
tre aussi des colis-avion qui , à la demande 
des expéditeurs, ne doivent être acheminés 
par la voie aérienne que sur une partie du 
parcours aérien existant. 

3. Les colis-avion et les bulletins d'ex
pédition y afférents doivent porter au recto 
la mention très apparente "Par avion" avec 
traduction facultative dans la langue du 
Pays d'origine. 

Transmission des colis-avion 

Art. 2. A moins d 'arrangement contraire, 
la transmission des colis-avion s'opère à 
découvert. Les Administrations intéressées 
peuvent s'entendre pour établir des échan
ges en sacs, paniers ou récipients dos avec 
feuilles de route directes. Il est obligatoire 
de faire usage de récipients dos si, d 'après 
la dédaration d'une Administration inter
médiaire, l'envoi à découvert est de nature 
à entraver ses opé,rations. 

Acheminement des colis-avion 

Art. 3. r. Toute Administration qui 
exécute Ie service. des colis-avion est obli
gée, sous la réserve prévue à l'artide 28, 
§ 3, de la Convention, d'acheminer par les 
voies aériennes qu'elle emploie pour ses 
propres envois de l'espèce, les colis-avion 
qui lui sont remis par une autre Admini
stration. Si, pour une raison quelconque, 
l'acheminement par une autre voie offre, 
dans un cas spécial, des avantages sur la 
voie aérienne existante, les colis-avion doi
vent être acheminés par cette voie et traités 
éventuellement comme colis urgents . 

2. Lorsque, pour une raison quelconque, 
il n'est pas possible d'utiliser de bout en 
bout Ie service aérien international, l'Ad
ministration qui bénéficie de la surtaxe 
aérienne internationale prévue à l'artide 7 
ei-après est tenue de transmettre les colis
avion, sur Ie parcours ou !edit service est 
inutilisable, par les moyens les plus rapides 
qu'elle emploie pour Ie transport de ses 
colis postaux et de les traiter éventuelle
ment comme colis urgents. 

3. En dehors de ce cas, les Administra
tions expédient les colis-aviori par les voies 

· ordinaires, à moins que les colis ne portent 
la mention "Urgent" et que l'Administra
tion - intéressée ne se charge des colis ur
gents et n'ait reçu la bonification afférente 
à ce service. Les Administrations qui n'exé
cutent pas Ie service des colis-avion expé
dient également par les voies ordinaires les 
colis de l'espèce qui leur parviennent. En 
cas d'interruption partielle ou totale d'un 
service aérien intérieur, la procédure visée 
au § 2 doit également être appliquée. 

Conditionnement extérieur des colis-avion 
et des bulletins d 'expédition y alférents 

Art. 4. r. Les colis-avion et les bulle
tins d'expédition y afférents sont revêtus, 
au départ, d'une étiquette spéciale de cou
leur bleue comportant les mots "Par avion" 
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avec traduction facultative dans la langue 
du Pays d'origine. L'expéditeur est libre 
d'y ajouter la voie à suivre. 

2. Lorsque l'expéditeur désire que le 
transport d es colis soit effectué par voie 
aérienne sur une partie seulement du par
cours aérien, il doit en faire mention, sur le 
colis et sur Ie bulletin d 'expédition y affé
rent, par l'annotation, en langue du Pays 
d'origine et en langue française : ,,Par avion 
de ..... à ..... ". A la fin de la transmis
sion aérienne, les m entions et les étiquettes 
,,Par avion" ainsi que les annotations spé
ciales doivent être barrées d'office par deux 
forts traits transversaux. 

Dimensions des coli's-avion 

Art. 5. 1 . En règle générale, les colis
avion ne doivent pas dépasser 100 centi
mètres de longueur et 50 centimètres dans 
l'une quelconque des autres dimensions. 

2. Les Administrations se communiquent 
mutuellement les dimensions admises après 
entente avec leurs entreprises de · transport 
aérien. 

Droits terdtoriaux, maritimes et autres 

Art. 6. r. Les colis-avion sont soumis 
aux droits territoriaux des Pays d'origine et 
de destination; quont aux droits territo
riaux et maritimes des Pays ou services in
termédiaires, ils ne leur sont applicables que 
dans le cas ou ils empruntent sur leur par
cours en transport territorial ou maritime 
intermédiaire. Un service maritime effectué 
par le Pays d'origine ou de destination est 
considéré comme service intermédiaire. Les 
Administrations des Pays survolés n'ont 
droit à aucune rémunération pour les colis
avion transportés par voie aérienne au
dessus de leur territoire. 

2 . Les taxes additionnelles des colis en
combrants et des colis u rgents ne sont per
çues que sur Ie montant des taxes ordinai
res; la surtaxe aérienne nu subit pas de 
majoration de ce chef. 

Surtaxe aérienltle 

Art. 7. Les colis-avion sont soumis à 
une surtaxe oui se compose des droits reve
nant à chaqÛe Administration participant 
au transport aérien. 

Droits des Pays participant au transport 
aéri'en 

Art. 8. r. Les Administrations s'enga
gent à prendre les mesures nécessaires pour 
assurer l'établissement de tarifs de trans
port uniformes sur la base du poids et de 
la distance. 

2. Pour les services ordinaires, Ie tarif 
de base à appliquer au règlement de compte 
entre les Administrations du chef des trans
ports aériens est fixé à 1½ millième de 
franc au maximum par kilogramme de 
poids brut et par kilomètre. 

3. Si deux Pays sont reliés par plusieurs 
lignes aériennes, Jes frais de transport sont 
établis d'après la distance moyenne des par_ 
cours entre Jes aéroports respectifs et leur 
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importance pour Ie trafic international. 
4. Les Pays d'origine et de destination 

qui transmettent des colis-avion à !'inte
rieur de leur territoire par la voie aérienne 
sur tout ou partie des parcours entre Ie 
lieu d'origine ou, selon Ie cas, celui de desti
nation, d'une part, et un aéroport de la 
ligne de liaison avec l'étranger, d'autre part, 
ont droit à une rémunération spéciale (droit 
ou bonification) pour cette t ransmission. 

5. Les droits et bonifications précités 
doivent être uniformes pour tous les par
cours du réseau interne d 'un même Pays et 
sont calculés d'après Ie distance moyenne 
de ces parcours adoptée pour Ie service de 
la poste aux lettres . Ces droits et bonifica
t ions ne sont pas dus : 

a) lorsque Ie lieu d'origine ou respecti
vement Ie lieu de destination du colis coïn
cide avec un des aéroports de la ligne de 
liaison avec l'étranger, par laquelle Ie colis 
a été acheminé; 

b) lorsque la transmission des colis
avion a lieu sur tout Ie parcours mentionné 
au § 4, par les moyens ordinaires du Pays 
d'origine ou de destination. 

6. La surtaxe aérienne est due pour les 
colis affranchis de t out es taxes d'après les 
dispositions de l'article 18 de !'Arrange
ment. 

Droits d 'assurance 

Art. g. 1. Pour les colis-avion avec va
leur déclarée, il peut être perçu, à titre de 
droit d'assurance, par 300 francs ou frac
tion de 300 francs déclarés et en sus des 
droits d'assurance applicables éventuelle
ment au transport partiel t erritoria! ou ma
ritime de ces colis, 10 centimes par service 
aérien emprunté. 

2 . Ce droit est compris, Ie cas échéant, 
dans les 50 centimes par 300 francs de va
leur déclarée que l'Administration d'origine 
peut percevoir comme droit global. 

3. Exceptionnellement, Ie droit d'assu
rance pour certains services comportant des 
risques ex traordinaires est fixé dans chaque 
cas particulier par l' Administration inté
ressée; dans ce cas, Ie droit global peut 
être majoré en conséquence. 

Remise par exprès 

Art. 10. x. Les expéditeurs ont la fa
culté de demander la remise à domicile par 
porteur spécial immédiatement après l'arri
vée, en acquittant la taxe spéciale prévue 
par l'article 15 de !'Arrangement concer
nant les colis postaux et pourvu que l'Ad
ministration de destination ait déclaré être 
en mesure d'assurer ce service. 

2. Toutefois, chaque Administration 
destinataire peut demander que la taxe 
d 'exprès soit fixée à un taux inférieur. 

Réexpédition et renvoi des colis-avion 

Art. 11. 1. La réexpédition d'un colis
avion sur une nouvelle destination, à la 
demande de l'expéditeur ou du destinataire 
et pour autant qu'elle est admise par les 
dispositions générales de !'Arrangement con-
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cernant les colis postaux, peut avoir lieu 
par la voie aérienne si Ie payement des 
frais du transport aérien dus pour la nou
velle transmission est garanti. Il en est de 
même lorsque l'expéditeur a demandé Ie 
renvoi à !'origine d'un colis-avion. 

2. La taxe est reprise éventuellement 
sur l'Administration qui a formulé la de
mande de réexpédition ou de renvoi. 

3. Si la réexpédition ou Ie renvoi a lieu 
par les moyens ordinaires de la poste, l'éti
quette "Par av ion" et toute annotation se 
rapportant à la transmission par la voie 
aérienne doiv ent ê tre barrées d'office au 
moyen de deux forts traits transversaux. 
Les colis-avion mal dirigés doivent être 
acheminés sur leur destination par la voie 
aérienne la plus courte; si les frais de trans
port bonifiés à l'Administration réexpédi
trice ne sont pas suffisants pour couvrir les 
frais de la nouvelle transmission aérienne, 
la différence est reprise sur l' Administration 
à laquelle est imputable la mauvaise direc
tion. 

4. Dans Ie cas d'atterrissage forcé ou de 
correspondance manquée, les Administra
tions qui assurent Ie réacheminement pré
lèvent leur quote-part s9r 1' Administration 
expéditrice. 

Feuilles de route 

Art. 12. 1. Les colis-avion sont in
scrits par Ie bureau d'échange expéditeur 
sur une feuille de rout e spéciale conforme 
au modèle CP 20 ci-annexé, avec tous les 
détails que cette formule comporte. La 
feuille de route doit être revêtue dans l'en
tête de l'étiquette "Par avion". 

2. Les bureaux d'échange expéditeurs 
doivent, souf arrangement contraire, numé
roter les feuilles de route spéciales d'après 
une série annuelle pour chaque bureau d'ori_ 
gine et pour chaque bureau de destination, 
en mentionnant, au-dessous du numéro, Ie 
service aérien par lequel l'expédition a eu 
lieu. Le dernier numéro de l'année précé
dente doit être mentionné sur la première 
feuille de route de l ' année suivante. 

3 . Si la transmission des colis-avion d'un 
Pays à un autre se fait par les voies ordi
naires et simultanément avec des colis 
postaux ordinaires, la présence dans !'envoi 
de colis-avion avec feuille de route spéciale : 
doit être indiquée par une annotation ap
propriée dans la feuille de route principale. 

Récipients clos 

Art. 13. Si l'expédition des colis-avion a 
lieu dans des récipients dos, les étiquettes 
ou suscriptions de ces récipients doivent 
porter l'étiquette "Par avion". 

Dédouanement des colis-avion 

Art. 14. Les Administrations prennent 
des mesures pour accélérer autant que pos
sible Ie dédouanement des colis-avion. 

Responsabilité 

Art. 15. Sauf notification contraire, les 
Administrations postales assument, pour le 
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CHAPITRE I 

Dlsposltion préllmlnaire 

Article premier 

Conditions de /'échange des envois contre 
remboursement 

L'échange des envois contre rembourse
ment, entre ceux des Pays contractants 
<lont les Administrations conviennent d 'éta
blir ce service, est régi par les dispositions 
-du présent Arrangement. Les Pays con
tractants ont la faculté de n'exécuter Ie 
,service que pour l'une ou ph.isieurs des ca
t égories d'envois m entionnées à l'article 2. 

Dlsposltlons générales 

Objet de /'Arrangement 

Art. 2. Peuvent être expédiés contre 
-remboursement les objets de correspondance 
-recommandés, les lettres et les boîtes avec 
valeur d éclarée, ainsi que les colis postaux 
ordinaires ou avec valeur déclarée qui sa
tisfont suivant Ie cas aux conditions pré
vues par la Convention ou !' Arrangement 
concemant les lettres et boîtes avéc valeur 
-déclarée ou l' Arrangement concemant les 
colis postaux. 

Taxes et conditions. Liquidation 

Art. 3 . r. Les objets expédiés contre 
-remboursement sont soumis aux formalités 
•et aux taxes de la catégorie à laquelle ils 
.appartiennent. En outre, l'expéditeur paye 
à !'avance: 

a) une taxe fixe qui ne peut dépasser 
40 centimes par envoi et un droit propor
tionnel de ½ % au maximum du montant 
du remboursement, s'il désire que ce mon
tant soit liquidé au moyen d 'un mandat de 
-remboursement émis gratuitement à son 
profit; 

b) une taxe fixe de 20 centimes au 
maximum, s'il demande la liquidation soit 
.au moyen d'un versement en compte cou
rant postal dans Ie Pays de destination de 
l'envoi, soit au moyen d'un virement à un 
compte courant postal dans Ie Pays d'ori
gine de !'envoi; • 

c) une taxe fixe de xo centimes dans les 
relations continentales et de 40 centimes 
dans les relations intercontinentales, s'il 
demande Ie renvoi par avion du mandat de 
remboursement. 

2. Les modes de liquidation prévus au 
§ x. lettre b), ne sont admis que si les Ad
:ministratjóns intéressées se chargent d'ap
pliquer ces procédés de liquidation. Le ver
·sement en compte courant du montant en
caissée, après déduction d'une taxe fixe de 
20 centimes au maximum et de la taxe des 
versements applicable dans Ie service inté
rieur, est effectué par !' Administration de 
d estination au moyen d'un bulletin de ver
sement du régime intérieur. Le virement à 
un compte courant postal dans Ie Pays de 
dépélt est effectué par cette Administration 
après déduction d'une taxe fixe de 20 een-
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times au maximum et de la taxe des vire
ments. 

3. Que! que soit Ie mode de liquidation, · 
Ie montant maximum du remboursement est 
égal à celui qui est fixé pour les mandats 
de poste à destination du Pays d'origine de 
!'envoi. 

4. Sauf arrangement contraire, Ie mon
tant du remboursement est exprimé dans la 
monnaie du Pays d'origine de !'envoi. Tou
tefois, en cas de versement en compte cou
rant postal tenu dans Ie P ays de destination 
de l'envoi, ce montant doit être indiqué 
dans la monnaie de ce Pays. 

5. Chaque Administration a la faculté 
d'adopter. pour la perception du droit pro
portionnel prévu au § x, lettre a), l'échelle 
qui répond Ie mieux à ses convenances de 
service. 

6. Après en avoir avisé les Administra
tions correspondantes, l' Administration du 
Pays de destination a la faculté, lors du 
payement et quand sa législation intérieure 
l'exige, de négliger les fractions d'unité mo
nétaire ou d'arrondir la somme à l'unité 
monétaire ou, Ie cas échéant, au dixième 
d 'unité les plus voisins. 

Annulation ou mndilication du montant du 
remboursement 

Art. 4. x. L'expéditeur d 'un envoi grevé 
de remboursement peut demander Ie dégrè
vement total ou partiel ainsi que l'augmen
tation du montant du remboursement. Dans 
ce dernier cas, il doit payer, sauf liquida
tion par versement au compte courant 
postal, pour Ie montant de la majoration, 
Ie droit proportionnel fixé par l'article 3. 

2. Les demandes de cette nature sont 
soumises aux dispositions de- l'article 54 de 
la Convention. 

3. Si la demande de dégrèvement total 
ou partiel ou d'augmentation du montant 
du remboursement doit être transmise par 
voie télégraphique, la taxe du télégramme 
est augmentée d'une taxe de 40 centimes 
au maximum. 

CHAPITRE II 

R esponsablllté 

Responsabilité en cas de perte, de 
spoliation ou d'avarie 

Art. 5. En ce qui conceme les envois 
grevés de remboursement, la responsabilité 
du service postal est engagée dans les con
ditions déterminées: 

a) par les articles 59 et 60 de la Con
vention, en cas de perte d'un objet de cor
respondance recommandé; 

b) par Ie chapitre II de !'Arrangement 
concemant les lettres et boîtes avec valeur 
déclarée, en cas de perte, de spoliation ou 
d'avarie d'une lettre ou d'une boîte avec 
valeur déclarée; 

c) par Ie chapitre V de !'Arrangement 
concernant les colis postaux, en cas de per
te, de spoliation ou d'avarie d'un colis 
postal. 
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transport des colis postaux par la voie 
aérienne, la même responsabilité que pour 
Ie transport par la voie ordinaire. 

Bonification des droits de transport 
territoria/, maritime et aérien 

Art. 16. L'Administration expéditrice 
bonifie pour chaque colis-avion, à l'Admi
nistration destinataire et aux Administra
tions intermédiaires, les droits qui leur re
viennent en vertu des dispositions précé
dentes et d'après les indications du tableau 
CP 21 mentionné à l'article 19 ei-après. 

Bonification des droits d'assurance 

Art. 17. Pour les colis-avion avec valeur 
déclarée, l'Administration d'origine est rede
vable, envers chaque Administration inter
médiaire qui se charge de leur transport ' 
aérien au-delà d es frontières de son Pays, 
d'une quo~e-part de droit d'assurance fixée, 
cxception fai t e des services comoortant des 
risques extraordinaires. à 10 centimes par 
300 francs ou fraction de 300 francs décla
rés . La même quote-part est due à !' Ad
ministration de destination qui assure Ie 
transport des colis-avion avec valeur dé
clarée par la voie aérienne à l'intérieur du 
territoire de son Pays. 

Transbordement 

Art. 18. Sauf entente contraire entre les 
Administrations des postes intéressées, Ie 
transbordement en cours de route, dans un 
même aéroport, des colis-avion qui emprun
tent successivement plusieurs services 
aériens distincts, se fait obligatoirement par 
l'intermédiaire de l'Administration des pos
tes du Pays ou a lieu Ie transbordement. 
Cette règle n'est pas applicable lorsque ce 
transbordement a lieu entre des appareils 
assurant les sections successives d'un même 
service. 

Communications à adresser au Bureau 
international et aux Administrations 

Art. 19. r. Les Administrations doivent 
se communiquer mutuellement les renseig
nements utiles concemant Ie service des co
lis-avion. Elles consignent ces renseigne
ments sur une formule conforme au modèle 
CP 21 ci-annexé. 

2. Chaque Administration adresse au 
Bureau international une copie pe son ta
bleau CP 21. 

3. Toute modification ultérieure doit 
être notifiée sans retard. 

Application des dispositions de l' Arrange
ment concernant les colis postaux 

Art. 20. Les dispositions de !'Arrange
ment concernant les colis postaux et de 
son Règlement sont applicables en tout ce 
qui n'est pas expressément réglé par les 
articles précédents. 

Mise à exécution et durée des 
Dispositions adoptées 

Art. 21. Les présentes Dispositions se
ront exécutoires à partir du jour de la mise 
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en vigueur de !'Arrangement concemant les. 
colis postaux. Elles auront la même durée 
que eet Arrangement, à moins qu'elles ne 
soient renouvelées d'un commun accord 
entre les Parties intéressées. 

Fait à Paris, Ie s juillet 1947. 

(Suivent les signatures.) 

PRO'fOCOLE FIN AL DE S DISPOSITIONS, 
CONCERNANT LE TRANSPORT DE S 
CO LIS PO STA X PAR VOIE AERIENNE 

Article unique 

Tarifs spéciaux 

Par dérogation aux dispositions de l'ar
ticle 8, !' Administration indo-néer!andaise 
est autorisée à percevoir des droits et boni
fications distincts pour chaque parcours 
entre les aéroports de son réseau aérien 
interne. 

Fait à Paris, Ie s juillet 1947. 

(Suivent les signatures.) 

ARRA TGEiUENT CONCE RNANT LE , 
E VOIS CONTRE REJIIBOUR EiUEN'I' 

conclu entre la République Populaire d'Al
banie, !' Allemagne, le Royaume de !' Ara bie 
Saoudite, la République Argentine, l'Autri
che, la Belgique, la Colonie du Congo bei
ge, la Bolivie, la République Populaire de 
Bulgarie, Ie Chili, la Chine, la République 
de Colombie, la Corée, la République de 
Cuba, Ie Danemark, la République Domi
nicaine, !'Egypte, l'Espagne, !'Ensemble des 
Colonies espagnoles, la Finlande, la France, 
l'Algérie, l' Indochine, !'Ensemble des autres 
Territoires d 'Outre-mer de la République 
Française et des Territoires administrés 
comme tels, la Grèce, la Hongrie, l'Iraq, la 
République d ' Islande, l'Italie, Ie Japon, Ie 
Liban, Ie Luxembourg, Ie Maroc (à l'exclu
sion de la Zone espagnole), Ie Maroc (Zone 
espagnole), Ie Mexique, la Norvège, Ie Pa
raguay, les Pays-Bas, Curaçao et Surinam, 
les Indes néerlandaises, Ie Pérou, la Po
logne, Ie Portugal, les Colonies portugaises 
de l' Afrique occidentale, les Colonies por
tugaises de l'Afrique orientale, de l'Asie et 
de l'Océanie, la Roumanie, la République 
de Saint-Marin, Ie Siam, la Suède, la Con
fédération Suisse, la Syrie, la Tch.écoslova
quie, la Tunisie, la République Orientale de 
l'Urugay, l'Etat de la Cité du Vatican, les 
Etats-Unis de Vénézuéla, l'Yémen et la 
République Fédérative Populaire de Yougo
slavie. 

Les soussignés, Plénipotentiaires des 
Gouvemements des Pays ci-dessus énumé
rés, vu l'article 4 de la Convention pos tale 
universelle conclue à Paris Ie 5 juillet 1947, 
ont, d'un commun accord et sous réserve de 
ratification, arrêté !' Arrangement suivant~ 
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Garantie des somn1es encaissées 
régulièrement 

Art. 6. Les sommes encaissées régulière
ment du destinataire, qu'elles aient été ou 
non converties en mandats de poste ou ver
sées en compte courant postal, sont gran
t ies à l'expéditeur. 

Jndemnité en cas de non-enclassement du 
:rnontar.t du remboursement, d'encaissernent 

insuffisant ou irauduleux 

Art. 7. 1. Si !'envoi a · été ·1ivré au 
destinataire sans encaissement du montant 
du remboursement, l'expéditeur a droit à 
une indemnité, pourvu qu'une réclamation 
ait été formulée dans Ie délai d'un an prévu 
à l'article 56 de la Convention et à l'article 
28 de !'Arrangement concemant les colis 
postaux, et à moins que Ie nonencaissement 
ne soit dû à une faute ou à une négligence 
de sa part, ou que le contenu de !'envoi ne 
tombe sous Ie coup des interdictions pré
vues suivant Ie cas aux articles 36, § 6 et 8, 
l ettre c, et 49, § 1, de la Convention, aux 
articles 11 et 12 de !'Arrangement concer
nant les lettres et boîtes avec valeur dé
cla rée, ou aux articles 16, § 1, lettres b, c, 
e, f, g et h, et 29 de !'Arrangement concer
nant les colis postaux. Il en est de même si 
la somme encaissée du destinataire est infé
rieure au montant du remboursement indi
qué ou si l'encaissement a été effectué frau
duleusement. 

2. L 'indemnité ne pourra dépasser, en 
aucun cas, Ie montant du remboursement. 

3. L'Administration qui a effectué le 
payement de l'indemnité est subrogée, jus
qu'à concurrence du montant de cette in
demntté, dans les droits de la personne qui 
l'a reçue, pour tout recours éventuel, soit 
contre Ie destinataire, soit contre l'expédi
teur ou contre des tiers. 

Somn1es encaissées régulièrernent. lndem
nités. Payements et recours 

Art. 8. L'Obligation de payer les som
mes encaissées régulièrement ou l'indemnité 
<lont il est question à l 'article 7 incombe à 
l' Administration <lont relève le bureau ex-

- péditeur de !'envoi , sous réserve de son 
droit de recours contre l'Administration 
responsa bie. 

Délai de payement 

Art. 9. Les dispositions de l'article 64 
de la Convention concemant les délais de 
payement de l'indemnité pour la perte 
d'un envoi recommandé s'appliquent au 
payement des sommes encaissées ou de l'in
demnité pour les envois contre rembourse
ment. 

Détermination de la responsabilité 

Art. 10. 1. Le payement, par l' Admi
nistration expéditrice, des sommes encais
sées régulièrement ou de l'indemnité prévue 
à l'article 7 se fait pour Ie compte de !'Ad-
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ministration destinataire. C elle-ci est res
ponsable, à moins qu'elle ne puisse prouver 
oue la faute est due à la non-observation 
d'une disposition réglementaire par l'Admi
nistration expéditrice ou que la perte ne 
résulte d'un cas de force majeure ou établir, 
s'il s'agit d'un colis postal, que lors de la 
t,ansmission à son service, Ie colis et le 
bulletin d'expédition y afférent ne portaient 
pas les désignations prescrites par Ie R è
glement pour les colis grevés de rembourse
ment. 

2. En cas d'encaissement frauduleux à 
la suite de la disparition dans Ie service, 
d'un envoi contre remboursement, la res
ponsabili té des Administrations en cause est 
déterminée selon les règles prévues à l'ar
ticle 62 de la Convention, à l'article 21 de 
!'Arrangement concernant les lettres et 
boîtes avec valeur déclarée, ou à l'article 
35 de !'Arrangement concemant les colis 
postaux. Toutefois, la responsabilité d'une 
Administration intermédiaire qui ne parti
cipe pas au service des remboursements est 
lim itée, selon Ie cas, à celle qui est prévue 
aux articles 28 § 5, 59 et 60 de la Conven
tion, aux articles 18 et 19 de !'Arrangement 
concernant les lettres et boîtes avec valeur 
déclarée ou aux articles 32 et 33 de 1' Ar
rangement concernant les colis postaux. Les 
autres Administrations supportent par parts 
égales Ie montant non couvert. 

Remboursement des sommes avancées 

Art. II . L'Administration destinataire 
est tenue de rembourser à !' Administration 
expéditrice dans les conditions prévues à 
l'article 65 de la Convention les sommes qui 
ont été avancées pour son compte. 

Mandats de remboursement e t bulletins de 
versement 

Art. 12. 1. Le montant d 'un mandat de 
remboursement qui, pour un motif quel
conque, n'a pas été payé au bénéficiaire, 
n'est pas remboursé à l' Administration 
d'émission. Il est tenu à la disposition du 
bénéficiaire par !' Administration expéditrice 
de !'envoi grevé de remboursement et re
vient définitivement à cette Administration 
après l'expiration du délai légal de prescrip
tion. 

2. A tous les autres égards, et sous les 
réserves prévues au Règlement, les man
dats de remboursement sont soumis aux 
dispositions fixées par !'Arrangement con
cernant les mandats de poste. 

3. Lorsque, pour une cause quelconque, 
un bulletin de versement émis en confor
mité des prescriptions de l'article 3 ne peut 
être porté au crédit du bénéficiaire indiqué 
par l'expéditeur de !'envoi contre rembour
sement, Ie montant de ce bulletin doit être 
mis, par l'Administration qui l'a encaissé, à 
la disposition de l'Administration d'origine 
pour être payé à l'expéditeur de !'envoi. 
Si ce payement ne peut effectué. il est pro
cédé comme il est prévu au § 1. 
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CHAPITRE III 

Attrlbutlon des taxes 

Attribution des taxes 

Art. 13. L' Administration d'origine de 
!'envoi à l' Administration de destination, 
dans les conditions prescrites par Ie Règle
ment: 

a) une quote-part fixe de 20 centimes 
par remboursement, plus ¼ % de la somme 
totale des mandats de remboursement 
payés; 

b) éventuellement, à l'Administration de 
destination ou à toute autre Administration 
chargée du renvoi par avion du mandat de 
remboursement, la · taxe fixe prévue à l'ar
ticle 3, § 1, lettre c), afférente au renvoi 
par avion du mandat de remboursement. 

CHAPITRE IV 

Dls1iosltlons <Il e rses 
Application des dispositions d'ordre général 

de la Convention 

Art. 14. Les dispositions de la Conven
tion et de son Règlement s'appliquent aux 
envois contre remboursement, pour tout ce 
qui n'est pas expressément prévu dans Ie 
présent Arrangement et son Règlement : 

a) aux correspondances recommandées; 
b) aux envois avec valeur déclarée et 

en accord avec les dispositions de l'article 
26 de !'Arrangement concernant les lettres 
et boîtes avec valeur déclarée; 

c) aux colis postaux et en accord avec 
les dispositions de l'article 46 de l' Arrange
ment concernant les colis postaux. 

Approbation des propositions faites dans 
l'interval/e des réunions 

Art. 15. Pour devenir exécutoires, les 
propositions faites dans l'intervalle des 
réunions (art. 21 et 22 de la Convention) 
doivent réunir: 

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit 
de l'addition de nouvelles dispositions ou 
de la modification des dispositions des ar
ticles 1 à 13, 15 et 16 du présent Arrange
ment ainsi que de l'article n6 de son Rè
glement; 

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit 
de la modification des dispositions autres 
que celles qui sont ment ionnées à la lettre 
a)· 

~) la majorité absolue s'il s'agit de l'in
terprétation des dispositions du présent Ar
rangement et de son Règlement, hors Ie cas 
de dissentiment à soumettre à !'arbitrage 
prévu à l'article 12 de la Convention. 

Dlsposit:ons flnaies 

Mise à exécution et durée de /'Arrangement 

Art. 16. Le présent Arrangement sera 
mis à exécution Ie 1er juillet 1948 et de
meurera en vigueu r pendant un temps in
déterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés 
ont signé Ie présent Arrangement en un 
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exemplaire qui restera déposé aux Archives 
du Gouvernement de la République Fran
çaise et dont une copie sera remise à cha
q ue Partie. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 1947. 
(Suivent les signatures). 

RE GLElllENT D'EXECUTION HE L'AR
RAN GEl\fE N _' CONCER ' ANT LES EN

VOIS CONT E REl\CBOURSEl\IENT 

Les soussigoés, vu l'article 5 de la Con
vention postale universelle conclue à P aris 
Ie 5 juillet 1947, ont, au nom de leurs Ad
ministrations respectives, arrêté, d'un com
mun accord, les mesures suivantes pour as
surer l'exécution de !'Arrangement concer
nant les envois contre remboursement. 

CHAPITRE I 

Opératlons au <l éJ)art et à l"arrh•ée 

Indications à porter sur /'envoi 

Art. 101. 1. Les correspondances re. 
commandées, les lettres et boîtes avec va
leur déclarée et les colis postaux grevés de 
remboursement doivent porter du cóté de 
la suscription, d'une manière très appa
rente, l'en-tête "Remboursement" suivie de 
l'indication du montant du remboursement 
en caractères latins et en chiffres arabes, 
sans ratures ni surcharges même approu
vées. Le montant de la monnaie division
naire peut être indiqué en chiffres seule
ment, mais il doit être précédé d'un zéro 
lorsqu'il n'y a pas de dizaines. Les pres
criptions ci-dessus s'appliquent également 
aux bulletins d'expédition afférents aux co
lis postaux grevés de remboursement. 

2. Si l'expéditeur demande Ie renvoi par 
avion du mandat de remboursement, la 
mention très apparente "Renvoi du man
dat de remboursement par avion" doit être 
portée sur !'envoi , ainsi que sur Ie bulletin 
d'expédition s'il s'agit d'un colis. 

3. L'expéditeur doit indiquer du cóté 
de la suscription de !'envoi et, s'il s'agit 
d'un colis, au recto du bulletin d'expédition 
son nom et son adresse en caractères latins. 
Lorsque Ie montant encaissé est à verser 
en compte courant pasta! dans Ie Pays de 
destination ou d'origine, !'envoi, et. Ie cas 
échéant, Ie bulletin d'expédition doivent 
porter, en outre, du cóté de la suscription, 
l'annotation suivante libellée en français ou 
dans une autre langue connue dans Ie Pays 
de destination : ,,A porter au crédit du 
compte courant postal n °. . . . de M. . . . 
à tenu par Ie bureau de chèques 
d . . . ,, 

Etiquette 

Art. 102. 1. Les correspondances re
commandées, les lettres et les boîtes avec 
valeur déclarée grevées de remboursement 
doivent être revêtues, au recto, d'une éti
quette de couleur orange conforme au mo
dèle R 1 ci-annexé. L'étiquette modèle C 4 
prévue par l'article 128, ~ 4, du Règlem en t 
de la Convention, ou l'empreinte du timbre 
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spécial en tenant lieu doit être appliquée 
autant que possible à l'angle supérieur de 
1'étiquette modèle R 1 . Toutefois, il est loi
sible aux Administrations de faire usage, 
au lieu des deux étiquettes pr~vues ci-des
sus, d'une seule étiquette conforme au mo
dèle R 2 ci-annexé, portant en caractères 
1atins Ie nom du bureau d'origine, la lettre 
R, lê numéro d 'ordre de !'envoi et un 
triangle de couleur orange ou figure Ie mot 
,,Remboursement". 

2. Les colis postaux contre -rembourse
ment, ainsi que leurs bulletins d'expédition 
doivent être revêtus, du coté de la suscrip
tion, de l'étiquette modèle R 1. 

Mandat de remboursement 

Art. 103. 1. Sauf Ie cas prévu à l'ar
ticle 104, tout envoi contre remboursement 
est accompagné d'une fo rmule de mandat 
de remboursement en carton résistant, de 
couleur vert clair, conforme au modèle R 3 
ci-annexé ; toutefois, s'il s'agit d'un colis 
postal, la formule est de couleur blanche et 
conforme au modèle R 4 ci-annexé. La for
mule R 3 ou la formule R 4 doit porter !'in_ 
dication du montant du remboursement 
dans la monnaie du Pays d'origine et, en 
règle générale, indiquer l'expéditeur de !'en
voi comme bénéficiaire du mandat. Lors
que Ie règlement de l'Administration d'ori
gine Ie permet. l'expéditeur a la faculté de 
mentionner sur Ie mandat aux lieu et place 
de son adresse, Ie titulaire et Ie numéro 
d'un compte courant pasta! tenu dans Ie 
Pays d'origine ainsi que Ie bureau qui tient 
ce compte. Chaque Administration est libre 
de faire adresser aux bureaux d'origine des 
envois ou à d'autres de ses bureaux les 
mandats afférents aux envois originaires de 
son service. 

2. Lorsque l'expéditeur demande Ie ren
voi par avion du mandat de rembourse
ment, il porte au recto de la formule R 3 
ou de la formule R 4 la mention "Renvoi 
du mandat de remboursement par avion"; 
e n . outre, une étiquette "Par avion" est ap
posée sur la formule R 3 ou sur la formule 
R 4 par le bureau d 'origine de !'envoi. 

3. Le mandat est réuni d'une manière 
solide à l'objet auquel il se rapporte ou est 
attaché au bulletin d'expédition s'il s'agit 
d'un colis pasta!. 

Versem ent en compte courant postal dans 
Je Pays de destination de !'envoi 

Art. 104. 1. Tout envoi <lont Ie montant 
encaissé doit être v e rsé en compte courant 
postal dans Ie Pays de destination est ac
compagné, sauf arrangement contraire, d'un 
bulletin de versement conforme à la for
mule prescrite dans Ie service intérieur de ce 
Pays. L e bulletin doit désigner Ie titulaire 
du compte à créditer et contenir toutes les 
autres indications que comporte Ie texte de 
la formule, à l'exception du montant à cré
diter qui sera inscrit par !' Administration 
de destination après encaissement du mon
tant du remboursement. Si Ie bulletin de 
versement est pourvu d'un coupon, l'expé-
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' diteur y mentionne son nom et son adresse 
ainsi que les autres indications qu' il juge 
nécessaires. 

2. Le bulletin de versement e~t réuni 
solidement à l'objet ou au bulletin d 'expé
dition s'il s'agit d'un colis posta1. 

Conversion du montant du remboursement 

Art. 105. Sauf entente contraire, Ie mon
tant du remboursement exprimé dans la 
monnaie du P ays d'origine de !'envoi est 
converti en monnaie du Pays destinataire 
par les soins de l' Administration de ce Pays, 
qui se sert du taux de conversion <lont elle 
fait usage pour les mandats de poste à 
destination du Pays d 'origine des envois. 

Divergence entre les indications du montant 
du remboursement 

Art. 106. 1. En cas de divergence entre 
les indications du montant du rembourse
ment figurant sur !'envoi, sur Ie mandat, et, 
Ie cas échéant, sur Ie bulletin d'expédition 
du colis pasta!, la somme la plus élevée 
doit être encaissée sur Ie destinataire. 

2. Si cel ui-ei refuse de verser cette som
me, !'envoi peut être livré, sauf l'exception 
prévue ei-après, contre payement de la som
me inférieure, mais sous réserve qu'un 
payement complémentaire sera effectué, s'il 
y a lieu, dès réception des renseignements 
qui seront foumis par l'Administration ex
péditrice. Si Ie destinataire n'accepte pas 
cette condition, il est sursis à la livraison 
de !'envoi. 

3. Dans tous les cas, une demande de 
renseignements est transmise immédiate
m ent à l'Administration expéditrice qui doit 
y répondre, dans Ie plus court délai possible, 
en précisant Ie montant exact du rembour
sement et en appliquant, Ie cas échéant, les 
prescriptions de l'article 108, § 3, ei-après. 

4. Lorsque Ie destinataire est de passage 
ou doit s'absenter, le payement de la som
me la plus élevée est toujours exigé. En cas 
de refus, !'envoi n 'est livré qu'à la récep
tion de la réponse à la demande de ren
seignements . 

Dé/ai de payement 

Art. 107. 1. Le montant du rembourse
ment doit être payé dans un délai de sept 
jours à compter du lendemain de l'arrivée 
de !'envoi au bureau destinataire. Ce délai 
peut être porté à un mais au maximum 
lorsque la législation interne du Pays de 
destination l'exige. 

2. A l'expiration du délai de garde, l'ob
jet est renvoyé au bureau d'origine s'il 
s'agit d'un objet de correspondance recom
mandé, d'une lettre ou d'une boîte avec 
valeur déclarée. L'expéditeur peut toutefois 
demander, par une annotation, Ie retour irn-

. médiat de l'objet au cas ou Ie destinataire 
ne payerait pas Ie montant du rembourse
ment lors de la première présentation. Le 
renvoi immédiat a également lieu si Ie 
destinataire , lors de la présentation, a for
mellement refusé tout payement. 

3. S 'il s'agit d'un colis postal, ce!ui-ci 
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est traité, à l'expiration du délai de paye
ment, comme étant tombé en 'rebut, con
formément aux dispositions de l'article 23 
de l' Arrangement concernant les colis 
postaux. L'expéditeur peut toutefois de
mander que les dispositions prescrites par 
lui en vertu de l'article 108, § 2, du Rè
glement d'exécution de l'Arrangement con
cernant les colis postaux soient exécutées 
immédiatement au cas au le destinataire ne 
payerait pas le montant du remboursement 
lors de la première présentation. L'exécution 
immédiate de ces dispositions a également 
lieu si · le destinataire, lors de la présenta
tion a formellement refusé tout payement. 
Dans le cas ou, en réponse à un avis de 
nonremise, l'expéditeur a donné des in
structions au bureau de destination, les 
délais susmentionnés sant comptés du len
demain de l'arrivée de ces instructions. 

Annu/ation au modification du montro-it du 
remboursement 

Art. 108. 1. Les demandes d'annulation 
au de modification du montant du rem
boursement sont soumises aux règles et for
malités prescrites par l'article 139 du Rè
glement d 'exécution de la Convention. 

2. S'il s'agit d'une demande télégraphi
que , celli-ci doit être confirmée, par le pre
mier courrier, par une demande postale ac
compagnée du fac-similé <lont il est ques
tion à l'article 139, § 1, susvisé et portant 
en tête l'annotation soulignée au crayon de 
couleur "Confirmation de la demande télé-
graphique du . ..... ". Dans ce cas, le 
bureau destinataire se borne à retenir l'en
voi, à la réception du télégramme, et at
tend la confirmation postale pour faire 
droit à la demande. Toutefois, l' Adminis
tration destinataire peut, sous sa propre 
responsabilité, donner suite à une demande 
télégraphique sans attendre cette confir
mation. 

3 . E xcepté Ie cas prévu à l'article 104, 

toute demande par voie postale de modifi
cation du remboursement doit être accom
pagnée d'une nouvelle formule de mandat 
de remboursement indiquant le montant rec
tifié. Lorsqu'il s'agit d 'une demande par 
voie télégraphique, Ie mandat de rembour
sement doit ê tre remplacé par le bureau 
destinataire dans les conditions déterminées 
par l'article 111. 

4. Quand l'expéditeur a demandé, !ars 
du dépÖt de !'envoi, Ie renvoi par avion du 
mandat de remboursement, une étiquette 
,,P ar avion" doit être appliquée sur la for
mule R 3 au sur la formule R 4. 

Réexpédition 

Art. 109. 1. Les envois grevés de rem
boursement peuvent être réexpédiés si Ie 
Pays de la nouvelle destination assure, avec · 
celui d'origine, Ie service des envois de 
cette catégorie. Dans ce cas, les envois sant 
accompagnés des formules de mandats de 
remboursement établies par Ie service d'ori
gine. L'Administration de la nouvelle desti
nation procède à la liquidation des rem-
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boursements comme si les envois lui avaient 
été expédiés directement, et, Ie cas échéant, 
assure Ie renvoi par avion du mandat de 
remboursement. 

2. Les envois dont le montant encaissé 
doit être vèrsé en compte courant postal 
dans le Pays de destination primitif ne 
peuvent être réexpédiés. 

Emission du mandat de remboursement ou 
du bulletin de versement. Payernent du 

mandat de remboursement 

Art. no. 1. Immédiatement après avoir 
encaissé Ie montant du remboursement, le 
bureau de destination, au tout autre bureau 
désigné par l' Administration destinataire, 
remplit la partie "Indications de service" 
du ma_ndat de remboursement et, après 
avo.ir apposé son timbre à date, Ie renvoie 
sans taxe à l'adresse indiquée. 

2 . Si l'utilisation de la voie aérienne a 
été demandée par l'expéditeur, Ie mandat. 
de remboursement, revêtu de l'affranchis
sement en timbres-poste correspondant au 
montant de la taxe fixe, prévue à l 'article 
3, § 1, lettre c) de l'Arrangement, est réex
pédié par Ie plus prochain courrier aérien. 

3 . Lorsqu'une demande de renseigne
ments sur le montant exact du rembourse
ment a été adressée à l ' Administration 
d'origine, il est sursis à !'envoi du mandat. 
jusqu'à la réception de la réponse. 

4. Les bulletins de versement des en
vois contre remboursement, <lont Ie mon
tant doit être porté à un compte courant 
postal dans Ie Pays de destination, sant. 
traités d'après le régime intérieur des chè
ques et virements postaux de ce Pays. 

5. Les mandats de remboursement af
férents à des colis contre remboursement 
sant payés aux expéditeurs des colis dans 
les conditions déterminées par chaque Ad
ministration. 

Annulation au remplacement des formules 
de mandats de remboursement ou de 

bulletins de versement 

Art. n1. 1. Les formules de mandats 
de remboursement qui deviennent inutilisa
bles pour cause de divergence entre les in
dications du montant du remboursement. 
ou par suite d'annulation au de modifica-1 

tion du montant, de même que les formules 
de bulletins de versement devenues inutili 
sables en cas d'annulation du montant du 
remboursement , sant détruites par les soins 
de l' Administration destinataire des envois. 

2. Les formules afférentes aux envois 
grevés de remboursement qui, pour un m o
tif quelconque, sont renvoyés à !'origine 
doivent être annulées par les soins de l'Ad
ministration qui effectue le renvoi. 

3 . Lorsque les formules afférentes aux 
envois grevés de remboursement sant éga
rées, perdues au détruites avant l'encaisse
ment du montant du remboursement, Ie bu
reau destinataire en établit des duplicata 
sur formule R 3 au sur formule R 4 s'il 
s'agit de colis postaux, au sur formule de 
bulletin de versement, selon Ie cas. 
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Mandats de remboursement non délivrés 
ou non encaissés 

Art. n2. I. Les mandats de rembour
sement qui n 'ont pu être délivrés aux béné
ficiaires sont, après avoir été éventuelle
ment soumis à la formalité du visa pour 
date quittancés par l'Administration d'ori
gine des envois que ces titres concernent et 
portés en compte à l'Administration qui les 
a émis. 

2. Il en est de même des mandats de 
remboursement qui ont été remis aux ayants 
droit, mais dont Ie montant n 'a pas été 
encaissé. Toutefois, ces titres doivent, au 
préalable, être remplacés par des autorisa
tions de payement dressées par !' Adminis
tration d'origine des mandats. 

CHAPITRE II 

Oomptabllité 

D écompte des mandats de remboursement 

Art. u 3 . I. Sauf ,entente contraire, Ie 
décompte relatif aux mandats de rembour
sement payés est établi sur formule confor
me au modèle R 5 ci-annexé. 

2 . Sur la formule R 5, Ie montant de la 
taxe fixe afférente au renvoi par avion des 
mandats de remboursement à bonifier au 
Pays de destination est porté dans une 
colonne spéciale en regard de chaque man
dat de remboursement payé. 

3 . Sauf avis contraire, les comptes par
ticuliers des mandats de remboursement 
dressés pour Ie service de la poste aux let
tres peuvent servir également pour Ie dé
compte d es mandats de remboursement des 
colis post aux. 

4. Dans ce compte particulier R 5 qui 
est accompagné des mandats de rembourse
ment payês et quittancés, les mandats sont 
inscrits dans l'ordre alphabétique des bu
reaux d 'émission et suivant l'ordre numéri
que de leur inscription aux registres de ces 
bureaux. L'Administration qui à établi Ie 
compte déduit de la somme totale de sa 
créance Ie montant des taxes et d roits re
venant à l' Administration correspondante, 
conformém ent à l'article 13 de !'Arrange
m ent. 

5. Le solde du compte R 5 est ajouté, 
aut ant que possible, à celui du compte 
m ensuel des mandats de poste ét abli pour 
la m ême période. La vérification et la li
quidation de ces comptes sont effectuées 
selon les règles fixées par l' Arrangement et 
Ie R èglement des mandats de poste. 

CHAPITRE III 

Disposit ions dlver ses 

Communications à adresser au Bureau 
international et aux Administrations 

Art. 114. 1. L es Administrations doi
ve nt, t rois mois au mains avant de mettre 
!'Arrangement à exécution, communiquer 
aux autres Administrations, par l'intermé
diaire du Bureau international, les renseig-
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nements utiles concernant Ie service des: 
envois contre remboursement. 

2. Toute modification ultérieure doit: 
être .notifiée sans reta rd. 

Formules à . l'usage .du public 

Art. n5. En vue de l'application des'. 
dispositions de l'article 33, § 2 , de la Con-• 
vention, sont considérées comme formules: 
à l'usage du public les formules : 

a) · R 3 (mandat de remboursement, ser-
vice des objets de correspondance et des: 
valeurs déclarées) ; 

R 4 (mandat de remboursement, service: 
des colis postaux) . 

Dlsposltlons fina les 

Mise à exécution et durée du Règlement 

Art. n6. 1. Le présent Règlement sera'. 
exécutoire à partir du jour de la mise en 
viguer de 1' Arrangement concernant les en-· 
vois contre remboursement. 

2 . Il aura la m ême durée que eet Arran
gement, à mains qu'il ne soit renouvelé d'un 
commun accord entre les Parties intéressées .. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 194 7. 

(Suivent les signatures) . 

ARRAN GEllIEN T CONCE RN ANT L E S 
MAND ATS DE POSTE 

conclu entre la R épublique Populaire d'Al
banie, l' Allemagne, Ie Royaume de l' Arabie 
Saoudite_ la République Argentine, l'Autri
che, la Belgique, la Bolivie, la République 
Populaire de Bulgarie, Ie Chili , la Chine, la 
République de Colombie, la Corée, la Ré
publique de Cuba, Ie Danemark, la Répu
blique Dominicaine, !'Egypte, la Républi
que de El Salvador, l'Espagne, !'Ensemble 
des Colonies espagnoles , l'Ethiopie, la Fin
lande , la France, !' Algérie, l' Indochine, !'En
semble des autres Territoires d'Outre-mer· 
de la République F rançaise et des Terri
t oires administrés comme t els, la Grèce, la 
R épublique d'Haïti, la République du Hon
du ras, la Hongrie, !'Iran, la République 
d'lslande, l'ltalie, Ie Japon, Ie Liban. la 
République de Libéria, Ie Luxembourg, Ie 
M aroc (à l'exclusion de la Zone espagnole); 
Ie Maroc (Zone espagnole ) , Ie Nicaragua, la 
Norvège, la R épublique de Panama, Ie Pa
raguay, les Pays-Bas, Curaçao et Surinam. 
les I ndes néérlandaises, Ie Pérou, la Polog
ne, Ie Portugal, les Colonies portugaises de 
!' Afrique occidentale, les Colonies portugai
ses de l' Afrique orientale, de l' Asie et de . 
l'Océanie, la Roumanie , la République de 
Sant-Marin, Ie Siam, la Suède, la Confé
dération Suisse, la Syrie, la Tchécoslova
quie, Ie Royaume Hachémite de Transjor
danie, la Tunisie, la Turquie, la République 
Orientale de !'Uruguay, l'Etat de la Cité du 
Vat ican, les Etats-Unis de Vénézuéla, l'Yé
men et la République Fédérative Populaire 
de Y ougoslavie. 

Les soussignes, Plénipotentiaires des Gou
vernements des Pays ci-dessus énumérés, vu 
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1'article 4 de la Convention postale univer
·selle conclue à Paris, Ie s juillet 1947, ont, 
d'un commun accord et sous réserve de ra
t ification, arrête l' Arrangement suivant: 

CHAPITRE I 

Dlsposltion préllmlnalre 

Conditions de /'échange des mandats 
Article premier. 1. L'échange des man

-dats de poste, entre ceux des Pays contrac
tants dont les Administrations conviennent 
d'établir ce service, est régi par les dispo
-sitions du présent Arrangement. 

2. L'échange des mandats de poste peut 
-se fai re soit au moyen de cartes, soit par Ie 
système des listes au choix des Adminis
·trations. 

CHAPITRE II 

Emlsslon des mandats 
Versement. Récépissé 

Art. 2. 1. Les Administrations contrac
·tantes déterminent la forme dans laquelle 
les déposants doivent vel'Ser les sommes 
d 'argent qu'ils dési rent convertir- en man
dats de poste. 

2. Un récépissé doit être délivré gratui
tement au déposant. 

Enoncé du montant. Taux de conversion 

Art. 3. 1. Sauf arrangement contraire, 
le montant de chaque mandat est exprimé 
dans la monnaie du Pays ou Ie payement 
<loit avoir lieu. 

2 . L' Administration du Pays d'origine 
détermine elle-même Ie taux de conversion 
de sa monnaie en monnaie du Pays de 
<lestination. Elle détermine également Ie 
-cours à payer par l'expéditeur, lorsque Ie 
Pays d'origine et Ie Pays de destination 
ont Ie m ême système monétaire. 

Monfant maximum à l'émission 

Art. 4. 1. Chaque Adminstration a la 
faculté de fixer Ie montant maximum des 
mandats qu'elle émet, à condition que ce 
maximum n'excède pas 1000 francs. 

2 . Toutefois, les mandats relatifs au ser: 
vice postal émis en franchise de taxe par 
application des dispositions de l'article 6 
ei-après peuvent dépasser Ie maximum fixé 
par chaque Administration. 

Taxes 

Art. 5. 1. La taxe à payer par l'expé
<liteur pour chaque mandat se compose 
d'une taxe fi xe qui ne peut dépasser 20 een-

• times par mandat, et, en outre, d'un droit 
proportionnel fixé au maximum à: 

½ % de la somme versée si les Adminis
trations échangent les mandats au moyen 
de cartes; 

1 % de la somme versée si les Adminis
trations échangent les mandats au moyen 
de listes. 

2. Chaque Administration a la faculté 
<l'adopter, pour la perception du droit pro
portionnel, l' échelle qui répond Ie mieux à 
ses convenances de service. 

116~1 
3· L es mandats échangés par l'intermé

diaire d'un des P ays participant à !'Arran
gemen t, entre un autre de ces Pays et un 
Pays non participant, peuvent être soumis 
par l' Administration intermédiaire à un 
droit supplémentaire prélevé sur Ie mon
tant du titre. 

4. Néanmoins, entre les Administrations 
qui se seront mises d 'accord, ce droit sup
plémentaire pourra être perçu sur l'expé
diteur et bonifié à l' Administration inter
médiaire. 

Franchise de taxes 

Art. 6. 1. Les mandats relatifs au ser
vice postal et échangés, soit entre les Ad
ministrations postales, soit entre ces Ad
ministrations et Ie Bureau international 
sont exempts de toutes taxes postales. 

2. Il en est de même des mandats concer -
nant les prisonniers de guerre et . les per
sonnes assimilées, expédiés ou reçus dans 
les conditions prévues pour les correspon
dances à l'article 52, §§ 2 à 4, de la Con-
vention. 

M andats télégraphiques 

Art. 7. 1. Les mandats peuvent être 
transmis par Ie télégraphe dans les rela
tions entre les Administrations dont les 
Pays sont reliés par un télégraphe d'Etat ou 
qui consentent à employer à eet effet la 
télégrapliie privée; ils sont qualifiés, en ce 
cas, de mandats télégraphiques. 

2. Les mandats peuvent également être 
transmis par la télégraphie sans fil entre 
les Administrations qui se sont déclarées 
d'accord à ce sujet. 

3. Sauf arrangement contraire, les man
dats télégraphiques peuvent, comme les 
autres télégrammes privés et aux mêmes 
conditions que ces derniers être soumis aux 
formalités de traitement ou de transmission 
prévues aux Règlements de service annexés 
à la Convention internationale des télécom
munications en vigueur. dans la mesure ou 
ces formalités sont applicables aux mandats 
télégraphiques. 

4. L 'expéditeur d'un m,mdat télégraphi
que doit payer la taxe ordinaire des man
dats et la taxe du télégramme. 

5. L'expéditeur d'un mandat télégraphi
que peut ajouter au texte du mandat une 
communication particulière pour Ie destina
taire, pourvu qu'il en paie le montant 
d'après Ie tarif. 

6. Les mandats télégraphiques ne peu
vent être grevés d'aucuns frais télégraphi
ques autres que ceux qui sont prévus par 
les règlements télégraphiques internatio
naux. 

A v is de payement 
Art. 8. 1. L'expéditeur d'un rri.andat or

dinaire ou télégraphique peut, aux condi
tions déterminées par l'article 58 de la 
Convention pour les avis de réception et 
dans Je délai d'un an à partir du versement 
des fonds, demander un avis de payement 
de ce mandat. Cet avis lui est transmis par 
la voie ordinaire ou, s'il paie les frais y re
latifs, par la voie aérienne. 
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2. Sil l'expéditeur demande Ie renvoi 
par avion de !'avis de payement, il acquitte 
pour cette transmission une taxe fixe de 10 
centimes dans les relations continentales et 
de 40 centimes dans les relations intercon
tinentales. Cetto taxe reste acquise à l' Ad
ministration du Pays d'origine du mandat. 

Remise par exprès 
Art. 9. 1. L'expéditeur d'un mandat or_ 

dinaire peut demander la remise des fonds 
à domicile, par porteur spécial, immédiate
ment après l'arrivée du mandat, aux condi
tions fixées par l'article 47 de la Conven-
tion. 

2. Toutefois, l' Administration de desti
nation a la faculté de faire remettre par ex
près, au lieu des fonds, un avis d'arrivée du 
mandat ou Ie titre· lui-même, pour autant 
que ses règlements intérieurs Ie comportent. 

Payement en main propre 
Art. 10. Dans les relations avec les Pays 

qui ont donné leur consentement, l'expédi
teur peut demander par une mention ex
presse portée sur la formule que Ie paye
ment ait lieu exclusivement entre les mains 
et sur acquit personnel du bénéficiaire nom
mément désigné sur Ie mandat. 

CHAPITRE 111 
Payement des mandats 

Payement 
Art. 11 . 1. Le montant des mandats 

doit être payé aux bénéficiaires en mon
naie légale du Pays de destination. 

2. Après en avoir avisé les Administra
tions correspondantes, l' Administration du 
Pays de destination a la faculté, lors du 
payement et quand sa législation intérieure 
l'exige, de négliger les fractions d'unité mo
nétaire ou d'arrondir la somme à l'unité 
monétaire ou, Ie cas échéant, au dixième 
d'unité les plus voisins. 

Montant maximum au payement 
Art. 12. 1. Sauf arrangement contraire, 

le montant maximum des mandats payables 
dans un Pays est Ie même que celui qui a 
é té adopté par ce Pays pour l'émission. 

2. Lorsqu'un même expéditeur a fait 
émettre, Ie même jour, au profit du même 
bénéficiaire, plusieurs mandats dont Ie mon
tant total excède Ie maximum adopté par 
le Pays de destination, Ie bureau destina
taire est autorisé à échelonner Ie payement 
des titres de telle façon que la somme payée 
.au bénéficiaire, dans une même journée, 
n'exède pas ce maximum. 

Inscription en compte courant postal 
Art. 13. Chaque Administration peut se 

charger de verser en compte courant postal 
Ie montant des mandats suivant les règles 
,en vigueur dans son service des chèques 
postaux. Dans ce cas, les mandats sont con
sidérés comme valablement payés. 

Droit de remise à domicile 
Art. 14. Il peut être perçu sur Ie béné
L. & S. 1948 
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ficiaire d'un mandat un droit de remise 
lorsque Ie payement a lieu à domicile. 

Droit pour autorisation de payement 

Art. 15. Dans Ie cas ou la perte d'un 
mandat n'est pas due à une faute de ser
vice, il peut être perçu sur l'expéditeur ou 
sur Ie bénéficiaire, pour l'autorisation de 
payement mentionnée à l'article 108 du 
Règlement, un droit égal à celui auquel 
peut donner lieu la réclamation d'un objet 
de correspondance. 

Mandats adressés poste restante 

Art. 16. Lorsqu'un mandat est adressé 
poste restante, la taxe spéciale prévue par 
l'article 40 de la Convention peut être 
perçue sur Ie bénéficiaire. Cette taxe ne suit 
pas Ie mandat en cas de réexpédition ou de 
mise en rebut. 

Remise des mandats télégraphiques 

Art. 17. 1. La remise des mandats té
légraphiques a toujours lieu dans les for
mes prévues à l'article 9. Lorsque l'Admi
nistration de destination fait remettre par 
exprès les fonds à domicile, elle peut per
cevoir, de ce chef, une taxe spéciale en 
tenant compte, Ie cas échéant, des frais 
d'exprès qui ont été payés par l'expéditeur. 

2. Si l'Administration destinataire fait 
remettre par exprès, au lieu des fonds, un 
avis d'arrivée du mandat ou Ie titre lui
même, cette remise s'effectue sans frais 
pour Ie bénéficiaire; toutefois, lorsque Ie 
domicile de ce dernier se trouve en dehors 
du rayon de distribution locale du bureau 
de destination et que l'expéditeur n'a pas 
payé les frais de remise par exprès, ceux-ci 
peuvent être perçus sur Ie bénéficiaire. 

Durée de validité des mandats 

Art. 18. 1. Les mandats sont valables 
jusqu'a l'expiration du premier mois qui suit 
celui de leur émission. Ce délai peut être 
prolongé jusqu'à l'expiration du 3e mois 
après entente entre les Administrations in
téressées; la prolongation est, de plein droit, 
de six mois dans les relations avec les Pays 
éloignés. Passé ce terme, les mandats ne 
peuvent plus être payés que sur un visa 
pour date donné par l' Administration qui 
les a émis et à la requête de l'Administra
tion de destination. Toutefois, les mandats 
émis suivant Ie système des listes ne sont 
pas soumis à la formalité du visa pour date. 

2. Le visa pour date donne au mandat 
une nouvelle durée de validité égale à celle 
qui est prévue au § 1. 

3. Dans Ie cas ou l'expiration du délai 
de validité n 'est pas due à une faute de 
service, il peut être perçu pour Ie visa pour 
date un droit égal à celui auquel peut don
ner lieu la réclamation d'un objet de cor
respondance. 

Endossement des mandats 

Art. 19. Est réservé à chaque Pays le 
droit de déclarer transmissible par voie 
d'endossement, sur son territoire, la pro-

74 
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priété des mandats provenant d'un autre 
Pays contractant. 

CHAPITRE IV 

Retralt. Modlflcatlon d'adresse. Réexpédl
tion. Rebuts. Réclamatlons 

Retrait des mandats. Modification 
d 'adresse 

Art. 20• L'expéditeur d'un mai:idat o'.di
naire ou télégraphique peut Ie faire rebrer 
du service ou en faire modifier l'~dresse 
aux conditions déterminées par l'article 54 
de la Convention, aussi longtemps q~e le 
bénéficiaire n'a pas pris livraison, s01t_ du 
titre lui-même, soit du montant de ce titre. 

2 • S 'il s'agit d'une modification d'adres
se demandée par voie télégraphique, la taxe 
lu télégramme est augmentée de la, taxe 
applicable à une lettre recommandee de 
port simple. 

R éexpédition des mandats 

Art. 2 1. 1. En cas de changement de 
résidence du bénéficiaire, les mandats peu
vent être réexpédiés sur le Pays de la nou
velle destination, soit à la demande de l 'e,i:
pédi teur, soit à celle du bénéficiaire, lors
q u'un échange de mandats ex1ste entre Ie 
Pays réexpéditeur et le Pays de la nouvelle 
destination. 

2 . Lorsque la réexpédition des manda~s 
ordinaires ou télégraphiques a lieu par voie 
postale et que Ie Pays de la nouvelle desti
nation entretient un échange de mandats 
de poste, sur la base de !'Arrangement, avec 
le Pays d 'origine, il n'est perçu, pour cett~ 
réexpédition, aucun supplément de taxe. Si 
Ie Pays de la nouvelle destination ~•i:n!re
tient pas d 'échange avec le Pays d ongme, 
la réexpédition est effectuée au moyen d'un 
nouveau mandat <lont la taxe est déduite 
du montant à transmettre. z 

3. La réexpédition, par voie télégraph!
que, des mandats ordinaires ou télégraphi
ques, est admise si Ie Pays dl: la nouvel~e 
destination entretient avec celui de la dest1-
nation primitive un échange de mandats te
légraphiques. En pareil cas, il est émis un 
mandat télégraphique pour la somme res
tant après déduction des taxes postales et 
télégraphiques afférentes au nouveau par-
cours. .. . 

4. Les m andats ordinaires ou _t~legraph1-
ques originaires de Pays ne participant pas 
à )'Arrangement, mais qui entretiennent un 
échange de mandats de poste avec un Pays 
contractant peuvent, si les A arra1_1ge~ei:its 
spéciaux ne s'y opposent pas, etre reexped1és 
par voie postale ou . télégraphi_que, ?e ce 
dernier P ays sur un tie rs Pays s1gnata1re de 
l' Arrangement. Cette réexpédi tion est ef
fectuée au moyen d'un nouveau mandat 
<lont la taxe est déduite du montant à trans
mettre. Dans les mêmes conditions, les man
dats ordinaires ou télégraphiques originaires 
de Pays contractants, peuvent être réexpé
diés sur un Pays ne participant pas à l' Ar-
rangement. . 

5. La réexpédition des mandats échanges 
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par Ie système des listes a toujours lieu au 
moyen d'un nouveau mandat; la taxe de 
celui-ci est prélevée sur la somme à trans
mettre. 

Mandats tombés en rebut 

Art. 22 . 1. Les mandats refusés, de 
même que les .mandats <lont les bénéficiai
res sont inconnus, partis sans laisser 
d 'adresse ou partis pour des Pays sur les
quels la réexpédition ne peut être effectuée, . 
sont renvoyés immédiatement au bureau 
d'origine, directement si les Administrations 
échangent les mandats suivant Ie système 
carte, par l'intermédiaire des bureaux , 
d'échange si elles ont adopté Ie système 
liste. 

2 . Les titres <lont Ie payement n'a pas 
été réclamé dans Ie détai de validité ordi
naire sont renvoyés à l'Administration d'ori_ 
gine par l'Administration qui en est dépo
sitaire. 

3. Les mandats qui n'ont pu être payés 
aux bénéficiaires pour une cause quelcon
que sont remboursés aux expéditeurs. 

Réclamations et demandes de renseig
nements 

Art. 23 . 1. La réclamation et la de
mande de renseignements concemant tout 
mandat peuvent donner lieu à la percep
tion d'un droit égal à celui qui est fixé pour 
la réclamation et la demande de renseigne
ments d 'un objet de correspondance. Ce 
droit n'est perçu qu'une seule fois pour les. · 
réclamations ou les demandes de renseigne
ments concemant plusieurs mandats dépo
sés simultanément par Ie même expéditeur 
à l'adresse du m ême bénéficiaire. 

2 . Aucun droit n'est perçu si l'expédi
teur a déjà acquitté Ie droit spécial pouc 
un avis de payement. 

3. La réclamation concemant Ie paye
m ent d 'un mandat à une personne non auto
risée n'est admise pue dans Ie délai d'un an 
à partir du lendemain du dépöt des fonds. 
Chaque Administration est, toutefois, tenue 
de donner suite aux simples demandes de 
renseignements, introduites après ce délai . 
<lont elle est saisie par une autre Adminis
tration au sujet de mandats émis depuis 
moins de deux ans. 

4. Chaque Administration est obligée 
d 'accepter les réclamations ou les deman
des de renseignements concemant des man
dats émis par d'autres Administrations. 

5. Lorsqu'une réclamation ou une de
mande de renseignements a été motivée par 
une faute de service, Ie droit perçu est 
restitué. 

CHAPITRE V 

Rosponsablllté 

Etendue de la responsabilité 

Art. 24. 1. Les sommes versées pour 
être converties en mandats de poste sont. 
dans Ie délai de prescription fixé par la 
législation du Pays d'origine, garanties aux. 
déposants jusqu'au moment ou les man
dats ont été régulièrement payés. 
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2. Passé Ie délai d'un an prévu à l'ar
ticle 23, § 3, les Administrations ne sont 
plus responsables des payements sur faux 
acquits. 

Exception au principe de la responsabilité 

Art. 25. Les Administrations sont déga
gées de toute responsabilité du chef du 
service des mandats de poste, lorsque la 
preuve de leur responsabilité n'ayant pas 
été administrée autrement, elles ne peuvent 
rendre compte du payement par suite de la 
destruction des documents de service résul
tant d'un cas de force majeure. 

Payement des sommes réc/arnées 

Art. 26. x, Lorsque Ie payement d'un 
mandat est contesté et pour autant que la 
responsabilité du service postal est engagée, 
l'obligation de désintéresser Ie réclamant in
combe à l'Administration de payement si les 
fonds sont à remettre au véritable bénéfi
ciaire, et à l' Administration d'origine, s'ils 
sont à rembourser à l'expéditeur. 

2. l' Administration qui a désintéressé 
Ie réclamant a Ie droit d'exercer son recours 
contre l' Administration responsa bie du 
payement irrégulier. 

Dé/ai de payement 

Art. 27. 1. Le réclamant doit être dés
intéressé Ie plus têt possible et, au plus 
tard, dans Ie délai de six mois à COl'f';pter du 
lendemain du jour de la réclamat,on. Ce 
délai est porté à neuf mois dans les rela
tions avec les Pays éloignés. 

2. L'Administration expéditrice peut 
différer exceptionnellement Ie rembourse
ment au-delà du délai prévu au § x lorsque, 
malgré la . diligence apportée par les Admi
nistrations a !'examen d'une affaire, ce dé
lai n'a pas été suffisant pour permettre de 
déterminer les responsabilités. 

3. L' Administration d'origine est auto
risée à d ésintére~ser l'expéditeur pour Ie 
compte de l'Administration de payement 
qui, régulièrement saisie, a laissé s 'écouler 
trois mois sans donner de solution à !'af
faire; ce délai est porté à six mois dans les 
relations avec les Pays éloignés. 

Détermination de la responsabilité 

Art. 28. x. La responsabilité incombe 
l' Administration d'origine, sauf Ie cas ou 

l'Administration de payement n 'est pas en 
mesure d'établir que Ie payement a eu lieu 
dans les condi tions prescri tes par ses règle
m e nts inté rie urs. 

2. Une erreur commise dans la trans
mission télégraphique d'un mandat à !'inte
rieur du Pays d'origine ou de celui de desti
nation engagè la responsabilité de l'Admi
nistration postale du Pays ou l'erreur a été 
commise. Si l'erreur s'est produite dans Ie 
service télégraphique d 'un Pays intermé
diaire ou s ' il n'est pas possible de déter
miner Ie lieu ou elle a été commise, .l'Ad
ministration d'origine et l'Administration 
de payement supportent Ie dommage par 
parts égales. 
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3. Il en est de même en cas de trans
mission de faux mandats télégraphiques ou 
de payement de faux mandats ordinaires, 
lorsque la responsabilité ne peut être établie 
ou lorsque la fraude, en ce qui concerne les 
mandats télégraphiques, a été commise dans 
un Pays intermédiaire sans qu'il puisse en 
être obtenu réparation. 

Remboursement à l' Administrati'o.n d 'origine 
des sommes déboursées 

Art. 29. x. L'Administration de paye
m ent pour Ie compte de laquelle Ie récla
mant a été -désintéressé par l' Administration 
d 'origine est tenue de rembourser à celle-ci 
Ie montant de ses débours dans un délai de 
trois mois à compter de !'envoi de la noti
fication du payement. Il en est de m ême en 
ce qui concerne Ie règlement du dédom
magement dans les cas prévus à l'article 28, 
§§ 2 et 3. 

2 . Le remboursement à l'Administration 
créancière . s'effectue sans frais pour cette 
Administration, soit au moyen d 'un mandat 
de poste, d'un chèque óu d'une traite paya
ble à vue sur la capitale ou sur une place 
commerciale du Pays créancier, soit en es
pèces ayant cours dans Ie Pays créditeur, 
soit encore, d'un commun accord, par in
scription au crédit de ce Pays dans Ie comp
te des mandats. Passé Ie délai de trois mois , 
la somme due à l'Administration d'origine 
est productive d'interêt, à raison de 5 '1<> 
l'an, à compter du jour de l'expiration dudit 
délai. 

CHAPITRE VI 

Coml)tablllté. l\Iandats J)rescrl t s 

Partage es taxes et des droits 

Art. 30. x. L' Administration d'origine 
bonifie l' Administration de destination, dans 
les conditions prescrites par Ie Règlement, 
une quote-part fixe de xo centimes par 
mandat, plus ¼ % ou ½ % de la somme 
totale des mandats payés selon que les Ad
ministrations ont adopté Ie système carte 
ou Ie système liste. Les mandats émis en 
franchise de taxe ne donnent lieu à aucune 
boni fication. 

2. En cas de réexpédition d'un mandat, 
Ie Pays de la nouvelle destination touche, 
quelle que soit la taxe effectivement per
çue par l'Administration d'origine, les bo
nifications de taxes qui lui seraient dévo
lues, si Ie mandat lui avait été primitive
ment adressé. 

3. Sauf stipulations contraires du pré
sent Arrangement, chaque Administration 
garde en entier Ie autres taxes qu'elle a 
perçues. 

Décompte 

Art. 31. x. Chaque Administration dres
se mensuellement les comptes sur lesquels 
sont récapitulées toutes les sommes payées 
par ses bureaux. Les comptes mensuels don
nent lieu à l' tablissement d 'un compte gé
néral. Lorsque les mandats ont été payés, 
dans des monnaies différentes, la créance la 
plus faible est convertie en la monnaie de 
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Ja créance la plus forte, en prenant pour 
base de la conversion Ie cours moyen offi
cie! du change dans Ie Pays débiteur pen
dant Ja période à laquelle Ie compte se rap
porte. Ce cours moyen doit être calculé 
uniformément à quatre décimales. 

2. Le règlement des comptes peut avoir 
Jieu sur la bas des comptes mensuels, sans 
compensation au .moyen d'un compte géné
ral. Chaque Administration règle alors à 
!' Administration correspondante Ie mon
tant total du compte mensuel établi par 
celle-ci. 

3. Les comptes sont soldés par !' Admi
nistration débitrice dans Jes délais fixés par 
Je Règlement. 

Liquidation 
Art. 32. 1. Sauf arrangement contraire, 

Ie payement du solde du compte général ou 
Ie règlement des comptes mensuels a lieu 
dans la monnaie que Ie Pays créancier ap
plique au payement des mandats de poste. 

2. En cas de non-payement dans Jes dé
lais fixés par Je Règlement, Ie solde d'un 
compte général ou Ie montant d'un compte 
mensuel est productif d'intérêt, à dater du 
jour de l'expiration desdits délais jusqu'au 
jour ou Ie payement a lieu. Cet intérêt est 
calculé à raison de s % !'an. 

3. Il ne peut être porté préjudice aux 
dispositions du présent Arrangement et de 
son Règlement, concemant l'établissement 
des comptes et leur liquidation, par aucune 
mesure unilatérale, telle que moratoire, in
terdiction des transferts , etc. 

M andats prescrits 
Art. 33. Les comines converties en man

dats de poste dont Je montant n'a pas été 
réclamé dans les d élais de prescription sont 
définitivement acquises à l'Administration 
d'origine. 

CHAPITRE VII 

Dispositlons dlverses 

Bureaux participant à /'échange 
Art. 34. Les Administrations prennent 

Jes mesures nécessaires pour assurer, autant 
que possible, Ie payement des mandats dans 
toutes les localités de leur Pays. 

Participation d 'autres Administrations 
Art. 35. I. Les Pays dans lesquels Ie 

service des mandats relève d' Administra
tions autres que celle des postes peuvent 
participer à !'échange régi par les disposi
tions du présent Arrangement. 

2. Il appartient à ces Administrations 
de s'entendre avec !' Administration des 
postes de leur Pays pour assurer la complète 
exécution de toutes les clauses de !' Arran
gement. Cette demière Administration leur 
sert d'interrnédiaire pour leurs relations 
avec Jes Administrations des autres P ays 
contractants et avec Ie Buereau intematio
r.al. 

Application des dispositions d'ordre général 
de Ja Convention 

Art. 36. Les dispositions d 'ordre général 
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qui figurent aux Titres I et II de la Con
vention, à l'exception de l'article n, sont 
applicables au présent Arrangement. Il en 
est de même de celles qui font l'objet du 
Chapitre I d es Dispositions concemant Je 
transport de la poste aux lettres par voie 
aérienne. 

lnterdiction de droits fiscaux ou autres 

Art. 37. Indépendamment de l'interdic
tion prévue par l'article 29 de la Conven
tion, les mandats ainsi que les acquits don
nés sur les mandats ne peuvent être soumis 
à un droit ou à une taxe quelconque. 

Bons postaux de voyage 

Art. 38. L 'échage de bons postaux de 
voyage entre ceux des Pays contractants 
dont les Administrations conviennent d'éta
blir ce service, est régi par les dispositions 
du Supplément annexé au présent Arran
gement. 

Approbation des propositions faites dans 
l'interva/le des réunions 

Art. 39. Pour devenir exécutoires, les 
propositions faites dans l' intervalle des 
réunions (art. 21 et 22 de la Convention) 
doivent réunir: 

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit 
de l'addition de nouvelles dispositions ou de 
la modification des dispositions des articles 
1 à 12, 14 à 20, 23 à 32, 37 à 40 du présent 
Arrangement et 101, 102, 104, 110, 120 à 
125, 133, 139 et 140 de son Règlement; 

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit 
de la modification des dispositions du pré
sent Arrangement autres que celles qui sont 
mentionnées sous lettre a), des articles 103, 
105, 106, 108, u1, 112, 126 à 129 et 134 de 
son Règlement, ainsi que du Supplément 
concemant Jes bons postaux de voyage; 

c)) la majorité absolue, s'il s'agit de la 
modification des autres articles du Règle
ment, ou de l' interprétation des dispositions 
du présent Arrangement, de son Règlement 
et du Supplément concemant Jes bons 
postaux de voyage, hors Ie cas de dissenti
ment à soumettre à !'arbitrage prévu à l'ar
ticle 12 de la Convention. 

Dlsposltlons finales 
Mise à exécution et durée de l'Arrangeznent 

Art. 40. Le présent Arrangement sera 
mis à exécution Ie 1er juillet 1948 et de
meurera en vigueur pendant un temps in
déterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiai res des 
Gouvernements des Pays ci-dessus énumé
rés ont signé Ie présent Arrangement en 
un exemplaire qui restera déposé aux Ar
chives du Gouvernement de la République 
Française et dont une copie sera remise à 
chaque Partie. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 1947. 
(Suivent les signatures). 



1173 

REGLEMENT D'EXECUTION DE L'AR
RANGEMENT CONCERN AN'f LES 

~1ANDATS DE POSTE 

Les soussignés, vu l'article 5 de la Con
vention postale universelle conclue à Paris, 
Ie 5 juillet 1947, ont, au nom de leurs Ad
ministrations respectives, arrêté, d'un • com
mun accord, les mesures suivantes pour as
surer l'exécution de !'Arrangement concer
nant les mandats de poste: 

TITRE I 

MANDATS-CARTES 

CHAPITRE I 
Emlsslon. Transmlsslon. Payemeut 

Formules de mandats 

Art. 101. Les mandats sont établis sur 
u ne formule confectionnée en carton ré
s is tant de couleur rose et conforme au mo
d èle MP 1 ci-annexé. 

lndicati'ons à porter sur le s formules . 
Communications particulières 

Art. 102 . r. Les inscriptions à faire 
sur les mandat s doivent être formulées en 
chiffres arabes et en caractères latins, sans 
ratures ni surcharges, même approuvées. Le 
montant de Ja monnaie divisionnaire peut 
être indiqué en chiffres seulement, mais il 
doit êt re précédé d'un zéro losqu'il n'y •a 
pas de dizaines. Les inscriptions au crayon 
ne sont pas admises. Toutefois, les indicl:l'
tions de service peuvent être portées au 
crayon-encre. 

2. L'adresse des mandats doit désigner 
Je bénéficiaire de façon que Ja personnalité 
de l'ayant droit soit nettement déterminée. 
Les adresses abrégées et les adresses télé
graphiques ne sont pas admises. 

3. IJ est interdit de consigner sur les 
mandats d'autres annotations que celles que 
comporte la contexture des formules. L'ex
péditeur a, toutefois, Ie droit d'ajouter, sur 
Ie coupon, une communication particulière 
destinée au bénéficiaire du mandat. 

4. Les mandats de service doivent porter 
au recto l 'annot ation "Service des postes" 
ou une mention analogue. 

5. Les mandats payables en main pro
pre, selon l'article 10 de !'Arrangement, doi
vent porter au recto et au verso, en carac
t ères très apparents, la mention: ,,Ne payer 
qu'en main propre". 

Transmissi'on des mandats 
Art. 103. r. Les Administrations peu

vent s 'entendre sur Je montant à partir du
quel Jes mandats qu'elles émettent sont sou
mis à la recommandation d'office à condi
tion que ce chiffre ne soit pas inférieur à 
250 francs. 

2. Sauf arrangement contraire, les man
dats sont transmis à découvert. 

3. Les mandats sont insérés dans les dé
pêches de la manière prescrite à l'article 
146, §,§ 1 à 3, ou à l'article 148, § 3, du Rè
glement de Ja Convention suivant qu'ils 
sont ou ne sont pas recommandés d'office. 
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Mandats télégraphiques 

Art. 104. 1. Les mandats télégraphi
ques sont rédigés par Ie bureau de poste 
expéditeur et adressés au bureau de post e 
destinataire. IJs sont dressés en français, 
sauf arrangement contraire, et libellés com
me suit: 

(Indications de service, s'il y a lieu) . 
(Avis de payement, s'il y a Jieu) . 
Mandat (N° pos tal d'émission). 
(Nom du bureau de poste de destination) . 
(Nom de l'expéditeur). 
(Montant de la . somme transmise). 
(Désignation exacte du bénéficiaire, de 

sa résidence et, s'il est possible, de son do
micile, de façon que la personnalité de 
l'ayant droit soit nettement déterminée) . 

(Communication particulière, Ie cas 
échéant). 

2. Les indicatioris du télégramme doi
vent toujours figurer dans l'ordre ci-dessus. 

3. Les indications de service sont expri
mées en toutes lettres ou d'après les abré
viations autorisées dans Ie service télégra
phique. 

4. Lorsque les mandats télégraphiques 
sont émis, soit par des bureaux de poste de 
localités non dotées d'un service télégraphi
que, soit, dans des localités pourvues de 
plusieurs bureaux de poste, par un de ces 
bureaux non chargé du service télégraphi
que, Ie nom du bureau d'origine doit être 
indiqué immédiatement après Ie numéro 
pos tal d'émission, de la manière suivante: 
,,Mandat 404 de .. . pour ... " Si la loca
lité ou se trouve Je bureau de poste desti
nataire n'est pas pourvue d'un bureau télé
graphique, Ie mandat télégraphique doit 
porter l'indication du bureau postal desti
nataire et celle du bureau télégraphique qui 
Ie dessert. En cas de doute quant à l'exis
tence d'un bureau télégraphique dans la 
localité ou lorsque Ie bureau télégraphique 

' desservant ne peut être indiqué, Je télé
gramme-mandat doit porter, soit Je nom de 
la subdivision"l:erritoriale, soit celui du Pays 
de destination , soit ces deux indications ou 
teute autre indication jugée suffisante pour 
l'acheminement du télégramme-mandat. 

5. Le montant de la somme transmise 
. doit être exprimé en chiffres et, en ce qui 

concerne Jes unités monétaires (franc, flo
rins, etc.), en tout es lettres dans la mon
naie du Pays de destination. 

6. Lorsqu'il s'agit d'un bénéficiaire fé
minin, Ie nom patronymique, même s'il est 
accompagné d'un prénom, doit être précédé 
de l'un des mots "Madame" ou "Made
moiselle", à moins que cette indication ne 
fasse double emploi avec celle d'une qualité, 
d'un titre, d'une fonction ou d'une profes
sion permettant de déterminer nettement 
la personnalité de l'ayant droit. L'expédi
teur et Ie bénéficiaire ne peuvent être dé
signés par une abréviation ou un mot con
ventionnels. 

7. L'indication du nom de Ja résidence 
du bénéficaire peut être omise dans les cas 
ou ce nom est Je même que celui du bu
reau de poste de destination. Pour les télé-
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grammes-mandats adressés "poste restante" 
ou "télégraphe restant", l'inoication de ser
vice taxée correspondante, portée immédia
tement avant l'adresse du télégramme suf
fit et il n'y a pas lieu de faire suivre Ie 
nom du bénéficiaire de la m ention "poste 
restante" ou "télégraphe restant". 

8. La répétition partielle est obligatoire 
(répétition, de bureau à bureau, des noms 
propres et des nombres). . 

g. Le bureau de poste expéditeur adres
se sous enveloppe au bureau de poste desti
nataire, à titre confirmatif et par Ie plus 
prochain courrier, un avis d'émission du 
mandat. conforme au modèle MP 3 ci-an
nexé. Il est interdit d 'appliquer des tim
bresposte ou des empreintes d'affranchis
sement sur eet avis. 

10. Le bureau destinataire doit effec
tuer Ie payement sans attendre la récep
tion de !'avis d'émission. Il rattache celui
c i , autant que possible, au mandat acquitté 
par Ie bénéficiaire. 

11. Les Administrations ont la faculté 
d'autoriser les bureaux télégraphiques de 
l ocalités pourvues d'un ou de plusieurs bu
reaux de poste à recevoir de l'expéditeur et 
à payer au lieu de destination Ie montant 
des mandates télégraphiques. 

Avis de payement 

Art. 105. 1. Les mandats ordinaires dont 
l'expéditeur demande un avis de payement 
doivent porter au recto et en tête l'anno
tation très apparente "Avis de payement". 
Cette annotation est complétée par la m en
tion "Par avion" losque l'expéditeur a de
mandé l'utilisation de la voie aérienne. 

2. Les dispositions des articles 129 et 
130 du R èglement de la Convention con
cernant les avis de réception s'appliquent 
aux avis de payement. En outre, lorsque 
l'expéditeur demande Ie renvoi par avion de 
l'avis de payement, Ie recto de la formule 
C 5 doit porter, en caractères très appa
rents, la m ention "Renvoi ,_:Ie !'avis de 
payement par avion"; d'autre part, une 
étiquette "Par avion" est apposée sur la 
formule C 5 par Ie bureau d'origine du 
mandat. Toutefois, lorsqu'un avis de paye
ment est demandé postérieurement au dé
pot, il est fait usage, non de la formule C g 
prévue dans la Convention, mais de ·la for
mule MP 4 de !'Arrangement. 

3. Les Administrations dont Ie régime 
intérieur ne permet pas l 'emploi des for
mules jointes par !' Administration expédi
trice sont autorisées à dresser des avis de 
payement de leur propre service. 

4. Le soin d'établir un avis de payement 
pour un mandat télégraphique incombe à 
l'Administration destinataire qui Ie fait par_ 
venir au bureau d'origine immédiatement 
aprs Ie payement et sans attendre la récep
tion de !'avis d'émission. 

5. Si l'utilisation de la voie aérienne a 
été demandée par l'expéditeur pour Ie ren
voi de !'avis de payement, Ie bureau desti
nataire renvoie la formule C 5 par Ie plus 
prochain courrier aérien. 
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Mandats exprès 
Art. 106. Les dispositions de l'article 

133 du Règlement de la Convention sont 
applicables aux mandats ordinaires à re
mettre par exprès. 

CHAPITRE II 
Formalltés dlverses 
M andats irréguliers 

Art. 107. r. Les mandats ordinaires dont 
Ie payement n'a pu être effectué pour l'une 
des causes suivantes: 

a) indication inexacte, insuffisante ou 
douteuse du nom ou domicile des bénéfi
ciaires, 

b) différences ou omissions de noms ou 
de sommes , 

c) ratures ou surcharges dans les in
scri ptions, 

d) omission de timbres, de signatures 
ou d'autres indications de service, 

e) indication du montant à payer dans 
une monnaie autre que celle qui est admise 
à eet effet par les Administrations corres
pondantes, 

f) emploi de formules non réglemen
taires, 
sont renvoyés, Ie plus tot possible, sous en
veloppe, au bureau d'origine pour être ré
gularisés, à mains que Ie bénéficiaire, ayant 
été avisé, ne réclame l'application des dis
positions des §§ 3 et 4 ei-après. 

2. Toutefois, dans les rapports avec les 
Pays éloignés, l' Administration de destina
tion est autorisée à faire payer les man
dats dont Ie montant est indiquée dans une 
monnaie autre que celle qui est admise, 
lorsqu'elle est en état d'effectuer la con
version au taux dont se sert !' Administra
tion d'emission, à condition d'en donner 
immédiatement avis à cette dernière. Les 
risques résultant d'une conversion erronée 
sont à la charge de l'Administration qui l'a 
effectuée. 

3. L es irrégularités qui empêchent Ie 
payement des mandats ordinaires et qui, 
manifestement, sont Ie fait du bureau 
d'origine peuvent être régularisées, au choix 
du bureau de destination , par la voie 
aérienne ou télégraphique sans frais pour Ie 
bénéficiaire. Les irrégularités imputables à 
l'e nvoyeur ou qui paraissent devoir lui être 
attribuées peuvent, à la demande du béné
ficiaire, être régularisées également par té
légraphe. Dans ce cas, une demande de 
régularisation est adressée au bureau d'ori
gine, par télégramme de service dont Ie 
bénéficiaire est tenu de payer les frais. 
Ceux-ci sont remboursés à l'ayant droit, 
s'il est établi que l'erreur est imputable au 
service. 

4. A la réception d 'une demande télé
graphique de régularisation, Ie bureau 
d'origine procède comme il est indiqué au 
§ 5 ei-après. Le m andat irrégulier est con
servé par Ie bureau de destination; celui-ci 
en opère la régularisation à la réception du 
télégramme rectificatif et point ce ' télé
gramme au mandat. 
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5. Les mandats télégraphiques dont Ie 
payement ne peut être effectué par suite 
d'adresse insuffisante ou inexacte, ou pour 
une autre cause non attribuable au béné
ficiaire, donnent lieu à !'envoi au bureau 
d'origine d'un avis de service télégraphique 
indiquant la càuse du non-payement. Le 
bureau d'origine vérifie si l'irrégularité pro
vient d'une erreur imputable au service. 
Dans l'affirmative, il la rectifie sur-le
champ par avis de service télégraphique. 
Dans Ie cas contraire, il prévient l'expédi
teur qui est admis à rectifier l'irrégularité 
par un avis de service taxé. Les mandats 
télégraphiques dont l'irrégularité n'a pas 
été rectifiée dans un délai raisonnable au 
moyen d'un avis de service télégraphique 
sont régularisés dans la forme prescrite 
pour les mandats ordinaires. 

6. Les mandats télégraphiques dont 
!'avis d'émission seul est parvenu, mais dont 
Ie télégramme fait défaut, ne doivent pas 
être payés au simple vu de la première de 
ces pièces. Avant tout, il y a lieu de ré
clamer Ie télégramme au moyen d'un avis 
de service télégraphique. Les avis d'émis
sion qui ne seraient pas parvenus au bureau 
destinataire par premier courrier, après la 
date du mandat, sont réclamés au moyen 
d'un bulletin de vérification conforme au 
modèle C 14 annexé au Règlement de la 
Convention. 

Mandats égarés, perdus ou détruits 

Art. 108. r. Les mandats égarés, perdus 
ou détruits peuvent être remplacés, à la 
demande de l'expéditeur ou du bénéficiaire, 
par des autorisations de payement que dé
livre !' Administration d'origine, après avoir 
constaté, d'accord avec !' Administration de 
destination, que Ie mandat n'a été ni payé, 
ni remboursé, ni réexpédié. 

2. La durée de validité des autorisations 
de payement est la même que celle des man
dats. 

3. Lorsqu'un mandat est égaré, perdu 
ou détruit, et qu'il en est demandé simul
tanément Ie remboursement par l'expéditeur 
et Ie payement par Ie bénéficiaire, l'auto
risation doit être délivrée au profit du 
premier. 

4. Lorsque Ie remboursement d'un man
dat égaré, perdu ou détruit est réclamé par 
l'expéditeur, celui-ci doit produire Ie ré
cépissé à l'appui de sa demande. L' Adminis
tration d'origine accorde Ie remboursement 
après s'être assurée que l'Administration de 
destination n'a pas payé et ne payera pas 
Ie mandat. 

5. Lorsque l' Administration de destina
tion répond qu'un mandat ne lui est pas 
parvenu, l'Administration d'origine peut dé
livrer une autorisation de payement, sous 
la réserve que Ie mandat ne figure dans 
aucun des comptes mensuels dressés jus
qu'à l'expiration de la durée de sa validité. 
Toutefois, si aucune réponse n'a été obte
nue de l' Administration de destination dans 
Ie délai prévu à l' article 2 7 §§ r et 2, de 
!'Arrangement pour Ie désintéressement du 
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réclamant, et si Ie titre ne figure sur aucun 
des comptes mensuels reçus à l'expiration 
de ce délai, l' Administration d'origine est 
autorisée à procéder au remboursement des 
fonds. Notification de ce remboursement est 
adressée sous pli recommandé à l' Adminis
tration de destination et Ie mandat, réputé 
désormais comme définitivement perdu, 
n'est plus susceptible d'être porté ultérieu
rement en compte. 

Visa pour date 

Art. rog. Le visa pour date dont il est 
question à l'article 18 de !'Arrangement 
doit être inscrit sur Ie mandat même. 

Retrai't. Modification d'adresse 

Art. no. r. Les dispositions des arti
cles 54 de la Convention et 139 de son Rè
glement sont applicables aux retraits ou 
modifications d'adresse des mandats de 
poste. Toutefois, les demandes postales de 
modification d'adresse doivent être acom
pagnées d'un fac-similé, sur papier ordi
naire, de l'adresse du bénéficiaire avec tous 
les détails nécessaires. 

2. Si'! s'agit d'une modification d'adresse 
demandée par voie télégraphique, cette de
mande doit être confirmée, par Ie premier 
courrier, par une demande postale portant 
en tête l'annotation soulignée au crayon 
de couleur "Confirmation de la demande 
télégraphique du ..... ". Dans ce cas, 
Ie bureau destinataire se home à retenir Ie 
mandat, à la réception du télégramme, et 
attend la confirmation postale pour faire 
droit à la demande. 

3. Le bureau destinataire d'un mandat 
télégraphique doit, en outre, être en pos
session de !'avis d'émission, avant de don
ner suite à une demande de modification 
d'adresse. 

4. Toutefois, l' Administration destina
taire peut, sous sa propre responsabilité, 
donner suite à une demande télégraphique 
de modification d'adresse sans attendre la 
confirmatiÓn postale, ni, Ie cas échant, !'avis 
d'émission. 

5. S'il s'agit de la simple correction 
d'une adresse prévue par l'article 54 de la 
Convention, il peut être procédé à la recti
fication sans attendre l'arrivée de !'avis 
d'émission. 

Réexpédition 

Art. nr. r. Le bureau qui réexpédie 
un mandat ordinaire par voie postale barre, 
s'il y a lieu, d'un trait de plume, les indi
cations du montant du mandat de manière 
à laisser reconnaître les inscriptions primi
tives. L'indication se trouvant sous la ru
brique "Somme versée" doit rester int.acte. 
Le montant du mandat est converti en 
monnaie du Pays de la nouvelle destination 
d'après Ie taux fixé pour les mandats éma
nant du Pays réexpéditeur. Le résultat de 
la conversion est inscrit sur Ie mandat en 
chiffres et en toutes lettres, autant que pos
sible au-dessus des indications primitives 
concernant Ie montant. La nouvelle indica-
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tion du montant est signée par !'agent de 
service. Le même procédé doit être suivi 
en cas d e réexpéditions ultérieures. 

2. En cas de réexpédition sur Ie Pays de 
première destination, Ie bureau reexpéditeur 
rétablit Ie montant primitif; si la réexpé
dition a lieu sur Ie Pays d'origine, il sub
stitue au montant indiqué celui qui est in
scrit, aux indications de service, en mon
naie du Pays d'origine. 

3. La réexpédition d'un mandat télégra
phique par voie postale est effectuée dans 
les mêmes conditions et sans qu'il y ait lieu 
d'attendre !'avis d'émission. Toutefois, lors
que la réexpédition sur Ie P ays d'origine a 
lieu avant l'arrivée de !'avis d'émission, Ie 
bureau réexpédit eur se borne à modifier 
l'adresse du bénéficiaire et barre, d'un trait 
de plume, les indications du montant. Le 
mandat est transmis sous enveloppe au bu
reau de la nouvelle destination. Il en est de 
même de !'avis d'émission dès son arrivée 
au bureau réexpéditeur. 

4. En cas de réexpédition, par voie télé
graphique, d'un mandat ordinaire, le bu
reau réexpéditeur établit un mandat télé
graphique pour la somm e restant après dé
duction de la taxe du télégramme et de la 
taxe postale. Cette dernière est calculée 
sur Ie montant du mandat original, déduc
tion faite du montant de la taxe du télé
gramme. La conversion en monnaie du 
P ays de la nouvelle destination est effectuée 
dans les conditions prévues aux §§ 1 et 2 . 

Le mandat original est quittancé par Ie bu
reau réexpéditeur et comptabilisé comme 
mandat payé, après avoir été revêtu de la 
m ention "Réexpédié Ie montant de 
à . . . . . . . sous déduction de la taxe 
de ..... ". Le coupon du mandat origi
nal est annexé à !'avis d'émission pour 
être remis au destinataire. 

5. La réexpédition d'un mandat télégra
phique par voie télégraphique est opérée 
dans les conditions indiquées au § 4 et 
sans qu'il y a it lieu d'attendre !'avis d 'émis
sion. 

6. Les dispositions des §§ 4 et s sant ap
plicablies aux cas de réexpédition des man
dats ordinaires ou télégraphiques originaires 
d 'un Pays contractant sur un autre Pays 
contractant avec lequel Ie Pays d'origine 
n'entretient pas un échange de mandats , ou 
sur un _Pays ne participant pas à l' Arrange
ment. Il en est de même en cas de réexpé
dition des mandats originaires d 'un Pays 
non participant sur un Pays signataire de 
l' Arrangement. 

7. Les demandes de réexpédition sant 
enregistrées, pour mémoire, par Ie premier 
bureau d e destination, et, Ie cas échéant, 
par les bureaux destinataires ultérieurs. Le 
bureau qui opère la réexpédition d'un man
dat dans les conditions p révues ci-dessus en 
donne avis au bureau d'émission. 

M andats tombés en rebut 

Art. 112 . r. Préalablement au renvoi à 
l 'Administration d'origine des mandats qui 
n'ont pu être payés aux bénéficiaires pour 
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une cause quelconque, Ie bureau de destina
tion les enregistre pour mémoire et les 
frappe du timbre ou les munit de l'étiquette 
dont l'usage est prescrit par l'article 138, §§ 
1 à 3, du Règlement de la Convention, pour 
les correspondances tombées en rebut. 

2 . Les mandats télégraphiques renvo
yés doivent être mis sous enveloppe, ac
compagnés des avis d'émission y relatifs. 

3 . Toutefois, les mandats créés dans les 
conditions prévues aux §§ 4, s et 6 de l'ar
ticle II 1 doivent être transmis à l' Adminis
tration qui les à établis; celle-ci en met Ie 
montant à la disposition de l' Administra
tion dont émane Ie titre original, soit au 
moyen d'un nouveau mandat en franchise 
de taxe, siot par voie de déduction au camp
te mensuel des mandats payés. 

R éclamations 

Art. 113 . r. Toute réclamation relative 
à un mandat ordinaire ou télégraphique est 
établie sur une formule conforme au mo
dèle MP 4 ci-annexé et transmise, en règle 
générale, par Ie bureau d'origine directe
ment au bureau de destination. Une seule 
formule peut être utilisée pour plusieurs 
mandats émis simultanément sur la de
mande du m ême expéditeur au profit du 
même bénéficiaire. 

2. Lorsque Ie bureau destinataire est en 
état de fournir des renseignements définitifs 
sur Ie sart du titre réclamé, il renvoie la 
formule, complétée suivant Ie résultat des 
recherches, au bureau qui a reçu la récla
mation. En cas de recherches infructueuses 
ou de payement contesté, la formule est 
transmise à l 'Administration du Pays d 'ori
gine par l'intermédiaire de l' Administration 
du Pays destinataire. en y ajoutant autant 
que possible une déclaration du bénéficiaire 
attestant qu'il n'a pas reçu Ie montant du 
mandat. 

3. Toute Administration peut demander, 
par une notification adressée au Bureau in
ternational , que les réclamations qui con
cernent son service soient transmises à son 
Administration centrale ou à un bureau 
spécialement désigné. 

Demandes de renseignements 

Art. u4. Les demandes de renseigne
ments relatives à des mandats sont traitées 
suivant les règles fixées à l'article u3. 

R éclamations et demandes de renseigne-
ments des mandats émis dans un 

autre Pays 

Art. u5. r. Dans les cas prévus à l'ar
ticle 23, § 4, de !'Arrangement, les formu
les MP 4 concernant les réclamations ou les 
demandes de renseignements sant transmi
ses à !' Administration d'origine. Ces formu
les doivent être accompagnées des récépis
sés. 

2. L 'Administration d'origine doit être 
mise en possession de la formule dans les 
délais prévus à l'article 23, § 3, de !'Arran
gement. 
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'CHAPITRE 111 

Comptablllté 

Compies mensuels 

Art. n6. 1. Chaque Administration 
dresse, à la fin de chaque mois pour cha
cune des autres Administrations, un compte 
mensuel conforme au modèle MP s ci-an
nexé et sur lequel sont récapitulés, autant 
que possible dans l'ordre chronologique et 
suivant l'ordre alphabétique des noms des 
bureaux d'émission, tous les mandats 
payés par ses propres bureaux, pour Ie 
compte de !' Administration correspondante, 
pendant Ie mois, précédent. En cas de be
soin, les mandats payés sont récapitulés sur 
une liste spéciale conforme au modèle MP 
6 ci-annexé qui est jointe au compte men
suel à dresser sur la formule conforme au 
modèle MP 7 ci-annexé. Elle inscrit égale
ment sur ce compte Ie montant des taxes et 
des droits qui lui reviennent, en vertu de 
l'article 30, § x, de !'Arrangement, sur les 
mand.ats payés par ses bureaux airlsi que, Ie 
cas échéant, Ie montant des remboursement 
et celui des intérêts prévus aux articles 29 et 
32 dudit Arrangement. 

2 . Le compte mensuel est transmis à 
!' Administration débitrice, au plus tard à 
la fin du mois qui suit celui auquel il se 
rapporte, accompagné des mandats de poste 
et des mandats télégraphiques quittancés, 
ces derniers complétés, autant que possible, 
par leurs avis d'émission. Les avis d'émis
sion qui parviennent à l'Administration de 
destination après !'envoi du compte sur le
quel sont décrits les mandats télégraphiques 
auxquels ils se rapportent sont renvoyés à 
l'Administration annexés à l ' un des comptes 
suivants. 

3. A défaut de mandats payés, un comp
te mensuel négatif est adressé à l'Adminis
t ration correspondante. 

4. Les différences constatées par l'Ad
ministration débitr:ice dans les comptes 
mensuels sont reprises dans Ie premier 
compte mensuel à intervenir. Elles sont 
négligées si leur montant total n 'exède pas 
50 centimes par compte. 

Comptes généraux 

Art. n7. 1. En cas de liquidation à 
!'aide d 'un compte général, ce compte est 
dressé par l' Administration créancière im
médiatement après la réception des comp
tes mensuels et sans attendre qu' il ait été 
procédé à la verification de détail de ces 
comptes. Le compte général est dressé sur 
une formule conforme au modèle MP 8 ci
annexé. 

2. Le compte général doit être arrêté 
dans un délai de deux mois après l'expira
tion du mois auquel il se rapporte. Ce délai 
est porté à quatre mois dans les relations 
avec les Pays éloignés. 

3. Les Administrations peuvent s'enten
dre en vue de dresser Ie compte général par 
trimestre, par semestre ou par année. 
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Liquidation. Acomptes 
Art. n8. 1. S kuf arrangement con

traire, Ie solde du compte général ou les 
totaux des comptes mensuels sont réglés au 
moyen de chèques ou de traites payables à 
vue sur la capitale ou sur une place com
merciale du Pays créancier, en monnaie de 
ce Pays et sans aucune perte pour lui. Les 
frais de payement sont supportés par !' Ad
ministration débitrice, à l'exception des. 
frais extraordinaires, tels les frais de clea
ring, imposés par Ie Pays créditeur. 

2. Le payement doit être effectué, au 
plus tard, quinze jours après réception du 
compte général ou, si un compte général 
n'est pas dressé, après réception du compte 
mensuel. Ce délai est d'un mois pour les 
Pays éloignés. 

3. Si les deux Administrations ne sont 
pas d'accord sur Ie montant de la somme à 
payer, la liquidation ne peut être différée 
que pour la partie contestée. En ce qui 
concerne cette partie, !' Administration dé
bitrice est tenue de notifier à l 'Administra
tion créancière les raisons de la contesta
tion, au plus tard dans Ie délai prévu au 
§ 2. 

4. Toute Administration qui se trouve 
à découvert, vis-à-vis d'une autre Adminis
tration, d'une somme dépassant 30.000 

francs par mois a Ie droit de réclamer Ie 
versement, pendant Ie mois ou les mandats 
sont émis, d'un acompte établi de façon que 
la partie du solde m ensuel moyen qui n 'est 
pas couverte par l'acompte ne soit pas su
périeure à 30.000 francs. Le solde mensuel 
moyen est calculé sur la base des trois der
niers comptes mensuels acceptés. L' Admi
nistration débitrice doit satisfaire à cette 
demande en payant un acompte à l'Admi
nistration créancière, au plus tard Ie quin
zième jour du mois ou ces mandats sont 
émis, à moins qu'elle ne puisse invoquer à 
bon escient que la moyenne des trois der
niers mois révolus a cessé d e cor respondre 
à l'importance réelle du trafic des man
dats. En cas de non-payement dans Ie délai 
précité, les rescriptions de l'article 32 de 
!' Arrangement sont applicables. 

CHAPTITRE IV 

Commnnlcatlons. F ormules 

Communications à adresser au Bureau in
ternational et aux Administrations 

Art. ng. 1. Les Administrations doi
vent, trois mois au moins avant de mettre 
!'Arrangement à exécution, communiquer 
aux autres Administrations, par l'intermé
diaire du Bureau international: 

a) -la liste des Pays avec lesquels elles 
échangent des mandats sur la base de !'Ar
rangement; 

b) la liste des bureaux qu'elles autori
sent à émettre et à payer des mandats ou 
!'avis que tous leurs bureaux participent à 
ce service; 

c) Ie cas échéant, !'avis de leur partici
pation à !'échange des mandats télégraphi
ques; 
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d) ie m·aximum qu'elies adoptent pour 
]'émission et Ie payemertt des mandats; 

e) la monnaie dans laquelle doit être 
,exprimé ie montant des mandats à destina
tion de leurs Pays; 

f) ie tarif qu'elies appiiquent; 
g) la durée des délais après lesquels 

leur législation attribue définitievement à 
J'Etat ie montant des mandats dont Ie paye
ment n'a pas été réciamé ; 

h) Ie cas échéant, les taxes qu'elies per
çoivent pour Ie payement à domicile, la 
poste restante, ie visa pour date, la récla
_mation et l'autorisation de payement; 

i) leur décision en ce qui conceme la 
possibilité, dans leur Pays, de transmettre 
<0u non les mandats par voie d'endossement; 

j) un exemplaire de la formule de man
-dat qu'elles emploient; 

k) i'orthographe, dans la langue offi
-cielle de leur Pays, des noms de nombre de 
1 à 1000, qui sont à porter sur les mandats; 

i) la liste des Pays ne participant pas à 
]' Arrangement, pour lesquels elles peuvent 
.servir d 'intermédiaire pour !'échange des 
mandats; 

m) . Ie mode d 'indication du droit qu'el
]es perçoivent sur les mandats émis. 

2. Toute modification uitérieure doit 
-être notifiée sans retard. 

3. Les Administrations correspondantes 
doivent se communiquer directement les 
taux de conversion qu'elles appiiquent et 
toutes les modifications uitérieures appor
·tées à ces taux. 

Formules à l'usage du public 

Art. 120. En vue de l'application des 
dispositions de i'article 33, § 2, de ia Con
-vention, sont considérées comme formules 
.à l'usage du public les formules: 

MP 1 (mandat de poste); 
MP 4 (réclamation) . 

TITRE II 

MANDATS ECHANGES AU MOYEN DE 
LISTES 

CHAPITRE I 

Emisslon. Transmlsslon. Payement 

Bureaux d'échange 
Art. ,2r. L'échange des mandats de pos_ 

te par ie système des listes a lieu exclusi
-vement par l'intermédiaire de bureaux à 
désigner par !' Administration de chacun des 
Pays contractants. Ces bureaux répondent 
.à !'appellation de bureaux d'échange. 

Formules de rna.ndats 

Art. 122. L'Administration du P ays 
d'origine et celle du Pays de destination 
déterminent, chacune de leur cöte, selon 
1eur convenance, la contexture des formules 
dont elles font usage pour la transmission 
des mandats entre Ie bureau d'émission et 
le bureau d'échange expéditeur, ainsi qu'en
tre ie bureau d'échange destinataire et ie 
bureau payeur. Lorsque la formule choisie 
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est un m andat-carte, aucune correspondance 
n 'est admise sur Ie coupon. 

Etablissement des listes 

Art. 123. 1. Chaque bureau d'échange 
dresse joumellement ou à des dates conve
nues des listes conformes au modéle MP 2 
ci-annexé récapitulant les mandats déposés 
dans son Pays pour être payés dans un 
autre. Les listes ainsi établis sont transmises 
par Ie premier courrier, autant que possible 
par avion, au bureau d'échange correspon
dant, sans être accompagnées des mandats 
établis par les bureaux émetteurs. 

2. Tout mandat inscrit sur une liste 
porte un numéro d 'ordre appeié numéro in
ternational. Ce numéro est attribué d'après 
une série annuelle commençant, selon l'ac
cord entre les Administrations ie 1er janvier 
ou ie 1er juillet. Lorsque Ie numérotage 
change, la première liste qui suit doit por
ter, outre Ie numéro de ia série, Ie dernier 
numéro de la série précédente. Les listes 
sont elles-mêmes numérotées, suivant la 
suite naturelle des nombres. à partir du 1er 
janvier ou du 1er juillet de chaque année. 

3. · Les bureaux d'échange accusent ré
ception de chaque liste par une mention 
appropriée portée sur la première liste qu'ils 
ont à expédier dans Ie sens opposé. 

Payement des inandats 

Art. 124. A la réception d'une liste M P 
2, Ie bureau d'échange du Pays de destina
tion ordonne ie payement des sommes aux 
destinataires dans la monnaie du Pays de 
destination ou dans toute autre monnaie, 
suivant accord particulier entre les Admi
nistrations correspondantes. 

Mandats télégraphiques 

Art. 125. 1. Les mandats télégraphiques 
sont transmis directement par Ie bureau de 
poste d'émission au bureau de poste payeur, 
sans passer par l'intermédiaire des bureaux 
d 'échange. Ils sont mis · en payement dès 
réception. 

2. Sous cette réserve, les dispositions des 
§§ 1 à 7 et 10 de l'article 104 sont appli
cables auxdits mandats. 

3. Le bureau de poste expéditeur adresse 
au bureau d'é~hange du Pays d'origine, par 
ie plus procham courrier, un avis d 'émission 
conforme au modèle MP 3. Il est interdit 
d 'appliquer des timbresposte ou des em
preintes d 'affranchissement sur eet avis. 

4. A la réception d'avis d 'ém1ssion de 
mandats téiégraphiques, le bureau d'échange 
du Pays d'origine établit et adresse au bu
reau d'échange du Pays de destination des 
listes MP 2 spéciales portant en tête la 
mention "Mandats télégraphiques". 

5. Les bureaux d'échange peuvent at
tribuer aux mandats télégraphiques décrits 
sur ces listes un numèro international d'une 
série propre aux mandats télégraphiques. 

Avis de payement 

Art. 126. I. Lorsque l'expéditeur d'un 
mandat demande un avis de payement, la 
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.nention AP est portée sur la liste MP 2 
,correspondante, dans la colonne "Observa
tions", en regard de l'inscription relative 
au mandat. 

2. L'avis de payement est établi par le 
bureau payeur sur formule du modèle C s 
et envoyé directement par ce bureau à l'ex
:_péditeur du mandat. 

Mandat exprès 

Art. 127. Lorsque l'expéditeur du man
<lat a demandé la remise par exprès, la men_ 
tion "Exprès" est portée sur la liste MP 2 
dans la colonne ,.Observations", en regard 
ode l'inscription correspondante. 

Mandats en franchise 

Art. 128. Les mandats officiels v1ses à 
1'article 6 de l'Arrangement font l'objet de 
1istes MP 2 spéciales, portant en tête les 
.mots "Mandats exempts de droit". 

Mandats acheminés par avion 

Art. 129. 1. Les mandat s <lont l'expé
diteur a demandé l'acheminement par voie 
aérienne du bureau d'échange de destina
tion au bureau payeur sant inscrits sur des 
listes MP 2 spéciales portant la mention 
,,Mandats par avion". 

2. Le mode de perception de la surtaxe 
aérienne fait l'objet d'ententes directes en
tre Administrations. 

CHAPITRE II 

:E'ormalltés <llvers es 

Vérif ication et reet il ication des Jistes 

Art. 130. 1. Les listes sant vérifiées 
soigneusement par Ie bureau d'échange des
tinataire qui les rectifie si elles contiennent 
des erreurs de peu d'importance. Le bureau 
d'échange expéditeur est informé de ces cor. 
rections au moment au le bureau d'échange 
destinataire lui accuse réception de la liste 
entrant en ligne de compte. 

2. Lorsque les listes contiennent d'autres 
irrégularités, Ie bureau d'échange destina
taire demande des explications au bureau 
d'échange expéditeur, qui doit répondre 
dans le plus bref délai. En attendant, le 
payement des mandats faisant l'objet de la 
demande est suspendu. Les demandes d'ex
plications et les réponses à ces demandes 
doivent être transmises, autant que possible, 
par avion. 

3. Si une liste manque, elle est réclamée 
immédiatement par le bureau d'échange qui 
constate cette irrégularité. Dans ce cas, Ie 
bureau d'échange expéditeur envoie sans 
délai, autant que possible par voie aérienne, 
un duplicata de la liste manquante au bu
reau d'échange qui l'a réclamée. 

M andats télégraphiques irréguliers 

Art. 131. 1. Les dispositions du § 3 de 
l 'article 107 sant applicables aux mandats 
télégraphiques. 

2. Les mandats télégraphiques pour les
quels les bureaux payeurs n'ont pas reçu 
de télégramme-mandat ne peuvent être 
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payés qu'après réception d'une ampliation 
du télégramme-mandat, réclamée par avis 
de service télégraphique. 

3. Les mandats télégraphiques à l'occa
sion desquels le bureau d'échange de desti
nation ne reçoit pas d ans un délai normal 
une liste MP 2 font l'objet de demandes 
d 'explications comme il est prévu à l'article 
130. Au cas de non-réponse dans un délai 
raisonnable, les mandats télégraphiques ef
fectivement payés peuvent être ajoutés à 
la première MP 2 reçue de l' Administration 
d 'origine. Si la liste MP 2 manquante par
vient après cette inscription d'office, elle 
est annulée au rectifiée par le bureau 
d'échange qui la reçoit. 

Mandats impayés 

Art. 132. Le renvoi à l'origine des man
dats tombés en rebut visés à l'article 22, 
des mandats ayant fait l'objet d'une de
mande de retrait, et des mandats <lont le 
délai de validité est expiré, a lieu au moyen 
d'une inscription sur la plus prochaine liste 
MP 2, comme s'il s'agissait d'un nouveau 
mandat expédié du Pays de destination vers 
Ie Pays d'origine. Une mention appropriée, 
suivie du numéro international et de la 
description sommaire du mandat primitif, 
est portée dans la colonne "Observations", 
en regard de l'inscription. 

Retrait. Modification d 'adresse 

Art. 133. r. Les demandes de retrait 
ou de rectification d'adresse sant envoyées 
au bureau d'échange du Pays de destination 
par l'intermédiaire du bureau d'échange du 
Pays d'origine. 

2. Toutefois, les demandes relatives aux 
mandats télégraphiques sant adressées di
rectement au bureau payeur conformément 
aux dispositions de l'article uo. 

Réexpédition 

Art. 134. 1. Les Administrations con
tractantes réglementent comme elles le dé
sirent la réexpédition dans les limites de 
leur propre territoire. 

2. En cas de réexpédition sur un autre 
Pays, le mandat est quittancé par !' Admi
nistration réexpéditrice, et la somme est 
convertie, après déduction de la taxe, en 
un nouveau mandat. 

Réclamations et demandes de 
renseignements 

Art. 135. Les dispositions des articles 
u3, u4 et us sont applicables aux man
dats échangés au moyen de listes. En par
ticulier, par application du § 3 de l'article 
113, les Administrations peuvent obtenir 
que les réclamations et demandes de ren
seignements soient transmises aux bureaux 
d'échange. 

CHAPITRE III 
Comptabillté 

Comptes mensuels et comptes généraux 

Art. 136. 1. Les dispositions des articles 
u6 et 117 sant applicables aux mandats 
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échangés par le système des listes sous les 
réserves qui suivent. 

2. Sur le compte mensuel sont récapi
tulés, non les mandats, mais les totaux des 
listes reçues au cours du mois. 

3. Le compte mensuel est transmis à 
l'Administration débitrice dès réception de 
la dernière liste du mois àuquel il se rap
porte. 

4. Les dispositions de l'article u6, § 2, 

relatives au renvoi des avis d 'émission ne 
trouvent aucune application. 

5. Les Administrations peuvent, d'un 
commun accord, renoncer à l'établissement 
de comptes mensuels et régler chaque liste 
au moyen d'un chèque ou d'une traite joint 
à cette liste. 

Liquidation. Acomptes 
Art. 137. Les dispositions de l'article u8 

sont intégralement applicables aux échan
ges de mandats par Ie moyen des listes. 

CHAPITRE IV 

Communlcatlons. Formules 

Communications à adresser au Bureau in
ternational et aux Administrations 

Art. 138. Sous réserve qu'elles n'ont pas 
à communiquer aux autres Administrations 
des exemplaires de formules de mandats, les 
Administrations qui adoptent Ie système 
des listes se conforment aux dispositions de 
l'article u9. 

Formules à l'usage du public 
Art. 139. En vue de l'application des 

dispositions de l'article 33, § 2 , de la Con
vention, la formule MP 4 (Réclamation) 
est considérée comme étant à l'usage du 
public. 

TITRE III 

CHAPITRE UNIQUE 
Disposltlons finales 

Mise à exécution et durée du Règlement 
Art. 140. 1. Le présent Règlement sera 

exécutoire à partir du jour de la mise en 
vigueur de !' Arrangement concernant les 
mandats de poste. 

2. Il aura la même durée que eet Ar
rangement, à moins qu'il ne soit renouvelé 
d'un commun accord entre les Parties in
téressées. 

Fait à Paris, Ie s juillet 1947. 
(Suivent les signatures.) 

SUPPLEME "l ' Cfü CERNA ' T LE SER· 
VICE DES BONS POSTAUX DE 

VOYAGE 

TITRE I 

DISPOSITIONS FONDAMENTALES 
CHAPITRE I 

Emlsslon de bons postaux tie voyage 
Article premier 

Bons postaux de voyage 
Les Administrations qui sont convenues 
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de partic1per au serviet: émettent des bons 
postaux de voyage. Ces bons sont réunis en 
carnets. 

Monnaie 

Art. 2. 1. Les bons sont libellés en mon
naie du Pays ou Ie payement doit avoir 
lieu. 

2 . La taux de conversion appliqué par 
!' Administration du Pays d 'origine, pour 
l'établissement des bons, est Je même que 
celui qui est utilisé pour l'émission des 
mandats de poste. 

Montant maximum 

Art. 3. 1. Le montant de chaque bon est 
une somme fixe dont l'équivalent est voisin 
de 25, 50 ou 100 francs. Il est déterminé 
d 'un commun accord entre les Administra
tions intéressées. 

2. L e nombre de bons constituant un 
carnet est au maximum de 10. 

Taxes 

Art. 4. La taxe à payer pour chaque 
bon est fixée par 1' Administration d'ori
gine; cette taxe ne peut, toutefois, dépasser 
½ % de la somme versée. 

Prix de vente 

Art., 5. Chaque Administration pourra 
récuperer sur la clientèle Ie prix auquel Ie 
Bureau international lui a cédé les bons et 
Jes couvertures des carnets ainsi que Ie 
coût des travaux divers nécessités par la 
confection des carnets. 

CHAPITRE II 

Payement <les bons 

Payement 

Art. 6. 1 . Le payement des bons est 
effectué par !' Administration intéressée 
dans les conditions prescrites par ses règle
ments intérieurs pour les mandats de poste. 

2. L es carnets de bons ou l'un ou l'autre 
des bons qu'i ls contiennent ne sont trans
missibles à des tiers ni par endossement ni 
par cession; ils ne peuvent être mis en gage. 

3 . Lorsque Ie service payeur ne dispose 
pas des fonds nécessaires au payement du 
ou des bons qui lui sont présentés, Ie pay
ement peut être suspendu jusqu'au moment 
ou Ie service en question se soit procuré les 
fonds. 

Durée de validité 

Art. 7. L es bons sont valabÎes pendant 
quatre mois à partir de la date de leur 
émission. Les mois se comptent de quantiè
me à quantième, sans égard au nombre de 
jours dont ils se composent. 

Opposition au payement 

Art. 8. Sous réserve de ce qui serait par 
la législation interne de chaque Pays, les 
bureaux de poste ne donnent pas suite aux 
demandes qui sont présentées en vue de 
faire opposition au payement de bons régu
lièrement émis. 
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CHAPITRE 111 

Responsablllté et comptablllté 

Etendue de Ja responsabilité 

Art. 9. 1. Les Administrations ne sont 
pas responsables des conséquences que peu
vent entraîner la perte, la soustraction ou 
l'emploi frauduleux de -carnets ou de l'un 
ou l'autre des bons qu'ils contiennent. 

2. Aucune réclamation ne peut être in
troduite contre l' Administration du Pays 
d 'émission si Ie carnet qui fait l'objet de la 
réclamation n'est pas produit. 

3. En cas de perte d'un carnet ou d'un 
ou plusieurs bons, l'intéressé doit faire la 
preuve auprès de l'Adminisration d'émis
sion qu'il a demandé la délivrance d'un car
net de bons et qu'il a versé, à eet effet, la 
somme totale correspondante. Le rembour
sement ne peut être effectué que lorsque 
ljidite Administration s'est assurée que les 
titres déclarés perdus n'ont pas été payés, 
sans que Ie délai puisse excéder trois mois 
après l'expiration de la validité. Ce délai 
est porté à six mois dans les relations avec 
les Pays éloignés. 

Partage des taxes 
Art. m. L' Administration d'origine bo

nifie à l'Administration qui a effectué Ie 
payement ¼ % de la somme totale des 
bons payés. 

Décompte 
Art. 11. Le décompte des sommes payées 

du chef des bons est dressé une fois par 
mois sur une formule conforme au modèle 
MP g ci-annexé, à jolndre aux comptes des 
mandats de poste. Le total du compte MP 
g est ajouté à celui du compte m ensuel des 
mandats de poste établi pour la même pé
riode. 

CHAPITRE IV 

Dlsposltlons divers 

Application des dispositions de /' Arrange
ment 

Art. 12. Les dispositions de !' Arrange
ment et de son Règlement s'appliquent aux 
bons pour tout ce qui n'est pas expressé
ment prévu dans Ie présent Supplément. 

TITRE Il 

DISPOSITIONS REGLEMENTAIRES 

CHAPITRE I 

Emlssion des carnets 
Descriptio.n des bons et des couv.ertures de 

carnets. Approvisionnement 
Art. 13. 1. L es bons sont établis sur des 

formules conformes au modèle MP 10 ci
annexé. Ils sont confectionnés sur papier 
blanc. Ils comportent un filigrane ombré 
représentant une tête allégorique de deux 
centimètres de hauteur environ. Une bande 
blanche de trois centimètres et demi de 
large est ménagée sur Ie cöté gauche de la 
formule. Dans Ie haut de cette bande est 
situé Ie fi!igrane; au centre est appliqué un 

S. 1948, I 418 

timbre sec en relief, Ie même pour tous les 
P ays, et qui représente une tête de Mer
cure; la partie inférieure de cette bande 
est réservée à l'empreinte du timbre sec 
que Ie service, qui délivre les bons, doit 
appliquer conformément à l'article 14. A 
l'exception de la bande blanche, la formule 
est revêtue d'un fond de sécurité constituc! 
par l'impression très nette, en trois couleurs, 
d'une allégorie composée de quelques lar
ges motifs comportant des modelés. L'indi
cation "Bon postal de voyage" est impri
mée en même temps que Ie fond de sécu
ri té et dans les mêmes couleurs. 

2. Les bons portent les mentions sui
var\tes, imprimées au recto: 

a . un numéro de série allant de 1 à 
100,000; 

b. Ie nom du Pays d'origine; 
c. la valeur des bons suivie du nom de 

la monnaie dans laquelle ils sont établis; 
d. Ie nom du Pays dans lequel ils sont 

payables exclusivement. 
3. La couverture des carnets est con

forme au modèle MP II ci-annexé. Le nom 
du P ays d'origine et Ie nom du Pays sur 
lequel les bons sont tirés sont imprimés au 
recto. Les couvertures des carnets sont de 
couleur bleu clair. 

4. Les Administrations sont approvision
nées en bons et en couvertures de cornets 
par Ie Bureau international qui en fait as
surer l'impression et les fournit au prix de 
revient. 

Emission des bons 

Art. 14. ,. Lors de l'émission, les bons 
sont revêtus , dans la bande blanche réservée 
au recto, et à !'emplacement prévu à eet 
effet, de l 'empreinte d'um timbre sec en 
relief, spécial au service qui les délivre. 

2. Les Administrations qui participent 
au service pourront convenir d'indiquer sur 
les bons, Ie nom du service émetteur au 
moyen d 'un gaufrage spécial. 

Etablissement des carnets 

Art. 15. 1. Les bons <lont l'émission a 
été demandée sont réunis et brochés en 
carnet, sous couverture MP II. Ils sont 
classés dans leur ordre numérique. 

2. Le service qui émet un carnet indique 
sur la couverture, dans !'emplacement ré
servé à eet effet, Ie dernier jour de validité 
des bons, au moyen d'une perforation qui 
traverse tout Ie carnet. Il porte également 
sur les filets de cette couverture Ie nombre 
de bons émis ainsi que les numéros des 
premier et dernier de ces bons. Enfin; Ie 
nom du Pays sur lequel sont tirés les bons 
postaux de voyage est indiqué d'une ma
nière apparente sur Ie carnet et les bons, à 
!'emplacement prévu. 

3. Les inscriptions doivent être faites à 
la main, à la machine à écrise ou au moyen 
d'un procédé mécanique d 'impression. 

4. Une empreinte du timbre sec en re
lief, visé à l'article 14, doit être apposée sur 
la couverture et à l'endroit prévue à eet ef
fet, lors de l'établissement ç_lu carnet. 
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CHAPITRE II 

Payement des bons 

Formalités 

Art. 16. Les formalités de payement des 
bons sont les m êmes que pour Ie payement 
des mandats de poste. 

CHAPITRE III 

Dlsposltions dlverses 

Communications à adresser au Bureau 
international 

Art. 17. 1. Chaque Administration .qui 
participe au service des bons postaux de 
voyage, doit communiquer aux autres Ad
ministrations, par l'intermédiaire du Bu
reau international: 

a) la liste des P ays avec lesquels elle 
échange des bons postaux de voyage sur la 
base du Supplément les · concemant; 

b) la liste des bureaux qu'elle autorise 
à émettre et à payer des bons ou !'avis que 
tous ses bureaux participent au service; 

c) Ie montant de chaque bon postal de 
voyage exprimé en monnaie des Pays sur 
lesquels les bons sont tirés; 

d) les taxes qu'elle applique. 
2. Toute modification ultérieure doit 

notifiée sans retard. 

Formules à l'usage du public 

Art. 18. En vue de l'application des dis
positions de l'article 33, § 2, de la Conven
tion, sont considérées comme formules à 
l'usage du public les formules: 

MP 10 (Bon postal de voyage); 
MP II (Couverture du carnet de bons 

postaux de voyage). 

ARRA 'GEMENT CONCER A T LES 
VIREMENTS POSTAUX 

conclu entre la République Populaire d 'Al
banie, l' Allemagne, Ie Royaume de l' Ara bie 
Saoudite, la République Argentine, l'Autri_ 
che, la Belgique, la Bolivie, la République 
de Colombie, la Corée, la République de 
Cuba, Ie Danemark, la R épublique Domini
caine, l'Espagne, !'Ensemble des Colonies 
espagnoles, la France, l' Algérie, la Grèce, la 
République d'Haïti, la République du Hon
duras, la Hongrie, l'Italie, Je J apon, Ie Li
ban, Ie Luxembourg, Ie Maroc (à l'exclu
sion de la Zone espagnole), Ie Maroc (Zone 
espagnole), la Norvège, Ie Paraguay, les 
Pays-Bas, les Indes néerlandaises, la Po
logne, Ie Portugal , les Colonies portugaises 
de l' Afrique occidentale, les Colonies por
tugaises de l' Afrique orientale, de l' Asie et 
Ie l'Océanie, la Roumanie, la République 
de Saint-Marin, la Suède, la Confédération 
Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tunisie, la 
République Orientale de !'Uruguay, l'Etat 
de Ja Cité du Vatican, les Etats-Unis de 
Vénézuéla, l'Yémen et la République Fédé
rative Populaire de Yougoslavie. 

Les soussignés, Plénopotentiaires des 
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Gouvemements des Pays ci-dessus énumé
rés, vu l'article 4 de la Convention postale· 
universelle conclue à Paris, Ie 5 juillet 1947, 
ont, d'un commun accord et sous réserve de 
ratification, arrête l ' Arrangement suivant: 

CHAPITRE I 

Dlsposltlon s préllmlnalres 

Conditions de /'échange des virements 

Article premier. L'_échange des virements
postaux, entre ceux des Pays contractants
dont les Administrations conviennent d'éta-
blir ce service, est régi par les dispositions 
du présent Arrangement. 

Objet de /'Arrangement 

Art. 2. Tout titulaire d'un compte cou-
rant postal dans l'un des Pays qui ont con
venu d'échanger des virements peut ordon
ner des virements de son compte courant 
postal tenu dans un autre de ces Pays. 

CHAPITRE II 

Condition d'ad mlssion et exécutlon des 
ordres de vlrements 

Enoncé du montant des virements. Tau x de 
conversion 

Art. 3. I. Le montant des virements 
doit être indiqué en monnaie du Pays de 
destination. 

2. Toutefois, chaque Administration peut 
consentir à ce que !edit montant soit indi
qué par Ie titulaire du compte en monnaie 
du Pays d 'origine. . 

3. L' Administration de ce dernier Pays 
détermine elle-même Ie taux de conversion 
de sa monnaie du Pays de destination. 

4. Ap rès en avoir avisé les Administra
tions correspondantes , l' Administration du. 
Pays de destination a la faculté, lors de l'in
scri ption du virement au crédit du b énéfi
ciaire et quand sa législation intérieure 
l'exige. de négliger les fractions d'unité mo
nétaire ou d'arrondir la somme à l'unité 
monétaire ou, Ie cas échéant, au dixième 
d'unité les plus voisins. 

Montant maximum 

Art. 4. Chaque Administration a la fa
culté de limiter Je montant maximum des. 
virements qu'un titulaire peut ordonner, 
soit dans une journée, soit a u cours d'une 
période déterminée. 

Taxes 

Art. 5. 1. La taxe d'un virement ne 
doit pas dépasser 1 0/oo de la somme virée,. 
chaque Administration ayant d'ailleurs la 
faculté d 'arrondir les fractions selon ses 
convenances de services. Cette taxe peut 
comporter un minimum d e perception, sans 
que ce minimum puisse excéder 20 centimes. 

2. L'inscription d'un virement au crédit 
d'un compte courant postal ne peut pas 
être soumise à une taxe supérieure à celle 
qui serait éventuellement perçue pour une 
même opération dans Ie service intérieur . 



1183 

Franchises de taxe et de port 

Art. 6. r. Sont exempts de toute taxe, 
les virements d'office relatifs au service qui 
sont échangés entre les Administrations ou 
entre leurs bureaux. 

2. Il en est de même, pour ce qui con
cerne Ja franchise de port' des plis adres
sés par les bureaux de chèques postaux à 
Jeurs titulaires de comptes résidant dans 
tout P ays de l'Union et contenant des ex
traits de compte. Ces plis doivent porter la 
désignation du bureau de chèques expédi
teur ainsi que la mention "Service des 
Postes". 

Avis de virement 

Art. 7. 1. Le titulaire de compte ou Ie 
bureau de chèques auprès duquel Ie compte 
à débiter est ouvert doit joindre un avis à 
tout ordre de virement ordinaire. 

2. Le verso de eet avis peut être utilisé 
pour une communication particulière destinée 
au bénéficiaire. Chaque Administration est 
autorisée à oercevoir, de ce chef, une taxe 
sur Je titulaire du compte débité, à condi
tion qu'une taxe de l'espèce existe dans son 
service intérieur. 

3. Les avis de virement ordinaires sont 
envoyés, sans frais, aux bénéficiaires. 

Virements télégraphiques 

Art. 8. r. Dans ·1es relations entre les 
Administrations qui se sont mises d'accord 
à ce sujet, Jes virements peuvent être trans
mis oar Ie télégraphe ou par la télégraphie 
sans fil; ils sont qualifiés, en ce cas, de vi
rements télégraphiques. 

2. Sauf arrangement contraire, les vire
m ents télégraphiques peuvent, comme Jes 
au tres télégrammes privés et aux m êmes 
conditions que ces demiers, être soumis 
aux formalités de traitement ou de trans
mission prévues aux Règlements de service 
annexés à la Convention internationale des 
télécommunications en vigueur, dans la me
sure ou ces formalités sont applicables aux 
virements télégraphiques. 

3. Indépendamment de la taxe du télé
gramme, Je virement télégraphique est sou
mis /\ la taxe de virement prévue à l'article 
s et, en outre à une taxe fixe qui ne peut 
pas dépasser r franc. Il ne peut être grevé 
d'aucuns frais télégraphiques autres que 
ceux qui sont prévus par Jes règlements té
légraphiques intemationaux. 

4. L'expéditeur d'un virement télégra
phique peut ajouter au texte une' communi
cation particulière pour Ie bénéficiaire, pour
vu qu'il en paie la taxe d'après Ie tarif. 
Cette taxe remplace et exclut, Ie cas 
échéant, celle <lont l'application est autori
sée par l'article 7, § 2. 

5. Pour chaque virement télégraphique, 
Je bureau de chèques destinataire établit un 
avis d'arrivée et l'adresse sans frais au bé
néficiaire. 

Echanges des listes de virements 

Art. 9. r. Les Administrations se co~
muniquent les virements au moyen de listes 
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une fois par jour ouvrable. Toutefois, elles: 
peuvent s'entendre en vue de grouper dans· 
une même liste les totaux de plusieurs jour
nées. Les avis de virement destinés aux ti 
tulaires de comptes à créditer sont joints 
aux listes. 

2. Sauf arrangement contraire Ie mon-• 
tant des virements est exprimé en monnaie 
du Pays de destination sur les listes et sur 
les avis de virements. 

3. Les viremepts télégraphiques font 
l'objet de listes journalières distinctes . Au
cun avis de virement n'est joint à ces Iistes .. 

Bureau d 'échange 

Art. ro. L es Administrations se notifient 
réciproquement Jes noms des bureaux de 
chèques qu'elles ont désigné pour !'échange 
des listes de virements. 

CHAPITRE III 

Annulatlon. Réclamatlons 

Annulation des ordres de virements 

Art. rr. r. Les ordres de virements 
peuvent être annulés par Ie titulaire dtr 
C';)mpte débité tant que l'inscription au cré
dtt du compte du bénéficiaire n'a pas été 
effectuée. Les demandes d'annulation doi
ven,t ê,tre a~r~ssées_ par, Ie titulaire de comp
te a 1 Admrn1strat10n a laquelle il a donné 
l'ordre de virement. 

2. La demande à formuler à eet effet est· 
transmise par voie postale ou par voie télé
gr~phique aux frai s de l'expéditeur, qui 
do1t payer, pour toute demande par voie 
postale, la taxe applicable à une lettre re
commandée de port simple et, pour toute 
demande par voie télégraphique la taxe du 
télégramme augmentée de la t~xe postale 
de la lettre recommandée confirmative. 

Réclamations e t demandes de 
renseignements 

Art. 12. r . La réclamation et la deman
de de renseignements concernant l'exécution. 
d'un ordre de virement doivent être adres
sées par Ie titulaire du compte débité à 
l'Administration à laquelle il a donné l'or
dre, sauf Ie cas ou il a autorisé Ie bénéfi
ciaire à s'entendre avec l' Administration. 
qui tient Ie compte de celui-ci. 

2. La réclamation et la demande de ren
seignements concernant un ordre de vire
ment peuvent donner lieu à la perception. 
d'un droit égal à celui qui est fixé pour la 
réclamation et la demande de renseigne
ments relatives à un objet de correspon-
dance. 

3. Les réclamations ne sont admises que 
dans Ie délai d 'un an à compter du Jende
main du jour ou l'ordre de virement a été 
donné. Chaque Administration est, toute
fois, tenue de donner suite aux simples de
mandes de renseignements, introduites après. 
ce délai, <lont elle est saisie par une autre 
Administration au sujet de virements or
donnés depuis moins de deux ans. 

4. Lorsqu 'une réclamation ou une de-
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·mande de renseignements a été motivée par 
une faute de service, Ie droit perçu de ce 
-chef est restitué. 

CHAPITRE IV 

Responsablllté 

Etendue de Ja responsabilité 

Art. 13. r. Les Administrations sont 
·responsables des erreurs commises par les 
-services de leurs P ays dans les inscriptions 
des virements au crédit des comptes cou
·rants postaux, ainsi que des indications er
ronées foumies par elles sur les listes de 
virements ou sur les virements télégraphi
•ques qu'elles transmettent aux autres Ad
minist rations. 

2. La responsabilité est limitée au rem
boursement de la somme portée au débit du 
titulaire. 

3. Les Administrations ne sont tenues 
à aucune responsabilité du chef des retards 
,qui peuvent se produire dans la transmis
:sion et l'exécution des ordres de virements. 

Exceptions au principe de la responsabi-Jité 

Art. 14. Les Administrations sont déga
:gées de toute responsabilité: 

a) lorsque la preuve de leur responsabi-
1ité n'ayant pas été administrée autrement, 
elles ne peuvent rendre compte du virement 
·par suite de la destruction des documents 
de service résultant d'un cas de force ma
jeure; 

b) lorsque Ie titulaire du compte cou
rant débité n'a formulé aucune réclamation 
,dans Ie délai d'un an prévu à l'article 12 . 

Détermination de Ja responsabilité 

Art. 15. r. La responsabilité incombe à 
l'Administration dans Ie service de laquelle 
l'erreur a été commise. Lorsque l'erreur est 
împutable aux deux Administrations ou si 
1a responsabilité ne peut être établie, elles 
-contribuent au remboursement par parts 
égales. 

2. Les dispositions de l'article 28, §§ 2 

-et 3, de !'Arrangement concemant les man
dats de poste s'appliquent également aux 
·vi cements télégraphiques. 

Remboursement des sommes dues au 
réclamant 

Art. 16. I. L'obligation de rembourser 
1a somme due au réclamant incombe à l'Ad
:ministration saisie de la réclamation, sous 
réserve de l'exercice de son droit de r ecours 
-contre !' Administration responsa bie. 

2. Le remboursement doit avoir lieu dès 
-que la responsabilité du service a été éta
blie. 

3. L' Administration présumée respon
-sable qui, après une mise en demeure, n'a 
pas répondu dans un délai de six mois est 
-considéré comme ayant reconnu tacitement 
sa responsabilité. · 

Remboursement à /' Administration 
créancière 

Art. 17. L 'Administration responsable est 
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tenue de désintéresser !' Administration qui 
a effectué Ie remboursement dans un délai 
de trois mois à compter de !'envoi de la 
rlotification du remboursement. L' Adminis
t ration débitrice est redevable d'un intérêt 
de 5 % !'an, à partir de !'échéance dudit 
dêla i. 

CHAPITRE V 

ComptablUté 

Attribution des taxes 

Art. 18. Chaque Administration garde 
en entier les taxes qu'elle a perçues. 

D écomptes des sommes virées. Etablisse
ment des soldes et des intérêts 

Art. 19. I. L es Administrations dres
sent, pour chaque jour ouvrable et pour 
chaque P ays participant, un compte sur le
quel sont récapi tulés les totaux des listes 
de virements reçues et expédiées Ie jour 
considéré. 

2. Le règlement de ces comptes est basé 
sur Ie principe de la compensation récipro
que. A eet effet, la créance la plus faible 
est convertie en monnaie de la créance la 
plus fo rte calculée d'après la moyenne arith_ 
métique des cours du change cotés officielle
ment aux bourses ou aux banques spéciale
ment désignées par chaque Pays intéressé, 
Ie dernier jour de cotation des changes pré
cédant Ie jour auquel Ie . d écompte se rap
porte. Ces cours moyens doivent être caI
culés uniformément à quatre décimaies. 

3. L'Administration qui, pour une rai
son quelconque, ne désire pas faire applica
tion de la compensation réciproque peut dé_ 
clarer qu'elle se libérera de la totaiité des 
sommes dues . 

4. La compensation est effectuée jour
nellement. Toutefois, les Administrations 
peuvent s'entendre en vue de grouper dans 
un même décompte les totaux de plusieurs 
journées. 
· 5. Le solde résultant de chaque compte 
est productif d'intérêt à partir d'un délai et 
à un taux fixés d 'un commun accord par 
les Administra tions des P ays contractants. 
L e taux de eet intérêt ne peut excéder 5 % 
!'an. 

Payement des so/des. lntérêts moratoires 
Art. 20. r. En vue du payement des 

soldes, chaque Administration peut entre
tenir d'un!ê manière quelconque, auprès de 
l'Administration d'un Pays contractant, un 
avoir en monnaie de ce Pays. Si eet avoir 
ne suffit pas pour exécuter les ordres don
nés , les virements sont néanmoins portés au 
crédit des comptes des bénéficiaires. 

2. L'avoir peut servir également au rè
glement des soldes débiteurs de tous autres 
comptes postaux, télégraphiques ou télé
phoniques. Il ne peut, en aucun cas, rece
voir une affectation autre sans Ie consen
tement de l' Administration qui l'a consti
tué. 

3. L ' Administration créancière a Ie droit 
d'exiger en tout temps Ie payement des sol-
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des. Le cas échéant, elle fixe la date à la
quelle Ie payement devra être effectué, en 
tenant compte des délais de distance. Si 
l'Administration débitrice n'a pas effectué 
Ie payement à la date fixée, Ie taux de l'in
térêt prévu à l'article 19, § 5, est augmenté 
de 2 % l'an, à compter du sixième jour qui 
suit cette date. 

4. Il ne peut être porté préjudice aux 
dispositions du présent Arrangement et de 
son Règlement, concernant l'établissement 
des compt es et leur liquidation, par aucune 
mesure unilatérale, telle que moratoire, in
terdiction /fes transferts, etc. 

Compte général trimestriel 
Art. 21. A la finde chaque trimestre, les 

Administrations qui dressent les décomptes 
journali<,rs transmettent aux Administra
tions correspondantes, pour approbation, 
une récapitulation générale desdits dé
comptes, des acomptes payés et, Ie cas 
échéant, des intérêts mis en compte. Les 
soldes du compte général trimestriel sont 
reportés au trimestre suivant. Les Adminis
trations peuvent s'entendre pour remplacer 
la récapitulation générale par l'indication 
du solde final des décomptes. 

CHAPITRE VI 

Disposltlonl! dlverses 

Demande d 'ouverture d'un compte courant 
postal à l'étranger 

Art. 22. r. . En cas de demande d'ou
verture d'un compte courant postal dans un 
Pays étranger avec lequel l'Administration 
postale du Pays de résidence du requérant 
effectue !'échange des virements postaux, 
ladite Administration est tenue, pour la vé
rification de la demande, de prêter son 
concours à !' Administration chargée de gé
rer Ie compte. 

2. Les Administrations s'engagement à 
effectuer eet examen avec tous les soins et 
toute la diligence désirables sans, toutefois, 
qu'elles aient à assumer de responsabilité de 
ce chef. 

3. L' Administration du Pays de résiden
.ce intervient aussi, autant que possible, pour 
la vérification, sur demande de l'Adminis
tration qui gère Ie compte, des renseigne
ments concernant la modification de la ca
pacité juridique de l'affilié. 

Liste des titulaires de comptes 

Art. 23. r. Les titulaires de comptes 
peuvent obtenir, par l'intermédiaire de 
l'Administration qui tient leurs comptes, les 
listes de titulaires publiées par les autres 
Administrations, aux prix déterminés par 
,celles-ci dans leur service intérieur. 

2. Les Administrations se livrent réci
proquement, à titre gratuit, les listes né
cessaires pour les besoins du service. 

Application des dispositions d'ordre général 
de la Convention 

Art. 24. Les dispositions d'ordre général 
,qui figurent aux titres I et Il de la Con
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vention sont applicables aux virements pos
taux, à l'exception, toutefois, des prescrip
tions faisant l'objet de l'article 1 r. 

Approbation des propositions faites dans 
l'intervalle des réunions 

Art. 25 . Pour devenir exécutoires, les 
propositions faites dans l'intervalle des réu_ 
nions (articles 21 et 22 de la Convention) 
doivent réunir: 

a) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit 
de l'addition de nouvelles dispositions ou 
de la modification des dispositions du pré
sent Arrangement et de son Règlement; 

b) la majorité absolue, s'il s'agit de l'in_ 
terprétation des dispositions du présent Ar
rangement et de son Règlement, hors Ie cas 
de dissentiment à soumettre à !'arbitrage 
prévu à l'article 12 de la Convention. 

Dlsposltlons finales 

Mise à exécuti'on et durée de 
I' Arrangement 

Art. 26. Le présent Arrangement sera 
mis à exécution Ie 1er juillet 1948 et de
meurera en vigueur pendant un temps in
déterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus énumé
rés ont signé Ie présent Arrangement en un 
exemplaire qui restera déposé aux Archives 
du Gouvernement de la République Fran
çaise et dont une copie sera remise à cha
que Partie. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 1947. 

(Suivent les signatures). 

REGLEMENT D'EXECUTION DE L'AR
RANGEMEN'.r CONCERNANT LES 

VIREMENTS POSTAUX 

Les soussignés, vu l'article 5 de la Con
:vention postale universelle conclue à Paris 
Ie s juillet 1947, ont, au nom de leurs Ad
ministrations respectives, arrêté, d'un com
mun accord, les mesures suivantes pour as
surer l'exécution de !'Arrangement concer
nant les virements postaux . 

CHAPITRE I 

Emisslon. Transmlssion. Réceptlon 

Avis de virement 

Art. ror. r. Les avis de virement doi
vent être libellés par Ie titulaire du compte 
à débiter, ou par le bureau auprès duquel 
ce compte est ouvert, sur une formule con
forme au modèle VP 1 ci-annexé. 

2. Les Administrations peuvent toutefois 
utiliser les formules de leur service inté
rieur. 

3. Lorsque le montant du virement est 
indiquée en monnaie du Pays d'origine, Ie 
bureau qui reçoit l'ordre de virement ou Ie 
bureau d'échange opère la conversion et 
inscrit. à l'encre rouge, sur !'avis, Ie mon
tant du virement en monnaie du Pays de 
destination. 
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4. Les avis de virement doivent être re
vêtus de l'empreinte du timbre à date du 
bureau d'origine. 

Liste de virements 

Art. I02. 1. Les listes de virements 
sont établies par les bureaux d'échange sur 
une formule conforme au modèle VP 2 ci
annexé. Elles doivent contenir, pour chaque 
virement, toutes les indications que com
porte le texte de la formule. 

2. L es listes de virements télégraphiques 
doivent porter en tête, en caractères très 
apparents, la mention "Virements télégra
phiques. Confirmation". 

3. Chaque liste est frappée d'une em
preinte du timbre du bureau d'échange qui 
l'a établie. 

4. Lorsque, dans une même joumée, plu
sieurs listes sont établies à destination du 
même bureau d'échange, elles portent un 
numéro d'ordre dont la série se renouvelle 
joumellement. 

5. Les listes de virements télégraphiques 
portent un numéro d'ordre de la même 
série que les virements ordinaires. 

Lettres d 'envoi 

Art. Io3. 1. Le total de chacune des 
listes destmées au même bureau d'échange 
est récapitulé sur une lettre d'envoi con
forme au modèle VP 3 ci-annexé. Le total 
général de cette lettre doit être arrêté en 
toutes lettres ou être imprimé en chiffres, au 
moyen d'une machine à protéger les 
chèques. 

2. Les lettres d'envoi sont frappées d'une 
empreinte du timbre du bureau d'échange 
qui les a établies et signées par le ou les 
fonctionnaires accrédités à eet effet. Cha
cune de ces lettres reçoit un numéro d'ordre 
dont la série se renouvelle chaque mois 
pour chacun des bureaux d'échange. 

3. Lorsque les listes de virements télé
graphiques font l'objet de lettres d'envoi 
distmctes, celles-ci reçoivent leur numéro 
d'ordre àans la même série que les lettres 
d 'envoi des listes de virements ordinaires. 

4. Chaque demière lettere d 'envoi ex
péàiée à la clöture du mois, que ce soit une 
lettre d'envoi de virements oràinaires ou de 
virements télégraphiques, doit porter la 
m ention "Demière lettre d'envoi N ° ....... ". 
Lorsqu'un bureau d'échange n 'a aucun vire
ment à transmettre au bureau correspon
dant Ie dernier jour ouvrable d'un mois, il 
n 'en doit pas moins lui adresser une lettre 
d'envoi négative désignée également comme 
,,Dern1ère lettre d'envoi .., " 

Transmission des ordres de virements 

Art. Io4. Les lettres d'envoi, les listes 
et les avis de virements sont réunis en 
paquets cios et expédiés en tranchise de 
port au bureau d 'échange destinataire par 
les moyens les plus favorables. Ces envois 
peuvent être soumis à la formalité de la 
recommandation. 
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Virements télégraphiques 

Art. rn5. 1. Les virements télégraphi
ques sont rédigés par le bureau des chèques 
postaux d'origine et adressés directement 
au bureau destinataire détenteur du compte 
courant. lis sont dressés en français, sauf 
arrangement contraire, et libellés comme 
suit: 

(lndications de service, s'il y a lieu). 
Virement (N° d'émission). 
. . . (Nom du bureau de chèques destina

taire). 
(Nom ou désignation de l'expéditeur). 

... (Numéro du compte de l'expéditeur). 

. . . (Nom du bureau de chèques ou le 
compte de l'expéditeur est ouvert). 

(Montant de la somme virée). 
... (Nom ou désignation du bénéficiaire). 
. .. (Numéro du compte du bénéficiaire). 
( Communication particulière, le cas 

échéant). 
2. Les indications du télégramme doi

vent toujours figurer dans l'ordre ci-dessus. 
3. Le indications de service sont expri

mées en toutes lettres ou d 'après les abré
viations autorisées dans le service télégra
phique·. 

4. Les Administrations peuvent conve
nir d'une clef secrète pour l'indication to
tale ou partielle du numéro d'émission et du 
montant de chaque virement télégraphique. 

5. Le montant de la somme virée doit 
être exprimé en chiffres et, en ce qui con
ceme les unités monétaires (franc, florin, 
etc.), en toutes lettres dans la monnaie du 
Pays de destination. 

6. Le nom de l'envoyeur et la dénomi
nation du compte bénéficiaire ne peuvent 
être désignés par une abréviation ou un mot 
conventionnels. 

7. La répétition partielle est obligatoire 
(répétition. de bureau à bureau, des noms 
propres et des nombres). 

8. Le bureau de chèques destinataire 
doit opérer l'inscription au crédit sans at
tendre la réception de la liste de virements 
confirmative. 

Réception des virements 

Art. rn6. I. A l'arrivée au bureau 
d'échange des paquets contenant les lettres 
d'envoi, les listes et les avis de virements. 
ce bureau procède à la vérification de !'en
voi. En cas de constatation d 'une irrégu
larité quelconque ou d'une omission, il en 
donne connaissance au bureau d'échange 
expéditeur par lettre conforme au modèle 
VP 4 ci-annexé. Le bureau d 'échange ex
péditeur doit répondre par le prochain cour
rier et, le cas échéant, faire parvenir un 
duplicata des pièces manquantes. 

2. Losqu'une différence est constatée 
entre le montant porté sur un avis de vire
ment et l'inscription de ce montant sur la 
liste de virements, Ie bureau d'échange 
destinataire est autorisé à créditer Ie comp
te courant du bénéficiaire pour la somme 
la plus faible. L'avis de virement ou, selon 
Ie cas; la liste de virements et la lettre 
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d'envoi sont rectifiés en conséquence, à 
l'encre rouge, et avis de la rectification est 
donné au bureau d'échange correspondant 
par lettre VP 4. 

3 . Les virements télégraphiques <lont 
l'imputation au crédit ne peut être effec
t uée pour une cause non attribuable au 
destinataire donnent lieu à l'envoi au bu
{eau d'origine d'un avis de service télégra
phique indiquant Ie motif de la non-im
putation. Le bureau de chèques d'origine 
vérifie si l'irrégularité provient d'une er
reur imputable au service. Dans l'affirma
tive, il la rectifie sur-le-champ par avis de 
service télégraphique. Dans Ie cas contraire, 
la rectification éventuelle est faite par voie 
postale, après consultation de l'expéditeur. 
Toutefois, si ce dernier Ie désire et offre de 
payer les frais, la rect ification peut être 
faite au moyen d'un télégramme de service 
taxé. 

4. Les virements télégraphiques dont 
l'irrégularité n 'a pas été rectifiée dans un 
délai raisonnable sont annulés A.'après les 
règles indiquées à l'article rog ei-après. 

Indications à porter sur les formules 

Art. 107. 1. Les inscriptions sur les 
formules du service des virements doivent 
être fai tes en carractres latins et en chiffres 
arabes. 

2- Les inscriptions au crayon-encre ou 
au crayon ordinaire ne sont pas admises. 
Toutefois, les signatures peuvent être don
nées au crayon-encre. 

CHAPITRE II 

}'ormalltés 1Uverses 

Annulation de virements 

Art. 108. 1. La demande d 'annulation 
d'un ordre de virement doit être formulée 
par écrit par Ie titulaire du compte débité. 
Après justification de la demande, justifi
cation dont l'Administration du Pays d'ori
gine assume la responsabilité, il est procédé 
de la manière suivante: 

a) si la demande est destinée à être 
transmise par la voie postale, Ie bureau 
d'origine établit un avis conforme au mo
dèle VP s ci-annexé et Ie transmet au bu
reau d 'échange intéressé de son Pays. Ce 
bureau d'échange complète !'avis en y indi
quant les données de la transmission au bu
reau d'échange intermédiaire du Pays de 
d estination et l'adresse à celui-ci. La trans
mission est effectuée sous pli recommandé; 

b) si la demande doit être faite par 
voie télégraphique, un télégramme de ser
vice taxé conforme au modèle VP 6 ci-an
nexé est transmis directement, par Ie bu
reau d'origine ou Ie bureau d'échange du 
Pays d'origine, au bureau destinataire dé
tenteur du compte courant. Ce télégramme 
doit être confirmé immédiatement par lettre 
de la façon indiquée sous la lettre a). Dans 
ce cas, la formule VP 5, qui doit passer par 
les bureaux d'échange des deux Pays, porte 
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en tête l'annotation soulignée au crayon de 
couleur: ,,Confirmation de la demande té-
légraphique expédiée Ie ......... par Ie bu-
reau de chèques postaux à ......... à l'adres-
se du bureau de chèques postaux à .... .. .. . ". 

2. L'annulation de l'ordre de virement 
est opérée d'après les règles tracées à l'ar
ticle 109 ei-après. Toutefois, si l'annulation 
a été demandée par la voie télégraphique, 
Ie bureau destinataire se bome à retenir 
l'ordre de virement et attend la confirma
tion postale pour faire droit à la demande. 

3. Lorsqu'une demande d'annulation 
transmise par la voie postale ou télégraphi
que parvient au bureau destinataire trop 
tard pour que Ie virement puisse être an
nulé , ce bureau en informe aussitêt par let
tre Ie bureau d'origine détenteur du compte. 
En cas de demande télégraphique l'arrivée 
de la lettre confirmative ne doit pas être 
attendue pour donner cette information. 

4. Il n'est pas tenu compte des deman
des d'annulation qui seraient formulées et 
transmises dans des conditions autres que 
celles qui sont prescrites par Ie § 1. 

Non-exécution d 'un ordre de virement 

Art. 109. 1. Lorsque, pour une cause 
quelconque, un ordre de virement ne peut 
pas être porté au crédit d'un compte, il est 
rayé de la liste sur laquelle il est inscrit et 
Ie total de cette liste ainsi que celui de la 
lettre d'envoi correspondante sont rectifiés 
à l'encre rouge. Cette rectification est por
tée à la connaissance du bureau d'échange 
expéditeur au moyen de la lettre VP 4 à 
laquelle est joint !'avis se rapportant au 
virement non exécuté. 

2. Si un ordre de virement primitive-
' ment non exécuté est de nouveau transmis 

au bureau d'échange destinataire, il doit 
être traité par Ie bureau d'échange expé
diteur comme un nouvel ordre. Les inscrip
tions s'y rapportant dans la liste et la lettre 
d'envoi primitives restent annulées. 

3. Toutefois, les Administrations des 
Pays contractants peuvent s'entendre pour· 
que les virements non exécutés soient re
portés sur une liste de virements au crédit 
de !' Administration du Pays d'origine ou 
mis en compte d'une autre manière. Le cas 
échéant, la conversion a lieu au cours du 
jour, comme pour les virements ordinaires, 
et !'avis de virement est pourvu d'une note 
explicative. 

Réclarnatians et demandes de 
renseignements 

Art. no. Toute réclamation et toute de
mande de renseignements concernant l'exé
cution d'un ordre de virement donnent lieu 
à l'établissement, par Ie bureau des chèques 
détenteur du compte débité, d'une formule 
conforme au modèle VP 7 ci-annexé. Cette 
formule est transmise, Ie cas échéant, par 
l'intermédiaire du bureau d'échange du Pays 
expéditeur et du bureau d'échange du Pays 
destinataire au bureau de chéques détenteur 
du compte à créditer. 
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CHAPITRE III 

Comptablllté 

Décomptes 

Art. III. 1. Les décomptes sont établis 
sur des formules conformes au modèle VP 8 
ci-annexé. 

2. lis sont transmis Ie plus töt possible 
à l'Administration correspondante. 

Payement des soldes 

Art. n2. 1. Les sommes <lues au titre 
des virements postaux sont réglées au mo
yen de chèques ou de traites payables à vue 
sur la capitale ou sur une place commer
ciale du Pays créancier, en monnaie de ce 
Pays, et sans aucune perte pour ce dernier. 
L es frais de payement sont supportés par 
l'Administration débitrice à l'exception des 
frais extraordinaires, tels les frais de clea
ring, imposés par Ie Pays créditeur. 

2. Toute Administration peut se faire 
ouvrir par les autres Administrations un 
compte courant postal aux conditions ordi
naires et demander, une fois pour toutes, 
l'imputation d'office sur l'actif de ce comp
te du montant des soldes débiteurs consta
tés à sa charge. 

CHAPITRE IV 

Dl posltlons dlYerses 

Communications à adresser au Bureau 
international et aux Administrations 

Art. n3. 1. Les Administrations doi
vent, Ie cas échéant, communiquer aux au
tres Administrations, par l'intermédiaire du 
Bureau international, !'avis de leur partici
pation à !'échange des virements télégra
phiques. 

2. Les Administrations se communiquent 
directement, en nombre suffisant pour les 
besoins du service, les spécimens des am
preintes des timbres en usage dans les bu
reaux d 'échange et des signatures des fonc
tionnaires qui ont qualité, dans chacun de 
ces bureaux, pour signer les lettres d'envoi 

3. Lorsqu'il y a lieu de notifier ultérieu
rement de nouvelles signatures ou de rem
placer l'une ou l'autre des signatures dé
posées, une nouvelle liste comprenant les 
spécimens des signatures de tous les fonc
tionnaires autorisés doit être transmise à 
l' Administration correspondante. Toutefois , 
s\il s'agit seulement d 'annuler l'une ou 
l'autre des signatures communiquées, il suf
fit de la faire biffer dans la liste existante 
qui continue à être utilisée. 

4. Si la demande en est faite expressé
ment, les Adminis trations se communiquent 
le taux de conversion qu'elles ont fixé pour 
les ordres de virements. 

Formules à J'usage du public 

Art. 114. 1. En vue de l'application des 
dispositions de l'article 33, § 2, de la Con
vention, est considérée comme formule à 
l'usage du public la formule: 

VP 1 (Avis de virement). 
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2. Les formules du service intérieur uti
lisées comme avis de virement dans les 
conditions indiquées à l'article 101 ne sont 
pas soumises à ces dispositions. 

Demande d'ouverture d'un compte courant 
posta/ à l'étranger 

Art. n5. 1 . Les demandes d'ouverture 
de comptes courants postaux dans des Pays 
étrangers doivent être libellées par les re
quérants. Elles sant adressées à !' Admi
nistration qui sera chargée de gérer ces 
comptes, soit directement par les requé
rants, soit par l'intermédiaire du bureau de 
chèques dans Ie ressort duquel se trouve la 
résidence des intéressés. 

2. Ce dernier bureau doit, selon les rè
gles établies pour !'ouverture d'un compte 
courant postal dans son propre Pays, procé_ 
der à la vérification, tant des demandes 
faites par son intermédiaire que de celles 
qui lui seraient communiquées par l'Admi
nistration étrangère directement saisie. Il 
rectifie en. cas de besoin, après avoir con
sulté Ie requérant, les indications erronées 
de la demande et il joint à celle-ci une at
testation dûment remplie, conforme au mo
dèle VP 9 ci-annexé. Dans certains cas par
ticuliers non prévus dans la contexture de 
cette formule, il la complète ou la rectifie 
s'il y a lieu, au moyen d'une letter explica
tive. Il transmet Ie tout au bureau de chè • 
ques d'échange du Pays destinataire, pa1 
l'intermédiaire du bureau d'échange de son 
propre Pays. Les attestations sont frappées 
d'une empreinte du timbre en relief du 
bureau d'échange du Pays intervenant et 
signées par Ie ou les fonctionnaires accré
dités pour la certification des lettres d'en-
voi . 

Dlsposltlons finales 

Mise à exécution et durée du Règlement 

Art. n6. 1. Le présent Règlement sera 
exécutoire à partir du jour de la mise en 
vigueur de 1' Arrangement concemant les 
virements postaux. 

2. Il aura la même durée que eet Ar
rangement, à moins qu'il ne soit renouvelé 
d'un commun accord entre les Parties inté
ressées. 

Fait à Paris, Ie s juillet 1947. 

(Suivent les signatures.) 

ARRANGEMEN'f CONCERNA ' T LES 
RECOUVREMENTS 

conclu entre la République Populaire d'Al
banie, l ' Allemagne, Ie Royaume de l' Ara bie 
Saoudite, la République Argentine, l'Autri
che, la Belgique, la Bolivie, Ie Chili, la Ré
publique de Colombie, la République de 
Cuba, Ie Danemark, la République Domini. 
caine, !'Egypte, l'Espagne, !'Ensemble des 
Colonies espagnoles, la Finlande, la France, 
l'Algérie, la Grèce. la République d'Haïti, 
la R épublique du Honduras, la Hongrie, la 
République d'lslande, l'Italie, Ie Liban, Ie 
Luxembourg, Ie Maroc (à l' exclusion de la 
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Zone espagnole), Ie Maroc (Zone espag
nole), la Norvège, Ie Paraguay, les Pays
Bas, Curaçao et Surinam, les Indes néer
landaises, la Pologne, Ie Portugal, les Co
lonies portugaises de !' Afrique occidentale, 
les Colonies portugaises de l'Afrique orien
tale, de !' Asie et de l'Océanie, la Roumanie, 
la République de Saint-Marin, Ie Siam, la 
Suède, la Confédération Suisse, la Tchéco
slovaquie, la Tunisie, la Turquie, la Répu
blique Orientale de !'Uruguay, l'Etat de la 
Cité du Vatican, les Etats-Unis de Véné
zuéla, l'Yémen e t la République Fédérative 
Populaire de Y ougoslavie. 

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou_ 
vemements des Pays ci-dessus énumérés, vu 
l'article 4 de la Convention postale univer
selle conclue à Paris, Ie s juillet 1947, ont, 
d'un commun accord et sous réserve de 
ratification, arrêté !' Arrangement suivant: 

CHAPITRE I 

Disposlt!,on préllmlnalre 

Article premier 

Conditions de !'échange des valeurs à 
recouvrer 

L'échange des valeurs à recouvrer, entre 
ceux des Pays contractants dont les Admi
nistrations conviennent d'établir ce service, 
est régi par les dispositions du présent Ar
rangement. 

CHAPITRE Il 

Objet du service 

Valeurs admises à l'encaissement 

Art. 2. r. Sont admis à l'encaissement 
les quittances, factures, billets à ordre, trai
tes, coupons d'intérêt et de dividende, tïtres 
amortis, et généralement toutes valeurs 
commerciales ou autres paybles sans frais. 

2. Les Administrations qui ne peuvent 
se charger de l'encaissement de coupons 
d'intérêt ou de dividende et de titres amor
tis Ie notifient aux autres Administrations 
par l'intermédiaire du Bureau international. 

Protêts. Poursuites 

Art. 3. Les Administrations peuvent se 
charger de faire protester les effets de com
merce et de faire exercer des poursuites ju
diciaires au sujet de créances. Elles arrê
tent, d'un commun accord, les dispositions 
néc.essaires à eet effet . 

CHAPITRE 111 

Dêpût des valeurs à recou vrer 

Enoncé du montant des valeurs 

Art. 4. Sauf arrangement contraire, Ie 
montant des valeurs à recouvrer est expri
mé dans la monnaie du Pays chargé du 
recouvrement. 

Dépot des valeurs. Taxe de !'envoi 

Art. 5. 1. Le dépàt de~ valeurs à re
couvrer est fait sous forme d'envoi recom
mandé affranchi, adressé directement par 
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Ie déposant au bureau de poste chargé 
d'encaisser les fonds. 

2. La taxe de !'envoi ne doit pas dépas
ser celle d'une lettre recommandée du mê
me poids. 

Nombre et montant maximum des valeurs 

Art. 6. 1. Le nombre des valeurs suscep
tibles d'être insérées dans un même envoi 
n'est pas limité; les valuers peuvent être 
recouvrables sur des débiteurs différents , 
sous la réserve qu'elles ne soient pas en
caissables à différents jours d'échéance, que 
les débiteurs soient desservis par un même 
bureau de poste destinataire et que les re
couvrements soient effectués au profit ou 
pour Ie compte d'une même personne. 

2. Le montant total à encaisser ne doit 
pas excéder par envoi Ie maximum admis 
par Ie Pays de destination pour l'émission 
des mandats de poste, à mains que les Ad
ministrations n'adoptent, d'un commun ac
cord, un maximum plus élevé. 

I n terdictions 

Art. 7. Il est interdi t: 
a) de porter sur les valeurs des notes 

ne concernant pas l'objet du titre; 
b) de joindre à ces valeurs des lettres 

ou des notes pouvant tenir lieu de corres
pondance ent re Ie créancier et Ie débiteur; 

c) de consigner sur Ie bordereau d'expé
dition des annotations autres que celles que 
comporte sa contexture. 

CHAPITRE IV 

Encaissement des valeurs 

Sommes à encaisser et non-acceptation des 
payements par tiels 

Art. 8. r. Après en avoir avisé les Ad
ministrations correspondantes, l' Administra
tion du Pays de destination a la faculté, 
lors de l'encaissement des valeurs et quand 
sa législation intérieure l'exige, de négliger 
les fractions d'unité monétaire ou d'arrondir 
la somme à encaisser à l'unité monétaire 
ou, Ie cas échéant, au dixième d'unité les 
plus voisins. 

2. Chaque valeur doit être payée inté
gralement et en une seule fois, sinon elle 
est considérée comme refusêe. 

Droit d'encaissement ou de présentation 

Art. g. r. Toute valeur présentée à l'en
caissement, recouvrée ou non, est passible 
d'un droit de 20 centimes, dit d'encaisse
ment ou de présen t ation suivant Ie cas, qui 
est, éventuellement, prélevé sur Ie montant 
encaissé. 

2. Ne sant pas soumises à ce droit, les 
valeurs qui, par sui te d'une irrégularité 
quelconque ou d'un vice d'adresse, sont ren_ 
voyées à l'expéditeur sans avoir été mises 
en recouvrement. 

Liquidation du monta-nt encaissé 

Art. 10. 1. Les sommes encaissées se 
rapportant à un même envoi, déduction 

faite des frais prévus au § 3, sont liquidées 
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au moyen d'un mandat de poste au profit 
du déposant. Lorsque le règlement de l' Ad
ministration d'origine le permet, le dépo
sant a la faculté de demander que Ie man
dat m entionne, aux lieu et place de son 
adresse, Ie titulaire et Ie numéro d'un 
compte courant postal tenu dans le Pays 
d'origine ainsi que le bureau qui tient ce 
compte. 

2. Si les Administrations intéressées ad
mettent ces procédés, la liquidation peut 
également se faire soit au moyen d'un ver
sement en compte courant postal dans Ie 
Pays de destination , soit au moyen d'un 
virement à un tel compte tenu dans le Pays 
d'origine de l'envoi. 

3. Les frais à déduire se composent: 
a) du droit d'encaissement et, éventuel

lement, du droit de présentation afférent 
aux valeurs impayées; 

b) s'il y a lieu, des droits fiscaux appli
qués aux valeurs; 

c) de la taxe ordinaire des mandats de 
poste, ou, en cas de versement en compte 
courant postal dans Ie Pays de destination, 
de la taxe des versements applicable dans 
le service intérieur ou, en cas de virement 
à un compte du Pays d'origine, de la taxe 
des virements. Ces taxes sont calculées sur 
le total de la somme encaissée, déduction 
faite des rétributions et droits indiqués 
sous a) et b); 

d) d 'une taxe fixe de 10 centimes dans 
les relations continentales et de 40 centimes 
dans les relations intercontinentales, si l'ex
pditeur demande Ie renvoi par avion du 
mandat de recouvrement. 

4. Les mandats de recouvrements sont 
admis jusqu'au montant maximum adopté 
par les Administrations en vertu de l'article 
6, § 2, 

R envoi des valeurs non recouvrées 

Art. xr. 1. Les valeurs qui n'ont pu 
être recouvrées dans les délais fixés par le 
Règlement, et qui ne doivent pas être remi
ses à un tiers désigné, sont renvoyées en 
franchise de port au bureau de dépöt. 

2. Lorsqu'il n'y a pas de valeurs recou
vrées ou que les sommes encaissées sont 
insuffisantes pour permettre Ie déduction 
intégrale des droits de présentation, ceux-ci 
sont réclamés à l'expéditeur de !'envoi. 

3. L' Administration chargée du recou
vrement des valeurs n'est tenue à aucune 
rnesure conservatoire, ni à aucun acte éta
blissant le non-payement de ces titres. 

CHAPITRE V 

Retralt et rectlflcatlons. Réexpéllltlon et 
renvoi. R éclamatlons 

Retrait des recouvrements. Rectification 
du bordereau 

Art. 12. r. Aussi longtemps que Ie bu
reau destinat aire d'un envoi contenant des 
valeurs à recouvrer ne s'est pas dessaisi de 
celles-ci, Ie déposant peut, aux conditions 
déterminées pour les correspondances par 
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l'article 54 de la Convention, retirer !'envoi 
ou une ou plusieurs des valeurs y conte
nues, ou faire rectifier, en cas d 'erreur, les 
indications du bordereau d'expédition. 

2. Lorsqu'il s'agit de la rectification du 
bordereau demandée par voie télégraphique, 
la taxe du télégramme est augmentée de 
la taxe applicable à une lettre recomman
dée de port simple. 

Réexpédition. Valeurs mal dirigées 

Art. 13. 1. En cas de changem ent de 
résidence d'un ou de plusieurs des destina
taires, dans l'intérieur du Pays de destina
tion, les valeurs à recouvrer sont réexpé
diées . Il en est de m ême tles valeurs à 
l'adresse de personnes habitant un endroit 
de la localité desservi par un autre bureau. 

2. Si un envoi est totalement càmposé 
de valeurs non encaissables par Ie bureau 
qui les reçoit, il est renvoyé au bureau 
d 'origine, à moins que les débiteurs ne 
soient tous d esservis par un autre bureau 
du P ays de destination, auquel cas il est 
dirigé sur ce bureau. 

3. Lorsqu'une partie des valeurs insé
rées dans un envoi ne sont pas encaissables 
par Ie bureau destinataire, celles-ci sont 
renvoyées à l 'expéditeur et il est procédé à 
la mise en recouvrement des autres valeurs. 

4. Il n 'est perçu aucun supplément de 
taxe du chef de ces réexpéditions. 

Renvoi des valeurs irrécouvrables 

Art. 14. Les valeurs qui n'ont pu être 
recouvrées pour un motif quelconque sont 
renvoyées au déposant dans la forme pré
v ue par Ie Règlement. 

Réclamations et demandes de 
renseignements 

Art. 15. Les prescriptions de l'article 56 
de la Convention sont applicables aux ré
clamations et aux demandes de renseigne
ments concernant les envois de valeurs à 
recouvrer. 

CHAPITRE VI 

Responsabllité 

Application des dispositions spéciales de la 
Convention 

Art. 16. Les dispositions des articles 59, 
60, 62 à 65 de la Convention et 6 à ,2 de 
l' Arrangement concernant les envois contre 
remboursement sont applicables au service 
d es recouvrements . En outre, les disposi
tions p révues à l'article 12 de !' Arrange
ment précité concernant les mandats de 
remboursement qui n'ont pas été payés au 
bénéficiaire s'appliquent, par analogie, aux 
ordres de virement émis en conformité de 
l'article 10, §§ I et 2, qui ne peuvent être 
portés au crédit du compte courant postal 
tenu dans le Pays d 'origine de l'envoi et in
diqué par l'expéditeur. 

ResponsabiUté en cas de perte des valeurs 

Art. 1 7. En cas de perte des valeurs 
après !'ouverture du pli qui les contient, soit 
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au bureau chargé de l'encaissement, soit au 
bureau chargé de la restitution au dépo
sant, l'Administration responsable est tenue 
de rembourser à l'expéditeur le montant 
effectif du dommage causé, sans que ce 
montant puisse excéder celui de l'indemnité 
prévue pour la perte d'un envoi recom
mandé. 

Cas de retard 
Art. 18. Les Administrations ne sont te

nues à aucune responsabilité du chef de 
retards: 

a) dans la transmission ou dans la pré
sentation des valeurs à recouvrer; 

b) dans l'établissement du protêt ou 
dans l'exercice des poursuites judiciaires 
dont elles se seraient chargées par applica
tion des dispositions de l'article 3. 

CHAPITRE VII 

Dlsposltlons dlverses 

Attribution des taxes 

· Art. 19. La taxe d'un envoi contenant 
des valeurs à recouvrer, ainsi que les droits 
d'encaissement et de présentation et, Ie cas 
échéant, la taxe fixe afférente à l'utilisation 
de la voie aérienne pour Ie retour du règle
ment de compte, ne donnent lieu à aucun 
décompte entre les Administrations intéres
sées. 

Bureaux participant au service 

Art. 20. Les Administrations doivent ad
mettre au service des recouvrements tous 
les bureaux ,chargés du service des mandats 
de poste internationaux. 

Application des dispositions d'ordre général 
de la Convention 

Art. 21. Les dispositions d'ordre général 
qui figurent aux Titres I et II de la Con
vention sont applicables au présent Arran
gement, à l'exception, toutefois, des pres
criptions faisant l'objet de l'article 11. 

Approbati'on des propositions faites dans 
l'intervalle des réunions 

Art. 22 . Pour devenir exécutoires, les 
propositions faites dans l'intervalle des 
réunions (articles 21 et 22 de la Conven
tion) doivent réunir: 

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit 
de l'addition de nouvelles dispositions ou de 
la modification des dispositions des articles 
1 à 9, 22 et 23 du présent Arrangement et 
IOI à 104, 106, 107, 109, III à II4 et II8 
de son Règlement; 

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit 
de la modification des dispositions du pré
sent Arrangement autres que celles qui sont 
mentionnées à l'alinéa précédent et des ar
ticles 108, 110 et ns de son Règlement; 

c) la majorité absule, s'il s'agit de la 
modification des autres articles du présent 
Règlement ou de l'interprétation des dispo
sitions du présent Arrangement et de son 
Règlement, hors Ie cas de dissentiment à 
soumettre à !'arbitrage prévu à l'article 11 

de la Convention. 
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Dlsposltlons finales 

Mise à exécution et durée de /'Arrangement 

Art. 23. Le présent Arrangement sera 
mis à exécution Ie ier juillet 1948 et de
meurera en vigueur pendant un temps in
déterminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus énumé
rés ont signé Ie présent Arrangement en un 
exemplaire qui restera déoosé aux Archives 
du Gouvernement de la République Fran
çaise et dont une copie sera remise à cha
que Partie. 

Fait à Paris, Ie s juillet 1947. 

(Suivent les signatures). 

REGLEMENT D'EXECUTION DE J,' AR
RANGEMEN'.l' CONCERNANT LES 

RECOUVREMENTS 

Les soussignés, vu l'article 5 de la Con
vention postale universelle conclue à Paris 
Ie S juillet 1947, ont, au nom de leurs Ad
ministrations respectives . arrêté, d'un com
mun accord, les mesures suivantes pour as
surer l'exécution de !'Arrangement concer
nant les recouvrements: 

CHAPITRE I 

Dépöt et encalssement 1les valenrs 

Conditions d'admission des valeurs 

Art. 101. Pour être admises au recou
vrement, les valeurs doivent: 

a) porter, sauf autre arrangement, 
l'énonciation de la somme à recouvrer en 
monnaie du Pays de destination (en carac
tères latins si elle est exprimée en toutes 
lettres); 

b) indiquer Ie nom et l'adresse du dé
biteur; 

c) porter l'indication de la date et du 
lieu ou la valeur est créée, ainsi que la sig
nature de celui qui l'émet (tireur ou sous
cripteur) s'il s'agit d'une lettre de change, 
d'un chèque ou d'un billet à ordre; 

d) avoir été soumises au droit de timbre 
dans Ie Pays d'origine, si elles sont sujettes 
à ce droit. 

Bordereau et enveloppe d'envoi. Bulletin 
de versement • 

Art. 102. 1. Les valeurs à recouvrer 
composant un même envoi sont inscrites 
sur un bordereau conforme au modèle RP 1 

ci-annexé. 
2. Les coupons d'intérêt ou de dividende 

se rapportant à des titres d'une même caté
gorie et à recouvrer à la même adresse 
doivent être relevés au préalable sur un 
bulletin spécial; ils sont considérés dès lors 
comme ne formant qu'une seule valeur. 

3. Si l'expéditeur demande Ie renvoi par 
avion du mandat de recouvrement, il doit 
l'indiquer sur Ie bordereau RP 1, à !'em
placement prévu. 

4. Les valeurs accompagnées, Ie cas 
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échéant , de leurs p1eces justificatives (fac
tures, connaissements, comptes de retour, 
actes de protêt, etc. , à remettre seulement 
en cas de payement) sont insérées avec Je 
bordereau d'envoi dans une enveloppe con
forme au modèle RP 2 ci-annexé. C ette en
v eloppe doit porter, outre Ie nom et l'adres
se exacte d e l'expéditeur, l'indication du 
bureau de destination. Les annexes doivent 
être attachées à la valeur à laquelle elles se 
rapportent. 

5. Tout envoi <lont Ie montant encaissé 
doit être versé en compte courant postal 
d ans Ie Pays de destination est accompagné, 
sauf arrangement contraire, d'un bulletin 
d e versement conforme à la formule pres
crite dans Je service intérieur de ce P ays. 
Le bulletin doit indiquer Ie titulai re du 
compte à créditer et contenir toutes Jes au
tres indications que comporte Ie texte de 
la formule, à l'exception du montant à cré
diter qui sera inscrit par l'Administration 
de destination après encaissement du mon
tant du recouvrement. Si Ie bulletin de ver
sement est pourvu d 'u n coupon, l'expéditeur 
y m entionne son n om et son adresse, ainsi 
les autres indications qu'il juge nécessaires. 
Le bulletin de versement est inséré dans 
!'enveloppe dont il est question au § 4. 

Annotations et communications interdites 

Art. 103. 1. Il n 'est pas tenu compte 
des annotations ou notes interdites portées 
sur Ie bordereau. Les notes séparées ou les 
Jettres sont traitées comme des correspon
dances non affranchies en provenance du 
Pays d 'origine du recouvrement et remises 
aux destinataires contre perception de Ja 
taxe exigible; en cas de refus, elles sont 
considérées comme objets tombés en rebut 
et renvoyées au bureau d'origine. 

2. Lorsque des annotations interdites 
sont portées sur les valeurs elles-mêmes, 
celles-ci sont m ises en recouvrement et li
vrées contre payement de leur montant et 
d e Ja taxe d'une correspondance non affran
chie provenant du Pays d'origine. En cas de 
refus de payement de cette taxe, les valeurs 
peuvent être remises, mais la taxe exigible 
est prélevée sur Je montant à faire parvenir 
à l'expéditeur. Une note explicative est an
nexée au bordereau RP 1 (2 e partie) . 

• D épot au guichet 

Art. 104. 1. L'envoi contenant Jes va-
leurs à recouvrer est fermé par l'expéditeur 
e t déposé au guichet. 

2. Si !'envoi a été trouvé à la boîte, dû
ment affranchi, il est traité comme s'il avait 
été déposé au guichet. En cas de non-af
franchissement ou d'affra nchissement însuf
fisant, il n'y est pas donné cours. 
Vérilication par Je bureau de destination. 

R envoi des valeurs irrégulière 

Art, 105. 1. Le bureau de destination 
vérifie Jes v a leurs composant !'-envoi, rap
proche chacune d 'elles d es inscriptions cor
respondantes portées sur Ie bordereau et 
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consigne sur celui-ci Ie résultat de la vérifi 
cation. 

2 . L orsque des valeurs annoncées par Je 
bordereau manquent dans !'envoi, ce bureau 
en informe immédiatement Ie bureau expé
diteur, lequel avise Ie déposant . Pour Je 
surplus, il est procédé au recouvrement d es 
valeurs régulières. 

3. Si des valeurs ne sont pas inscrites 
sur Ie bordereau pour leur montant exact, 
ou si elles sont irréguliè res , elles sont ren
voyées immédiatement au déposant par l 'in
termédiaire du bureau de dépöt, accompag
nées d'une fiche indiquant Ie motif du non
recouvrement et faisant connaître, en outre, 
que Ie règlement d e compte des valeurs con
servées sera transmis ultérieurement. Lors
que ce règlement est expédié, une fiche 
rappelant la transmission antérieure des va
leurs irrécouvrables est épinglée à Ja 
deuxièm e partie du bordereau. 

4. S i toutes les valeurs d'un envoi sont 
irrécouvrables, elles sont également ren
voyées accompagnées d 'une note explicative 
et de la deuxième partie du bordereau. 

5. La transmission d es valeurs a lieu 
sous enveloppe conforme au modèle RP 3 
ci-annexé et Ie pli est soumis à la recom
mandation d'office. 

Présentation. D élai de payement 

Art. 106. 1. L es valeurs sont présen
tées a ux débiteurs Je plus töt possible et, 
s'il y a lieu, Je jour de !'échéance. 

2. L es titres non soldés à présentation, 
et dont Ie payement n 'a pas été formelle
ment refusé par les débiteurs én personne, 
sont laissés à la disposition des intéressés 
pendant un délai de sept jours, à compter 
du lendemain du jour de la présentation. Ce 
délai p eut être porté à un mois au maxi
mum par les Administrations auxquelles 
leur Jégislation en fait une obligation. Les 
débiteurs sont prévenus qu'ils peuvent venir 
se libére r au bureau pendant ces délais. Le 
déposant peut toutefois demander, par une 
annotation sur Ie bordereau, qu'aprés une 
présentation infructueuse, les titres lui 
soient renvoyés imrnédiatement ou soient 
remis à des personnes nommément désig
nées à eet effet. 

Indication du non-recouvrement 

Art. 107. La cause du non-recouvrement 
est consignée dans la forme prescrite par 
l'article 138 , §§ 1 à 3, du R èglement d e la 
Convention, e t sans autre constatation, soit 
sur une fiche jointe aux titres, soit sur la 
seconde partie du bordereau de recouvre
ment. 

Expédi'teur inconnu 

Art. 108. Lorsque Je nom et l'adresse de 
l'~xpéditeur ne figurent ni sur !'enveloppe, 
m sur Ie bordereau, ni sur Jes valeurs elles
m êmes, Ie bureau de destination, s 'il n'a 
pu recueillir auprès du débiteur, au moment 
du recouvrem ent, les renseignements né
cessaires pour p erm ettre Ja liquidation par 
mandat, prévient du fait Ie bureau d'origine 
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et opère la liquidation dans les conditions 
prévues à l'article 109 ei-après; ce dernier 
bureau est indiqué, sur Ie mandat, comme 
bénéficiaire du titre. 

CHAPITRE II 

Llquldatlon des euvols 

Transmission des mandats de Jiquidation 
et des valeurs impayées 

Art. 109. 1. Les mandats émis en liqui
dation des valeurs encaissées, ainsi que les 
valeurs impayées, sant transmis au bureau 
de dépot, accompagnés de la seconde partie 
du bordereau de recouvrement sur laquelle 
Ie règlement de compte a été établi i:on
formément aux dispositions de l'article uo 
ei-après. La transmission a lieu sous enve
loppe conforme au modèle RP 3 et Ie pli 
est soumis à la recommandation d'office, 
sauf s 'il ne contient pas de valeur impayée. 
Dans ce cas, il y a lieu de biffer sur !'en
veloppe les mots superflus. 

2. Si l'utilisation de la voie aérienne a 
été demandée par l'expéditeur, Ie pli revêtu 
d'une étiquette "Par avion" et des timbres
poste représentant l'affranchissement cor
respondant au montant de la taxe fixe, pré
vue à l'article 10, § 3, lettre d), de !'Arran
gement, est expédié par Ie plus prochain 
courrier aérien. 

3. Les mandats de liquidation doivent 
porter en tête Ie mention "Recouvrement". 

4. Lorsque des taxes sant à percevoir 
sur Ie déposant, du chef de la présentation 
des valeurs impayées, !'enveloppe est frap
pée de l'empreinte du timbre T et Ie mon
tant de ces taxes est indiqué en chiffres 
apparents sur Ie recto de !'enveloppe. 

5. Dans les relations qui comportent, 
pour Ie service des mandats, l'intervention 
de bureaux d'échange, les envois prévus au 
§ 1 se font également par l'intermédiaire de 
ces bureaux. 

Règlément de compte 

Art. 110. • 1. Le bureau encaisseur éta
blit Ie règlement de compte sur la seconde 
partie du bordereau RP 1, en ayant soin de 
mentionner les indications que Ie déposant 
aurait omises et de biffer celles qui seraient 
inutiles. 

2. Les bordereaux de liquidation man
quants ou irréguliers sant réclamés ou ren
voyés directement de bureau à bureau. 

Mandats de recouvrement non encaissés 
par Je bénéficiaire 

Art. 111. Les dispositions de l'article u2 
du Règlement de !' Arrangement concernant 
les envois contre remboursement qui ont 
trait aux mandats de remboursement sant 
applicables aux mandats de recouvrement. 

Versement ou virement à un compie 
courant pasta) 

Art. u2. 1. En cas de versement oude 
virement du produit des encaissements à un 
compte courant pasta!, !'avis de crédit ou 

S. 1948, I 41S 

de virement destiné au titulaire du compte 
doit porter Ie mot "Recouvrement". 

2. Lorsque l'organisation intérieure des 
bureaux encaisseurs ne permet pas de virer 
Ie montant des recouvrements au profit d'un 
c?mpte courant pasta! étranger, la liquida
non est effectuée de la manière ordinaire par 
mandat de poste, sauf que ce titre doit men
tionner, au lieu de l'adresse complète du 
déposant, Ie nom du bénéficiaire suivi de la 
mention "Compte courant pasta! N ° ..... 
tenu par Ie bureau d ..... " . Le mandat est 
transmis à découvert directement au bureau 
de chèques intéressé. 
3. Après accomplissement des opérations 
visées ci-dessus, la seconde partie du bor
dereau RP 1, accompagnée, s'il y a lieu, des 
valeurs restées impayées, est renvoyée au 
bureau d'origine de la façon prévue à l'ar
ticle 109. 

CHAPITRE III 
Retrait et rectlflcatlons. Réexpédltlon. 

Réclamatlons 

Retrait. Rectiiication du bordereau 

Art. 113. 1. Les dispositions des arti
cles 54 de la Convention et 139 de son Rè
glement sant applicables aux retraits de va
leurs à recouvrer ou aux rectifications du 
bordereau d'envoi. Toutefois, chaque de
mande de rectification d'un bordereau doit 
être accompagnée d'un duplicata de celui-ci. 

2. S'il s'agit d'une rectification du bor
dereau demandée par voie télégraphique, 
cette demande doit être confirmée, par Ie 
premier courrier, par une demande postale 
portant en tête l'annotation soulignée au 
crayon de couleur "Confirmation de la de-
mande télégraphique du . .. . . . ". Dans ce 
cas, Ie bureau destinataire se borne à rete
nir !'envoi à la réception du télégramme, et 
attend la confirmation postale pour faire 
droit à la demande. 

3. Toutefois, 1' Administration destina
taire peut, sous sa propre responsabilité, 
donner suite à une demande télégraphique 
de rectification de .bordereau sans attendre 
cette confirmation. 

Réexpédition 

Art. II4. l . Si la réexpédition des va
leurs à recouvrer comprend tous les titres 
formant un même envoi, Ie bureau en me
sure de les encaisser procède comme si les 
valeurs lui avaient été primitivement adres_ 
sées. Le bordereau d'envoi est revêtu de la 
mention "Réexpédié par Ie bureau d . ... ". 

2. Si une partie seulement des valeurs 
comprises dan~ un envoi sant réexpédiées, Ie 
bureau charge de les mettre en recouvre
ment doit envoyer sans frais la somme en
caissée ou les valeurs impayées au bureau 
auquel Ie bordereau a été adressé; ce de r
nier bureau reste seul chargé de la liquida
tion des comptes avec l'expéditeur. 

Réclamations et demandes de 
renseignements 

Art. 115. En ce qui conceme' les récla
mations et les demandes de renseignements, 
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les Administrations se conforment aux dis
positions des articles I4I, I42 et I43 du Rè
glement de la Convention. Un duplicata du 
·bordereau qui accompagnait les valeurs doit 
-être fourni par l'expéditeur pour être trans
:mis, avec la réclamation ou la demande de 
:renseignements, au bureau de destination. 

CHAPITRE IV 

Dlsposltlons dlver ses 

Communications à adresser au Bureau 
international 

Art, n6. I . Les Administrations doi
vent, trois mois au moins avant de 
niettre !'Arrangement à exécution com
:rnuniouer aux autres Administrations, 
par l'intermédiaire du Bureau internatio
nal, un extrait des dispositions de leurs lois 
.ou règlements intérieurs applicables au ser
vice des recouvrements, notamment en ce 
qui concerne l'encaissement des cbupons 
-d'intérêt ou de dividende et des titres amor-
1:is. 

2. Toute modification ultérieure doit 
,être notifiée sans retard. 

Formules à l 'usage du public 

Art. n7. En vue de l'application des 
,dispositions de l'article 33, § 2 , de la Con
vention, sont considérées comme formules 
.à l ' usage du public les formules: 

RP I (Bordereau), 
RP 2 (Valeurs à recouvrer. - Enve

loppe). 
Dlsposltlons finales 

Mise à exécution et durée du Règlement 

Art. n8. I. Le présent Règlement sera 
exécutoire à partir du jour de la mise en 
vigueur de !'Arrangement concernant les 
.recouvrements. 

2. Il aura la même durée que eet Arran
gement, à moins qu'il ne soit renouvelé d 'un 
commun accord entre les Parties intéressées. 

Fait à Paris, Ie s juil)et I947. 

(Suivent les signatures). 

ARRANGElUEN'I CONCERNANT LES 
ABONNEMENTS AUX JOURN AUX 

ET ECRlTS PERIODIQUES 

conclu entre la République Populaire d'Al
banie, l' Allemagne, Ie Royaume de l' Arabie 
Saoudite, la République Argentine, l' Autri
che, la Belgique, la Bolivie, la République 
Populaire de Bulgarie, Ie Chili, la Républi
que de Colombie, la République de Cuba, 
le Danemark, la République Dominicaine, 
1'Egypte, l'Espagne, !'Ensemble des Colo
nies espagnoles, la Finlande, la France, l'Al
gérie, la Grèce, la République d'Haïti, la 
République du Honduras, la Hongrie, l'Ita
lie, la République de Libéria, Ie Luxem
bourg, Ie Maroc (à l'exclusion de la Zone 
espagnole)., Ie Maroc (Zone espagnole), la 
Norvège, Ie Paraguay, les Pays-Bas, la Po
logne, Ie Portugal, les Colonies portugaises 
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de l'Afrique occidentale, les Colonies portu
gaises de l' Afrique orientale, de l' Asie et de 
l'Océanie, la Roumanie; la République de 
Saint-Marin, Ie Siam, la Suède, la Confé
dération Suisse, la Tchécoslovaquie, la Tu
nisie, la Turquie, la République Orientale 
de !'Uruguay, l'Etat de la Cité du Vatican, 
les Etats-Unis de Vénézuéla, l'Yémen, et la 
République Fédérative Populaire de You
goslavie. 

Les soussignés, Plénipotentiaires des Gou
vernements des Pays ci-dessus énumérés, vu 
l'article 4 de la Convention postale univer
selle conclue à Paris, Ie 5 juillet I947, ont, 
d'un commun accord et sous réserve de rati
fication, arrête l' Arrangement suivant: 

CHAPITRE I 

Dlsposltlon préllmlnalre 

Article premier 

Coditions de /'établissement du service 
d es abonnements 

I. Le service postal des abonnements 
aux journaux, entre ceux des Pays contrac
tants dont les Administrations conviennent 
d'établir ce service, est régi par les dispo
sitions du présent Arrangement. 

2. Les écrits périodiques sont assimilés 
1 aux journaux au point de vue de !'abonne

ment . 
CHAPITRE II 

Condltlons d'abonnement. Taxes 

Souscriptions 

Art. 2 . I. Les bureaux de poste de cha
que Pays reçoivent les souscriptions du pu
blic aux journaux publiés dans les divers 
Pays contractants et <lont les éditeurs ont 
accepté l'int ervention de la poste dans Ie 
service internat ional des abonnement s. 

2. lis acceptent également les souscrip
tions à d es journaux de tous autres Pays 
que certaines Administrations seraient en 
mesure de fournir. 

3 . Par application des disfîositions de 
l'article 49 de la Convention, chaque Pays 
a Ie droit de ne pas admettre les abonne
ments aux journaux qui seraient exclus, sur 
son territoire, du transport ou de la distri
bution. 

Prix de liv-raison 

Art. 3. I. Chaque Administration fixe 
les prix auxquels elle fournit aux autres 
Administrations ses journaux nationaux, et 
s' il y a lieu, les journaux de toute autre 
origine. 

2. Ces prix ne peuvent être supérieurs à 
ceux qui sont imposés aux abonnés à l'in
térieur, sauf addition, Ie cas échéant, des 
frais de transit que l' Administration d'ori
gine doit payer aux Administrations inter
médiaires conformément aux dispositions 

, de la Convention. Pour la fixation du prix 
de livraison, les frais de transit sont calcu
lés d 'avance à forfait, en prenant pour base 
Ie degré de périodicité · combiné avec Ie 
poids moyen des journaux. 
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Prix d'abonnement 

Art. 4. 1. L' Administration de destina
tion convertit Ie prix de livraison en mon
naie de sen Pays. Si les Administrations 
ont adhéré à l' Arrangement concemant les 
mandats elles opèrent la conversion, d'après 
1e taux ;pplicable aux mandats de poste, à 
-moin_s qu'elles ne conviennent d'un taux 
moyen de conversion. 

2. L'Administration de destination fixe 
le prix à payer par l'abonné, en ajoutant au 
-prix de livraison telle taxe, droit de com
mission ou de remise à domicile qu'elle juge 
utile d'adopter, mais sans que ces redevan
ces puissent dépasser celles qui sent per
çues peur ses abonnements à l'intérieur. 
Elle y ajoute, en outre, Ie droit de timbre 
,qui serait exigible en vertu de la législation 
-de sen Pays. 

"1· Le prix d'abonnement est exigible au 
moment de la souscription et peur teute la 
période d'abonnement. 

Changements de prix 
Art. 5. r. Les changements de prix dei

vent être notifiés à l' Administration cen
trale du Pays destinataire ou à un bureau 
spécialemènt désigné, au plus tard un mois 
avant Ie commencement de la période à la
quelle ils se rapportent. lis sent applicables 
aux abonnements qui sent souscrits peur 
cette période. 

2. Les changements de prix d'abonne
ments notifiés moins d 'un mois avant Ie 
commencement de la période à laquelle ils 
se rapportent sent applicables, en ce qui 
concerne les abonnements qui ne peuvent 
être demandés que peur les périodes d'un 
an ou d'un semestre, à partir du trimestre 
<lont Ie commencement a été précédé d'un 
mois ou moins par la notification. 

3. Les changements mentionnés aux pa
ragraphes précédents n 'ont pas d'effet sur 
les abonnements en cours au moment de la 
notification des nouveaux prix. 

Périod.es d 'abonnement. Abonnements 
• demandés tardivement 

Art. 6. r. Les abonnements ne peuvent 
être demandés que peur les périodes d'un 
an, d'un semestre ou d'un trimestre. Des 
exceptions à cette règle sent admises à l'é
gard des publications intermittentes ou tem_ 
poraires auxquelles on peut s'abonner peur 
la durée qu'elles comportent sans être tenu 
par les périodes ci-dessus. 

2 . Les Administrations peuvent s'enten
dre peur admettre, après Ie commencement 
des périodes d'abonnement normales; des 
abonnements peur les trimestres restants, 
s'il s'agit de périodes d'un an ou d 'un se
mestre, et peur les mois restants, s'il s'agit 
d 'une période d'un trimestre. Dans ce der
nier cas, les Administrations peuvent s'en
tendre peur admettre aussi des abonne
ments peur l'un ou l'autre des mois du tri
mestre. 

Les abonnés qui n'ont pas fait leur de
mande en temps utile n'ont aucun droit aux 
numéros parus depuis Ie commencement. 
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Continuation des abonnements en cas de 
cessation du service 

Art. 7. Lorsqu'un Pays cesse sa partici
pation à l' Arrangement, les abonnements 
courant doivent être servis dans les condi
tions prévues. jusqu'à l'expiration du terme 
peur lequel ils ent été demandés. 

Abonnements recueillis directement par les 
éditeurs 

Art. 8. r. Les Administ~tions peuvent, 
d'un commun accord, autoriser les éditeurs 
à recueillir, de leur cöté, des abonnements 
et à communiquer les adresses des abonnés 
directement au bureau de poste du lieu de 
publication. Ce procédé n'est admis que si 
l'abonné y consent. 

2 . Dans ce cas, il incombe à l'éditeur 
d'encaisser Ie prix d'abonnement et d'ac
quitter à l' Administration du lieu de publi
cation, qui se charge de leur répartition, les 
redevances dues aux Administrations inté
ressées. 

3. Les changements de redevances ne 
sent applicables qu'à partir du trimestre 
qui suit celui au cours duquel ils sent noti
fiés aux Administrations centrales des Pays 
intéressés ou aux bureaux spécialement dé
signés. Cette notification doit se faire au 
plus tard un mais avant la date initiale de 
mise en vigueur des nouvelles redevances. 
Celles-ei n'ont pas d'effet sur les abonne
ments en cours antérieurement à cette date. 

Imprimés encartés 

Art. g. Les prix courants, prospectus, ré_ 
dames, etc., encartés dans un joumal, mais 
qui ne font pas partie intégrante de celui
ci, sent soumis à la taxe des imprimés: 
cette taxe peut, au gré de l'Administration 
d'origine, être comptabilisée ou représentée, 
soit sur la bande ou !'enveloppe, soit sur 
!'imprimé lui-même, au moyen de l'un des 
procédés d'affranchissement prévus par la 
Convention. 

CHAPITRE III 

Cliangements d'adresse. Réclamations. 
Responsabllité 

Changements d'ad'resse 

Art. ro. 1. Les abonnés peuvent, en 
cas de changement de résidence, et peur une 
durée ne dépassant pas Ie terme de !'abon
nement. obtenir que Ie joumal soit expédié 
directement à leur nouvelle adresse, soit à 
!'interieur du Pays de destination primitive, 
soit dans un autre Pays contractant, y 
compris celui de publication, soit dans un 
Pays non contractant. 

2. L' Administration de la distribution 
primitive perçoit de ce chef sur l'abonné, 
par mois ou fraction de mais, comptés de 
quantième à quant ième à parti r du premier 
jour du changement d'adresse, un droit spé
cial fixé à 20 centimes peur les joumaux 
paraissant une fois par semaine ou à des 
intervalles plus longs et à 40 centimes peur 
les joumaux paraissant plus d'une fois par 
semaine. 
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3. Dans le cas ou !'abonnement est re
cueilli directement par l'éditeur, celui-ci 
peut demander également que le journal 
soit expédié à la nouvelle adresse de l'abon
né. Le droit est perçu sur l'éditeur. 

4. Les Administrations ont la faculté 
de percevoir un droit unique, pour toute la 
durée de !'abonnement, à la condition que 
ce droit ne dépasse pas 50 centimes dans 
le premier cas prévu au § 2 et 1 franc dans 
Ie second cas. • ' 

5. Les dispositions ci-dessus s'appliquent 
également aux journaux dont !'abonnement 
souscrit pour le Pays de publication est 
transféré dans un autre Pays. 

6. Toutefois, en pareil cas, l'Adrninistra
tion du Pays de publication a la faculté 
de fixer à son gré les taxes à percevoir du 
chef de ces transferts. 

Réclamations 

Art. 11. Les Administrations sont tenues 
de donner suite, sans frais pour les abonnés, 
à toute réclamation fondée concernant des 
retards ou des irrégularités quelconques 
dans Ie service des abonnements. 

Responsabilité 

Art. 12. Les Adrninistrations n 'assument 
aucune responsabilité quant aux charges et 
obligations qui incombent aux éditeurs. Elles 
ne sont tenues à aucun remboursement en cas 
de cessation ou d 'interruption de la publi
cation d'un journal en cours d'abonnement. 

CHAPITRE IV 

Cûml)tablllté 

Attribution des taxes 

Art. 13. Sauf l'exception prévue à l'ar
ticle 8, chaque Adrninistration garde en en
tier les taxes et droits qu'elle a perçus. 

Comptes 

Art. 14. 1. Les comptes des abonne
ments fournis et demandés sont dressés tri
mestriellement et soldés par l'Administra
tion débitrice en monnaie légale du Pays 
créancier et dans Ie délai fixé par le Règle
ment. Sauf autre arrangement, la créance 
la plus faible est convertie en la monnaie de 
la créance la plus forte, de la manière indi
quée à l'article 31 de !'Arrangement concer
nant les mandats de poste. 

2 . Le payement du solde a lieu, sauf 
entente contraire, par mandat de poste. Les 
mandats émis à cette fin ne sont soumis à 
aucun drott et ils peuvent excéder le maxi
mum déterminé par led1t Arrangement. 

3. L es soldes en retard portent intérêt à 
raison de 5 % l'an, au protit de l'Adminis
tration créancière. 

CHAPITRE V 

Dlsl)osltlons !ilverses 

Application des dispositions d 'ordre général 
de Ja Convention 

Art. 15. Les dispositions d'ordre général 
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qui figurent aux Titres I et II de la Con
vention, à l'exception de l'article II, sont 
applicables au présent Arrangement. Il en 
est de m ême de celles qui font l'objet du 
Chapitre I des Dispositions concernant Ie 
transport de la poste aux lett res par voie 
aérienne. 

Approbation des propositions faites dans 
l'intervalle des réunions 

Art. 16. P our devenir exécutoires, les 
propositions faites dans l'intervalle des 
réunions (articles 21 et 22 de la Conven
tion) doivent réunir: 

a) l'unanimité des suffrages, s'il s'agit 
de l'addition de nouvelles dispositions ou de 
la modification des dispositions des articles 
1 à 7, 9. II à 14, 16 et 17 du présent Ar
rangement ainsi que 101 à 105 et us de 
son Règlement; 

b) les deux tiers des suffrages, s'il s'agit 
de la modification des dispositions des ar
ticles 106, 108, 109, n2 et n3 du Règle
ment; 

c) la majorité absolue, s ' il s'agit de la 
modification des autres articles du présent 
Arrangement et de son Règlement ainsi que 
de l'interprétation des dispositions du pré
sent Arrangement et de son Règlement, hors 
Ie cas de dissentim ent à soumettre à !'arbi
trage prévu à l'article 12 de la Convention. 

Dls1iosltlons finales 

Mise à exécution et durée de l'Arrangement 

Art. 17. Le présent Arrangement sera 
mis à exécution Ie ,er juillet 1948 et de
meurera en vigueur pendant un temps indé
terminé. 

En foi de quoi, les Plénipotentiaires des 
Gouvernements des Pays ci-dessus énumérés 
ont signé Ie présent Arrangement en un 
exemplaire qui restera déposé aux Archives 
du Gouvernement de la République Fran
çaise et dont une copie sera remise à cha
que Partie. 

Fait à Paris, Ie s juillet 1947. 

(Suivent Jes signatures). 

REGLEl\lEN'f Jl'EXECUTION DE L'AR
RANGEl\lE T CONCERNANT LES 
ABONNEi\IEN'.l.'8 AUX JOURN AUX 

E'l' ECIUTS PERIODIQUES 

Les soussignés, vu l'article 5 de la Con
vention postale universelle conclue à Paris, 
Ie 5 juillet 1947, ont, au nom de leurs Ad
ministrations resectives, arrêté. d 'un com
mun accord, les mesures suivantes pour as
surer l'exécution de !'Arrangement concer
nant les abonnements aux journaux et écrits 
périodiques: 

CHAPITRE I 

Dls]losltions générales 

Bureaux d 'échange 

Art. 101. 1. - Le service des abonne
ments s'effectue par l'entremise de bureaux 
d'échange que chaque Administration doit 
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désigner et notifier aux autres Administra
tions. 

2. Ces bureaux correspon9ent directe
ment entre eux peur tout ce qui concerne le 
service des abonnements. 

Liste des journaux. journaux interdits 

Art. 102. 1. Les Administrations se 
communiquent réciproquement une liste des 
journaux dont l'abonnement peut être servi 
par leur intermédiaire. Cette liste doit être 
établie sur une formule conforme au modèle 
AP 1 ci-annexé et communiquée aux Ad
ministrations intéressées au plus tard un 
mc.is avant Ie commencement de la période 
à laquelle elle se rapporte. 

2. Teute modification ultérieure doit 
être notifiée sans retard. 

3. Les Administrations se font connaître, 
en outre, les journaux frappés d'interdiction. 

Taril général des joumaux 

Art. 103. Chaque Administration dresse, 
au moyen des listes fournies en exécution 
de l'article 102, un tarif général indiquant, 
par Pays, les journaux, les conditions de 
l'abonnement et les prix à payer par l'abon
né. Ces prix, établis conformément à l'ar
ticle 4 de 1' Arrangement, sont énoncés dans 
la monnaie légale du Pays qui publie le 
·~arif. 

Périodes d'abonnement 

Art. 104. r. Les abonnements prennent 
cours: 

peur un an, au 1er janvier; 
peur six mois, au 1er janvier et au 1er 

juillet; 
peur trois mois, au 1er janvier, au 1er 

avril, au 1er juillet et au 1er octobre. 
2. Lorsque, conformément à l'article 6, 

§ 2, de l'Arrangement, les Administrations 
conviennet d'admettre des abonnements 
peur Ie reste d'une période normale ou pour 
l'un ou l'autre mois du trimistre, les listes 
des joumaux doivent indiquer, en dehors 
du prix de livraison pour la période entière, 
les prix fixés pour un trimestre ou un mois 
selon le cas. 

3. Les Administrations intéressées prê
tent leur concours aux abonnés qui, n'ayant 
pas fait leur demande en temps utile, ex
priment le désir d'obtenir, si possible, les 
numéros déjà parus. 

CHAPIT.RE II 

Exécutlou des demamles d'abonnement 
Listes des demandes d'abonnernent 

Art. ,05. 1. Vers la fin de chaque tri
mestre, les bureaux d'échange récapitulent, 
sur une liste conforme au modèle AP 2 ci
annexé, les demandes d'abonnement qu'ils 
ont reçues de l'intérieur. Cette liste doit 
parvenir au bureau d'échange correspon
dant en temps utile pour permettre pue les 
abonnements soient servis à la date à la
quelle ils prennent cours. Les Administra
tions se communiquent la date jusqu'à 
laquelle les demandes d'abonnement doi-
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vent parvenir à leurs bureaux d'échange. 
2. Les demandes qui parviennent après 

!'envoi de la liste générale font l'objet de 
listes spéciales. Il en est de même des de
mandes qui sent faites en dehors des pé
riodes ordinaires de renouvellement. 

3. Ces listes sont revêtues de numéros 
d'ordre dont la série se renouvelle chaque 
trimestre. Chaque liste est terminée par une 
récapitulation des demandes antérieures, de 
manière à présenter, par journal, le total 
général des abonnements à foumir à la de
mande du même bureau d'échange. 

Expédition des journaux 

Art. 106. 1. Les joumaux sent expé
diés en paquets adressés, soit directement 
aux bureaux de destination, soit en bloc à 
des bureaux intermédiaires, selon que les 
Administrations en conviennent. Les pa
quets doivent porter l'indication "Abonne
ments-poste". 

2. Par exception, les journaux doivent 
être placés sous des bandes à l'adresse des 
abonnés quand les bureaux d'échange du 
Pays destinataire Ie demandent. Le cas 
échéant, ces bureaux communiquent les 
noms et adresses des abonnés aux bureaux 
d'échange du Pays d'origine. Les bandes 
doivent porter également la mention 
,,Abonnements-poste". ' 

3. Les frais occasionnés par la mise sous 
bande des journaux peuvent être portés au 
compte de l' Administration destinataire par 
l'Administration expéditrice. 

Abonnernents aux journaux ,ne figurant 
pas à la liste 

Art. 107. Lorsqu'il est demandé un abon
nement à un journal ne figurant pas à la 
liste, le bureau d'échange en cause s'adresse 
au bureau d'échange correspondant, en vue 
d'obtenir les renseignements nécessaires. Il 
peut néanmoins être donné suite immédia
tement à la demande d'abonnement sou~ 
réserve du règlement de compte ultérieur 
avec l'intéressé, lequel est tenu de déposer 
des arrhes, au besoin, 

I rrégularités 

Art. 108. 1. Les retards, interruptions, 
fausses directions ou irrégularités quelcon
ques qui se produisent dans Ie service des 
abonnements sent signalés immédiatement, 
soit au bureau d'échange, ou, s'il y a lieu, 
au bureau d'origine, soit aux Administra
tions centrales qui l'ont demandé. 

2. En cas de constatation, à l'arrivée, de 
différences dans Ie nombre des journaux à 
livrer, Ie bureau de distribution ou le bu
reau d'échange notifie ces différences par un 
avis conforme au modèle AP 3 ti-annexé, 
en y joignant, autant que possible, la bande 
utilisée peur la transmission. Lorsqu'un 
abonné réclame des numéros isolés d'un 
journal comme ne lui étant pas parvenus, le 
fait est signalé au moyen d'un avis confor
me au modèle AP 4 ci-annexé. 

3. Il doit être donné suite sans retard 
aux réclamations. 
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Publication interrompue ou supprimée 
Art. 109. Lorsque la publication d'un 

journal est interrompue ou supprimée par 
l'éditeur, les Administrations prêtent leu rs 
bons offices à l'effet d'obtenir, autant que 
possible, Ie remboursement, aux abonnés, du 
prix du joumal pour la période pendant la
quelle !'abonnement n'a pas été servi. Il en 
est de même en ce qui concerne les jour
naux frappés d'interdiction. 

Abonnements recueil/is directement par les 
éditeurs 

Art" no. r . Les éditeurs qui ont re
cueilli directement des abonnements dres
sent, en double expédition, pour chaque bu
reau de débit, des feuilles de livraison du 
modèle AP 5 ci-annexé, mentionnant d 'une 
manière claire et précise et dans l'ordre al
phabétique Ie nom, la profession et l'adresse 
des abonnés. Ils reportent sur un relevé, 
récapitulatif du modèle AP 6 ci-annexé, dres
sé en double expédition, par Pays de desti
nation et dans l'ordre alphabétique des bu
reaux de débit, toutes les feuilles de livrai
son se rapportant au même journal et à la 
même période d'abonnement. Ces relevés, 
accompagnés des feuilles de livraison qui s'y 
rapportent, sont transmis par l'intermédiaire 
du bureau de_ poste du lieu de publication 
au bureau d'échange du Pays d'origine des 
journaux. Ce bureau garde Ie duplicata du 
relevé AP 6 et transmet sans retard au bu
reau d'échange correspondant l'original de 
ce relevé accompagné des feuilles de livrai
son. 

2. Les duplicata des feuilles de livraison, 
désignés comme tels par une mention cor
respondante en tête de la formule, sont en
voyés directement, sans retard, aux bureaux 
de débit par Ie bureau d'échange du Pays 
d'origine. 

3. Les éditeurs peuvent, dans des cas 
fondés, dénoncer, avant l'expiration de la 
période d~ livraison, les abonnements re
cueillis directement par eux. Ils doivent 
alors remettre en double expédition, au bu
reau de poste du lieu de publication, un 
avis de dénonciation établi sur une carte 
conforme au modèle AP 7 ci-annexé. Ce 
bureau ou Ie bureau d'échange du Pays 
de publication complète la carte et en 
transmet une expédition, en franchise de 
port, au bureau d'échange de l'Administra
tion destinataire. La seconde expédition re
vêtue, en tête, de la mention "Duplicata" 
est envoyée directement au bureau de dis
tribution. Lorsque ce dernier bureau con
state que la demande de dénonciation con
cerne un abonnement dont il n 'a pas été 
avisé, qui a déjà été dénoncé ou dont il a 
déjà notifié la non-exécution, jl renvoie la 
formule AP 7 au bureau de publication 
pour renseignements complémentaires. 

4. Lorsqu'un abonnement recueilli par 
l'éditeur ne peut pas être exécuté pour une 
cause quelconque, le bureau de distribution 
en donne connaissance au bureau du lieu de 
publication au moyen d'un avis conforme 
au modèle AP 8 ci-annexé. 
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5. En cas de dénonciation ou de non
exécution d'abonnements recueillis directe
ment par les...éditeurs, les redevances résul
tant de ces abonnements restent dues aux. 
Administrations intéressées pour toute la 
période d 'abonnement en cause. 

6. L'Administration du Pr.ys de publica
tion peut prescrire à ses bureaux que les 
formules AP 7 présentées par les éditeurs 
soient transmises par l'intermédiaire du bu
reau d'échange de son Pays. De même. l'Ad
ministration du Pays de destination a la 
faculté d'exiger que les formules AP 7 
adressées à ses bureaux soient envoyées par 
l'intermédiaire du bureau d'échange de ce 
dernier Pays. La même réglementation peut 
être appliquée et demandée pour les for
mules AP 8. 

Changements d'adresse 

Art. rn. r. Lorsque l'abonné, par suite 
d'un changement de résidence, désire que 
son journal soit dirigé sur un nouveau Pays. 
signataire ou non de !' Arrangement, ou sur 
un autre bureau du Pays de la destination 
primi tive, il doit toujours adresser sa de
mande au bureau de la distribution primi
tive qui perçoit de ce chef Ie droit prévu à 
l'article 10 de !' Arrangement. 

2. Ce bureau en informe directement Ie 
bureau du lieu de publication et celui de la 
nouvelle destination, respectivement au 
moyen des parties A et B d 'une formule 
conforme ou modèle -AP 9 ci-annexé. Lors
que Ie journal doit être dirigé sur un Pays 
non participant au service des abonnements. 
Ie bureau de la distribution primitive ne 
transmet que la partie A au bureau du lieu 
de publication. 

3. Lorsque l'éditeur désire, conformé
ment à l'article 10 de !'Arrangement, que Ie 
journal soit dirigé sur une nouvelle destina
tion, Ie bureau du lieu de publication in
forme directement Ie bureau de la distri 
bution primitive que Ie journal ne lui par
viendra pas pendant Ie délai de changement. 
Au surplus, Ie bureau du lieu de publica
tion informe directement, au moyen d'une 
formule conforme au modèle AP 9 modifiée 
en conséquence, Ie bureau du lieu de la 
nouvelle destination, si Ie Pays dont ce bu
reau relève participe au service des abon
nements recueillis par l'éditeur. 

4. L'expédition directe au nouveau bu
reau destinataire d 'un journal est effectuée 
par les soins du bureau du lieu de publica
tion à l'adresse personnelle du destinataire 
sous Ie mention "Abonnements-poste". Le 
bureau de la distribution primitive réexpé
die de la même manière les numéros qui lui 
parviennent encore après l'expédition de la 
formule AP 9. 

5. Dans les relations entre les Pays sig
nataires de !' Arrangement qui se sont en
tendus à eet égard, les journaux qui doivent 
être dirigés sur une nouvelle destination 
peuvent, au lieu d'être mis sous bande, 
être insérés dans les paquets d'abonnements 
adressés aux bureaux de la distribution 
nouvelle. 

1 
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6. A l'expiration du délai de changement 
d'adresse prévu par l'abonné, Ie bureau du 
lieu de publication reprend la foumiture 
du joumal au lieu de la distribution primi
tive. 

CHAPITRE 111 

Comptablllté 

Comptes trimestriels 
Art. 112. 1. Dès que les commandes 

trimestrielles peuvent être considérées com
me closes, et, au plus tard Je 20 du second 
mois du trimestre, sauf autre arrangement, 
chaque bureau d'échange dresse, pour Ie 
bureau correspondant, un compte particu
lier conforme au modèle AP 10 ci-annexé 
qui est accompagné, si ce bureau Ie désire, 
des listes de demandes comme pièces justi
ficatives. Il inscrit sur ce compte, dans 
l'ordre alphabétique et par période d'abon
nement, en commençant par la durée la 
moins longue, tous les joumaux foumis de
puis la formation du compte précédent. En 
cas de besoin. un compte supplémentaire 
peut être établi dans Ie courant du troisième 
mois du trimestre. 

2. Les abonnements demandés après la 
formation du compte particulier et, Ie cas 
échéant, du compte supplémentaire sont 
portés au compte du trimestre suivant. 

3. Les sommes <lues pour la foumiture, 
aux abonnés, de numéros isolés de journaux 
sont, à moins d'entente contraire, comprises 
pour la liquidation dans les comptes tri
mestriels. Il en est de même des redevan
ces résultant des abonnements recueillis di
rectement par les éditeurs. 

Liquidation. Acomptes 
Art. 113. 1. Les comptes dressés de 

part et d'autre sont débattus et liquidés 
avant l'expiration du premier mois suivant 
Ie trimestre auquel ils se rapportent. Ce 
délai est prolongé de quatre mois pour les 
Pays éloignés. 

2. Si Jes deux Administrations ne sont 
pas d 'accord sur Ie montant de la somme à 
payer, la liquidation ne peut être différée 
que pour la partie contestée. En ce qui con
cerne cette partie, l' Administration débitrice 
est tenue de notifier à l' Administration cré
ditrice les raisons de la constestation, au 
plus tard dans le délai prévu au § 1. 

3. Au besoin, il peut être réclamé des 
acomptes mensuels. 

CHAPITRE IV 

Communlcatlons 

Communications à adresser au Bureau 
international 

Art. 114. 1 . Les Administrations doi
vent, trois mois au moins avant de mettre 
!'Arrangement à exécution, communiquer 
aux autres Administrations, par l'intermé
diaire du Bureau international: 

a) la liste des Pays avec lesquels elles 
entretiennent un service d'abonnements aux 
journaux sur la base de !'Arrangement; 

b) Ja liste des Pays n'exécutant pas 
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!' Arrangement, mais dont les journaux peu
vent être livrés par leur intermédiaire; 

c) Ie montant des taxes qu'elles ajoutent 
au prix de livraison et du droit de change
ment d'adresse qu'elles perçoivent; 

d) l'indication qu'elles admettent des. 
abonnements recueillis directement par les. 
éditeurs; 

e) leurs bureaux d'échange et les Pays. 
pour Jesquels ceux-ci interviennent; 

f) un extrait des dispositions de leurs. 
lois ou règlements intérieurs applicables au 
service des abonnements. 

2. Toute modification ultérieure doit 
être notifiée sans retard. 

Dlsposltlons finales 

Mise à exécution et durée du Règlement 

Art. 115. 1. Le présent Règlement sera 
exécutoire à partir du jour de la mise en 
vigueur de l' Arrangement concernant les. 
abonnements aux journaux et écrits pério
diques. 

2. Il aura la même duré:: que eet Ar
rangement, à moins qu'il ne soit renouvel~ 
d'un commun accord entre les Parties inté
ressées. 

Fait à Paris, Ie 5 juillet 1947. 

(Suivent Jes signatures). 
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30 November 1948. Besluit, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het. 
op 17 Maart 1948 te Brussel onderte-• 
kende verdrag tus.sen Nederland, België,. 
Frankrijk, Luxemburg, Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland . 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de wet van 25 Juni 1948 (Staatsblad. 

1948, n°. 258), houdende goedkeuring van 
het op 17 Maart 1948 te Brussel ondertekende 
Verdrag tus.sen Nederland, België, Frankrijk. 
Luxemburg, Groot-Brittannië en Noord-Ier
land, van welk verdrag een afdruk en een 
vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd•; 

Overwegende, dat de Nederlandse akte. 
van bekrachtiging van dat verdrag overeen
komstig artikel X op 20 Juli 1948 bij de· 
Belgische Regering is neergelegd; 

Overwegende mede, dat België op 30 April 
1948, Groot-Brittannië en Noord-Ierland op 
2 Juni 1948, Luxemburg op 10 Juni 1948 en 
Frankrijk op 25 Augustus 1948 het verdrag 
eveneens hebben bekrachtigd; 

Overwegende wijders, dat bedoeld verdrag 
zelve op 25- Augustus 1948 in werking is. 
getreden ingevolge het bepaalde in Artikel X, 
tweede lid; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. van 24 November 
1948, Kabinet en Protocol, N°. 127365; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag, alsmede de verta-• 

ling daarvan, te doen bekendmaken door 
plaatsing van d it Besluit in het Staatsblad. 

• De Franse en Engelse tekst zijn niet op
genomen. 
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Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereist. 

Soestdijk, 30 November 1948 
JULIANA. 

De Min. van Buiten!. Z ., STIKKER. 
(Uitgeg. 4 Januari 1949). 

VERTALING. 

"Venlrag· tussen Belg·lë, Frankrijk, Luxem 
burg, Nederland e n liet Verenig1l J{onlukrijk 
Groot-Brittannië en Noor1l-Ierland, onder-

teke!ld te Brussel, op 17 Maart 1948 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins
Regent van België, de President van de 
Franse Republiek, President van de Franse 
Unie, Hare Koninklijke Hoogheid de Groot
-hertogin van Luxemburg, Hare Majesteit de 
Koningin der Nederlanden en Zijne Majesteit 
-de Koning van Groot-Brittannië, Ierland en 
-de Overzeese Britse Gebieden, 

Besloten zijnde 
Hun vertrouwen te bevestigen in de fun

-damentele rechten van de mens, in de waar-
-digheid en de betekenis van de menselijke 
-persoonlijkheid, alsmede in de overige begin-
selen gehuldigd in het Handvest van de Ver
enigde Naties; 

De democratische betinselen, de persoon
lijke en staatsburgerlijke vrijheid, de consti
tutionele tradities en de eerbied voor de wet, 
welke hun gemeenschappelijk erfdeel vormen, 
te versterken en te handhaven; 

In deze geest de economische, sociale en 
culturele banden, die hen reeds verbinden, 
nauwer aan te halen ; 

Loyaal samen te werken en hun pogingen 
te verenigen om in West-Europa een hechte 
.grondslag te leggen voor de wederopbouw 
der Europese economie; 

Elkander bijstand te verlenen in overeen
stemming met het Handvest van de Ver
enigde Naties, om de internationale vrede en 
veiligheid te handhaven en weerstand te 
bieden aan iedere aanvalspolitiek; 

De maatregelen te nemen, die nodig geacht 
worden in geval van hervatting van een 
aanvalspolitiek van de zijde van Duitsland ; 

Geleidelijk in hun streven andere Staten 
te betrekken, die bezield zijn door dezelfde 
idealen en dezelfde doeleinden beogen; 

Wensende daartoe een Verdra~ te sluiten, 
dat hun samenwerking op economisch, sociaal 
en cultureel gebied, alsmede hun collectieve 
zelfverdediging regelt; 

Hebbende als hunne Gevolmachtigden aan
gewezen: 
Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins-Regent 

van België 
Zijne Excellentie de Heer Paul-Henri SPAAK, 

Eerste-Minister en Minister van Buitenland
se Zaken, en 

Zijne Excellentie de Heer Gaston EYSKENS, 
Minister van Financiën, 

De President van de Franse R epubliek, 
President van de Franse Unie 

Zijne Excellentie de Heer Georges BIDAULT, 
Minister van Buitenlandse Zaken, en 

Zijne Excellentie de Heer Jean DE HAUTE
CLOCQUE, 
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Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
deur der Franse Republiek te Brussel, 

Hare Koninklijke Hoogheid de Groothertogin 
van Luxemburg 

Zijne Excellentie de Heer Joseph BECH, 
Minister van Buitenlandse Zaken, en 

Zijne Excellentie de Heer Robert ALS, 
Buitengewoon Gezant en Gevolmachtigd 
Minister van Luxemburg te Brussel, 

Hare Majesteit de Koningin der Nederlanden 
Zijne Excellentie C. G. W. H. baron VAN 

BOETZELAER VAN OOSTERHOUT, 
Minister van Buitenlandse Zaken, en 

Zijne Excellentie Binnert Philip baron VAN 
HARINXMA THOE SLOOTEN, 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambassa
deur der Nederlanden te Brussel, 

Zijne Majesteit de Koning van Groot-Brit
tannië, Ierland en de Britse Overzeese 
Gebieden 
voor het Verenigd Koninkrijk van Groot
Brittannië en Noord-Ierland 

De Right Honorable Ernest BEVIN, 
lid van het Parlement, Eerste Staatssecre
taris voor Buitenlandse Zaken, en 

Zijne Exc!'llentie Sir George William RENDEL, 
K. C.M. G., 
Buitengewoon en Gevolmachtigd Ambas

sadeur van Zijne Britse Majesteit te Brussel, 
die , na overlegging van hunne in goede en 

deugdelijke vorm bevonden volmachten, 
omtrent de volgende bepalingen zijn over

eengekomen : 

Art. I. Overtuigd van de nauwe gemeen
schap harer belangen en van de noodzakelijk
heid zich aaneen te sluiten teneinde het 
economisch herstel van Europa te bevorde
ren, zullen de Hoge Verdragsluitende Partijen 
haar economische werkzaamheden op dusda
nige wijze organiseren en coördineren, dat 
deze het grootst mogelijke resultaat zullen 
opleveren, door opheffing van tegenstellingen 
in haar economische politiek, door harmoni
sering van haar productie en door ontwikke
ling van haar onderlinge handelsverkeer. 

De samenwerking beoogd in het vorige lid, 
die m et name zal worden verwezenlijkt door 
de Consultatieve Raad voorzien in artikel 
VII, zal er niet toe leiden, dat op het terrein 
van de werkzaamheid van andere economi
sche organisaties, waarin de Hoge Verdrag
sluitende Partijen zijn of zullen zijn v ertegen
woordigd, dubbel werk wordt verricht en de 
arbeid dezer organisaties wordt belemmerd; 
integendeel zal zij de werkzaamheid dezer 
organisaties ten goede komen. 

Art. II. De Hoge Verdragsluitende Partij 
en zul!en gemeenschappelijk er naar streven, 
zowel langs de weg van rechtstreeks overleg 
als in de gespecialiseerde organisaties, de 
levensstandaard van haar volken te verhogen 
en op harmonische wijze de nationale werk
zaamheden op sociaal terrein te ontwikkelen. 

De H oge Verdragsluitende Partijen zullen 
met elkander overleg plegen teneinde zo spoe
dig mogelijk de aanbevelingen toe te passen 
op sociaal gebied afkomstig van gespeciali
seerde organisat ies, met welke aanbevelingen 
zij in deze organisaties zich hebben verenigd 
en die van direct practisch belang zijn. 

Zij zullen er naar streven onderling zo 
spoedig mogelijk overeenkomsten te sluiten 
betreffende de sociale veiligheid. 
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Art. III. De Hoge Verdragsluitende Partij
en zullen gezamenlijk er naar streven om 
haar volken een beter begrip bij te brengen 
van de beginselen, die ten grondslag liggen 
aan haar gemeenschappelijke beschaving, en 
om culturele uitwisselingen te bevorderen, 
met name door middel van onderlinge over
eenkomsten. 

Art. IV. Indien een der Hoge Verdrag
sluitende Partijen het voorwerp zou zijn van 
'sen gewapende aanval in Europa, zullen de 
andere Hoge Verdragsluitende Partijen, in 
overeenstemming met de bepalingen van 
artikel 51 van het Handvest, aan de aldus 
aangevallen partij alle militaire hulp en b ij 
stand verlenen, welke in haar vermogen ligt. 

Art. V. Alle maatregelen genomen ter 
toepassing van het vorige artikel moeten 
terstond ter .kennis worden gebracht van de 
Veiligheidsraad. Zij zullen worden opgeheven, 
zodra de Veiligheidsraad de nodige maat
regelen zal hebben genomen om de inter
nationale vrede en veiligheid te handhaven 
of te herstellen. 

Dit Verdrag maakt geen inbreuk op de 
verplichtingen, welke voor de Hoge Verdrag
sluitende Partijen voortvloeien uit de bepa
lingen van het Handvest der Verenigde 
Naties. Het zal niet worden uitgelegd als in 
enig opzicht inbreuk makend op het recht 
en de plicht van de Veiligheidsraad om, 
overeenkomstig het Handvest, te allen tijde 
op te treden op de wijze. die hij nodig oor
deelt, om de internationale vrede en veilig
heid te handhaven of te herstellen. 

Art. VI. De Hoge Verdragsluitende Par
tijen verklaren, ieder voor zover haar betreft, 
dat geen der verbintenissen, op het ogenblik 
van kracht tussen haar en een der andere 
Hoge Verdragsluitende Partijen of met een 
derde Staat, in strijd is · met de bepalingen 
van dit Verdrag. 

Zij zullen geen bondgenootschappen aan- ' 
gaan en aan geen coalitie deelnemen, gericht 
tegen enige andere Hoge Verdragsluitende 
Partij . 

Art. VII. Teneinde onderling overleg te 
plegen omtrent alle vraagstukken, die het 
onderwerp van dit Verdrag uitmaken, zullen 
de Hoge Verdragsluitende Partijen een Con
sultatieve Raad instellen, die aldus zal wor
den georganiseerd dat hij zijn functies perma
nent kan uitoefenen. De Raad za l bijeenko
men telkenmale hij zulks nuttig zal achten. 

Op verzoek van een harer zal de Consul
tatieve Raad onmiddellijk worden bijeenge
roepen teneinde de Hoge Verdragsluitende 
Partijen in staat te stellen overleg te plegen 
-omtrent elke toestand, die een bedreiging 
voor de vrede zou kunnen vormen, waar deze 
zich ook voordoet, omtrent de aan te nemen 
.houding en de te nemen maatregelen in geval 
van hervatting van een aanvalspolitiek van 
Duitsland of omtrent elke toestand, die de 
e conomische stabiliteit in gevaar brengen. 

Art. VIII. Getrouw aan haar besluit om 
haar geschillen slechts langs vreedzame weg 
te beslechten, komen de Hoge Verdragslui
tende Partijen overeen, onderling de volgende 
bepalingen toe te passen : 

De Hoge Verdragsluitende Partijen zullen, 
zolang dit Verdrag van kracht is; alle ge
schillen beoogd in artikel 36, lid 2, van het 
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Statuut van het Internationale Gerechtshof 
beslechten door deze voor het Hof te brengen, 
met alleen die reserves, welke ieder harer 
gemaakt mocht hebben bij de aanvaarding 
van de bepaling inzake de verplichte recht
spraak, en zulks slechts zolang die reserves 
zullen worden gehandhaafd. 

De Hoge Verdragsluitende Partijen zullen 
bovendien alle andere geschillen van die 
voorzien in artikel 36, lid 2, van het Statuut 
van het Internationale Gerechtshof, aan een 
verzoeningsprocedure onderwerpen. 

Indien het keldt gemengde geschj))en , 
waarvan enige elementen aan verzoening en 
andere aan rechtspraak zouden zijn onder
worpen, zal iedere Partij bij het geschil het 
recht hebben te eisen, dat de rechterlijke 
beslissing omtrent de rechtskwesties aan de 
verzoeningsprocedure zal voorafgaan. 

De bovenstaande bepalingen maken geen 
inbreuk op de van toepassing zijnde bepa
lingen of overeenkomsten, die een andere 
wijze van vreedzame beslechting voorschrij
ven. 

Art. IX. De Hoge Verdragsluitende Par
tijen kunnen eenstemmig besluiten iedere 
andere Staat uit te nodigen tot dit Verdrag 
toe te treden op de voorwaarden, die tussen 
haar en de uitgenodigde Staat zullen worden 
overeengekomen. 

Iedere aldus uitgenodigde Staat kan partij 
worden bij dit Verdrag door de nederlegging 
van een akte van toetreding bij de Belgische 
Regering. 

Deze Regering zal de andere Hoge Verdrag
sluitende Partijen in kennis stellen van de 
nederlegging van iedere akte van toetreding. 

Art. X. Dit Verdrag zal bekrachtigd wor
den en de akten van bekrachtiging zullen zo 
spoedig mogelijk worden nedergelegd bij de 
Belgische Regering. 

Het Verdrag zal in werking treden op de 
datum van de nederlegging van de laatste 
akte van bekrachtiging en zal gedurende 
vijftig jaren van kracht blijven. 

Bij het verstrijken van deze vijftig jaren 
zal iedere Hoge Verdragsluitende Partij het 
recht hebben aan het Verdrag, voorzover 
haar betreft, een einde te maken, op voor
waarde dat een daartoe strekkende verkla
ring een jaar tevoren ter kennis is gebracht 
van de Belgische Regering. 

De Belgische Regering zal de Regeringen 
der andere Hoge Verdragsluitende Partijen 
kennisgeven van de nederlegging van iedere 
akte van bekrachtiging, alsmede van iedere 
opzeggingsverklaring. 

Ten bewijze waarvan de hierboven aan
gegeven Gevolmachtigden dit Verdrag onder
tekend en van hun zegel voorzien hebben. 

Gedaan te Brussel, de 17• Maart 1948, in 
de Franse en in de Engelse taal, beide teksten 
authentiek zijnde, in een enkel exemplaar, 
dat zal wordeh nedergelegd in het archief van 
de Belgische Regering, en waarvan gewaar
merkte afschriften door deze Regering zullen 
worden overgemaakt aan ieder der overige 
ondertekenaars. 

(Voor de ondertekening zie de Franse en 
Engelse {ekst). 

76 
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r December 1948. WET, .tot vaststelling van 
het Eerste Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. II 48/49. 1000 ; 
Hand. II 48/49, bladz. 253; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1000; 
Hanr!. I 48/49, bladz. Bo. 

Gehele dienst f 1.400.000 

Titel A. Gewone dienst . .' 1.400.000 
Titel B. Buitengewone dienst Nihil 

S. I 521 

I December 1948. WET tot vaststelling van 
het Zevende Hoofdstuk A I der Rijks
begroting voor het dienstjaar 1949, 

Bijl. Hand. II 48/49, rooo; 
Hand. II 48/49, bladz. 253; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1000; 
Hand. I 48/49, bladz._ Bo. 

G.ehele dienst . 

Titel A. Gewone dienst . 
T itel B. Buitengewone dienst. 

S. I 522 

f 64 7.933 .954 

596.000.354 
51.933.600 

rDecember 1948. WET tot vaststelling van 
het Zevende Hoofdstuk A 2 der Rijks
begroting voor het d ienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1000; 
Hand. II 48/49, bladz. 253; 
Bij/. Hand. I 48/49, rooo; 
Hand. I 48/49, bladz. 80. 

Gehele dienst . f 700.000.000 

Titel A. Gewone dienst Nihil 
Titel B. Buitengewone dienst . 700.000.000 

S. I 523 

I December 1948. WET tot vaststelling 
van het veertiende Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienst jaar 1949. 

Bijl. Hand. II 48/49, rooo; 
Hand. II 48/49, bladz. 253; 
Bzj l. Hand. I 48/49, rooo; 
Hand. I 4849, bladz. Bo. 

Gehele dienst . 

Titel A. Gewone dienst . . . 
Titel B. Buitengewone dienst . 

, . I 524 

f 30.000 

30.000 
Nihil 

I December 1948. WET, houdende aanwij
zing van de middelen tot dekking van 
de uitgaven, begrepen in de Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1949. 

B ijl. Hand. II 48/49, rooo; 
Hand. II 48/49, bladz. 253; 
B ijl. Hand. I 48/49, rooo ; 
H and. I 48/49, bladz. Bo. 
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S. I 525 

I December 1948. WET, tot vaststelling 
van het Tweede Hoofdstuk der R ijks
begroting voor het dienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1000; 
Hand. II 48/49, bladz. 253; 
Bijl. Hand. I 48/49, rooo; 
Hand. I 48/49, bladz. Bo. 

Gehele dienst 

Titel A. Gewone dienst 
Titel B . Buitengewone dienst 

3 .129.400 
12.000 

S. I 526 

I December 1948. WET, houdende goedkeu
ring van de op 6 Juni 1947 té 's-Graven
hage tussen Nederland, België, Frankrijk 
en Luxemburg gesloten Overeenkomst 
betreffende de oprichting van een Inter
nationaal Octrooibureau. 

Bij l. Hand. 1'I 48/49, 1004; 
Hand. II 48/ 49, bladz. 236; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1004; 
Hand. 1' 48/49, bladz. Bo. 

Wij JULIANA, enz ... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de op 6 Juni 1947 te 's-Gravenhe.ge tussen 
Nederland , België, Frankrijk en Luxemburg 
gesloten overeenkomst betreffende de op
richting van een Internat ionaal Octrooibu
reau, alvorens te kunnen worden bekrachtigd, 
ingevolge artikel 60, tweede lid, der Grondwet 
de goedkeuring der St aten-Generaal behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De op 6 Juni 1947 te s' -Gravenhage 

tussen Nederland, België, Frankrijk en 
Luxemburg gesloten Overeenkomst betreffen
de de oprichting van een Internationaal 
Octrooibureau, in afdruk nevens deze wet 
gevoegd, • wordt goedgekeurd . 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, r Dec. 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN B RINK . 

De Min. v. Buiten[. Zaken a. i., W. DREES • 

De Mïnister van Justitie, WIJERS. 

De Min. v. Ov. Gebiedsd. a. i., GöTZEN. 

De Min . zonder Portefeuille, GöTZEN. 

(Uitgeg. 4 Januari 1949). 

• 

Overeenkomst betreffende 1le oprichting 
Yan een Internationaal Octrooibureau. 

De R egering van H are Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden, de R egering van 
Zijne Majesteit den K oning der Belgen, de 
R egering der Franse Republiek en de Rege
ring van Hare Koninklijke Hoogheid de 
Groot-Hertogin van Luxemburg; 

Gezien artikel IS van het Unieverdrag tot 
bescherming van de Industriële Eigendom, 
ondertekend te P arijs op 20 Maart 1883, her
zien te Brusse l op 14 December 1900, te 

* De Franse t ekst is niet opgenomen. 
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Washington op 2 Juni r9rr, te 's-Gravenhage 
op 6 November r925 en te Londen op 2 Juni 
r934; 

H ebben besloten een overeenkomst aan te 
gaan betreffende de oprichting van een Inter
nationaal Octrooibureau en hebben als hun 
Gevolmachtigden aangewezen: 

De Regering van Hare Majesteit de Ko
ningin der Nederlanden: 

Mr. C. G. W . H. Baron van Boetzelaer 
van Oosterhout , Minister van Buitenlandse 
Zaken ; 

De Regering van Zijne Majesteit den 
Koning der Belgen: 

de heer L . C. Nemry, buitengewoon en 
gevolmachtigd Arnbassadeur te 's-Graven
hage ; 

De Regering der Franse Republiek: 
de heer Jean Rivière, buitengewoon en ge

volmachtigd Ambassadeur te 's-Gravenhage; 
De Regering van Hare Koninklijke Hoog

heid de Groot-Hertogin van Luxemburg: 
de heer Auguste Collart, buitengewoon 

Gezant en gevolmachtigd Minister te 's-Gra
venl\age, 

die, na elkander hun volmachten te hebben 
getoond en deze in goede en behoorlijke vorm 
te hebben bevonden, zijn overeengekomen 
omtrent de volgende bepalingen: 

Art. 1. Er wordt opgericht een Internatio
naal Octrooibureau, dat tot taak heeft aan 
de Regeringen der aan deze overeenkomst 
deelnemende Staten met redenen omklede 
adviezen uit te brengen over de nieuwheid 
van uitvindingen, waarvoor bij de onder
scheiden nationale diensten van de Industri
ele Eigendom een octrooiaanvrage is inge
diend. Het Internationale Octrooibureau kan 
aan deze diensten eveneens adviezen uit
brengen over de nieuwheid van uitvindingen, 
waarvoor geen octrooiaanvrage is ingediend. 

Art. 2. Ten einde het Bureau in staat te 
stellen zijn taak te vervullen, doet de Rege
ring van elk der aan deze oyereenkomst 
deelnemende Staten aan hetzelve in het oor
spronkelijke, in gewaarmerkt afschrift, in 
photocopie of microphotocopie de documen
ten toekomen, waarover zij op dit gebied 
beschikt of welke zij zal kunnen aanleggen 
of verzamelen, in het bijzonder de octrooi
schriften van verleende octrooien en de bij 
haar ingediende octrooiaanvragen. Tot het 
verschaffen van deze gegevens wordt in de 
kortst mogelijke tijd overgegaan. 

Art. 3. De werking van het Bureau wordt 
verzekerd door een Bestuursraad, samenge
steld uit leden, die ten getale van één per 
Staat worden aangewezen door de R egeringen 
van de aan deze overeenkomst deelnemende 
Staten. 

De Raad kiest ieder jaar zijn Voorzitter. 
Art. 4. De Bestuursraad regelt alle aan

gelegenheden betreffende de algemene wer
king van het Bureau. Hij wijst met een 
meerderheid van twee derde de Directeur 
aan, die onderdaan van een der aan deze 
overeenkomst deelnemende Staten moet zijn, 
en bepaalt zijn bevoegdheden. Hij stelt jaar
lijks de begroting vast en in voorkomend 
geval wijzigings- of aanvullingsbegrotingen, 
zo van inkomsten als uitgaven. Hij con
troleert de rekeningen van de Directeur 
en keurt ze goed. Hij stelt het huishoudelijk 
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reglement en het financiële reglement van 
het Bureau vast. 

Art. 5. Een afzonderlijke bepaling van het 
huishoudelijk reglement legt de betrekkingen 
vast van het Internationale Octrooibureau 
tot het Internationale Bureau voor de Be
scherming van de Industriële Eigendom, 
gevestigd te Bern. 

Het financiële reglement houdt inzonder
heid regelen in over de wijze, waarop toezicht 
op de begroting wordt uitgeoefend en over 
de uitvoering daarvan. 

Art. 6. Iedere aan deze overeenkomst deel
nemende Staat kan in voorkomend geval zijn 
vertegenwoordiging in de Bestuursraad aan 
de vertegenwoordiger van een andere deel
nemende Staat opdragen. Geen vertegen
woordiger kan echter over meer dan twee 
stemmen beschikken. 

Art. 7. De beslissingen van de Bestuurs
raaci worden bij meerderheid van stemmen 
genomen . Bij staking van stemmen beslist 
de stem van de voorzitter. 

Art. 8. Het Bureau is geplaatst onder de 
hoge bescherming van de Regeringen der aan 
deze overeenkomst deelnemende Staten en 
onder de duurzame bescherming van de 
R egering van het Koninkrijk der Neder
landen. 

Het Bureau is gevestigd te 's-Gravenhage. 
Art. 9. De inkomsten van het Bureau 

bestaan uit : 
a. een aanvangsbijdrage en een jaàrlijkse 

bijdrage van ieciere aan deze overeenkomst 
deelnemende Staat. }iet bedrag van deze 
bijdragen wordt vastgesteld op overeenkom
stige wijze als bepaal.tl is in artikel r3, lid 
8 en 9, van het Unieverdrag van Parijs tot 
bescherming van de Industriële Eigendom; 

b. een vergoeding voor ieder advies, dat 
op hun verzoek aan de bijzondere diensten 
van de Industriële Eigendom van iedere 
Staat wordt uitgebracht. In beginsel worden 
de adviezen van het Bureau slechts aan deze 
diensten verstrekt. 

De Bestuursraad kan bovendien machti
ging geven tot het innen van alle gelden, 
strekkende tot beloning van de diensten, 
bewezen aan de bedoelde overheidsinstellin
gen en, bij wijze van uitzondering, aan parti
culiere verbanden of aan particulieren. 

Art. 10. Deze overeenkomst zal worden 
bekrachtigd. Zij treedt in werking, zodra de 
bekrachtigingsoorkonden van de vier onder
tekenende Staten zijn nedergelegd op het Mi
nisterie van Buitenlandse Zaken te 's-Gra
venhage . 

Art. ll. Na het in werking treden van deze: 
overeenkomst kan iedere niet ondertekende 
Staat, welke lid is van de Internationale Unie 
tot bescherming van de Industriël\' Eigen
dom, te allen tijde toetreden. 

Deze toetreding zal langs diplomatieke weg 
ter kennis van de R egering van het Ko
ninkrijk der Nederlanden en door deze ter 
kennis van alle andere verdragsluitende Sta
ten worden gebracht. 

Art. 12. De Staten, die deze overeenkomst 
hebben ondertekend, benevens zij, die later 
zijn toegetreden, kunnen haar niet opzeggen 
binnen een termijn van vijf jaar, te rekenen 
van het tijdstip, waarop zij te hunnen aanzien 
van kracht werd . De opzegging wordt van 
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kracht een jaar na haar ontvangst door de 
R egering van het Koninkrijk der Nederlanden, 

Art. 13. Indien als gevolg van opzeggingen 
het aantal aan d eze overeenkomst deelne
mende Staten mocht da len beneden vier, zal 
het Bureau van rechtswege zijn ontbonden 
en zullen zijn bezittingen vervallen aan de 
overgebleven deelnem ers, in de verhouding 
van het totaal der door hen als aanvangs- en 
jaarlijkse bijdragen v errichte stortingen. 

Art. 14. Deze overeenkomst wordt op 
gezette tijden aan een herziening onderwor
pen, ten einde er eventueel wijzigingen in aan 
te brengen, strekkende om de door het Bu
reau op het gebied van d e Industriële Eigen
dom bewezen diensten te verbeteren en in 
voorkomend geval deszelfs arbeidsveld uit 
te breiden en t e verruimen. 

Ten blijke waarvan de hierboven genoemde 
Gevolmachtigden deze overeenkomst hebben 
ondertekend en er hun zegels aan hebben 
gehecht. 

Gedaan te 's-Gravenhage , de zesde Juni 
1947, in vier exemplaren, in het Nederlands 
en in het Frans, waarvan beide teksten ge
lijkelijk authentiek zijn. 
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W . VAN BOETZELAER. 
LÉON NEMRY. 
J. RIVIÈRE. 
COLLART. 

z December 1948. WET tot hernieuwde 
inwerkingtreding van enige artikelen 
van de D istributiewet 1939. 

Bijl. Hand. II 1948, 1003; 
Hand. II 48/49, bladz. 235- 236; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1003; 
Hand. I 48/49, bladz. Bo. 

Wij JULIANA, enz .. . . doen te weten : 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Ons besluit van 23 Augustus 1948 
(Staatsblad No. I 386) ingevolge het be
paalde bij artikel 24, vierde lid, van de 
Distributiewet 1939 bekrachtiging bij de 
wet behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 23 

Augustus 1948 (Staatsblad No. I 386), re
gelende de hernieuwde inwerkingtreding 
van de in artikel 24, tweede lid, van de 
Distributiewet 1939 bedoelde artikelen dier 
wet, wordt bekrachtigd. 

Art. 2. D e in het vorige artikel bedoelde 
artikelen van de Distributiewet 1939 zullen 
in werking zijn uiterlijk tot en met 26 Sep
tember 1949. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 1 Decem

ber 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

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

(Uitgeg. 30 Dec. 1948). 

1204 

S. I 528 

I December z948. WET tot hernieuwde 
inwerkingtreding van de Prijsopdrij_ · 
vings_ en hamsterwet 1939. 

Bijl. Hand. II 48/49, zoo3; 
Hand. II 48/49, bladz .. 235- 236; 
Bijl. Hand. I 48/49, zoo3; 
Hand. I 48/49, bladz. 80. 

Wij JULIANA enz. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat Ons besluit van 23 Augustus 1948 
(Staatsblad No. I 387) ingevolge het be
paalde bij artikel 21, derde lid, van de 
Prij sopdrijvings- en hamsterwet 1939 be
krachtiging bij de wet behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. Het Koninklijk besluit van 23 

Augustus 1948 (Staatsblad No. I 387), re
gelende de hernieuwde inwerkingtreding van · 
de Prijsopdrijvings- en hamsterwet 1939, 
wordt bekrachtigd. 

Art. 2. De in het vorige artikel genoem
de wet zal in werking zijn uiterlijk tot en 
met 26 September 1949. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 1 Decem

ber 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Min. van L., v. en v., MANSHOLT. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1948). 
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1 December 1948. WET, houdende wette
lijke voorziening naar aanleiding van 
het Koninklijk besluit van 28 Februari 
1947, Staatsblad No. H 63, tot naamswij
ziging van de Departementen van Ver
keer en van Openbare Werken en Weder
opbouw, en het Koninklijk besluit van 
14 Maart 1947, Staatsblad No. H. 90, tot 
nadere aanduiding van de taken en be
voegdheden, welke worden overgedragen 
aan het hoofd van het Departement van 
Verkeer en Waterstaat. 

B ijl. Hand. II 47/48, 891; 
Bijl. Hand. II 1948, 891; 
Hand. II 48/49, bladz. 79; 
Bijl. Hand. I 48/49, 891; 
Hand. I 48/49, blaclz:. Bo. · 

Wij JULIANA, enz.: 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het nodig is een wettelijke voorziening 
te treffen naar aanleiding van het Koninklijk 
besluit van 28 Februari 1947 (Staatsblad No . 
H 63), houdende naamswijziging van de De
partementen van verkeer en van Openbare 
Werken, en Wederopbouw, en het Konin
klijk besluit van 14 Maart 1947 (Staatsblad 
No. H 90), houdende nadere aanduiding van 
de taken en bevoegdheden, welke worden 
overgedregen aan het Hoofd van het Mini
sterie van Verkeer en Waterstaat; 

Zo is het dat Wij, de Raad van State, enz. 
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Art. J. I. He~ beheer van de Hoofdstuk
ken IX A en IX B der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1946 wordt zonder enige be
perking uitgeoefend respectievelijk door de 
Minister van Wederopbouw en Volkshuis
vesting en van Verkeer en Waterstaat. 

2. Waar in de wetten tot vaststelling van 
Hoofdstukken IX A en IXB der Rijksbe
groting voor· het dienstjaar 1947 wordt ge
sproken respectievelijk van "Departement 
van openbare Werken en Wederopbouw" en 
"Departement van Verkeer," wordt in de 
plaats daarvan gelezen: .,Departement van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting" en "De
partement van Verkeer en Waterstaat". 

3. De posten, zoals die bij de begrotings
wet voor het dienstjaar 1947 zijn of nader 
zijn . c.q. zullen worden vastgesteld onder 
Hoofdstuk IX A, artikelen 26 tot en met 120, 
148 en 204 tot en met 209. alsmede de artike
len 149, ISO, ISI, I52, I53, 156 en I57 respec
tievelijk tot een bedrag van f 40.000.-, 
f I0.000., f 30.000., f 40.000., f I.300., 
f 100.000. en f 95.000., worden onder de naam 
"Oud-Hoofdstuk IX A" met de bijbehorende 
benamingen van de afdelingen, c.q. onder
onderafdelingen, paragrafen en onderdelen 
van paragrafen, beschouwd deel uit te maken 
van Hoofdstuk IX B voor het dienstjaar 1947. 

4. De post, zoals die bij de begrotingswet 
voor het dienstjaar 1947 is of nader zal wor
den vastgesteld onder Hoofdstuk IX B, arti
kel 178, wordt onder de naam "Oud-Hoofd
stuk IX B", met de bijbehorende. benaming 
der afdeling, beschouwd deel uit te maken 
van Hoofdstuk IX A voor het dienstjaar 1947. 

5. De bevoegdheid tot af- en overschrij
ving uit de post voor onvoorziene uitgaven, 
toegekend bij de wet tot vaststelling van 
Hoofstuk IX A der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947, wordt ten aanzien van de 
in het derde lid van dit artikel genoemde be
grotingsartikelen uitgeoefend op de post voor 
onvoorziene uitgaven, welke onder de naam 
"Oud-Hoofdstuk IX A" wordt beschouwd 
deel uit te maken van Hoofdstuk IX B der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947. 

Art. 2. I. Ten gevolge van het bepaalde 
in artikel I dezer wet worden de Hoofdstuk
ken IX A en IX B der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1947 gewijzigd als in bijgevoeg
de staat is aangegeven.1 

2. De ingevolge het eerste lid van dit arti
kel overgeschreven kredieten strekken voor 
de behoeften over het dienstjaar 1947. 

Art. 3. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 6 Maart 1947. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteitein, Col
leges en ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige, uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, I December 
1948. 

JULIANA. 
De Min. van Wederopbouw en Volkshuisvesting, 

J. IN ' T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 21 December 1948). 

1 Deze staat is niet opgenomen. 
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I December 1~48. WET houdende wettelijke 

voorzienmg naar aanleiding van het 
Koninklijk besluit van 27 Februari1948 
Staatsblad No. I 76), tot regeling van de 
overdracht van de zorg voor de zaken 
van het Staatsbedrijf der posterijen, Tele
grafie en Telefonie van het Departement 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting 
aan het Departement van Verkeer en 
Waterstaat. 

Bijl. Hand. II 47/48, 886; 
Bijl. Hand. II 1948, 886; 
Hand. II 48/49, blz. 79; 
Bijl. Hand. I 48/49, 886; 
Hand. I 48/49, blz. Bo. 

Wij JULIANA, enz.; 
Allén, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut I doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het nodig is een wettelijke voorziening 
te treffen naar aanleiding van het Koninklijk 
besluit van 27 Februari (Staatsblad No. I 76), 
houdende regeling van de overdracht van de 
zorg voor de zaken van het Staatsbedrijf der 
Posterijen, Telegrafie en Telefonie van het 
Departement van Wederopbouw en Volks
huisvesting aan het Departement van Ver
keer en Waterstaat; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. De post, zoals die bij de begro

tingswet voor het dienstjaar 1948 is of nader 
zal worden vastgesteld onder HoofdstukIXA, 
artikel 179, wordt onder de naam " Oud
Hoofdstuk IX A", met de bijbehorende be
naming der afdeling, beschouwd deel uit te 
maken van H oofdstuk IX B voor het dienst-
jaar 1948. · 

Art. 2. Deze wet wordt geacht in werking 
te zijn getreden met ingang van 27 Februari 
1948. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Col
leges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, I December 
1948. 

JULIANA. 
De Min . van Wederopb. en Volkshuisvesting, 

J. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 21 December 1948). 

S. I 531 
1 December 1948. WET, tot goedkeuring 

van het op 28 April 1947 te Brussel 
ondertek ende verdrag tussen Nederland 
en België, betreffende de uitoefening van 
de geneeskunst in de grensgemeenten. 

B ijl. Hand. II 1948, 924; 
Bijl. Hand. II 48/49, 924; 
Hand. II 48/49, bladz. 236; 
Bijl. Hand. I 48/49, 924; 
Hand. I 48/49, bladz. Bo; 

Wij JULIANA, enz ... . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 
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dat het op 28 April 1947 i:e Brussel onder
tekende verdrag tussen Nederland en België, 
betreffende de uitoefening van de geneeskunst 
in de grensgemeenten, alvorens te kunnen 
worden bekrachtigd ingevolge artikel 60, 
tweede lid , der Grondwet de goedkeuring der 
Staten-Gmeraal behoeft; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State, enz . 
Art. 1. H et op 28 April 1947 te Brussel 

ondertekende verdrag t ussen Nederland en 
België, betreffende de uitoefening van de 
geneeskunst in de grensgemeenten, welk ver
drag in afdruk bij deze wet is gevoegd,* en 
het bij de uitwisseling der bekrachtigings
oorkonden te ondertekenen proces-ver baal, 
strekkende tot nadere bepaling van hetgeen 
moet worden verstaan onder de woorden 
"vrije uitvoer van inkomsten" genoemd in 
art ikel 6 van dit verdrag, worden goedge
keurd. 

Art. 2. De bevoegdheid, in artikel 1 van 
het verdrag toegekend aan de Nededandse 
Regering, zal worden uitgeoefend door de 
Minister van Sociale Zaken. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkon
diging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 1 Dec. 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A.M. ]OEKES 

De Min. v. Buiten[. Zaken a.i. , W. DREES. 

(Uitgeg. 4 Januari 1949). 

Verdrag tu ·sen Nederland en België, be
treffende de uitoefening der geneeskunst 

In de gr ensgemeenten 

Hare Majesteit de Koningin der Neder
landen, en 

Zijne Koninklijke Hoogheid de P rins
Regent van België, 

het wenselijk geoordeeld hebbende de op 
7 December 1868 te Brussel tussen Nederland 
en België gesloten Overeenkomst nopens de 
wederzijdse toe lating van geneeskundigen en 
vroedvrouwen tot uitoefening van hun kunst 
in grensgemeenten van beide landen te her
zien, hebben tot Hun gevolmachtigden be
noemd : 

Hare Majesteit de K.oningin der Neder
landen: 

Z.E. de H eer Baron Binnert Philip van 
Harinxma thoe Slooten, Buitengewoon en 
gevolmachtigd Ambassadeur, 

Zijne Koninklijke Hoogheid de Prins
Regent van België: 

De H eer Paul-Henri Spaak, Eerste-Minis
ter, Minister van Buitenlandse Zaken , 

die i.a elkander hun in goede en behoorlijke 
vorm bevonden volmachten te hebben mede
gedeeld, nopens de navolgende artikelen zijn 
overeengekomen: 

Art. 1. In de gevallen en onder de voor
waarden, voorzien bij dit Verdrag, kuni.en 
de in een aan België grenzende Nederlandse 
gemeente gevestigde Nederlandse geneeskun
digen en vroedvrouwen door de Belgische 
R egering worden gemachtigd hun kui.st uit 
te oefenei. in een of meer Belgische gemeei.- \ 

* De Franse tekst is niet opgenomen. 
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ten, die grenzen aan de gemeente, waarin zij 
gevestigd zijn, of in een gedeelte van een of 
meer der hiervoren bedoelde Belgische ge
meenten, en kunnen de Belgische gei.eeskun
digen en vroedvrouwen, die gevestigd zijn 
in een aan Nederland grenzende Belgische 
gemeente, door de Nederlandse Regering 
worden gemachtigd hun kunst uit te oefenen 
in een of meer Nederlandse gemeenten, die 
grenzen aan de gemeente, waarin zij geves
tigd zijn of in een gedeelte van een of meer 
der hiervoren bedoeld.e Nederlandse gemeen
ten. 

Deze vergunning moet worden aange
vraagd door tussenkomst van de Regering 
van het land wèlks onderdanen de genees
kund igen en vroedvrouwen zijn. 

De Regerii.g van het andere land zal de 
vergunning verlenen indien zij van oo'rdeel 
is, dat de hulp van een vreemde geneesheer 
of een vreemde vroedvrouw nodig is ter 
plaatse, waar de gei.eesheer of cie vroed
vrouw, die het verzoek heeft ingedier\d, zich 
voorstelt zij!\ (haar) kunst uit te oefenen. 

De vergunning zal vermelden voor welke 
gemeenten of gedeelte!\ van gemeer\ten zij 
verleend is , alsmede tot w elke takken der 
geneeskunst zij zich uitstrekt en zal voor een 
tijdvak van ten hoogste vijf jaren geldig zijn. 
Zij kan op verzoek van b elanghebbende tel
k ens voor een tijdvak van vijf jaren worden 
verlengd. Bij cie verlenging kan de omschrij
ving var\ de gemeenten of gedeelten van 
gemeenten, waarvoor zij is verleei.d, worden 
gewijzigd, !\aar gelang van de behoeften van 
het ogenblik. 

Art. 2. De geneeskundigen en vroedvrou
wen zijn verpl icht zich il'\ de uitoefening van 
hu!\ kunst il'\ grensgemeente!\ van het andere 
land te gedrager\ naar de wetgeving, welke 
aldaar te dezer zake van kracht is of zal zijn. 

Zij kunnen echter aan deze wetgeving geen 
rechten of bevoegdheden ontler\en, die zij 
niet bezitter\ il'\ de gemeente, waarin zij 
gevestigd zijn. 

Art. 3. De geneeskundigen zijn in de uit
oefening van hun kuns t in eer\ grensgemeente 
van het ar\ciere land bevoegd de ger\eesmid
delen af te leveren, welke zij zelf toedienen. 

De geneeskundigen, die in de gemeente, 
waarin zij gevestigd zijn, bevoegd zijn genees
middelen af te leveren, zijn, in de uitoefening 
var\ hun kunst ii. een grensgem eente van het 
andere land, bevoegd geneesmiddelen af te 
leveren, indien er geen apotheker gevestigd is. 

De overeenkomstig de bepal ingen van de 
alinea's 1 en 2 afgeleverde ger\eesmiddelen 
zijn bij hun ir\voer aan generlei recht hoege
naamd oi.derworpen. 

Art. 4. De geneeskundige!\, die hun kunst 
in een grensgemeente van het andere land 
uitoefenen, zij!\ niet bevoegd de zieken, waar
van de kosten van verpleging niet geheel uit 
particuliere middelen worden bestreden, te 
d er\ opnemen in eer\ ziekenhuis, dat ten 
opzichte van de gemeente, waar de zieke 
woont, aan de ai.dere zijde der grens is gele
gen. 

Art. 5. De geneeskundigen en vroedvrou
wen, die in strijd handelen met een van de 
voorschrifter\ der artikeler\ 2, 3 er\ 4, verliezen 
het recht hun kui.st uit te oefei.en in de 
grensgemeenten van het andere land; in dat 
geval moeten zij de bij artikel 1 bedoelde 
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vergunning terugzenden aan de overheid, die 
haar heeft afgegeven. 

Art. 6. De geneeskundigen en vroedvrou
wen van de twee landen zullen t e allen tijde 
het recht hebben vrij naar hun woonplaats 
uit te voeren de inkomsten, welke zij uit de 
uitoefening van hun kunst in het andere land 
trekken. 

Art. 7. In de maand Januari van elk jaar 
zal de Belgische R egering aan de Nederlandse 
Regering doen toekomen een staat, vermel
dende de namen en woonplaatsen der genees
kundigen en vroedvrouwen, aan welke zij de 
bij art ikel 1 bedoelde vergunning heeft ver
leend, alsmede de dagtekening van elke ver
gunning, indien althans deze vergunningen 
nog geldig zijn. 

W ederkerig zal de Nederlandse Regering 
in de maand Januari van e lk jaar aan de 
Belgische R egering doen toekomen gelijke 
gegevens nopens de vergunningen, welke zij 
heeft verleend. 

Art. 8. De geneeskundigen en vroedvrou
wen, die op de dag der inwerkingtreding van 
dit Verdrag , krachtens de Overeenkomst van 
7 December 1868 het recht hadden hun kunst 
uit te oefenen in grensgem eenten van het 
andere land, zullen gedurende een tijdvak 
van 5 jaren, te rekenen van de dag der inw<!r
kingtreding van dit Verdrag, de in artikel 1 
bedoelde vergunning niet behoeven. Gedu
rende dit tijdvak zullen zij van het recht, 
welke vorengenoemde Overeenk omst van 
1868 hun toekende, kunnen gebruik maken 
zolang zij hun kunst blijven uitoefenen in de 
in artikel 1 bedoelde gemeente, waarin zij 
gevestigd zijn, ten ware zij onder de toepas
sing vallen van artikel 5 der Overeenkomst. 

Als geneeskundigen en vroedvrouwen, die 
op de voorgaande alinea een beroep kunnen 
doen, zullen worden beschouwd zij, wier 
namen voorkomen op de laatste staten, welke 
zijn overgelegd ingevolge artike l 4 der Over
eenkomst van 7 December 1868. 

Echter is de bepaling van de eerste alinea 
niet van toepassing op de geneeskundigen en 
vroedvrouwen, die gedurende de laatste vijf 
jaren voorafgaande aan de dag der inwer
kingtreding van dit Verdrag niet in feite van, 
het recht gebruik hadden gemaakt, dat de 
Overeenkomst van 7 December 1868 hun 
toek ende. 

Art. 9. De op 7 December 1868 te Brussel 
tussen Nederland en België gesloten Over
eenkomst inzake de wederzijdse toelating der 
geneeskundigen en vroedvrouwen in de 
grensgemeenten der twee landen wordt inge
trokken met ingang van de dag der inwer
kingtreding van dit Verdrag. 

Art. 10. Dit Verdrag is opgesteld in de 
Nederlancise en Franse taal; be ide t<êksten 
zijn authent iek. H et zal worden bekrachtigd 
en de bek rachtigingsoorkonden zullen zo 
spoedig rn,ogelijk t e 's-Gravenhge worden 
uitgewisseld. Het zal in werking treden dertig 
dagen na die der uitwisseling van de bekrach
tigingsoorkonden en van kracht blijven tot 
zes maanden na zijn opzegging door een der 
twee Partijen. 

Ter oorkonde hiervan hebben de weder
zijdse gevolmachtigden dit Verdrag getekend 
en van hun zegels voorzien. 
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G?daan in tweevoud te Brussel, de 28 
April 1900 zeven en veert ig. 

(w.g.) VAN HARINXMA THOE SLOOTEN. 
(zegel) 
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I December 1948, BESLUIT, houdende 
goedkeuring van· de algeme begroting 
van Nederlandsch-Indië voor het dienst
jaar 1947. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister zon

der P ortefeuille en van Onze Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen van 15 October 1948, 
zde Afdeling, no. 1; 

Gelet op artikel 3 , 3de lid, van het " Over
gangsbesluit Algemeen Bestuur Neder
landsch-lndië" (Staatsblad no. D 65); 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1948, no. 41); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister zonder Portefeuj]Je, mede namens 
Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
van 23 November 1948, ze Afdeling no. 19; 

Hebben goedgevonden en verstaan 
Goed te keuren de algemene begroting van 

Nederlandsch-Indië voor het dienstjaar 1947, 
vastgesteld bij de besluiten van de Luitenant
Gouverneur-Generaal van N ederlandsch
lndië van 30 Juni 1948, nos. 1, 2, 3, 3A, 3B, 
4, 5, 5A, 6, 6A, 7, 7A, 7B, 71, 7L, 7M, 8, 8A, 
9 en 10. 

Onze Minister zonder Portefeuille en Onze 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 1 December 1948. 
JULIANA. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen a.i., 
GöTZEN. 

( Uitgeg. 14 December 1948) 
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1 December 1948. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
te Washington op 2 December 1946 
ondertekende Verdrag tot regeling van 
de Walvisvangst met bijbehorend Regle
ment. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de wet van 29 October 1948 (Staats

blad N°. I 460), houdende goedkeuring van 
het Verdrag tot regeling van de walvisvangst, 
met bijbehorend Reglement, van welk ver
drag een afdruk en een v ertaling bij dit 
Besluit zijn gevoegd; * 

Overwegende, dat de Nederlandse akte van 
bekrachtiging van dat verdrag, voor het Rijk 
in Europa, overeenkomstig artikel X op ro 
November 1948 bij de Regering van de 
Verenigde Staten van Amerika is nederge
legd; 

* De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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Overwegende mede, dat partij zijn bij het 
genoemd verdrag: 

a . door bekrachtiging: Australië op I 
December 1947, Noorwegen op 3 Maart 1948, 
de Sovjet-Unie op II September 1948, de 
Unie van Zuid-Afrika op 5 Mei 1948, het 
Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië 
en Noord-Ierland op 17 Juni 1947 en de 
Verenigde Staten van Amerika op 18 Juli 
1.947; 

b. door toetreding: IJsland op 10 Maart 
1947 en Panama op 30 September 1948; 

Overwegende wijders, dat het verdrag zelve 
op 10 November 1948 is in werking getreden, 
ingevolge het bepaalde in artikel X, vierde 
lid ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. van 24 November 
1948, Kabinet en Protocol, N°. 127970; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag met bijbehorend 

Reglement, alsmede de vertaling daarvan, 
te doen bekend maken door plaatsing van 
dit Besluit in het Staatsblad. . 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen ten deze wordt vereist. 

Soestdijk, 1 December 1948. 
JULIANA. 

De Minister v. Buiten/. Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. 4 Januari 1949). 

VERTALING. 

VERDRAG 'fOT REGELING VAN DE 
WALVISVANGST 

De regeringen wier gemachtigde vertegen
woordigers hun instemming hiermede hebben 
betuigd; 

Erkennende het belang, dat de volkeren 
der wereld er bij hebben om de grote natuur
lijke bronnen, vertegenwoordigd door de 
walvisstand voor toekomstige generaties vei
lig te stellen; 

In aanmerking nemende, dat in de geschie
denis van de walvisvangst een te intensieve 
vangst in het ene gebied na het andere is 
voorgekomen en op de ene soort walvis na de 
andere te sterk werd gejaagd, in zulke mate, 
dat het noodzakelijk is alle soorten walvissen 
te beschermen tegen verdere te sterke vangst; 

Erkennende, dat de walvisstand op na
tuurlijke wijze kan toenemen als de walvis
vangst behoorlijk wordt geregeld, en dat een 
toename van de grootte van de walvisstand 
een toename van het aantal walvissen ten 
gevolge zal hebben, dat gevangen kan worden 
zonder deze natuurlijke hulpbronnen in ge
vaar te brengen; 

Erkennende, dat het van algemeen belang 
is, dat de walvisstand zo snel mogelijk op een 
optimaal peil wordt gebracht, zonder een 
algemene noodtoestand op het gebied van 
economie en voeding te veroorzaken; 

Erkennende, dat zolang deze doelstellingen 
nog niet zijn bereikt, de walvisvangst behoort 
te worden beperkt tot die soorten, welke het 
best tegen exploitatie bestand zijn ten einde 
bepaalde soorten walvissen, wier aantal sterk 
verminderd is, tijd te geven zich te herstellen. 

E r naar strevend de walvisvaart interna
tionaal te regelen tot waarborging van een 
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behoorlijke en doeltreffende instandhouding 
en ontwikkeling van de walvisstand volgens 
de beginselen, welke zijn neergelegd in de 
bepalingen van de Internationale Overeen
komst tot Regeling van de Walvisvangst, 
getekend te Londen op 8 Juni 1937 e'n de bij 
die Overeenkomst behorende Protocollen, 
getekend te Londen op 24 Juni 1938 en 26 
November 1945; voorts 

Besloten hebbend een Verdrag te sluiten 
om te voorzien in een behoorlijke instand
houding van de walvisstand om op deze wijze 
een geregelde ontwikkeling van het walvis
bedrijf mogelijk te maken, 

Zijn het volgende overeengekomen: 

Artikel I 
I. Tot dit Verdrag behoort het hieraan 

toegevoegde Reglement. 
Alle verwijzingen naar het Verdrag zullen 

tevens als verwijzing naar het· Reglement 
worden beschouwd, het~ij in zijn tegenwoor
dige bewoordingen of zoals gewijzigd in over
eenstemming met de bepalingen van arti 
kel V. 

2. Dit Verdrag is van toepassing op 
fabrieksschepen, landstations en jagers, d ie 
onder de rechtsbevoegdheid van de Verdrag
sluitende Regeringen vallen, alsmede op alle 
wateren, waar de walvisvangst wordt uitge
oefend door zulke fabrieksschepen, landsta
tions en jagers. 

Artikel II 
In dit Verdrag wordt verst aan onder: 
1 . .,fabrieksschip": een schip, waarin of 

waarop walvissen geheel of gedeeltelijk ver
werkt worden; 

2. - .,landstation": een bedrijf op het land, 
waar walvissen geheel of gedeeltelijk ver
werkt worden ; 

3. .,jager": een schip, dat gebruikt wordt 
voor het jagen op, vangen, slepen, achter
volgen of opsporen van walvissen; 

4 . .,verdragsluitende R egering": elke rege
ring, die haar acte van ratificatie heeft neer
gelegd of van haar toetreding tot dit Verdrag 
heeft kennis gegeven. 

Artikel III 
1. De verdragsluitende Regeringen komen 

overeen een Internationale Walvis Commissie 
in te stellen, hierna te noemen de Commissie, 
die zal zijn samengesteld uit een lid van iedere 
verdragsluitende Regering. Elk lid heeft een 
stem en mag vergezeld worden door één of 
meer deskundigen en adviseurs. 

2. De Commissie kiest uit haar eigen leden 
een voorzitter en een vice-voorzitter en stelt 
haar eigen huishoudelijk reglement vast. Be
sluiten van de Commissie worden genomen 
bij gewone meerderheid van de door haar 
leden uitgebrachte . stemmen, behoudens dat 
een 3/4 meerderheid van de door haar leden 
uitgebrachte stemmen vereist wordt voor 
handelingen volgens artikel V. Het huishou
delijk reglement kan voorzien in beslissingen 
buiten de vergaderingen van de Commissie. 

3. De Commissie kan haar eigen secretaris 
en personeel benoemen. 

4. De Commissie kan uit haar eigen leden 
en deskundigen of adviseurs speciale com
missies samenstellen. 

5. De uitgaven van elk lid van de Commis-
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sie en zijn deskundigen en adviseurs worden 
vastgesteld en betaald door zijn eigen Rege
ring. 

6. Aannemende, dat gespecialiseerde orga
nisaties, die in betrekking staan tot de 
Verenigde Naties, zich zullen bezig houden 
met de instandhouding en ontwikkeling van 
de walvisvangst en met de producten, welke 
daaruit verkregen worden en dat het wense
lijk is het waarnemen van dubbele functies 
te vermijden, zullen de verdragsluitende Re
geringen, binnen twee jaar na het van kracht 
worden van dit Verdrag onderling overleg 
plegen over de vraag of de Commissie onder
gebracht zal worden bij een gespecialiseerde 
organisatie, die in betrekking staat tot de 
Verenigde Naties. 

7. Intussen treft de Regering van Groot
Brittannië en Noord-Ierland, in overleg met 
de andere verdragsluitende Regeringen, 
maatregelen om de eerste vergadering van 
de Commissie bijeen te roepen en maakt zij 
een aanvang met het hierboven in lid 6 
bedoelde onderlinge overleg. 

8. Daarna volgende vergaderingen van de 
Commissie worden bijeengeroepen, wanneer 
de Commissie zulks bepaalt. 

Artikel IV t 
I. De Commissie kan in samenwerking me 

óf door middel van onafhankelijke instantie 
van de verdragsluitende Regeringen of andere 
publieké of particuliere instanties, instellin" 
gen of organisaties, dan wel zelfstandig: 

a. studies en onderzoekingen met betrek
king tot walvissen en de walvisvangst aan
moedigen, aanbevelen, of indien nodig, orga
niseren ; 

b. statistische gegevens betreffende de 
positie en het verloop van de walvisstand en 
de invloed van de walvisvangst daarop ver
zamelen en analyseren; 

c. mededelingen betreffende de methoden 
voor de instandhouding en vermeerdering 
van het aantal walvissen bestuderen, contro
leren en verspreiden. 

2. De Commissie treft regelingen voor de 
publicatie van rapporten over haar werk
zaamheden en kan zelfstandig of in samen
werking met het " Internationaal Bureau for 
Whaling Statistics" te Sandefjord in Noor
wegen en andere organisaties en bureaux 
rapporten publiceren, die verband houden 
met walvissen en de walvisvangst. 

Artikel V 
x. De Commissie kan van tijd tot tijd de 

bepalingen van het Reglement wijzigen door 
regelingen te treffen met betrekking tot de 
instandhouding en exploitatie van de wal
visvoorraden, waarbij zij vaststelt: 

a. beschermde en onbeschermde soorten; 
b. open en gesloten seizoenen; 
c. open en gesloten wateren met inbegrip 

van reservaten; 
d. minimum en maximum maten voor elke 

soort; 
e. tijd, methoden en intensiteit van de 

walvisvangst (met inbegrip van maximum
vangsten van walvissen in elk seizoen); 

f. type en specificatie van gereedschappen 
en apparaten en toestellen, die mogen worden 
gebruikt; 

g. meetmethoden, en 
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h. opgaven van de vangst en andere sta
tistische en biologische gegevens te ver
strekken. 

2. Deze wijzigingen van het Reglement: 
a. zullen zijn die, welke nodig zijn om de 

doelstellingen van dit Verdrag uit te voeren 
en de instandhouding, de ontwikkeling en de 
optimale benutting van de walvisvoorraden 
te waarborgen; 

b. zullen gebaseerd zijn op wetenschappe
.lijke bevindingen; 

c. zullen geen beperkingen inhouden ten 
aanzien van het aantal of de nationaliteit 
van fabrieksschepen of landstations, noch 
speciale quota toekennen aan een fabrieks
schip of landstation of aan een groep van 
fabrieksschepen of landstations; 

d. zullen rekening houden met de belangen 
van de consumenten van walvisproducten en 
de walvisindustrie. 

3. Een wijziging als bovenbedoeld wordt 
voor de verdragsluitende Regeringen van 
kracht negentig dagen nadat de Commissie 
de verdragsluitende Regeringen van die wij
ziging mededeling heeft gedaan, met dien 
verstande, dat : 

a. wanneer een Regering aan de Commissie 
bezwaar te kennen geeft ten aanzien van 
enige wijziging alvorens deze negentig dagen 
zijn verstreken, de wijziging voor geen enkele 
Regering van kracht wordt alvorens wederom 
negentig dagen zijn verstreken; 

b. elke andere Regering daarna van haar 
bezwaar tegen de wijziging kennis geven kan 
op een willekeurig tijdstip vóór het verstrij
ken van de extra termijn van negentig dagen, 
of wel vóór het verstrijken van dertig dagen 
vanaf de datum van ontvangst van het 
jongste bezwaarschrift, ontvangen gedurende 
die extra termijn van negentig dagen, onver
schillig op welke datum dit gebeurt is, en 

c. de wijziging vervolgens van kracht 
wordt voor alle verdragsluitende Regeringen, 
die geen bezwaren hebben ingediend, doch 
voor een R egering, die op voornoemde wijze 
bezwaar maakte, niet van kracht wordt vóól' 
de datum waarop het bezwaarschrift wordt 
ingetrokken. Onmiddellijk na ontvangst van 
elk bezwaarschrift en elk bericht van in
trekking, doet de Commissie daarvan aan 
iedere verdragsluitende Regering mededeling, 
die de ontvangst van alle berichten van wijzi
ging, bezwaarschriften en berichten van in
trekking bevestigt. 

4. Geen wijzigingen worden van kracht 
vóór I Juli 1949. 

Artikel VI 
De Commissie kan van tijd tot tijd aan 

alle of een der verdragsluitende Regeringen 
aanbevelingen zenden betreffende alle aan
gelegenheden, die in verband staan met wal
vissen of de walvisvangst en met de doelstel
lingen van dit Verdrag. 

Artikel VII 
De verdragsluitende Regeringen zorgen 

voor prompte toezending aan het Internatio
nal Bureau for Whaling Statistics te Sande
fjord in Noorwegen, of aan die instelling die 
de Commissie zal aanwijzen, van kennisge
vingen alsmede van statistische en andere 
gegevens, die op grond van dit Verdrag ver
eist worden en wel in zodanige vorm en op 
zodanige wijze als de Commissie voorschrijft. 
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Artikel VIII 

I. In afwijking van de bepalingen vervat 
i n dit Verdrag, kan iedere verdragsluitende 
Regering aan haar landgenoten een speciale 
vergunning verlenen, op grond waarvan zij 
walvissen voor wetenschappelijke doeleinden 
mogen doden, vangen en verwerken met 
inachtneming van de beperkingen betreffende 
het aantal en van de overige voorwaarden, 
die de verdragsluitende Regering noodzake
lijk acht, terwijl de voorschriften van d it 
Verdrag niet van toepassing zijn op het 
doden, vangen en verwerken van walvissen 
in overeenstemming met de bepalingen van 
dit artikel. Iedere verdragsluitende Regering 
is gehouden de Commissie van een zodanige 
door haar verleende machtiging onverwijld 
in kennis te stellen. Iedere verdragsluitende 
R egering is bevoegd te allen tijde een door 
haar op grond van dit artikel verleende speci
ale vergunning in te trekken. 

2. Alle krachtens genoemde vergunning 
gevangen walvissen moeten zo volledig mo
gelijk verwerkt worden en de verkregen pro
ducten dienen overeenkomstig de aanwijzin
gen van de Regering, die de vergunning 
verleend heeft, te worden aangewend. 

3. Elke verdragsluitende Regering zal aan 
een door de Commissie aan te wijzen instan
tie, binnen de grenzen van het mogelijke en 
met tussenpozen van niet langer dan een 
jaar, alle wetenschappelijke gegevens ver
strekken, waarover zij met betrekking tot 
walvissen en de walvisva ngst beschikt, als
mede de resultaten van de op grond van de 
bepalingen van lid r van dit artikel en van 
de bepalingen van artikel IV gedane onder
zoekingen. 

4. In aanmerking nemende, dat het gere
geld verzamelen en analyseren van biologi
sche gegevens, in verband met de werkzaam
heden der fabrieksschepen en landstations, 
onontbeerlijk is voor een goede en verstandige 
uitoefening der walvisvangst , nemen de ver
dragsluitende Regeringen alle mogelijke 
maatregelen ter verkrijging van die gegevens. 

Artikel IX 
I. Iedere verdragsluitende Regering neemt 

de geëigende maatregelen om de toepassing 
van de bepalingen van dit Verdrag en de 
bestraffing van overtredingen van genoemde 
bepalingen te waarborgen gedurende de werk
zaamheden, verricht door personen of sche
pen, die onder haar rechtsbevoegdheid vallen. 

2 . Er mag geen premie of andere beloning, 
berekend naar de resultaten van hun werk, 
betaald worden aan harpoeniers of beman
ningen van de jagers, voor walvissen, die op 
grond van dit Verdrag niet mogen worden 
gevangen. 

3. Bij inbreuk op of overtreding van dit 
Verdrag, wordt gerechtelijke vervolging inge
steld door de Regering, die hierover rechts
bevoegdheid heeft. 

4, Elke verdragsluitende R egering ver
strekt aan de Commissie volledige bijzonder
heden overeenkomstig de rapporten van haar 
inspecteurs omtrent iedere inbreuk op de 
bepalingen van dit Verdrag, gepleegd door 
personen of schepen, die onder de rechtsbe
voegdheid van de betrokken Regering vallen. 
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Deze gegevens moeten een verklaring inhou
den betreffende de ten aanzien van de ge
pleegde inbreuk genomen maatregelen, als
mede de opgelegde straffen. 

Artikel X 
I. Dit Verdrag wordt bekrachtigd en de 

bekrachtigingsoorkonden worden gedepo
neerd bij de Regering van de Verenigde Sta
ten van Amerika . 

2 . Elke Regering, die dit Verdrag niet 
heeft getekend, kan, nadat het van kracht 
geworden is, toetreden. Dit geschiedt door 
een schriftelijke mededeling aan de Regering 
van de Verenigde Staten van Amerika. 

3. De Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika zal alle Regeringen, die dit 
Verdrag getekend hebben of zijn toegetreden, 
op de hoogte houden van alle ontvangen be
krachtigingsoorkonden en berichten van toe
treding. 

4. Nadat de betreffende bekrachtigings
oorkonden door ten minste zes van de onder
tekenende Regeringen, waaronder de Regerin
gen van Nederland, Noorwegen, de Unie van 
Socialistische Sovjet Republieken, het Ver
enigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland en de Verenigde Staten van 
Amerika, zijn gedeponeerd, wordt dit Verdrag 
van kracht ten aanzien van genoemde Rege
ringen en wordt het ten aanzien van iedere 
andere Regering, die het bekrachtigt of op 
een later tijdstip toetreedt, van kracht vanaf 
de dag, waarop deze haar bekrachtigingsoor
konde deponeert of waarop haar bericht van 
toetreding ontvangen wordt. 

s. De bepalingen van het Reglement zijn 
niet vóór l Juli 1948 van toepassing. De 
wijzigingen van het R eglement, die op grond 
van artikel V zijn aangenomen, zijn niet vóór 
1 Juli r949 van toepassing. 

Artikel XI 
Elke verdragsluitende Regering kan elk 

jaar op 30 Juni het Verdrag opzeggen, door 
op of vóór 1 Januari van datzelfde jaar aan 
de Regering van de Verenigde Staten van 
Amerika haar opzegging mede te delen, die 
op haar beurt, na ontvangst van deze op
zegging, hiervan onverwij ld aan de andere 
verdragsluitende Regeringen kennis geeft. 
E lke andere verdragsluitende Regering kan 
eveneens binnen één maand na ontvangst 
van een afschrift van een zodanige door de 
Regering van de Verenigde Staten van Ame
rika verzonden mededeling, opzeggen, zodat 
het Verdrag voor de betreffende Regering op 
30 Juni van hetzelfde jaar ophoudt van 
kracht te zijn. Het Verdrag draagt als datum 
de dag, waarop het ter ondertekening wordt 
neergelegd en wordt gedurende een periode 
van 14 dagen daarna ter ondertekening neer
gelegd. 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, 
die te dien einde behoorlijk gemachtigd zijn, 
dit Verdrag getekend hebben. 

Gedaan te W ashington op 2 December 
r946, in de Engelse taal. 

Het origineel wordt nedergelegd in het 
archief van de Regering van de Verenigde 
Staten van Amerika, door welke R egering 
gewaarmerkte afschriften zullen worden toe-
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gezonden aan alle ondertekenende en toege
treden Regeringen. 
Voor Argentinië: 

ÛSCAR IVANISSEVICH. 
JosÈ MANUEL MONETA. 
GUILLERMO BROWN. 
PEDRO H. BRUNO VIDELA. 

Voor het Gemenebest van Australië: 
FRANCIS F . ANDERSON. 

Voor Brazilië: 
PAULO FROES DA CRUZ. 

Voor Canada: 
H.H. WRONB. 
H . A . ScoTT. 

Voor Chili: 
AGUSTIN R. EDWARDS. 

Voor Denemarken: 
PETER FRIEDRICH ERICHSEN. 

Voor Frankrijk: 
FRANCIS LACOSTE. 

Voor Nederland : 
D. J. VAN DIJK. 

Voor Nieuw-Zeeland: 
Guv R!CHARDSON PowLES. 

Voor Noorwegen: 
BlRGER BERGERSEN. 

Voor P eru: 
CARl os RoTALDE. 

Voor de Unie van Socialistische Sovjet 
Republieken: 

ALEXANDER S. BOGDANOV. 
EUGINE l. NlKISHIN . 

Voor het Verenigd Koninkrijk van Groot
Brittannië en Noord-Ierla nd: 

A. T. A. DoBSON. 

Voor de Verenigde Staten van Amerika : 
REMINGTON KELLOGG. 
IRA N . GABRIELSON. 
WILLIAM E. S. FLORY. 

Voor de Unie van Zuid-Afrika . 
H. T. ANDREWS. 

RE GLEMENT 
I. a. Er moeten ten m inste twee ( Ontro

leurs ter walvisvaart aanwezig zijn op elk 
fabrieksschip, ten einde het dagelijks to zich
gedurende 24 uur uit te oefenen. Deze co ., trot 
leurs worden door de Regering, onder wier 
rechtsbevoegdheid het fabrieksschip v ,it, 
benoemd en bezoldigd . 

b. Op elk landstation wordt voldoende 
controle gehouden. De op ieder landstation 
in dienst zijnde inspecteurs worden bezoldigd 
en benoemd door de Regering, onder wier 
rechtsbevoegdheid het betrokken landstation 
valt. 

2. Het is verboden Grijze Walvissen of 
Echte Walvissen te vangen of te doden, be
halve wanneer het vlees en de producten van 
deze walvissen uitsluitend bestemd worden 
voor de plaatselijke consumptie van de in
heemse bevolking. 

3. Het is verboden jonge walvissen, wal
vissen die gezoogd worden of vrouwelijke 
walvissen, die vergezeld worden door jonge 
dieren of dieren, die gezoogd worden te 
vangen of te doden. 

4 . Het is verboden een fabrieksschip of 
een daarbij behorende jager voor het vangen 
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of verwerken van Baardwalvissen in een van 
de volgende gebieden te gebruiken: 

a. in de wateren gelegen ten Noorden van 
66° N .B. , behalve dat ten Oosten van 150° 
0.L. om de Oost gaande tot 140° W.L. het 
vangen en doden van Baardwalvissen door 
een fabrieksschip of een jager tussen 66° 
N.B. en 72° N.B. toegestaan wordt ; 

b. in de Atlantische Oceaan en daarbij 
behorende wateren ten Noorden van 40° Z.B.; 

c. in de Stille Oceaan en de daarb~ beho
rende wateren ten Oosten van 150 W.L. 
tussen 40° Z.B. en 35° N.B.; 

d. in de Stille Oceaan en daarbij behorende 
wateren ten Westen van 150° W.L. , tussen 
40° Z .B. en 20° N.B. ; 

e. in de Indische Oceaan en daarbij beho
rende wateren ten Noorden van 40° Z.B. 

5. Het is verboden een fabrieksschip of een 
daarbij behorende jager te gebruiken voor 
het vangen of verwerken van Baardwalvissen 
in de wateren gelegen ten Zuiden van 40° 
Z.B. , van 70° W.L. westwaarts gaande tot 
160° W .L. 

6. Het is verboden een fabrieksschip of een 
daarbij behorende jager te gebruiken voor 
het vangen of verwerken van Bultruggen in 
alle wateren gelegen ten Zuiden van 40° Z.B . 

7. a. H et is verboden een fabrieksschip of 
een daarb ij behorende jager te gebruiken 
v;oor het vangen of verwerken van Baardwal
vissen in alle wateren gelegen ten Zuiden 
van 40° Z.B ., behalve gedurende de periode 
tussen IS December en I April daaropvol
gend, beide dagen inbegrepen. 

b. In afwijking van bovengenoemd ver
werkingsverbod, gedurende een gesloten sei
zoen, mag het verwerken van walvissen, die 
gedurende een open seizoen gevangen zijn, 
na het einde van dit seizoen voltooid worden 

8. a. Het aantal Baardwalvissen, geduren
de een open seizoen gevangen in alle wateren 
ten Zuiden van 40° Z.B. door jagers behoren
de b ij fabrieksschepen die onder de rechts
bevoegdheid van de verdragsluitende Rege
ringen vallen, mag het aantal van 16000 
walviseenheden (,,Blue Whale Units) " niet 
overschrijden. 

b. Ter uitvoering van lid 8a wordt voor 
de berekening van het aantal Blue Whale 
Units aangenomen, dat een Blue Whale Unit 
(één Blauwe Vinvis) gelijk is aan : 

I. twee Gewone Vinvissen of 
2. 2½ Bultruggen of 
3. 6 Noordse Vinvissen. 
c. Er moeten gegevens worden verstrekt 

overeenkomstig de bepalingen van artikel 
VII van het Verdrag, binnen twee dagen na 
het einde van iedere kalenderweek, t. a. v. 
het aantal Blue Whale Units, dat in alle 
wateren gelegen ten Zuiden van 40° Z .B. 
gevangen is door alle jagers behorende bij 
fabrieksschepen, die onder de rechtsbevoegd
heid van de betrokken verdragsluitende Re
gering vallen. 

d. Indien het waarschijnlijk zou blijken, 
dat de maximum hoeveelheid walvissen, ge
noemd in lid 8a vóór I April van enig jaar 
bereikt zal worden, dan stelt de Commissie 
of een door de Commissie aan te wijzen in
stantie op grond van de verstrekte gegevens, 
de datum vast, waarop de maximum hoe
veelheid walvissen geacht zal worden bereikt 
te zijn en stelt zij iedere verdragsluitende 
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Regering ten minste twee weken van te voren 
van deze datum op de hoogte. Het vangen 
van Baardwalvissen door jagers, behorende 
bij fabrieksschepen, in alle wateren gelegen 
ten Zuiden van 40° Z .B ., na de op deze wijze 
vastgestelde datum, is onwettig. 

e. Van ieder fabrieksschip, dat gebruikt 
zal worden om werkzaamheden te verrichten 
j, v. m. de walvisvangst in alle wateren ten 
Zuiden van 40° Z.B. moet mededeling worden 
gedaan, overeenkomstig de bepalingen vervat 
in Artikel VII van het Verdrag. 

9. Het is verboden Blauwe Vinvisse n, 
Gewone Vinvissen, Noordse Vinvissen, Bult
ruggen of Potvissen te vangen of te doden, 
die niet de volgende lengte bereikt hebben: 
a. Blauwe Vinvissen 70 voet (2r,30 m) 
b. Gewone Vinvissen. 55 voet (r6,8o m) 
c. Noordse Vinvissen ... 40 voet (r2,20 m) 
d. Bultruggen. . . · .. . 35 voet (ro,70 m) 
e. Potvissen . . . . . . 35 voet (ro,70 m) 

Er mogen echter Blauwe Vinvissen van 
niet minder dan 65 voet (r9,80 m), Gewone 
Vinvissen van niet minder dan 50 voet (r5,20 
m) en Noordse Vinvissen van niet minder dan 
35 voet (ro,70 m) lengte worden gevangen en 
aan de landstatio'ns afgeleverd, mits het vlees 
van zulke walvissen gebruikt wordt voor de 
plaatselijke consumptie als menselijk of dier
lijk voedsel. 

De walvissen moeten zo nauwkeurig moge
lijk gemeten worden, wanneer ze aan dek of 
op het platvorm liggen , door middel van een 
stalen meetband waarvan het uiteinde bij 
het nulpunt voorzien is van een pen, die in 
het dek gestoken kan worden, precies ter 
hoogte van een der uiteinden van de walvis. 
Deze stalen meetband moet in een rechte 
lijn evenwijdig aan het lichaam van de walvis 
gestrekt worden en precies ter hoogte van 
het andere uiteinde worden afgelezen. Onder 
de uiteinden van de walvis worden hier ver
staan: de punt van de bovenkaak en de 
inkeping in de staartvin. De lengte dient,.na 
nauwkeurig te zijn afgelezen tot op de naast
bijliggende gehele voet te worden afgerond, 
d. w. z. dat een walvis met een lengte tussen 
75 voet 6 duim en 76 voet 6 duim moet 
worden opgetekend als een walvis van 76 
voet lengte, en een walvis met een lengte 
tussen 76 voet 6 duim en 77 voet 6 duim moet 
worden opgetekend als een walvis van 77 
voet lengte. 

Elke walvis, waarvan de lengte precies op 
een halve voet uitkomt, moet worden opge
tekend met een lengte naar boven afgerond, 
d.w.z. dat een walvis met een lengte van 
76 voet 6 duim precies, opgetekend wordt 
als hebbende een lengte van 77 voet. 

ro. H et is in alle gebieden of wateren 
verboden een landstation of daarbij behoren
de jager langer dan zes maanden per twaalf 
maanden voor de vangst of bewerking van 
Baardwalvissen te gebruiken, met dien ver
stande, dat die toegestane periode van zes 
maanden niet onderbroken mag w orden. 

r r. Het is verboden een fabrieksschip, 
dat in de wateren ten Zuiden van 40°Z.B. 
gedurende een seizoen in bedrijf is geweest om 
Baardwalvissen te verwerken, binnen een 
jaar na het einde van dat seizoen voor het
zelfde doel elders te gebruiken. 

12. a. Alle gevangen walv.issen moeten 
worden afgeleverd aan het fabrieksschip of 
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landstation en alle delen van deze walvissen 
moeten door uitkoken of door een andere 
methode worden verwerkt. Een uitzondering 
kan worden gemaakt voor de inwendige orga
nen, de baarden en borstvinnen van alle 
walvissen, voor het vlees van Potvissen en 
voor de delen van walvissen, die bestemd 
zijn voor menselijke of dierlijke voeding. 

b. De volledige verwerking van kadavers 
van " Dauhval" en van als stootkussen ge
bruikte walvissen, wordt niet vereist in die 
gevallen, waarin het vlees of de beenderen 
van deze walvissen in slechte staat verkeren. 

r3. Het vangen van walvissen , voor afle
vering aan een fabrieksschip, wordt door de 
gezagvoerder of degene, die de leiding heeft 
op dat schip zo geregeld of beperkt, dat geen 
kadaver van een walvis (uitgezonderd dat van 
een als stootkussen gebruikte walvis) langer 
in zee blijft dan 33 uur gerekend vanaf de 
t ij d van het doden tot de tijd, waarop het 
aan dek van het fabrieksschip is gehaald om 
te worden verwerkt. Alle jagers, die deelne
men aan het vangen van walvissen, moeten 
het fabrieksschip door middel van de radio 
in kennis stellen van het ogenblik, waarop 
iedere walvis gevangen is. 

14. De harpoeniers (gunners) en de be
manningen van de fabrieksschepen, land
stations en jagers moeten op zodanige voor
waarden worden aangenomen, dat hun belo
ning voor een groot deel af zal hangen van 
factoren als soort, lengte en opbrengst van de 
gevangen walvissen en niet alleen van hun 
aantal. Er mag geen premie of andere belo
ning betaald worden aan harpoeniers of aan 
bemanningen van jagers voor het vangen van 
lacterende walvissen. 

r5. Afschriften van alle wetten en officiële 
reglementen betreffende walvissen en de wal
visvangst , alsmede alle in deze wetten en 
reglementen aangebrachte wijzigingen, moe
ten aan de Commissie worden overgelegd. 

r6 . Overeenkomstig de bepalingen van 
artikel VII van dit Verdrag, moeten de 
volgende statistische gegevens betreffende 
alle fabrieksschepen en landstations verstrekt 
worden: 

a. het aantal gevangen walvissen van elke 
soort en het aantal, dat daarvan verloren is 
gegaan, alsm ede het aantal, dat door elk 
fabrieksschip of door ieder landstation ver
werkt is; 

b. de totale hoeveelheden olie van elke 
kwaliteit en de hoeveelheden vleesmeel, 
kunstmest (guano) en andere oroducten van 
de walvis, alsmede 

c. met betrekking tot iedere in een fa. 
brieksschip of landstation verwerkte walvis: 

de datum van en ongeveer de lengte en 
breedte van de plaats van de vangst , de soort 
en het geslacht van de walvis, zijn lengte en, 
als zij een fo etus bevat, de lengte en als het 
vast te stellen is, het geslacht hiervan. De 
hierboven onder a en c genoemde gegevens 
zullen op het moment van de controle vast
gelegd worden en alle gegevens, die men 
eventueel verzameld of verkregen heeft over 
de voortplantingsgebieden en de trekroutes 
van walvissen moeten eveneens aan de Com
missie verstrekt worden. 

Bij het verstrekken van deze gegevens 
moeten de volgende bijzonderheden worden 
opgegeven: 

l 

1 
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a. de naam en de bruto-tonnage van elk 
fabrieksschip; 

b. het aantal en de totale bruto-tonnage 
van de jagers; 

c. een lijst van de landstations, die gedu
rende de betreffende periode in bedrijf waren. 

17. In afwijking van de definitie van 
"landstation" gegeven in artikel II van het 
Verdrag, is een fabrieksschip , dat onder de 
rechtsbevoegdheid van een verdragsluitende 
Regering valt ·en dat uitsluitend in de terri
toriale wateren van de betrokken Regering 
in bedrijf is, gebonden aan de reglementen 
betreffende in bedrijf zijnde landstations in 
de volgende gebieden: 

a. aan de kust van Madagascar en onder
horig gebied, en op de westkust van Frans
Afrika; 

b. aan de westkust van Australië, in het 
gebied, bekend onder de naam van Haaien
baai (baie de Requin) en noordwaarts, tot 
aan de Noord-West Kaap, en omvattende de 
Golf van Exmouth en de "King George 
Sound", de haven van Albany inbegrepen; 
en aan de oostkust van Australië in de 
,,Twofold Bay" en de Jervisbaai. 

18. In dit Verdrag wordt verstaan onder: 
,,Baardwalvis" (baleen whale), iedere wal

vis behalve de Tandwalvissen; 
,,Blauwe Vinvis" (blue whale), iedere wal

vis bekend onder de naam van blue whale, 
Sibbald's rorqual of sulphur bottom; 

"Gewone Vinvis" (fin whale), iedere walvis 
bekend onder de naam common finback, 
common rèirqual, finback, finner, fin whale, 
herring whale, razorback of true fin whale; 

"Noordse Vinvis" (sei whale), iedere walvis 
bekend onder de naam van Balaenoptera 
borealis, sei whale, Rudolphi.'s rorqual, pol
Jack whale of coalfish whale, terwijl geacht 
wordt daartoe te behoren de walvis bekend 
onder de naam van Bryde 's vinvis, Balaenop
tera brydei; 

"Grijze Walvis" (gray whale). iedere walvis 
bekend onder de naam van gray whale, 
California gray, devil fish, hard head, mussel 
digger, gray back of rip sack; 

,,Bultrug" (humpback whale), iedere wal
vis bekend onder de naam van bunch, hump
back, humpback whale, humpbacked whale, 
hump whale of hunchbacked whale; 

,,Echte Walvis" (right whale) , iedere wal
vis bekend onder de naam van Atlantic right 
whale, Arctic right whale, Biscayan right 
whale, bowhead, great polar whale, Green
land right whale, Greenland whale, Nord
kaper, North Atlantic right whale, North 
Cape whale, Pacific right whale, Pigmi right 
whale, Southern Pigmy right whale of 
Southern right whale; 

,,Potvis" (sperm whale), iedere walvis be
kend onder de naam van sperm whale, sper
macet whale, cachalot of pot whale; 

,,Dauhval" iedere dode, in drijvende toe
stand gevonden walvis, waarop anderen geen 
rechten laten gelden. 
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7 December 1948. BESLUIT, bepalende de 

bekendmaking in het Staatsblad van de 
op 6 December 1947 te Nanking tussen 
Nederland en China gesloten Lucht
vaartovereenkomst, met bijbehorende 
notawisseling. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de op 6 December 1947 te Nanking 

tussen Nederland en China gesloten Lucht
vaartovereenkomst met bijbehorende nota
wisseling, waarvan een afdruk in de ·Neder
landse en Engelse taal bij dit Besluit is 
gevoegd; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a. i. van de rste Decem
ber, Kabinet en Protocol, N°. 132396; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
de Nederlandse en Engelse tekst ,van 

bovengenoemde Luchtvaartovereenkomst 
met bijbehorende notawisseling, te doen be
kend maken door plaatsing van dit Besluit 
in het Staatsblad.* 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder voor
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 7 December 1948. 
JULIANA. 

De Minister v. Buiten[. Zaken, STIKKER. 

( Uitgeg. II Januari 1949). 

LUCHTVAARTOVEREENKOMST TUS
SEN DE NEDERLANDSE RE GERING 
EN DE REGERING VA DE CHINESE 

REPUBLIEK 

De Nederlandse Regering en de Regering 
van de Chinese Republiek : 

Wensende een overeenkomst te sluiten met 
het doel, zo spoedig mogelijk luchtdiensten 
in te stellen tussen hun onderscheiden grond
gebieden, zijn het volgende overeengekomen: 

Art. 1. Elke Overeenkomstsluitende Partij 
verleent de ander de rechten, vermeld in de 
Bijlage van deze Overeenkomst, met het doel 
de daarin omschreven luchtdiensten in te 
stellen (hierna te noemen "de overeengeko
men diensten" ). 

Art. 2. 1. De overeengekomen diensten 
kunnen onmiddellijk dan wel op een later 
tijdstip, naar verkiezing van de Overeen
komstsluitende Partij, waaraan de rechten 
worden verleend, worden ingesteld, maar niet 
voordat : 

a. de Overeenkomstsluitende Partij, waar
aan de rechten zijn verleend, een luchtvaart
maatschappij of luchtvaartmaatschappijen 
zal hebben aangewezen voor de omschreven 
route of route s; en 

b. de Overeenkomst sluitende Partij, welke 
de rechten verleent, de desbetreffende exploi
tatievergunning aan de betrokken luchtvaart
maatschappij(en) heeft verleend (hetgeen zij, 
met inachtneming van de bepalingen van 
paragraaf (2) van dit Artikel en van Artikel 7 
zo spoedig mogelijk zal doen) onder voorwaar
de, dat een dergelijke instelling in gebieden, 
waar vijandelijkheden plaats hebben of welke 

* De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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militair bezet zijn, of in gebieden, welke 
daarbij betrokken zijn, onderworpen zàl zijn 
aan de goedkeuring van de bevoegde militaire 
autoriteiten. 

2. Van elke aangewezen luchtvaartmaat
schappij kan worden verlangd, dat zij voordat 
zij toestemming krijgt een aanvang te maken 
met de in deze Overeenkomst in beschouwing 
genomen diensten, haar bevoegdheid aan
toont aan de luchtvaartautorite iten van de 
Overeenkomstsluitende Partij, welke de rech
ten verleent krachtens de wetten en voor
schriften, welke gewoonlijk door deze auto
riteiten worden toegepast ten aanzien van de 
exploitatie van commerciële luchtvaartmaat
schappijen. 

Art. 3. Bij de exploitatie van de overeen
gekomen diensten door de aangewezen lucht
vaartmaatschappijen van elk der Overeen
komstsluitende Partijen zullen de belangen 
van de aangewezen luchtvaartmaatschap
pijen van de andere Overeenkomstsluitende 
Partij in aanmerking worden genomen, ten 
einde te voorkomen dat de diensten, welke 
de laatste verschaft op dezelfde route of 
gedeelten daarvan, onredelijk worden getrof
fen. 

Art. 4. I. De kosten, welke elk der Over
eenkomstsluitende Partijen kan opleggen of 
doen opleggen aan de aangewezen luchtvaart
maatschappij(en) van de andere Overeèn
komstsluitende Partij voor het gebruik van 
luchthavens en andere faciliteiten zullen 
billijk en redelijk zijn, en zullen niet hoger 
zijn dan die, welke zouden worden betaald 
voor het gebruik van zulke luchthavens en 
faciliteiten door haar eigen luchtvaartuigen, 
gebezigd op soortgelijke internationale dien
sten. 

2. Ten aanzien van motorbrandstof, smeer
olie en reservedelen, ingevoerd in of aan 
boord genomen van luchtvaartuigen op het 
grondgebied van de ene Overeenkomst slui
tende Partij door of namens de andere Over
eenkomstsluitende Partij of haar aangewezen 
luchtvaartmaatschappijen, en uitsluitend be
stemd voor gebruik door luchtvaartuigen van 
de andere Overeenkomstsluitende Partij, 
wordt voor wat betreft invoerrechten, in
spectiekosten en andere kosten, geheven door 
de eerstgenoemde Overeenkomstsluitende 
Partij , een behandeling toegepast, welke niet 
ongunstiger is dan die, toegestaan aan de 
nationale luchtvaartmaatschappijen, welke 
zich bezig houden met internationaal lucht
vervoer of aan de luchtvaartmaatschappij 
van de meest begunstigde natie. 

3. Luchtvaartuigen van de ene Overeen
komstsluitende Partij, welke gebezigd worden 
op de overeengekomen diensten, en voorraden 
motorbrandstof, smeerolie, reservedelen en 
normale uitrustingsstukken en proviand van 
luchtvaartuigen, welke aan boord blijven van 
zodanige luchtvaartuigen, zijn op het grond
gebied van de andere Overeenkomstslui tende 
Partij vrijgesteld van douanerechten, inspec
tiekosten of soortgelijke rechten en kosten, 
zelfs indien zulke voorraden door zulke lucht
vaartuigen worden gebruikt op vluchten bin
nen dat grondgebied. De onder vorenbedoelde 
vrijstelling vallende goederen mogen slechts 
worden gelost met toestemming van de 
douane-autoriteiten van de andere Over
eenkomstsluitende Partij. De geloste goede-
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ren, die weer zullen moeten worden uitge
voerd, zullen tot aan de wederuitvoer onder 
toezicht van de douane· blijven. 

Art. 5. Geldige bewijzen van luchtwaar
digheid en bewijzen van geschiktheid en ver
gunningen, uitgereikt of geldig verklaard 
door een Overeenkomstsluitende Partij, wor
den voor wat de exploitatie van de overeen
gekomen diensten betreft , door de andere 
Overeenkomstsluitende Partij erkend. Elke 
Overeenkomstsluitende Partij · behoudt zich 
echter het recht voor, voor vluchten boven 
haar eigen grondgebied de erkenning van 
bewijzen van geschiktheid en vergunningen, 
door de andere Overeenkomstsluitende Partij 
of enige andere Staat uitgereikt aan haar ei
gen onderdanen, te weigeren. 

Art. 6. r. De wetten en voorschriften van 
een Overeenkomstsluitende Partij betreffende 
het binnenkomen in of vertrek uit haar grond
gebied door luchtvaartuigen, gebezigd in de 
internationale luchtvaart, of betreffende de 
exploitatie van en het vliegen met zodanige 
luchtvaartuigen tijdens het verblijf binnen 
haar grondgebied, zijn van toepassing op de 
luchtvaartuigen van de andere Overeen
komstsluitende Partij zonder onderscheid 
voor wat betreft nationaliteit, en zullen door 
zulke luchtvaartuigen in acht worden geno
men bij het binnenkomen in en verlaten van, 
of gedurende het verblijf binnen het grond
gebied van die Overeenkomstsluitende Partij. 

2. De wetten en voorschriften van een 
Overeenkomstsluitende Partij betreffende 
het binnenkomen in of v ertrek uit haar grond
gebied van passagiers, bemanning of lading 
van luchtvaartuigen (zoals voorschriften be
treffende binnenkomst, in- en uitklaring, 
immigratie, paspoorten, douane en quaran
taine) zullen van toepassing zijn op de passa
giers, bemanning of lading van de luchtvaar
tuigen van de aangewezen luchtvaartmaat
schappij of luchtvaartmaatschappijen van de 
andere Overeenkomstsluitende Partij gedu
rende het verblijf binnen het grondgebied 
van de eerste Overeenkomstsluitende Partij. 

Art. 7. Overwegend eigendomsrechten daad
werkelijk toezicht van de luchtvaartmaat
schappijen van elk der Overeenkomstslui
tende Partijen, waaraan vergunning is ver
leend krachtens deze Overeenkomst, moet 
berusten bij onderdanen van die Overeen
komstsluitende Partij. Elke Overeenkomst
sluitende Partij behoudt zich het recht voor 
een bewijs of vergunning van enige lucht
vaartmaatschappij van de andere Overeen
komstsluitende Partij te onthouden of te 
herroepen ingeval zulk een luchtvaartmaat
schappij in gebreke blijft de wetten van d.e 
staat over welks grondgebied zij luchtdien
sten onderhoudt, als omschreven in artikel 6 
van deze Overeenkomst, na te komen, of 
anderszins te voldoen aan de voorwaarden, 
waaronder de rechten overeenkomstig deze 
Overeenkomst en haar Bijlage zijn verleend. 

Art. 8. Deze Overeenkomst zal worden 
geregistreerd bij de Internationale Burgerlij
ke Luchtvaart Organisatie . 

Art. 9. Indien een van de Overeenkomst
sluitende Partijen het wenselijk acht de bepa
lingen van de Bijlage van deze Overeenkomst 
te wijzigen, mag zij verzoeken, dat de lucht
vaartautoriteiten van beide Overeenkomst
sluitende Partijen overleg plegen, welk over-
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leg dient aan te vangen binnen een termijn 
van 60 dagen vanaf de datum van het ver
zoek. Wanneer deze autoriteiten tot overeen
stemming komen over wijzigingen van de 
Bijlage, zullen deze wijzigingen van kracht 
worden nadat zij zijn bevestigd door een 
uitwisseling van nota 's langs diplomatieke 
weg. 

Art. 10. Behalve wanneer door deze Over
eenkomst of haar Bijlage anders is overeen
gekomen, zullen geschillen tussen de Over
eenkomstsluitende Partijen betreffende de 
uitlegging of toepassing van deze Overeen
komst of haar Bijlage, welke niet door overleg 
kunnen worden opgelost, voor een adviserend 
rapport worden voorgelegd aan de Raad van 
Internationale Burgerlijke Luchtvaart Orga
nisatie, tenzij de Overeenkomstsluitende Par
tijen overeenkomen het geschil ter beslissing 
voor te leggen aan een in onderling overleg 
tussen de Overeenkomstsluitende Partijen 
samengesteld Scheidsgerecht, of aan enig 
ander persoon of orgaan. De Overeenkomst
sluitende Partijen verbinden zich, zich te 
houden aan de beslissing, welke het gevolg is 
van zodanige arbitrage. 

Art. 11. Met betrekking tot deze Overeen
komst en haar Bijlage, tenzij uit het verband 
anders blijkt, 

a. zal de uitdrukking "luchtvaartautori
teiten" betekenen in het geval van Nederland 
de Directeur-Generaal van de Burgerlijke 
Luchtvaart te 's-Gravenhage of de Directeur 
van Verkeer en Waterstaat in Batavia, zoals 
toepasselijk is, en enig persoon of orgaan 
gemachtigd de functies te vervullen, welke 
thans door genoemàe autoriteiten worden 
vervuld of soortgelijke functies, en in het 
geval van de Chinese Republiek voorlopig de 
Minister van Verkeer, en enig persoon of 
orgaan, gemachtigd de functies te vervullen, 
welke thans door genoemde Minister worden 
vervuld, of soortgelijke functies. 

b. zal de uitd rukking "aangewezen lucht
vaartmaatschappijen" betekenen de lucht
vervoersondernemingen, welke de lucht
vaartautoriteiten van de ene Overeenkomst
sluitende Partij schriftelijk hebben opgegeven 
aan de luchtvaartautoriteiten van de andere 
Overeenkomstsluitende Partij als de lucht
vaartmaatschappijen, door haar ingevolge 
Artikel 2 van de Overeenkomst aangewezen 
voor de routes, omschreven in deze kennis
geving. 

c. zal de uitdrukking " grondgebied" de 
betekenis hebben, welke daarvoor is vastge
steld in Artikel 2 van het Verdrag inzake de 
Internationale Burgerlijke Luchtvaart, gete
kend te Chicago op 7 December 1944. 

d. zullen de definities in de paragrafen a, 
ben d van Artike l 96 van het Verdrag inzake 
de Internationale Burgerlijke Luchtvaart, 
getekend te Chicago op 7 December 1944, 
van toepassing zijn. 

e. zal de uitdrukking "capaciteit" beteke
nen het totaal over enige gegeven termijn van 
de beschikbare passagiersplaatsen en vracht
en postruimte van de luchtvaartuigen, welke 
op de routes worden gebezigd. 

Art. 12. r. Deze Overeenkomst zal van 
kracht blijven voor een termijn van vier jaar, 
tenzij zij voor die tijd wordt beëindigd over
eenkomstig de hieronder omschreven werk
wijze, of wordt vernieuwd door een uitwisse-
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ling van nota's langs diplomatieke weg. 
2 . Elk der Overeenkomstsluitende Partijen 

kan te allen tijde aan de andere mededeling 
doen van haar wens deze Overeenkomst te 
beëindigen; wanneer zulk een mededeling 
wordt gedaan, zal deze Overeenkomst ophou
den te bestaan 12 maanden na het tijdstip, 
waarop de mededeling door de andere Over
eenkomstsluitende Partij werd ontvangen, 
tenzij de mededeling van opzegging in onder
ling overleg wordt ingetrokken, voordat die 
termijn is verstreken. 

3. Zulk een mededeling van opzegging zal 
te gelijkertijd worden gedaan aan de Inter
nationale Burgerlijke Luchtvaart Organisatie. 

Indien van de ontvangst van de medede
ling door de andere Overeenkomstsluitende 
Partij geen bevestiging wordt ontvangen, zal 
zulk een mededeling geacht zijn te zijn ont
vangen, veertien dagen na de ontvangst van 
de mededeling door de Internationale Bur
gerlijke Luchtvaart Organisatie. 

Art. 13. Deze Overeenkomst is in tweevoud 
opgesteld in de Nederlandse, Chinese en 
Engelse taal. In geval van een afwijking in 
de uitlegging, zal de Engelse tekst authentiek 
zijn. 

Art. 14. Deze Overeenkomst treedt in wer
king op de dag van ondertekening. 

Gedaan te Nanking, de zesde dag van 
December negentienhonderd zeven en veer
tig, overeenkomende met de zesde dag van 
de twaalfde maand van het zes en dertigste 
jaar van de Chinese Republiek. 

Voor de Nederlandse Regering: 
VAN AERSSEN BEVEREN. 

Voor de Regering van de Chinese ~epu
bliek: 

WANG SHlH-CHlEH. 

BIJLAGE 

1. 
De Regering van de Chinese Republiek 

verleent aan de Nederlandse Regering het 
recht luchtdiensten te exploiteren door een 
of meer door laatstgenoemde aangewezen 
luchtvaartmaatschappijen naar of over pun
ten binnen Chinees grondgebied op de vol
gende routes, via tussenliggende punten en 
verder in beide richtingen: 

a. Nederland via punten in Europa, Noord
Afrika, het Nabije Oosten, India, Birma en 
Siam naar Kunming, Canton en/of Shanghai 
en verder via een route over de Stille Oceaan 
naar de Verenigde Staten; 

b. Nederlands Oost-Indië (Indonesië) via 
punten in Malakka, Siam en Indo-China naar 
Cant on, Shanghai en/of Tientsin; 

c. Nederlands Oost-Indië (Indonesië) via 
de Philippijnen naar Canton, Shanghai en/of 
Tientsin. 

Enig punt of alle punten van de route 
mogen naar verkiezing van de aangewezen 
luchtvaartmaatschappij op enige of alle 
vluchten worden weggelaten. 

Il. 
De Nederlandse Regering verleent aan de 

Regering van de Chinese Republiek het recht 
luchtdiensten te exploiteren door een of meer 
door laatstgenoemde aangewezen luchtvaart
maatschappijen, naar of over punten binnen 
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Nederland~ grondgebied op de volgende 
routes, via tussenliggende punten en verder 
in beide richtingen: 

a. De Chinese Republiek via punten in 
Indo-China, Siam, Birma, India, het Nabije 
Oosten, Noord-Afrika, Europa naar Amster
dam, en verder naar de Scandinaviscqe lan
den, het Britse Eilandenrijk en/of Noord• 
Amerika; -

b. De Chinese Republiek via punten in 
Indo-China, Siam, Malakka, Singapore, Brits 
Noord-Borneo naar Medan, Palembang, Ba
tavia, Soerabaia en/ of Balikpapan en ver
der naar Australië en/of Nieuw-Zeeland; 

c. De Chinese Republiek via punten in de 
Philippijnen, Brits Noord-Borneo naar Bata
via, Soerabaja, Balikpapan, Makassar, en/of 
Koepang en verder naar Australië en Nieuw
Zeeland. 

Enig punt of alle punten van de routes 
mogen naar verkiezing van de aangewezen 
luchtvaartmaatschappij op enige of alle 
vluchten worden weggelaten. 

III. 
De door beide Overeenkomstsluitende Par

tijen aangewezen luchtvaartmaatschappijen 
zullen, met het doel de overeengekomen 
diensten onder de voorwaarden van de Over
eenkomst en haar Bijlage te exploiteren, 
binnen het grondgebied van de andere Over
eenkomstsluitende Partij genieten: 

a. het recht van overvliegen en van lan
dingen voor niet-commerciële doeleinden 
(inbegrepen het gebruik van bijkomst ige 
faciliteiten) op luchthavens, aangewezen voor 
internat ionale luchtdiensten of anderszins 
van tijd tot tijd overeengekomen door de 
Overeenkomstsluitende Partijen. 

b. het recht om in geval van nood uit te 
wijken naar enig geschikt luchtvaartterrein. 

c. op de punten, omschreven in deze Bij 
lage, het recht van commerciële binnenkomst 
en vertrek voor passagiers , vracht en post 
in internationaal verkeer, hierbij ingegrepen 
het recht internationaal verkeer op te nemen 
en af te zetten, bestemd voor en komend van 
derde landen. 

IV. 
De Overeenkomstsluitende Partijen komen 

overeen, dat bij het nakomen van bovenge
noemde rechten de volgende beginselen in 
acht zullen worden genomen: 

a. Aan de luchtvaartmaatschappijen van 
beide Overeenkomstsluitende Partijen zal een 
eerlijke en gelijke gelegenheid worden ge
geven om op routes, omschreven in deze 
Bijlage, diensten te onderhouden. 

b. De diensten, door een aangewezen 
luchtvaartmaatschappij krachtens deze Over
eenkomst en haar Bijlage geëxploiteerd, zul 
len als eerste doel behouden het verschaffen 
van een vervoerscapaciteit, welke alleszins 
voldoet aan de behoefte van vervoergelegen
heid tussen het land, waardoor zulk een 
luchtvaartmaatschappij is aangewezen en het 
land van uiteindelijke bestemming van het 
verkeer. 

c. Het recht om internationaal verkeer, 
bestemd voor of komende van derde landen, 
op te nemen of af te zetten op een punt of 
punten van de routes, omschreven in de 
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paragrafen I en II van deze Bijlage, zal 
worden toegepast in overeenstemming met 
de algemene beginselen van ordelijke ont
wikkeling, welke beide Regeringen onder
schrijven en zal onderworpen zijn aan het 
beginsel, dat de vervoerscapaciteit verband 
moet houden. 

i. met de behoefte aan vervoersgelegen
heid tussen het land van herkomst en de 
landen van bestemming; 

ii. met de eisen, welke de exploitatie van 
doorgaande luchtlijnen stelt; en 

iii. met de behoefte aan vervoersgelegen
heid van de gebieden, waarover de luchtlijn 
voert, nadat rekening is gehouden met de 
plaatselijke en regionale diensten. 

d. De luchtvaartautoriteiten van de Over
eenkomstsluitende Partijen zullen, op verzoek 
van een van hen, overleg met elkander plegen 
om vast te stellen of de boven uiteengezette 
beginselen in acht worden genomen door de 
luchtvaartmaatschappijen, aangewezen door 
de Overeenkomstsluitende Partijen. 

e. De door de aangewezen luchtvaartmaat
schappijen van elk der Overeenkomstsluiten
de Partijen te heffen tarieven voor het ver
voer van passagiers en lading zullen als volgt 
worden vastgesteld : 

Aangewezen luchtvaartmaatschappijen van 
beide Overeenkom stsluitende Partijen, wel
ke gelijktijdig op dezelfde of verschillende 
routes diensten onderhouden tussen hetzij 
Nederland en China, hetzij Nederlands-Indië 
en China, zullen in eerste aanleg hun tarieven 
op deze routes of route , te heffen tussen pun
ten binnen de grondgebieden van de Over
eenkomstsluitende Partijen, vaststellen in 
onderling overleg en in overleg met andere 
luchtvaartmaatschappijen, welke op dezelfde 
routes of gedeelten daarvan dienst en onder
houden, of door bemiddeling van de I.A.T.A. 

Alle zodanige tarieven zullen onderworpen 
zijn aan de goedkeuring van de onderscheiden 
Overeenkomstsluitende Partijen. 

Ingeval hetzij de aangewezen luchtvaart
maatschappijen van de Overeenkomstslui
tende Partijen hetzij een conferentie van de 
I.A.T.A. er niet in slagen over een tarief tot 
overeenstemming te geraken, zullen de Over
eenkomstsluitende Partijen z~f trachten tot 
overeenstemming te komen. Wanneer de 
Overeenkomstsluitende Partijen het niet eens 
kunnen worden, zal het geschilpunt worden 
onderworpen aan arbitrage als bepaald in 
Artikel 10 van deze Overeenkomst. 

f. De tarieven zullen op een redelijk peil 
worden vastgesteld; bij de vaststelling daar
van zal behoorlijk rekening worden gehouden 
met alle terzake dienende factoren, daaronder 
begrepen exploitatiekosten, redelijke winst 
en de tarieven, geheven door andere lucht
vaartmaatschappijen op dezelfde routes, en 
met de aanbevelingen van de I.A.T.A. 

NOTA WISSELING 
(I) 

A. Nota van Zijne Excellentie F. C. Baron 
van Aerssen Beyeren van Voshol, Ambassa
deur der Nederlanden, 

aan zijne Excellentie Dr. Wang Shih-chieh, 
Minister van Buitenlandse Zaken. 
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Nanking, 6 December 1947. 
Excellentie, 
Met betrekking tot de Luchtvaartovereen

komst, die heden getekend is tussen de Rege
ring van de Chinese Republiek en de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden, heb ik 
de eer Uwe Excellentie mede te delen, dat 
het de opvatting van de Nederlandse Rege
ring is, dat: 

1. de exploitatie van de hoofdlijn tussen 
Nederland en China omschreven in de Bijlage 
van de Overeenkomst als Route a 1, de be
staande regionale diensten, welke op gedeel
ten van deze route door China worden ver
schaft, n iet onredelijk zal treffen; 

2. de luchtvaartmaatschappij of lucht
vaartmaatschappijen, welke door Nederland 
zijn aangewezen en die de luchtlijn, omschre
ven in de Bijlage van de Luchtvaartovereen
komst als Route b. I en Route c. 1, zullen 
exploiteren, geen passagiers, vracht of post 
zullen opnemen in Hongkong op hun vluch
ten naar Shanghai, evenmin als te Shanghai 
op hun retourvluchten naar Honkong. 

Mocht het evenwel aan luchtvaartmaat
schappijen van enig derde land, ander dan 
het Verenigd Koninkrijk, worden toegestaan 
om commerciële diensten uit te voeren tussen 
Shanghai en Hongkong, dan zal aan de Ne
derlandse luchtvaartmaatschappijen toestem
ming worden verleend hetzelfde te doen. 

Ik heb de eer Uwe Excellentie te verzoeken, 
·m ij wel te willen bevestigen, dat dit eveneens 
de opvatting is van de Regering van de 
Chinese Republiek. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Uwe Excellentie nogmaals de verzekering te 
geven van mijn bijzondere hoogachting". 

VAN AERSSEN BEYEREN. 

Zijne Excellentie Dr. Wang Shih-chieh, 
Minister van Buitenlandse Zaken der Chinese 

Republiek, 
Nanking. 

(I) 

B. Nota van Zijne Excellentie Dr. Wang
Shih-chieh, Minister van Buitenlandse Zaken, 

aan Zijne Excellentie F . C. Baron van 
Aerssen Beyeren van Voshol, Ambassadeur 
der Nederlanden. 

Nanking, 6 December 1947. 
Excellentie, 
Ik heb de eer de goede ontvangst te beves

tigen van Uwe Excellentie 's nota van heden, 
welke als volgt luidt: 

,,Met betrekking tot de Luchtvaartover
komst, die heden getekend is tussen de Rege
ring van de Chinese Republiek en de Regering 
van het Koninkrijk der Nederlanden, heb ik 
de eer Uwe E xcellentie mede te delen, dat 
het de opvatting van de Nederlandse Rege
r ing is, dat: 

1. de exploitatie van de hoofdlijn tussen 
Nederland en China omschreven in de Bijlage 
van de Overeenkomst als Route a I, de be
staande regionale diensten, welke op gedeel
ten van deze route door China worden ver
schaft, niet onredelijk zal treffen; 

2. de luchtvaartmaatschappij of lucht
vaartmaatschappijen, welke door Nederland 
.zijn aangewezen en die de luchtlijn, omschre-
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ven in de Bijlage van de Luchtvaartovereen
komst als Route b. I en R oute c. 1, zullen 
exploiteren, geen passagiers, vracht of post 
zullen opnemen in Hongkong op hun vluch
ten naar Shanghai, evenmin als te Shanghai 
op hun retourvluchten naar Hongkong. 

Mocht het evenwel aan luchtvaartmaat
schappijen van enig derde land, ander dan 
het Verenigd Koninkrijk, worden toegestaan 
om commerciële d iensten uit te voeren tussen 
Shanghai en Honkong, dan zal aan de Neder
landse luchtvaartmaatschappijen toestem
ming worden verleend hetzelfde te doen. 

Ik heb de eer Uwe Excellentie te verzoeken, 
mij wel te willen bevestigen, dat dit eveneens 
de opvatting is van de R egering van de 
Chinese Republiek. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Uwe Excellentie nogmaals de verzekerin.;: te 
geven van mijn bijzondere hoogachting". 

Ik heb de eer te bevestigen, dat de opvat
ting van de Nederlandse R egering zoals neer
gelegd in Uwer Excellenties nota welke 
hierboven is aangehaald eveneens de opvat
ting vertegenwoordigt van de R egering van 
de Chinese Republiek. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Uwe Excellentie nogmaals de verzekering te 
geven van mijn bijzondere hoogachting. 

w ANG SHIH- CHIEH. 
Zijne Ecxellentie 
F. C. Baron van Aerssen Beyeren van 

Voshol, 
Hare Majesteits Buitengewoon en Gevol

machtigd Ambassadeur, 
Nanking. 

(II) 

A. Nota van Zijne Excellentie F. C. Baron 
van Aerssen Beyeren van Voshol, Ambassa
deur der Nederlanden, 

aan Zijne Excellentie Dr. W ang Shih-chieh, 
Minister van Buitenlandse Zaken. 

Nanking, 6 December r947. 
Excellentie, 
Daar het noodzakelijk is voor de exploitatie 

van de Nederlandse luchtlijnen, voorzien in 
de Luchtvaartovereenkomst welke heden is 
getekend tussen de Regering van de Chinese 
Republiek en de Regering van het Koninkrijk 
der Nederlanden, dat reserve-onderdelen, 
materiaal en andere benodigdheden voor 
reparatie, onderhoud, gronddienst, enz. , in 
China voorhanden zijn, wens ik Haar aan
dacht te vestigen op de gevolgen, welke te 
dien aanzien zouden kunnen voortvloeien uit 
de toepassing van de "Foreign Trade Regu
lations" welke op het ogenblik in China van 
kracht zijn. 

In gevallen, waar de invoer van het boven
genoemde materiaal door deze maatregelen 
wordt beperkt, zal het noodzakelijk zijn, dat 
invoervergunningên worden verstrekt en in 
gevallen, waar de invoer van bovengenoemd 
materiaal volgens deze maatregelen niet is 
toegestaan, zal het noodzakelijk zijn een 
bijzondere ontheffing te verkrijgen van de 
toepassing van de "Foreign Trade R egula
tions" . zodat de Nederlandse luchtvaart
maatschappijen, of hun agenten, in China alle 
materiaal kunnen invoeren, dat zij nodig 
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achten voor de exploitatie van de geprojec
teerde luchtlijnen en hun gronddiensten, zo
wel op hun gewone, dan wel op nood-lan
dingsterreinen. Te dien aanzien wordt ver
ondersteld, dat zodanige vergunningen iullen 
worden afgegeven en dat zodanige ontheffin
gen zullen worden toegestaan en dat de 
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen niet 
ongunstiger zullen worden behandeld dan de 
luchtvaartmaatschappijen van enig derde 
land of de Chinese luchtvaartmaatschappij en 
zelve. 

De Nederlandse luchtvaartmaatschappijen 
zullen een waarborg geven, dat alle materiaal, 
ingevoerd krachtens bovengenoemde bijzon
dere ontheffing, hetwelk niet langer nodig is 
voor de exploitatie van de Nederlandse lucht
diensten, door haar of weer zal worden uitge
voerd, of, mochten zij daarover anders be
schikken, zal worden onderworpen aan de 
voorschriften op de invoer, welke op dat 
ogenblik van kracht zijn. 

Ik heb de eer Uwe Excellentie 's welwillen
de tussenkomst in te roepen voor de verlening 
van de bedoelde faciliteiten aan de lucht
vaartmaatschappij en, welke door Nederland 
zijn aangewezen; en voor te stellen, dat deze 
nota en het antwoord van Uwe Excellentie 
hierop een notawisseling zullen vormen, wel
ke gelijktijdig van kracht zal zijn met de 
Luchtvaartovereenkomst, welke heden is 
ondertekend. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Uwe Excellentie nogmaals de verzekering te 
geven van mijn bijzondere hoogachting. 

VAN AERSSEN BEYEREN. 

Zijne Excellentie Dr. Wang Shih-chieh, 
Minister van Buitenlandse Zaken der Chinese 

Republiek, 
Nanking. 

(II) 

B . Nota.van Zijne Excellentie Dr. Wang
Shih-chieh, Minister van Buitenlandse Zaken, 

aan Zijne Excellentie F. C. Baron van 
Aerssen Beyeren van Voshol, Ambassadeur 
der Nederlanden. 

Nanking, 6 December 1947. 
Excellentie, 
Ik heb de eer de goede ontvangst te beves

tigen van Uw Nota van heden, welke luidt 
als volgt : 

,,Daar het noodzakelijk is voor de exploi
tatie van de Nederlandse luchtlijnen, voor
zien in de Luchtvaartovereenkomst welke 
heden is getekend tussen de Regering van de 
Chinese Republiek en de Regering van het 
Koninkrijk der Nederlanden, dat reserve
onderdelen, materiaal en andere benodigd
heden voor reparatie, onderhoud, grond
dienst, enz., in China voorhanden zijn, wens 
ik Haar aandacht te vestigen op de gevolgen, 
welke te dien aanzien zouden kunnen voort
vloeien uit de toepassing van de "Foreign 
Trade Regulations" welke op het ogenblik 
in China· van kracht zijn. 

In gevallen, waar de invoer van het boven
genoemde materiaal door deze maatregelen 
wordt beperkt, zal het noodzakelijk zijn, dat 
invoervergunningen worden verstrekt en in 
gevallen, waar de in_voer van bovengenoemd 
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materiaal volgens deze maatregelen niet is 
toegestaan, zal het noodzakelijk zijn een 
bijzondere ontheffing te verkrijgen van de 
toepassing van de "Foreign Trade Regela
tions", zodat de Nederlandse luchtvaart
maatschappijen, of hun agenten, in China 
alle materiaal kunnen invoeren, dat zij nodig 
achten voor de exploitatie van de geprojec
teerde luchtlijnen en hun gronddiensten, 
zowel op hun gewone, dan wel op nood-lan
dingsterreinen. Te dien aanzien wordt ver
ondersteld, dat zodanige vergunningen zullen 
worden afgegeven en dat zodanige ontheffin
gen zullen worden toegestaan en dat de 
Nederlandse luchtvaartmaatschappijen niet 
ongunstiger zullen worden behandeld dan de 
luchtvaartmaatschappijen van enig derde 
land of de Chinese luchtvaartmaatschappijen 
zelve. 

De Nederlandse luchtvaartmaatschappij
en zullen een waarborg geven, dat alle materi
aal, ingevoerd krachtens bovengenoemde 
bijzondere ontheffing, hetwelk niet langer 
nodig is voor de exploitatie van de Neder
landse luchtdiensten, door haar of weer zal 
worden uitgevoerd, of mochten zij daarover 
anders beschikken, zal onderworpen ·aan de 
voorschriften op de invoer, welke op dat 
ogenblik van kracht zijn. 

Ik heb de eer Uwe Excellentie's welwillen
de tussenkomst in te. roepen voor de ver
lening van de bedoelde faciliteiten aan de 
luchtvaartmaatschappijen, welke door Ne
derland zijn aangewezen; en voor te stellen, 
dat deze nota en het antwoord van Uwe 
Excellentie hierop een notawisseling zullen 
vormen, welke gelijktijdig van kracht zal zijn 
met de Luchtvaartovereenkomst, welke 
heden is ondertekend. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Uwe Excellentie nogmaals de verzekering te 
geven van mijn bijzondere hoogachting". 

In antwoord daarop heb ik de eer Uwe 
E xcellentie mede te delen, dat de Regering 
van de Chinese Republiek zich in beginsel 
kan verenigen met de verlening van facili
teiten, zoals voorgesteld in Uw Nota. Ter 
verkrijging van deze faciliteiten moeten de 
luchtvaartmaatschappijen, door Nederland 
aangewezen, evenwel voor voorafgaande toe
stemming aan het Bureau voor Burgerlucht
vaartzaken van het Ministerie van Commu
nicaties een lijst indienen van het materiaal, 
dat zij wensen in te voeren, ten einde dit 
Bureau in staat te stellen, een verklaring 
te verstrekken, dat dit materiaal binnen het 
kader van deze Notawisseling valt. 

Ik maak van deze gelegenheid gebruik, 
Uwe Excellentie nogmaals de verzekering 
te geven van mijn bijzondere hoogachting. 

WANG 5HIH-CHIEH. 
Zijne Excellentie 
F. C. Baron van Aerssen Beyeren van 

Voshol , 
Hare Majesteits Buitengewoon en Gevol

machtigd Ambassadeur, 
Nanking. 
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8 December r948. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het academisch statuut 
(verlicht doctoraat examen Nederlands 
recht voor bepaalde groepen Indische 
juristen). 

Wij JULIANA. enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
· 5 October 1948, No. 82813, afdeling Hoger 

Onderwijs en Wetenschappen; 
Overwegende, dat het wenselijk is voor 

hen, die het doctoraal-examen in het Ne
derlandsch-Indisch Recht hebben afgelegd 
en die door de oorlog hun loopbaan in In
donesië niet hebben kunnen voortzetten, de 
mogelijkheid open te stellen om zonder af
legging van het candidaatsexamen een doc
toraalexamen in het Nederlandse recht af 
te leggen; 

Gelet op artikel 131 van de hoger-onder
wijswet; 

Gezien de adviezen van de Senaten der 
Universiteiten; 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 November. 1948, No. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 2 D ecember 1948, No. 
89589, Afdeling Hoger Onderwijs en Weten
schappen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In artikel 4 van het academisch 

statuut, zoals dit laatstelijk is gewijzigd bij 
Ons besluit van 6 Augustus 1948, Staats
blad I 357, wordt na § 5 een nieuwe para
graaf ingevoegd luidende als volgt: 

§ 5a. Hij, die een verklaring van Onze 
Minister van Overzeese Gebiedsdelen kan 
overleggen, dat hij vóór 1 Januari 1946 in 
Indonesië is werkzaam geweest en die: 

a. het doctoraal examen genoemd in 
§ 58 voor die werkzaamheid met goed ge
volg heeft afgelegd, of 

b. het doctoraal examen genoemd in 
§ 58 met goed gevolg heeft afgelegd tussen 
1 Januari 1939 en 1 Januari 1946 met de 
bedoeling om zijn werkzaamheid in Indo
nesië voort te zetten, 

is vrijgesteld van het candidaatsexamen 
genoemd in § 4. 

Voor hem omv,lt het doctoraalexamen 
hetzij het Nederlands burgerlijk recht en 
handelsrecht met de hoofdzaken van het 
Nederlands staatsrecht en strafrecht; 

hetzij het Nederlands staatsrecht en straf
recht met de hoofdzaken van het Neder
lands burgerlijk recht en handelsrecht. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die zijner afkondiging. 

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

Soestdijk, 8 December 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

(Uitgeg. 30 Dec. r948). 
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9 December z948. BESLUIT, houdende 
aanvulling van het Koninklijk besluit 
van 10 Juli 1926 (Staatsblad No. 233) 
tot uitvoering van artikel 19 der Vlees
keuringswet. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 1 November 1948, No. 
1072 E /dossier 2, Afdeling Volksgezondheid; 

Gezien het Koninklijk besluit van 10 Juli 
1926 (Staatsblad No. 233), tot uitvoering 
van artikel 19 der Vleeskeuringswet (Staats
blad 1919, No. 524); 

De Raad van State gehoord (advies van 
23 November 1948, No. 37); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Sociale Zaken van 3 December 
1948, No. 1480 E /dossier 4, Afdeling Volks-
gezondheid; ' 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan artikel 4, onder C, van bovengenoemd 

besluit toe te voegen: 
Tevens mag in vleeswinkels ten verkoop 

aanwezig zijn walvisvlees onder de volgende 
voorwaarden: 

r. het walvisvlees moet steeds duidelijk 
gescheiden zijn van vlees en vleeswaren in 
de zin der Vleeskeuringswet (Staatsblad 
1919, No. 524), welke in de winl<;el aanwe
zig zijn; 

2. boven het walvisvlees moet zich een 
bord bevinden, voorzien van het woord 
,,walvisvlees" in duidelijke zwarte hoofd
drukletters van ten minste 15 c.m. hoogte 
en met een lijndikte van ten minste 15 
m.m.; 

3. het walvisvlees moet aan de koper 
worden afgeleverd in vetvrij papier, dat aan 
één zijde is bedrukt met het woord "wal
visvlees" in duidelijke hoofddrukletters van 
ten minste 2 cm. hoogte en met een lijn
dikte van ten minste 3 m.m. 

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

Soestdijk, 9 December 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M . JoEKES. 

(Uitgeg. 24 Dec. r948). 
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9 December 1948. BESLUIT, bepalende de 
bekendmaking in het Staatsblad van het 
op 2 Juni 1934 te Londen gesloten her
ziene Unie-Verdrag tot bescherming van 
de industriële eigendom en twee aldaar 
tezelfdertijd gesloten aanverwante over
eenkomsten. 

Wij JULIANA, enz. 
. Gezien de wet van 3 Maart 1948 (Staats

blad No. I 83), houdende goedkeuring van de 
toetreding van Nederland tot het op 2 Juni 
1934 te Londen gesloten herziene Unie-ver-
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drag tot bescherming van de industriële eigen
dom en tot twee der aldaar tezelfder tijd ge
sloten aanverwante overeenkomsten, en goed
keuring van de toepasselijkverklaring van 
deze regelingen op Suriname en de Neder
landse Antillen en van twee dezer regelingen 
op Indonesië, van welke stukken een afdruk 
en een vertaling bij dit Besluit zijn gevoegd; * 

Overwegende, dat op 12 Juni 1948 ter 
kennis van de Regering van de Zwitserse 
Bond is gebracht de toetreding van Neder
land tot genoemd verdrag en tot twee der 
aanverwante overeenkomsten, te weten die 
betreffende de internationale inschrijving 
van fabrieks- en handelsmerken en die be
treffende het internationale depot van teke
ningen of modellen van nijverheid, en de toe
passelijk-verklaring van deze regelingen op 
Suriname en de Nederlandse Antillen en van 
twee dezer regelingen op Indonesië, te weten 
het meergenoemde Unieverdrag zelve en de 
overeenkomst betreffende het internationaal 
depot van tekeningen of modellen van nijver
heid. 

Overwegende mede, dat de Regering van 
de Zwitserse Bond deze toetreding en toepas
selijk-verklaring op 5 Juli 1948 heeft mede
gedeeld aan de Staten Partij bij het genoemde 
verdrag en de aanverwante overeenkomsten; 

Overwegende wijders, dat deze toetreding 
en toepasselijk-verklaring ingevolge het in de 
artikelen 16 en 16bis van genoemd verdrag 
bepaalde, op 5 Augustus 1948 zijn in werking 
getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken a.i. van 2 December 
1948, Kabinet en Protocol, No. 124706 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
meergenoemd verdrag en de aanverwante 
overeenkomsten, alsmede de vertaling daar
van, te doen bekend maken door de plaatsing 
van dit Besluit in het Staatsblad. 

Een opgave van de Staten, die op I Juli 
1948 partij waren bij dit verdrag en de aan
verwante overeenkomsten, is mede bij dit 
Besluit gevoegd. 

Onze Ministers, Hoofden van Departemen
ten van Algemeen Bestuur , zijn, ieder voor 
zoveel hem aangaat, belast met de uitvoering 
van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 9 December 194'!. 
JULIANA. 

De M inister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

( Uitgegeven II Januari 1949) . 

VERTALING. 

Unlever1lrag· van Parijs van 20 Maart 1883 
tot bescherming van 1le Industriële eigen
dom, herzien te Brussel op 14 December 
1900, te Washington op 2 Juni 1911, te 
's-Gravenlia •·e op 6 November 1925 en te 

· Londen op 2 Juni 1934. 

De President van het Duitse Rijk; de 
President van de Bondsstaat Oostenrijk; 
Zijne Majesteit de Koning der Belgen; de 
President der Verenigde Staten van Brazi
lië; de President der Republiek Cuba; Zijne 
Majesteit de Koning van Denemarken; de 

* De Franse tekst is niet opgenomen. 
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President der Republiek Spanje; de President 
der Verenigde Staten van Amerika; de 
President der Republiek Finland; De Pre
sident der Franse Republiek; Zijne Maje
steit de Koning van Groot-Brittannië, van 
Ierland en van de Britse overzeese gebieds
delen, Keizer van Indië; Zijne Doorluchtige 
Hoogheid de Regent van het Koninkrijk 
Hongarije ; Zijne Majesteit de Koning van 
Italië; Zijne Majesteit de Keizer van Japan; 
Zijne Doorluchtige Hoogheid de Vorst van 
Liechtenstein; Zijne Majesteit de Sultan van 
Marokko; de President der Verenigde Staten 
van Mexico; Zijne Majesteit de Koning van 
Noorwegen; Hare Majesteit de Koningin 
der Nederlanden ; de President der Poolse 
Republiek (in naam van Polen en van de 
Vrije Stad Danzig) ; de President der Portu
gese Republiek ; Zijne Majesteit de Koning 
van Zweden; de Bondsraad van de Zwitserse 
Bond ; de President der Tsjechoslowaakse 
Republiek ; Zijne Hoogheid de Bey van Tunis; 
de President der Turkse Republiek; Zijne 
Majesteit de Koning van Zuidslavië, 

het dienstig geoordeeld hebbende het in
ternationale verd~ag van 20 Maart 1883, 
waardoor in het leven is geroepen een inter
nationale Unie tot bescherming van de in
dustriële eigendom en dat herzien is te Brus
sel op 14 December 1900, te Washington op 
2 Juni 19u en te 's-Gravenhage op 6 Novem
ber 1925, in enige opzichten te wijzigen en 
aan te vullen, hebben tot Hun gevolma ch
tigden benoemd, te weten : 

(Zie de namen der gevolmachtigden in de 
tekst van het V'!Tdrag. ) 

die, na elkander mededeling te hebben 
gedaan van hun wederzijdse volmachten, 
welke in goede en behoorlijke vorm werden 
bevonden, zijn overeengekomen omtrent de 
volgende bepalingen: 

Art. 1. I. De landen, waarvoor dit ver
drag geldt, vormen een Unie tot bescherming 
van de industriële eigendom. 

2. De bescherming van de industriële 
eigendom omvat de octrooien van uitvinding, 
de gebruiksmodellen, de tekeningen of mo
dellen van nijverheid, de fabrieks- of handels
merken, de handelsnaam en de aanduidingen 
van herkomst of benamingen van oorsprong, 
zomede de bestrijding van de oneerlijke mede
dinging. 

3. Onder industriële eigendom wordt ver
staan de ruimste opvatting daarvan; hij heeft 
niet alleen betrekking op nijverheid en han
del in eigenlijke zin, maar evenzeer op het 
gebied der landbouw- en mijnbouwnijverheid 
en op alle vervaardigde of natuurlijke voort
brengselen, bij voorbeeld: wijnen, granen, 
tabaksbladeren, vruchten, vee, mineralen, 
minerale wateren, bieren, bloemen, meel. 

4. Onder de octrooien van uitvinding zijn 
begrepen de verschillende soorten van oc
trooien van nijverheid, welke door de wetge
vingen van de landen der Unie erkend zijn, 
zoals octrooien van invoer, verbeteringsoc
trooien, aanvullingoctrooien en -certificaten, 
enz. 

Art. 2. I. De onderdanen van elk van de 
landen der Unie zullen in alle andere landen 
der Unie, voor wat betreft de bescherming 
van de industriële eigendom, de voordelen 
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genieten, welke de onderscheidene wetten 
op dit ogenblik aan de nationalen toeken
nen of in het vervolg zullen toekennen, ' 
dit alles onverminderd de rechten, welke 
door dit verdrag in het bijzonder worden toe
gekend. Dientengevolge zullen zij dezelfde 
bescherming hebben als deze en hetzelfde 
wette lijk verhaal tegen elke inbreuk op hun 
rechten, mits zij de voorwaarden en forma
liteiten nakomen, aan de nationalen opge
legd. 

2 . Echter kan voor het genot van geen 
der rechten van industriële eigendom van 
hen, die tot de Unie behoren, geëist worden, 
dat zij een woonplaats of inrichting hebben 
in het land, waar op de bescherming wordt 
aanspraak gemaakt. 

3. De bepalingen der wetgeving van elk 
van de landen der Unie met betrekking tot 
de rechterlijke of administratieve procesgang 
en de bevoegdheid, benevens tot de keuze 
van domicilie of het stellen van een gemach
tigde, indien de wetten op de industriële 
eigendom zulks zouden vorderen, worden 
uitdrukkelijk voorbehouden. 

Art. 3. Met de onderdanen van de landen 
der Unie worden gelijkgesteld de onderdanen 
van de landen, welke niet deel uitmaken der 
Unie , die op het grondgebied van een der 
landen van de Unie woonplaats hebben of 
aldaar ·daadwerkelijke en wezenlijke inrich
tingen van nijverheid of handel bezitten. 

Art. 4. A. 1. Hij, die op regelmatige 
wijze een aanvrage om octrooi van uitvin
ding, een gebruiksmodel, een tekening of 
model van nijverheid of een fabrieks- of 
handelsmerk in een van de landen der Unie 
heeft gedeponeerd, of zijn rechtverkrijgende, 
zal, voor het verrichten van het depot in de 
andere landen, gedurende de hierna te bepalen 
termijnen een recht van voorrang genieten. 

2 . Ieder depot, dat de waarde heeft van 
een regelmatig nationaal depot overeenkom
stig de binnenlandse wet van elk land der 
Unie of de internationale verdragen, geslo
ten tussen verschillende landen • der Unie, 
wordt erkend het recht van voorrang te doen 
ontstaan. 

B. Dientengevolge zal het vóór het ver
strijken dier termijnen in een van de andere 
landen der Unie later verrichte depot niet 
krachteloos kunnen worden gemaakt door 
feiten, die in de tussentijd hebben plaats ge
had, en wel met name door een ander depot, 
door het openbaar bekend maken van de uit
vinding of door haar toepass ing, door het 
te koop stellen van exemplaren van de teke
ning of van het model, door het gebruik van 
het merk, en deze fe iten zullen geen enkel 
recht van derden kunnen doen ontstaan, 
noch enig persoonlijk bezit. De rechten, die 
door derden zijn verkregen vóór de dag van 
de eerste aanvrage, die tot grondslag strekt 
voor het recht van voorrang zijn voorbehou
den door de binnenlandse wetgeving van 
ieder land der Unie. 

C. r. De hierboven vermelde termijnen 
van voorrang zijn twaalf maanden voor de 
octrooien van uitvinding en de gebruiksmo
dellen en zes maanden voor de tekeningen 
of modellen van nijverheid en voor de fa
brieks- of handelsmerken. 

2. Deze termijnen beginnen te lopen van 
de dagtekening af van het depot der eerste 
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aanvrage : de dag van het depot is niet in de 
termijn begrepen. 

3. Indien in het land, waar de bescherming 
wordt gevraagd, de laatste dag van de termijn, 
een wettelijk erkende feestdag is of een dag, 
waarop het Bureau niet geopend is voor het 
ontvangen van het depot van aanvragen, zal 
de termijn verlengd worden tot de eerstvol
gende werkdag. 

D. 1. Hij, die zich op het recht van voor
rang van een vroeger depot zal willen be
roepen, zal gehouden zijn een verklaring 
in te leveren, aanwijzende de dagtekening 
en het land van dat depot. Elk land zal be
palen, op welk tijdstip deze verklaring op zijn 
laatst moet worden afgelegd. 

2. Deze aanwijzingen zullen worden ver
meld in de bekendmakingen vanwege de be
voegde Administratie, met name in de oc
trooischriften en de daartoe behorende be
schrijvingen. 

3. De landen der Unie zullen van hem, 
die een verklaring van voorrang aflegt, de 
overlegging kunnen eisen van een afschrift 
van de eerder gedane aanvrage (beschrij
ving, tekeningen, enz) . Het afschrift, voor 
gelijkluidend gewaarmerkt door de Adminis
tratie , , die deze aanvrage heeft ontvangen, 
zal vrijgesteld worden van elke legalisatie en 
zal in ieder geval, vrij van kosten, overgelegd 
kunnen worden op onverschillig welk tijdstip 
binnen drie maanden na het depot van de 
laatste aanvrage. Gevorderd zal kunnen wor
den, dat het vergezeld zij van een verklaring 
omtrent de dagtekening van het depot, afge
geven door de Administratie, en van een ver
taling. 

4. Andere formaliteiten zullen voor de 
verklaring van voorrang op het ogenblik van 
het depot der aanvrage niet kunnen worden 
gevorderd. Rik land der Unie zal de gevolgen 
vaststellen van het verzuim van de forma
liteiten, in dit artikel voorgeschreven, zonder 
dat deze gevolgen verder kunnen reiken dan 
het verlies van het recht van voorrang. 

5. Naderhand zullen andere bewijzen ge
vraagd kunnen worden. 

E. I. Wanneer een tekening of model 
van nijverheid in een land is gedeponeerd 
met beroep op een recht van voorrang, ge
grond op het depot van een gebruiksmodel, 
zal de termijn van voorrang slechts die zijn, 
welke is vastgesteld voor de tekeningen of 
modellen van nijverheid. 

2. Bovendien is het geoorloofd in een 
land een gebruiksmodel in te dienen met be
roep op een recht van voorrang, gegrond op 
het depot van een aanvrage om octrooi en 
omgekeerd. 

F. Geen land der Unie zal een octrooi 
kunnen weigeren OI> een aanvrage OI> grond 
van het feit, dat daarbij een beroep wordt 
gedaan op meer dan één voorrang, mits er 
eenheid van uitvinding is in de zin der wet 
van het land. 

G. Indien het onderzoek uitwijst, dat een 
aanvrage om octrooi betrekking heeft op 
meer dan één uitvinding, kan de verzoeker 
de aanvrage in een zeker aantal afzonderlijke 
aanvragen splitsen, met behoud als dagteke
ning van iedere afgesplitste aanvrage, van de 
dagtekening der oorspronkelijke aanvrage, 
en eventueel het genot van het recht van 
voorrang. 
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H. De voorrang kan niet worden gewei
gerd wegens het ontbreken, onder de aan
spraken, geformuleerd in de aanvrage in 
,het land van oorsprong, van sommige be
standdelen van de uitvinding, waarvoor men 
de voorrang opeist, mits het geheel der stuk
ken van de aanvrage deze bestanddelen nauw
keurig aanwijst. 

Art. 4bis . r. De octrooien, aangevraagd 
in de verschillende landen der Unie door on
derdanen der Unie-landen, zullen onafhan
kelijk zijn van de octrooien, verkregen voor 
dezelfde uitvinding in de andere landen, 
onverschillig of deze al dan niet tot de Unie 
zijn toegetreden. 

2. Deze bepaling moet volstrekt worden 
opgevat, met name in deze zin, dat de oc
trooien, aangevraagd gedurende de termijn 
van voorrang onafhankelijk zijn, zowel uit 
een oogpunt van redenen van nietigheid en 
verval, als uit een oogpunt van gewonen duur. 

3. Zij is van toepassing op alle octrooien, 
bestaande op het tijdstip, waarop zij in wer
king treedt. 

4. Dezelfde regel geldt, in geval van toe
treding van nieuwe landen, voor de octrooien, 
over en weer bestaande op het ogenblik der 
toetreding. • 

5. De octrooien, verkregen met het genot 
van het recht van voorrang, zullen in de ver
schillende landen der Unie een duur genieten 
gelijk aan die, welke zij zouden genieten, in
dien zij waren aangevraagd of verleend zon
der het genot van het recht van voorrang. 

Art. 4ter. De uitvinder heeft het recht 
als zodanig in het octrooi te worden vermeld. 

Art. 5. A. r. De invoer, door de octrooi
houder, in het land, waar het octrooi werd 
verleend, van voorwerpen, vervaardigd in 
een of ander land der Unie, zal het octrooi 
niet doen vervallen. 

2. Echter zal elk van de landen der Unie 
de bevoegdheid hebben de wettelijke maat
regelen te treffen, nodig om de misbruiken te 
voorkomen, die zouden kunnen voortvloeien 
uit de uitoefening van het uitsluitend recht, 
door het octrooi toegekend, b.v. het achter
wege laten van toepassing. 

3. Deze maatregelen kunnen slechts dan 
verval van het octrooi inhouden, indien de 
verlening van gedwongen licenties niet vol
doende is om die misbruiken te voorkomen. 

4. In elk geval zal de verlening van een 
gedwongen licentie niet kunnen worden ge
vraagd, voordat drie jaren verstreken zijn, 
te rekenen van de dag af, waarOI> het octrooi 
verleend is, en deze licentie kan slechts wor
den verleend, indien de octrooihouder zich 
niet rechtvaardigt door geldige redenen. Een 
vordering tot verval of intrekking van een 
octrooi zal niet kunnen worden ingesteld, 
voordat twee jaren verstreken zijn, te reke
nen van de dag af, waarop de eerste gedwon
gen licentie is verleend. 

5. De voorafgaande bepalingen zullen, 
onder voorbehoud van de noodzakelijke wijzi
gingen, op de gebruiksmodellen toepasselijk 
zijn. 

B. De bescherming der tekeningen en 
modellen van nijverheid kan niet worden ge
troffen ·door enig verval, hetzij op grond van 
niet-toepassing, hetzij op grond van invoer 
van voorwerpen gelijk aan die, welke be
schermd zijn . 
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C. r. Indien in een land het gebruik van 
het ingeschreven merk verplicht is, zal de in-

• schrijving slechts kunnen worden vernietigd 
na verloop van een billijke termijn, en indien 
de belanghebbende zijn stilzitten niet recht
vaardigt. 

2 . Het gebruik van een fabrieks- of han
delsmerk door de eigenaar in een vorm, 
welke door bestanddelen, die het onderschei
dend kenmerk niet wijzigen, verschilt van 
het merk in de vorm, waaronder dit laatste 
in een van de landen der Unie is ingeschreven, 
zal de ongeldigverklaring van de inschrijving 
niet ten gevolge hebben, noch de aan het 
merk verleende bescherming verminderen. 

3 . Het gelijktijdig gebruik van hetzelfde 
merk voor gelijke of soortgelijke waren door 
inrichtingen van nijverheid of handel, die, 
volgens de bepalingen der nationale wet van 
het land, waar de bescherming wordt ge
vraagd, als mede-eigenaren van het merk wor
den beschouwd, zal de inschrijving niet ver
hinderen, noch op enige wijze de aan dit 
merk in welk land der Unie ook verleende 
bescherming verminderen, mits dit gebruik 
niet tot gevolg heeft, dat bij het publiek 
verwarring wordt verwekt, en mits het niet 
strijdig is met het algemeen belang. 

D . Generlei teken of vermelding van het 
octrooi, van het gebruiksmodel, van de in
schrijving van het fabrieks- of handelsmerk 
of van het döpot van deJekening of het model 
van nijverheid zal, voor de erkenning van het 
recht, op de waar worden geëist . 

Art. Sbis . I. Een termijn van uitstel, die 
ten minste drie maanden zal moeten zijn, zal 
worden toegestaan voor de voldoening van 
de taxen, bepaald voor het behoud van de 
rechten van industriële eigendom, met be
taling van een verhoogde taxe, indien de 
nationale wetgeving deze oplegt. · 

2. Wat de octrooien van uitvinding be
treft verbinden de landen der Unie zich bo
vendien om, hetzij de termijn van uitstel op 
ten minste zes maanden te stellen, hetzij in 
het herstel van het octrooi , vervallen wegens 
niet-betaling van taxen, te voorzien, welke 
maatregelen echter onderworpen blijven aan 
de voorwaarden, in de binnenlandse wetge
ving gesteld. 

Art. Ster. In elk van de landen der Unie 
zal niet als inbreuk op de rechten van de oc
trooihouder worden aangemerlçt: 

1°. het gebruik, aan boord van schepen 
van de andere landen der Unie , van datgene, 
wat h et voorwerp van zijn octrooi uitmaakt, 
in het schip zelve, in de machines, het scheeps
want, de tuigage en andere bijbehorende za
ken, wannneer die schepen tijdelijk of bij 
toeval de wateren van het land binnenkomen, 
onder voorbehoud dat bedoeld gebruik uit
sluitend zal zijn ten behoeve van het schip; 

.2°. het gebruik van datgene, wat het voor
werp van het octrooi uitmaakt in de construc
tie of werking van voor de voortbeweging in 
de lucht of te land dienende machines van de 
andere landen der Unie, of van het toebe
horen der machines, wanneer deze tijdelijk of 
bij toeval dat land binnenkomen. 

Art. 6. A. Elk fabrieks- of handelsmerk, 
dat op regelmatige wijze in het land van oor
sprong is ingeschreven, zal in de andere lan
den der Unie tot het depot toegelaten en, zo
als het is, beschermd worden, onder de hierna 
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aangegeven voorbehouden. Deze landen zul
len, voor tot de definitieve inschrijving over 
te gaan, de overlegging kunnen eisen van 
een verklaring van inschrijving in het land 
van oorsprong, afgegeven door de bevoegde 
autoriteit. Voor deze verklaring zal geen 
legalisatie worden gevorderd. 

B. r. Echter zullen kunnen worden ge
weigerd of nietig verklaard: 

1°. de merken, die van die aard zijn, dat 
daarmede inbreuk kan gemaakt worden op 
rechten, door derden verkregen in het land, 
waar de bescherming wordt gevraagd; 

2°. de merken, die elk onderscheidend 
kenmerk missen of wel uitsluitend bestaan 
uit tekens of aanwijzingen, welke in de handel 
kunnen dienen tot aanduiding van de soort, 
de hoedanigheid, de hoeveelheid, de be
stemming, de waarde, de plaats van herkomst 
der waren of het tijdstip van voortbrenging, 
of gebruikelijk zijn geworden in de gangbare 
taal of de eerlijke en vasstaande gewoonten 
van de handel in het land, waar de bescher
ming wordt gevraagd. Bij de beoordeling 
van het onderscheidend kenmerk van een 
merk zal rekening moeten worden gehouden 
met al de feitelijke omstandigheden, met 
name met de duur van het gebruik van het 
merk; . 

3°. de merken, die strijdig zijn met de goede 
zeden of met de openbare orde, met name die, 
waardoor misleiding van het publiek te ver
wachten is. Er is overeengekomen, dat een 
merk niet als strijdig met de openbare orde 
zal kunnen worden beschouwd om de enkele 
reden, dat het niet overeenkomt met enige 
bepaling van de wetgeving op de merken, 
behalve in het geval, dat deze bepaling zelve 
de openbare orde betreft. 

2. In de andere landen der Unie zullen de 
fabrieks- of handelsmerken niet kunnen wor
den geweigerd, alleen op grond van het feit, 
dat zij van de merken, beschermd in het land 
van oorsprong, verschillen door bestanddelen 
slechts, die het onderscheidend kenmerk niet 
wijzigen en die niet raken aan de idenditeit 
der merken in de vorm, waaronder zij in het 
land van oorsprong zijn ingeschreven. 

C. Als land van oorsprong za}. be
schouwd worden het land der Unie, waar 
de inzender een daadwerkelijke en wezen
lijke inrichting van nijverheid of handel 
heeft en, zo hij een dergelijke inrichting niet 
heeft, het land van de Unie, waar hij zijn 
woonplaats heeft, en, indien hij geen woon
plaats heeft in een Unieland, het land van 
zijn nationaliteit, in het geval dat hij onder
daan is van een land der Unie. 

D. Wanneer een fabrieks- of handelsmerk 
op regelmatige wijze zal zijn ingeschreven 
in het land van oorsprong en vervolgens in 
een of meer andere landen der Unie, zal ieder 
van deze nationale merken van de dag af, 
waarop het is ingeschreven, worden beschouwd 
als onafhankelijk van het merk in het land 
van oorsprong, mits het voldoet aan de ver
eisten der binnenlandse wetgeving van het 
land, waar die volgende inschrijving heeft 
plaats gehad. 

E. In geen geval zal de vernieuwing van 
de inschrijving van een merk in het land van 
oorsprong de verplichting met zich brengen, 
de inschrijving in de andere landen der Unie, 
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waar het merk zal zijn ingeschreven, te ver
nieuwen. 

F. Het genot van het recht van voorrang 
blijft behouden voor het depot van merken, 
verricht binnen de termijn van artikel 4, 
zelfs wanneer de inschrijving in het land van 
oorsprong eerst na het verstrijken van die 
termijn tot stand komt. 

Art. 6bis. r. De landen der Unie ver
binden zich om, hetzij ambtshalve, indien de 
wetgeving van het land dit toelaat , hetzij 
op verzoek van de belanghebbende, te weige
ren of nietig te verklaren de inschrijving van 
een fabrieks- of handelsmerk, dat de repro
ductie, nabootsing of vertaling vormt, welke 
verwarring kunnen verwekken, van een merk, 
dat, naar het oordeel van de bevoegde auto
riteit van het land van inschrijving, aldaar 
algemeen bekend is als zijnde reeds het merk 
van iemand, gerechtigd tot het genieten van 
de voordelen van dit verdrag, en gebruikt 
voor gelijke of soortgelijke waren. Hetzelfde 
zal gelden, wanneer het kenmerkend gedeelte 
van het merk de -reproductie vormt van een 
dergelijk algemeen bekend merk of een na
bootsing, welke verwarring daarmede kan 
verwekken. 

2. Een termijn van ten minste drie jaren 
zal moeten worden toegestaan om de door
haling van deze merken te vorderen. De ter
mijn zal beginnen te lopen van de dagteke
ning der inschrijving van het merk af. 

3. Er zal geen termijn worden vastgesteld 
om de doorhaling te vorderen van die merken, 
welke te kwader trouw zijn ingeschreven. 

Art. 6ter. r. De landen der Unie komen 
overeen om te weigeren of nietig te verklaren 
de inschrijving, en door daartoe passende 
maatregelen te verbieden het gebruik, zonder 
goedkeuring der bevoegde machten, hetzij 
als fabrieks- of handelsmerken, hetzij als 
bestanddelen van die merken, van wapens, 
vlaggen en andere staatsemblemen van de 
landen der Unie, van officiële door die landen 
aangenomen controle- en waarborgtekens en 
waarborgtekens en -stempels, zomede iedere 
nabootsing, bezien uit heraldisch oogpunt. 

2 . Het verbod van officiële contröle- en 
waarborgtekens en -stempels zal alleen toe
passelijk zijn in de gevallen, waarin de mer
ken, die deze bevatten, bestemd zijn om ge
bruik t te worden op gelijke of gelijksoortige 
waren. 

3. De landen der Unie komen overeen, 
voor de toepassing van deze bepalingen, 
elkander wederkerig mede te delen, door tus
senkomst van het Internationaal Bureau te 
Bern, de lijst van staatsemblemen en officiële 
contröle- en waarborgtekens en -stempels, 
welke zij , zonder beperking of binnen zekere 
grenzen, onder de bescherming van dit arti
kel wensen of zullen wensen te brengen, even
als alle latere in deze lijst aangebrachte wijzi
gingen. Elk land der Unie zal te gelegener tijd 
de medegedeelde lijsten ter beschikking van 
het publiek stellen. 

4. Elk land der Unie zal binnen een termijn 
van twaalf maanden van de ontvangst der 
kennisgeving af, door bemiddeling van het 
Internationaal Bureau te Bern, aan het be
langhebbende land zijn eventuele bezwaren 
kunnen doen overbrengen. 

s. Ten aanzien van de algemeen bekende 
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staatsemblemen zullen de maatregelen, be
doeld in alinea 1, alleen worden toegepast op 
de merken, ingeschreven na de zesde N ovem
ber 1925. 

6. Ten aanzien van de staatsemblemen, 
die niet algemeen bekend mochten zijn, en 
ten aanzien van de officiële tekens en stem
pels , zullen deze bepalingen slechts toepasse
lijk zijn op de merken, ingeschreven meer dan 
twee maanden na ontvangst van de kennis
geving, bedoeld in alinea 3. 

7. In geval van kwade trouw zullen de 
landen de bevoegdheid hebben om zelfs de 
merken, welke vóór de zesde November 1925 
zijn ingeschreven en staatsemblemen, tekens 
en stempels bevatten, te doen doorhalen. 

8. De onderdanen van elk land, die ge
rechtigd mochten zijn om gebruik te maken 
van de staatsemblemen, tekens en stempels 
van hun land, zullen deze mogen bezigen, 
zelfs indien er gelijkenis ware met die van 
een ander land, 

9, De landen der Unie verbinden zich 
het gebruik in de handel, zonder verkregen 
toestemming, van de staatswapens der andere 
landen der Unie te verbieden, wanneer door 
dit gebruik omtrent de oorsprong der waren 
verwarring zal kunnen ontstaan. 

10. De voorafgaande bepalingen verhin
deren niet het gebruik maken, door de landen, 
van de bevoegdheid om door toepassing van 
artikel 6, letter B, alinea 1, onder 3°., de 
merken, welke zonder verkregen toestemming 
wapens, vlaggen, ridderorden en andere 
staatsemblemen of officiële tekens en stem
pels, aangenomen door een land der Unie, 
b evatten , te weigeren of nietig te verklaren. 

Art. 6quater. I. Wanneer, volgens de wet
geving van een land der Unie, de overdracht 
van een merk slechts geldig is, indien zij 
plaats heeft, tegelijk met de overdracht van 
de onderneming of handelszaak, waaraan het 
merk toebehoort, zal het, om deze geldigheid 
te doen erkennen, voldoende zijn, dat het ge
deelte van de onderneming of handelszaak, 
het welk in dat land gelegen is, aan de ver
krijger is overgedragen, met het uitsluitend 
recht om de waren, die het overgedragen 
merk dragen, daar te lande te vervaardigen 
of te verkopen. 

2. Deze bepaling legt aan de landen der 
Unie niet de verplichting op om de overdracht 
van die merken als geldig te beschouwen, 
waarvan het gebruik door de verkrijger inder
daad bij het publiek verwarring zou kunnen 
wekken, met name voor wat betreft de her
komst, de aard of de kenmerkende eigen
schappen der waren, waarvoor het merk wordt 
gebruikt. · 

Art. 7. De aard van de waar, waarop het 
fabrieks- of handelsmerk moet worden aan
gebracht, kan in geen geval een beletsel 
vormen voor de inschrijving van het merk. 

Art. 7bis. I. De landen der U nie verbin
den zich tot het depot toe telaten en te be
schermen de collectieve merken, die aan ge
meenschappen toebehoren, welker bestaan 
niet strijdig is met de wet van het land van 
oorsprong, zelfs al bezitten die gemeenschap
pen niet een inrichting van n ijverheid of han- , 
del. 

2. Elk land zal vrij zijn in het stellen van 
bijzondere voorwaarden , waaronder een col
lectief merk zal worden beschermd, en het 
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zal de bescherming kunnen weigeren, indien 
dit merk strijdig is met het algemeen belang. 

3. Intussen zal de bescherming van deze 
merken niet kunnen worden geweigerd aan 
een gemmeenschap, welker bestaan niet strij 
dig is met de wet van het land van oorsprong, 
op grond van het feit, dat zij niet gevestigd 
is in het land, waar de bescherming wordt 
gevraagd, of dat zij niet is opgericht overeen
komstig de wetgeving van dit land. 

Art. 8. De handelsnaam zal in alle landen 
der Unie, zonder verplichting van depot of 
inschrijving, beschermd worden, onverschil
lig of hij al dan niet deel uitmaakt van een 
fabrieks- of handelsmerk. 

Art. 9. 1. Elke waar, die onrechtmatig 
van een fabrieks- of handelsmerk of van een 
handelsnaam voorzien is, zal in beslag geno
nen worden bij de invoer in die landen der 
Unie, waar dat merk of die handelsnaam 
recht hebben op wettelijke bescherming. 

2. De inbeslagneming zal eveneens plaats 
hebben in het land, waar de waar op ongeoor
loofde wijze van een merk of een handels
naam is voorzien of waar zij werd ingevoerd. 

3 . De inbeslagneming zal plaats hebben 
ten verzoeke óf van het openbaar ministerie, 
óf van elke andere bevoegde macht, of van 
de belanghebbende partij, hetzij natuurlijke 
of rechtspersoon, overeenkomstig de binnen
landse wetgeving van elk land. 

4. De autoriteiten zullen niet gehouden 
zijn tot inbeslagneming over t e gaan ingeval 
van doorvoer. 

5, Indien de wetgeving van een land d e 
inbeslagneming bij de invoer n iet toelaat, 
zal de inbeslagneming worden vervangen 
door een verbod van invoer of door inbeslag
neming in het land zelf. 

6. Indien de wetgeving van een land noch 
de inbeslagneming bij de invoer, noch een 
verbod van invoer, noch de inbeslagneming 
in het land zelf toelaat, zullen deze maatrege
len, in afwachting dat die wetgeving dien
overeenkomstig mocht worden gewijzigd, 
worden vervangen door de rechtsvorderingen 
en middelen, welke de wet van dat land in 
een dergelijk geval aan de onderdanen ver
zekert. 

Art. 10. I. De bepalingen van het voor
gaande artikel zullen toepasselijk zijn op ell~e 
waar, die valselijk, ter aanduiding van her
komst, van de naam ener bepaalde plaats 
of van een bepaald land voorzien is, wanneer 
die aanduiding vergezeld gaat van een han
delsnaam, die verdicht is of met bedriege
lijke bedoeling aan een andere is ontleend. 

2. In elk geval zal als belanghebbende 
partij, onverschillig of deze is een natuur
lijke of rechtspersoon, worden erkend iedere 
producent, fabrikant of koopman, die zich 
met de voortbrenging of vervaardiging van 
die waar of de handel daarin bezig houdt en 
gevestigd is , hetzij in de plaats, welke valse
lijk als plaats van herkomst is opgegeven, 
hetzij in de landstreek, waarin die plaats is 
gelegen, hetzij in het valselijk opgegeven 
land, hetzij in het land, waar de valse aan
duiding van herkomst is gebruikt. 

Art. lObis. I. De landen der Unie zijn 
gehouden aan hen, die tot de Unie b~horen, 
een daadwerkelijke bescherming te verlenen 
tegen de oneerlijke mededinging. 

2. Elke daad van mededinging, strijd ig 
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met de eerlijke gebruiken in nijverheid en 
handel, levert een daad van oneerlijke mede
dinging op. 

3. Met name zullen moeten worden ver
boden: 

ro. alle daden, we)ke ook; die verwarrir:ig 
zouden kunnen verwekken door onverschil
lig welk middel ten opzichte van de inrich
ting, . de waren of de werkzaamheid op het 
gebied van nijverheid of handel van een con
current; 

2°. valse beweringen bij het handel drij
ven, die de inrichting, de waren of de werk
zaamheid op het gebied van nijverheid of 
handel van een concurrent in discrediet zou
den kunnen brengen. 

Art. 10ter. I. De landen der Unie ver
binden zich om aan de onderdanen van de 
andere Unielanden wettelijk verhaal te ver
zekeren, geschikt om alle handelingen, be
doeld in de artikelen 9, ro en robis, met kracht 
tegen te gaan. 

2. Zij verbinden zich bovendien, maatrege
len te treffen om aan syndicaten en vereni
gingen, welke de belanghebbende fabr.ikan
ten, producenten of kooplieden, vertegen
woordigen en welker bestaan niet strijdig is 
met de wetten van hun land, toe te staan in 
rechten of bij de administratieve autoriteiten 
op te treden ter bestrijding van de handelin
gen, bedoeld in de arrikelen 9, ro en robis, 
voor zover de wet van het land, waarin de 
bescherming wordt gevraagd, zulks toestaat 
aan de syndicaten en verenigingen van dat 
land. 

Art. ll. r. De landen der Unie zullen, 
overeenkomstig hun binnenlandse wetgeving, 
een tijdelijke bescherming verlenen aan de 
voor octrooi vatbare uitvindingen, de ge
bruiksmoèiellen, de tekeningen of modellen 
van nijverheid, alsmede aan de fabrieks- of 
handelsmerken, voor de waren, welke op de 
officiële of officieel werkende internationale 
tentoonstellingen, in een dier landen gehou
den, zullen worden ten toon gesteld. 

2 . Deze tijdelijke bescherming zal de ter
mijnen, genoemd in artikel 4, niet verlengen. 
!ndien later het recht van voorrang wordt 
ingeroepen, zal de Administratie van elk land 
de termijn kunnen doen beginnen van de 
datum af, waarop de waar ter tentoonstelling 
is aangebracht. 

3. Elk land zal als bewijs van de identiteit 
van het tentoongestelde voorwerp en van de 
datum, waarop het ter tentoonstelling is aan
gèbracht, de bewijsstukken kunnen eisen, 
welke het nodig zal achten. 

Art. 12. r. Elk van de landen der Unie 
verbindt zich tot het inrichten van een bij
zondere dienst van de industriële eigendom 
en van een centrale bewaarplaats, ten einde 
openbare mededeling te doen van de octrooien 
van uitvinding, de gebruiksmodellen, de 
tekeningen of modellen van nijverheid en de 
fabrieks- of handelsmerken. 

2. Deze dienst zal een regelmatig ver
schijnend officieel blad uitgeven. Hij zal ge
regeld bekendmaken : 

a. de namen der houders van de verleende 
octrooien, met een korte aanduiding van de 
geoctrooieerde uitvindingen ; 

b. de reproducties der ingeschreven mer
ken. 
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Art. 13. r. Het internationaal bureau, 
te Bern opgericht onder de naam van Inter
nationaal Bureau tot bescherming van de 
industriële eigendom, is geplaatst onder het 
hoog gezag der Regering van de Zwitserse 
Bond, die de inrichting ervan regelt en op 
zijn werking toeziet. 

2. De officiële taal van het Internationaal 
Bureau is de Franse taal. 

3. Het Internationaal Bureau verzamelt 
inlichtingen van allerlei aard, betreffende 
de bescherming van de industriële eigendom; 
het verenigt ze en maakt ze openbaar. Het 
bestudeert, wat van gemeenschappelijk nut 
en belang is voor de Unie, en stelt met be
hulp van de bescheiden, die door de verschil
lende Administraties te zijner beschikking 
worden gesteld, een regelmatig verschijnend 
blad in de Franse taal samen over de vraag
stukken, die het doel der Unie raken. 

4. De nummers van dit blad, evenzeer als 
alle bescheiden, door het Internationaal 
Bureau uitgegeven, worden onder de Admini
straties van de landen der Unie verdeeld 
naar evenredigheid van het aantal der hier
onder vermelde bijdrage-eenheden. De exem
plaren en bescheiden, welke boven dit aan
tal mochten worden aangevraagd, hetzij door 
de genoemde Administraties, hetzij door 
verenigingen of bijzondere personen, zullen 
afzonderlijk worden betaald. 

5. Het Internationaal Bureau moet zich 
te allen tijde ter beschikking van de landen 
der Unie houden, ten einde hun over de vra
gen, betreffende de internationale dienst 
van de industriële eigendom, de bijzondere 
inlichtingen te geven, welke zij nodig zouden 
kunnen hebben. De Directeur van het Inter
nationaal Bureau brengt over zijn beheer 
een jaarlijks verslag uit, dat aan alle landen 
der Unie wordt medegedeeld. 

6. De gewone uitgaven van het Interna
tionaal Bureau zullen gemeenschappelijk 
door de landen der Unie worden gedragen. 
Tot nader order zullen zij het bedrag van 
120 ooo Zwitserse franken per jaar niet mo
gen overschrijden. Deze som zal naar be
hoefte vermeerderd kunnen worden door een
stemmig besluit van een der Conferenties, 
bedoeld in artikel 14. 

7. De gewone uitgaven bevatten niet de 
kosten, verbonden aan de werkzaamheden 
van diplomatieke of administratieve Confe
renties, noch de kosten, die bijzondere werk
zaamheden of publicaties, verricht of uitge
geven volgens de besluiten van een Conferen
tie, mede zullen kunnen brengen. Deze kosten, 
waarvan het jaarlijks bedrag 20 ooo Zwitserse 
franken niet mag overschrijden, zullen onder 
de landen der Unie worden omgeslagen, naar 
evenredigheid van de bijdrage, die zij voor 
de werking van het Internationaal Bureau 
betalen, volgens de bepalingen van alinea 8 
van dit artikel. 

8. Ten einde het aandeel te bepalen, dat 
elk der landen in dat totaal bedrag der kos
ten moet bijdragen, worden de landen der 
Unie en die, welke later tot de Unie zullen 
toetreden, verdeeld in zes klassen, die ieder 
in de verhouding van een zeker aantal een
heden bijdragen, te weten : 
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rste klasse 
2de klasse 
3de klasse 
4de klasse 
sde klasse 
6de klasse 

Eenheden 
25 
20 
IS 
IO 
5 
3 

Deze coëfficienten worden vermenigvul
digd met het getal der landen van iedere 
klasse en de som der aldus verkregen produc
ten levert het aantal eenheden op, waardoor 
het totaal der uitgaven gedeeld moet worden. 
De uitkomst daarvan geeft het bedrag der 
eenheid van kosten aan. 

9. Elk van dé landen der Unie zal b ij 
zijn toetreding de klasse aanwijzen, waarin 
het wenst te worden gerangschikt. Echter 
zal ieder land der Unie later de verklaring 
kunnen afleggen, dat het in een andere kla sse 
wenst te worden gerangschikt. 

10. De Regering van de Zwitserse Bond 
ziet toe op de uitgaven van het Internationaal 
Bureau, doet de nodige voorschotten en stelt 
de jaarlijkse rekening vast, die aan alle andere 
Administraties zal worden medegedeeld. 

Art. 14. I. Dit verdrag zal aan ge
regelde herzieningen worden onderworpen, 
ten einde daarin de verbeteringen aan te 
brengen, die kunnen strekken tot volmaking 
van het stelsel der Unie. 

2. Te dien einde zullen achtereenvolgens 
in een van de landen der Unie Conferenties 
van de afgevaardigden dier landen plaats 
hebben. 

3. De Administratie van het land, waar 
de Conferentie zitting moet houden, zal, met 
medewerking van het Internationaal Bureau, 
de werkzaamheden dier Conferentie voorbe
reiden. 

4. De Directeur van het Internationaal 
Bureau zal de zittingen der Conferenties bij
wonen en aan de beraadslagingen deelnemen 
zonder recht van stem. 

Art. 15. Er is overeengekomen, dat de 
landen der Unie zich wederkerig het recht 
voorbehouden afzonderlijk onderling bijzon
dere overeenkomsten te treffen tot bescher
ming van de industriële eigendom, voor zover 
deze overeenkomsten niet in strijd zijn met 
de bepalingen van dit verdrag. 

Art. 16. I. De landen, die aan dit ver
drag geen deel hebben genomen, zullen op 
hun verzoek daartoe mogen toetreden. 

2. Deze toetreding zal langs diplomatieke 
weg ter kennis der Regering van de Zwitserse 
Bond en door deze ter kennis van alle andere 
Regeringen worden gebracht. 

3. Zij zal, van rechtswege, medebrengen 
toetreding tot alle bepalingen en toelating 
tot alle voordelen, bij dit verdrag bedongen, 
en zal in werking treden een maand na de 
toezending van de kennisgeving door de Re
gering van de Zwitser~e Bond aan de andere 
landen der Unie, tenzij een later tijdstip in 
het verzoek tot toetreding mocht zijn aange
wezen. 

Art. 16bis. I. Elk van de landen der 
Unie kan te allen tijde aan de Regering van 
de Zwitserse Bond schriftelijk er van kennis 
geven, dat dit verdrag toepasselijk is op alle 
of een deel van zijn koloniën, protectoraten, 
mandaatlanden of alle andere aan zijn gezag 
onderworpen gebiedsdelen of alle gebiedsdelen 
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onder suzereiniteit, en het verdrag zal in al 
de in de kennisgeving aangewezen gebieds
delen toepasselijk zijn een maand na de toe
zending van de mededeling door de Regering 
van de Zwitserse Bond aan de andere landen 
der Unie, tenzij een late, tijdstip in de kennis
geving mocht zijn aangegeven. Bij gebreke 
van deze kennisgeving zal het verdrag op 
deze gebieden niet toepasselijk zijn. 

2. Elk van de landen der Unie kan te allen 
tijde aan de Regering van de Zwitserse Bond 
schriftelijk er van kennis geven, dat dit ver
drag ophoudt toepasselijk te zijn op alle of 
een deel der gebiedsdelen, waarop de in de 
vorige alinea bedoelde kennisgeving betrek
king had, en het verdrag zal voor de in deze 
kennisgeving bedoelde gebiedsdelen ophou
den toepasselijk te zijn twaalf maanden na 
ontvangst der kennisgeving, gericht aan de 
Regering van de Zwitserse Bond. 

3. Alle kennisgevingen, volgens de be
palingen van de alinea's I en 2 van dit artikel 
aan de Regering van de Zwitserse Bond ge
daan, zullen door deze Regering aan alle 
landen der Unie worden medegedeeld. 

Art. 17. De uitvoering der wederkerige 
verbintenissen, in dit verdrag vervat, is, 
voor zoveel nodig, afhankelijk van de ver
vulling der formaliteiten en regelen, _vastge
steld door de staatswetten van die landen 
der Unie, welke gehouden zijn voor de toe
passing daarvan zorg te dragen, waaraan zij 
zich verplichten binnen de kortst mogelijke 
tijd te voldoen. 

Art. l 7bis. I. Het verdrag zal gedurende 
onbepaalde tijd van kracht blijven, totdat 
een jaar zal zijn verstreken sedert de dag, 
waarop het zal zijn opgezegd. 

2. Deze opzegging zal worden gericht tot 
de Regering van de Zwitserse Bond. Zij zal 
alleen werken met betrekking tot het land, 
in welks naam zij gedaan zal zijn, terwijl het 
verdrag voor de andere landen der Unie ver
bindend zal blijven. 

Art. 18. r. De akte zal worden bekrach
tigd en de akten van bekrachtiging zullen 
worden nedergelegd te Londen, uiterlijk de 
eerste Juni 1938. Zij zal in werking treden 
tussen de landen, namens welke zij zal zijn 
bekrachtigd, een maand na die datum. Mocht 
zij evenwel reeds vroeger namens ten minste 
zes landen bekrachtigd zijn, dan zal zij in wer
king treden tussen die landen, een maand 
nadat hun van de nederlegging van de zesde 
akte van bekrachtiging door de Regering. 
van de Zwitserse Bond kennis is gegeven, en 
ten aanzien van de landen, namens welke zij 
vervolgens zal zijn bekrachtigd, een maand 
na de kennisgeving van elk dezer bekrachti
gingen. 

2. De landen, namens welke de akte van 
bekrachtiging niet in het in de vorige alinea 
bedoelde tijdvak zal zijn nedergelegd, zullen 
mogen toetreden volgens de bepalingen van 
artikel 16. 

3. Deze akte zal in de betrekkingen tussen 
de landen, waar zij van toepassing is, het 
Unieverdrag van Parijs van 1883 en de daar
op volgende akten van herziening vervangen. 

4. Ten aanzien van de landen, waarvoor 
deze akte niet geldt, maar waarvoor het 
Unieverdrag van Parijs, zoals het in 1925 te · 
's-Gravenhage is herzien, geldt, zal dit laatste 
van kracht blijven. 
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5. Evenzo zal ten aanzien van de landen, 
waar noch deze akte, noch het Unieverdrag 
van Parijs in de herziening van 's-Graven
hage van toepassing is, het Unieverdrag van 
Parijs, zoals het in 19u te Washington is 
herzien, van kracht blijven. 

Art. 19. Deze akte zal worden getekend in 
een enkel exemplaar, hetwelk zal worden 
nedergelegd in de archieven van de Regering 
van het Verenigd K oninkrijk van Groot
Britannië en Noord-Ierland. Een gewaar
merkt afschrift zal door deze Regering wor
den gezonden aan elk der Regeringen van de 
landen der Unie. 

Gedaan te Londen, in een enkel exemplaar, 
de 2de Juni 1934. 

(Zie de ondertekeningen onder de tekst van het 
verdra.ll .) 

VERTALING. 

Overeenkomst Yan Maclrid van 14 April 1891 
betrefrencle de In ternationale Inschrijvin g 
van fabrleks- of han1lelsiherken, herzien te 
Brussel op 14 December 1900, te Washington 
OIJ 2 Junl 1911, te 's-Gravenbage op 6 No
vember 192ó en te Londen op 2 Juul 1984. 

De Ondergetekenden, behoorlijk daartoe 
gemachtigd, hebben, in gemeen overleg, de 
volgende tekst vastgesteld, welke zal ver
vangen de overeenkomst van Madrid van 
14 Aprih891, herzien te Brussel op 14 Decem
ber 1900, te Washington op 2 Juni 19u en te 
's-Gravenhage op 6 November 1925, te weten: 

Art. 1. 1. De onderdanen van elk der 
contracterende landen zullen zich in al de 
andere landen de bescherming kunnen ver
zekeren van hun in het land van oorsprong 
ingeschreven fabrieks- of handelsmerken, 
door middel van het depot van genoemde 
merken bij het Internationaal Bureau te 
Bern, gedaan door de tussenkomst van de 
Administratie van genoemd land van oor
sprong. 

2. Voor de omschrijving van het land van 
oorsprong geldt de desbetreffende bepaling 
van a rtikel 6 van het algemeen verdrag tot 
bescherming van de industriële eigendom. 

Art. 2. Met de onderdanen van de con
tracterende landen worden gelijkgesteld de 
onderdanen der niet tot deze overeenkomst 
toegetreden landen, die, op het grondgebied 
van de door deze gevormde Unie van beperkte 
omvang, voldoen aan de voorwaarden, vast
gesteld bij artikel 3 van het algemeen ver
drag. 

Art. 3. r. Iedere aanvrage voor inter
nationale inschrijving zal moeten worden 
aangeboden op het formulier, voorgeschre
ven door het reglement van uitvoering, en de 
Administratie van het land van oorsprong 
van het merk zal de verklaring afgeven, dat 
de aanduidingen, die op dat aanvraagformu
lier voorkomen, overeenstemmen met die 
van het nationale register. 

2. Indien de inzender de kleur als onder
scheidend kenmerk van zijn merk verlangt, 
zal hij gehouden zijn: 

1°. hiervan melding te maken en bij de 
inzending een verklaring te voegen, welke 
de verlangde kleur of vereniging van kleuren 
aanwijst; 
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2°. bij zijn aanvrage gekleurde exempla
ren van bedoeld merk te voegen, welke zullen 
worden gehecht aan de kennisgevingen van 
inschrijving, uitgaande van het Internatio
naal Bureau. Het aantal dezer exemplaren 
zal worden bepaald bij het reglement van 
uitvoering. 

3. Het Internationaal Bureau zal de over
eenkomstig artikel 1 gedeponeerde merken 
onmiddellijk inschrijven. Het zal van die in
schrijving zonder verwijl aan de verschillende 
Administraties kennis geven. De ingeschre
ven merken zullen worden openbaar ge
maakt in een door het Internationaal Bureau 
uitgegeven, regelmatig verschijnend blad, 
met gebruikmaking van de aanduidingen, 
vervat in de aanvrage om inschrijving en van 
een door de inzender verstrekt cliché. 

4. Met het oog op de in de contracterende 
landen aan de ingeschreven merken te geven 
openbaarheid, zal elke Administratie koste
loos van het Internationaal Bureau zoveel 
exemplaren van de bovenvermelde publicatie 
ontvangen, als zij zal wensen aan te vragen. 
Deze openbaarheid zal in alle contracterende 
landen als volkomen voldoende worden be
schouwd en geen andere zal van de inzender 
kunnen worden gevorderd. 

Art. 4. I. Van het tijdstip der aldus bij 
het internationaal Bureau gedane inschrij
ving af, zal de bescherming van het merk in 
elk der contracterende landen dezelfde zijn, 
als ware dit merk daar rechtstreeks gedepo
neerd. 

2. Elk merk, dat het voorwerp is geweest 
van een internationale inschrijving, zal het 
recht van voorrang genieten, bij artikel 4 
van het algemeen verdrag vastgesteld, zonder 
dat het nodig is de formaliteiten te vervullen, 
voorgeschreven onder letter D van dat arti
kel. 

Art. 4bis. r. Wanneer een merk, reeds 
gedeponeerd in een of meer der contracte
rende landen, daarna is ingeschreven door het 
Internationaal Bureau ten name van dezelfde 
persoon of van diens rechtverkrijgende, zal 
de internationale inschrijving beschouwd 
worden als in de plaats te zijn getreden van 
de vroegere nationale inschrijvingen, zonder 
afbreuk te doen aan de rechten, door laatst
vermelde inschrijvingen verkregen. 

2. De nationale Administratie is, op aan
vrage, gehouden in haar registers van de 
internationale inschrijving aantekening te 
houden. 

Art 5. I. In de landen, waar de wetge
ving haar daartoe machtigt, zullen de Admi
nistraties, aan welke het Internationaal 
Bureau van de inschrijving van een merk 
zal kennis geven, de bevoegdheid hebben te 
verklaren, dat de bescherming niet op haar 
grondgebied aan dat merk kan worden ver
leend. Een dergelijke weigering zal alleen ge
oorloofd zijn op grond van omstandigheden, 
die, krachtens het algemeen verdrag, van 
kracht zouden zijn ten aanzien van een merk, 
ter nationale inschrijving ingezonden. 

2. De Administraties, die van deze be
voegdheid gebruik zullen wensen te maken, 
zullen van haar weigering, onder opgave van 
de redenen, mededeling moeten doen aan het 
Internationaal Bureau binnen de termijn, 
door de wet van haar land bepaald, en uiter
lijk vóór het einde van een jaar, te rekenen 
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van de internationale inschrijving van het 
merk af. 

3. Het Internationaal Bureau zal zonder 
verwijl aan de Administratie van het land 
van oorsprong en aan de eigenaar van het 
merk of aan zijn gemachtigde, indien deze 
door genoemde Administratie aan het Bureau 
is opgegeven, een der exemplaren doen toe
komen van de aldus te zijner kennis gebrachte 
verklaring van weigering. De belanghebbende 
zal dezelfde middelen van beroep hebben, 
als ware het merk door hem rechtstreeks ge
deponeerd in het land, waar de bescherming 
wordt geweigerd. 

4. De redenen van de weigering van een 
merk zullen door het Internationaal Bureau 
moeten worden medegedeeld aan de belang
hebbenden, die het daarom hebben verzocht. 

5- De Administraties, die, binnen de hier
boven aangeduide termijn van ten hoogste 
één jaar, generlei kennisgeving aan het Inter
nationaal Bureau zullen hebben gedaan, 
zullen geacht worden het merk aanvaard te 
hebben. 

6. De ongeldigverklaring van een inter
nationaal merk zal door de bevoegde auto
riteiten niet kunnen worden uitgesproken, 
zonder dat èe rechthebbende op dat merk 
in de gelegenheid is gesteld om zijn rechten 
tijdig te doen gelden. Zij zal aan het Inter
nationaal Bureau worden medegedeeld. 

Art. Sbis. De bewijsstukken van de wettig
heid van het gebruik van zekere in de merken 
vervatte bestanddelen, als wapens, wapen
schilden, portretten, eervolle onderschei
dingen, titels, handelsnamen of namen van 
personen anders dan die van de aanvrager, 
of andere overeenkomstige vermeldingen, 
welke door de Administraties der contrac
terende landen mochten worden gevorderd, 
zullen vrijgesteld zijn van elke legalisatie, 
alsmede van elke andere waarmerking dan 
die van de Administratie van het land van 
oorsprong. 

Art. Ster . 1. Het Internationaal Bureau 
zal aan een ieder, die daartoe aanvraag doet, 
tegen een in het reglement van uitvoering 
vastgestelde taxe, een afschrift afgeven van 
de aantekeningen, in het register ingeschre
ven met betrekking tot een bepaald merk. 

2. Het Internationaal Bureau zal zich 
ook tegen vergoeding kunnen belasten met 
een onderzoek onder de internationale mer
ken naar nieuwheid. 

3. De uittreksels uit het internationale 
register, die met het oog op hun overlegging 
in een der contracterende landen zijn aange
vraagd , zullen van iedere legalisatie vrijge
steld zijn. 

Art. 6. De bescherming, voortvloeiende 
uit de inschrijving bij het Internationaal 
Bureau, zal twintig jaren duren, te rekenen 
van het tijdstip dezer inschrijving af (onder 
voorbehoud van hetgeen bepaald is in artikel 
8 voor het geval, dat de inzender slechts een 
gedeelte van het internationaal emolument 
zal hebben gestort), maar zij zal niet kunnen 
worden ingeroepen ten behoeve van een merk, 
dat niet meer de wettelijke bescherming in het 
land van oorsprong mocht genieten. 

Art. 7. 1. De inschrijving zal, volgens 
de voorschriften van de artikelen I en 3, 
steeds kunnen worden vernieuwd voor een 
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nieuw tijdvak van twintig jaren, te rekenen 
van de datum van vernieuwing af. 

2 . Zes maanden vóór de afloop van de 
termijn van bescherming zal het Internatio
naal Bureau de eigenaar van het merk, door 
het zenden van een officieus bericht, de juiste 
datum, waarop de termijn afloopt , in herinne
ring brengen. 

3. Indien het merk, dat aangeboden wordt 
ter vernieuwing van een voorafgaand depot, 
een verandering, die het onderscheidend 
karakter van het merk wijzigt, heeft onder
gaan, zullen de Administraties kunnen wei
geren het in te schrijven bij wijze van ver
nieuwing en hetzelfde recht zal haar toe
komen in geval van verandering in de aan
wijzing der waren, waarvoor het merk be
stemd is, tenzij, na mededeling van de be
zwaren door tussenkomst van het Interna
tionaal Bureau, de belanghebbende verklaart 
af te zien van de bescherming voor andere 
waren dan die , welke in'.dezelfde bewoordin
gen waren aangeduid ten tijde van de voor
afgaande inschrijving. 

4 . Wanneer het merk niet bij wijze van 
vernieuwing wordt toegelaten, zal rekening 
worden gehouden met de rechten van de vo
rige indiening of andere rechten, verkregen 
door het feit, dat het merk reeds vroeger 
was ingeschreven. Het merk zal in het bij
zonder deze rechten van de vorige indiening 
genieten voor het deel der waren, welke in 
dezelfde bewoordingen waren aangeduid ten 
tijde van de voorafgaande inschrijving en 
van de hernieuwing. 

Art. 8. 1. De Administratie van het 
land van oorsprong zal naar goedvinden 
vast stellen en te haren voordele innen een 
nationale taxe, welke zij zal vorderen van 
de eigenaar van het merk, waarvan de inter
nationale inschrijving wordt gevr,tagd. 

2. Deze taxe zal worden verhoogd met 
een internationaal emolument (in Zwitserse 
franken) van 150 franken voor het eerste 
merk en van 100 franken voor elk volgend 
merk, tezelfder tijd bij het Internationaal 
Bureau op naam van dezelfde eigenaar in
gezonden. 

3 . De inzender zal de bevoegdheid hebben 
om op het ogenblik van het internationaal 
depot slechts een emolument van 100 fran
ken voor het eerste merk en 75 franken voo·r 
elk der merken, tegelijk met het eerste inge
zonden, te voldoen. 

4. Indien de inzender van deze bevoegd
heid gebruik maakt , zal hij vóór het einde 
van een termijn van tien jaren, gerekend van 
de internationale inschrijving af, bij het In
ternationaal Bureau een aanvullingsemolu
ment van 75 franken moeten storten voor het 
eerste merk en van 50 franken voor elk der 
merken, tegelijk met het eerste ingezonden, 
bij gebreke waarvan hij na afloop van die 
termijn het genot van zijn inschrijving zal 
verliezen. Zes maanden vóór de afloop zal 
het Internationaal Bureau de inzender voor 
de goede orde van zaken door een officieus 
bericht herinneren aan de juiste datum van 
de afloop. Indien het aanvullingsemolument 
niet bij het Internationaal Bureau gestort is 
vóór het einde van die termijn, zal dit Bureau 
het merk doorhalen, van deze verrichting 
kennis geven aan de Administraties en haar 



1229 

bekend maken in zijn blad. Indien het aan
vullingsemolument, dat verschuldigd is voor 
de merken, begrepen ineen meervoudig depot, 
niet voor alle merken tegelijk wordt betaald, 
zal de inzender nauwkeurig de merken moe
ten aanduiden, voor welke hij de aanvullende 
storting wil doen, en zal hij de taxe van 75 
franken voor het eerste merk van iedere 
serie moeten voldoen. 

5, Wanneer de lijst van waren, voor welke 
de bescherming gevraagd wordt, meer dan 
honderd woorden bevat, zal de inschrijving 
van het merk slechts geschieden na betaling 
van een extra bedrag, vast te stellen bij het 
reglement van uitvoering. 

6. De jaarlijkse opbrengst der verschil
lende ontvangsten voor de internationale 
inschrijving zal tussen de comtracterende 
landen in gelijke delen verdeeld worden door 
de zorgen van het Internationaal Bureau, na 
aftrek der gemeenschappelijke onkosten, ver
oorzaakt door de uitvoering dezer overeen
komst. 

7. Indien op het ogenblik van het in wer
king treden van deze herziene overeenkomst 
een land nog niet is toegetreden tot de akte 
van 's-Gravenhage, zal het slechts recht heb
ben, tot op de datum van zijn latere toetre
ding, op een uitkering van het overschot der 
ontvangsten, berekend op de grondslag der 
oude taxen. 

Art. 8bis. De eigenaar van een interna
tionaal merk kan steeds afstand doen van de 
bescherming in een of meer der contracte
rende landen, door middel van een verkla
ring, afgegeven aan de Administratie van 
het land van oorsprong van het merk, ter 
mededeling aan het Internationaal Bureau, 
dat haar ter kennis zal brengen van de lan
den, waarop deze afstand betrekking heeft. 
Deze afstand is niet aan enige taxe onder
worpen. 

Art. 9. r. De Administratie van het land 
van oorsprong zal aan het Internationaal 
Bureau eveneens kennis geven van elke nie
tigverklaring, doorhaling, afstand, overdracht 
en van andere wijzigingen, aangebracht in 
de inschrijving van het merk in het nationale 
register, indien deze wijzigingen ook voor de 
internationale inschrijving van belang zijn. 

2 . Het Bureau zal deze wijzigingen in het 
internationaal register inschrijven, er op zijn 
beurt kennis van geven aan de Administra
ties der contracterende landen en ze in zijn 
blad openbaar maken. 

3 . Op dezelfde wijze zal worden gehandeld, 
wanneer de eigenaar van het merk mocht 
vragen de lijst der waren, waarvoor het merk 
bestemd is, te beperken. 

4, Voor deze verrichtingen kan een taxe 
worden geheven, die door het reglement van 
uitvoering zal worden vastgesteld. 

5, De latere toevoeging aan de lijst van 
een nieuwe waar is niet mogelijk dan door 
een nieuw depot, verricht overeenkomstig de 
voorschriften van artikel 3. 

6. Met de toevoeging wordt gelijkgesteld 
de vervanging van een waar door een andere. 

Art. 9bis. r. Indien een in het interna
tionaal register ingeschreven merk mocht 
worden overgedragen aan een persoon, ge
vestigd in een ander der contracterende lan
den dan het land van oorsprong van het 
merk, zal de overdracht door de Admini-
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stratie van dat land van oorsprong ter ken
nis van het Internationaal Bureau worden 
gebracht. Het Internationaal Bureau zal, na 
de toestemming verkregen te hebben van de 
Administratie, waaronder de nieuwe ge
rechtigde behoort, de overdracht inschrijven, 
haar aan de andere Administraties mede
delen en haar in zijn blad bekend maken, zo 
mogelijk onder vermelding van de datum 
en het nummer van inschrijving van het 
merk in het nieuwe land van oorsprong. 

2. Overdracht van een in het internatio
naal register ingeschreven merk ten behoeve 
van een persoon, die niet bevoegd is tot het 
doen inschrijven van een internationaal 
merk, zal niet worden ingeschreven. 

3. Indien een overdracht niet in het inter
nationaal register is kunnen worden inge
schreven, hetzij als gevolg van de weigering 
van toestemming van het nieuwe land van 
oorsprong, hetzij omdat zij geschied is ten 
behoeve van iemand, die niet bevoegd is tot 
het doen inschrijven van een inrtenationaal 
merk, zal de Administratie van het oude 
land van oorsprong het recht hebben aan het 
Internationaal Bureau te verzoeken tot 
doorhaling van het merk in zijn register over 
te gaan. 

Art. 9ter. I. Indien de overdracht van 
een internationaal merk voor slechts een ge
deelte der ingeschreven waren ter kennis van 
het Internationaal Bureau is gebracht, zal 
dit die overdracht in zijn registers inschrijven. 
Elk der contracterende landen zal de be
voegdheid hebben de geldigheid van deze 
overdracht niet te erkennen, indien de waren, 
in het aldus overgedragen gedeelte begrepen, 
van dezelfde soort zijn, als die, waarvoor het 
merk ten behoeve van hem, die het merk 
heeft overgedragen, blijft ingeschreven. 

2. Het Internationaal Bureau zal even
eens inschrijven een overdracht van het 
internationale merk voor slechts één of meer 
der contracterende landen. 

3. Indien, in de bovengenoemde gevallen, 
zich een verandering van het land van oor
sprong voordoet, zal de administratie van 
het land, waartoe hij, aan wie de overdracht 
heeft plaats gehad, behoort, haar toestem
ming, overeenkomstig artikel 9bis vereist, 
moeten geven. 

Art. 10. De Administraties zullen in ge
meen overleg de bijzonderheden betreffende 
de uitvoering van deze overeenkomst regelen. 

Art. 11. r. De landen der Unie tot be
scherming van de industriële eigendom, die 
aan deze overeenkomst geen deel hebben 
genomen, zullen daartoe op hun verzoek 
mogen toetreden, in de vorm, voorgeschre
ven bij artikel 16 van het algemeen verdrag. 

2. Zodra aan het Internationaal Bureau 
zal zijn bericht, dat een land of een van zijn 
koloniën tot deze overeenkomst is toege
treden, zal het aan de Administratie van dat 
land, overeenkomstig artikel 3, een collec
tieve opgave verstrekken van de merken, 
welke op dat ogenblik de internationale be
scherming genieten. 

3. Deze kennisgeving zal op zich zelf 
voldoende zijn om aan genoemde merken het 
genot der voorafgaande bepalingen op het 
grondgebied van het toegetreden land te ver
zekeren en zal de termijn van een jaar doen 
3-anvangen, gedurende welke de betrokken 
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Administratie de verklaring kan afleggen 
bedoeld in artikel 5. • ' 

4- Echter zal elk land bij zijn toetreding 
tot deze overeenkomst kunnen verklaren 
dat, behalve voor zover betreft de interna~ 
tionale merken, welke reeds eerder in dat 
land het voorwerp hebben uitgemaakt van 
een overeenkomstige nationale inschrijving 
welke nog van kracht is, en welke merken o; 
verzoek van de belanghebbenden onmiddel
lijk erkend zullen worden, de toepassing van 
deze akte beperkt zal blijven tot die merken 
die zullen worden ingeschreven van de dag 
af, waarop die toetreding in werking zal 
treden. 

5- Deze verklaring zal het Internationaal 
Bureau ontheffen van de verplichting de 
hierboven bedoelde collectieve opgave te 
v~rstrekken. Het zal zich er toe bepalen ken
nis te geven van de merken, ten behoeve 
waai:van het, onder vermelding van nauw
l_{eunge gegevens, binnen de termijn van een 
Jaar van de toetreding van het nieuwe land 
af, een verzoek zal ont vangen om ze te stel
len in het genot van de uitzondering bedoeld 
in de vorige alinea. ' 

6. De inschrijvingen van merken die het 
voorwerp hebben uitgemaakt van 'een der 
opgaven, bedoeld in dit artikel zullen be
schouwd worden als in de plaats' gesteld van 
de inschrijvingen, rechtstreeks geschied in 
het nieuwe contracterende land vóór de da
tum, waarop zijn toetreding van kracht wordt. 

7- De bepalingen van artikel 16bis van 
het algemeen verdrag zijn op deze overeen
komst van toepasdng. 

Art. llbis. In geval van opzegging van 
deze over.eenkomst is artikel 17bis van het 
algemeen verdrag van toepassing. De inter
nationale merken, ingeschreven tot de dag 
waarop de opzegging van kracht wordt e~ 
niet )linnen het jaar, bedoeld in artike'l 5, 
geweigerd, zullen, gedurende de duur der 
in~_ernationale bescherming, in het genot 
bhJven van dezelfde bescherming als waren 
zij rechtstreeks in dat land gede'poneerd. 

Art. 12. I. Deze overeenkomst zal wor
den bekrachtigd en de akten van bekrach
tiging zullen worden nedergelegd te Londen 
uiterlijk de 1ste Juli 1938. ' 

2. Zij zal in werking treden tussen de 
landen, die haar zullen hebben bekrachtigd 
een maand na die datum en zal dezelfd~ 
kracht en duur hebben als het algemeen ver
drag. 

3- Deze akte zal, in de betrekkingen tus
sen de landen, die haar zullen hebben be
krachtigd, de schikking van Madrid van 
1891, herzien te 's-Gravenhage op 6 Novem
ber 1925, vervangen. Echter zal deze laatste 
van kracht blijven in de betrekkingen met 
de landen, die deze akte niet zullen hebben 
bekrachtigd. In de betrekkingen met de 
lll;nden, die de akte van 's-Gravenhage nog 
met zullen hebben bekrachtigd, zal de over
eenkomst, herzien te Washington in I9II 
van kracht blijven. ' 

Gedaan te Londen, in een enkel exemplaar 
de 2de Juni 1934. ' 

(Zie de ondertekeningen onder de tekst van 
de overeenlcomst.) 
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VERTALING. 

Overeenkomst van 's -Graven hage van 6 
November I92ó betreffende het Internatio
naal depöt van tekeningen of modellen Yan 
nijverheid, herzien te Londen op 2 Juni 1934. 

De Ondergetekenden, behoorlijk daartoe 
gemachtigd, hebben, in gemeen overleg, de 
volgende tekst vastgesteld, welke zal ver
vangen de overeenkomst van 's-Gravenhage 
van 6 November 1925, te weten: 

Art. 1. De onderdanen van elk der con
tracterend1; landen, evenals de personen, die 
op het gebied van de beperkte Unie voldaan 
he~ben aan de voorwaarden, gesteld bij 
artikel 3 van het algemeen verdrag zullen 
zich in al _de andere contracterende la:iden de 
bescherming van hun tekeningen of modellen 
van nijverheid kunnen verzekeren door mid
d~l van een in_ternationaal depot, verricht 
b1J het Internationaal Bureau voor de indus
triële eigendom te Bern. 

Art. 2. 1. Het internationaal depot zal 
~e tekeningen of- ~odelle~ omvatten, hetzij 
m de vorm van het industnële voortbrengsel 
waarvoor zij b~stemd zijn, hetzij in de vor~ 
van een tekening, een photographie of elke · 
andere voldoende graphische voorstelling 
van genoemde tekening of genoemd model. 

2. De voorwerpen moeten vergezeld 
gaan van een verzoek om internationaal 
depot, in tweevoud, dat in de Franse taal de 
aanwijzingen moet bevatten, welke door het 
reglement van uitvoering nauwkeurig be
paald zullen worden. 

Art. 3. I. Zodra het Internationaal Bu
reau het verzoek zal hebben ontvangen om 
tot een internationaal depot ove, te gaan 
zal het dit verzoek in een daarvoor bestemd 
register inschrijven en het bekend maken 
door kosteloos aan elke Administratie het 
gewenste aantal exemplaren te doen toeko
men van het regelmatig verschijnend blad 
waarin het de inschrijvingen zal bekend 
maken. 

2. De in depot gegeven voorwerpen zullen 
bewaard worden in de archieven van het 
Internationaal Bureau. 

A!1, 4. ~- Hij, die een internationaal 
depot verricht van een tekening of model 
van nijverheid, zal, behoudens tegenbewijs 
als eigenaar van het werk worden beschouwd'. 

~- Het internationaal depot heeft een 
zuiver verklarend karakter. Als depot zal 
het in de contracterende landen dezelfde 
kracht hebben, alsof de tekeningen of mo
dellen er rechtstreeks waren gedeponeerd 
op de datum van het internationaal depot on
der voorrecht echter van de bijzondere re
gelen, door deze overeenkomst vastgesteld. 

3- De bekendmaking, genoemd in het 
voorafgaande artikel, zal in alle contracte
rende landen als voldoende beschouwd wor
den en geen enkele andere bekendmaking 
zal van hem, die het depot heeft verricht 
~unnen worden geëist, behoudens de vervul~ 
ling v:an de formaliteiten, nodig voor de uit
o~fenmg van het recht, overeenkomstig de 
binnenlandse wet. 

4- Het recht van voorrang vastgesteld 
door artikel 4 van het algemeer: verdrag, zal 
gewaarborgd worden voor elke tekening of 
elk model , dat het voorwerp is geweest van 
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een internationaal depot, zonder de verplich
ting van een der formaliteiten, voorgeschre
ven door genoemd artikel. 

Art. 5. De contracterende landen komen 
overeen om niet te eisen, dat de tekeningen 
of modellen, welke het voorwerp van een 
internationaal depot hebben uitgemaakt, 
voorzien zijn van een verplichte vermelding. 
Zij zullen dezelve doen vervallen noch wegens 
niet-toepassing, noch wegens de invoer van 
voorwerpen gelijk aan de beschermde. 

Art. 6. 1. Het internationaal depot kan 
omvatten, hetzij een enkele tekening of mo
del, hetzij meer dan een, waarvan het aantal 
in het verzoek om depot nauwkeurig zal 
moeten worden aangegeven. 

2. Het depot kan geschieden, hetzij in 
open, hetzij in gesloten omslag. Met name 
zullen als middelen voor depot in gesloten 
omslag aangenomen worden dubbele enve
loppen met een doorgeslagen controlenum
mer 1systeem Soleau) of ieder ander systeem, 
geschikt om de vaststelling van de identi
teit te verzekeren. 

3. De maximum afmetingen van de om
slagen of paketten, welke gedeponeerd kun
nen worden, zullen door het reglement van 
uitvoering bepaald worden. 

Art. 7. De duur van de internationale 
bescherming wordt vastgesteld op 15 jaren, 
gerekend van de dagtekening af van het 
depot bij het Internationaal Bureau te 
Bern; deze termijn is verdeeld in twee tijd
perken, te weten een van 5 jaar en een van 
10 jaar. 

Art. 8. Gedurende het eerste tijdperk van 
bescherming zullen de depots, hetzij in open, 
hetzij in gesloten omslag toegelaten worden; 
gedurende het tweede tijdperk zullen zij al
leen open worden toegelaten. 

Art. 9. Tijdens de duur van het eerste 
tijdperk zullen de depots in gesloten omslag 
op verzoek van hem, pie het depot verricht 
heeft, of van een bevoegde rechtbank, kun
nen worden geopend; na afloop van het eer
ste tijdperk zullen zij met het oog op de over
gang naar het tweede tijdperk, op een ver
zoek om verlenging, worden geopend. 

Art. 10. Binnen de eerste zes maanden 
van het vijfde jaar van het eerste tijdperk 
zal het Internationaal Bureau aan hem, die 
het depot van de tekening of het model heeft 
verricht, een officieus bericht omtrent het 
veval doen toekomen. 

Art. 11. 1. Wanneer hij, die een depot 
heeft verricht, de verlenging van de bescher
ming wenst te verkrijgen, door overgang 
naar het tweede tijdperk, zal hij vóór het 
einde van de termijn tot het Internationaal 
Bureau een verzoek om verlenging moeten 
richten. 

2. Het Internationaal Bureau zal over
gaan tot het openen van de omslag, zo deze 
gesloten is, zal de plaats gehad hebbende ver
lenging in zijn blad bekend maken en daar
van aan alle Administraties mededeling doen 
door de toezending van het gewenste aantal 
exemplaren van dat blad. 

Art. 12. De tekeningen of modellen, be
horende tot depots, welke niet verlengd zijn, 
benevens die, waarvan de bescherming is 
geëindigd, zullen, in de staat, waarin zij ver
keren, aan hun eigenaren' op hun verzoek en 
op hun kosten worden teruggegeven. Indien 
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zij niet worden teruggevraagd, zullen zij na 
afloop van twee jaren ,vernietigd worden. 

Art. 13. I. Zij, die een depot verricht 
hebben, zullen daarvan op ieder tijdstip, het
zij geheel, hetzij gedeeltelijk, afstand kunnen 
doen, door middel van een verklaring, gericht 
tot het Internationaal Bureau; dit laatste 
zal daaraan de bekendheid geven, bedoeld 
in artikel 3. 

2. De afstand brengt met zich teruggave 
van het depot op kosten van hem, die het 
depot verricht heeft. 

Art. 14. Wanneer een rechtbank of iedere 
andere bevoegde autoriteit gelast, dat een 
geheime tekening of een geheim model haar 
worde overgelegd, zal het Internationaal 
Bureau, op regelmatige wijze daartoe aan
gezocht, overgaan tot het openen van het 
gedeponeerde pakket, de tekening of het 
model, waarom gevraagd is, er uit halen en 
aan de verzoekende autoriteit doen toekomen. 
Dezelfde wijze van overlegging zal plaats 
vinden op het verzoek om een open tekening 
of een open model. Het aldus overgelegde 
voorwerp zal binnen de kortst mogelijke ter
mijn t eruggegeven en wederom, al naar het 
geval zich voordoet, in de gesloten omslag 
of in het omhulsel geplaatst moeten worden. 
Voor deze verrichtingen zal een taxe kunnen 
worden geheven, die door het reglement van 
uitvoering zal worden vastgesteld. 

Art. 15. De taxen van het internationaal 
depot en van zijn verlenging, die moeten 
worden voldaan, voordat tot inschrijving 
van het depot of van de verlenging kan wor
den overgegaan, zijn vastgesteld als volgt: 

1°. voor een enkele tekening of model en 
voor het eerste tijdperk van 5 jaar: 5 franken; 

2°. voor een enkele tekening of model, 
bij het eindigen van het eerste tijdperk en 
voor de duur van het tweede tijdperk van 10 
jaar : 10 franken; 

3°. voor een meervoudig depot en voor 
het eerste tijdperk van 5 jaar: 10 franken; 

4°. voor een meervoudig depot, bij het 
eindigen van het eerste tijdperk en voor de 
duur van het tweede tijdperk van 10 jaar: 
so franken. 

Art. 16. De jaarlijkse netto opbrengst van 
de taxen zal, overeenkomstig de wijze, bepaald 
in artikel 8 van het reglement, na aftrek van 
de gemeenschappelijke kosten, veroorzaakt 
door de uitvoering van deze overeenkomst , 
door de zorg van het Internationaal Bureau 
onder de contracterende landen worden ver• 
deeld. 

Art. 17. 1. Het Internationaal Bureau 
zal in zijn registers inschrijven alle verande
ringen, de eigendom van de tekeningen of 
modellen betreffende, waarvan het van de 
zijde der belanghebbenden kennis zal hebben 
gekregen; het zal deze veranderingen in zijn 
blad bekend maken en er mededeling van 
doen aan alle Administraties door de toezen
ding van het gewenste aantal exemplaren 
van dat blad . 

2. Voor deze verrichtingen kan een taxe 
worden geheven, die door het reglement van 
uitvoering zal worden vastgesteld. 

3. De rechthebbende op een internatio
naal depot kan er de eigendom van overdragen 
voor een gedeelte slechts der in een meervou
dig depot begrepen tekeningen of modellen 
of voor slechts een of meer der contracterende 
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landen, maar in deze gevallen zal het Inter
nat ionaal Bureau, indien het een in gesloten 
omslag verricht depot betreft , alvorens de 
overdracht in zijn registers in te schrijven, 
tot het openen van het depot moeten overgaa. 

Art. 18. I. Het Internationaal Bureau 
zal aan een ieder, op verzoek, tegen een door 
het reglement vastgestelde taxe, een afschrift 
verstrekken van de aantekeningen, inge
schreven in het register met betrekking tot 
een bepaalde tekening of een bepaald model. 

2. Het afschrift zal , indien de tekening 
of het model zich er toe leent, vergezeld kun
nen gaan van een exemplaar of een afbeel
ding van de tekening of het model , welke 
mogelijkerwijs aan het Internationaal Bureau 
verstrekt zullen zijn en welke het Bureau als 
gelijkvormig aan het voorwerp, ingediend 
als open depot, zal waarmerken. Indien het 
Bureau niet in het bezit is van dergelijke 
exemplaren of afbeeldingen, zal het er laten 
maken op verzoek van de belanghebbenden 
en op hun kosten. 
Art. 19. De archieven van het Internatio

naal Bureau zijn, voor zover zij open depots 
bevatten, toegankelijk voor het publiek. 
Een ieder kan er, in tegenwoordigheid van 
een der ambtenaren, kennis van nemen of 
van het Bureau schriftelijke inlichtingen ver
krijgen over de inhoud van het register, een 
en ander tegen betaling van de taxen, vast te 
stellen door het reglement. 

Art. 20. De toepasdng van deze overeen
komst zal, wat betreft de ondergeschikte 
punten, bepaald worden door een reglement 
van uitvoering, waarvan de voorschriften te 
allen tijde in gemeen overleg tussen de Admi
nistraties der contracterende landen zullen 
kunnen worden gewijzigd. 

Art. 21. De bepalingen van deze overeen
komst houden slechts een minimumbescher
ming in; zij beletten niet aanspraak te maken 
op de toepassing van de voorschriften van 
wijdere strekking, die mochten zijn uitge
vaardigd door de binnenlandse wetgeving 
van een contracterend land; zij laten evenzo 
onaangetast de toepassing van de bepalingen 
van de in 1928 herziene Berner conventie, 
betrekking hebbende op de bescherming der 
kunst scheppingen en werken van kunst, toe
gepast op de nijverheid. 

Art. 22. I. De landen, die lid zijn van de 
Unie en geen deel hebben genomen aan deze 
overeenkomst, zullen daartoe op hun ver
zoek mogen toetreden in de vorm, voorge
schreven door de artikelen 16 en 16bis van het 
algemeen verdrag. 

2. De kennisgeving van toetreding zal 
op zich zelve voldoende zijn om, op het grond
gebied van het toegetreden land het genot 
der voorafgaande bepalingen te verzekeren 
aan de tekeningen of modellen van nijver
heid, die , op het ogenblik der toetreding, de 
internat ionale bescherming genieten. 

3. Echter zal elk land bij zijn toetreding 
tot deze overeenkomst kunnen verklaren, 
dat de toepassing van deze akte beperkt zal 
blijven tot de tekeningen en modellen, die 
zullen worden gedeponeerd van de dag af, 
waarop deze toetreding in werking zal treden. 

4. In geval van opzegging van deze over
eenkomst is artikel 17bis van het algemeen 
verdrag van toepas~ing. De internationale 
tekeningen en modellen, gedeponeerd tot 
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de dag, waarop de opzegging van kracht 
wordt, zullen, gedurende de duur der inter
nationale bescherming, in het land, dat de 
overeenkomst heeft opgezegd, evenals in de 
andere lánden, tot deze overeenkomst toe
getreden, in het genot blijven van dezelfde 
bescherming, als waren zij er rechtstreeks 
gedeponeerd. 

Art. 23. I. Deze overeenkomst zal wor
den bekrachtigd en de akten van bekrachti
ging zullen worden nedergelegd te Londen 
uiterlijk de 1ste Juli 1938. 

2. Zij zal tussen de landen, die haar zul
len hebben bekrachtigd, in werking treden 
een maand na genoemde datum en zij zal de
zelfde kracht en duur hebben als het alge
meen verdrag. 

3. Deze akte zal, in de betrekkingen tus
sen de landen, die haar zullen hebben be
krachtigd, de overeenkomst van 's-Graven
hage van 1925 vervangen. Echter zal deze 
laatste van kracht blijven in de betrekkingen 
met de landen, die deze akte niet zullen heb
ben bekrachtigd. 

Gedaan te Londen, in een enkel exemplaar, 
de 2de Juni 1934. 

(Zie de ondertekeningen onder de tekst van de 
overeenkomst.) 

A. 
Partijen bij !tet nleverdrag van Parijs van 
20 Maart 1883 tot bescherming van de In 
tlustrlële eigendom, herzien te Bn1ssel 01i 

14 December 1900, te Washington op 2 Juni 
1911, te ·s• Gravenhag·e op 6 November 1925 

en t e Londen op 2 Juni 1934. 
1 Duitsland (1-VIII-1Q38) , vanaf 1 Mei 1903. 

Australië, vanaf S Augustus 1907. 
Papoea en Nieuw Guinea, vanaf 12 Febru
ari 1933. 

2 Norfolk en Nauru, vanaf 29 Juli 1936. 
1 Oostenrijk (19-VIII-1947), vanaf 1 Janu-

ari 1909. 
1 België (24-XI-1939), vanaf 7 Juli 1884. 
2 Brazilië, vanaf 7 Juli 1884. 
3 Bulgarije, vanaf r3 Juni 1921. 

Canada, vanaf r September 1923. 
1 Denemarken en de Faroër (1-VIII-1938), 

vanaf r October 1894. 
3 Dominicaanse Republiek, vanaf II Juli 

1890. 
2 Spanje, vanaf 7 Juli 1884. 

Spaans Marokko, vanaf 27 Juli 1928. 
2 Spaanse Koloniën, vanaf rs December 

1947. 
1 Verenigde Staten van Amerika (r -VIII-

1938), vanaf 30 Mei 1887. 
3 Finland, vanaf 20 September 1981. 
1 Frankrijk, Algiers en Koloniën (25-VI-

1939), vanaf 7 Juli 1884. 
1 Groot-Britannië en Noord-Ierland (1-VIII-

1938) , vanaf 7 Juli 1884. 
3 Ceylon, vanaf 10 Juni 1905. 

1 Partij gebonden door de tekst vastge
steld te Londen, te rekenen vanaf de tussen 
haakjes vermelde datum. 

2 P artij gebonden door de tekst vastge
steld te 's-Gravenhage. 

3 Partij gebonden door de tekst vastge
teld te Washington. 
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2 Palestina, met uitzondering van Trans-
jordanië, vanaf I2 September I933, 

2 Tanganyika, vanaf I Januari I938. 
2 Trinidad en Tobago, vanaf I4 Mei I908. 
3 Griekenland, vanaf 2 October I924, 
2 Hongarije, vanaf I Januari I909. 
3 Ierland, vanaf 4 December I925, 
2 Italië, vanf 7 Juli I884. 
2 Erythrea, vanaf I9 Januari I932. 
2 Libye, vanaf I9 Januari I932 , 
1 Japan (I-VIII-I938), vanaf IS Juli I899 . 
1 Korea, Formosa, Zuid-Sachalin (I-VIII-

I938), vanaf I Januari I935, 
1 Libanon (30-IX- I947) , vanaf I September 

·I924. 
Liechtenst ein, vanaf I 4 Juli I 933, 

1 Luxemburg (30-XII-I945), vanaf 30 Juni 
I922. 

1 Frans Marokko (2I -1- I94I) , vanaf 30 Juli 
I9I7, 

2 Mexico, vanaf 7 September I903, 
1 Noorwegen (I-VIII-I938), vanaf I Juli 

I885. 
4 Nieuw-Zeeland (I4-VII-I946), vanaf 7 

September I89r. 
1 West Samoa (I4-VII-I 946), vanaf 29 Juli 

I93 I. 
1 Nederland (5-VIII-I948), vanaf 7 Juli I884. 
1 Indonesië (5-VIII- I948), vanaf I October 

I888. 
1 Suriname en de Ned. Antillen (5-VIII

I948), vanaf I Juli I890 . 
2 Polen, vanaf I0 November I9I9, 
2 Portugal met de Azoren en Madeira, vanaf 

7 Juli I884. 
3 Roemenië, vanaf 6 October I929, 
2 Zweden, vanaf I Juli I885. 
1 Zwitserland (24-XI- I939) , vanaf I Juli 

I884. 
1 Sy rië (30-IX-I947), vanaf I Septerriber 

I924, 
1 Tanger (I3-VI- I939), vanaf 6 Maart I936 . 
2 T sjechoslowakije, vanaf 5 October I9I9, 
1 Tunis (4-X- I942), vanaf 7 Juli I884. 
2 Turkije, vanaf ro October I92S, 
1 Zuid-Afrika, vanaf I December I947, 
1 Yoegoslavië, vanaf 26 Februari I92I. 

B. 
Partijen bij de Overeenkomst van Madrid 
van 14 April 1891, betreffende de interna
tionale Inschrijving van fabrlek s - of han
delsmerken, herzien te Brussel op 14 ne 
cember 1900, te Wasbln gton op 2 Juni 1911, 
te 's-Gravenhage op 6 November 1925 en te 

Londen 01i 2 Juni 1934. 
1 Duitsland (I3-VI-I939), vanaf I December 

I922 . 
1 Oostenrijk (I9-VIII- I 947) , vanaf I Januari 

I909, 
1 België (24-XI-I939), vanaf IS Juli I892. 
2 Spanje, vanaf IS Juli I892. 
2 Spaans Marokko, vanaf 5 November I 928. 
2 Spaanse Koloniën , vanaf IS December 

I947-

1 Partij gebonden door de t ekst 'vast ge
steld te Londen, te rekenen vanaf de tussen 
haakjes vermelde datum. 

2 Partij gebonden door de tekst vastge
steld te 's-Gravenhage. 

3 Partij gebonden door de tekst. vastge
s teld te Washington. 
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1 Frankrijk, Algiers en Koloniën (2s-VI
I939) , vanaf IS Juli I892. 
Hongarije , vanaf I Januari I909. 
Italië, vanaf IS October I894. 

2 Erythrea, vanaf I9 Januari I932. 
2 Libye, vanaf I9 Januari I932 . 

Liechtenstein, vanaf I4 Juli 1933. 
Luxemburg (I-III-I946), vanaf I Septem
ber I924. 

1 Frans Marokko (2I -1-I94I), vanaf 30 Juli 
I9I7. 

1 Nederland (5-VIII-I948), vanaf I Maart 
I893 . 

1 Suriname en de Ned. Antillen (5-VIII-
1948) , vanaf I Maart 1893. 

2 Portugal, met de A2'oren en Madeira, vanaf 
31 October I893 . 
Roemenië , vanaf-6 October 1920. 
Zwitserland (24-XI-I939) . vanaf 15 Juli 
1892 . 

1 Tanger (13-VI-1939) , vanaf 6 Maart I936. 
Tsjechoslowakije, vanaf 5 October I9I9. 
Tunis (4-X-1942) , vanaf 15 Juli 1892. 

2 Turkije, vanaf ro October 1925. 
2 Yoegoslavië, vanaf 26 Februaei 1921 

Het zij opgemerkt. dat Cuba, Brazilië, 
Indonesië en Mexico deze overeenkomst op
gezegd hebben me • ingang van 22 April I932, 
8 December I934, 4 Novenber 1936 en ro 
Maart I943, Deze vier landen hebben evenwel 
uitdrukkelijk verklaard, dat internationale 
merken, die voor de datum waarop de op
zegging van kracht werd, beschermd waren, 
deze bescherming zouden blijven genieten tot 
het verstrijken van de geldigheid van hun 
internationale inschrijving. 

C. 
Partijen bij de Over eenkomst van ' s -Gra
venh age van 6 November 1925, betreffende 
het Internationaal depót van tekeningen of 
mo1lellen van nijverheid, herzien te Lontlen 

op 2 Juni 1934. , 
1 Duitsland (I3-Vl-1939), vanaf I Juni 1928. 
1 België (24-Xl-1939), vanaf 27 Juli I929 . 
2 Spanje, vanaf 1 Juni 1928. 
2 Spaans Marokko, vanaf 5 November 1928. 
2 Spaanse K oloniën, vanaf 15 December 

1947, 
1 Frankrijk, Algiers en Koloniën (2s-VI-

1939), vanaf 20 October I930. '-
2 Liechtenstein, vanaf 14 Juli 1933 . 
1 Frans Marokko (21 -I-194I), vanaf 20 Octo

ber 1930 . 
1 Nederland (5-VIIl-1948) , vanaf I Juni 

1928. 
1 Indonesië (5-VIII-I948), vanaf I Juni I928. 
1 Suriname en de Ned.Antillen (s-VIII-I948) , 

vanaf 1 Juni I928. 
1 Zwitserl2.nd (24-Xl-1939), vanaf I Juni 

I928. 
1 T anger (1 3-VI-I939), vanaf 6 Maart 1936. 
1 Tunis (4-X-1942), vanaf 20 October 1930. 

1 Partij gebonden door de t ek st vastge
st eld te Londen, te rekenen vanaf de tussen 
haakjes vermelde datum. 

2 Partij gebonden door de tekst vastge
steld te 's-Gravenhage . 

3 Partij gebonden door de tekst vastge
steld te Washington. 
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S. I 540 
IO December 1948. BESLUIT, tot verlen

ging van het privilege van De Surinaam
sche Bank om als circulatiebank in Su
riname werkzaam te zijn. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Overzeese Gebiedsdelen a.i. en van onze Minis
ter zonder Portefeuille van 2 December 1948, 
2de Afdeling, No. 24; 

Gelet op artikel I van de wet van I Maart 
1946 (.Staatsblad No. G 51); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het bij de Surinaamsche Bankwet 1928 

(Staatsblad No. 231), zoals deze sedert is ge
wijzigd en aangevuld, aan De Surinaamsche 
Bank verleend privilege om als circulatie
bank in Suriname werkzaam te zijn, wordt 
verlengd tot I Januari 1950. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking op 
de dag volgende op d;e van zijn plaatsing in 
het Staatsblad. 

Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
en Onze Minister zonder Portefeuille zijn be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staatsblad zal worden geplaatst . 

Soestdijk, 10 December 1948. 
JULIANA, 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister zonder P ortefeuille, G ö TZEN. 

(Uitgeg. 24 December 1948.) 

S. I 542 
13 December 1948. BESLUIT, houdende 

aanw1Jzmg van de gemeente Hengelo 
(0) , als gemeente, welke een uitkering 
ontvangt uit de opbrengst van het recht 
op de mijnen. 

Wij JULIANA, enz . . 
Op de voorèlracht van Onze Ministers van 

Financiën en van Binnenlandse Zaken van 
24 November 1948, no . 250, afdeling Accijn
zen, en van 3 December 1948, no. 21593, 
afdeling Binnenlands Bestuur,. Bureau Fi
nanciën; 

Gelet op artikel IO, vijfde iid, van de wet 
van 26 Maart 1920 (Staatsblad no. 157). ge
wijzigd bij de wet van 29 December 1928 
(Staatsblad no. 524); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Enig artikel 

De gemeente Hengelo (0), wordt geacht, 
van I Januari 1947 af, te behoren tot de ge
meenten bedoeld in het vierde lid van artikel 
10 van de wet van 26 Maart ~920 (Staatsblad 
no. 157). gewijzigd bij de wet van 29 Decem
ber 1928 (Staatsl>lad no. 524). 

Onze voornoemde Ministers zijn belast 
met de uitvoering van dit besluit, hetwelk 
in het Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Al gemene Rekenkamer. 

Soestdijk, 13 December 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 21 Januari 1949.) 
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13 DecembP.r 1948. BESLUIT, houdende 

hernieuwde vaststelling van een regeling 
tot toekenning van geldelijke uitkeringen 
aan niet-pensioengerechtigden van land
en zeemacht . 

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

Oorlog en van Marine a.i . van 23 Juni 1948, 
Directie Administratieve Diensten, Afdeling 
B4, Bureau ia, Nr. 192; 

Overwegende, dat het wenselijk is de rege
lingen tot toekenning van geldelijke uitke
ringen aan niet pensioengerechtigden van 
land- en zeemacht, vervat in de Koninklijke 
besluiten van 9 Mei 1931 (Staatsblad nos . 
186 en 187), door een andere te vervangen; 

De Raad van State gehoord (advies van 
29 Juni 1948, N°. 15) ; 

Gezien het nader gemeenschappelijk rap
port van Onze voornoemde Ministers van 4 
December 1948, Directie Administratieve 
Diensten, Afdeling B4, Bureau Ia, nr. 214; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

§ r. Uitkeringen aan gewezen vrijwillig 
dienende militairen 

Art. 1. Een vrijwillig dienend militair van 
land- of zeemacht beneden de rang van offi
cier, die met ingang van een datum vóór I 
Juli 1925 uit de militaire dienst is ontslagen 
en op de datum van zijn ontslag een werkelij
ke dienst kon doen gelden van ten minste 
tien jaren in de zin der Pensioenwetten voor 
de land- en zeemacht (Staatsblad 1922, nos . 
66 en 65), heeft, behoudens het bepaalde in 
artikel 7, recht op een uitkering, mits: 

a. hij niet is ontslagen onder omstandig
heden, bedoeld in het eerste en tweede lid 
van artikel 4 dezer wetten; 

b. hij niet is of wordt herplaatst in een 
betrekking, welke uitzicht geeft op pensioen 
krachtens een der genoemde wetten of de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad nr. 240) . 

Art. 2. I. De uitkering, bedoeld in artikel 1, 
bedraagt : 

voor een militair met de rang van sergeant 
of hoger een en veertig gulden; 

voor een militair met de rang van korporaal 
vier en dertig gulden; 

voor een militair met de stand van soldaat 
of matroos dertig gulden; 

en wel voor elk jaar geldige diensttijd in 
de zin der Pensioenwetten voor de land- en 
zeemacht (Staatsblad 1922, nos. 66 en 65). 

2. Indien het eindcijfer van de diensttijd, 
bedoeld in het vorige lid , een gedeelte van 
een jaar oplevert van zes maanden of meer, 
wordt dit gedeelte als een vol jaar in bereke
ning genomen; een gedeelte van een jaar 
kleiner dan zes maanden wordt verwaarloosd. 

Art. 3. De uitkering, bedoeld in artikel 1, 
gaat, behoudens het bepaalde in artikel 9, 
in te rekenen van de datum, waarop de recht
hebbende de leeftijd van zestig .iaren heeft 
bereikt. Indien hij blijvend ongeschikt wordt 
verklaard om in zijn onderhoud te voorzien 
uit hoofde van ziekten of gebreken, niet het 
gevolg van eigen moedwillige handelingen of 
ongeregeld gedrag, gaat de uitkering in op de 
dag, waarop de aanvrage daartoe is ingeko
men. De datum van ingang der uitkering 
wordt in vorenbedoelde gevallen nimmer ge-
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steld op een eerder tijdstip dan I Januari 
1947. 

§ 2. Uitkeringen aan weduwen 
Art. 4. 1. a. De weduwe van een vrijwillig 

dienend militair van land- of zeemacht, die -
indien haar echtgenoot was overleden onder 
de werking van de Weduwenwetten voor de 
land- en zeemacht 1909 - aan een dier 
wetten aanspraak op pensioen had kunnen 
ontlenen; 

b. de weduwe van een gewezen vrijwillig 
dienend militair van land- of zeemacht bene
den de rang van officier, die - indien haar 
echtgenoot de dienst bij de land- of zeemacht 
had verlaten nà de inwerkingtreding van 
evengenoemde wetten - aan een dier wetten 
of aan de Militaire Weduwenwet 1922 aan
spraak op pensioen had kunnen ontlenen; 

c. de weduwe van een mindere geëmploy
eerde, werkman of bediende bij enige in
richting van 's Rijks land- of zeemacht, be
doeld in de wet van 18 Juli 1890 (Staatsblad 
no. 109), die - indien haar echtgenoot was 
overleden onder de werking van de Weduwen
wet voor de Rijkswerklieden 1914 - aan die 
wet aanspraak op pensioen had kunnen ont
lenen ; 

d. de weduwe van een gewezen mindere 
geëmployeerde, werkman of bedi~nde )>ij 
enige inrichting, bedoeld onder c, die - in

dien haar echtgenoot als zodanig was ont
slagen nà de inwerkingtreding van laatstge
noemde wet - aan deze wet of aan de 
Pensioenwet 1922 (Staatsblad n°. 240) aan
spraak op pensioen had kunnen ontlenen ; 

heeft behoudens het bepaalde in artikel 7, 
recht op een uitkering. ' . 

2. Voor de toepassing van het bepaalde m 
het vorige lid, onder b, wordt een uitkering, 
bedoeld in artikel 1, aangemerkt als een 
pensioen. 

Art. 5. De uitkering, bedoeld in artikel 4, 
eerste lid, bedraagt : 

10. voor een weduwe, bedoeld onder a of b 
van het eerste lid van dat artikel , vierhonderd 
procent van het pensioen, dat zij zou hebben 
ontvangen, indien zij aan een der Weduwen
wetten voor de land- of zeemacht 1909 aan
spraak op pensioen had kunnen ontlenen; 

2°. voor een weduwe, bedoeld onder c of d 
van het eerste lid van dat artikel, driehonderd 
vijftig procent van het pensioen, dat zij zou 
hebben ontvangen, indien zij aan de Wedu
wenwet voor de Rijkswerklieden 1914 aan
spraak op pensioen had kunnen ontlenen: 

een en ander zonder de verhoging, bedoeld 
in de wet van 29 Mei 1920 (Sraatsblad n°. 283), 
en met dien verstande, dat de uitkering niet 
meer zal bedragen dan duizend gulden per 
jaar. 

Art. 6. De uitkering, bedoeld in artikel :4, 
eerste lid, gaat, behoudens het bepaa!de m 
artikel 91 in met de dag, volgende op die van 
het overlijden van hem, aan wie krachtens 
dit besluit de uitkering wordt ontleend, met 
dien verstande, dat de datum van ingang der 
uitkering nimmer wordt gesteld op een eerder 
tijdstip dan I Januari 1947. 

§ 3. Algemene bepalingen 
Art. 7. De uitkering wordt niet verleend, 

indien ter zake van de door de militair, min
der geëmployeerde, werkman of bediende 
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vervulde dienst of van zijn overlijden aan 
spraak op pensioen bestaat op grond van 
een wettelijke regeling. 

Art. 8. De toekenning van de uitkering 
geschiedt door Onze Minister van Oorlog of 
van Marine, al naar gelang de betrokken 
militair, mindere geëmployeerde, werkman ?f 
bediende heeft behoord tot of werkzaam 1s 
geweest bij een inrichting van de Koninklijke 
landmacht of de zeemacht, op een daartoe 
tot die Minister te richten aanvrage van de 
belanghebbende , onder overlegging van de 
ter beoordeling benodigde bewijsstukken. De 
toekenning kan door voornoemde Ministers 
ook ambtshalve geschieden. 

Art. 9. De uitkering gaat in met de dag, 
waarop het recht daarop is ontstaan, be
houdens in het geval, dat een aanvrage later 
inkomt dan twee jaren na deze dag. De uit
kering gaat in dat geval in met de datum, 
waarop de aanvrage is ontvangen. 

Art. 10. De bepalingen, vervat in het vijfde 
hoofdstuk der Pensioenwetten voor de land-
en zeemacht (Staatsblad 1922, nos . 66 en 65), 
zijn in daartoe leidende gevallen van over
eenkomstige toepassing op de uitkering. 

Art. 11. De kosten van de uitkering komen 
ten laste van het hoofdstuk VIII A of VIII B 
der Rijksbegroting, al naar gelang de betrok
ken militair, mindere geëmployeerde, werk
man of bediende heeft behoord tot of werk
zaam is geweest bij een inrichting van de 
Koninklijke landmacht of de zeemacht . 

§ 4. Slotbepalingen 
Art. 12. 1. De Koninklijke besluiten van 

9 Mei 1931 (Staatsblad nos. 186 en 187) wor
den ingetrokken. 

2. Het Achtste Uitvoeringsbesluit van de 
Commissaris voor de belangen van de Neder
landse Weermacht (Verordeningenblad 62/ 
1942) vervalt. 

Art. 13. Een uitkering, verstrekt krachtens 
de in het vorige artikel genoemde besluiten, 
vallende over een tijdvak nà 31 December 
19461 dient te worden aangemerkt als een 
voorschot op de uitkering, waarop krachtens 
d it besluit aanspraak bestaat. 

Art. 14. Dit besluit kan worden aange
haald onder de titel "Regeling uitkeringen 
niet-pensioengerechtigden van land- en zee
macht " , met vermelding van het jaartal en 
het nummer van het Staatsblad, waarin het 
is geplaatst. 

Art. 15. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na die der dagte
kening van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst. 

Onze Ministers van Oorlog en van Marine 
zijn belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden geplaatst 
en waarvan afschrift zal worden gezonden 
aan de Raad van State en de Algemene 
R ekenkamer. 

Soestdijk, 13 December 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, SCHOKKING. 

De Minister van Marine a. i., S CHOKKING. 

(Uitgeg. 29 December 1948). 
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S. I 544 
14 December 1948. BESLUIT, houdende 

voorlopige regeling van het bewind in 
Indonesië. 

Wij JULIANA, enz.; 
Allen die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut! doen te weten: 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Overzeese Gebiedsdelen, d.d. 10 December 
1948, Letter O 73; 

Overwegende, dat het wenselijk is een 
voorlopige maatregel te treffen ten aanzien 
van het bewind in Indonesië in afwachting 
van de vestiging van een nieuwe rechtsorde; 

Gelet op de Noodwet Indonesië (wet van 
29 October 1948, Staatsblad N°. I 461); 

Nog gelet op artikel 7 van het besluit 
,,Vertegenwoordiging van de Kroon in Indo
nesië" (Staatsblad N°. I 462); 

De Raad van State gehoord (advies van 
10 December 1948, N°. 1); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Minister van 11 December 1948, 
Letter X 73; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen nopens de Wetgeving in 
Overgangstijd. 

Art. 1. In afwachting van de vestiging 
ener nieuwe rechtsorde op de grondslag van 
de uitkomst van het reeds gepleegd en nog 
te plegen gemeen overleg als bedoeld in het 
veertiende Hoofdstuk der Grondwet, wordt 
het bewind in Indonesië gevoerd naar de 
regelen van dit besluit. 

Art. 2. De voor Indonesië geldende wet
telijke regelingen en administratieve voor
schriften blijven van kracht voorzover en 
voor zolang zij niet bij of krachtens dit besluit 
worden gewijzigd of ingetrokken en vinden 
overeenkomstig de bepalingen van dit besluit 
voor zover nodig gewijzigde toepassing. 

Art. 3. 1. Ons besluit van 6 Mei 1942, 
houdende een tijdelijke voorziening in het 
algemeen bestuur in Nederlandsch-lndië 
(Staatsblad C 39) en het "Overgangsbesluit 
Algemeen Bestuur Nederlandsch-Indië" 
(Staatsblad D 65) vervallen. 

2. Ingetrokken wordt het "Overgangsbe
sluit Indische Staatsregeling" (Staatsblad 
D66). 

Art. 4. I. Dit besluit treedt in w~rking met 
ingang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad, waarin het is 
geplaatst, met uitzondering van de artikelen 
3, 25, 41, 42, 46, lid 3 en 59, welke gezamenlijk 
of afzonderlijk, gehtel of ten dele in werking 
treden op een nader door Ons te bepalen 
tijdstip. In Indonesië wordt dit besluit geacht 
op hetzelfde tijdstip in werking te zijn ge
treden, met gelijke uitzondering ten aanzien 
van de in de vorige zin genoemde artikelen. 

2. Over het inwerkingtreden van de in het 
eerste lid uitgezonderde artikelen, alsmede 
over de duur van de werking van dit besluit, 
dan wel van de wet houdende bevestiging 
van Onze voorlopige maatregel in dit besluit 
vervat, na I Januari 1949 en over de geëin
diging daarvan maakt de Federale R efering, 
i11 overeenstemming met de Federale Raad, 
ten spoedigste haar oordeel aan Ons kenbaar. 
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HOOFDSTUK Il 
Van de inrichting van het grondgebied 
Art. S. In afwachting van de totstandko

ming van een federatieve opbouw uit onder
ling gelijkwaardige deelstaten wordt het 
grondgebied van Indonesië, voor zoveel 
mogelijk staatkundig georganiseerd in deel
gebieden. Als deelgebieden worden aange
merkt: 

a. negara's; 
b. zelfstandige staatkundige eenheden, 

geen negara's zijnde. 
Art. 6. Onverminderd het bepaalde in het 

eerste lid van artikel 46, gelden voor de 
toepassing van dit besluit als deelgebieden 
als aangegeven in artikel 5, uitsluitend die 
deelgebieden, welke wettig als zodanig zijn 
totstandgekomen dan wel wettig als zodanig 
zijn erkend. 

HOOFDSTUK 111 
Van de organen. 

EERSTE AFDELING 

Van de Vertegenwoordiging van de Kroon 
Art. 7. I. Er is in Indonesië een Hoge 

Vertegenwoordiger van de Kroon. 
2. Hij wordt door Ons benoemd en ont

slagen en mag zijn waardigheid niet neerleg
gen, noch Indonesië verlaten zonder Onze 
machtiging. · 

3. De Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon oefent de hem bij of krachtens dit 
beslult toegekende bevoegdheden uit met in
achtneming van Onze bevelen. 

4 . Hij is wegens de uitoèfening van zijn 
ambt aan Ons verantwoordelijk en verstrekt 
t e dier zake aan Onze betrokken Minister 
alle gewenste inlichtingen. 

Art. 8. I. De Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon moet de ouderdom van 30 jaar 
vervuld hebben. 

2. Hij mag rechtst reeks noch zijdelings 
deelhebber zijn in, noch borg zijn voor enige 
onderneming, t en grondslag hebbende een 
overeenkomst, om winst of voordeel aange
gaan m et Indonesië of met enig deel daarvan. 

3. Hij mag, behalve openbare schuldbrie
ven, geen schuldvorderingen ten Jaste van 
Indonesië bezitten . 

4. Hij mag rechtstreeks noch zijdelings 
dee l hebben in enige concessie of onderneming 
van welke aard ook, in Indonesië gevestigd 
of aldaar haar bedrijf uitoefenende, noch 
eigenaar of huurder van landerijen daar te 
lande zijn. . 

5. Het bij het tweede en het vierde lid 
bepaalde blijft op hem van toepassing ge
durende vijf jaar na zijn aftreden. 

Art. 9. Wij treffen voorzieningen voor het 
geval het ambt van Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon openvalt, alsmede voor een 
tijdelijke vervanging van de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon bij diens belet. 

Art. 10. De Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon legt alvorens zijn ambt te aanvaar
den in Onze handen, of op Onze machtiging 
in handen van een G<!delegeerde van de 
Kroon, de navolgende eed (verklaring en 
belofte )af: 

· ,,Ik zweer (verklaar) dat ik terzake van 
mijn benoeming aan geen persoon, directelijk 
of indirectelijk, onder wat naam of voorwend-
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se! ook, enige gift of gave beloofd of gegeven 
heb, noch beloven of geven zal. 

Ik zweer (beloof) dat ik om iets hoege
naamd in deze betrekking t e doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd enige be lofte of 
geschenk aannemen zal , directelijk of indi
rectelijk. 

Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
Koning. 

Ik zweer (beloof) dat ik, op grondslag van 
het bepaalde in het v eertiende Hoofdstuk 
der Grondwet , naar mijn vermogen aan de 
totstandkoming van een nieuwe rechtsorde 
in Indonesië en van de Nederlands-Indone
sische Unie zal medewerken. 

Ik zweer (be loof) dat ik alle voor Indonesië 
geldende voorschriften steeds zal onderhou
den en doen onderhouden en alle plicht en, 
welke het ambt van Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon mij oplegt, getrouw zal ver
vullen. Zo waarlijk helpe mij God Almachtig I 
(Dat verklaar en beloof ik!)". 

Art. 11. r. Wij behouden Ons voor Gede
legeerden van de Kroon t e benoem en , die 
Onze Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon 
bijstaan naar door Ons te stellen regelen. 

2. Wij regelen het aantal, de benoeming, 
de beëdiging, de tijdelijke vervanging, het 
ontslag en de taak van de Gedelegeerden van 
de Kroon, hun verhouding tot de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon, alsmede 
hetgeen verder terzake nog nodig mocht 
blijken te zijn . 

TWEEDE AFDELING 

Van de voorlopige Federale organen. 
Art. 12. Er zijn in Indonesië de na te 

noemen voorlopige federale organen : 
A. de Federale Regering, 
B . de Federale Raad, 
C. het Federaal Vertegenwoordigend Li

chaam en 
D. de Raad van Secretarissen van Staat. 
Art. 13. r. De Federale R egering bestaat 

uit drie leden. Bij besluit van de Federale 
R egering, in overeenstemming m et de Fede
rale R aad, kan het aantal op een ander getal 
worden ges te ld, mits niet lager dan drie. 
Het initiatief tot dit besluit kan door e lk van 
de genoemde organen worden genomen. 

2 . De leden van de Federale R egering 
moeten Indonesiër zijn en de ouderdom van 
ten minste 25 iaren vervuld hebben . 

3. Zij mogen rechtst reeks noch zijdelings 
dee lhebber zijn in, noch borg zijn voor enige 
onderneming ten grondslag hebbende een 
overeenkomst , om winst of voordeel aange
gaan met Indonesië of m et enig dee l daarvan. 

4. Zij mogen , behalve openbare schuld
brie v en, geen schuldvorderingen ten laste van 
Indonesië bezitten. 

5. Bloedverwantschap of zwagerschap tot 
de vierde graad ingesloten, m ag niet bestaan 
tussen de leden van de Federale R egering 
onderling. Wanneer de verboden graad van 
zwagerschap ontstaat na de aanwijzing van 
leden van de Federale R egering, ka n de 
Federale Raad toestemming geven to~ be
houd van het ambt. De zwagerschap houdt 
op door het overlijden van de vrouw, die haar 
veroorzaakt. 

6. De leden van de Federale Regering 
kunnen niet t egelijkertijd de waardigheid 
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van hoofd dan wel lid van de regering of 
van het bestuur van een der in artike l 6 
bedoelde deelgebieden bekleden. 

Art. 14. r. De leden van de Federale -
R egering worden na overleg met de Hoge 
Ver tegenwoordiger van de Kroon b enoemd 
en ontslagen door een College van de hoogste 
verantwoordelijke functionarissen der Rege
ringen of Besturen van de deelgebieden, dan 
wel door hun daartoe gemachtigde v ertegen
woordigers. 

2 . H et in het vorige lid bedoelde College 
komt voor de benoeming en het ontslag van 
de leden van de Federale Regering op door 
Ons te bepalen plaats en tijdstip bijeen. 

3 . Wij regelen de wijze, waarop de benoe
ming en het ontslag van de leden van de 
Federale R egering door het in het vorig lid 
bedoeld College plaats heeft. Bij de aan de 
benoeming en het ontslag voorafgaande stem
mingen wordt door elk deelgebied slechts één 
stem uitgebracht. 

4. De benoeming en het ontslag van de 
leden van de Federale Regering behoeven 
Onze bekrachtiging. 

Art. 15, De leden van de Federale R egering 
leggen, alvorens hun bediening te aanvaar
den, in Onze handen dan wel op Onze mach
tiging in handen van de Hoge Ver tegenwoor
diger van de Kroon, op de wijze van hun 
godsdienstige gezindheid, de navolgende eed 
(verklaring )af: 

"Ik zweer (verklaar) dat ik terzake van 
mijn benoeming tot lid van de Federale 
R egering aan geen persoon directelijk of 
indirectelijk, onder wat naam of voorwendsel 
ook enige gift of gave, beloofd of gegeven 
heb, noch beloven of geven zal. 

Ik zweer (be loof) dat ik, om iets hoege
naamd in deze betrekking te doen of te laten, 
van niemand hoegenaamd enige belofte of 
geschenk aannemen zal, directelijk of indi
rectelijk. 

Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
Koning. 

Ik zweer (beloof) , dat ik naar mijn ver
mogen het welzijn van Indonesië zal bevor
deren en a an de totstandkoming van de 
nieuwe rechtsorde in Indonesië en van de 
Nederlands-Indonesische Unie zal mede
werken. 

Ik zweer (beloof) dat ik alle voor Indonesië 
geldende voorschriften steeds zal onderhou
den en doen onderhouden en alle plichten, 
welke het ambt van lid van de Federale Re
gering mij oplegt, getrouw zal vervullen . Zo 
waarlijk helpe mij God Almachtig! (Dat 
verklaar en beloof ik!)". 

Art. 16. r. De leden van de Federale 
R egering worden uitsluitend ontslagen : 

A. op eigen verzoek ; 
B . bij het ont staan van de in het vijfde 

lid van artikel 13 bedoelde verboden graad 
van zwagerschap, behoudens het bepaalde 
bij artike l 13 , lid S, tweede zin; 

C. bij gebleken overtreding van h et be
paalde in het derde en vierde lid van arti
k el 13; 

D . in geva l van veroordeling t erzake van 
enig misdrijf ; 

E . in geval van grove verwaarlozing van 
ambtsplichten; 

F . in geval van krankzinnigheid of andere 
geestesgebreken. 
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2. Over de ontslagverlening op grond van 
een der in het vorig lid onder B tot en met 
F genoemde redenen wordt niet beslist dan 
op een met redenen omkleed en van bewijs
stukken voorzien voorstel van de Federale 
Raad. 

Art. 17. In afwachting van het voorstel, 
bedoeld in het tweede lid van artikel 16, 
kan de Federale R aad in overeenstemming 
met de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon een lid van de Federale R egering in 
de uitoefening van zijn bediening schorsen. 
De Federale Raad doet hiervan zo spoedig mo
gelijk mededeling aan de Federale Regering. 

Art. 18. De Federale R aad, in overeen
stemming met de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon, treft een regeling: 

a. voor het geval een plaats in de Federale 
R egering openvalt, onverminderd het b e
paalde in artikel 14; 

b. voor de t ijdelijk e vervanging van een 
lid der Federale R egering bij diens belet. 

Art. 19. r. De Federale R egering treedt 
naar buiten op als een eenheid. Afzonderlijk 
wordt door de leden niet naar buiten opge
treden dan als vertegenwoordigende of als 
woordvoerder van de Federale R egering als 
geheel. 

2. De wijze van besluitvorming alsmede 
de taakverdeling tussen de leden onderling 
wordt door de Federale R egering geregeld 
na overleg met de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon. 

3. Wanneer het aantal leden tengevolge 
van het openvallen van een plaats in de 
Federale R egering of ten gevolge van belet 
dan wel schorsing van een of meer leden, 
zonder dat nog in hun vervanging is voorzien, 
minder bedraagt dan het in of krachtens het 
eerste lid van artikel 13 vastgeste lde aantal, 
oefenen deze leden de bediening van de 
Federale R egering uit. 

Art. 20. r. De Federale Raad , onvermin
derd het bepaalde in het tweede lid, is 
samengesteld uit de door de R egeringen dan 
wel Besturen der deelgebieden aan te wijzen 
afgevaardigden. Voor elk deelgebied wordt 
een afgevaardigde aangewezen. Het orgaan, 
dat de aanwijzing doet, kan deze herzien en 
geeft van een herziening onverwijld k ennis 
aan de Voorzitter van de Federale Raad en 
aan de Federale Regering. 

2. Aan de beraadslagingen van de Fede
rale Raad wordt deelgenomen door vertegen
woordigers van de minderheidsgroepen in de 
gevallen en ten aanzien van d e ond erwe rpen 
op te nemen in een regeling, welke door de 
Federale R egering in overeenstemming m et 
de Hoge Vertegenwoordiger van de K roon 
wordt getroffen. Deelnemend a"'n de beraad
slagingen hebben deze vertegenwoordigers 
stem in de Federale Raad . 

3 . De functie van voorzitter van de Fede
rale Raad alsmede het lidmaatschap van die 
Raad is onverenigbaar met het lidmaatschap 
van de Federale R egering, met het lidmaat- , 
schap van het Federaal Vertegenwoordigend 
Lichaam en met de functie van Secretaris van 
Staat. 

4. Bloedverwantschap of zwagerschap tot 
de vierde graad ingesloten, mag niet bestaan 
tussen de voorzitter en de leden van de Fede
rale Raad enerzijds en de leden van de Fede
rale R egering of de Hoge Vertegenwoordiger 
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van de Kroon anderzijds, noch tussen de 
voorzitter en de leden van de Federale Raad 
onderling. De zwagerschap houdt op door 
het overlijden van de vrouw, die haar v er
oorzaakt. 

5. D e Federale R egering benoemt de voor
zitter van de Federale R aad uit een door de 
R aad in te dienen voordracht van ten minste 
twee personen, al dan niet uit zijn midden. 
De voorzitter is geen lid en heeft een raad
gevende stem. Indien een der leden is be
noemd tot voorzitter, wordt door de R ~gering 
dan wel het bestuur van het deelgebied, 
die/dat hem aanwees, in zijn plaats een ande
re afgevaardigde aangewezen. 

6. De leden van de Federale Raad stem
m en zonder last van of ruggespraak met 
hen, die hen hebben aangewezen. 

Art. 21. Nadere voorzieningen betreffende 
de Federale R aad worden getroffen door de 
Federale R egering in overeenstemming m et 
de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon 
alsmede in overeenstemming m et de Federale 
Raad, zodra deze zijn functies kan uitoefenen. 

Art. 22. r. De Federale R egering regelt in 
overeenstemming met de Federale Raad : 

a. de samensteliing, het voorzitterschap, 
de zittingsduur en de werkwijze van het 
Federaal Vertegenwoordigend Lichaam; 

b. de vereisten van het lidmaatschap en 
de beëdiging der leden; 

c. de beëindiging van het lidmaatschap en 
de voorziening in vacatures. 

Zodra het Federaal Vertegenwoordigend 
Lichaam zijn functies kan uitoefenen, worden 
voor zover nadere regelingen nodig zijn, deze 
regelingen getroffen bij federale wet over
eenkomstig het bepaalde in het eerste lid 
sub a van artikel 43. 

2. De samenstelling •~an het Federaal 
Vertegenwoordigend Lichaam wordt geregeld 
in dier voege, dat daarin zitting zullen heb
ben: 

a. ten minste twee en ten hoogste tien 
afgevaardigden van elk deelgebied en 

b. vertegenwoordigers van alle minder
heidsgroepen. 

3. Het •bepaalde in het vorige lid onder b, 
sluit niet uit de aanwijzing van tot minder
heidsgroepen behorende personen als afge
v aardigde bedoeld onder a. van dat lid. 

4. De regeling van de vertegenwoordiging 
van de minderheidsgroepen geschiedt in 
overeenstemming met de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon. 

5. D e lede n van het F e d " raal V ertegen
woordigend Lichaam stemmen zonder last of 
ruggespraak. 

Art. 23. r. De Secretarissen van Staat zijn 
belast met de leiding van de Departementen 
van Algemeen Bestuur. Er kunnen Secre
tarissen van Staat worden benoemd die niet 
zijn belast m et de leiding van een Departe
m ent van Algemeen Bestuur. De Secretaris
sen van Staat worden benoemd en ontslagen 
door de Federale Regering na overleg met 
de H oge Vertegenwoordiger van de Kroon. 

2. Alvorens hun ambt te aanvaarden, 
leggen zij ten overstaan van de Federale 
Regering op de wijze van hun godsdienstige 
gezindheid de navolgende eed (verklaring of 
belofte) af: 

"Ik zweer (verklaar}, dat ik terzake van 
mijn benoeming tot Secretaris van Staat aan 
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geen persoon directelijk of indirectelijk, onder 
wat naam of voorwendsel ook, enige gift of 
gave beloofd of gegeven heb, noch beloven 
of geven zal. 

Ik zweer (beloof), dat ik, om iets hoege
naamd in deze betr ekking te doen of t e laten, 
van niemand hoegenaamd enige belofte of 
geschenk aannemen zal, directelijk of indi
rectelijk. 

Ik zweer {beloof) , dat ik naar mijn ver
mogen het welzijn van Indonesië zal bevor
deren en aan de tot standkoming van een 
nieuwe rechtsorde voor Indonesië en van de 
Nederlands-Indonesische ·unie za l m ede
werken. 

Ik zweer (beloof), datik alle voor Indonesië 
geldende voorschriften steeds zal onderhou
den en doen onderhouden en alle plichten, 
welke het ambt van Secretaris van Staat 
mij oplegt, getrouw zal vervullen . Zo waar
lijk helpe mij God Almachtig! (Dat verklaar 
en beloof ik!)". 

Art. 24. 1. De Secretarissen van Staat 
vormen tezamen de Raad van Secretarissen 
van Staat. De Raad vergadert op gezette 
tijden ter bevordering van de doorvoering 
van de regeringsbeginselen en van de samen
hang van het beleid der Departementen van 
Algemeen Bestuur. 

2. De vergaderingen van de Raad van 
Secretarissen van Staat worden voorgezeten 
door een door de Federale Regering daartoe 
aangewezen lid dier R egering, de andere 
leden van de Federale Regering kunnen de 
vergaderingen bijwonen. 

3. De vergaderingen van de Raad van 
Secretarissen van Staat worden bijgewoond 
door de Commandant Zeemacht en de Leger
commandant wanneer aangelegenheden wor
den behandeld welke militaire belangen 
raken. 

4. Bijzondere vergaderingen van de Raad 
van Secretarissen van Staat worden ge
houden: 

a. zo dikwijls de voorzitter van de Raad 
deze nodig oordeelt; 

b. wanneer de Federale Regering deze 
nodig oordeelt; 

c. wanneer drie Secretarissen van Staat 
dan wel de Commandant Zeemacht of de 
Legercommandant daartoe de wens te ken
nen geven. 

5. De Raad van Secretarissen van Staat 
stelt een Reglement van Orde voor zijn 
vergaderingen vast; dit Reglement behoeft 
de goedkeuring van de Federale R egering. 

HOOFDSTUK IV 

Van het bewind 

EERSTE AFDELING. 

Algemene Bepalingen. 

Art. 25. 1. Onverminderd het bepaalde in 
de Tweede Afdeling van dit Hoofdstuk wor
den alle bevoegdheden en verplichtingen met 
betrekking tot Indonesië, welke volgens de 
bestaande wetgeving toekomen aan of rusten 
op Ons en de Gouverneur-Generaal, met 
inbegrip van die , welke toekomen aan of 
rusten op deze laatst e tezamen met de 
Volksraad of de Raad van Nederlandsch
Indië, tenzij in dit besluit anders is bepaald, 
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uitgeoefend en vervuld door de Federale 
Regering. 

2. De Federale R egering treft binnen de 
grenzen der ingevolge dit besluit aan haar 
toekomende bevoegdheden, maatregelen en 
voorbereidingen tot de overgang naar en de 
vestiging van de nieuwe rechtsorde op de 
voet van het bepaalde in het veertiende 
Hoofdstuk der Grondwet. 

Art. 26. Indien en voorzover noodzakelijk 
ter verzekering, dat gedurende de overgangs
tiJd de nieuwe rechtsorde .OP de voet van het 
bepaalde in de art ikelen 2 08 en 209 der 
Grondwet wordf voorbereid, geven Wij aan
wijzingen aan de Federale R egering met 
betrekking t ot de uitoefening van de in het 
vorige artikel genoemde bevoegdheden. De 
Federale R egering neemt deze aanwijzingen 
in acht. 

Art. 27. 1. D e bepalingen van de a rtikelen 
58, 59, en 60 der Grondwet blijven onverkort 
van kracht. 

2. In het bijzonder t er behartiging van de 
belangen van Indonesië wordt overleg ge
pleegJ met de Federale R egering nopens 
aan _:degenheden van buitenlands beleid. 

3 De Federale Regering, in overeenstem
mi · g m et de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon, is bevoegd een buitenlandse dienst 
voor Indonesië voor te bereiden en de organi
satie ervan ter hand te nemen. 

4. Over het toelaten van buitenlandse 
vertegenwoordigingen in Indonesië wordt 
door Ons beslist. De Federale Regering en 
de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon 
worden vooraf gehoord, tenzii bijzondere om
standigheden een onverwijlde beslissing 
vorderen. 

5. De Federale R egering kan in overeen
stemming met de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon, in het bijzonder ter betere 
behartiging van de belangen van Indonesië, 
personen benoemen, die worden gedetacheerd 
bij de Nederlandse buitenlandse dienst. 

Art. 28. r. Er zijn een federaal leger, een 
fede rale marine, alsmede daarbij al dan niet 
ingedeelde federale luchtstrijdkrachten. 

2. De Federale R egering regelt in over
eenstemming met de Hoge Vertegenwoordi
ger van de Kroon de organisatie en de taak
vervulling van de federale strijdkrachten. De 
benoeming van de officieren geschiedt door 
de Federale Regering in overeenstemming 
met de Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon. 

3. Zolang en voor zover de federale 
strijdkrachten, ter beoordeling van de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon, haar taak 
nog niet kunnen vervullen, zal deze waarge
nomen worden door strijdkrachten van de 
Koninklijke Marin~, de Koninklijke Land
macht en het Koninklijk Nederlands-Indo
nesisch Leger. 

4. De Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon oefent het oppergezag uit over alle 
in Indonesië aanwezige st rijdkrachten. Hij 
stelt zo nodig alle t e zijner beschikking s taan
de strijdkrachten onder een opperbevel
hebber. 

5. Onverminderd zijn bevoegdheden voort
vloe iend uit artikel 29, zomede behoudens 
aanwezigheid van oorlogsgevaar of tenzij in 
overeenstemming tussen de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon en de Federale 
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R egering anders wordt geregeld, laat de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon de federale 
strijdkrachten, ten behoeve van de handha
ving van r-!cht en inwendige veiligheid, ter 
beschikking van de Federale R egering. De 
Hoge Vert egenwoordiger van de Kroon stelt 
voor zoveel mogelijk en op de voet door hem 
te bepalen, strijdkrachten van de Koninklijke 
Marine, de Koninklijke Landmacht en het 
Koninklijk Nederlands-Indonesisch Leger ter 
beschikking van de Federale Regering, die 
zij verder behoeft. om recht en inwendige 
veiligheid te handhaven. _ 

6. Wij behouden Ons de bevoegdheden 
voor, welke Ons in de best aande wetgeving 
zijn toegekend ten aanzien van de in Indone
sië aanwezige strijdkrachten van de Ko
ninklijke Marine, de Koninklijke Landmacht 
en het Koninklijk Nederlands-Indonesisch 
Leger. · 

De in de bestaande wetgeving ten aanzien 
van de in de vorige zin bedoelde strijdkrach
ten aan de Gouverneur-Generaal toegekende 
bevoegdheden worden uitgeoefend door de 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. 

7. De militaire rechtspraak over leden 
van de Koninklijke Marine, de Koninklijke 
Landmacht en het Koninklijk Nederlands
Indonesisch Leger blijft op de bestaande voet 
geregeld en te regelen. 

8. Zolang de uit- en inwendige veiligheid 
van Indonesië mede wordt gehandhaafd door 
de Koninklijke Marine, de Koninklijke Land
macht of het Koninklijk Nederlands-Indo
nesisch Leger neemt de Federale R egering 
omtrent aangelegenheden , welke militaire 
belangen raken, geen beslissingen dan ge
hoord de Legercommandant en/of de Com
mandant Zeemacht. 

Art. 29. I. De bevoegdheid, welke inge
volge artikel 33 der Indische Staatsregeling 
de Gouverneur-Generaal toekomt, wordt uit
geoefend door de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon, na overleg met de Federale 
Regering. 

2. De b evoegdheden, welke bij de regeling 
op de staat van oorlog en de staat van beleg 
aan de Gouverneur-Generaal zijn toegekend, 
worden uitgeoefend door de Hoge Vert egen
woordiger van de Kroon, die terzake voor 
zover mogelijk overleg pleegt met de Federale 
Regering. 

Art. 30. I. De plaats, welke de zelfbestu
rende landschappen in het nieuwe staatsbe
stel zullen innemen, wordt bepaald in onder
ling overleg tussen Ons, de betrokken Zelf
besturen en de ingevolge de bestaande of 
nog tot stand te brengen taakafbakeningen 
tussen de Federale R egering en de regeringen 
van de deelgebieden terzake bevoegde Indo
nesische overheid. 

2 . R egelingen of overeenkomsten, welke 
als resultaat van het in het eerste Jid bedoelde 
overleg tot stand komen, treden niet in 
werking dan na beëindiging door Ons van de 
bestaande overeenkomsten, gesloten op de 
voet van artikel 34 der Indische Staats
regeling. 

Art. 31. I. Van de uitoefening door de 
Federale R egering van de bevoegdheid om
schreven in het eerste lid van artikel 42 der 
Indische Staatsregeling zijn uitgezonderd de 
straffen, welke door de Nederlandse Colleges 
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van militaire rechtspleging in Indonesië zijn 
opgelegd. 

2. Onverminderd het bepaalde in het eer
ste lid, stelt de Federale R egering alvorens 
gebruik te maken van de bevoegdheid om
schreven in het eerste lid van artikel 42 der 
Indische St aatsregeling, de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon van haar voornemen 
daartoe tijdig in kennis . 

Art. 32. I. De Federale Regering verstrekt 
terzake van het bewind alle verlangde in
lichtingen aan de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon. 

2. De Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon verstrekt aa11. de Federale R eger ing 
alle verlangde inlichtingen, welke voor de 
uitoefening van het bewind van belang zijn, 
voorzover de verstrekking daarvan door de 
Hoge Vertegenwoord iger van de Kroon niet 
strijdig wordt geoordeeld met de belangen 
van het K oninkrijk. 

Art. 33. I. Onverminderd het elders in 
dit besluit voorgeschreven overleg, treden de 
Hoge Vert egenwoordiger van de Kroon en de 
Federale R egering zo dikwij ls zij dit nodig 
achten, met elkander in overleg. 

Dit overleg zal steeds plaats hebben inzake 
de vestigin_g van de nieuwe rechtsorde op de 
voet van het bepaalde in het veert iende 
Hoofdstuk der Grondwet, buitenlandse be
trekkingen, defensie, financiën en nopens 
onderwerpen, die gewichtige belangen raken 
van economische, culturele en religieuze aard, 
welke in onderlinge samenwerking tussen 
Nederland en Indonesië moet en worden 
behartigd, alsmede omtrent het vaststellen 
van het aantal leden der Federale R egering 
als bedoeld in de tweede zinsnede van het 
eerste lid van · artikel 13. 

2. Voorzover hiertoe besprekingen worden 
gehouden, treedt de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon als voorzitter op. De Gedele
geerden van de Kroon, de Legercommandant 
en de Commandant Zeemacht, alsmede de 
Secretarissen van Staat e.n de ingevolge het 
tweede lid van artikel 62 benoemde Vertegen
woordiger van Nederland in Indonesië kun
nen deze besprekingen bijwonen, op uitnodi
ging hetzij van de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon, hetzij van de Federale R ege
ring. 

3. De Federale R egering en de Hoge Ver
t egenwoordiger van de Kroon bevorderen de 
ins telling van paritair samengestelde Neder
lands-Indonesische contact-organen voor de 
behartiging der gemeenschappelijke belangen. 

Art. 34. De Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon en de Federale R egering verlenen 
elkander desgevraagd wederkerig bijstand bij 
de v ervulling van hun taak. 

Art. 35. Voorzover regelingen van het 
Koninkrijk zulks nodig maken , verleent de 
Federale Regering hare m ed ecwerking tot 
uitvoering daarvan . 

Art. 36. I. Besluiten van de Federale 
R egering, welke van invloed zijn op de 
overgang naar en de vestiging van de nieuwe 
rechtsorde op de voet van het bepaalde in 
het v eertiecnde Hoofdstuk der Grondwet, 
worden ter kennis gebracht van de Federale 
Raad. 

2. Het advies van de Federale Raad wordt 
door de Federale R egering ingewonnen over 
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alle belangrijke aangelegenheden, waarin de 
Federale Regering zulks nodig oordeelt . 

3. Tot die raadpleging is de Federale 
R egering verplicht ten aanzien van: 

a. alle belangrijke aangelegenheden, welke 
de verhouding van de deelgebieden tot geheel 
Indonesië dan wel van de deelgebieden onder
ling raken; 

b. de bemoeiingen en v errichtingen om
schreven in de artikelen 151, 152, en 153 der 
Indische Staatsregeling; 

c. benoemingen tot gewichtige ambten, 
waartoe zijn te rekenen de ambten van: 

I. Secretaris van Staat; 
2. Procureur-Generaal bij het H oogge

rechtshof van Indonesië; 
3. President van het Hooggerechtshof van 

Indonesië; 
4. Bevelhebbers van onderscheidenlijk het 

federale leger, de federale marine en eventueel 
de federale luchtstrijdkrachten. 

4. In de gevallen, waarin het advies van 
de Federale Raad is voorgeschreven, wordt 
van het horen melding gemaakt in de aan
hef der besluiten. 

Art. 37. De Federale Raad is bevoegd 
eigener initiatief adviezen uit te brengen aan 
de Federale Regering over alle zaken, waarin 
de Raad dat nodig oordeelt. 

Art. 38. De Federale Raad en het Federaal 
Vertegenwoordigend Lichaam kunnen hetzij 
mondeling, hetzij schriftelijk, de Federale 
Regering om inlichtingen verzoeken. 

De Federale R egering geeft aan die ver
zoeken gevolg tenzij het algemeen belang van 
Indonesië of van het Koninkrijk zich daar
tegen verzet. 

De Federale R egering kan door de Fede
rale Raad en het Federaal Vertegenwoordi
€end Lichaam worden uitgenodigd om te 
dien einde t er vergadering tegenwoordig te 
zijn. 

Art. 39. De Federale Raad en het Federaal 
Vertegenwoordigend Lichaam kunnen niet 
worden ontbonden. 

Art. 40. De Federale R egering kan -
onverminderd h et bepaalde in het eerste lid 
van artikel 19 - de uitoefening van bevoegd
heden en de vervulling van verplichtingen, 
waaronder begrepen het optreden in het 
Federaal Vertegenwoordigend Lichaam en de 
Federale Raad, aan een of meer harer leden 
of aan een of meer Secretarissen van Staat 
opdragen, dat (die) alsdan optreedt /optre
den) namens de Federale Regering. 

Art. 41. I. De Secretaris van Staat, voor
zover belast met de leiding van een Departe
ment van Algemeen Bestuur, oefent - on
verminderd de hem bij of ingevolge dit be
sluit overigens opgelegde taak - de bevoegd
heden uit, welke in de bestaande wetgeving 
en administratieve voorschriften aan het 
bètrokken Hoofd van een Departement van 
Algemeen Bestuur toekomen. 

2. De Secretarissen van Staat nemen deel 
aan de beraadslaging van de Federale Rege
ring ten aanzien van belangrijke aangelegen
heden hun Departement betreffende. 

3. Indien overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 40 bevoegdheden zijn opgedragen aan 
een of meer leden van de Federale Regering 
of aan een of meer Secretarissen van Staat, 
is het bepaalde in het vorige lid van overeen
komstige toepassing. 
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TWEEDE AFDELING 

Van de Wetgeving 
Art. 42. Alle wetgevende bevoegdheden 

met betrekking tot Indonesië toekomende 
iian Ons, de Nederlandse Wetgev er of de 
Gouverneur-Generaal, met inbegrip van de 
bevoegdheden, toekomende aan deze laatste 
tezamen met de Volksraad of de Raad van 
Nederlandsch-Indië, worden, tenzij in dit 
besluit anders is bepaald, uitgeoefend door 
de Federale organen overeenkomst ig de na
volgende bepalingen. 

Art. 43. I. De wetgevende b evoegdheid 
wordt overeenkomstig de bepalingen van dit 
besluit uitgeoefend door: 

a. de Federale Regering in overeenstem
ming met zowel het Federaal Vertegenwoor
digend Lichaam als de Federale 'Raad in alle 
aangelegenheden, welke de verhouding van 
de deelgebieden tot geheel Indonesië dan wel 
van de deelgebieden onderling raken, zomede 
in de gevallen bedoeld in de artikelen 22, 
44 en 48 van dit besluit; 

b. de Federale Regering in overeenstem
ming met de Federale Raad in de gevallen 
als bedoeld in artikel 54; 

c. de Federale Regering in overeenstem
ming met het Federaal Vertegenwoordigend 
Lichaam, gehoord de Federale Raad, in alle 
overige gevallen. 

2. Bij de uitoefening van de wetgevende 
bevoegdheid wordt het bepaalde in het 
veertiende Hoofdstuk der Grondwet in acht 
genomen. 

3. De bevoegdheden aan de Nederlandse 
Staten-Generaal toekomende ingevolge de 
artikelen 59 en 60 der Grondwet blijven van 
kracht. Wij behouden Ons de bevoegdheid 
voor tot whziging van de bepalingen van dit 
besluit. Ingeval van bevestiging bij de wet 
van bepalingen van dit besluit. blijft de 
Nederlandse Wetgever bevoegd tot wijziging 
van de bepalingen dier wet. 

Art. 44. De bestaande regeling van de 
staat van oorlog en van beleg kan niet worden 
gewiJzigd dan bij federale Wêt op de voet van 
het bepaalde in artikel 43, eerste lid, sub a, 
en in overeenstemming met de Hoge Ver
tegenwoordiger van de Kroon. 

Art. 45. Onverminderd hetgeen te dien 
aanzien elders in dit besluit is bepaald, wor
den de onderwerpen, welke volgens de be
staande wetgeving regeling bij wet, algem ene 
maatregel van bestuur of ordonnantie zouden 
moeten vinden, geregeld bij federale wet. 

Art. 46. I. Instelling en erkenning van 
deelgebieden, voorzover niet reeds wettig tot 
stand gekomen, geschiedt bij federale wet, 
in overeenstemming met de H oge Vertegen
woordiger van de Kroon. 

2. De staatsinrichting van een deelgebied 
mag geen bepalingen inhouden, welke strijdig 
zijn m et het bepaalde in het veertiende 
Hoofdstuk der Grondwet en met de bepa
lingen van dit besluit. 

3. R egelingen en voorzieningen, w elke in 
het bijzonder betrekking hebben op gebieden, 
die nog niet georganiseerd zijn op de voet van 
artikel 5, worden getroffen door de Federale 
R egering irt overeenstemming met de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon. 

Art. 47. Wanneer het bepaalde in artikel 
i 35 zulks medebrengt, geschiedt de in dat 
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artikel bedoelde uitvoering bij federale wet 
in overeenstemming met de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon. 

Art. 48. Overeenstemming tussen de Fede
rale Reger ing, het Federaal Vertegenwoordi
gend Lichaam en de Federale Raad is vereist 
ten aanzien van federale wetten : 

a. nopens de plaats der zelfbesturende 
landschappen in het nieuwe staatsbestel, 
voorzover tot de bevoegdheid van de federale 
wetgever behorend; 

b. betreffende regeling tot de overgang 
naar en de vestiging van de nieuwe rechtsorde 
op de voet van het bepaalde in het veertiende 
Hoofdstuk der Grondwet, voorzover de rege
ling daarvan niet tot de bevoegdheid der 
deelgebieden behoort ; · 

c. bedoeld in het eerste lid van artikel 46; 
d. betreffende gewichtige aangelegenheden 

van financiële en economische aard. 
Art. 49. r. De Federale Regering stelt 

federale verordeningen vast, houdende alge
mene maatregelen tot uitvoering van fede
rale wetten en in het geval aangewezen bij 
artikel 35 tot uitvoering van regelingen van 
het Koninkrijk. 

2. In de federale verordeningen kan op de 
overtreding van hare voorschriften, binnen 
de grenzen door federale wet te bepalen, straf 
worden gesteld. 

Art. 50. I. De Federale R egering zendt 
haar ontwerpen van federale wetten aan het 
Federaal Vertegenwoordigend Lichaam. Het 
Federaal Vertegenwoordigend Lichaam zendt 
de voorstellen, vergezeld van zijn beslissingen 
aan de Federale Regering, met dien verstan
de, dat in de gevallen genoemd in de artikelen 
43, eerste lid, sub a, 44 en 48, dit door tussen
komst van de Federale Raad geschiedt, die 
zijn beslissing daaraan toevoegt. 

2. De Federale R egering kan te a llen tijde 
een termijn bepalen, binnen welke het Fede
raal Vertegenwoordigend Lichaam, en in de 
gevallen genoemd in de artikelen 43, eerste 
lid, sub a, 44, 48 en 54 de Federale Raad, 
hun besluit moeten mededelen. 

Art. 51. r. Het Federaal Vertegenwoordi
gend Lichaam heeft het recht voorstellen van 
federale wetten bij de Federale R egering in 
te stellen. 

2. De Federale Raad heeft het recht voor
stellen van federale wetten bij de Federale 
Regering in te dienen betreffende onderwer
pen genoemd in de artikelen 43, eerste lid, 
sub a, 44 en 48 van dit besluit. 

Art. 52. Het Federaal Vertegenwoordigend 
Lichaam heeft het recht van amendement. 
De Federale Raad heeft het recht van amen
dement in het geval bedoeld in artikel 54. 

Art. 53. Zolang omtrent enig voorstel van 
federale wet nog niet door het Federaal Ver
tegenwoordigend Lichaam en/of de Federale 
Raad is beslist, kan het voorstel worden 
teruggenomen. 

Art. 54. De Federale Regering kan, mits 
in overeenstemming met de Federale Raad , 
een door haar aan het Federaal Vertegen
woordigend Lichaam gezonden voorste l van 
federale wet op eigen gezag en verantwoor
delijkheid vaststellen, wanneer: 

a. het Federaal Vertegenwoordigend Li
chaam in gebreke is gebleven binnen de 
geste lde termijn mede te delen of het zich 
al dan niet met het voorstel verenigt; 
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b. overeenstemming met het Federaal 
Vertegenwoordigend Lichaam niet is verkre
gen, doch dringende omstandigheden een 
voorziening vorderen. 

Art. 55. I. De wijze waarop federale wet
ten en federale verordeningen worden afge
kondigd en in werking treden, wordt geregeld 
bij fed erale wet, in overeenstemming met de 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. 

2. De wijze van afkondiging en inwerking
treding van wetten en algemene maatregelen 
van bestuur geheel of gedeeltelijk betrekking 
hebbende op Indonesië, wordt door Ons 
geregeld. 

3. Zolang aan het bepaalde in het eerste 
lid geen uitvoering is gegeven, heeft afkon
diging en inwerkingtreding van federale wet
ten en federale verordeningen plaats over
eenkomstig de regels, te stellen door de 
Federale R egering in overeenstemming met 
de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. 

Art. 56. Zolang het Federaal Vertegenwoor
digend Lichaam niet is samengesteld, worden 
zijn functies uitgeoefend door de Federale 
Raad . 

Art. 57. r. De Federale R egering brengt al 
haar besluiten en voorstellen van federale wet 
en federale verordening ter kennis van de 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. Deze 
besluiten worden niet uitgevoerd en de fede
rale wetten en federale verordeningen treden 
niet in werking dan na verloop van acht dagen 
nadat zij ter kennis van de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon zijn gebracht, tenzij 
deze laatste tegen een eerdere inwerkingtre
ding en/of uitvoering geen bezwaar heeft. 

2. De H oge Vertegenwoordiger van de 
Kroon schorst de uitvoering of verdere uit
voering van een besluit en het inwerkingtre
den of de v erdere werking van een federale 
wet of federale verordening, indien het be
sluit, de federale wet of de federale verorde
ning naar zijn oordeel: 

a. in strijd is met de grondwet, dit besluit 
of Onze beschikkingen; 

b. in strijd is met of ievaar oplevert voor 
de nakoming van de rechtsplichten van 
Indonesië of een aantasting of bedreiging 
oplevert voor de fundamentele menselijke 
rechten en vrijheden of de rechtszekerheid; 

c. gevaar oplevert voor gewichtige be lan
gen, welke in onderlinge samenwerking tussen 
Nederland en Indonesië moeten worden be
hartigd. 

3. Indien de Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon het tweede lid toepast, treedt hij 
onverwijld met de Federale R egering in 
overleg. 

4. Indien het in het voorgaande lid voor
geschreven overleg niet tot overeenstemming 
leidt, beslissen Wij , de Federale Regering en 
de Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon 
gehoord. 

5- Het bepaalde in de leden I t /m 4 is van 
overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
voorstellen van federale wet uitgaande van 
de Federale R aad of het Federaal Vertegen
woordigend Lichaam. 

Art. 58. r. De Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon kan aan de Federale R egering 
voorstellen doen 'tot het treffen van maat
regelen: 

a. ter voorziening in de overgang naar en 
de vestiging van de nieuwe rechtsorde op de 
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voet van het bepaalde in het veertiende 
Hoofdstuk der Grondwet; 

b. ter voldoening aan of waarborging van 
een rechtsplicht van Indonesië, de e isen der 
rechtszekerheid, de fundamentele menselijk e 
rechten en vrijheden en een deugdelijk be
stuur; 

c. ter voorziening in een belang, dat in 
onderlinge samenwerking tussen Nederland 
en Indonesië moet worden behartigd. 

2. H eeft de Federale R egering bezwaar 
tegen e-en voorst e l als in het eerste lid be
do~ld , dan treedt zij zo spoedig mogelijk 
terzake met de Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon in overleg. 

3. H et bepaalde in het t weede lid is van 
overeenkomstige toepassing in geval over een 
door de Federale R egering, ingevolge een 
voorstel van de H oge Vertegenwoordiger 
van de Kroon, gedaan voorste l van federale 
wet, tussen haar en het Federaal Vertegen
woordigend Lichaam en/of de Federale Raad 
de vere iste overeenstemming niet wordt ver
kregen . 

4. Indien een maatregel, als bedoeld in 
het eerste lid naar het oordeel van de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon geen uitstel 
gedoogt, is de Hoge Vertegenwoordiger van 
de K roon bevoegd deze maatregel op eigen 
gezag te treffen. 

5. De Hoge Vertegenwoordiger v an· de 
Kroon regelt de wijze , waarop de in het 
vierde lid bedoelde maatregelen voor zover 
nodig worden afgekondigd en bekend ge
maakt. 

DERDE AFDELING 

Van de Begroting en de Geldmiddelen. 
Art. 59. r. In afwachting van de totstand

koming van een regeling betreffende de finan
ciële samenwerking tussen Indonesië en 
Nederland worden de begrotingen van Indo
nesië en van de gezamenlijke landsbedrijven 
vastgesteld door de Federale R egering in 
overeenstemming met de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon. 

2. De Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon beoordeelt daarbij m et name de mo
gelijkheden van financiering in verband m et 
de wederzijdse verhouding tussen Indonesië 
en Nederland. 

De H oge Vertegenwoordiger van de Kroon 
is bevoegd de uitgavencijfers te v erminderen, 
voor zover naar zijn oordeel financiering 
anders niet mogelijk zou zijn. 

3. De uitgaven , verbonden aan de ver
t egenwoordiging van de Kroon komen voor 
de helft ten laste van Nederland en voor de 
helft t en laste van Indonesië. 

4. Het aandeel van Indonesië in de in het 
vorig lid bedoelde uitgaven wordt door de 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon op 
een afzonderlijke afdeling van de begrot ing 
gebracht. 

5. Op overeenkomst ige wijze als in het 
voorgaande lid bedoeld, wordt gehandeld m et 
betrekking tot de uitgaven t en behoeve van 
het Koninklijk Nederlands-Indonesisch Le
ger, zolang dit nog als zelfstandige legerorga
nisat ie bestaat. 

6. Mede op overeenkomstige wijze wordt 
gehandeld met betrekking tot het aandeel 
van Indonesië in de kosten van de Konink
lijke Marine en de Koninklijke Landmacht, 
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indien en voor zover geen overeenkomst is 
getroffen inzake de door Indonesië aan Ne
derland te v ergoeden kosten van de in Indo
nesië gestationneerde eenheden van de K o
ninklijke Marine en de Koninklijke Land
m acht. 

7. De in de leden 4, 5 en 6 b edoelde 
b egrot ingsafdelingen worden, in het geval 
overeenstemming als bedoeld in het eerste lid 
niet w ordt v erkregen, door de H oge Verte
genwoordiger van de Kroon vastgesteld. 

8. De Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon is bevoegd, binnen de in het voor
gaande lid bedoelde b egrotingsafdelingen ge
stelde grenzen , handel ingen, welke uitgaven 
ten laste van Indonesië t en gevolge hebben, 
t e verrichten . 

9. D e in het voorgaande lid bedoelde 
bevoegdheden kunnen door de H og~ Verte
genwoordiger van de K roon voor wat betreft 
leger- en marine-uitgaven onderscheidenlijk 
aan de Legercommandant en aan de Com
mandant Zeemacht worden gede legeerd . 

10. H et b epaalde in dit artikel ten aanzien 
van begrotingen is mede van toepassing op 
aanvullingsbegrotingen. 

VIERDE AFDELING 

Van B eroep . 

Art. 60. Indien de in de artik~len 17, 18, 20 
lid 2, 2 1, 22, lid 4, 27, lid 3 en lid 5, 28, lid 2 
en lid 5, 44, 46, lid 1 en lid 3, 47, 55, lid 1 
en lid 3 en 59, lid I, voorgeschreven overeen
stemming tussen de Federale R egering of de 
Federale Raad en de Hoge Vertegenwoordi
ger van de Kroon niet wordt bereikt, kan 
Onze beslissing worden ingeroepen. 

HOOFDSTUK V 

Van enige Bijzondere V oorzieningen . 
Art. 61. r. H et recht van een ieder op 

vrijheid van godsdienst wordt erkend en 
wordt gevrijwaard van wettelijke bepalingen 
en administratieve regelingen, die in staat
kundig, economisch of sociaal opzicht beper
kingen van rechten zouden opleggen uit 
hoofde van godsdienstige belijdenis. 

2. Vrijheid van godsdienst wordt begrepen 
als omvattend: 

a. vrijheid voor een ieder tot het verrichten 
van eredienst overeenkomstig zijn geweten 
en tot het opvoeden van kinderen in het 
geloof van hun ouders ; 

b. vrijheid voor een ieder om van gods
dienstige belijden is te veranderen; 

c. vrijheid om t e p rediken, te onderrichten, 
te publiceren, bijzonder onderwijs te gev en 
en sociale en charitatieve werkzaamheden te 
verrichten en vrijheid om, organisaties te 
stichten en bezittingen te verwerven en te 
hebben v oor deze doeleinden. 

3 . De · Federale R egering verleen t gelijke 
bescherming aan alle godsdienstige gEmeen
schappen. 

4. Zij ziet toe, dat de organisat ies op basis 
van godsdienstige belijdenis en andere gods
dienstige gemeenschappen de gehoorzaam
heid aan de algemene verordeningen in acht 
nemen. 

5. De Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon ziet t oe op de naleving dezer bepa
lingen. 
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Art. 62. I. De Federale R egering treft 
voorzieningen nopens de vertegenwoordiging 
van Indonesië in Nederland . 

2 . Wij treffen voorzieningen nopens de 
vertegenwoordiging van Nederland in Indoa 
nesië. 

Art. 63. I. Wij rege len, in overeenstern
rning rne t de Federale R egering, op welke 
wijze en onder welke voorwaarden burgerlijke 
en militaire overheidsdienaren ter beschik
king van de Federale R egering kunnen wor
den gesteld. Hun ter beschikkingstelling heeft 
plaats op verzoek van de Federale R egering 
en door tussenkomst van de Hoge Vertegen
woordiger van de Kroon. 

2. Bij de in het eerste lid bedoelde regeling 
kunnen tevens voorzieningen worden getrof
fen t en aanzien van de burgerlijke en rnilitaire 
overheidsdienaren, die niet ter beschikking 
van de Federale R egering kornen. Te hunnen 
aanzien worden de volgens de best aande 
wetgeving aan de Gouverneur-Generaal t oe
komende bevoegdheden uit geoefend door de 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon. 

3. I n afwachting van de totstandkorning 
van een regeling betreffende de toekornstige 
rechtsposit ie van de voormalige Neder
landsch-Indische overheidsdienaren zullen de 
bestaande person: le voorschriften niet ten 
nade le dezer oveheidsdienaren kunnen wor
den ingetrokken of g'owijzigd dan in overeen
stemming met de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon. 

Art. 64. I. Zolang t erzake geen nadere 
voorzieningen zijn getroffen, blijft de zorg en 
het beheer over alle onder het Departement 
der Marine en het Depart ement van Oorlog 
ressorterende inrichtingen, terreinen, opstal
len, havens, kustwerken enz. , thans berusten
de bij de Hoofden der Departementen der 
Marine en van Oorlog, voorbehouden aan de 
Commandant Zeemacht en de Legercorn
rnandant. 

2. De Nederlandse Wetgever is bevoegd 
te bepalen, dat het Koninklijk Nederlands
Indonesisch Leger of een door hern aan te 
wijzen gedeelte daarvan zal worden samen
gevoegd met de Koninklijke Landmacht en 
deze samenvoeging nader t e regelen. 

Art. 65. Wij behouden Ons voor het 
bewind over enig gebiedsdeel, voor zolang de 
bevolking daarvan nog niet in staat is zich 
uit t e spreken nopens de betrekkingen, welke 
dit gebiedsdeel zal verkrijgen onderscheiden
lijk tot de Verenigde St a t en van Indonesië en 
tot het Koninkrijk, op door Ons t e bepalen 
grondslag en met inachtneming van door Ons 
te stellen regelen te doen voeren door de 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon en 
de Federale R egering gezamenlijk. 

Art. 66. Over voorstellen van wet en alge
m ene m aatregelen van bestuur, geheel of 
gedeeltelijk betrekking hebbende op Indo
nesië, worden de Federale R egering en de 
Federa le Raad, zodra deze zijn funct ies 
kan uit oefenen , zomede - onverminderd 
het bepaalde in a rtike l 56 - het Federaal 
Vertegenwoordigend Lichaam, zo mogelijk 
vooraf gehoord . 

Overgangsbepaling. 
Art. 67. I. Wij behouden Ons voor voor

zieningen te treffen met betrekking tot ge-
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bieden, die op het tijdstip van inwerkingtre
ding van dit besluit worden gecontroleerd 
door de Republiek Indonesia. 

2 . De inpassing van de in lid 1 bedoelde 
gebieden in het federaal bestel wordt door 
Ons geregeld na overleg met vertegenwoor
digers v an de bevolking der gebieden, die tot 
samenwerking in het federaal bestel bereid 
zijn. 

Slotbepaling. 
Art. 68. Dit besluit kan worden aange

haald als " Besluit Bewind Indonesië in 
Overgangstijd". 

Onze Minister van Overzeese Gebiedsdelen 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad en in het Staatsblad 
van Indonesië zal worden geplaatst en brengt 
het heden ter k ennis van de Staten-Generaal; 

afschriften van dit besluit zullen worden 
gezonden aan de R aad van State, de Raad 
van Ministers en aan de Algemene Reken
kamer. 

Soestdijk, 14 December 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Overz. Gebiedsd., E. SASSEN. 

(Uitgeg. 18 December 1948). 
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r3/22 December r948. BESCHIKKING 
van de Ministers van F inanciën en van 
Justitie. betreffende de organisatie van 
het scheidsgerecht voor de vermogens
aanwasbelasting. 

De Ministers van Financiën en van Ju
stit ie; 

Gelet op artikel 42, tweede lid, van de 
Wet op de vermogensaanwasbelasting; 

Gezien artikel 43, eerste lid, van voor
melde wet ; 

Hebben goedgevonden en verstaan te be
palen : 

Art. 1. 1. Het scheidsgerecht voor de 
vermogensaanwasbelasting, bedoeld in arti
kel 41 van de Wet op de vermogensaanwas
belasting, is gevestigd te 's-Gravenhage. 

2 . Het scheidsgerecht is ingedeeld in vijf 
kamers, waarvan de standplaatsen zijn 
's-Hertogenbosch, Arnhem, 's-Gravenhage, 
Amsterdam en Leeuwarden. 

3. De standplaats van de centrale kamer 
van het scheidsgerecht voor de vermogens
aanwasbelasting is 's-Gravenhage. 

Art. 2. Deze beschikking treedt in wer
king met ingang van de tweede dag volgen
de op die van haar afkondiging in het 
Staa tsblad. 

's-Gravenhage, 13/22 D ecember 1948. 
De Minister van Financiën , P. LIEFTINCK. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 30 December z948.) 
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IS December z948. WET tot verhoging 
van de opbrengst van enkele belastin
gen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 839; 
Bijl. Hand. Il 48/49, 839; 
Hand. Il 48/49, bladz. 32I-338; 
Bijl. Hand. I 48/49, 839; 
Hand. I 48/49, bladz . ...... . 

Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

d2t het ter versterking van 's Rijks midde
len noodzakelijk is enige belastingen te _ver
hogen en de bij het Besluit op de Omzet
belast ing 1940 behorende tabel van weelde
goederen te wijzigen en aan te vullen met 
een aantal niet daarin genoemde goederen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 

EERSTE AFDELING 

Verhoging van de tabaksaccijns 

Art. 1. In de Tabaks~et (Staatsblad 
1921, no. 712), zoals die nader is gewijzigd, 
worden voor de jaren 1949, 1950 en 1951 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Artikel 2, eerste lid, wordt gelezen 
als volgt: 

De accijns wordt, met uitzondering van 
die van natte pruimtabak, berekend naar de 
kleinhandelprijs, waaronder wordt verstaan 
de prijs in geld of geldswaarde, waarvoor de 
aan accijns onderworpen artikelen, met in
begrip van de belasting en de kosten van 
verpakking, bij verkoop in het klein wor
den afgeleverd. 

B. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
Voor artikelen, die de fabrikant of groot

handelaar zelf verbruikt of kosteloos af
staat, wordt de accijns, met uitzondering 
van die van natte pruimtabak, berekend 
naar de kleinhandelsprijs van soortgelijke 
artikelen. Voor sigaren, voor sigaretten en 
voor rooktabak of niet natte pruimtabak, 
die door fabrikaqten kosteloos of tegen 
verminderde prijs aan hun werklieden wor
den afgestaan, tot een maximum van 25 
sigaren, 100 sigaretten of ½ kilogram tabak 
per week en per werkman, wordt echter als 
kleinhandelsprijs aangenomen f 10 per 1000 
stuks voor sigaren, f 5 per 1000 stuks voor 
sigaretten en f 0.40 per kilogram voor tabak. 

Bij invoer van aan de accijns onderwor
pen artikelen, waarvan niet blijkt dat zij 
voor wederverkoop bestemd zijn, wordt de 
accijns, met uitzondering van die van natte 
pruimtabak, berekend over de waarde vol
gens de normale prijs, genoemd in artikel 1 
sub 6° ., eerste lid, van het Tariefbesluit 
1947 verhoogd met 50 ten honderd. 

C. Artikel 5 wordt gelezen als volgt: 
De accijns bedraagt voor sigaren met 

dichtgewerkte kop, wegende per 1000 stuks 
3½ kilogram of meer 27 ten honderd voor 
andere sigaren 33 ten honderd, voor' rook
tabak en niet natte pruimtabak en snuif 40 
ten honderd, voor sigaretten 62 ten honderd 
en voor natte pruimtabak 6 cent per kilo
gram. 
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Onze Minister van Financiën bepaalt wat 
onder natte pruimtabak moet worden ver
staan. 

Genoemde Minister bepaalt tevens de 
wijze van berekening van de in het eerste 
lid bedoelde accijns. 

D. Artikel 60 vervalt. 
E. Artikel 67, eerste lid, wordt gelezen 

als volgt: 
Hij, die een bedrijf, als bedoeld is in het 

eerste lid van artikel 14, uitoefent zonder in 
het bezit te zijn van de daarvoor vereiste 
bedrijfsvergunning, alsmede hij, die tabak 
tot verbruik bereidt anders dan in de uit
oefening van een bedrijf, waarvoor een be
drijfsvergunning is verleend, wordt gestraft 
met geldboete van ten minste honderd en 
ten hoogste duizend gulden. 

Art. 2. 1. Onze Minister van Financiën 
geeft de voorschriften, welke nodig zijn ter 
uitvoering van artikel 1, letter C. 

2. Degene, die de krachtens het vorige 
lid gegeven voorschriften overtreedt, wordt 
gestraft met geldboete van ten hoogste vijf
duizend gulden. 

3. De artikelen 48, 6I en 77 tot en met 
Bo der __ Tabakswet (Staatsblad 1921, no. 
712) ziJn van overeenkomstige toepassing. 

TWEEDE AFDELING 

Wijzig,i,ng en uitbreiding vain de tabel van 
weeldegoederen 

Art. 3, De in artikel 10a van het Be
sluit op de Omzetbelasting 1940 bedoelde 
tabel, zoals deze is aangevuld, wordt gewij
zigd en nader aangevuld op de wijze als is 
vermeld in de bij deze wet behorende bij-
~~ . 

DERDE AFDELING 

Slotbepalingen 

Art. 4. Het bepaalde in Ons besluit van 
28 Mei 1948 (Staatsblad no. I 201) tot aan_ 
vullmg van de bij het Besluit op de Om
zetbelasting 1940 behorende tabel van 
w_eeldegoederen wordt goedgekeurd, met 
dien verstande, dat eerstgenoemd besluit 
slechts van kracht is tot het tijdstip, waar
op deze wet in werking treedt. 

.Art. 5. Deze wet treedt in werking op 
een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 December 

1948. 
JULIANA. 

De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z7 Dec. z948). 

BIJLAGE 

De tabel behorende bij het Besluit op de 
Omzetbelasting 1940 wordt gewijzigd en 
aangevuld als volgt: 

1. In post 1 wordt, onder het opnemen 
yan een komma na het woord "zakdoeken", 
m plaats van "en pochetten, welke" gele
zen: pochetten, alsmede kragen en man
chetten ter garnering van dameskleding, 
een en ander voor zover zij . 
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2. Na post 1 worden ingevoegd de posten 
ia en 1b, luidende als volgt: 

ia. Barmeubelen voor huishoudelijk ge
bruik, likeur- en bittertonnen, flessenhou
ders en sierkurken. 

1b. Barometers en thermometers, voor 
huishoudelijk gebruik. 

Bijzondere bepaling 
Tot de post behoren niet : 
a. koortsthermometers; 
b. thermometers, welke kennelijk zijn be_ 

stemd voor het gebruik bij het conserveren 
(wecken) van groenten, vruchten en derge
lijke. 

3. Post 2 wordt gelezen: 
2. Boekleeslampen, broodroosters, de

kens , kerstboomverlichting, krultangen en 
krultangverwarmers, piano- en vleugellam
pen, scheerapparaten, scheerspiegellampen 
en voetwarmers, een en ander, mits zij hun 
werking verrichten door m iddel van electri
sche stroom. 

4. In post 2a, onder b , wordt in plaats 
van "hetzij galvanisch, hetzij mechanisch" 
gelezen: , onverschillig op welke wijze. 

5. Na post 2a wordt ingevoegd post 2b, 
luidende als volgt: 

2b. Consumptie-ijs. 

Bijzondere bepaling 
Onder consumptie-ijs worden mede be

grepen plombières, sorbets en andere derge
lijke mede uit consumptie-ijs bestaande ar
tikelen. 

6. Het vermelde in de bijzondere bepa
ling, onder letter c, op post 3 wordt gele, 
zen: 

c . toestellen en apparaten, alsmede on
derdelen en toebehoren daarvan, welke uit
sluitend zijn bestemd voor industrieel, we
tenschappelijk, medisch of militair gebruik 
dan wel uitsluitend zijn bestemd om te wor
den gebruikt ten behoeve van bij de Lager
Onderwijswet 1920, de Middelbaar-Onder
wijswet, de Hoger-Onderwijswet en de Nij
verheids-Onderwijswet geregeld of daarmede 
gelijk te stellen onderwijs, een en ander 
mits deze bestemming ten genoegen van de 
inspecteur of de met de visitatie belaste 
ambtenaren wordt aangetoond. 

7. Na post 3 worden ingevoegd de pos
ten 3a en 3b, luidende als volgt: 

3a. Fotografieën, alsmede fotostandaards 
en fotolijsten, ornamentlijsten voor portret
ten daaronder begrepen. 

Bijzondere bepalingen 
1. Tot de post behoren slechts fotogra

fieën, welke door fotografie in opdracht van 
particulieren zijn vervaardigd en welke de 
beeltenis van een of meer personen weer
geven, zogenaamde reportage-fotografieën 
daaronder begrepen. 

2. Tot de post behoren niet: 
a. fotografieën, welke kennelijk zijn be

stemd om aan identiteitspapieren te wor
den gehecht; 

b. fotografieën van kinderen in school
banken; 

c. zogenaamde straatfotografieën; 
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d. zogenaamde artistenfotografieën, als 
hoedanig slechts worden beschouwd foto
grafieën, welke personen zodanig weerge
ven. dat de tak van kunst, welke zij be
oefenen, uit de beeltenis kennelijk naar vo
ren treedt. 

3b. Gebak-, likeur-, bowl-, limonade-, 
compote-, bonbon- en roomstellen, alsmede 
zogenaamde cocktailshakers. 

8. In bijzondere bepaling 1, onder 3 °, 
op post sa wordt in plaats van "hetzij gal
vanisch, hetzij mechanisch" gelezen: , on
verschillig op welke wijze. 

g. Aan post 6 wordt een bijzondere be
paling toegevoegd, luidende als volgt: 

Bijzondere bepali'ng 
Carillons behoren niet tot de post. 
10. Na post 6 wordt ingevoegd post 6a, 

luidende als volgt: 
6a. Haarden, zogenaamde open haarden 

daaronder begrepen. 
11. Aan post 17 wordt, met vervanging 

van de punt achter "permanentwavetoestel
len" door een komma, toegevoegd t alsmede 
onderdelen en toebehoren van die appara
ten en toestellen. 

De bijzondere bepaling op genoemde post 
vervalt. 

12. Na post 8 wordt ingevoegd post 8a, 
luidende als volgt: 

8a. Hangmatten. 
13. Na post 11 wordt ingevoegd post 

na, luidende als volgt: 
na. Kinderspeelgoed, te weten: 
door electriciteit of stoom voortbewogen 

speelgoedspoortreinen, daaronder begrepen 
garnituren bestaande uit een door electrici
teit of stoom voortbewogen speelgoedloco
motief met toebehoren, losse door electrici
tei t of stoom voortbewogen speelgoedloco
motieven, alsmede electromotoren, trans
formatoren en stoommachines, welke ken
nelijk speelgoed zijn. 

14. Aan bijzondere bepaling 1 op post 
14b wordt, met vervanging van de punt 
achter letter b door een kommapunt, toe
gevoegd: 

c. lederen stroken, welke kennelijk zijn 
bestemd om in hoeden of andere hoofddek
sels te worden aangebracht; 

d. bedrijfshulpmiddelen. 
15. Post 15 onderdeel a, wordt gelezen: 
a. welke naar het uiterlijk aanzien als 

meubel, voor zover het hout betreft, ge
heel of hoofdzakelijk bestaan uit één of 
meer der volgende houtsoorten: 

aloë, amarello, amaranthout, amboina, an
gik, anijshout, bruinhart, bulletree, ceder
hout, citroenhout, cactus, coubaril, cayenne
hout, coromandel, demarara groenhart, eb
benhout, guajak- of pokhout, jarrak, kore
naar- of angelinhout, koningshout, letterhout 
of amourettehout, maidou,olijvenhout,palm
hout, palissander, peroba, rozenhout, satijn
hout, thuya, sandelhout, teakhout slangen
hout, wortelnotenhout, zebrano, viooltjes
hout; 

16. Na post 15 worden ingevoegd de 
posten 15a en 15b, luidende als volgt: 
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15a. Motorrijtuigen op drie of meer wie
len, ingericht voor personenvervoer en wel 
voor het vervoer van ten hoogste acht per
sonen, de bestuurder daaronder begrepen; 
chassis voor zodanige motorrijtuigen. 

Bijzondere bepaling 
Tot de post behoren niet: 
a) motorrijtuigen, welke kennelijk zijn 

ingericht voor het vervoer van zieken of 
gevangenen; 

b) motorrijtuigen, welke kennelijk zijn 
ingericht om te worden gebruikt door de 
politie of de brandweer dan wel voor mili
taire doeleinden. 

15b. Motorrijwielen op twee wielen. 
17. Post r t1 wordt gelezen: 
17. Pleziervaartuigen en vliegtuigen. 

Bijzondere bepaling 
Tot de post behoren niet: 
a. militaire vliegtuigen; 
b. verkeersvliegtuigen; 
c. lesvliegtuigen ; 
d. hefschroefvliegtuigen. 
18. In post 18 vervalt "welke al dan niet 

in radiotoestellen of andere voorwerpen zijn 
gemonteerd,". 

1g. In de bijzondere bepaling op post 
19 vervalt : 

c. afluisterapparaten. 
De kommapunt achter letter b wordt 

vervangen door een punt. 
20. P ost 24 wordt gelezen: 
24. Siervoorwerpen voor huishoudelijk ge_ 

bruik, zoals vazen. bloemzuilen, kandelaars, 
kaarshouders, cachepots, sierbloempotten, 
geglazuurde bloempotten en -bakken, drijf
schalen, schoorsteengarnituren, boekensteu
nen, presse-papiers, opgezette dieren brûle
parfums, tafelgongs, wandborden, tegelta
bleaux, beelden, beeldjes en beeldgroepen, 
reliëfwerk, en dergelijke artikelen; platen, 
prenten, gravures, afbeeldingen, alsmede 
lijsten voor het inlijsten daarvan ook indien 
in staven. 

Bijzondere bepaling 
Tot de post behoren niet: 
a. beeldhouwwerken en andere voor

werpen van plastische kunst, welke niet als 
massaproducten zijn aan te merken, doch 
welke door kunstenaars zijn ontworpen en, 
voor zover de andere voorwerpen van plas
tische kunst betreft, eigenhandig zijn uitge
voerd; 

b. al dan niet ingelijste schilderstukken 
en tekeningen, een en ander mits zij door 
kunstenaars zijn vervaardigd; 

c. al dan niet ingelijste etsen, gravures, 
houtsneden en dergelijke kunstvoorwerpen, 
mits zij rechtstreeks door het op papier 
afdrukken van de oorspronkelijke vorm 
(metalen plaat, houtblok, enz.) zijn ver
kregen en mits zij door de kunstenaar ei
genhandig zijn getekend en opvolgend ge
nummerd tot een aantal van ten hoogste 
honderd stuks. 

21. In post 25 wordt "geheel of gedeel
telijk" vervangen door: geheel of voor een 
aanmerkelijk gedeelte. 
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rs December 1948, WET, houdende goed
keuring van het Vredesverdrag tussen de 
Geallieerde en Geassocieerde Mogend
heden en Italië, ondertekend te Parijs 
op ro Februari 1947. 

Bijl. Hand. II 47/48, 906; 
Bi}/. Hand. II 48/49, 906; 
Hand. II 48/49, bladz. 403; 
Bijl. Hand. I 48/49, 906; 
Hand. I 48/49, bladz. 83. 
Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

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

dat het vanwege Ons te Parijs op ro Februari 
1947 ondertekende Vredesverdrag tussen de 
Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden 
en Italië, alvorens te kunnen worden be
krachtigd, ingevolge artikel 60, lid 2, der 
Grondwet de goedkeuring der Staten-Gene
raal behoeft; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 

Artikel I. 
Het vanwege Ons te Parijs op ro Februari 

1947 ondertekende Vredesverdrag tussen de 
Geallieerde en Geassocieerde Mogendheden 
en Italië, welk Verdrag, in de Franse tekst, 
met daarbij behorende bijlagen, in afdruk 
nevens deze wet is gevoegd, wordt goedge
keurd. 

Artikel II . 
Deze wet treedt in werking met ingang 

van de dag na die harer afkondiging. 
Lasten en bevelen, dat deze in het Staats

blad zal worden geplaatst, en dat alle Minis
teriële Departementen, Autoriteiten, Colleges 
en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de 
nauwkeurige uitvoering de hand zullen hou
den. 

Gegeven te 's-Gravenhage, rs December 
1948. 

JULIANA. 
De Minister-President , 

De Minister van Algemene Zaken , 
W. DREES. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
STIKKER. 

De Minister van Justitie, 
WIJERS. 

De Minister van Binnenlandse Zaken, 
J. H. VAN MAARSEVEEN. 

De Min. van Onderwijs, K. en Wetenschappen, 
TH. RUTTEN. 

De Minister van Financiën, 
P. LIEFTINCK. 

De Minister van Oorlog, 
SCHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., 
SCHOKKING. 

De Min. van Wederopb. en Volkshuisvesting, 
J. IN 'T VELD. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Economische Zaken, 
VAN DEN BRINK. 

De Min. van Landb., Visserij en Voedsclvoorz., 
MANSHOLT. 
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De Minister van Sociale Zaken, 
A. M. ] OEKES. 

De Minister van Overzeese Gebiedsdelen, 
E. SASSEN. 

De Minister zonder Portefeuille, 
GöTZEN. 

(Uitgeg. 28 Januari 1949.) 

BIJLAGE. 

Les Etats-Unis d'Amérique, Ja Chine, la 
France, Je Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d ' lrlande du Nord, l 'Union des Républi
ques Soviétiques Socialistes, !' Australie, Ja 
Belgique, Ja République Soviétique Socia
liste de Biélorussie, Je Brésil, Je Canada, 
J' Ethiopie, Ja Grèce, !'Inde, Ja NouvelJe
Zélande, Jes Pays-Bas, Ja Pologne, Ja Tchécho
slovaquie, Ja Répub!ique Soviétique Socia
liste d 'Ukraine, l'Union Sud-Africaine: Ja 
République Fédérative Populaire d e Yougo
slavie, désignés ei-après sous Je nom de "Puis
sances AIJiées et Associées", d 'une part, et 
l ' ltalie d 'autre part; 

Considérant que l'ltalie, sous Je régime 
fasciste, est devenue J'une des parties con
tractantes du pacte tripartite avec !' AIJe
magne et Ie Japon, qu'elJe a _entrepris un~ 
guerre d 'agression et, de ce fait, a provoque 
un état de guerre avec toutes les Puissances 
Alliées et Associées et avec d 'autres Nations 
Unies, et qu'elle porte sa part de responsa
bilité dans la guerre; 

Considérant que, par suite des victoires 
des farces alJiées et avec !'aide des éléments 
démocratiques du peuple italien, Ie régime 
fasciste a été renversé en I talie Ie 25 juillet 
1943, et que l'ltalie, après avoir capitu)é 
sans conditions, a signé les clauses d'armt• 
stice des 3 et 29 septembre de Ja même année; 

Considérant que, après !edit armistice, des 
farces armées italiennes, celJes du Gouverne
ment aussi bien que celJes de Ja Résistance, 
ont pris une part active à Ja guerre contre 
l' Allemagne, que J'lta!ie a déclaré la guerre 
à l'Allemagne Ie 13 octobre 1943 et qu'elle 
est ainsi devenue cobelligérante dans la 
guerre contre l' Allemagne; 

Considérant que les Puissances AIJiées et 
Associées et l ' ltalie sant désireuses de con
clure un traité de paix qui règle, en confar
mité avec les principes de justice, Jes ques
tions demeurant en suspens à la suite des 
événements ci-dessus rappelés et qui farme 
Ja base de relations amicales entre elles, per
mettant ainsi aux Puissances Alliées et 
Associées d'appuyerles demandes que l'ltalie 
présentera pour devenir Membre de J'Orga
nisation des Nations Unies et pour adhérer 
à toute convention conclue sous les auspices 
des Nations Unies; 

Pour ces motifs, ont décidé de proclamer 
Ja cessation de l'état de guerre et de conclure 
à eet effet Je présent Traité de Paix et ont, à 
ces fins, désigné les Plénipotentiaires sous
signés, lesquels , après présentation de leurs 
pleins pouvoirs, reconnus en bonne et due 
farme, sant con venus des articles suivants: 
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PARTIE I 

CLAUSES TERR{TORIALES 
SECTION I. FRONTIERES 

Art. I. Les frontières de l'ltalie demeure
ront telJes qu'elJes étaient au 1er janvier 
1938, sous réserve des modifications indi
quées aux articles 2, 3, 4, 11 et 22. Le tracé 
de ces frontières est indiqué sur les cartes 
jointes au présent Traité (annexe 1). En cas 
de divergences entre Je texte de Ja descrip
tion des frontières et Jes cartes, c'est Ie texte 
qui fera fai. 

Art . 2. La frontière entre l'ltalie et Ja 
France, telJe qu'elle était au 1er janvier 1938, 
sera modifiée comme suit: 

I. Col du P etit-Saint-Bernard. 
La nouvelle frontière suivra Ja Jigne de 

partage des eaux en quittant Ja frontière 
actuelJe à 2 kilomètres environ au nord-ouest 
de !' Hospice, coupant la route à I kilomètre 
environ au nord-est de !'hospice et rejoig
nant Ja frontière actuelle à 2 kilomètres 
environ au sud-est de !' Hospice. 

2. Plateau du Mont Cenis. 
La nouvelle frontière quittera Ja frontière 

actuelle à 3 kilomètres environ au nord
ouest du sommet de Rochemelon, coupera 
Ja route à 4 kilomètres environ au sud-est de 
!'Hospice et rejoindra Ja frontière actuelle à 
4 kilomètres environ au nord-est du Mont 
d 'Ambin. 

3. Mont Thabor-Chaberton. 
a. Dans la région du Mont Thabor, la 

nouvelle frontière quittera la frontiére actu
elle à 5 kilomètres environ à !'est du Mont 
Thabor et se dirigera vers Ie sud-est pour 
rejoindre la frontière actuelle à 3 kilomètres 
environ à l'ouest de Ja Pointe de Charra. 

b. Dans la région du Chaberton, la nou
velle frontière quittera la frontière actuelle à 
3 kilomètres environ au nord-nord-ouest du 
Chaberton qu'elle contournera à !'est, et 
coupera la route à I kilomètre environ de Ja 
frontière actuelle qu 'elle rejoindra à 2 kilo
mètres environ au sud-est de Ja Jocalité de 
Montgenèvre. 

4. Vallées supérieures de la Tinée , de la 
Vésubie et de la Roya. 

La nouvelle frontière quittera la frontière 
actuelle à Colla Longa, suivra la Jigne de par
tage des eaux par Ie Mont Clapier, Ie Col de 
Tende et Ie Mont Marguareis, d'ou elJe des
cendra vers Ie sud par Ie Mont Saccarello, Ie 
Mont Vacchi, Ie Mont Pietravecchia, Ie Mont 
Lega et atteindra un point situé approximati
vement à 100 mètres de Ja frontière actuelJe 
près de ColJa PegairolJe à 5 kilomètres envi
ron au nord-est du Brei!; de là en direction 
du sud-ouest, elJe rejoindra la frontière 
actuelle à 100 mètres environ au sud-ouest 
du Mont Mergo. 

La description détaillée des sections de 
la frontière auxquelJes s'appliquent les modi
fications indiquées dans Jes paragraphes 1, 
2, 3 et 4 ci-dessus, figure à !'annexe II du 
présent Traité, Jes cartes auxquelJes se réfère 
cette description se trouvant à !'annexe I. 
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Art. 3. La frontière entre !'!talie et la 
Yougoslavie sera déterminée comme il suit: 

La nouvelle frontière suit une ligne partant 
du point de jonction des frontières de 1' Au
triche, de l'Italie et de la Yougoslavie, telles 
qu 'elles étaient au 1er janvier 1938, et sui
vant ve'rs Ie sud la frontière de 1938 entre la 
Yougoslavie et l'Italie jusqu-au point de 
jonction de cette frontiére et de la limite 
administrative séparant les provinces italien
nes du Frioul (Udine) et de Gorizia; 

de ce point, la ligne se confond avec ladite 
limite administrative, jusqu'en un point 
situé approximativement à 0,5 km au nord 
du village de Mernico dans la valléede l'Iudrio; 

laissant en ce point la limite administra
tive séparant les provinces italiennes du 
Frioul et de Gorizia, la ligne s 'étend à ! 'est 
jusqu 'en un point situé approximativement 
à 0,5 km à l'ouest du village de VercogJja di 
Cosbana et de !à se dirige vers Ie sud, entre 
Jes vallées du Quarnizzo et de Ja Cosbana, 
jusqu'en un point situé approximativement 
à 1 km au sud-ouest du vi!lage de Fleana, 
après s'être incurvée de manière à couper la 
rivière de Recca en un point situé approxima
tivement à 1,5 km à !'est de l'Iudrio, laissant 
à !'est la route de Cosbana via Nebola à Cas
tel Dobra; 

de là, la ligne continue vers Ie sud-est , pas
sant immédiatement au sud de la route entre 
les cotes 111 et 172, puis au sud de celle de 
Vipulzano à Uclanzi par les cotes 57 et 122, 
coupant cette dernière route à 100 m. envi
ron à !'est de la cote 122 pour s'infléchir vers 
Ie nord en direction d'un point situé à 350 m. 
au sud-est de la cote 266; 

passant à 0,5 km environ au norp du village 
de Sant Floriano, la ligne s'étend a!ors vers 
]'est jusqu'au Mont Sabotino (cote 610), 
laissant au nord Ie village de Poggio San 
Valentino ; 

du mont Sabotino, la ligne, se dirigeant 
vers Ie sud, traverse l' Isonzo (Soca) à la 
hauteur de la ville de Salcano, qu 'elle laisse 
en territoire yougoslave; elle longe aldts 
immédiatement à l 'ouest la ligne de chemin 
de fer de Canale d'Isonzo à Montespino jusqu
'en un point situé à environ 750 m. ·au sud de 
la route de Gorizia à Aisovizza; 

se détachant alors du chemin de fer, elle 
s'infléchit en direction du sud-ouest, laissant 
en territoire yougoslave la ville de San Pietro 
et en territoire italien !'Hospice et la route 
qui Ie borde, traverse à 700 mètres environ de 
la station de Gorizia S. Marco la ligne de 
raccordement entre Ie chemin de fer précité 
et celui de Sagrado à Cormons, longe Ie cime
tière de Gorizia, laissé en territoire italien, 
passe entre la grand'route No 55 de Gorizia 
à Trieste. laisseé en territoire itaJien. et Je 
carrefour situé à la cote 54, laissant en terri
toire yougoslave les villes de Vertoiba et qe 
Merna et atteint un point situé approxima
tivement à la cote 49; 

de là, Ja ligne continue en direction du sud 
.à travers 1~ Carso à I km environ à !'est de 
la grand'route no 55, laissant à !'est Ie village 
<l'Opacchiasella et à l'ouest Ie village d ' Iami
.ano; 

d'un point situé approximativement à 1 
km à !'est d ' Iamiano, la ligne suit la limite 
.administrative séparant les provinces de 
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Gorizia et de Trieste jusqu'en un point situé 
approximativement à 2 km au nord-est du 
village de San Giovanni et à environ 0,5 km 
au nord-ouest de la cote 208, et qui constitue 
Ie point commun aux frontières de la Yougo
slavie, de l'Italie et du Territoire Libre de 
Trieste. 

La carte à laquelle se réfère cette descrip
tion figure à !'annexe I. 

Art. 4. La frontière entre !'!talie et Ie 
Territoire Libre de Trieste sera fixée comme 
il suit : 

La nouvelle frontière part d'un point situé 
sur la limite administrative séparant les 
provinces de Gorizia et de Trieste à environ 
2 km au nord-est du village de San Giovanni 
et à environ 0,5 km au nord-ouest de la cote 
208, et qui constitue Ie point commun aux 
frontières de la Yougoslavie, de l'Italie et 
du Territoire Libre de Trieste, et se dirige 
vers Ie sud-ouest jusqu'en un point adjacent 
à la grand 'route no 14 et situé approximative
ment à r km au nord-ouest de la jonction des 
grand'routes nes 55 et 14 qui vont de Gorizia 
et de Monfalcone, respectivement, à Trieste; 

de là, la ligne se dirige vers Ie sud jusqu'en 
un point situé sur Ie golfe de Panzano, à égale 
distance de Punta Sdobba, à !'embouchure 
de l ' Isonzo (Soca), et de Castello Vecchio à 
Duino, à 3,3 km environ au sud du point ou 
elle quitte la cöte, point situé approximative
ment à 2 km au nord-ouest de la ville de 
Duino; 

de !à, la ligne rejoint la haute mer en pas
sant à égale distance de la cöte italienne et de 
la cöte du Territoire Libre de Trieste. 

La carte à laquelle se réfère ê:ette descrip
tion figure à !'annexe I. 

Art. 5. r. La démarcation finale des 
nouvelles frontières fixées par les articles 2, 
3, 4 et 22 du présent Traité sera déterminée 
sur place par des Commissions de délimita
tion composées de représentants des deux 
Gouvernements intéressés. 

2. Ces Commissions commenceront leurs 
travaux immédiatement après l 'entrée en 
vigueur du présent Traité; elles les termine
ront Ie plus töt possible et, en tout cas, dans 
un délai de six mois. 

3. Toutes les questions sur lesquelles l 'ac-
cord n'aura pas été réalisé par ces Commis-

/

. sions seront soumises aux Ambassadeurs des 
Etats-Unis d 'Amérique, de France , du Roy
aume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome, 
qui, agissant suivant la procédure prévue à 
l 'article 86, en assureront Ie règlement 
final par telle méthode de leur choix, y com
pris, s'il y a lieu, la nomination d 'un troisième 
Commissaire impartial. 

4. Les dépenses des Commissions de déli
mitation seront supoortées par moité par 
chacun des deux Gouvernements . intéressés. 

5. En vue de la détermination finale sur 
plac~ des frontières établies aux articles 3, 4 
et 22, les Commissaires seront autorisés à 
s'écarter de 0,5 km de la ligne établie par le 
présent Traité, afin d'adapter la frontière aux 
conditions géographiques et économiques 
locales, sous réserve de ne placer sous une 
souveraineté autre que celle résultant des 
délimitations stipulées dans Ie présent Traité 
aucun village ni aucune ville de plus de 500 
habitants, aucune route ou voie ferrée impor-

79 
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t ante, ni aucun centre important d'approvi
sionnement en eau ou de fourniture d'énergie 
électrique. 

SECTI ON II. FRANCHE (Clauses spéciales) 
Art. 6. L'Italie cède à la France en pleine 

souveraineté Ie territoire précédemment 
italien situé du cöté français de la frontière 
franco-italienne, telle qu 'elle est définie à 
l'article 2. 

Art. 7. Le Gouvernement italien remet
tra au Gouvernement français toutes les 
archives historiques et administratives anté
rieures à 1860 qui se rapportent au territoire 
cédé à la France par Ie Traité du 24 mars 
1860 et par Ia Convention du 23 aout 1860. 

Art . 8. I. Le Gouvernement italien coo
pérera avec Ie Gouvernement français à 
l'établissement éventuel d 'une liaison par 
voie ferrée entre Briançon et Modane par 
Bardonnèche. 

2. Le Gouvernement italien autorisera 
en franchise, sans visite de douane, sans 
vérification de passeports ou aucune autre 
formalité, Ie trafic par chemin de fer des 
voyageurs et des marchandises empruntant, 
en territoire italien, Ie raccordement ainsi 
établi , pour se rendre dans un sens ou dans 
l'autre d 'un point situé en F rance à un autre 
point situé en France; il prendra toute mesu
re nécessaire pour assurer · le passage, dans 
les mêmes conditions de franchise et sans 
retard injustifié, des trains français utilisant 
!edit raccordement. 

3. Les arrangements nécessaires seront 
conclus en temps utile entre les deux Gouver
nements. 

Art. 9. 1. Plateau du Mont Cenis. 
En vue d'assurer à l'Italie des facilités 

identiques à celles dont elle disposait pour 
l'énergie hydro-électrique et !'eau fournies 
par Ie !ac du Mont Cenis avant la cession 
de cette région à Ia France, l'Italie recevra de 
la France par voie d 'accord bilatéral les ga
ranties techniques indiquées dans !'annexe 
III. 

2. Région de Tende-La Brigue. 
Afin que l'Italie n'ait á subir aucune dimi

nution des fournitures d 'énergie électrique 
qu 'elle recevait de sources existant dans la 
région de Tende-La Brigue avant la cession 
de cette région à la France, l'Italie recevra 
de Ia France par voie d'accord bilatéral les 
garanties techniques indiquées à !'annexe III. 

SECTION III. AUTRICHE (Clauses 
spéciales) 

Art. ro . I. L'Italie conclura avec l 'Au
triche des accords pour assurer la liberté de 
circulation des voyageurs et des marchandises 
entre Ie nord et !'est du Tyrol ou confirmera 
les accords existant à ce sujet. 

2. Les Puissances Alliées et Associées ont 
pris note des dispositions (dont Ie texte est 
contenu dans ! 'annexe IV) sur !esquelles les 
Gouvernements autrichien et italien se sont 
mis d 'accord Ie 5 septembre 1946. 

SECTION IV. RÉPUBLIQUE FÉDÉ
RA TIVE POPULAI RE DE YOUGOSLA

VIE (Clauses spéciales) 
Art. 1 I. I. L ' Italie cède à la Yougoslavie, 

en pleine souveraineté, Ie territoire s itué entre 
les nouvelles frontières de la Yougoslavie 
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telles qu'elles sont définies aux articles 3 et 
22 et la frontière italo-yougoslave telle qu'elle 
existait au ire janvier 1938 ainsi que la com
mune de Zara et toutes les îles et les îlots 
adjacents compris dans les zones suivantes; 

a. Région limitée: 
au nord par Ie parallèle 42°50' N'. 
au sud par Ie parallèle 42°42' N . 
à ! 'est par Ie méridien 17°10' E. 
à l 'ouest par Ie méridien 16°25 E . 
b. Région Iimitée: 

au nord par une ligne traversant P orto del 
Quieto en restant à égale distance de la cöte 
du Territoire Libre de Trieste et de celle de 
la Yougoslavie et, de là, gagnant Ie point 
45°15' N.-13°24' E. 

au sud par Ie parallèle 44°23' N. 
à l'ouest par une !igne joignant les points 

suivants: 
1. 45°15' N.-13°24' E. 
2. 44°51' N.-13°37' E. 
3. 44°23' N .-14°18' 30° E. 
à !'est par la cöte occidentale de l'Istrie, 

les îles et Ie territoire continental de la Yougo
slavie. 

La carte de ces régions figure à !'annexe I. 
2. L'Italie cède à la Yougoslavie en p!eine 

souveraineté l'île de Pe!agosa et les îlots 
adjacents. 

L 'île de Pe!agosa restera démilitarisée. 
A Pelagosa et dans les eaux avoisinantes, 

les pêcheurs italiens jouiront des mêmes 
droits que ceux qui y étaient reconnus aux 
pêcheurs ·yougoslaves avant Ie 6 avril 1941. 

Art. 12. l. L ' Italie restituera à la You
gos!avie tous les objets de caractère artisti
que, historique, scientifique, pédagogique ou 
religieux (y compris tous actes, manuscrits, 
documents et matériel bibliographique) ainsi 
que les archives administratives (dossiers, 
registres, plans et documents de toute espèce), 
qui ont été emportés, entre Ie 4 novembre 
1918 et Ie 2 mars 1924, à la faveur de l'occupa
tion italienne, hors des territoires rattachés 
à la Yougoslavie aux termes des traités sig
nés à Rapallo Ie 12 novembre 1920 et à Rome 
Ie 27 janvier 1924. L'Italie restituera égale
ment les objets de même nature provenant 
desdits territoires et qui ont été enlevés par 
la Mission italienne d'armistice siégeant à 
Vienne après la première guerre mondiale. 

2. L' Italie remettra à la Yougoslavie tous 
les objets visés au paragraphe 1 du présent 
article et qui sont juridiquement des biens 
publics, enlevés depuis Ie 4 Novembre 1918 
du territoire rattaché à Ia Yougoslavie aux 
termes du présent Traité, ainsi que les objets 
intéressant !edit territoire remis à l'Italie par 
I 'Autriche et la Hongrie en exécution des 
traités de paix signés á Saint-Germain Ie 10 
septembre 1919 et à Trianon Ie 4 juin 1920 
et de la Convention entre l'Autriche et !'!talie 
signée à Vienne Ie 4 mai 1920. 
· 3. Si, dans des cas particuliers, il est impos

sible à l'Italie de restituer à la Yougoslavie 
les objets définis aux paragraphes 1 et 2 du 
présent article, ! ' !talie s 'engage à remettre à 
la Yougoslavie des objets de même nature ou 
-d 'une importance sensiblement équivalente 
à celle des objets enlevés, dans la mesure ou 
il est possible de s'en procurer en !talie. 

Art. 13. L'alimentation en eau de la com
mune de Gorizia et de ses environs sera réglée 
conformément aux dispositions de !'annexe V. 
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SECTION V. GRÈCE (Clauses spéciales) 

Art. 14. I. L'Italie cède à la Grèce en 
pleine souveraineté les îles du Dodécanèse 
ei-après énumérées, savoir: Stampalia (Astro
palia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), 
Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), 
Misiros (Nisyros), Calimnos (Kalymnos), Le
ros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), 
Cos (Kos) et Castellorizo, ainsi que les îlots 
adjacents. 

2. Ces îles seront et resteront démilitari
sées. 

3. Les formalités et les conditions tech
niques du transfert de ces îles à la Grèce 
seront fixées par un accord entre les Gouver
nements du Royaume-Uni et de la Grèce et 
des arrangements seront pris pour que Ie 
retrait des troupes étrangères soit terminé 
au plus tard quatre-vingt-dix jours après 
l'entrée en vigueur du présent Traité. 

PARTIE II 

CLAUSES POLITIQUES 

SECTION I. CLAUSES GÉNÉRALES 

Art . 1,5. L'Italie prendra toutes les mesu
res nécessaires pour assurer à toutes les per
sonnes relevant de sa juridiction, sans distinc
tion de race, de sexe, de langue oude religion, 
la jouissance des droits de l'homme et des 
libertés fondamentales, y compris la liberté 
d 'expression de la pensée, la liberté de presse 
et de publication, la liberté du culte, la liberté 
d'opinion et de réunion. 

Art. 16. L'Ita!ie ne persécutera ni n'in
quiétera les ressortissants ita!iens, notam
ment les membres des forces armées, pour 
Ie seul fait d'avoir, au cours de la période 
comprise entre Ie 10 juin 1940 et la date 
d'entrée en vigueur du présent Traité, expri
mé leur sympathie envers la cause des Puis
sances Alliées et Associées ou d'avoir mené 
une action en faveur de cette cause. 

Art. 17. L'Italie qui, conformément à 
l'article 30 de la Convention d'Armistice, a 
pris des mesures pour dissoudre les organisa
tions fascistes en !talie, s'engage à ne pas 
tolérer la reconstitution sur son territoire 
d 'organisations de cette nature, ayant un 
caractère politique, militaire ou paramili
taire, et dont Ie but est de priver Ie peuple 
des ses droits démocratiques. 

Art . 18. L'Italie s'engage à reconnaître 
la p!eine valeur des Traités de Paix avec la 
Roumanie, la Bu!garie, la Hongrie et la Fin
lande, ainsi que des autres accords ou arran
gements qui ont été conclus ou qui seront 
conclus par les Puissances Alliées et Asso
ciées en ce qui concerne l'Autriche, l'Alle
magne et Ie Japon, en vue du rétablissement 
de la paix. 

SECTION II . NATIONALITÉ (Droits civils 
et politiques) 

Art. 19. I. Les ressortissants italiens qui 
étaient domiciliés , à la date du 10 juin 1940, 
dans un territoire cédé par l'ltalie à un autre 
Etat aux termes du présent Traité, et leurs 
enfants nés après cette date, deviendront, 
sous rc,serve des dispositions du paragraphe 
suivant, ressortissants de l'Etat auquel Ie 
territoire est cédé et jouiront de la p!eine 
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capacité civile et politique, conformément 
à la législat ion que l'Etat successeur promul
guera à eet effet dans les trois mois qui sui
vront l'entrée en vigueur du présent Traité. 
L 'acquisition de la nationalité de l'Etat in
téressé entraînera la perte de la nationalité 
italienne. 

2. Le Gouvernement de l 'Etat auquel Ie 
territoire est cédé, prendra, dans les trois 
mois suivant l'entrée en vigueur du présent 
Traité, les mesures législatives appropriées 
pour donner à toutes les personnes mention
nées au paragraphe 1 qui sont agées de plus 
de dix-huit ans (ou aux personnes mariées, 
qu 'elles aient ou non atteint eet age) dont la 
langue usuelle est l 'ita!ien, Ie droit d'opter 
pour la nationalité italienne dans un délai 
d'un an à partir de l 'entrée en vigueur du 
présent Traité. Toute personne ayant ainsi 
opté conservera la nationalité italienne et 
ne sera pas considérée comme ayant acquis 
la nationalité de l'Etat auquel Ie territoire 
est cédé. L 'option du mari n 'entraînera pas 
celle de la femme. L 'option du père ou, si Ie 
père est décédé, l 'option de la mère entraînera 
automatiquement celle de tous les enfants non 
mariés agés de moins de dix-huit ans. 

3. L'Etat auquel Ie territoire est cédé 
pourra exiger des personnes qui exerceront 
leur droit "d 'option qu 'elles transfèrent leur 
résidence en !talie dans Ie dé!ai d'un an à 
compter de la date ou l 'option aura été 
exercée. 

4. L'Etat auquel Ie territoire est cédé 
assurera, conformément à ses lois fondamen
tales, à toutes personnes se trouvant sur ce 
territoire, sans distinction de race, de sexe, 
de langue ou de religion, la jouissance des 
droits de l'homme de des !ibertés fondamen
tales, y compris la liberté d'expression de 
la pensée, la liberté de presse et de publica
tion, la liberté du culte, la liberté d 'opinion 
et de réunion. 

Art. 20. I. Dans ûn délai d'un an à par
tir de l'entrée en vigueur du présent Traité 
les citoyens italiens agés de plus de dix-huit 
ans (ou les peronnes mariées, qu'elles aient ou 
non atteint eet age) dont la langue usuelle est 
une des langues yougoslaves (serbe, croate ou 
slovène) et dont Ie domicile se trouve en 
territoire italien, pourront obtenir la natio
na!ité yougoslave, si les autorités yougo
s!aves acceptent la demande qu'ils devront 
présenter au représentant diplomatique ou 
consulaire de Yougoslavie en !talie. 

2. Dans ce cas, Ie Gouvernement yougo
s!ave transmettra au Gouvernement italien, 
par la voie diplomatique, les listes des per
sonnes qui auront ainsi acquis la nationalité 
yougos!ave. Les personnes · mentionnées dans 
ces !istes perdront la nationalité italienne à 
dater de cette communication officielle. 

3. Le Gouvernement italien pourra exiger 
de ces personnes qu 'elles transfèrent leur 
résidence en Yougos!avie dans Ie délai d'un 
an à compter de la date de ladite communi
cation officielle. 

4. Les règ!es re!atives à l'effet des options 
sur les femmes et sur les enfants, stipulées au 
paragraphe 2 de l'article 19, s'appliqueront 
aux personnes visées au présent article. 

5. Les dispositions de !'annexe XIV para
graphe 10 du présent Traité, visant)e trans-
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fert des biens des personnes qui optent pour 
la nationalité italienne, sont également 
applicables au transfert des biens des per
sonnes qui optent pour la nationalité you
goslave dans les conditions prévues par Ie 
présent article. 

SECTION III. TERRITOIRE LIBRE DE 
TRIESTE 

Art. 21. I. En vertu du présent article 
se trouve constitué Ie Territoire Libre de 
Trieste , dont l 'étendue est limitée par la mer 
Adriatique et les frontières définies aux arti
cles 4 et 22 du présent Traité. Le Territoire 
Libre de Trieste est reconnu par les Puissan
ces Alliées et Associées et par l' !talie qui 
conviennent que son intégrité et son indépen
dance seront assurées par Ie Conseil de Sécu
rité des Nations Unies. 

2. La souveraineté de l ' ltalie sur la zone 
constituant Ie Territoire Libre de Trieste, tel 
qu ' il est défini au paragraphe I du présent 
article , prendra fin dès l'entrée en vigueur 
du présent Traité. 

3. Dès que la souveraineté de l ' ltalie sur 
la zone en question aura pris fin, Ie Territoire 
Libre de Trieste sera administré , conformé
ment aux dispos itions d 'un Instrument rela
tif au régime provisoire, établi par Ie Conseil 
des Ministres des Affaires Etrangères et 
approuvé par le Conseil de Sécurité. Cet 
Instrument demeurera en vigueur jusqu'à Ja 
date que Ie Conseil de Sécurité fixera pour 
l 'entrée en vigueur du Statut Permanent 
qui devra avoir été approuvé par lui. A par
tir de cette date, :e Territoire Libre sera régi 
par les dispositions de ce Statut Permanent. 
Les textes du Statut Permanent et de !'In
strument relatif au régime provisoire figu
rent aux annexes VI et VII. 

4. Le Teritoire Libre de Trieste ne sera 
pas considérré comme territoire cédé, au sens 
de !'art iele IQ et de !'annexe XIV du présent 
Traité. 

5 . L'ltalie et la Yougos!avie s'engagent à 
donner au Territoire Libre de Trieste les 
garanties indiquées à !'annexe IX. 

Art. 22. La frontière , entre la Yougo
slavie et Ie Territoire Libre de Trieste sera 
fixée comme il suit: 

I. La nouvelle frontière part d 'un point 
situé sur la limite administrative séparant Jes 
provinces de Gorizia et de Trieste, à environ 
2 km au nord-est du village de San Giovanni 
et à environ 0,5 km au nord-ouest de la cote 
208 et qui constitue le point commun aux 
frontières de Ja Yougoslavie, de !'!talie et 
du Territoire Libre de Trieste; el!e suit cette 
limite administrative jusqu 'au mont Lanaro 
(cote .546) et de !à, en direction du sud-est, 
jusqu'au mont Cocusso (cote 672). par Ja cote 
461, Meducia (cote 475), Monte dei Pini (cote 
476) et Ja cote 407 coupant Ja grand 'route 
No 58 de Trieste à Sesana, à 3,3 km environ 
au sud-ouest de cette ville en laissant à !'est 
Jes villages de Vogliano et d'Orle et _approxi
mativement à 0,4 km à l 'ouest, Ie vi!lage de 
Zol!a. 

2. Du mont Cocusso, Ja ligne continue en 
direction du sudest, en laissant Ie village de 
Grozzanna à l'ouest, atteint Ie mont Goli 
(cote 621) et de là, prenant la directi on sud
ouest, coupe Ja route de Trieste à Cosina à 
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la cote 455 et Je chemin de fer à la cote 485, 
passe par les cotes 416 et 326 laissant en 
Yougoslavie les villages de Beca et de Gastel , 
coupe la route d'Opso à Gabrovizza d 'lstria 
à 100 mètres environ au sud-est d ' Opso; de 
!à, la !igne franchit la rivière Risana et coupe 
la route de Villa Decani à Risano en un point 
situé à 350 mètres environ à l'ouestde Risano, 
laissant en Yougoslavie Ie village de Rosario 
et la route de Risano à San Sergio; de !à la 
ligne rejoint Ie croisement de routes situé à 
1 km environ au nord-est de la cote 362, en 
passant par les cotes 285 et 354. 

3. De !à la ligne rejoint un point situé 
approximativement à 0,5 km à !'est du 'vil!age 
de Cernova, franchissant la rivière Dragogna 
à I km environ au nord de ce vil!age, laissant 
à l 'ouest les villages de Bucciai et de Truscole 
et à !'est Ie village de Tersecco, et de !à se 
dirige vers Ie sud-ouest, au sud-est de la 
route qui re!ie les villages de Cernova et de 
Chervoi , quittant cette route à o,8 km à !'est 
du village de Cucciani, et de !à, dans la direc
tion générale sud-sud-ouest, passant environ 
à 0,4 km à !'est du mont Braico et appro
ximativement à 0,4 km l'ouest du village de 
Sterna Filaria, laissant à !'est Ja route qui 
relie ce village à Piemonte, passant à 0,4 km 
environ à l 'ouest de la ville de Piemonte et à 
0,5 km environ à !'est de Ja ville de Castagna 
et atteignant la rivière Quieto en un point 
situé approximativement à 1,6 km au sud
ouest de la ville de Castagna. 

4. De là la ligne suit Ie chenal principal 
rectifié du Quieto jusqu'à !'embouchure de 
cette rivière et, à travers Porto del Quieto, 
atteint la haute mer en restant à éga!e dis
tance de la cête du Territoire Libre de Trieste 
et de cel!e de la Yougoslavie. 

La carte à laquelle se réfère cette description 
figure à !'annexe 1. 

SECTION IV. COLONIES ITALIENNES 
Art. 23. I. L ' ltalie renonce à tous droits 

et titres sur les possessions territoria!es ita, 
!iennes en Afrique, c'est-à-dire la Libye
l'Erythrée et la Somalie italienne. 

2. Lesdites possessions demeureront sous 
leur administration actuel!e jusqu 'à ce que 
leur sort définitif soit réglé. 

3. Le sort définitif de ces possessions sera 
déterminé d 'un commun accord par les 
Gouvernements des Etats-Unis d'Amérique, 
de la France, du Royaume-Uni, et de l'Union 
Soviétique, dans un délai d 'un an' à partir de 
l'entrée en vigueur du présent Traité et selon 
les termes de la déclaration commune faite 
par ces Gouvernements Ie 10 février 1947 
et dont Ie texte est reproduit dans !'annexe 
XI. 

SECTION V. INTÉRitTS SPÉCIAUX DE 
LA CHINE 

Art . 24. L ' Italie renonce en faveur de la 
Chine à tous les privilèges et avantages 
résultant des dispositions du protocole final 
signé à Pékin Ie 7 septembre 1901, ensemble 
tous annexes, notes et documents complé
mentaires et el!e accepte l'abrogation, en ce 
qui la concerne, desdits protocole, annexes, 
notes et documents. L ' Italie renonce égale
ment à toute demande d 'indemnité de ce 
fait. 



1253 

Art. 25. L'Italie accepte l'annulation du 
contrat obtenu du Gouvernement chjnois, 
en vertu duquel Ia concession italienne de 
Tientsjn a été accordée. et accepte de re 
mettre au Gouvernement chinois tous biens 
et archives appartenant à la municipalité 
de Iadite concession. 

Art. 26. L'Italie renonce en faveur de 
la Chine aux droits qui ont été accordés rela
tivement aux concessions internationales de 
Changhai et d 'Amoy et accepte de remettre 
au Gouvernement chinois l'administration et 
Ie controle desdites concessions. 

SECTION VI. ALBANIE 
Art. 27. L ' Italie reconnaît et s 'engage à 

respecter la souveraineté et l'indépendance 
de l 'Etat albanais. 

Art. 28. L ' Italie reconnaît que l'île de 
Saseno fait partie du territoire de l'Albanie 
et renonce à toutes revendications sur cette 
î Ie. 

Art. 29, L'Italie renonce formellement 
en faveur de l'Albanie à tous biens, (à l'ex
ception des immeubles normalement occupés 
par les missions diplomatiques ou consulai
res), à tous droits, concessions, intérêts et 
avantages de tout ordre en Albanie, appar
tennant à l'Etat italien ou à des institutions 
semi-pub!iques italiennes. L'Italie renonce 
également à revendiquer tous intérêts spé
ciaux ou toute i!lfluence particulière acquis 
en Albanie, en conséquence de l'agression du 
7 avril 1939 ou en vertu de traités et accords 
conclus avant cette date. 

Les clauses économiques du présent Traité 
dont peuvent se préva!oir les Puissances 
Alliées et Associées, s'appliqueront aux autres 
biens italiens et aux autres relations écono
miques entre l 'Albanie et l'Italie. 

Art . 30. Les ressortissants italiens en· 
Albanie jouiront du même statut juridique 
que les ressortissants des autres pays étran
gers; toutefois l'Italie reconnaît la validité 
de toutes mesures qui seraient prises par 
l'Albanie pour l'annulation ou la moóifica
tion des concessions ou des droits particuliers 
accordés à des ressortissants italiens, à · con
dition que ces mesures interviennent dans 
un délai d'un an à partir de l'entrée en vi
gueur du présent Traité. 

Art. JI. L ' Italie reconnaît que tous les 
accords et arrangements intervenus entre 
l ' Italie et les autorités qu'elle avait installées 
en Albanie entre Ie 7 avril 1939 et Ie J sep
tembre 1943 sont nuls et non avenus. 

Art. 32. L'Italie reconnaît la validité de 
toutes mesures que I' Albanie pourra juger 
nécessaire de prendre pour confirmer les 
dispositions ci-dessus ou les mettre à exécu
tion. 

SECTION VII. ETHIOPIE 

Art. 33. L ' Italie reconnaît et s'engage à 
respecter la souveraineté et l'indépendance 
de l 'Etat éthiopien. 

Art. 34. L'Italie renonce formellement 
en faveur de l 'Ethiopie à tous biens (à l 'excep
tion des immeubles normalement occupés 
par les missions diplomatiques ou consulaires), 
à tous droits , intérêts et avantages de tout 
ordre acquis à un moment quelconque en 
Ethiopie par J'Etat italien, de même qu'à tous 
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les biens semi-publics tels que les définit Ie 
premier paragraphe de !'annexe XIV du pré
sent Traité. 

L'Italie- renonce également à revendiquer 
tous intérêts spéciaux ou toute inf1uence 
particu!ière en Ethiopie. 

Art. 35. L'Italie reconnaît la validité de 
toutes les mesures que Ie Gouvernement 
éthiopien a prises ou pourra prendre dans 
l'avenir en vue d'annuler des mesures prises 
par l'ltalie à l'égard de l'Ethiopie, après Ie 
3 octobre 1935, ainsi que leurs effets. 
Art. 36. Les ressortissants italiens en Ethio
pie jouiront du même statut juridique que 
les ressortissants des autres pays étrangers; 
toutefois, l'Italie reconnaît la validité de tou
tes les mesures qui seraient prises par Ie 
Gouvernement éthiopien pour l'annulation 
ou la modification des concessions ou des 
droits particuliers accordés à des ressortis
sants italiens, à condition que ces mesures 
interviennent dans un délai d 'un an à partir 
de l'entrée en vigueur du présent Traité. 

Art. 37. Dans un délai de dix-huit mois à 
compter de l'entrée en vigueur du présent 
Traité, l'Italie restituera toutes oeuvres d'art, 
tous objets religieux, archives et objets de 
valeur historique, appartenant à l ' Ethiopie 
ou à ses ressortissants, et transportés d'Ethio
pjé en !talie depuis Ie J octobre 1935. 

Art. 38. La date à partir de laquelle les 
dispositions du présent Traité deviendront 
app!icables en ce qui concerne toutes les 
mesures et faits de toute nature engageant 
la responsabilité de l'Italie ou de ressortis
sants italiens à l'égard de l'Ethiopie, est fixée 
au J octobre 1935. 

SECTION VIII. ACCORDS INTERNA
TIONAUX 

Art. 39. L'Italie s'engage à accepter tous 
les arrangements qui ont été conclus ou qui 
pourront être conclus pour la liquidation de 
Ia Société des Nations, de la Cour Permanente · 
de Justice Internationale ainsi que de la 
Commission financière internationale en 
Grèce. 

Art. 40. L ' Italie renonce à tous droits, à 
tous titres et à toutes réclamations résultant 
du régime du Mandat ou des engagements de 
tout odre résultant de ce régime, ainsi qu 'à 
tous droits spéciaux de l 'Etat italien concer
nant l 'un quelconque des territoires sous 
mandat. 

Art. 41. L'Italie accepte les dispositions 
de l'Acte final du 31 août 1945 et de l 'accord 
franco-britannique du même jour s~r Ie 
statut de Tanger ainsi que toutes les d1spo
sitions que les Puissances signataires pour
ront adopter en vue de donner effet à ces 
instruments. 

Art. 42. L ' Italie s 'engage à accepter 
tous arrangements qui pourront être conclus 
par les Puissances Alliées et Associées intéres
sées pour modifier le5 traités reJatifs au 
bassin du Congo en vue de les mettre en 
harmonie avec Ja Charte des Nations Unies 
et reconnaîtra la validité de ces arrangements. 

Art. 43. L'Italie renonce à tous les droits 
et intérêts qu 'elle peut avoir en vertu de 
l'article 16 du Traité de Laussanne signé Je 
24 juillet 1923. 
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SECTION IX. TRAITÉS BILATÉRAUX 

Art. 44. 1. Chacune des Puissances Alli
ées ou Associées notifiera à !' !talie, dans un 
délai de six mois à partir de l 'entrée en vi
gueur du présent Traité, les traités bilaté
raux qu 'elle a conclus avec !'!talie anté
rieurement à la guerre et dont elle désire Ie 
maintien ou la remise en vigueur. Toutes 
dispositions des traités dont il s'agit qui ne 
seraient pas en conformité avec Ie présent 
Traité seront toutefois supprimées. 

2. Tous les traités de cette nature qui 
auront fait l'objet de cette notification se
ront enregistrés au Secrétariat de l'Orga
nisation des Nations Unies , conformément 
à l 'article 102· de la Charte des Nations Unies. 

3. Tous les traités de cette nature qui 
n'auront pas fait l 'objet d 'une telle notifi
cation seront ténus pour abrogés. 

PARTIE III 

CRIMINELS DE GUERRE 
Art. 45. 1. L' !talie prendra toutes les 

mesures nécessaires pour assurer l 'arresta
tion et la livraison en vue de leur jugement: 

a. des personnes accusées d 'avoir commis, 
ordonné des crimes de guerre et des crimes 
contre la paix ou l'humanité, ou d 'en avoir 
été complices; 

b. des ressortissants de toute Puissance 
Alliée ou Associée accusés d 'avoir enfreint 
les lois de leur pays en commettant des actes 
de trahison ou en collaborant avec l 'ennemi 
pendant la guerre. 

2 . A la demande du Gouvernement de 
l'une des Nations Unies intéressées, ! ' !talie 
devra assureren outre la comparution, comme 
témoins, des personnes relevant de sa juri
diction dont la déposition est nécessaire pour 
Ie jugement des personnes visées au para
graphe 1 du présent article. 

3. Tout désaccord concernant l'app!ica-
. tion des dispositions des paragraphes 1 et 2 
du présent article sera soumis par tout Gou
vernement intéressé aux Ambassadeurs des 
Etats-Unis d'Amérique, de France, du 
Royaume-Uni, et de l 'Union Soviétique à 
Rome, qui se mettront d 'accord sur Ie point 
soulevé. 

PARTIE IV 

CLAUSES MILITAIRES, NAVALES ET 
AERIENNES 

SECTION I. DURÉE D ' APPLICATION 

Art. 46. Chacune des clauses militaires, 
navales et aériennes du présent Traité de
meurera en vigueur aussi !ongtemps qu 'elle 
n 'aura pas été modifiée, entièrement ou 
partiellement, par accord entre les Puissan
ces Alliées et Associées et !' !talie, ou, après 
que !' !talie sera devenue membre de l ' Or
ganisation des Nations Unies , par accord 
entre Ie Conseil de Sécurité et !' !talie. 

SECTION II. LIMITATIONS GÉNÉRALES 

Art . 47. I. a. Le système des fortifica
tions et des installations militaires permanen
tes italiennes Ie long de la frontière franco
italienne, ainsi que leurs armements, seront 
détruits ou enlevés. 

b. Ce système devra être entendu comme 
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comprenant seulement les ouvrages d 'artil
lerie et d'infanterie , qu 'ils soient réunis en 
groupes ou qu 'ils soient isolés , les casemates 
et blockhaus de n 'importe que! type. les 
installations protégées pour Ie personnel, Ie 
matériel et les approvisionnements ainsi que 
les munitions, les observatoires et les téléfé
riques militaires, quels que soient leur im
portance et leur état d'entretien ou leur 
degré d 'avancem~nt, que ces constructions 
soient en métal, en maçonnerie ou en béton, 
ou qu'elles soient creusées dans Ie roe. 

2. La destruction ou l'enlèvement prévus 
au paragraphe 1 ci-dessus s'effectueront 
dans la limite d 'une distance de 20 kilomè
tres. à partir d 'un point quelconque de la 
frontière telle qu 'elle est définie par Ie pré
sent Traité; ils devront être achevés dans un 
délai d 'un an à partir de l 'entrée en vigueur 
du présent Traité. 

3. La reconstruction de ces fortifications 
et installations est interdite. 

4. a. A ! 'est de Já frontière franco-ita
lienne, la construction des ouvrages suivants 
est interdite: fortifications permanentes ou 
peuvent être installées des armes capables 
de tirer en territoire français ou dans les 
eaux territoriales françaises; installations 
militaires permanentes pouvant être utili
sées pour conduire ou diriger Ie tir en terri
toire français ou dans les eaux territoriales 
françaises ; moyens permanents de ravitail
lement et de stockage édifiés un iquement 
pour l'usage des fortificatjons et installations 
ci-dessus. 

b. Cette interdiction ne vise pas les autres 
types de fortifications non permanentes ou 
les casernements et installations d e surface 
qui sont uniquement destinés à répondre à 
des nécessités d'ordre intérieur et de défense 
locale des frontières . 

5. Dans une zone cötière de 15 kilomètres 
de profondeur s'étendant de la frontière 
franco-italienne jusqu'au méridien 9°30' est , 
!'!talie ne sera autorisée, ni à établir de nou
velles bases ou installations navales perma
nentes, ni à développer les bases ou installa
tions· existantes. Cette disposition ne fait 
pas obstacle aux modifications peu impor
tantes des installations navales existantes 
non plus qu 'à leur entretien, pourvu que la 
capacité de ! 'ensemble de ces installations ne 
soit pas accrue. 

Art. 48. I. a. Toutes tortifications et 
installations permanentes italiennes existant 
Ie long de la frontière italo-yougoslave, y 
compris leurs armements, seront détruites 
ou en!evées. 

b. Ces fortifications et installations de
vront être entendues comme comprenant 
seulement les ouvrages d 'artillerie et d 'in
fanterie, qu ' ils soient réunis en groupes ou 
qu 'ils soient isolés, les casemates et block
haus de n'importe que! type, les instal
lations protégées pour Ie personnel, Ie 
matériel et les approvisionnements ainsi 
que les munitions, les observatoires et les 
téléfériques militaires, quels que soient leur 
importance et leur état d'entretien ou leur 
degré d 'avancement, que !=es constructions 
soient en métal, en maçonnerie ou en béton, 
ou qu 'elles soient creusées dans Ie roe. 

2. La destruction ou l'enlèvement prévus 



1255 

au paragraphe r ci-dessus s'effectueront dans 
la limite d'une distance de 20 kilomètres à 
partir d'un point quelconque de la frontière 
telle qu'elle est définie par le présent Traité; 
ils devront être achevés dans un délai d'un 
an à partir de l'entrée en vigueur du présent 
Traité. 

J. La reconstruction de ces fortifications 
et instal!ations est interdite. 

4. a. La construction des ouvrages sui
vants est interdite à l 'ouest de la frontière 
italo-yougoslave: fortifications permanentes 
ou peuvent être installées des armes capables 
de tirer en territoire yougoslave ou dans les 
eaux territoriales yougoslaves, installations 
militaires permanentes pouvant être utili
sées pour conduire ou diriger le tir en terri
toire yougoslave ou dans les eaux territoriales 
yougoslaves; moyens permanents de ravi
taillement et de stockage édifiés uniquerr1ent 
pour l'usa~e des fortifications et installa
tions ci-dessus. 

b. Cette interdiction ne vise pas les autres 
types de fortifications non permanentes ou 
les casernements et installations de surface 
qui sont uniql,lement destinés à répondre à 
des nécessités d'ordre intérieur et de défense 
locale des frontières. 

5. Dans une zone cötière de IS kilomè
tres de profondeur s'étendant de la frontière 
entre !'!talie et la Yougoslavie et entre 
!'!talie et Ie Territoire Libre de Trieste jus
qu'au parallèle 44°50' nord et dans les îles 
situées Ie long de cette zone cötière, !'!talie 
ne sera autorisée, ni à établir de nouvelles 
bases ou installations navales permanentes, 
ni à développer les bases ou installations 
existantes. Cette disposition ne fait pas ob
stacle aux modifications peu importantes 
des installations navales et des bases exis
tantes non plus qu'à leur entretien, pourvu 
que la capacité de !'ensemble de ces installa
tions et de ces bases ne soit pas accrue. 

6. Dans la presqu'île d' Apulie, à !'est du 
méridien 17° 45' est, l'Italie ne sera autorisée 
ni à construire aucune installation perma
nente militaire, navale ou d'aviation mili
taire, ni à développer les installations exis
tantes. Cette 'disposition ne fait pas obstacle 
aux modifications peu importantes des in
stallations existantes, non plus qu 'à leur 
entretien, pourvu que la capacité de !'ensem
ble de ces installations ne soit pas accrue. 
Toutefois , la construction de casernements 
pour les forces de sécurité qu'il serait néces
saire d'employer à des missions d 'ordre inté
rieur et à la défense locale des frontières sera 
autorisée. 

Art. 49. I. Pantellaria, les îles Pélage 
(Lampéduse, Lampione et Linosa), ainsi que 
Pianosa (dans l 'Adriatique) seront et de
meureront démilitarisées. 

2. Leur démilitarisation devra étre ache
vée dans un délai d 'un an à partir de l'entrée 
en vigueur du présent Traité. 

Art. 50. r. En Sardaigne, tous Jes em
placements permanents d'artillerie de dé
fense des cötes ainsi que leurs armements et 
toutes les installations navales situées à 
moins de 30 kilomètres des eaux territoriales 
françaises seront, soit transférés en !talie 
continentale, soit démolis dans un délai d'un 
an à partir de l 'entrée en vigueur du présent 
Traité. 
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2. En Sicile et en Sardaigne, toutes les 
installations permanentes ainsi que Ie maté
riel destinés à l 'entretien et au stockage des 
torpilles, des mines marines et des bombes 
seront, soit démolis, soit transférés en Iralie 
continentale dans un délai d 'un an à partir 
de l'entrée en vigueur du présent Tcaité. 

3. Aucune amélioration, reconstruction 
ou extension des installations existantes ou 
des fortifications ·permanentes de Sicile et de 
Sardaigne ne sera autorisée; toutefois, sauf 
dans les zones de la Sardaigne septentrionale 
définies au paragraphe I ci-dessus, il pourra 
être procédé à l 'entretien n<1rmal de ces in
stallations ou fortifications permanentes et 
des armes qui y sont déjà installées. 

4. En Sicile et en Sardaigne, il sera inter
dit à l'Italie de construire aucune installa
tion ou fortification navale, militaire ou 
d 'aviati'on militaire, à l'exception des caser
nements des forces de sécurité qu'il serait 
necessaire d'emp!oyer à des missions d 'ordre 
intérieur. 

Art. SI. L'Italie ne possédera, ne fabri
quera ou n'expérimentera: 1° aucune arme 
atomique, 2° aucun projectile auto-moteur ou 
dirigé , ni aucun dispositif employé pour Ie 
lancement de ces projectiles (autre que tor
pilles ou dispositifs de lancement de torpilles 
faisant partie de l 'armement normal des na
vires autorisés par Ie présent Traité), 3° aucun 
canon d 'une portée supérieure à 3okilomètres, 
4° aucune mine marine ou tor-pille fonction
nant par mécanisme à influence, 5° aucune 
torpille humaine. 

Art. 52. L'acquisition, à l'intérieur ou 
hors de l'Italie, de matériel de guerre d'ori
gine allemande ou japonaise, ou construit 
sur des plans al!emands ou ;aponais, ainsi 
que la fabrication de ce matériel, seront in
.t:erdites à !:!talie. 

Art. 53. L'Italie ne devra pas fabriquer 
ou posséder, à titre public ou privé, de maté~ 
riel de guerre en excédent ou d'un type diffé
rent de celui qui est nécessaire aux forces 
armées autorisées par les sections III, IV et 
V ei-dessous. 

Art. 54. Le nombre total des chars lourds 
et moyens des forces armées italiennes ne 
pourra être supérieur à 200. 

Art. 55. En aucun cas, un officier ou 
sous-officier de l'ancienne mjlice fasciste ou 
de l'ancienne armée républicaine fasciste ne 
pourra être admis à servir avec un grade 
d'officier ou de sous-officier dans l'armée, la 
marine ou l 'aviation italienne, ainsi que dans 
les carabiniers, à l'exception de ceux qui 
auront été réhabilités par !'organisme com
pétent, conformément à la loi italienne. 

SECTION III. LIMITATIONS A IMPOSERA LA 
MARINE ITALIENNE 

Art. 56. r. La flotte italienne actuelle se
ra réduite aux unités énumérées à !'annexe 
XII A. 

2. Des unités supplémentaires, ne figu
rant pas à !'annexe XII et utilisées dans Ie 
but exclusif de draguer les mines, pourront 
être maintenues jusqu'à la fin de la période 
de dragage qui sera fixée par la Commission 
Centrale Internationale de Dragage pour Ie 
déblaiement des mines dans les eaux européen
nes. 
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3. Dans un délai de deux mois après la 
fin de ladite période , ceux de ces ba.timents 
qui auront été prêtés à la marine italienne 
par d'autres Puissances, seront rendus à ces 
Puissances , et toutes les autres unités supplé
mentaires seront désarmées et transformées 
en vue d'un usage civil. 

Art. 57. I. L'ltalie prendra les mesures 
suivantes à l'égard des unités de la marine 
italienne spécifiées à !'annexe XII B: 

a. Lesdites unités devront être mises à la 
disposition des Gouvernements des Etats
Unis d 'Amérique, de la France, du Royaume: 
Uni et de l'Unioon Soviétique. 

b. Les bätiments de guerre qui doivent 
être livrés en application de l 'alinéa (a) ci
dessus seront entièrement équipés et prêts 
au matériel pour toute opération, avec tout 
ce qui est nécessaire à l'emploi des armes, Ie 
stock de bord des pièces de rechange au com
plet, et avec toute la documentation tech
nique nécessaire. 

c. La livraison des bätiments de guerre 
spécifiés ci-dessus sera effectuée dans un dé
lai de trois mois à partir de l'entrée en vigu
eur du présent Traité, sauf dans Ie cas des 
navires qui ne peuvent être rimis en état en 
trois mois et pour lesquels Ie délai de li
vraison pourra être prorogé par les Quatre 
Gouvernements. 

d. Les stocks de réserve de pièces de 
rechange et des stocks de réserve de matériel 
pour l'emploi des armes correspondant aux 
navires spécifiés ci-dessus devront, autant 
que possible, être foumis en même temps que 
les navires. 

Le complément des stokcs de réserve de 
pièces de rechange et des stocks de réserve de 
matériel pour l 'emploi des armes·sera fourni 
en quantités et à des dates qui seront fixées 
par les Quatre Gouvernements et de toute, 
façon dans un délai maximum d 'un an à par
tir de l 'entrée en vigueur du présent Traité. 

2. Les modalités des transferts et livrai
sons mentionnés ci-dessus seront fixées par 
une Commission des Quatre Puissances qui 
sera instituée par un protocole séparé. 

3. Au cas ou un ou plusieurs des bätiments 
mentionnés à !'annexe XII B et devant faire 
l'objet d 'un transfert viendraient à être 
perdus ou à subir un dommage ne pouvant 
être réparé avant la date prévue pour Ie 
transfert , quelle que soit la cause de la perte 
ou du dommage, l ' ltalie s'engage à rempla
cer ce bätiment ou ces bätiments par un 
tonnage équivalent p rélevé sur les bätiments 
figurant à !'annexe XII A. Dans ce cas Je 
bätiment ou les bätiments de remplacement 
seront choisis par les Ambassadeurs des 
Etats-Unis d 'Amérique, de France , du Roy
aume-Uni et de l'Union Soviétique à Rome. 

Art. 58. 1. L' ltalie appliquera les me
sures suivantes concernant les sous-marins 
et les batiments de guerre hors d 'état de ser
vir. Les délais spécifiés doivent s'entendre 
comme partant de la date d'entrée en vi
gueur du présent Traité. 

a. Les bätiments de guerre de surface à 
flot qui ne figurent pas dans !'annexe XII, y 
compris les bätiments de guerre en construc
tion à flot, seront détruits ou mis à la ferraille 
dans un délai de neuf mois; 

b. Les bätiments de guerre en construc-
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tion sur cale seront détruits ou mis à la fer
raille dans un délai de neuf mois; 

c. Les sous-marins à flot qui ne figurent 
pas dans !'annexe XII B seront coulés en 
pleine mer par plus de 100 brasses de fond 
dans un dé!ai de trois mois ; 

d. Les ba.timents de guerre coulés dans 
les ports italiens et les chenaux d'entrée de 
ces ports, qui entravent la navigation nor
male, seront, dans un délai de deux ans, 
détruits sur place ou pourront être renfloués 
et, pa1 la suite, détruits ou mis à Ia ferrail!e; 

e. Les bätiments de guerre coulés dans les 
eaux italiennes peu profondes et qui n'entra
vent pas la navigation normale seront, dans 
un délai d 'un an, mis hors d'état d'être ren
floués; 

f. Les bätiments de guerre pouvant être 
transformés qui ne rentrent pas dans la défi
nition du matériel de guerre et qui ne figu
rent pas à !'annexe XII pourront être trans
formés pour des usages civils ou devront être 
démolis dans un délai de deux ans. 

2. L ' ltalie s'engage à récupérer, avant 
d 'appliquer les mesures d'immersion ou de 
destruction de navires de guerre et de sous
marins mentionnés dans Ie précédent para
graphe, Ie matériel et les pièces détachées 
qui pourront servir à comp!éter Jes stocks 
de bord et de réserve de pièces de rechange et 
de matériel qui devront être foumis en vertu 
du paragraphe r de l 'article 57 pour tous les 
navires spécifiés à ! 'annexe XII B. 

L'ltalie pourra également , sous Ie controle 
desAmbassadeursdesEtats-Unisd 'Amérique, 
de France, du Royaume-Uni et de l 'Union 
Soviétique à Rome, récupérer tout équipement 
et toute pièce de rechange, n'ayant pas Ie 
caractère d 'armements, et susceptibles d 'être 
aisément transformés en vue d'un usage civil 
dans J'économie italienne. 

Art. 59, r. Il ne sera construit , acquis ou 
remp!acé par l'ltalie aucun bätiment de ligni!. 

2 . Il ne sera construit, acquis, utilisé ou 
expérimenté par l'ltalie aucun porte-avions, 
sous-marin ou autre bätiment submersible, 
aucune vedette lance-torpilles et aucun type 
spécialisé de bätiment d'assaut. 

3 . Le total des déplacements-types des 
navires de combat de la flotte italienne au
tres que les bätiments de ligne, y compris les 
navires en construction apprés la date de leur 
lancement, ne devra pas dépasser 67.500 
tonnes. 

4. Le remplacement des navires de com
bat devra être effectué par l ' ltalie dans la 
limite du tonnage indiqué au paragraphe 3. 
Le remplacement des navires auxiliaires ne 
sera soumis à aucune restriction. 

5, L ' Italie s 'engage à ne faire l 'acquisi
tion ou à n 'entreprendre la construction d'au
cun navire de combat avant Ie Ier janvier 
1950, sauf au cas ou il serait nécessaire de 
remplacer une unité , autre qu 'un bätiment 
de ligne, perdue accidentellement et, dans 
ce cas, !e déplacement du nouveau navire ne 
devrait pas excéder de plus de dix pour cent 
Ie déplacement du navire perdu. 

6. Les termes utilisés dans Ie présent 
article sont, aux fins du présent Traité, dé
finis dans !'annexe XIII A. 

Art. 60. r. L'effectif total de la marine 
italienne , non compris Ie personnel de l'aéro-
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nautique navale, ne devra pas dépasser 
25.000 officiers et hommes. 

2. Pendant la période de dragage des 
mines telle qu'elle sera fixée par la Commis
sion Centrale Internationale de Dragage 
pour Ie déblaiement des mines dans les eaux 
européennes, l'ltalie sera autorisée à err.
p!oyer à eet effet un nombre supplémentaire 
d'officiers et d'hommes qui ne devra pas 
dépasser 2,500. 

3. L'effectif permanent de la marine en 
excédent de celui qui est autorisé par Ie 
paragraphe I sera progressivement réduit 
aux chiffres et dans les délais indiqués ci
après, les délais <levant être comptés à par
tir de l 'entrée en vigueur du présent Traité: 

a. 30.000 dans un dé!ai de six mois; 
b. 25.000 dans un délai de neuf mois. 
Deux mois après l 'achèvement des opéra-

tions de dragage des mines par la marine 
italienne, Ie personnel supp!émentaire auto
risé par Ie paragraphe 2 devra ètre licencié 
ou intégré dans les effectifs indiqués ci-dessus. 

4, En dehors des effectifs mentionnés 
aux paragraphes 1 et 2 et du personnel de 
l 'aéronautique navale autorisé par l 'article 
65, aucune personne ne devra recevoir, sous 
aucune forme, d'instruction navale au sens de 
!'annexe XIII B. 

SECTION IV. LIMITATIONS A IMPOSER A 
L'ARMÉE ITALIENNE 

Art. 61. L 'armée italienne, y compris les 
gardes-frontières', sera limitée à une force de 
185.000 hommes comprenant Ie personnel 
de commandement, les unités combattantes 
et les services et à 65,000 carabiniers; toute
fois, l 'un ou l'autre de ces deux éléments 
pourra varier de 10.000 hommes, pourvu 
que J'effectif globaJ ne dépasse pas 250.000 
hommes. L 'organisation et l'armement des 
farces terrestres italiennes ainsi que leur 
répartition sur !'ensemble du territoire ita
lien seront conçus de manière, à répondre 
exclusievement à des täches de caractère 
intérieur aux besoins de la défense locale des 
frontières italiennes et de la défense anti
aérienne. 

Art. 62. Le personnel de l'armée italienne 
en excédent des chiffres autorisés aux termes 
de l'article 61 ci-dessus sera licencié dans un 
dé!ai de six mois à partir de l 'entr'ée en vi
gueur du présent Traité. 

Art. 61. Aucune forme d ' jnstruction mili
taire, au sens de ! 'annexe XIII B , ne sera 
donnée aux personnes ne faisant pas partie 
de l'armée italienne ou des carabiniers. 

SECTION V. LIMITATIONS A IMPOSER A 
L'AVIATION ITALIENNE 

Art. 64. I. L'aviation militaire italienne, 
y compris toute l 'aéronautique navale, sera 
limitée à 200 appareils de combat et de recon
naissance et à 150 avions de transport, de 
sauvetage en mer, d 'instruction (avions
école) et de liaison. Dans ces chiffres totaux 
seront compris les appareils de réserve. 
Exception faite des avions de combat et de 
reconnaissance, aucun appareil ne sera muni 
d'armement. L'organisation et l'armement de 
!'aviation italienne ainsi que sa répartition 
sur Ie territoire ita!ien seront conçus de ma
nière à répondre uniquement aux täches de 
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caractère intérieur, aux besoins de la défense 
locale des frontières italiennes et de la défense 
contra les attaques aériennes. 

2. L ' ltalie ne possèdera ou n 'acquerra 
aucun avion conçu essentiellement comme 
bombardier et comportant des dispositifs 
intérieurs pour Ie transport des bombes. 

Art. 65. 1. Le personnel de l'aviation 
militaire italienne, y compris celui de l'aéro
nautique nava!e, sera limité à un effectif total 
de 25 .000 hommes comprenant Ie personnel 
de commandement , les unités combattantes 
et les services. 

2. Aucune forme d 'instruction militaire 
aérienne, aµ sens de !'annexe XIII B, ne sera 
donnée aux personnes ne faisant pas partie 
de !'aviation militaire italienne. 

Art. 66. L'aviation militaire italienne en 
excédent des chiffres autorisés aux termes de 
l 'article 65 ci-dessus sera dissoute dans un 
délai de six mois à partir de l 'entrée en vi
gueur du présent Traité. 

SECTION VI. SORT DU MATÉRIEL DE GUERRE 
(tel qu'il est défini à !'annexe XIII q 

Art. 67. 1. Tout Ie matériel de guerre 
de provenance italienne, en excédent de 
celui est autorisé pour les farces armées spéci
fiées aux Sections III, IV et V, sera mis à la 
disoosition des Gouvernements des Etats
U nis d 'Amérique, de la France, du Royaume
Uni et de l 'Union Soviétique conformément 
aux instructions que ceux-ci pourront donner 
à l'lta!ie. 

2. Tout Ie matériel de guerre de prove
nance alliée, en excédent de celui qui est 
autorisé pour les farces armées spécifiées aux 
Sections 111, IV et V, sera mis à la disoosi
tion de la Puissance Alliée ou Associée inté
ressée conformément aux instructions qui 
seront données par celle-ci à l'Italie 

3. Tout le matériel de guerre de prqve
nance allemande ou japonaise, en excédent 
de celui qui est aurorisé pour les farces ar
mées spécifiées aux Sections 111, IV et V, 
ainsi que tous les projets de provenance 
allemande ou japonaise, y compris les bleus, 
prototypes, modèles d 'expérience et plans 
existants, seront mis à la disposition des 
Quatre Gouvernements conformément aux 
instructions que ceux-ci pourront donner à 
l ' lta!ie. 

4. L ' Italie renonce à tous ses droits sur 
Ie matériel de guerre mentionné ci-dessus et 
se conformera aux dispositions du présent 
article dans un délai d'un à partir de l'entrée 
en vigueur du présent Traité, sous réserve des 
dispositions contenues dans les articles 56 à 
58 ci-dessus. 

5, L'Italie fournira aux Quatre Gouverne
ments, dans un délai de six mois à partir de 
l 'entrée en vigueur du présent Traité, des 
listes de tout Ie matériel de guerre en excé
dent. 

SECTION VII. ACTION PRÉVENTIVE CONTRE LE 
RÉARMEMENT DE L'ALLEMAGNE ET DU JAPON 

Art. 68. L ' ltalie s'engage à apporter son 
entière collaboration aux Puissances Alliées 
et Associées en vue de mettre l'Allemagne 
et le Japon dans l'impossibilité de prendre, 
hors des territoires allemand et japonais, des 
mesures tendant à leur réarmement. 
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Art. 69. L 'lta!ie s'engage à n 'autoriser, 
sur Ie territoire italien, ni l 'emp!oi , ni Ja for
mation de techniciens y compris Ie personnel 
de l'aviation militaire ou dvile . qui sont ou 
ont été des ressortissants de !' Allemagne ou 
du Japon. 

Art. 70. L ' ltalie s'engage à n 'acquérir ou 
fabriquer auéun avion civil de modè!e alle
mand ou japonais, ou comportant des élé
ments importants de fabricatlon oude concep
t ion allemande ou japonaise. 

SECTION VIII. PRISONNIERSDE GUERRE 

Art. 71. I. Les prisonniers de guerre 
italiens seront rapatriés aussitöt que possible 
conformément aux arrangements conclus 
entre chacune des Puissances qui détiennent 
ces prisonniers et !'!talie. 

2. Tous les frais entrainés par Ie transfert 
des prisonniers de guerre italiens, y compris 
les frais de subsistance, depuis leurs centres 
de rapatriement respectifs, choisis par Ie 
Gouvernement de la Puissance Alliée ou 
Associée intéressée, jusqu'au lieu d 'entrée 
sur Ie territoire italien, seront à la charge du 
Gouvernement italien. 

SECTION IX. DRAGAGE DES MINES 

Art. 72. A partir de l 'entrée en vigueur 
du présent Traité, ! ' !talie sera invitée à 
devenir membre de la Commission pour la 
zone méditerranéenne de l 'Organisation 
Internationale de Dragage pour Ie déblaie
ment des mines dans les eaux européennes , 
et elle s 'engage à maintenir à la disposition 
de la Commission Centrale de Dragage des 
mines la totalité de ses moyens de dragage 
jusqu 'à la fin de la période de dragage d 'a
près-guerre, telle qu'elle sera déterminée par 
la Commission Centrale. 

PARTJE V 

RETRAIT DES FORCES ALLJEES 

Art. 73. r. Toutes les forces armées des 
Puissances Alliées et Associées seront reti
rées d ' Italie aussitöt que possib!e et en tout 
cas dans un délai maximum de quatre-vingt
dix jours à partir de l 'entrée en vigueur du 
présent Traité. 

2. Tous les biens italiens n 'ayant pas fait 
l'objet d'une indemnisation et qui se trouvent 
en la possession des forces armées des Puis
sances Alliées et Associées en !talie à la date 
d'entrée en vigueur du présent Traifé seront 
restitués au Gouvernement italien dans Ie 
même délai de quatre-vingt-dix jours ou 
donneront lieu à !'attribution d'une indem
nité convenable. 

3. Tous les avoirs en banque et les sommes 
en espèces qui seront en la possession des 
forces armées des Puissances Alliées et 
Associées au moment de l'entrée en vigueur 
du présent Traité et qui leur auront été four
nis gratuitement par Ie Gouvernement italien 
seront restitués à ce Gouvernement dans les 
mêmes conditions et, s'ils ne Ie sont pas . Ie 
Gouvernement italien sera crédité d'une 
somme correspondant à leur montant. 
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PARTJE VI 

RECLAMATIONS NEES DE LA GUERRE 

SECTION I. RÉPARATIONS 

Art . 74. A. Réparations au profit de 
l' Union des Républiques Soviétiques Socialistes. 

I. L'Italie paiera à l'Union Soviétique des 
·· 5,>arations pour une valeur de 100.000.000 
de dollars des Etats-Unis pendant une période 
de sept ans, à compte.r de !'entrée en vigueur 
du présent Traité. Il ne sera pas effectuée 
pendant les deux premières années de pre
stations pré!evées sur la production indus
trielle courante. 

2. Les !ivraisons au titre des réparations 
proviendront des sources suivantes: 

a. Une part des installations et de !'outil
lage industriels ita!iens destinés à la fabrica
tion du matériel de guerre qui ne sont ni 
nécessaires aux besoins des effectifs militaires 
autorisés, ni immédiatement adaptables à 
des usages civils et qui seront en!evés d ' Ita!ie 
en vertu de l'article 67 du présent Traité; 

b. Les avoirs italiens en Roumanie, en 
Bu!garie et en Hongrie, sous réserve des 
exceptions spécifiées au paragraphe 6 de 
l 'article 79 ; 

c. La production industrielle courante de 
!'!talie y compris la production des industries 
extractives. 

3. Les quantités et les catégories de mar
chançlises à !ivrer feront l 'objet d 'accords 
entre Ie Gouvernement de l 'Union Soviétique 
et Ie Gouvernement italien ; Je choix en sera 
effectué et les livraisons en seront échelon
nées de façon à ne pas entraver la reconstruc
tion économique de !' !talie et à na pas im
poser aux autres Puissances Alliées ou Asso
ciées des charges supplémentaires. Les ac
cords conclus en vertu de ce paragraphe se
ront communiqués aux Ambassadeurs des 
Etats-Unis d 'Amerique, de France, du Roy
aume-Uni et de l 'Union Soviétique à Rome. 

4. L 'Union Soviétique fournira à !'!talie, 
à des conditions commerciales, les matières 
premières ou les produits que !' !talie importe 
normalement et qui sont nécessaires à la 
production de ces marchandises. Le paiement 
de ces matières premières ou de ces produits 
sera effectué en déduisant leur valeur de ce!le 
des marchand1ses !ivrées à l 'Union Soviétique. 

5. Les Quatre Ambassadeurs détermine
ront la valeur des avoirs italiens qui seront 
transférés à l 'Union Soviétique. 

6. La base de calcul pour Ie règ!ement 
prévu au présent article sera Je dollar des 
Etats-Unis à sa parité o~ au Ier juillet 1946, 
c 'est-à-d ire 35 dollars pour une once d 'or. 

B. Réparations au profit de l' Albanie, de 
l' Ethiopie, de la Grèce et de la Yougos[avie. 

I. L ' ltalie paiera des réparations aux 
Etats suivants: 

Albanie : pour une valeur de 5.000.000 de 
dollars des Etats-Unis. 

Ethiopie: pour une valeur de 25.000. 000 
de dollars des Etats-Unis. 

Grèce : pour une valeur de 105.000.000 de 
dollars des Etats-Unis. 

Yougoslav1e : pour une valeur de 125.000. 
ooo de dollars des Etats-Unis. 

Ces paiements seront effectués pendant 
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une période de sept ans à compter de l'entrée 
en vigueur du présent Traité. Il ne sera pas 
affectué pendant les deux premières années 
de prestations prélevées sur la production 
industrielle courante. 

2. Les livraisons au titre des réparations 
proviendront des sources suivantes: 

a. Une part des installations et de !'outil
lage indust riels ita!iens destinés à la fabrj ca
tion du matériel de guerre qui ne sont ni 
nécessaires aux besoins des effecti fs militaires 
autorisés , ni immédiatement adaptab!es à 
des usages civils et qui seront enlevés d'Ita!ie 

n v~rtu de l 'article 67 du présent Traité; 
b. La production industrielle courante de 

!'!talie, y compris les produits des industries 
extractives; 

c. Toutes autres catégories de prestations 
en capita! ou services à l'exclusion des avoirs 
ita!iens qui , aux t ermes de l 'article 79 du 
présent Traité, relèvent de la juridiction des 
Etats énumérés au paragraphe r ci-dessus. 
Les prestations faites en application du pré
sent paragraphe comprendront les navires à 
passagers Saturnia et Vulcania, ou l 'un des 
deux, dans les cas ou, après évaluation par 
les Quatre Ambassadeurs, ils seraient deman
dés dans une période de quatre-vingt dix 
jours par l'un des Etats énumérés au para
graphe r ci-dessus. Les prestations accom
p!ies au titre du présent paragraphe pourront 
éga!ement comprendre des semences. 

3. Les quantités et les catégories de mar
chandises et services à livrer feront l'ob.:et 
d'accords entre les gouvernements ayant 
droit à des réparations et Ie Gouvernement 
ita!ien ; Ie choix en sera effectué et les livrai
sons en seront échelonnées de façon à ne pas 
entraver la reconstruction économique de 
!'!talie et à ne pas imposer aux autres Puis
sances Alliées ou Associées des charges 
supplémentaires. 

4. Les Etats ayant droit à des réparations 
au titre de la production courante fourni 
ront à l'Italie, ,à des conditions commerciales, 
les matières premières ou les produits que 
!'!talie importe normalement et qui seront 
nécessaires à la production des ces marchan
dises. Le paiement de ces matières premières 
ou de ces produits sera effectué en déduisant 
leur valeur de celle des marchandises livrées. 

s. La base de calcul pour Ie règlement 
prévu au présent article sera Ie dollar des 
Etats-Unis à sa parité or au Ier juillet 1946, 
c'est-à-dire 35 dollars pour une once d 'or. 

6. Les réclamations des Etats énumérés 
au paragraphe 1 de la partie B du présent 
article, dans la mesure ou elles excèdent les 
montants spécifiés dans ce paragraphe, se
ront satisfaites à !'aide des actifs italiens 
placés s ous la ju ridic tion respec tive de ces 
Etats par l'article 79 du présent Traité. 

7. a. Les Quatre Ambassadeurs coordon
neront et contrö!eront l'exécution des dispo
sitions de la partie B du présent article. Ils 
se concerteront- avec les chefs des missions 
diplomatiques à Rome des Etats mentionnés 
au paragraphe 1 de la partie B et, !orsqu'il y 
aura lieu, avec Ie Gouvernement italien et ils 
donneront conseil aux parties intéressées. 
Aux fins du présent article, les Quatre Am
bassadeurs continueront leurs fonctions 
jusqu'à l 'expiration de la période prévue au 
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paragraphe r de la partie B pour les livrai
sons au titre des réparations. 

b. En vue d 'éviter les conflits ou les dou
bles attributions dans la répartition de la 
production et des ressources italiennes entre 
les divers etats ayant droit aux réparations 
en vertu de la partie B du présen"t article, les 
Quatre Ambassadeurs seront informés par 
tout Gouvernement ayant droit aux répara
tions en vertu de la partie B du présent 
article et par Ie Gouvernement italien de 
!'ouverture de négociations en vue de con
clure un accord , conformément aux djspo
sitions du paragraphe 3 ci-dessus, ainsi que du 
progrès de ces n égociations. Au cas ou un 
différend s 'élèverait au cours d es négocia
tions, les Quatre Ambassadeurs auront com
pétence pour décider de toute question qui 
leur serait soumise par l 'un ou l'ai.ltre desdits 
Gouvernements , ou par tout autre Gouverne
ment ayant droit aux réparations en vertu 
de la partie B du présent article . 

c. Une fois conclus, les accords seront com
muniqués aux Quatre Ambassadeurs. Ceux-ci 
pourront recommander qu 'un accord qui ne 
serait pas ou qui aurait cessé d 'être en harmo
nie avec les principes énoncés au paragraphe 
3 ou à l'alinéa (b) ci-dessus, soit modifié d'une 
manière appropriée. 

C. Dispositions spéciales pour livraisons 
anticipées. 

Aucune disposition de la partie A et de la 
partie B du présent article ne sera considérée 
comme excluant pendant les deux premières 
années les prestations prélevées sur la pro
duction courante prévues au paragraphe 2 
(c) de la partie A et au paragraphe 2 (b) de la 
partie B, si de telles prestations sont faites 
en exécution d'accords conclus entre Ie 
Gouvernement italien. 

D. Réparations au pro.'it d'autres Etats. 
I . Les réclamations des autres Puissance's 

Alliées et Associées seront satisfaites sur les 
actifs italiens soumis à leurs juridictions res
pectives par l 'article 69 du présent Traité . 

2. Les réclamations de tout Etat béné
ficiant de cessions de territoires en application 
du présent Traité et qui n 'est pas mentionné 
dans la Partie B du présent article seront 
satisfaites également par Ie transfert audit 
Etat_, sans paiement de sa part , des installa
tions et de !'outillage industriels situés dans 
les territoires cédés, qui servent soit à la 
distribution de !'eau, soit à la production et 
à la distribution du gaz et de l 'électricité , et 
qui appartiennent à toute société ita!ienne 
dont Ie siège social est situé en !talie ou y est 
transféré, ainsi que par Ie transfert de tous 
autres avoirs de ces sociétés en territoire cédé. 

3 . La r esponsabilité résultant d " enga ge
ments financiers garantis par des hypothè
ques, des privi!èges et autres charges grevant 
ces biens, sera assumée par Ie Gouvernement 
ita!ien. 

E . Indemnisation pour les biens saisis a 
titre des réparations. 

Le Gouvernement ita!ien s'engage à indem
niser toute personne physique ou morale dont 
les biens sont saisis par suite de l 'application 
des dispositions du présent article relatives 
aux réparations. 
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SECTION II. RESTITUTIONS PAR !'!TALIE 

Art . 75- r. L ' Italie accepte les principes 
de la Déclaration des Nations Unies du 5 
janvier 1943 et restituera dans Ie plus bref 
délai possible les biens enlevés du territoire 
de l'une quelconque des Nations Unies. 

2. L 'obligation de restituer s'applique à 
tous les biens identifiables se trouvant ac
tuellement en !talie et qui ont été en!evés, 
par force ou par contrainte, du territoire de 
l'une des Nations Unies, par l'une des Puis
sances de l'Axe, quelles qu'aient été les trans
actions ultérieures par lesquelles Ie détenteur 
actuel de ces biens s'en est assuré la posses
sion. 

3. Le Gouvernement italien restituera 
en bon état les biens visés dans Ie présent 
article et prendra à sa charge tous les frais 
de main d 'oeuvre, de matériaux et de trans
port engagés à eet effet en !talie. 

4. Le Gouvernement italien coopérera 
avec les Nat ions Unies à la recherche et à 
la restitution des biens soumis à restitution 
aux termes du présent a rticle et fournira à 
ses frais toutes les facilités nécessaires. 

5. Le Gouvernement italien prendra les 
mesures nécessaires pour restituer les biens 
visés dans Ie présent article qui sont détenus 
dans un t iers pays par des personnes rele
vant de la juridiction italienne. 

6. La demande de restitution d 'un bien 
sera présentée au Gouvernement italien par 
Ie Gouvernement du pays du territoire du
quel Ie bien a été enlevé, étant entendu que 
Ie matériel roulant sera considéré comme 
ayant été en!evé du territoire auquel il 
appartenait à !'origine. Les demandes de
vront être présentées dans un délai de six 
mois à partir de l 'entrée en vigueur du pré
sent Traité. 

7- Il incombera au Gouvernement requé
rant d 'identifier Ie bien et d'en prouver la 
propriété et au Gouvernement italien d 'ap
porter la preuve que Ie bien n'a pas été enlevé 
par force ou par contrainte. 

8. Le Gouvernement italien restituera 
au Gouvernement de la Nation Unie intéres
sée tout !'or monétaire ayant fait l'obiet de 
spoliations par !'!talie ou transféré indûment 
en !talie, ou livrera au Gouvernement de la 
Nation Unie intéressée une quantité d 'or 
éga!e en poids et en titre à la quantité en!evée 
ou indûment transférée. Le Gouvernement 
italien reconnaît que cette ob!igat ion n 'est 
pas affectée par les transfert ou les enlève
rnents d'or qui ont pu être effectués du terri
toire italien au profit d 'autres Puissances de 
l'Axe ou d'un pays neutre. 

9. Si, dans des cas particuliers, il est im
possible. à !'!talie d'effectuer la restitution 
d 'objets présentant un intérêt artistique 
historique ou archéologique qui font parti~ 
du patrimoine culture! de la Nation Unie du 
territoire de !aquelle ces o biets ont été enle
vés par les ressortissants, les autorités ou 
les armées italiennes, usant de Ja force ou de 
la contrainte, !'!talie s'engage à remettre à 
la Nation Unie intéressée des objets de même 
nature ou d 'une valeur sensiblement équiva
!ente à celle des objets enlevés, dans la mesure 
ou il est possible de s'en procureren !talie. 
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SECTION UI. ABANDON DE RÉCLAMATIONS 
PAR L'ITALIE 

Art . 76. r. L'Italie renonce, au nom 
du Gouvernement italien et des ressortissants 
ita!iens , à faire valoir contre les P uissances 
A!Jjées et Associées, toute réclamation de 
que!que nature que ce soit résu!tant directe
ment de la guerre ou de mesures prises par 
suite de l'existence d 'un état de guerre eia 
Europe après Ie Ier septembre 1939, que la 
Puissance Alliée ou Associée intéressée ait 
été ou non en guerre avec !'!talie à !'époque 

Sont incluses dans cette renonciation; 
a. Les réclamations re!atives à des pertes 

ou dommages subis par suite de l'action des 
forces armées ou des autorités de P uissances 

. Alliées ou Associées; 
b. Les réclamations résultants de la pré

sence, des opérations oude l 'action des forces 
armées ou des autorités de P uissances Alliées 
ou Associées sur Ie territoire italien · 

c. Les réclamations portant sur l~s déci
sions ou Jes ordonnances des tribunaux de 
prises de Puissances Alliées ou Associées 
! ' !talie acceptant de reconnaître comme va~ 
lides et comme ayant force exécutoire toutes 
les décisions et ordonnances desdits tribu
naux de prises rendues au 1er septembre 
1939 ou postérieurement à cette date et con
cernant les navires italjens, les marchandises 
italiennes ou Ie paiement des frais; 

d. Les réclamations résultant de l'exercice 
des droits de belligérance ou de mesures pri
ses en vue de l'exercice de ces droits. 

2. Les dispositions du présent article 
excluront complètement et définitivement 
toutes réclamations de la nature de celles 
qui y sont visées, et qui seront dès lors étein
tes, quelles que soient les parties intéressées. 
Le Gouvernement italien accepte de verser 
en lires une indemnité équitable pour satis
faire les réclamations des personnes qui ont 
fourni, sur réguisition, des marchandises ou 
des services aux forces armées de Puissances 
Alliées ou Associées sur Ie territoire italien 
ainsi que les réclamations portées contre Je; 
forces armées de Puissances Alliées ou Asso
ciées relatives à des dommages causés sur 
Ie territoire italien et ne résultant pas de fai t s 
de guerre. 

3. L'Ita!ie renonce également, au nom du 
Gouvernement ita!ien et des ressortissants 
italiens, à faire va!oir des réclamations de la 
nature de celles qui sont visées au paragraphe 
I du présent article, contre toute Nation 
Unie qui a rornpu les relations diplornatiques 
avec !' !talie et qui a pris des mesures en 
coopération avec les Puissances Alliées et 
Associées. 

4. Le Gouvernement italien assumera la 
pleine responsabiJité de toute la monnaie 
militaire alliée émise en !talie par les autori
tés militaires alliées, y compris toute la mon
naie de cette nature en circulation à la date 
de l'entrée en vigueur du présent Traité. 

5. La renonciation à laquelle l'Italie sous
crit aux termes du paragraphe 1 du présent 
article s'étend à toutes les réclamations por
tant sur les mesures prises par l'une quel
conque des Puissances Alliées ou Associées à 
l 'égard des navires italiens entre Ie 1er Sep
tembre 1939 et la date d'entrée en vigueur du 
présent Traité, ainsi qu'à toutes les réclama-
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tions et créances résu!tant des conventions 
sur les prisonniers de guerre actuellement en 
vigueur. 

6. Les dispositions du présent article ne 
devront pas être considérées comme affec
tant les droits de propriété sur les cäbles 
sous-marins qui, au début de la guerre, ap
partenaient au Gouvernement ita!ien ou à 
des ressortissants ita!iens. Ce paragraphe 
ne fera pas obstacle à l 'app!ication aux cä
bles sous-marins de l'article 79 et de !'annexe 
XIV. 

Art. 77. r. A dater de l'entrée en vigueur 
du présent Traité, les bjens en Allemagne de 
J'Etat et des ressortissants italiens ne seront 
plus considérés comme biens ennemis et tou
tes Jes restrietions résu!tant de leur caractère 
ennemi seront !evées. 

2. Les biens identifiables de l'Etat et des 
ressortissants italiens que les forces armées 
ou les autorités allemandes ont en!evés, par 
force ou par contrainte, du territoire italien 
et emportés en Allemagne après Ie 3 septem
bre 1943, donneront lieu à restitution. 

3. Le rétablissement des droits de pro
priété ainsi que la restitution des biens ita
!iens en A!lemagne seront efféctués confor
mément aux mesures qui seront arrêtées par 
les Puissances occupant 1' A!lemagne. 

4. Sans préjudice de ces dispositions et de 
toutes autres aui seraient prises en faveur de 
l 'Italie et des - ressortissants italiens par les 
Puissances occupant !' Allemagne, L 'Italie 
renonce, en son nom et au nom des ressortis
sants italiens, à toutes réclamations contre 
l'A!lemagne et les ressortissants allemands, 
qui n 'étaient pas réglées au 8 tnai 1945, à 
l'exception de ce!les qui résultent de contrats 
et d 'autres obligations qui étaient en vigueur 
ainsi que de droits qui étaient acquis avant 
Ie rer septembre 1939. Cette renonciation sera 
considérée comme s'appliquant aux créan
ces, à toutes les réclamations de caractère 
intergouvernemental relatjves à des accords 
conclus au cours de la guerre et à toutes les 
réclamations portant sur des pertes ou des 
dommages survenus pendant Ie guerre. 

5. L'Italie s'engage à prendre toutes les 
mesures nécessaires pour faciliter les trans
ferts des biens allemands se trouvant en !talie, 
qui pourront être décidés par ce!les des Puis
cances occupant l'Allemagne qui ont Ie pou
voir de disposer des biens allemands se trou
vant en !talie. 

PARTIE VII 

BIENS, DROITS ET INTERETS 
SECTION I. BIENS DES NATIONS UNIES EN 

!TALIE 

Art. 78. I. Pour autant qu'elle ne l 'a 
pas déjà iait, !'!talie rétablira tous les droits 
et intérêts légaux en !talie des Nations Unies 
et de leurs ressortissants, tels qu 'ils existaient 
au 10 juin 1940, et restituera à ces Nations 
Unies et à leurs ressortissants tous les biens 
leur appartenant en !talie dans l'état ou ils 
se trouvent actuellement. 

2. Le Gouvernement italien restituera 
tous les biens, droits et intérêts visés au 
présent article, libres de toutes hypothèques 
et charges quelconques dont ils auraient pu 
être grevés du fait de la guerre, et sans que 
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la restitution donne lieu à la perception d 'au
cune somme de la part du Gouvernement 
italien. Le Gouvernement italien annulera 
toutes mesures y compris les mesures de 
saisie, de séquestre ou de contröle, prises par 
lui à l 'égard des biens des Nations Unies entre 
Ie IO juin 1940 et Ja date d'entrée en vigueur 
du présent Traité. Dans Ie cas ou Ie bien 
n 'aurait pas été restitué dans les six mois à 
compter de la date d 'entrée en vigueur du 
présent Traité, la demande devra être pré
sentée aux autorités italiennes dans un délai 
maximum de douze mois à compter de cette 
même date, sauf dans les ëas ou Ie demandeur 
serait en mesure d'établir qu'il lui a été im
possible de présenter sa demande dans ce 
délai. 

3. Le Gouvernement italien annulera les 
transferts portant sur des biens, droits et 
intérêts de toute nature appartenant à des 
ressortissants des Nations Unies, !orsque ces 
transferts résultent de mesures de force ou 
de contrainte prises au cours de la guerre par 
les Gouvernements des Puissances de 1' Axe 
ou par leurs organes. 

4. a. Le Gouvernement italien sera re
sponsable de la remise en parfait état des 
biens restitués à des ressortissants des Nations 
Unies en vertu du paragraphe 1 du présent 
article. Lors-qu'un bien ne pourra être 
restitué ou que, du fait de la guerre, Ie res
sortissant d 'une Nation Unie aura subi une 
perte par suite d 'une atteinte ou d'un dom
mage causé à un bien en !talie, Ie Gouverne
ment italien indemnisera Je propriétaire en 
versant une somme en lires jusqu 'à concur
rence des deux tiers de la somme nécessaire à 
la date du paiement, pour permettre au béné
ficiaire, soit d'acheter un bien équivalent, 
soit de compenser la perte ou Ie dommage 
subi. En aucun cas, les ressortissants des 
Nations Unies ne devront être J'obiet d 'un 
traitement moins favorable en matière d'in
demnité que Ie traitement accordé aux· res
sortissants italiens. 

b. Les ressortissants des Nations Unies 
qui détiennent directement ou indirectement 
des parts d 'intérêts dans des sociétés ou asso
ciations qui ne possèdent pas la nationalité 
des Nations Unies au sens du paragraphe 9 
(a) du présent article, mais qui ont subi une 
perte par suite d'atteintes ou de dommages 
causés à leurs biens en !talie recevront une 
indemnité conformément à l'alinéa (a) ci
dessus. Cette indemnité sera calculée en 
fonction de la perte ou du dommage total 
subi par Ja société ou l'association, et son 
montant per rapport au total de la perte ou 
du dommage subi aura la même proportion 
que la part d'intérêts détenue par les d its 
ressortissants par rapport au capita! global 
de la société ou assocjation en question. 

c. L'indemnité sera versée, nette de tous 
prélèvements, impöts ou autres charges. 
Elle pourra être librement employée en !talie 
mais sera soumise aux règlements relatifs au 
contröle des changes qui pourront, à un mo
ment donné, être en vigueur en !talie . 

d. Le Gouvernement italien accordera 
aux ressortissants des Nations Unies une 
indemnité en lires, dans la même proportion 
que celle prévue à J'alinéa (a) ci~dessus pour 
compenser la perte ou les dommages qui 

.. 



S. 1948, I 547 

résultent de mesures spéciales prises pendant 
la guerre à l 'encontre de leurs biens et qui 
ne visaient pas les biens italiens. Cet alinea 
ne s'applique pas à un manque à gagner. 

5. Tous les frais raisonnables auxque!s 
donnera lieu, en !talie, l 'établissement des 
demandes, y compris l'évaluation des pertes 
et des dommages, seront à la charge du Gou
vernement italien. 

6. Les ressortissants des Nat ions Unies 
ainsi que leurs biens seront exemptés de tous 
impots, contributions ou taxes exception
nels, auxquels Ie Gouvernement italien ou 
une autorité italieime quelconque auraient 
soumis leurs avoirs en capita! en !talie entre 
Ie 3 Septembre 1943 et la date d 'entrée en 
vigueur du présent Traité, en vue de couvrir 
Jes dépenses résultant de la guerre ou celles 
qui ont été entraînées par l'entretien des for
ces d'occupation ou par Jes réparations à 
payer à l'une des Nations Unies. Toutes les 
sommes qui auraient été ainsi perçues seront 
remboursées. 

7. En dépit des transfers de territoires 
prévus par Ie présent Traité, !'!talie demeure
ra responsable des pertes ou des dommages 
causés, pendant Ja querre , aux biens des 
ressortissants des Nations Unies dans les 
territoires cédés ou dans Ie Territoire Libre 
de Trieste. Les obligations contenues dans 
les pa ragraphes 3, 4, 5 et 6 du présent article 
incomberont éga!ement au Gouvernement 
italien à l 'égard des b iens des ressortissants 
des Nations Unies dans les territoires cédés 
et dans Ie Territoire Libre de Trieste, mais 
seulement dans Ja mesure ou il n 'en résultera 
pas de contradiction avec les dispositions du 
paragraphe 14 de !'annexe X et du para
graphe 14 de !'annexe XIV du présent Traité. 

8. Le proprjétaire des biens en question 
et Ie Gouvernement italien pourront conclure 
des arrangements qui se substitueront aux 
d ispositions du présent article. 

9: Aux fins du présent art iele: 
a. L 'expression "ressortissants des Na

tions Unies " s 'applique aux personnes phy
siques qui sont ressortissants de l'une quel
conque des Nations Unies, ainsi qu 'aux 
sociétés ou associations constituées sous Je 
régime des lois de l'une des Nations Unies 
Jors de J'entrée en vigueur du présent Traité, 
à condition que Jesdites personnes physiques, 
sociétés ou associations aient déjà possédé 
ce statut Ie 3 septembre 1943, date de J'armi
stice avec l ' Italie. 

L 'expression .,ressortissants d es N ations 
Unies" comprend également toutesjlesperson
nes physiques et les sociétés ou associations 
qui , aux termes de Ja législation ·en vigueur 
en !talie pendant Ja guerre, ont été traitées 
comme ennemis. 

b. Le terme " propriétaire" désigne Ie 
ressortissant d 'une des Nations Unies, tel 
qu 'il est défini à !'alinea (a) ci-dessus, qui 
a un titre légitime au bien en question, et 
s'applique au successeur du propriétaire, à 
condition que ce successeur soit aussi ressor
tissant d 'une des Nations Unies au sens de 
J'alinéa (a). Si Ie successeur a acheté Je bien 
Jorsque celui-ci était déjà endommagé, Ie 
vendeur conservera ses droits à l'indemnisa
tion résultant du présent article, . sans que 
les obligations existant entre Je vendeur et 
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l'acquéreur, en vertu de la législation interne 
en soient affectées. 

c. Le terme "biens" désigne tous Jes biens 
mobiliers ou immobiliers, corporels ou in
corporels, y compris les droits de propriété 
industrielle, littéra ire et artistique, ainsi que 
tous droits ou intérêts d ~ nature quelconque 
dans des biens. Sans préjudice des disposi
tions générales qui précedent, les biens des 
Nations Unies et de Jeurs ressortissants com
prennent tous les bätiments de mer et de 
navigation intérieure avec Jeurs gréments et 
Jeurs équipements, qui appartenaient aux 
Nations Unies ou à Jeurs ressortissants ou 
étaient enregistrés sur Ie territoire de l'une 
des Nations Unies ou naviguaient sous Je 
pavillon de l 'une des Nations Unies, et qui 
postérieurement au 10 juin 1940, qu'ils se 
soient trouvés dans les eaux italiennes ou 
qu 'ils y ajent été amenés de force, furent 
soumis au controle des .autorités italiennes 
en tant que biens ennemis, ou cessèrent d 'être 
en !talie, à Ja libre disposition des Nations 
Unies ou de Jeurs ressortissants , du fait de 
mesures de controle prises par les autorités 
italiennes en relation avec l 'existence d 'un 
état de guerre entre certaines des Nations 
Unies et l 'Allemagne. 

SECTION II. BIENS ITALIENS SITUÉS SUR LE 
TERRITOIRE DES PUISSANCES ALL!ÉES ET 

ASSOCIÉ ES 

Art . 79 - I. Chacune des Puissances Al
liées ou Associées aura Ie droit de saisir, 
retenir ou liquider tous les biens, droits et 
intérêts qui, à la date d'entrée en vigueur du 
présent Traité, se trouvent sur son territoire 
et appartiennent à !' !talie ou à des ressortis
sants italiens, et de prendre toute autre dis
position en ce qui concerne ces biens, droits 
et intérêts. Elle aura également Ie droit 
d 'employer ces biens ou Je produit de leur 
liquidation à telles fins qu 'elle pourra dési
rer, à concurrence du montant de ses récla
mations ou de celles de ses ressortissants 
contre ! ' !talie ou Jes ressortissants italiens 
(y compris les créances), qui n'auront pas été 
entièrement réglées en vertu d'autres articles 
du présent Traité. Tous les biens italiens ou 
Je produit de leur liquidation en excédent du 
montant desdites réclamations seront resti
tués. 

2 . La liquidation des biens italiens et Jes 
mesures de disposition dont ils feront l 'objet 
devront s 'effectuer conformément à la légis
lation de la Puissance Alliée ou Asosiée jnté
ressée. En ce . qui concerne Jesdits biens, Je 
propriétaire italien n'aura pas d'autres droits 
que ceux que peut lui conférer Ja Jégislation 
en question. 

3. Le Gouvernement italien s 'engage à 
indemniser les ressortissants italien dont les 
biens seront saisis en vertu du présent article 
et auxquels ces biens ne seront pas restitués. 

4. Il ne résulte du présent article aucune 
obligation, pour J'une quelconque des Puis
sances Alliées ou Associées, de restituer au 
Gouvernement ou aux ressortissants italiens 
des droits de propriété industrielle, ni de fair 
entrer ces droits dans Je calcul des sommes qui 
pourront être retenues en vertu du para
graphe 1 du présent article. Le Gouvernement 
de chacune des Puissances Alliées ou Asso-
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c1ees aura Ie droit d'imposer aux droits ou 
intérêts afférents à la propriété industrielle 
sur Ie territoire de cette Puissance Alliée ou 
Associée, acquis par Ie Gouvernement italien 
gu ses ressortissants avant l'entrée en vi
cueur du présent Traité, telles limitations, 
oonditions ou restrictions que Ie Gouverne
ment de la Puissance Alliée ou Associée in
téressée pourra considérer comme nécessai
res dans l 'intérêt national. 

5. a. Les cäbles sous-marins italiens 
reliant des points situés en territoire yougo
slave seront réputés propriéte italienne en 
Yougoslavie, même si une certaine patrie de 
ces cäbles se trouve en dehors des eaux ter
ritoriales yougoslaves. 

b . . Les cäbles sous-marjns italiens reliant 
un point situé sur Ie territoire d'une Puis
sance Alliée ou Associée et un point situé en 
territoire italien seront réputés propriété 
italienne au sens du présent article en ce qui 
concerne les installations terminales ou les 
partjes de cäbles se trouvant dans les eaux 
territoriales de cette Puissance Alliée ou 
Associée. 

6. Les biens visés au paragraphe I du 
présent article seront considérés comme 
comprenant les biens italiens qui ont fait 
l 'objet de mesures de contöle en raison de 
l'état de guerre existant entre !' !talie et Ia 
Puissance Alliée ou Associée dans la juridic
tion de laquelle les biens sont situés, mais ne 
comprendront pas: 

a. Les biens du Gouvernement italien 
utilisés pour les besoins des missions dip!oma
tiques ou consulaires ; 

b. Les biens appartenant à des institu
tions re!igieuses ou à des institutions phi
lanthropiques privées et serv.ant exclusive
ment à des fins religieuses ou philanthropi
ques; 

c. Les biens des personnes physiques qui 
sont des ressortissants italiens et sont auto
risées á résider, soit sur Ie territoire du pays 
ou sont situés ces biens, soit sur Ie territoire 
de !'une quelconque des Nations Unies, au
tres que les biens italiens qui, à un moment 
quelconque au cours de la guerre, ont fait 
l'objet de mesures qui ne s 'appliquaient pas 
d'une manière générale aux biens de ressor
tissants ita!iens résidant sur Ie territoire en 
question; 

d. Les droits de propriété nés depuis la 
reprise des relations commerciales et finan
cières entre les Puissances Alliées et Asso
ciées et l ' Italie, ou nés de transactions entre 
Ie Gouvernement d 'une Puissance Alliée ou 
Associée et !'!talie depuis Ie 3 septembre 1943. 

e. Les droits de propriété littéraire et 
artistique; 

f. Les biens des ressortissants italiens, 
situés dans les territoirs cédés, auxquels 
s'appliqueront les dispositions de !'annexe 
XIV; 

g. Exception faite des avoirs visés au 
paragraphe 2 (b( de la partie A et au para
graphe I de la partje D de l'article 74, les 
biens des personnes physiques résidant dans 
les territoires cédés ou dans Ie Territoire 
Libre de Trieste, qui n'exercent pas Ie droit 
d'option pour la nationalité italienne que 
leur confère Ie présent Traité, ainsi que les 
biens des sociétés ou associations dont Ie 
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siège social est situé dans les territoires cédés 
ou dans Ie Territoire Libre de Trieste, à con
dition que ces sociétés ou associations ne 
soient ni la propriété de personnes résidant 
en !talie ni contrölées par elles. Dans les 
ces prévus au paragraphe 2 (b) de la partie A 
et au paragraphe I de la partie D de l 'article 
74, la question de l'indemnisation sera réglée 
D de l 'article 74, la question de l'indem
nisation sera réglée conformément aux 
dispositions de la partie E de eet article. 

SECTION III. DÉCLARATION DES PUISSANCES 
ALLIÉES ET ASSOCI ÉES AU SUJET DE LEURS 

RÉCLAMATIONS 

Art . 80. Les Puissances Alliées et Asso
ciées déclarent que les droits qui leur sont 
attribués par les articles 74 et 79 du présent 
Traité couvrent toutes !eurs réclamations 
et celles de leurs ressortissants pour pertes 
ou dommages résultant de faits de guerre y 
compris les mesures prises à la faveur de 
l'occupation de leur territoire, imputables à 
! '!talie et survenues en dehors du territoire 
italien, à l'exception cependant des réclama
tions fondées sur les articles 75 et 78. 

SECTION IV. DETTES 

Art. 81. 1. L'existence de l'état de guerre 
ne doit pas être considérée en soi comme affec
tant l'obligation d'acquitter les dettes pécu
niaires résultant d 'obligations et de contrats 
qui étaient en vigueur et de droits qui étaient 
acquis avant l 'existence de l 'état de guerre, 
dettes qui étaient devenues exigibles avant 
l'entrée en vigueur du présent Traité et qui 
sont dues, soit par Ie Gouvernement ou les 
ressortissants italiens au Gouvernement ou 
aux ressortissants de l'une des Puissances 
Alliées ou Associées, soit par Ie Gouverne
ment ou les ressortissants d 'une des Puissan
ces Alliées ou Associées au Gouvernement ou 
aux ressortissants italiens. 

2. Sauf disposition expressément contraire 
du présent Traité, aucune clause de ce Traité 
ne devra être interprétée comme affectant 
les rapports de débiteurs à créanciers résul
tant de contrats conclus avant la guerre soit 
par Ie Gouvernement soit par des ressortis
sants italiens. 

PARTIE VIII 

RELATIONS ECONOMIQUES GENERA
LES 

Art. 82. I. En attendant la conclusion 
de traités ou d'accords commerciaux entre 
l 'une quelconque des Nations Unies et !'!talie, 
Ie Gouvernement italien devra, pendant les 
dixhui.t mois qui suivront l 'entrée en vigueur 
du présent Traité, accorder à chacune des Na
tions Unies qui, en fait, accordent par voie de 
réciprocité un traitement analogue à l ' ltalie 
dans ces domaines , Ie traitement suivant: 

a. Pour tout ce qui concerne les droits et 
redevances à l 'importation ou à l'exporta
tion, l'imposition à l'intérieur du pays des 
marchandises importées, et tous les règle
ments qui s'y rapportent, les Nations Unies 
bénéficieront de la clause inconditionnelle 
de la nation la plus favorisée; 

b. L ' Italie ne pratiquera, à tous autres 
égards, aucune discrimination arbitraire au 
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détriment des marchandises en provenance 
ou à destination du territoire d 'une Nation 
Unie par rapport aux marchandises analo
gues en provenance ou à destination du terri
toire de toute autre Nation Unie ou de tout 
autre pays étranger; 

c. Les ressortissants des Nations Unies y 
compris les personnes morales bénéficieront 
du traitement national et de cel ui de la nation 
la plus favorisée pour tout ce qui a trait au 
commerce, à !'industrie, à la navigation et 
aux autres formes d 'activité commerciale 
en !talie. Ces dispositions ne s'appliqueront 
pas à l'aviation commerciale; 

d. L ' Italie n 'accordera à aucun pays de 
droit exclusif ou préférentiel en ce qui con
cerne .l'exploitation des services aériens 
commerciaux pour les transports internatio
naux; elle offrira des conditions d 'éga!ité à 
toutes les Nations Unies pour l 'obtention de 
droits en matière de transports aériens com
merciaux internationaux sur Ie territoire 
italien, y compris Ie droit d'atterrir à des 
fins de ravitaillement et de réparation, et, en 
ce qui concerne l'exploitation des services 
aériens commerciaux pour les transports 
internationaux, elle accordera à toutes les 
Nations Unies, suivant Ie principe de la réci
procité et de la non-discrimination, Ie droit 
de survoler Ie territoire italien sans escale. 
Ces dispositions n'affecteront pas les intérêts 
de la défense nationale de l ' Italie. 

2. Les engagements ci-dessus pris par 
l'Italie doivent s'entendre sous réserve des 
exceptions usuelles des traités de commerce 
conclus par !'!talie avant la guerre; les dispo
sitions relatives à la réciprocité accordée par 
chacune des Nations Unies doivent s'enten
dre sous réserve des exceptions usuelles des 
traités de commerce conclus par celle-ci . 

PARTIE IX 

REGLEMENT DES DIFFERENDS 
Art. 83. J. Tous les différends qui pour

ront s'élever à propos de l 'application des 
articles 75 et 78 , ainsi que des annexes XIV, 
XV, XVI et XVII, partie B , du présent 
Traité, seront soumis à une commission de 
conciliaton, composée d 'un représentant du 
Gouvernement italien, agissant sur un pied 
d 'égalité. Si un règ!ement n 'est pas intervenu 
dans les trois mois qui suivront la date à 
Jaquelle Ie différend a été soumis à la com
mission de conciliation, l'un ou l'autre Gou
vernement pourra demander l'adjonction à 
la commission d'un tiers membre choisi , d'un 
commun accord, entre les deux Gouverne
ments, parmi les ressortissants d'un Etat 
tiers. A défaut d'accord dans un délai de 
deux mois, entre les deux Gouvernements, 
sur Ie choix de ce membre, ces Gouverne
ments s'adresseront aux Ambassadeurs des 
Etats-Unis d 'Amérique, de France, du Roy
aume-Uni et de l 'Union Soviétique, qui dé
signeront Ie tiers membre de la commission. 
Si les Ambassadeurs ne parviennent pas à se 
mettre d'accord dans Ie délai d'un mois sur 
la désignation du tiers membre, l'une ou 
l 'autre partie pourra demander au Secrétaire 
Général de l'Organisation des Nations Unies 
de procéder à cette désignation. 

2. Lorsqu 'une commission de conciliation 
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sera constituée en application du paragraphe 
I, elle aura compétence pour connaître de 
tous les différends qui pourront s'élever par 
la suite entre la Nation Unie 'intéressée et 
!'!talie au sujet de l'application oude l 'inter
prétation des articles 75 et 78, ainsi que des 
annexes XIV, XV, XVI et XVII, partie B, 
du présent Traité, et elle remplira les foncti
ons qui lui sont dévolues par ces dispositions. 

3. Chaque commission de conciliation 
établira elle-même sa procédure, en adoptant 
des règles conformes à la justice et à l 'équité. 

4. Chaque Gouvernement paiera les hono
ra ires du membre de la commission de con
ciliation qu 'il nomme et de tout agent qu'il 
pourra désigner pour Ie représenter <levant 
la commission. Les honoraires du tiers mem
bre seront fixés par accord spécial entre les 
Gouvernements intéressés, et ces honoraires, 
ainsi que les dépenses communes de chaque 
commission, seront payés par moitié par les 
deux Gouvernements. 

5. Les parties s'engagent à ce que !eurs 
autorités fournissent directement à la com
mission de conciliation toute !'aide que sera 
en leur pouvoir. 

6. La décision de la majorité des membres 
de la commission sera considérée comme 
décision de la commission et acceptée par les 
parties comme définitive et obligatoire. 

PARTIE X 

CLAUSES ECONOMIQUES DIVERSES 

Art. 84. Les articles 75,78,82 et !'annexe 
XVII du présent Tra ité s'app!iqueront aux 
Puissances Alliées et Associées et à celles des 
Nations Unies qui ont rompu les relations 
diplomatiquesavec l ' Italie, ou avec qui !'!talie 
a rompu les relations diplomatiques. Ces ar
ticles et cette annexe s'appliqueront égale
ment à l'Albanie et à la Norvège. 

Art. 85. Les dispositions des annexes 
VIII , X , XIV, XV, XVI et XVII ainsi que 
celles des autres annexes seront considérées 
comme faisant partie intégrante du présent 
Traité , et auront la même valeur et les mê
mes effets. 

PARTIE XI 
CLAUSES FINALES 

Art. 86. J. Pendant une période qui 
p.'excédera pas dix-huit mois à partir de 
l 'entrée en vigueur du présent Traité, les 
Ambassadeurs des Etats-Unis d 'Amérique, 
de France, du Royaume-Uni et de l'Union 
Soviétique à Rome, a gissant de concert, re
présenteront les Puissances Alliées et Asso
ciées pour traiter avec Ie Gouvernement ita
lien de toutes questions relatives à l'exécu
tion et à l 'interprétation du présent Traité. 

2. Les Quatre Ambassadeurs donneront 
au Gouvernement italien les conseils, avis 
techniques et éclaircissements qui pourront 
être nécessaires pour assurer l 'exécution ra
pide et efficace du présent Traité, aussi bien 
dans sa lettre que dans son esprit . 

· 3. Le Gouvernement italien fournira aux 
Quatre Ambassadeurs toutes les informations 
nécessaires et toute !'aide dont ils pourront 
avoir besoin dans l'accomplissement des 
täches qui leur sont dévolues par Ie présent 
Traité. 
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Art. 87. r. Exception faite des cas pour 
lesquels une autre procédure est expressé
ment prévue par un article du présent Tra,ité, 
tout différend relatif à l'interprétation ou à 
l'exécution de ce Traité, qui n'a pas été réglé 
par voie de négociations diplomatiques di
rectes, sera soumis aux Quatre Ambassadeurs, 
agissant comme il est prévu à l'article 86, 
mais en pareil cas, les Ambassadeurs ne 
seror{t pas tenus par Jes délais fi.xés dans !edit 
article. Tout différend de cette nature qu'ils 
n'auraient pas encore réglé dans un délai de 
deux mois sera, sauf si Jes parties au différend 
conviennent l'une et l'autre d'un autre mode 
de reglement, soumis, à Ja requête de l'une 
ou l'autre des parties, à une commission 
composée d'un représentant de chaque par
tie et d'un tiers membre chois i d 'un commun 
accord entre Jes deux parties parmi Jes res
sortissants d'un pays tiers . A défaut d'acc
cord dans un délai d'un mois entre les deux 
parties au sujet de Ja désignation de ce tiers 
membre l'une ou l'autre partie pourra de
mander 'au Secrétaire Général des N ations 
Unies de procéder à cette désignation. 

2. La décision prise par la majorité des 
membres de Ja commission sera considérée 
comme décision de la commission et acceptée 
par Jes parties comme définitive et obligatoire. 

Art. 88. r. Tout membre de l'Organi
sation des Nations Unies, en guerre avec 
l'Italie et qui n'est pas signataire du présent 
Traité ainsi que l'Albanie, peut accéder au 
Traité' et sera considéré, dès son accession, 
comme Puissance Associée pour l'app!ication 
du Traité. 

2 Les instruments d'accession seront 
dép~sés près Je Gouvernement de la Répu
bllique Française et prendront effet dès leur 
dépöt. 

Art. 89. Les dispositions du présent Traité 
ne conféreront aucun droit ni bénéfice à au
cun Etat désigné dans Je préambule du Traité 
comme l'une des Puissances Alliées ou Asso
ciées ou à ses nationaux, jusqu'à ce que eet 
Etat devienne partie au Traité par Je dépöt de 
son instrument de ratification. 

Art. 90 . . Le présent Traité, dont les tex
tes français, anglàis et russe feront foi, devra 
être ratifié par les Puissances Alliées et Asso
ciées. Il devra également être ratifié par 
)'!talie. Il entrera en vigueur immédiate
ment après Ie dépöt des ratifications par 1es 
Etats-Unis d 'Amérique, la France, Je Roy
aume Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande 
du Nord et l'Union des Républiques Soviéti
ques Socialistes. Les instruments de ratifi
cation seront, dans Ie plus bref délai possible, 
déposés près Ie Gouvernement de la Répu
blique Française. 

En ce qui concerne chacune des Puissances 
Alliées ou Associées <lont !'instrument de 
ratification sera déposé ultérieurement, Ie 
Traité entrera en vigueur à la date du dépöt. 
Le présent Traité sera déposé dans les archi
ves du Gouvernement de la République 
Française, qui en remettra à chacun des Etats 
signataires une copie certifiée conforme. 

En foi de quoi. les Plénipotentiaires sous
signés ont apposé Jeurs signatures et leurs 
cachets au bas du présent Traité. 

Fait à Paris. Ie dix février. mille neuf cent 
.quarante-sept, en Jangue française, russe et 
italienne 

L. & s. I948 
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Référence: Carte au 20.000° - Ste Foy 

Tarentaise Nos 1-2 
80 
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La nouvelle frontière suit un tracé qui 
débouche de l'arête rocheuse de Lancebran
!ette, puis, descendant vers !'est, suit la ligne 
de partage des eaux jusqu'au point coté 
2180, d 'ou il passe à la Colonna Joux (2188). 
De !à, suivant toujours la ligne de partage 
des eaux, Ie tracé remonte sur la Costa del 
Belvedere dont il suit les affleurements 
rocheux, gravit Ie Mt Belvedere dont il con
tourne Ie sommet, !aissant de dernier en ter
ritoire français à 120 mètres d e la frontière, 
et rejoint par les cotes 2570, 2703, Ie Bella 
Valetta et la cote 2746, l 'ancienne frontière 
au Mt Valaisan. 

Plateau du Mont Cenis 

Référence : Cartes au 20.000° d e Lanslebourg 
Nos. 5-6 et 7-8 et de Mont d'Ambin Nos. 1-2 

La nouvelle frontière suit un tracé qui 
quitte l 'ancienne frontière au Mt Tour, suit 
vers l 'ouest la limite administrative figurant 
sur la carte, s'engage dans Ie T. Vitoun dès 
qu 'i l Ie rencontre sur sa branche nord et 
descend son cours jusqu'à la Rocca della 
Toretta. 

Longeant ensuite la ligne d 'affleurements 
rocheux, il aboutit au torrent venant de 
l'Alpe Lamet et descend avec lui jusqu'à la 
base de l 'escarpement rocheux qu'il longe 
pendant 800 m. environ jusqu'au thalweg en 
un point situé à environ 200 m. au nord de 
la cote 1805. 

Il chemine ensuite au sommet des arra
chements qui dominent Ferrera Cenisio à 
300 m. environ et continuant vers l'ouest, 
il rencontre la route qui contourne à !'est Ie 
Rue Paradiso à 400 m . à l'ouest de la boucle 
(1854) pour l'abandonner aussitöt et s'inflé
chir en direction du sud. 

Il coupe la route de Bar Cenisia à 100 m . 
environ du sud-est du re fuge 5, traverse Ie 
thalweg en direction du lac S. Giorgio, suit 
sensiblement la courbe 1900 jusqu'à hauteur 
de la cote 1907, vient Jonger au sud Ie lac 
d 'Arpon et rejoint l'arête rocheuse sur !aqu
elle il se maintient en direction du sud-ouest 
jusqu'au confluent des torrents issus du g!a
cier du Bard (Chiaccajo di Bard), en un point 
situé à 1400 m . environ du sud-ouest du lac 
d'Arpon. 

De !à, s'infléchissant vers Ie sud, il suit 
approximativement la courbe 2500, passe à 
la cote 2579 puis, longeant la courbe 2600, 
il arrive au lac della Vecchia et vient retrou
ver, à la limite adnimistrative marquée sur 
la carte à 700 m. environ du sud-est du Jac. Ie 
chemin de Pso d'Avanza qui la conduit Ie 
long des escarpements rocheux à l'ancienne 
frontière, à midistance entre Ie Col de la 
Vecchia et Ie Col de Clapier. 

Mont-Thabor 
Référence: Carte au 20.000° de Névache 
Nos. 1-2, 5-6 et 7-8 De la cime de la Planette 
au Rocher de Guion (Cima des Sueur) 

La nouvelle frontière suit un tracé qui se 
détache de l'ancienne frontière a la Cime de 
la P lanette et, se dirigeant vers Ie sud, suit 
la crête, par les cotes 2980, 3178, la Rca 
Bernaude (3228) , les cotes 2842, 2780, 2877, 
Ie P so della Gallina (2671). les cotes 2720, 
2806 et la Pta Quattre Sorelle (2700). 
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Descendant la croupe est de cette pointe, 
Ie tracé laisse en territoire français Ie point 
coté 2420, d 'ou il rejoint et suit à !'est Ie 
chemin conduisant aux constructions situées 
à 200 m. environ de la cote 2253, ce chemin 
et ces constructions étant !aissés en terd
toire français. Il s'engage ensuite dans un 
tha!weg passant à 300 m. environ au nord
est de la cote 1915 d 'ou il gagne J'extrémité 
nord-ouest du bassin qui, dans la Vallée 
Etroite (Valle Stretta) , alimente les installa
tions hydroélectriques de Sette Fontane, 
1aissant ce bassin et ces installations en ter
ritoire italien. Contournant Ie bassin par Ie 
sud, il atteint Ie carrefour de routes de la 
cote 1499. 

Il emprunte ensuite Ie chemin qui épouse, 
à la lisière du bois, la courbe 1500 et qui Ie 
conduit à la Comba della Gorgia aux envi
rons de la courbe 1580; il remonte ensuite Ie 
thalweg vers la cote 1974 et rejoint Ie bord 
des escarpements du rocher de la Sueur ja!on
né par les cotes 2272, 2268, 2239, 2266, 2267, 
bord sur lequel il se maintient jusqu'à sa 
rencontre avec l'ancienne frontière, la crête 
du rocher et Ie chemin qui la longe restant 
en territoire français. 

Chaberton 

Référance: Carte au 20.000° de Briançion 
Nos. 3-4 

La nouvelle frontière suit un tracé qui 
quitte l'ancienne frontière à la cote 3042 (au 
nord de la cote 3070 et au nord de la pointe 
des Trois Scies) et emprunte J'arête rocheuse 
jusqu'à la Croce del Vallonetto. 

De la Croce del Vallonetto, il s'infléchit 
vers Ie sud· et Ie long de l'arête rocheuse, 
rejoint la route du Chaberton au point ou 
celle-ci pénètre dans Ie cirque du Clot des 
Morts. 

Franchissant cette route et Ie tha!weg qui 
la borde . Ie tracé suit approximativement 
pendant 1250 m. la courbe 2300 qui suit Ie 
terrain vers Ie sud-est une série d'affleure
ments rocheux et d 'éboulis, puis il coupe en 
ligne droite Ie versant est du Mont Chaberton, 
atteint un point situé à 400 m. environ à 
l 'ouest de lacote 2160, laissant en territoire 
français la recette intermédiaire du téléfér i
que qui se trouve en eet endroit. 

De !à, se dirige .en !igne droite, à travers 
une série de barres rocheuses et de ravins 
escarpés, vers la position non figurée sur la 
carte de la Fontaine des Chamois près de la 
cote 2228 (1 ,4 km. environ nord-es t de Cia
vières). qu'il contourne par !'est en suivant 
la deuxième boude de la route joignant cette 
position à la caserne fortifiée du Chaberton 
(sur la route de Cézanne (Cesana) à C!a
vières). !aissant les ouvrages fortifiés de la 
Fontaine des Chamois en territoire français. 

Ensuite, langeant d'abord en direction du 
Sud la limite de commune marquée sur la 
carte et ensuite la barre rocheuse à 400 mè
tres environ au nord de la route C!avières
Cézanne (Cesana), il s'infléchit vers Ie sud
ouest, passant au bas des falaises rocheuses à 
une distance de ces dernières suffisant e pour 
permettre la construction d'une route à 
double circulation. 

Contournant ainsi par Ie nord Ie village de 
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C!avières, laissé en territoire ita!ien, il ren
contre Ie Roi Secco à 200 m. environ en amont 
du pont de Clavières et descend son cours, 
puis celui de la Doire Ripaire (Doria Riparia) 
jusqu'à la route de C!avières au Val Gimont, 
!aissé à !'!talie, route qu'il suit jusqu 'au 
pont sur Ie Gimont. 

Remontant Ie cours de celui-ci sur envi
ron 300 m., Ie tracé l'abandonne pour suivre 
Ie chemin muletier qui Ie conduit à la recette 
supérieure du téléférique de Clavières (Col 
du Mont Fort du Boeuf) qu'il laisse en terri
toire français . Il rejoint ensuite par la crête 
la front ière actuelle au Mont la Plane , borne 
frontière 251. La route de la vallée du Gimont 
est !ais sée en territoire italien. 

Vallées Supérieures de la Tinée, de la Vésubie 
et de la Roya 

1° - Des Cime de Colla Longa à la Cima di 
Mercantour 
Références: Carte au 20.000°: St. Etienne 
de Tinée Nos 3-4 et 7-8 les Trois Ponts Nos 5-6 

La nouvelle frontière suit un tracé qui se 
détache de l'ancienne frontière aux Cime de 
Colla Longa et, se dirigeant vers !'est en sui
vant la ligne de partage des eaux, longe la 
crête rocheuse en passant par les cotes 2719 , 
2562, Ie Cle di Seccia, atteint à la cote 2760 
la Testa dell'Autaret, passe à Ja cote 2672, 
au Cle della Guercia (2456) et par les cotes 
2640, 2693, 2689, atteint les Rocche di Sa
boulé dont il longe l'arête nord. 

Suivant la crête, il arrive par les cotes 2537, 
2513, Ie Pso del Lausfer (2461) et la cote 2573, 
à la Testa Auta del Lausfer (2578) d'ou il 
s ' infléchit vers Ie sud jusqu'à la Testa Colla 
Auta en passant par la Cima del Lausfer 
(2544) et laissant Ie point coté à l'ltalie. 

De !à, par la cote 2484 et en suivant Ie 
chemin de crête, laissé en territoire français, 
par les cotes 2240 et 2356, il traverse Ie Paso 
di S. Anna, passe par les cotes 2420 et 2407, 
et atteint situé à environ 80 m. au sud du 
point coté 2378 (Cima Moravacciera). 

Suivant Ie chemin de crête laissé en terri
toire français, il passe par la Testa Ga del 
Cava! et la cote 2331 laissées en territoire 
français, puis abandonnant Ie chemin, il se 
maintient sur la crête de la Testa dell 'Adreck 
(2475) et par Ie Cle della Lombarda et la cote 
2556 atteint la Cima della Lombarda (2801). 

S'infléchissant vers Ie sud-est, il s'engage 
a!ors sur la crête rocheuse et, par Ie Pso di 
Peania, la Cima di Vermei!, la cote 2720 lais
sée en territoire français, la Testa Cba Grossa 
(2792) Ie Pso del Lupo (2730) et la cote 2936, 
il atteint Ie Mt. Malinvern. 

Ensuite en direction du sud par les cotes 
2701, 2612 et la Cima di Tavels (2802), puis 
en direction de ! 'est par Ja cote 2823, il atteint 
la Testa del Claus . (2889). 

S'infléchissant alors en direction générale 
du sud-est, il traverse Ie Passo delle Portette, 
passe à la cote 2814, à la Testa delle Portette, 
à la cote 2868, à la Testa Margiola (2831), au 
Caïro di Prefouns (2840), au Passo del Pre
founs (2620), à la Testa di Tablasses (2851), 
au Passo di Bresses (2794), à la Testa di Bres
ses (2830) et, par la Cima di Fremamorta 
(2731), Ie Cle Fremmamorta, la cote 2625, 
la cote 2675 et la cote 2539, la Cima di Pagari 
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(2686) , la Cima di Naucetas (2706), les cotes 
2660 et 2673, Ie Cle di Ciriegia (2581), il at
teint la Cima di Mercantour (2775). 

2 ° - de la Cima di Mercantour au Mt Clapier 
Références: Carte au 20.000° : les Trois Ponts 
Nos 5-6 et Ie 20.000° ita!ien Madonna delle 

Finestre 
De la Cima di Mercantour, par la cote 

2705, Ie Cle Mercantour (26n), la Cima Ghi
lie (2998), les cotes 2939 et 2955, la Testa 
della Rovina (2981), les cotes 2844 et 2862, 
Ie Paso della Roviila, Ie Caire dell'Agnel 
(2935, 2867 , 2784), la Cima del Caire Agnel 
(2830), la Cima Mallariva (2860), la Cima 
Cairas (2831), la Cima Cougourda (2881, 
2921), la Cima dei Gaisses (2896), les cotes 
2766, 2824, la Cima del Lombard (2842), les 
cotes 2831, 2717, 2591, 2600 et 2582, la 
Boccia Forno, la Cima delle Finestre (2657), 
Ie Col delle Finestre, les cotes 2634, 2686 et 
2917, il atteint la Cima dei Gelas (3143), puis 
par la cote 3070 la Cima della Maledia (3601). 
longe Ie sentier du Passo del Pagari (2819) 
puis la limite de commune marquée sur la 
carte, arrive au Passo di Mt. Clapier (2827) 
et contourne Ie Mt Clapier (3045) par Ie nord 
et !'est en suivant la limite administrative 
tracée sur la carte. 

3 ° - du Mt Clapier au col de Tende 
Références: 20.000° jtalien de Madonna delle 
Finestre et Colle di Tenda 

Du Mt Clapier, Ie tracé, suivant la limite 
administrative marquée sur la carte par les 
cotes 2915, 2887 et 2562, Ie Passo dell' Agnel 
et la cote 2679, atteint la Cima dell' Agnel 
(2775). 

Se dirigeant vers !'est et suivant toujours 
la limite administrative marquée sur la carte 
par les cotes 2845 et 2843 des Ree dell'Agnel, 
il atteint la Cima della Scandeiera (2706) et 
traverse la Colle del Sabbione (2332), passe 
aux cotes 2373, 2226, 2303 et 2313, à la Cima 
del Sabbione (2610), à la cote 2636, à la Pta 
Peirafica, aux cotes 2609, 2585, 2572 et 2550 
et atteint la R ca dell'Abiso (2755). 

Se maintenant toujours sur la limite ad
ministrative marquée sur la carte jusqu'à 
!'est de la cote 2360, puis suivant Ie bord 
des affleurements rocheux au nord du Rne 
Pian Misson d'ou il gagne Ie chemin qui passe 
au Mt Becco Rosso, et qu'il suit au nord des 
cotes 2181, 2II6 et 1915, jusqu'à la route 
qu ' il longe pendant 1 kilomètre environ en 
direction du nord, pour reprendre Ie chemin 
ci-dessus jusqu'au Colle di Tenda. Les che
mins et la portion de route précités sont 
laissés en territoire français. 
4 ° - du Col de Tende à la Cima Missun 
R éférences: 20.000° italien de Tenda et Cer
tosa di Pesio 

Du col de Tende, Ie tracé, laissant Ie chemin 
en territoire français passe à la cote 1887 et 
à la cote 2206, abandonne ce chemin pour 
suivre sur la crête la limite administrative 
marquée sur la carte, et par la cote 2262 
arrive à la Cima del Becco (2300). 

S'orientant vers ie nord, Ie long de la limite 
administrative marquée sur la carte, il passe 
au col della Perla (2086), suit Ie chemin qui 
Jonge l'arête rocheuse de la Cima del Cuni 
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jusqu'au col della Boaira, ou il l'abandonne 
pour s'engager sur la crête, en direction du 
nord. Il laisse !edit chemin en territoire fran
çais. 

Longeant ensuite l'arête rocheuse il passe 
à la cote 2275, atteint la TestaCiaudon (2386) , 
longe les escarpements rocheux, franchit la 
Colla Piana (2219) et arrive à la cote 2355 du 
Mt <lelie Carsene, laissé à la France, il longe 
l 'arête rocheuse nord de ce mont par la Pta 
Straldi (2375), les cotes 2321 et 2305 jusqu'au 
Paso Scarason puis fait un crochet vers Ie 
nord jusqu'à la cote 2352 ou il rencontre la 
limite administrative marquée sur la carte 
qu 'il suit jusqu'à la Pta Marguareis (2651) 
par les cotes 2510 et 2532. 

S'infléchissant alors vers Ie sud, il suit la 
crête, passe par la cote 2585, et descendant 
Ie long de l'arête rocheuse, il aboutit au Colle 
del Lago dei Signori. 

Suivant ensuite Ie chemin de crête, laissé en 
territoire français, puis la crête elle-même, 
il atteint la Cima d i Pertega (2402), descend 
Ie Jong de l'arête rocheuse jusqu'au Colle 
delle Vecchie (2106), d 'ou il suit jusqu'au 
Mt Bertrand en passant par les cotes 2190, 
2162, la Cima del Vescove (2257) et la Cima 
Di Velega (2366), Ie chemin de crête qu 'i l 
laisse en terri toire français. 

Du Mt Bertrand (2481) , il longe la limite 
administrative marquée sur la carte jusqu 'à 
la Colla Rossa ou il retrouve Ie chemin de 
crête qu 'il longe par les cotes 2179 et 2252, 
jusqu'à la Cima Missun (2356) <lont il con
tourne Ie sommet par !'est, en continuant 
à suivre ·Je même chemin, ce chemin étant 
laissé en territoire français . 

5° - de la Cima Missun au Col de P egairole 
R éférences: Carte au 20.000° de Point de 
Lugo Nos 1-2 et 5-6 

Le long de ce même chemin de crête, Ie 
tracé traverse la Colla Cravirora et passe à 
!'est de la cote 2265 à la Pta Farenga. Il 
abandonne Ie chemin pour contourner à !'est 
la Cima Ventosa, retrouve Ie chemin du Passo 
d i Tanarello , laissant à la France les con
structions qui Ie bordent ; longe Ie Mt Tana
rello, traverse Ie Passo Basera (2038) , con
tourne Ie Mt Saccarello, qu ' il laisse à environ 
300 m. à l'ouest et, suivant l'arête rocheuse 
puis Ie chemin jusqu'au Passo di Collardente, 
1i aborde la crête qui conduit au Mont Col
lardente en laissant à la France la cote. 1762 à 
hauteur de laquelle il longe un chemin laissé 
en terrioire italien, atteint Je Mt Collardente 
en laissant à la France Ie chemin qui Ie tra
verse et qu ' il suivra par la Bassa di Sanson à 
!'est et au sud de la cote 1769 jusqu'aux con
structions (500 m. environ à ! 'est) de la Testa 
della Nava (1934) laissées en territoire fran
çais. 

Abandonnant Ie chemin à hauteur de ces 
constructions , il rejoint par la crête Ie chemin 
de crête de la Testa della Nava, laissé en 
territoire français, et Ie suit jusqu 'aux con
structions au sud-est de la Cima di Marta ou 
Mt Vacche qu'il contourne par !'est. 

De !à, Ie long du chemin de crête, laissé en 
territoire français, il contourne Ie Mt Ceriana, 
abandonne Ie chemin pour atteindre Ie Mt 
Grai (2014) et vient Ie rejoindre au col (1875) 
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pour contourner avec lui la Cima della Valet
ta et Ie Mt Pietravecchia jusqu 'à l'arête 
rocheuse. 

Il traverse ensuite la Go!a dell ' Incisa, re
joint Ie long de la crête par la cote 1759 Ie 
Mt Torraggio (1972) puis la Cima di Logam
bon, la Gola del Corvo, contourne Ie Mt Bauso 
et Ie Mt Lega (1552, 1563, et 1556) et descend 
par la crête jusqu'au Passo di Muratone. 

Le long du chemin de crête, laissé en terri
toire français, il passe au Mt Scarassan, au 
sud du Mt Battolino, au sud, de la cote 1385 
et atteint la Cla P egairole. 

6° - de la Cla Pegairole au Mont Mergo 
R éférences: Cartes au 20.000° de Pointe de 
de Lugo Nos 5-6, San Remo Nos. 1-2 et 
Menton Nos 3-4 

De la Cla Pegairole, Ie tracé suit la limite 
administrative marquée sur la carte, laissant 
Cisterne à Ia France, gravit Ie mont Simo
nasso, descend jusqu'au col, s'engage sur Ie 
chemin de Margheria-Suan qu 'il laisse en 
territoire français, les chalets demeurant en 
territoire italien. 

Longeant toujours ce chemin, laissé en 
territoire français, il passe à !'est de la Testa 
d 'Alpe, à la Tontana dei Draghi , aux sources 
de la cote 1406, à la cote 1297, longe à !'est 
la Colla Sgora, passe aux cotes 1088, 1016 et 
1026, franchit l'arête rocheuse du mont 
Colombin, suit la Iimite de canton marquée 
sur la carte par la Cima di R eg!ie (846 et 858) 
abandonne cette Iimite de canton en direc
tion du sud-ouest pour descendre la crête de 
la Serra dell' Arpetta (543, 474 et 416) jus
qu 'au thalweg de la Roya dont il franchit Ie 
cours à 200 m. environ au nord-ouest du 
pont de Fanghette . 

Le tracé remonte ensuite Ie thalweg de Ia 
Roya jusqu'en un ,point situé à 350 m. envi
ron dudit pont. Quittant en ce point la Roya, 
il prend une direction sud-ouest jusqu'à la 
cote 566. De ce point, il s'oriente vers l'ouest 
jusqu'à sa rencontre avec Ie ravin, qui des
eend vers Olivetta ; il suit Ie ravin jusqu'à la 
route, laissant en territoire italien les habita
tions s ituées sur cette route, remonte Ie V. di 
Trono sur 200 m . environ, puis se djrige vers 
la cote 410 jusqu'au chemin d'Olivetta à 
San Cirolamo. De !à, après avoir suivi ce 
chemin sur 100 m. environ vers Ie sud-est, 
il reprend la direction générale du sud-ouest 
jusqu 'à la cote 403, longeant à une vingtaine 
de mètres au sud Ie chemin marqué sur la 
carte. A partir de Ja cote 403, il suit Ja crête 
de la Pta Becche jusqu'à la cote 379, puis, 
s'orientant de nouveau vers Ie sud-ouest , il 
traverse Ie T. Bevera, se dirigeant, en sui
vant Ie thalweg, vers Ie Mont Mergo , dont il 
contourne par Ie sud, à 50 mètres environ, 
Ie sommet (686), laissé en territoire fran
çais, et rejoint la présente frontière en un 
point situé à 100 mètres environ au sud
ouest dudit sommet. 



1269 

ANNEXE III 

Garanties relatives au Mont Cenis et à la 
région de Tende-la Brigue 

(voir article 9) 
A - Garanties que la France devra donner à 
l' ]talie à ['occasion de la Cession du plateau du 

Mont. Cenis 
I. Garanties relatives à la fourniture d'eau 
prélevée dans le lac du Mont Cenis pour la 
product ion d' énergie hydroélectrique 

a. La France réglera Ie volume de !'eau 
du lac du Mont Cenis déversée dans les con
duites souterraines qui alimentent les cen
trales hydro-électriques de Gran Scala, de 
Venaus et de Mompantero de manière à four
nir à ces centrales la quantité d'eau dont 
l'Italie pourra avoir besoin, selon Ie débit 
qui sera nécessaire à ce pays. 

b. La France réparera, maintiendra en 
bon état de marche et, suivant les nécessités, 
renouvellera toutes les installations néces
saires pour fournir !'eau et en régler Ie débit 
conformément au paragraphe a), pour au
tant que ces installations seront situées en 
territoire français. 

c. La Franse informera l'Italie, à la de
mande de celle-ci, du volume d 'eau existant 
dans Ie lac du Mont Cenis et lui fournira 
à ce sujet tous autres renseignements de 
manière ·à permettre à l'Italie de déterminer 1 

en quelle quantité et suivant que! débit 
!'eau doit être déversée dans lesdites con
duites souterraines. 

d. La France app!iquera les dispositions 
ci-dessus en observant une juste économie 
et facturera à l ' Italie les frais effectivement 
engagés. 

II. Garanties relatives à l' énergie électrique 
produite par la ·centrale hydro-é/ectrique de 

Gran Scala 
a . La France exp!oitera Ja centrale hydro

électrique de Gran Scala de façon à produire 
(sous réserve du controle de l'approvision
nement en eau prévu dans Ja garantie I) Jes 
quantités d 'électricité dont l'Ita!ie pourra 
avoir besoin à la cadence nécessaire à ce 
pays, une fois que seront couverts les be
soins locaux (besoins qui ne devront pas 
dépasser de façon substantielle les besoins 
actuels) de Ja région avoisinant Gran Scala 
située en territoire français. 

b. La France exploitera l'usine élévatrice 
d 'eau adjacente à la centrale de Gran Scala 
de façon à refouler ! 'eau dans Ie lac du Mont 
Cenis dans Ja mesure et au .moment ou l'Italie 
en aura besoin. 

c. La France réparera, maintiendra en 
bon état de marche et , suivant les nécess ités, 
renouvellera toutes les installation consti
tuant la centrale hydro-électrique de Gran 
Scala et l'usine élévat rice ainsi que la ligne 
et l'appareillage de transport de force reliant 
la centrale de Gran Scala à la frontière fran
co- i talienne. 

d. La France assurera, par Ie ligne reliant 
Gran Scala à la frontière franco-italienne, Ie 
transport du courant correspondant aux 
besoins susmentionnés de l'Italie et elle li
vrera ce courant à l'Italie au point ou la 
ligne de transport de force franchit Ja fron
tière pour pénétrer en territoire italien. 
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e. La France maintiendra Ie voltage et 
la fréquence du courant fourni conformé
ment aux dispositions ci-dessus à un niveau 
correspondant aux demandes que l'Italie 
pourra raisonnablement formuler. 

f. La France prendra avec l'Italie des 
disposition en vue de l'établissement d'une 
liaison téléphonique entre Gran Scala et 
l'Italie et restera en communication avec 
l'Italie afin d'assurer que l'exploitation de 
Ja centrale de Gran Scala, de l 'usine éléva
trice et de la ligne de transport. de force, soit 
conforme aux garanties énoncées ci-dessus. 

g. Le prix que devra facturer Ja France, 
et que devra payer l'Italie. pour Je courant 
produit par la centrale hydro-électrique de 
Gran Scala qui sera mis à la disposition de 
l'Italie (une fois que seront couverts Jes 
besoins Jocaux indiqués plus haut), sera iden
tique au prix facturé en France pour la four
niture de quantités analogues d 'électricité 
d 'origine hydro-électrique en territoire fran
çais, aux environs du Mont Cenis ou dans 
d'autres régions ou Jes conditions sont com
parables. 

III. Durée d'application des garanties 
Sauf s'il en est autrement convenu entre 

la France et l'Italie, ces garanties reste~ont 
perpétuellement en vigueur. 

IV. Commission technique de surveillance 
Une Commission technique de surveillance 

franco-italienne composée en nombre égal 
de membres français et italiens sera créée· 
pour surveiller et faciliter l'exécution des 
clauses de garantie si-dessus dont Ie but est 
d 'assurer à l'Italie des facilités identiques à 
celles dont elle disposait de ce qui concerne 
l'énergie hydro-électrique et !'eau fournies 
par Ie lac du Mont Cenis avant la cession de 
cette région à la France. Il entrera également 
dans Je rö!e de la Commission technique de 
surveillance de coopérer avec les services 
techniques français compétents pour s'assurer 
que la sécurité des vallées inférieures n'est 
pas mise en danger. 

B - Garanties que la France devra donner à 
l' ]talie à l'occasion de la cession à la France 
de la Région de Tende-la Brigue 

I. Garantie permettant d'assurer à l'Italie 
l'énergie électrique produite par les deux 
alternateurs à 16i périodes de la centrale 
hydro-électrique de San Dalmazzo et l'éner
gie électrique à 50 périodes produite par les 
centrales hydro-électriques de Le Mesce, San 
Dalmazzo et Confine en plus de la quantité de 
courant provenant de ces usines que peut 
être nécessaire à la France pour a llmenter 
les régions de Sospel, Menton et Nice jusqu'à 
la reconstruction totale des centrales hydro
électriques détruites de Brei! et de Fontan, 
étant entendu que cette quantité ira en 
diminuant à mesure des progrès de la recon
struction de ces centrales, que cette quantité 
ne dépassera pas une puissance äe 5.000 
kilowatts et 3.000 .000 de kilowatts-heure 
par mois et que, si la reconstruction de ces 
centrales ne se heurte pas à des difficultés 
particulières, les travaux devraient être ter
minés à la fin de 1947 au plus tard. 

a. La France exploitera lesdites usines de 
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façon à produire (sous réserve des limitations 
qui peuvent être imposées par Je volume d'eau 
utilisable et compte tenu , autant qu ' il est 
raisonnablement possible, des besoins des 
usines situées en aval) des quantités d'élec
tricité à une cadence correspondant aux be
soins de l ' Italie, premièrement, en courant à 
16f périodes, pour les chemins de fer italiens 
de Ligurie et du Piémont méridional, et 
deuxièmement en courant à so périodes pour 
les usages généraux, une fois que seront cou
verts les besoins de la France pour Sospel, 
Menton et Nice, comme il est dit ci-dessus, 
ainsi que les besoins locaux de la région 
avoisinant San Dalmazzo; 

b. La France réparera, maintiendra en 
bon état de marche, et, suivant les nécessités, 
renouvellera toutes les installations consti
tuant Jes centrales hydro-électriques de Le 
Mesce, San Dalmazzo et Confine ainsi que 
les !ignes et installations de transport de 
force reliant les cëntrales de Le Mesce et 
Confine, d 'une part, à celle de San Dalmazzo, 
d 'autre part, et les lignes et installations 
principales de transport de force allant de la 
centrale de San Dalmazzo à la frontière 
franco-italienne ; 

c. La France informera l ' Italie, à Ja de
ma,pde de celle-ci , du débit de !'eau à Le 
Mel;ce et à Confine ainsi que du volume d'eau 
accumulé à San Dalmazzo et elle fournira 
tous autres renseignements du même ordre 
de façon à lui permettre de déterminer ses 
besoins en courant électrique conformément 
aux dispositions de l'alinéa a); 

d. La France assurera, par les !ignes 
principa]es reliant San Dalmazzo à la fron
tière franco-italienne, Ie transport du courant 
correspondant aux besoins susmentionnés 
de l ' ltalie et elle fournira ce courant à l ' Italie 
aux points ou Jesdites Jignes franchissent Ja 
frontière pour pénétrer en territoire italien; 

e . La France maintiendra Je voltage et 
Ja fréquence du courant électrique fourni 
conformément aux dispositions ci-dessus à 
un niveau correspondant aux besoins réels 
de l'ltalie; 

f. La France prendra avec l'Italie des 
dispositions en vu d 'établir une liaison télé
phonique entre San Da!mazzo et l'ltalie et 
restera en communication avec l ' ltalie afin 
d 'assurer que l 'exp!oitation desdites cen
trales hydro-électriques et lignes de trans
port de force soit conforme aux garanties 
énoncées cidessus. 

2 . Garantie relative au prix que Ja France 
· facturera à l'ltalie pour Ie courant -mis à la 
disposition de l ' ltalie, conformément au 
paragraphe 1 ci-dessus, jusqu'à ce que Jes 
livraisons cessent, conformément au para
graphe 3 ci-aprés. 

Le prix que Ja France devra facturer et 
que l ' lta!ie devra payer pour Ie courant pro
duit par les centrales hydro-électriques de 
Le Mesce, San Da!mazzo et Confine qui sera 
mis à la disposition de l'ltalie, une fois que 
seront couverts Jes besoins de la France pour 
Sospel, fflenton et Nice, ainsi que Jes besoins 
locaux de la région avoisinant San Dalmazzo, 
conformément aux disposi tions del' alinéa a) de 
Ja garantie 1, sera identique au prix facturé 
en France pour la fourniture de quantités 
analogues de courant d 'origine hydro-élec-
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, trique en territoire français aux environs de 
Ja vallée supérieure de la Roya ou dans 
d 'autres régions ou Jes conditions sont com
parables. 

3 . Garnntie selon Jaquelle Ja France four
nira du courant é!ectrique à l ' ltalie pendant 
une période d 'une durée raisonnable. 

Sauf s 'il en est autrement convenu entre Ja 
France et l ' ltalie, Jes garanties 1 et 2 reste
ront en vigueur jusqu'au 31 décembre 1961. 
Elles cesseront d'être applicab!es à cette 
date ou Je 31 décembre de l'une quelconque 
des années suivantes , à condition que l'un 
des deux pays donne par écrit à écrit à 
l 'autre , deux ans à !'avance au moins, avis 
de son intention d 'y mettre un terme. 

4. Garantie concernant l 'utilisation totale 
et équitab!e par la France et par !'ltalie des 
eaux de la Roya et de ses affluents en vue de 
l'exploitation des ressources hydro-é!ectri
ques: 

a. La France exploitera Jes centrales 
hydro-électriques de Ja vallée de la Roya 
situées en territoire français en tenant comp
te, autant qu 'il est raisonnab!ement possible, 
des besoins des centrales situées en aval. La 
France fera connaître d'avance à l'ltalie Je 
volume d 'eau qui , d 'après Jes prévisions, 
sera disponible chaque jour et elle four
n ira tous autres renseignements du même 
ordre ; 

b. La France et l ' ltalie élaboreront, par 
voie de négociations bi!atérales, un plan 
coordonné d 'exp!oitation des ressources hy
drau!iques de la Roya qui soit acceptable 
pour Jes deux parties. 

5. Une commission, ou tel autre organisme 
ana!ogue qu'il pourra être convenu de créer, 
sera instituée en vue de surveiller l 'exécution 
du plan mentionné à l'alinéa b) de Ja garantie 
4 et de faciliter l 'observation des garanties 
l à 4. 

AN NEXE IV 

Dispositions dont sont convenus à Ja date 
du 5 Septembre 1946 les Gouvernements 

italien et autrichien 
(voir article 10) 

I. Les habitants de Jangue allemande de 
la province de Bolzano et ceux des commu
nes voisines bilingues de Ja province de Trente 
jouiront d 'une complète éga!ité de droits 
vis-à-vis des habitants de langue italienne, 
dans Ie cadre de dispositions spéciales des
tinées à sauvegarde r le caractè re e thnique et 
Ie déve!oppement culture! et économique du 
groupe de langue allemande. 
Conformément aux mesures législatives qui 

ont été dé ià prises ou qui Je seront, les res
sortissants de langue allemande bénéîicie
ront des garanties suivantes: 

a. enseignement primaire et secondaire 
dans leur langue maternel!e; 

b. emp!oi sur un pied d 'égalité des langues 
allemande et italienne dans les administra
tions publiques, dans Jes documents officiels 
et dans Ja nomenclature topographique bil
lingue ; 

c. droit de rétablir Jes noms de familie 
allemands italianisés au cours des dernières 
années; 

d. égalité de droits pour l'accès aux em-



1271 

plois publics en vue de réaliser une propor
tion d'emp!oi plus satisfaisante entre les 
deux groupes ethniques. 

2. Les autorités législatives et exécutives 
des régions indiqué~s ci-dessus, bénéficie
ront d'un régime d'autonomie dont ;f:s prin
cipes essentiels seront fixés en consu!tation 
avec des éléments locaux représentatifs de la 
population de langue allemande. 

3. En vue d'établir des relations de bon 
voisinage entre !'!talie et • l'Autriche, Ie 
Gouvernement ita!ien s 'engage, après con
sultation eavec Ie Gouvernement autrichien, 
et dans Ie délai d'un an à partir de la signa
tui e du présent traité: 

a. à réviser dans un esprit de large équité 
Ie régime des options de nationalité tel qu'il 
résulte des accords du 21 octobre 1939; 

b. à conclure un accord stipulant. dans 
des conditions de réciprocité, la validité de 
certains titres d'études et dip!ömes universi
taires; 

c. à négocier une convention pour Ie 
libre transit des passagers et des marchan
dises entre Ie Tyrol septentrional et Ie Tyrol 
oriental soit par chemin de fer soit, dans les 
limites du possible, par route; 

d, à conclure des accords spéciaux ten
dant à faciliter un trafic frontalier plus étendu 
entre l'Autriche et !'!talie ainsi qu'à permet
tre les échanges locaux de certaines quan
tités de biens et de produits régionaux. 

ANNEXE V 

Alimentation en eau de la Commune de 
Gorizia et de ses environs 

(voir article 13\ 

I. La Yougos!avie assurera en qualité de 
propriétaire l'entretien et l'exploitation des 
sources et des installations d'alimentation 
.en eau de Fonte Fredda et de Moncorona, 
et elle assurera l'alimentation en eau de la 
partie de la commune de Gorizia qui, aux 
termes du présent Traité, reste en !talie. 
L'ltalie continuera d'assurer l'entretien et 
!'exploitation du réservoir et du système d'ad
duction d'eau qui se trouvent en territoire 
ita!ien et sont alimentés par les sources 
mentionnées ci-dessus, elle continuera égale
ment de fournir !'eau aux régions situées en 
territoire yougoslave, qui auront été trans
férées à la Yougoslavie aux termes du pré
sent Traité, et dont l'alimentation en eau se 
fait à partir du territoire italien. 

2. Les quantités d'eau ainsi procurées 
correspondront à celles qui ont été habituel
lement fournies à la région dans Ie passé. Au 
cas 011 les consommateurs de l'un ou l'autre 
Etat auraient besoin de fournitures supplé
mentaires d'eau, les deux Gouvernements 
examineront coniointement la question, en 
vue de réaliser un accord sur toutes mesures 
qui pourront être raisonnablement néces
saires pour satisfaire ces besoins. Dans Ie 
cas 011 la quantité d'eau disponible serait 
réduite pour des causes naturelles, les quan
tités d'eau provenant des sources d'alimen
tation précitées, qui seront fournies aux con
sommateurs se trouvant en Yougoslavie et 
en !talie. seront réduites pour les uns et les 
autres au prorata de leur consommation 
antérieure. 
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.3. Le prix que la commune de Gorizia 
devra payer à la Yougos!avie pour !'eau mise 
à sa disposition et Ie prix que les consomma
teurs résidant en territoire yougoslave de
vront payer à la commune de Gorizia seront 
calculés uniquement sur la base du coût de 
l'exp!oitation et de l'entretien du système 
d 'adduction d'eau, ainsi que d'après Ie mon
tant des nouvelles dépenses d ' installation 
qui pourront être nécessaires pour l'exécu
tion des présentes dispositions. 

4. Dans Ie délai d'un mois après l'entrée 
en vigueur du présent Traité, la Yougoslavie 
et l'ltalie concluront un accord déterminant 
les responsabilités respectives qui résultent 
pour elles des dispositions ci-dessus en fixant 
les sommes à payer en vertu de ces disposi
tions. Les deux Gouvernements créeront 
une Commission mixte ,çhargée de surveiller 
l'exécution dudit accord. 

s. A l'expiration d'une période de dix 
années après 1:entrée en vigueur du présent 
Traité, la Yougos!avie et l'ltalie procéderont 
à un nouvel examen des dispositions qui pré
cèdent, en tenant compte de la situation à 
cette époque, afin de déterminer s'il y a lieu 
de les rev1ser, et elles y apporteront toutes 
modifications et adjonctions dont elles 
pourront convenir. Tous différends qui pour
raient s'élever à la suite de ce nouvel examen, 
seront réglés suivant la procédure prévue à 
l'article 87 du présent Traité. 

ANNEXE VI 

Statut Permanent du Territoire Libre de 
Trieste (voir article 21) 

Art. r. Etendue du Territoire Libre 
Le Territoire Libre de Trieste sera déli

mité par les frontières qui sont décrites aux 
articles 4 et 22 du présent Traité et dont 
Ie tracé sera établi conformément à l'article 
5 du Traité. 

Art. 2. Jntégrité et Jndépendance 
Le Conseil de Sécurité de l'Organisation 

des Nations Unies assure l'intégrité et l'in
dépendance du Territoire Libre. Cette res
ponsabilité implique qu'il a la charge : 

a. de faire observer les dispositions du 
Statut Permanent, notamment en ce qui 
conceme la protection des droits fondamen_ 
taux de l'homme; ' 

b. de maintenir l'ordre et la sécurité 
dans Ie Territoire Libre. 

Art. 3. Démilitarisation et Neu.tralité 
r . Le Territoire Libre sera démilitarisé 

et déclaré neutre. 
2. Aucune force armée ne sera autorisée 

dans Ie Territc,ire Libre, sauf sur instruc
tions du Conseil de Sécurité. 

3· Les formations, exercices et activités 
paramilitaires seront interdits dans les li
mites du Territoire Libre. 

4. Le Gouvernement du Territoire Libre 
ne conclura ni ne négociera d'accords ou de 
conventions militaires avec aucun Etat. 

Art. 4. Droits de J'Homrne et Libertés 
Fondarnentales 

La Constitution du Territoire Libre as-
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surera à toute personne rele ,ant de la juri
diction du Territoire Libre, sans distinction 
d'origine ethnique, de sexe, d~ langue ou de 
religion, la jouissance des dro,ts de l'homme 
et des libertés fondamentales, notamment la 
liberté du culte, la liberté de langage. la 
liberté d'expression de la pensée par la pa
role et par l'écrit, la libe~té d'enseigneme1:1t, 
de réunion et d'associat,on. Les ressort1s
sants du Territoire Libre auront la garantie 
de conditions égales d'admission aux fonc
tions publiques. 

Art. 5. Droits Civils et Politiques 
Aucune des personnes ayant acquis la ci

toyenneté du Territoire Libre ne sera privée 
de ses droits civils et politiques si ce n'est 
par décision judiciaire ~t _pour. infraction 
aLx lois pénales du Temtoire Libre. 

Art. 6. Citoyennf'té 
1. Les ressortissants italiens qui étaient 

domiciliés au 10 juin 1940, dans les limites 
constituant Ie Territoire Libre, et leurs en
fants nés après cette date, deviendront ci
toyens du Territoire Libre et jouiront de la 
plénitude des droits civils e_t J?Oliti~ues. ~n 
devenant citoyens du Ternto1re Libre, 1ls 
perdront leur nationalité italienne. 

2. Toutefois, Ie Gouvernement du Te~
ritoire Libre prescrira que les personnes v1-
sées au paragraphe L, qui sont agées de plus 
de 18 ans (et les personnes mariées, qu'elles 
aient ou non atteint eet age) et <lont la lan
gue usuelle est l'italien, auront Ie droit d'op
ter pour la nationalité italienne dans un 
délai de six mois à partir de l'entrée en 
vigueur de la Consti~tion, selon l~s con
ditions qui seront étabhes par celle-c1. Teu
te personne exerçant ce droit d'option sera 
considérée comme ayant acquis de nouveau 
la nationalité italienne. L 'option du mari 
n'entraînera pas celle de la femme. Toute
fois l'option du père ou, si Ie père est décé
dé celle de la mère entraînera automati
qu'ement l'option de· tous les enfants non 
mariés ägés de moins de 18 ans. 

3. Le Territoi re Libre pourra exiger des 
personnes qui auront exercé leur droit d'op
tion, qu'elles transfè rent leur résidence en 
!talie dans un délai d'un an à compter de la 
date à laquelle l'option aura été exercée. 

4. L es condit.ions d'asquisition de I_a, ~i
toyenneté par les personnes non quahf,ees 
pour obtenir la citoyenneté d'origirte seront 
déterminées par l' Assemblée Constituante 
du Territoire Libre et incrites dans la Con
stitution. Toutefois, ces conditions devront 
interdire l'acquisition de la citoyenneté par 
les personnes ayant appartenu à l'ancienne 
police fasciste (O.V.R.A.) qui n'auront pas 
été réhabilitées par les autorités compéten
tes notamment par les autorités militaires 
alliées qui avaient la charge d'administrer 
le territoire en question: 

Art. 7. Langues Officielles 
Les langues officielles du Territtoire Libre 

seront l'italien et le slovène. 
La Constitution déterminera les circon-
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stances dans lesquelles Ie croate pourra être 
employé comme troisième langue officielle. 

Art. 8. Drapeau et Armes 
Le Territoire Libre aura son drapeau 

et ses armes. Son drapeau sera Ie drapeau 
traditionnel de la ville de Trieste, et ses 
armes, les armes historiques, de celle-ci. 

Art. 9. Organes du Gouvernement 
Il sera prévu pour le gouvernement du 

Territoire Libre un Gouverneur, un Conseil 
de Gouvernement une Assemblée populaire 
élue par Ie peuple· du Territoire Libre et un 
Corps judiciaire. Leurs pouvoirs respectifs 
seront exercés conformément aux disposi
tions du présent Statut et de la Constitu
tion du Territoire Libre. 

Art. 10. Constitution 
r. La Constitution du Territoire Libre 

sera établie conformément aux principes 
démocratiques et adoptée par une Assem
blee Constituante à la majorité des deux 
tiers des suffrages exprimés. La Constitution 
devra être conforme aux dispositions du 
présent Statut. Elle n'entrera pas en vigueur 
avant la mise en application du Statut. 

2. Si Ie Go.uverneur estime qu'une dis
position quelconque de la Constitution pro
posée par l'Assemblée_ Constitu,ante,, ~u un 
amendement qui sera1t apporte ulteneure
ment à la Constitution, se trouvent en con
tradiction avec Ie Statut, il pourra s'opposer 
à leur entrée en vigueur, sous réserve <l 'en 
référer au Conseil de Sécurité si l'Assemblée 
ne partage pas ses veus et n'accepte pas ses 
recommandations. 

Art. rr. Nomination du Gouverneur 
r. Le Gouven1eur sera nommé par Ie 

Conseil de Sécurité aprés consultation avec 
les Gouvernements yougoslave et italien. Il 
n e devra être resortissant ni de la Y ougosla_ 
vie ni de l ' Italie ni du Territoire L ibre. Il 
ser; nommé pour' une période de cinq ans et 
son mandat pourra être renouvelé. Ses émo
luments et indemnités seront à la charge des 
Nations Unies. 

2. Le Gouverneur pourra habiliter une 
personne de son choix à exercer ses fonc
tions lorsqu' il devra s'absenter momentané
ment ou ne se trouvera pas en mesure, tem_ 
porai~ement, de s'acquitter de ses fonctions. 

3. Si Ie Conseil de Sécurité estime que 
Ie Gouverneur a manqué aux devoirs de sa 
charge, il pourra Ie suspendre et, sous ré
serve des garanties appropriées d'enquête, 
et de faculté pour Ie Gouverneur d'être en
tendu, Ie révoquer. En cas de suspension, 
de révocation, d'incapacité ou de décès du 
Gouverneur le Conseil de Sécurité pourra 
désigner ou ·nommer une autre personne qui 
remplira les fonctions de Gouverneur Pro
visoire jusqu'à ce que Ie Gouverneur ne soit 
plus dans l'incapacité de remplir ses fonc
tions ou qu'un nouveau Gouverneur ait été 
nommé. 

Art. 12. Pouvoir Législatif 
Le pouvoir législatif sera exercé par une 
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Assemblée populaire composée d 'une seule 
chambre, élue sur la base de la représen
tation proportionnelle par les citoyens des 
deux sexes du Territoire Libre. Les élec
tions à l' Assemblée se feront au suffrage 
universel, égal pour tous, direct et secret. 

Art. 13. Consei/ de Gouvernement 
1 . Sous réserve des responsabilités as

signées au Gouverneur aux termès du pré
sent Statut, Ie pouvoir exécutif dans Ie Ter
ritoire Libre sera exercé par un Conseil de 
Gouvernement formé par l' Assemblée po
pulaire et desponsable <levant elle. 

2. - Le Gouverneur aura Ie droit d'assister 
à toutes les séances du Conseil de Gouver
nement. Il pourra exprimer ses vues sur 
toute question touchant à ses responsabi
Jités. 

3. Lorsque des questions touchant aux 
responsabilités de leur charge seront exa
minées par Ie Conseil de Gouvernement, Ie 
Directeur de la Sûreté et Ie Directeur du 
Port Franc seront invités · à assister aux 
séances du Conseil et à y exposer leurs vues. 

Art. 14. Exercice du Pouvoir ]udiciaire. 
Le pouvoir judiciaire dans Ie Territoire 

Libre sera exercé par des tribunaux insti
tués conformément à la Constitution et aux 
lois du Territoire Libre. 

Art. 15. Liberté et Jndépendanoe du 
Pouvoir Judiciaire 

La Constition du Territoire Libre devra 
garantir la liberté et l'indépendance com
plètes du pouvoir judiciaire et prévoir une 
instance d'appel. 

Art. 16. Nomination des Magistrats 
r. Le Gouverneur nommera Jes magi

strats en les choisissant parmi les candidats 
proposés par Ie Conseil de Gouvernement 
ou parmi d'autres personnes, après consul
tation du Conseil de Gouvernement, à mains 
que la Constition ne prévoie un autre mode 
de nomination aux fonctions judiciaires; 
sous réserve des garanties qui seront don
nées par la Constitution, Ie Gouverneur 
pourra révoquer les magistrats si leur con
duite est incompatible avec leurs fonctions 
judiciaires. 

2. L'Assemblée populaire· pourra par un 
vote à la majorité des deux tiers des suf
frages exprimés, inviter Ie Gouverneur à 
procéder à une enquête sur toute accusation 
portée contre un membre de la magistra
ture. Cette accusation, si elle s'avère fon
dée, pourra entraîner la suspension ou la 
révocation de l'intéressé. 

Art. 17. R esponsabilité du Gouverneur 
devant Je Conseil de Sécurité 

r. Le Gouverneur, en sa qualité de re
présentant du Conseil de Sécurité, aura la 
responsabilité de surveiller l'application du 
présent Statut, notamment en ce qui con
cerne la protection des droits fondamentaux 
de l'homme, et d'assurer Ie maint ien de l'or
dre public et de la sécurité par le Gouver
nement du Territoire Libre, conformément 
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au présent Statut, à la Constitution et aux 
lois du Territoire Libre. 

2. Le Gouverneur présentera au Conseil 
de Sécurité des rapports annuels sur l'ap
plication et sur l'exercice de ses .fonctions. 

Art. 18. Droits de l'Assemblée 
L'Assemblée populaire aura Je droit de 

procéder à !'examen ou à Ja discussion de 
toute question concernant les intérêts du 
Territoire Libre. 

Art. 19. Législation 
r. L'initiative en matière législative ap

partient aux mem bres de !' Assemblée popu
laire, au Conseil de Gouvernement, ainsi 
qu'au Gouverneur, pour Jes questions qui, à 
son avis, concernant les responsabilités du 
Conseil de Sécurité, telles qu'elles sont dé
finies à l'article 2 du présent Statut. 

2. Aucune loi ne pourra entrer en vi
gueur avant d 'avoir été promulguée. La 
promulgation des lois aura lieu conformé
ment aux dispositions de la Constitution du 
Territoire Libre. 

3. Avant d'être promulguée, toute loi 
adoptée par !' Assemblée devra être présen
tée au Gouverneur. 

4. Si Ie Gouverneur estime que cette Joi 
est contraire au présent Statut, il pourra, 
dans les dix jours suivant la présentation 
qui lui en a êté faite, la renvoyer à l' As
semblée avec ses observations et recom
mandations. Si Ie Gouverneur ne renvoie 
pas cette loi dans Jes dix jours fixés , ou si'! 
avise !' Assemblée dans Ie mème délai que 
la loi n'appelle aucune observation ou re
commandation de sa part, la loi sera pro
mulguée immédiatement. 

5. Si !' Assemblée manifeste son refus 
de retirer la loi qui a été renvoyée par Ie 
Gouverneur ou de l'amender conformément 
aux observations ou recommandations du 
Gouverneur, celui-ci, à moïns qu'il ne soit 
prêt à retirer ses observations et recom
mandations - et dans ce cas la loi sera 
promulguée sans délai -. soumettra aussitöt 
la question au Conseil de Sécurité, Le Gou
verneur transmettra également sans délai au 
Conseil de Securité, toute communication 
que l'Assemblée pourrait désirer faire tenir 
au Conseil à ce sujet. 

6. Les lois qui auront été soumises au 
Conseil de S écurité en vertu des disposi
tions· du précédent paragraphe ne seront 
promulguées que sur instructions du Conseil 
de Sécurité. 

Art. 20. Droits du Gouverneur en matière 
de mesu~es administratives 

r. Le Gouverneur peut demander au 
Conseil de Gouvernement de suspendre l'ap
plication des mesures administratives qui, à 
son avis, sont incompatibles avec ses pro
pres reponsabilités qu'elles sont définies dans 
Ie présent Statut (controle de l'application 
du Statut; maintien de l'ordre public et de 
la sécurité; respect des droits de l'homme) . 
En cas d'objection de la part du Conseil de 
Gouvernement, Ie Gouverneur peut suspen-
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dre l'application de ces mesures administra
tives et Ie Gouverneur ou Ie Conseil de 
Gouvernement peuvent saisir Ie Conseil de 
Sécurité de !'ensemble de la question pour 
qu'il prenne une décision à ce sujet. 

2. Lorsque ses responsabilités, telles 
qu'elles sont définies par Ie Statut, se trou
vent en jeu, Ie Gouverneur peut proposer 
au Conseil de Gouvernement d'adopter tou
tes mesures d'ordre administratif. Si Ie Con
seil de Gouvernement n'accepte pas ces pro
positions, Ie Gouverneur peut, sans préju
dice des dispositions de l'article 22 du pré
sent Statut, soumettre la question au Con
seil de Sécurité pour décision. 

Art. 2 r. Budget 
r. Le Consei! de Gouvernement sera 

chargé de préparer Ie projet de budget du 
Territoire Libre, qui comprendra les prévi
sions de recettes et de dépences, et de sou
mettre ce pro jet à !' Assemblée populaire. 

2. Au cas ou un exercice budgétaire 
commencerait sans que Ie budget ait été 
dûment adopté par l'Assemblée, les disposi
tions budgétaires de l'exercice précédent 
seront appliquées au nouvel exercice bud
gétaire_ jusqu'à ce que Ie nouveau budget 
ait été voté. 

Art. 22. Pouvoirs Spéciaux du Gouverneur 
r. Afin d'être en mesure ·de s'acquitter 

de ses responsabilités envers Ie Conseil de 
Sécurité, conformément au présent Statut, 
Ie Gouverneur peut, dans les cas qui à son 
avis présentent un caractère d'extrême ur
gence et qui menacent l'indépendance ou 
l'intégrité du Territoire Libre, l'ordre public 
ou Ie respect des droits de l'homme, ordon
ner directement et faire exécuter les mesu
res appropriées, sous réserve d'adresser im
médiatement au Conseil de Sécurité un rap
port à ce sujet. En pareil cas, Ie Gouverneur 
peut, s'il Ie juge nécessaire. prendre la di
rection des services de la Sûreté. 

2. L'Assemblée populaire peut adresser 
une pétition au Consei! de Sécurité au sujet 
de tout acte accompli par Ie Gouverneur 
dans l'exercice de ceux de ses pouvoirs qui 
sont visés au paragraphe 1 du présent ar
ticle. 

Art. 23. Droit de grace et de commutation 
de peine 

Le droit de gràce et de commutation de 
peine appartiendra au Gouverneur et sera 
exercé par lui conformément aux disposi
tions qui seront inscrites dans la Constitu-

Art. 24. Relations Extérieures 
r. Le Gouverneur veillera à ce que la 

conduite des relations extérieures du Terri
toire Libre soit conforme aux dispositions 
du Statut, de la Constitution et des lois du 
Territoire Libre. A cette fin, Ie Gouverneur 
aura Ie pouvoir de s'opposer à la mise en 
vigueur de traités ou d'accords intéressant 
les relations extérieures, qui à son avis sont 
en contradiction avec Ie Statut, la Consti
tution ou les lois du Territoire Libre. 
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2. Les traités et les accords, ainsi que 
les exequaturs et les commissions consulai
res seront signés conjointement par Ie Gou
verneur et par un représentant du Conseil 
de Gouvernement. 

3. Le Territoire Libre peut ou pourra 
être partie à des conventions intemationa
les, ou devenir membre d'organisations in
ternationales _ à condition que Ie but de ces 
conventions ou de ces organisations soit de 
régler des questions économiques, techni
q ues, culturelles, sociales, ou relatives à la 
santé publique. 

4. Toute union économique ou associa
tion d'un caractère exclusif avec un Etat 
quelconque est incompatible avec Ie Statut 
du Territoire Libre. 

5. Le Territoire Libre reconnaîtra la 
pleine valeur du Traité de Paix avec l'Italie 
et donnera effet aux dispositions de ce 
Traité qui lui sont applicables. Le Terri
toire Libre reconnaîtra également la pleine 
valeur des autres accords ou arrangements 
qui ont été ou qui seront conclus par les 
Puissances Alliées et Associées pour Ie ré
tablissement de la paix. 

Art. 25 . Indépendance du Gouverneur et 
de son personne/ 

Dans l'accomplissement de leurs devoirs, 
Ie Gouverneur et son personnel ne sol!icite
ront ou n'accepteront d'instructions d'aucun 
Gouvernement ni d'aucune autre autorité, 
à l'exception du Conseil de Sécurité. lis 
s'abstiendront de tout acte incompatible 
avec leur situation de fonctionnaires inter
nationaux relevant uniquement du Conseil 
de Sécurité. 

Art. 26. Nomination et révocation des 
fonctionn.aires administratifs 

r. Les nominations aux fonctions publi
ques dans Ie Territoire Libre seront faites 
en tenant compte exclusivement des capa
cités professionnelles, de la compétence et 
de !'intégrité des candidats. 

2. Les fonctionnaires des organismes ad
ministratifs ne seront révoqués que pour 
incompétence ou faute grave et la révoca
tion ne sera prononcée que sous réserve des 
garanties appropriées d'enquête et de fa
culté pour l'intéressé d'être entendu. Ces 
garanties seront déterminées par la loi. 

Art. 27. Directeur de Ja Sûreté 
r. Le Conseil de Gouvernement soumet 

au Gouverneur une liste de candidats pour 
Ie poste de Directeur de la Sûreté. La no
mination du Directeur est faite par Ie Gou
verneur qui Ie choisit parmi les candidats 
qui lui ont été présentés ou parmi d'autres 
personnes, après consultation du Conseil de 
Gouvernement. Il peut également révoquer 
Ie Directeur de la Sûreté après consultation 
du Conseil de Gouvernement. 

2. Le Directeur de la Sûreté ne devra 
être ressortissant ni de la Y ougoslavie ni de 
!'!talie. 

3. Normalement, Ie Directeur de la 
Sûreté relève directement du Conseil de 
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Gou~ernement et reçoit, pour les questions 
qui sont de son ressort, les instructions de 
cel ui-ei. 

4. a. Le Gouverneur doit recevoir ré
gulièrement des rapports du Directeur de la 
Sûreté et conférer avec Ie Directeur sur 
toute question qui est du ressort de celui-ci. 

b. Il doit être mis au courant par Ie 
Conseil de Gouvernement des instructions 
que celui-ci donne au Directeur de la Sû
reté et peut exprimer son avis à leur sujet. 

Art. 28. Force de Police 
1. Pour maintenir l'ordre public et la 

sécurité conformément au Statut, à la Con
stitution et aux lois du Territoire Libre, Ie 
Gouvernement du Territoire Libre aura Ie 
droit d'entretenir une force de police et des 
services de Sûreté. 

2. Les membres de la police et des ser
vices de Sûreté seront recrutés par le Di
recteur de la Sûreté et pourront être révo
qués par lui. 

Art. 29. Gouvernement Local 
La Constitution du Territoire Libre de

vra prévoir -l'établissement, sur la base de 
la représentation proportionnelle. d'organes 
de gouvernement local, selon des principes 
démocratiques, notamment celui du suf
frage universel, égal pour tous, direct et 
secret. 

Art. 30. Système Monétaire 
Le Territoire Libre aura son système mo

nétaire propre. 

Art. 3 1. Chemins de fer 
Sans préjudice de ses droits de propriété 

sur les chemins de fer à l'intérieur de ses 
frontières, et de son controle sur leur ad
ministration, le Territoire Libre pourra né
gocier avec la Y ougoslavie et l'Italie des 
accords en vue d'assurer une exploitation 
rationnelle et économique de ses chemins 
de fer . De tels accords détermineront la 
responsabilité de l'exploitation des chemins 
de fer en direction de la Yougoslavie ou de 
l'Italie respectivement, ainsi que de l'ex
ploitation de la tête de ligne de Trieste 
et des portions de voies communes à toutes 
les lignes. Dans ce dernier cas. l'exploita
tion pourra être assurée par une Commis
sion spéciale composée de représentants du 
Territoire Libre, de la Yougoslavie et de 
l'Italie sous la présidence du représentant 
du Territoire Libre, 

Art. 32. Aviation Commerciale 
1 . Les aéronefs commerciaux immatri

culés sur le territoire de l'une quelconque 
des Nations Unies, qui accorde les mêmes 
droits sur son territoire aux aéronefs com
merciaux immatriculés dans le Territoire 
Libre, jouiront des droits accordés à l'avia
tion commerciale dans le trafic internatio
nal, notamment le droit d'atterrir à des fins 
de ravitaillemen~ et de réparations, le droit 
de survoler sans escale le Territoire Libre, 
et d'utiliser pour les transports aériens les 
aéroports qui pourront être désignés par 
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les autorités compétentes du Territoire 
Libre. 

2 . Ces droits ne seront pas soumis à 
d'autres restrictions que celles qui sont im
posées sur une base de non-discrimination 
par les lois et les règlements en vigueur 
dans Ie Territoire Libre et dans les pays 
intéressés ou qui résultent du caractère spé
cial du Territo ire Libre, en tant que terri
toire neutre et démilitarisé. 

Art. 33. lmmatricu/ation des Navires 
1. Le Territoire Libre est habilité à 

ouvrir des registres en vue de l'immatricu
lation des navires et bätiments appartenant 
soit au Gouvernement du Territoire Libre, 
soit à des personnes physiques ou à des or
ganisations domiciliées dans Ie Territoire 
Libre. 

2. A la demande de la Tchécoslovaquie 
et de la Confédération helvétique, Ie Ter
ritoire Libre ouvrira des registres maritimes 
spéciaux pour les navires et bätiments 
tchécoslovaques et helvétiques. Après la 
conclusion du Traité de Paix avec la Hon
grie et du traité rétablissant l'indépendance 
de l'Autriche respectivement, Ie Territoire 
Libre ouvrira, dans les mêmes conditions, 
des registres maritimes spéciaux pour les 
navires et bätiments hongrois et autrichiens. 
Les navires et bätiments inscrits dans ces 
registres battront pavillon de leurs pays 
respectifs. 

3. En donnant effet aux dispositions ci
dessus, et sous réserve de toute convention 
internationale qui viendrait à être conclue 
à eet égard avec la participation du Gou
vernement du Territoire Libre, celui-ci 
pourra établir telles conditions concernant 
l'immatriculation, Ie maintien sur les re
gistres ou la radiation, qui empêcheront 
tous abus auxquels donneraient lieu les fa
cilités ainsi accordées. En ce qui concerne, 
notamment, les navires et bätiments im
matriculés conformément au paragraphe 1 

ci -dessus, l'immatriculation sera limitée aux 
navires et bätiments .gérés du Territoire 
Libre et servant régulièrement les besoins 
ou les intérêts du Territoire. Dans Ie cas 
des navires et bätiments immatriculés con
formément au paragraphe 2 ci-dessus, l'im
matriculation sera limitée aux navires et 
bätiments ayant Trieste pour port d'attache 
et servant d 'une manière régulière et per
manente les besoins de leurs pays respectifs 
par Ie port de Trieste. 

Art. 34. Port Franc 
Il sera créé, dans Ie Territoire Libre, un 

port franc qui sera administré conformé
ment aux dispositions d'un Instrument in
ternational établi par Ie Conseil des Mi
nistres des Affaires Etrangères et approuvé 
par Ie Conseil de Sécurité. Le texte de eet 
Instrument figure en annexe au présent 
Traité (annexe VIII). Le Gouvernement 
du Territoire Libre mettra en vigueur la lé
gislation nécessaire et prendra toutes me-· 
sures utiles pour donner effet aux disposi
tions de eet Instrument. 
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Art. 35. Liberté de · Transit 

La liberté de transit sera assurée con- . 
formément aux conventions internationales 
usuelles par Ie Territoire Libre et les Etats 
par les · territoires desquels s'effectue Ie 
transit, aux marchandises transportées par 
chemin de fer entre Ie Port Franc et les 
Etats qu'il dessert, sans aucune discrimina
tion et sans droits de douane, ni taxe~ 
autres que celles qui seraient perçues à l'oc
casion de services rendus. 

Art. 36. Interprétation du Statut 
Exception faite des cas pour lesquels une 

autre procédure est expressément prévue 
par un article du présent Statut, tout dif
férend relatif à l'interprétation ou à l'exé
cution du Statut qui n'a pas été réglé par 
voie de négociations directes, sera, à moins 
que les parties ne conviennent entre elles 
d'un autre mode de règlement, soumis, à la 
demande de l'une ou l'autre des parties, à 
une commission composée d 'un représen
tant de chacune des parties et d 'un tiers 
membre, choisi d'un commun accord par les 
deux parties parmi les ressortissants d'un 
pays tiers . A défaut d'accord dans Ie délai 
d'un mois entre les deux parties au sujet de 
la désignation du tiers membre, l'une ou 
l'autre partie pourra demander au Secré
taire Général des Nations Unies de procé
der à cettc: désignation. La décision de la 
majorité des m embres d e la commission 
sera consiclérée comme décision de la com
mission et acceptée par les parties comme 
définitive et obligatoire. 

Art. 37. Modification du Statut 
Le présent Statut constitue Ie Statut Per

manent du Territoi re Libre, sous réserve de 
toute modification que Ie Conseil de Sé
curité pourra y apporter ultérieurement. 
L' Assemblée populaire pourra, à la suite 
d'un vote pris à la majorité des deux tiers 
des suffrages exprimés, adresser des péti
tions au Conseil de Sécurité en vue de la 
modification du Statut. 

Art. 38. Entrée en vigueur du Statut 
Le présent Statut entrera en vigueur à la 

date qui sera fixée par Ie Conseil de Sécu
rité des Nations Unies. 

AN TEXE VII 

Instrument relatif au régime provisoire 
du Territoire Libre de Trieste 

(voir article 21) 

Les dispositions du présent Instrument 
s'appliqueront à l'administration du Terri
toire Libre de Trieste en attendant la mise 
en app!ication du Statut Permanent. 

Art. 1. Le Gouverneur entrera en fonc
tions dans Ie Territoire Libre Ie plus töt 
possible après l'entrée en v igueur du pré
sent Traité de Paix. Jusqu'à l'entrée en 
fonctions du Gouverneur, Ie Territoire Li
bre continuera d'être administré par les 
Commandements _militaires alliés agissant 
chacun dans leur zone respective. 
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Art. 2. Dès son entrée en fonctions ·dans 
Ie Territoire Libre, Ie Gouverneur aura Ie 
pouvoir de constituer un Conseil Provisoire 
de Gouvernement <lont il choisira les mem
bres, après consultation des Gouvernements 
yougoslave et italien, parrni des personnes 
domicilées dans Ie Territoire Libre. Le Gou
verneur aura Ie droit de modifier la com
position du Conseil Provisoire de Gouver
nement chaque fois qu' il Ie jugera néces
saire. Le Gouverneur et Ie Conseil P rovi
soire de Gouvernement exerceront leurs 
fonctions de la manière precrite par les dis
positions du S tatut Permanent, à mesure 
que ces dispositions s'avéreront applicables 
et pour autant que celles du présent Instru
ment ne s'y substituent pas. De la même 
façon, toutes les autres dispositions du S ta
tut · P ermanent seront applicables pendant 
la durée du régime provisoire, à mesure 
que ces dispositions s'avéreront applicables 
et pour autant que celles du présent Instru
ment ne s'y substituent pas. 

Dans ses actes, Ie Gouverneur sera guidé 
surtout par Ie souci des besoins et du bien
être de la population. 

Art. 3 Le siège du Gouvernement sera 
établi à Trieste. Le Gouvemeûr adressera 
ses rapports directement au Président du 
Conseil de Sécurité et, par son entremise, 
foumira au Conseil tous renseignements né
cessaires sur l'administration du Territoire 
Libre. 

Art. 4. Le premier devoir du Gouver
neur sera de veiller au maintien de l'ordre 
public et de la sécurité. Il nommera, à 
titre provisoire, un Directeur de la Sûreté 
qui réorganisera et dirigera les forces de 
police et les services de Sûreté. 

Art. 5. a) Dès l'entrée en vigueur du 
présent Traité, l'effectif des troupes sta
tionnées dans Ie Territoire Libre ne dé
passera pas 5.000 hommes pour Ie Roy
aume-Uni, 5.000 hommes pour les Etats
Unis d'Amérique et 5.000 hommes pour la 
Yougoslavie. 

b) Ces troupes seront mises à la dis
position du Gouverneur pendant une pé
riode de quatre vingt dix jours à partir de 
son entrée en fonctions dans Ie Territoire 
Libre. Dès la fin de cette période, ces trou
pes cesseront d'être à la disposition du Gou_ 
verneur et seront rétirées du T erritoire dans 
un délai complémentaire de quarante cinq 
jours, à moins que Ie Gouverneur n'avise Ie 
Conseil de Sécurité qu'il estime nécessaire, 
dans l'intérêt d u Territoire, de maintenir 
ces troupes, en totalité ou en partie. D ans 
cette dernière hypothèse, les troupes re
quises par Ie Gouverneur seront maintenues 
pendant quarante cinq jours au plus, après 
que Ie Gouverneur aura avisé Ie Conseil de 
Sécurité que l'ordre intérieur dans Ie Ter
ritoire peut être assuré par les Services de 
Sûreté sans !'aide de troupes étrangères. 

c) Les opérations de retrait prévues au 
paragraphe b) devront s'effectuer de ma
nière à maintenir autant que possible la 
proportion prévue au paragraphe a) entre 
les troupes des trois Puissances intéressées. 
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Art. 6. Le Gouverneur aura le droit, à 
tout moment, de demander de l'aide aux 
Commandants en chef de ces contingents et 
cette aide lui sera donnée sans delai. Dans 
tous les cas ou ce sera possible, le Gouver
neur consultera les Commandants militaires 
intéressés avant de donner ses instructions, 
mais il ne s'immiscera pas dans les dispo
sitions d'ordre militaire prises à l'égard des 
forces armées dans l'exécution de ses in
structions. Chaque Commandant en chef a 
le droit de communiquer, par rapport, à son 
Gouvernement les instructions qu'il aura 
reçues du Gouverneur, et il informera le 
Gouverneur du contenu de ces rapports. Le 
Gouvernement intéressé aura Ie droit de 
refuser que ses troupes participent à l'opé
rat ion en question et il informera le Conseil 
de Sécurité de son refus . 

Art. 7. Les dispositions nécessaires rela
tives aux lieux de stationnement, à l'admi
nistration et à l'approvisionnement des con
tingents militaires fournis par Ie Royaume
Uni , les Etats-Unis d'Amérique et la You
goslavie, seront fixées par accord entre Ie 
Gouverneur et les Commandants en chef de 
ces contingents. 

Art. 8. Le Gouverneur sera chargé d'or
ganiser, en consultation avec Ie Conseil Pro_ 
visoire de Gouvernement, l'élection des 
membres de l'Assemblée Constituante dans 
Jes conditions prescrites par Ie Statut pour 
Jes élections à l' Assemblée Populaire. 

Les élections auront lieu, au plus tard, 
quatre mois après l'entrée en fonctions du 
Gouverneur. Dans Ie cas ou il serait techni
quement impossible de procéder aux élec
tions dans ce délai. Je Gouverneur en réfé
rera au Conseil de Sécurité. 

Art. 9. Le Gouverneur établira Ie budget 
provisoire ainsi que Jes programmes provi
soires d'exportations et d'importations, en 
consultation avec le Conseil Provisoire de 
Gouvernement et il s'assurera que les dis
positions appropriées sont prises par Je Con
seil Provisoire de Gouvernement pour la 
gestion des finances du Territoire Libre. 

Art. Io. Les lois et règlements existants 
resteront en vigueur, à moins qu'ils ne 
soient abrogés ou que leur application ne 
soit suspendue par Ie Gouverneur, et jus
qu'à ce qu'ils Ie soient. Le Gouverneur aura 
Ie droit de modifier les lois et règlements 
existants ainsi que d'édicter de nouvelles 
lois et de nouveaux règlements, en accord 
avec la majorité du Conseil Provisoire de 
Gouvernement. Ces lois et règlements mo
difiés, ces nouvelles lois et ces nouveaux 
règlements ainsi que les actes du Gouver
neur abrogeant Jes lois et règlements ou sus_ 
pendant leur application seront valables à 
moins qu'ils ne soient modifiés, rapportés 
ou remplacés par des décisions de l' Assem
blée Populaire ou du Conseil de Gouverne
ment, agissant dans leurs domaines respec
tifs après l'entrée en vigueur de la Consti
tution. et jusqu'à ce qu'ils Ie soient. 

Art. II. Jusqu'if l'établissement d'un 
régime monétaire séparé pour le T erritoire 
Libre, la lire italienne continuera d'être la 
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monnaie Jégale dans Je Territoire Libre. Le 
Gouvernement italien fournira au Territoire 
Libre les moyens de change étranger et les 
instruments monétaires qui lui sont néces
saires, dans des conditions qui ne seront 
pas moins favorables que celles qui sont 
appliquées en Italie. 

L'Italie et Je Territoire Libre concluront 
un accord pour donner effet aux dispo
sitions ci-dessus et pour prévoir tout règle
ment qui pourrait être nécessaire entre les 
deux Gouvernements. 

ANNEXE VIII 

Instrument relatif au Port Franc de Trieste 
(voir article 2I) 

Art. I , I. Pour garantir que le com
merce international ainsi que la Yougosla
vie, l'Italie et les Etats d'Europe centrale 
puissent utiliser, dans des conditions d'éga
lité, Ie port et les facilités de transit de 
Trieste, selon les coutumes en usage dans 
les au tres ports francs du monde: 

a) il sera créé dans Ie Territoire Libre 
de Trieste, un port franc de douanes, <lont 
les limites sont fixées par Jes dispositions 
de l'article 3 du présent Instrument ou se
ront établies conformément auxdites dispo
sitions; 

b) les marchandises passant par Ie Port 
Franc de Trieste bénéficieront de la liberté 
de transit dans les conditions prévues à 
l'article I6 du présent Instrument. 

2. L·e régime international du Port 
Franc sera déterminé par Jes dispositions du 
présent Instrument. 

Art. 2. I. Le Port Franc sera constitué 
en établissement public du Territoire Libre 
et administré comme tel. Il aura la pleine 
capacité d'une personne morale et fonction
nera conformément aux dispositions du pré_ 
sent Instrument. 

2. Tous les biens italiens d'Etat et pa
rastataux, se trouvant dans les limites du 
Port Franc, qui, aux termes du présent 
Traité seront acquis par le Territoire Libre, 
seront transférés sans paiement au Port 
Franc. 

Art. 3. I. La zone du Port Franc com
prendra la superficie et les installations des 
zones franches du port de Trieste dans Jeurs 
limites de I939. 

2. La création dans Ie Port Franc de 
zones spéciales relevant de la juridiction 
exclusive d'un Etat, quel qu'il soit. est 
incompatible avec Je statut du Territoire 
Libre et celui du Port Franc. 

3. Toutefois, en vue de satisfaire les 
besoins particuliers de la navigation yougo
slave et italienne dans l' Adriatique, le Di
recteur du Port Franc, à la demande des 
Gouvernements yougoslave ou italien, et 
sur avis conforme de la Commission Inter
nationale prevue à l'article 2I, pourra ré
server aux navires de commerce battant pa
villon de l'un ou l'autre de ces deux Etats 
l'usage exclusif de postes à quai dans cer
taines parties de Ja zone du Port Franc. 

4. Dans Ie cas ou il serait nécessaire 
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d'agrandir la zone du Port Franc, eet agran
dissement pourra être effectué, sur propo
sition du Directeur du Port Franc, par dé
cision du Conseil de Gouvernement, d'ac
cord avec l' Assemblée populaire. 

Art. 4. Sauf dispositions contraires du 
présent Instrument, les lois et règlements 
en vigueur dans Ie Territoire Libre seront 
applicables aux personnes et aux biens dans 
les limites du Port Franc, et _ les autorités 
chargées de leur application dans Ie Terri
toire Libre exerceront leurs fonctions dans 
lesdi tes limi tes. . 

Art. 5. 1. Les navires de commerce et 
les marchandises de tous pays jouiront sans 
restriction du droit d'accès au Port Franc 
pour chargement et déchargement, tant en 
ce qui concerne les marchandises en transit 
que les marchandises à destination ou en 
provenance du Territoire Libre. 

2. Les autorités du Territoire Libre ne 
percevront sur ces marchandises, à !'occa
sion de leur importation. de leur exporta
tion ou de leur transit par Ie Port Franc, ni 
droits de douane ni taxes autres que celles 
qui seraient perçues à !'occasion de services 
rendus. 

3. Toutefois, en ce qui concerne les mar
chandises importées par Ie Port Franc aux 
fins de consommation dans les limites du 
Territoire Libre ou exportées de ce Terri
toire par Ie Port Franc, les lois et règle
ments en vigueur en la matière dans Ie Ter
ritoire Libre seront appliqués. 

Art. 6. L 'entreposage, l'emmagasinage, 
!'examen, Ie triage, !'emballage et Ie réem
ballage, et les activités similaires qui ont 
été exercées de façon coutumière dans les 
zones franches du port de Trieste, seront 
autorisées dans Ie Port Franc conformément 
à la réglementation générale établie par Ie 
Directeur du Port Franc. 

Art. 7. 1. Le Directuer du Port Franc 
pourra également autoriser Ie traitement 
primaire des marchandises dans les limites 
du Port Franc. 

2. Les autres activités industrielles se
ront autorisées dans les limites du Port 
Franc pour les entreprises qui existaient dans 
les zones franches du port de Trieste avant 
l'entrée en vigueur du Présent Instrument. 
Le Conseil de Gouvernement pourra, sur la 
proposition du Directeur du Port Franc, 
permettre l'installation de nouvelles entre
prises industrielles dans les limites du Port 
Franc. 

Art. 8. Les autorités du Territoire Libre 
seront autorisées à procéder à des inspec
tions à l'intérieur du Port Franc, dans la 
mesure qui leur sera nécessaire pour faire 
respecter les règlements douaniers ou autres 
établis dans Ie Territoire Libre en vue 
d'empêcher la contrebande. 

Art. g. r. Il appartiendra aux autorités 
du Territoire Libre de fixer et de percevoir 
les droits de port dans Ie Port Franc. 

2 · Le Directeur du Port Franc fixera Ie 
montant de toutes les redevances afférentes 
à l'utilisation des installations et des servi
ces du Port Franc. Ces redevances devront 
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être raisonnables et correspondre aux frais 
d'exploitation, d'administration, d'entretien 
et de développement du Port Franc. 

Art. ro. Il ne sera admis, pour la fixa
tion et la perception dans Ie Port Franc du 
montant des droits de port et des autres 
redevances prévues à l'article 9. ainsi que 
pour la fourniture des services et l'utilisa
tion des installations du Port Franc, aucune 
mesure discriminatoire fondée sur la natio
nali té des navires, la propriété des mar
chandises ou sur tout autre motif. 

Art. rr . La circulation de toutes person
nes à l'entrée et à la sortie de la zone du 
Port Franc sera soumise à telle règlemen
tation qui sera établie par les autorités du 
Territoire Libre. Toutefois cette règlemen
tation sera établie de manière à ne pas 
gêner indûment la circulation à l'entrée et à 
la sortie du Port Franc des personnes, quelle 
que soit leur nationalité, qui exercent dans 
la zone du Port Franc une activité légitime. 

Art. 1 2. Les règlements généraux et spé
ciaux en vigueur dans Ie Port Franc, ainsi 
que les barêmes des redevances à percevoir 
dans Ie Port Franc, devront être rendus 
publics. 

Art .r3. La navigation cêtière et Ie ca
botage intérieur dans les limites du Terri
toire Libre seront régis par la réglementa
tion édictée par les autorités du Territoire 
Libre, les dispositions du présent Instru
ment étant considérées comme n'imposant à 
ces autorités aucune restriction à eet égard. 

_ Art. 14. Les mesures de protection sa
nitaire ainsi que les dispositions relatives à 
la Jutte contre les maladies des animaux et 
de végètaux, en ce qui concerne les navires 
et les cargaisons, seront appliquées dans les 
limites du Port Franc par les autorités du 
Territoire Libre. 

Art. 15. Les autorités du Territoire Libre 
seront tenues de fournir au Port Franc 
!'eau, Ie gaz, la lumière et l 'énergie électri
ques, les communications, les installations 
d'assainissement et autres services publics, 
ainsi que d'y assurer la police et la pro
tection contre l'incendie. 

Art. r6. 1. La liberté de transit sera 
assurée, conformément aux conventions in
ternationales usuelles, par Ie Territoire Li
bre et les Etats, par Ie territoire desquels 
s'effectue le transit. aux marchandises trans
portées par chemin de fer entre Ie Port 
Franc et les Etats qu'il dessert, sans aucune 
discrimination et sans droits de douane ni 
taxes autres que celles qui seraient perçues 
à !'occasion de services rendus. 

2. Le Territoire Libre et les Etats qui 
assument les obligations résultant du pré
sent Instrument et sur Ie territoire desquels 
ce trafic se fait en transit dans l'une ou 
l'autre direction, feront tout ce qui est en 
leur pouvoir pour faciliter à tous égards 
et dans toute la mesure possible la rapidité 
et Ia bonne marche de ce trafic à un prix 
raisonnable; ils n'adopieront, à l'égard du 
mouvement des marchandises à destination 
et en provenance du Port Franc, aucune 
mesure discriminatoire en matière de tarifs, 
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de services et de règlements douaniers , sa
nitaires, de police ou autres. 

3. L es Etats qui assument les obligations 
résultant du présent Instrument ne pren
dront aucune mesure réglementaire ou tari
faire qui détournerait artificiellement Ie 
trafic du Port Franc au profit d'autres ports 
maritimes. L es mesures prises par Ie Gou
vernement yougoslave en vue d'aménager Ie 
trafic vers les ports de la Y ougoslavie mé
ridionale ne seront pas considérées comme 
des mesures visant à détourner artificielle
ment Ie trafic. 

Art. 17. Le Territoire Libre et les Etats 
qui assument les obligations résultant du 
présent Instrument accorderont dans leurs 
territoires respectifs et sur une base de non_ 
discrimination, la liberté des communica
tions postales, télégraphiques et téléphoni~ 
ques, conformément aux conventions inter
nationales usuelles, entre la zone du Port 
Franc et tout pays, pour toute communi
cation en provenance ou à destination de la 
zone du Port Franc. 

Art. 18. x. Le Port Franc sera admi
nistré par Ie Directeur du Port Franc qui Ie 
représentera en tant que personne morale. 
Le Conseil de Gouvernement présentera au 
Gouverneur une liste de candidats qualifiés 
pour Ie poste de D irecteur du Port Franc. 
Le Gouverneur nommera Ie Directeur en Ie 
choisissant parmi les candidats qui lui ont 
été présentés, après consultation du Conseil 
de Gouvernement. En cas de désaccord, la 
question sera soumise au Conseil de Sécu
rité. Le Gouverneur pourra également ré
voquer Ie Directeur sur recommandation de 
la Commission Internationale ou du Conseil 
de Gouvernement. 

2. L e Directeur ne devra être ressortis
sant ni de la Y ougoslavie, ni de l'Itálie. 

3. Tous les autres agents du Port Franc 
seront nommés par Ie Directeur. Pour tou
tes les nominations d'agents, la préférence 
devra être donnée aux ressortissants du Ter
ritoire Libre. 

Art. 19. Le Directeur du Port Franc, 
sous réserve des dispositions du présent In
strument, prendra toutes mesures raisonna
bles et nécessaires pour administrer, exploi
ter, entretenir et développer Ie Port Franc 
et en faire un port fonctionnant de façon 
satisfaisante et apte à faire face rapidement 
à tout Ie trafic. En particulier, il sera res
ponsable de l'exécution des t ravaux por
tuaires de toute nature dans Ie Port Franc, 
il dirigera l'exploitation des installations 
portuaires et du reste de l'équipement du 
port, il fixera, conformément aux lois du 
Territoire Libre, les conditions de travail 
dans Ie Port Franc et il contrölera égale
ment l'exécution dans Ie Port Franc des 
ordres et règlements des autorités du Ter
ritoire Libre relatifs à la navigation. 

Art. 20. x. Le Directeur du Port Franc 
édictera tels règlements généraux et spé
ciaux qu'il jugera nécessaires dans l'exercice 
des fonctions qui lui sont dévolues aux ter
mes de l'article précédent. 
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2. Il établira Ie budget autonome du 
Port Franc; ce budget sera approuvé et 
géré conformément à la législation qui sera 
établie par l' Assemblée populaire du Ter
ritoire Libre. 

3. L e Directeur du P ort Franc présen
tera un rapport annuel sur Ie fonctionne
ment du Port Franc au Gouverneur et au 
Conseil de Gouvernement du Territoire Li
bre. Une copie de ce rapport sera transmise 
à la Commission Internationale. 

Art. 2 x. x. Il sera créé une Commis
sion Internationale du Port Franc, ei-après 
dénommée "la Commission In_ternationale," 
composée d'un représentant du Territoire 
Libre et de chacun des Etats suivants: 
Etats-Unis d'Amérique, France, Royaume
Uni de Grande-Bretagne et d ' Irlande du 
Nord, Union des Républiques Soviètiques 
Socialistes, République Fédérative Popu
laire de Y ougoslavie, Italie, Pologne, 
Tchécoslovaquie, Suisse, Autriche, Hongrie. 
à condition que l'Eta t en question ait assu
m é les obligaüons résultant du présent In
strument. 

2. L e représentant du Territoire Libre 
sera président permanent de la Commission 
Internat ionale. En cas de partage des voix, 
celle du président sera prépondérante. 

Art. 22 . La Commission Internationale 
aura Ie droit de procéder à des du Port 
Franc. Ses locaux et ses activités ne relève
ront de la juridiction d'aucune autorité lo
cale. Les membres et les fonctionnaires de 
la Commission Internationale bénéficieront, 
dans Ie Territoire Libre, de tels privilèges 
et immunités qui seront nécessaires au libre 
exercice de leurs fonctions . La Commission 
Internationale organisera son secrétariat, 
décidera de sa procédure et établira son 
budget. Les dépenses communes de la Com
mission Internationale seront réparties équi_ 
tablement entre les Etats qui y sont repré
sentés selon les proportions acceptées par 
eux en Commission Internationale. 

Art. 23. La Commission Internationale 
aura Ie droit de procéder à des enquêtes et 
à des études sur toutes questions concer
nant l'exploitation, l'utilisation et l'adminis_ 
tration du Port Franc ou les aspects tech
niques dn transit entre Ie Port Franc et les 
Etats q,.l'il dessert, y compris l'unification 
des méthodes suivies pour assurer Ie trafic. 
La Commission Internationale agira soit de 
sa propre initiative, soit lorsque de telles 
questions 

0

auront été portées à son attention 
par tout Etat ou par Ie Territoire Libre ou 
par Ie Directeur du Port Franc. La Com
mission Internationale fera connaître son 
sentiment ou ses recommandations sur ces 
questions à l'Etat ou aux Etats intéressés, 
ou au Territoire Libre, ou au Directeur du 
Port Franc. Ces recommandations seront 
examinées et les mesures nécessaires seront 
prises. Toutefois, si Ie T erritoire Libre ou 
l'Etat au les Etats intéressés considèrent 
que ces mesures seraient incompatibles avec 
les dispositions du présent Instrument, la 
question pourra, à la demande du Territoire 
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Libre ou de l'un quelconque des Etats in
téressés, être réglée selon la procédure pré
vue à l'article 24. 

Art. 24. Tout différend relatif à l'inter
prétation ou à l'exécution du présent Instru
ment, qui ne sera pas réglé par voie de né
gociations directes, devra, à moins que les 
parties conviennent entre elles d'un autre 
mode de règlement, être soumis, à la deman
de de l'une ou l'autre partie, à une com
mission composée d'un représentant de cha
cune des parties et d'un tiers membre choisi 
par accord entre Jes deux parties parmi des 
ressortissants de pays tiers. Si, dans le délai 
d'un mois, les deux parties ne parviennent 
pas à se mettre d'accord sur la désignation 
du tiers membre, l'une ou l'autre des parties 
pourra demander au Secrétaire Général des 
Nations Unies de procéder à sa nomina
tion. La décision de la majorité des mem
bres sera considérée comme décision de la 
Commission et acceptée par les parties com_ 
me définitive et obligatoire. 

Art. 25. Des propositions d'amendements 
au présent Instrument pourront être présen
tées au Conseil de Sécurité par Ie Conseil 
de Gouvernement du Territoire Libre ou 
par trois au moins des Etats représentés à 
la Commission Internationale. Tout amen
dement approuvé par Ie Conseil de S écuri té 
prendra effet à la date fixée par celui-ci. 

Art. 26. Aux fins du présent Instrument, 
un Etat sera considéré comme ayant assu
mé les obligations résultant dudit Instru
ment s'il est partie au Traité de Paix avec 
l'ltalie ou s'il a notifié au Gouvernement de 
le République Française qu' il assumait ces 
obligations. 

ANNEXE IX 

Dispositions techniques relatives au 
Territoire Libre de Trieste 

(voir article 21) 

A. Alimentation en eau de la région 
nord-ouest de I' I strie 

La Yougoslavie continuera à alimenter la 
région du nord-ouest de l'Istrie qui est 
si tuée à l'intérieur des frontières du Terri
toire Libre de Trieste, en eau provenant de 
la source de San Giovanni de Pinguente au 
moyen du système d'alimentation en eau du 
Quieto, et en eau provenant de la source de 
Santa Maria del Risano au moyen du sy
stème d'alimentation en eau du Risano, sans 
que les quantités d'eau fournies puissent dé
passer sensiblement celles qui étaient nor
malement mises à la disposition de la ré
gion; cette eau sera fournie selon Ie volume 
et Ie débit que le Territoire Libre pourra 
demander, en restant toutefois da ns les li
motes imposées par les conditions naturel
les. La Yougoslavie assurera l'entretien des 
canalisations d'eau, des réservoirs , des pom
pes, des dispositifs d'épuration et des au
tres installations se trouvant en territoire 
yougoslave, qui pourrait être nécessaire pour 
satisfaire à cette obligation. Une dérogation 
temporaire aux obligations précitées devra 
être accordée à la Yougoslavie pour lui per-
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mettre d'effectuer les réparations nécessai
res aux installations d'alimentation en eau 
endommagées du fait de la guerre. Le Ter
ritoire L ibre paiera, pour l'eau ainsi foumie, 
un prix raisonnable représentant sa partici
pation, évaluée proportionellement selon la 
quantité d 'eau consommée dans Ie Terri
toire Libre, au montant total des frais d'ex
ploitation et d'entretien des systèmes d'ali
mentation en eau du Quieto et du Risano. 
Au cas ou Ie Territoire Libre aurait besoin 
à l'avenir de fournitures supplémentaires 
d'eau, la Y ougoslavie s'engage à étudier la 
question avec les autorités du Territoire 
Libre et à prendre en accord avec elles tel
les mesures raisonnables qui seront néces
saires pour satisfaire à ces besoins. 

B. Fourniture du courant électrique. 
1. La Yougoslavie et l' ltalie maintien

dront l'alimentation actuelle en courant 
électrique du Territoire Libre de Trieste en 
foumissant à ce Territoire l'électricité en 
des quantités et à une cadence correspon
dant à ses besoins. Les quantités de courant 
fournies ne devront .pas nécessairement, au 
début, dépasser sensiblement celles qui 
étaient normalement mises à la disposition 
de la région englobée dans Ie Territoire Li
bre, mais l'ltalie et la Yougoslavie fourni
ront, à la demande du Territoire Libre, des 
quantités de courant qui iront en augmen
tant avec ses besoins. à condition que toute 
demande dépassant 20 % de la quantité 
foumie normalement au Territoire Libre 
par les différentes sources d 'alimentation en 
courant fasse l'objet d 'un accord entre les 
Gouvemements intéressés. 

2. Le prix que facturera la Yougoslavie 
ou l'ltalie et que paiera Ie Territoire Libre 
pour Ie courant électrique qui lui sera four
ni ne sera pas supérieur au prix compté en 
Yougoslavie ou en !talie pour la foumiture 
de quantités analogues d'électricité d'origine 
hydraulique produite par les mêmes sour
ces de courant situées en territoire yougo
slavie ou italien. 

3. La Yougoslavie, l'ltalie et Ie Terri
toire Libre échangeront, de façon perma
nente, les renseignements relatifs au débit 
et à l'importance des réserves d'eau ainsi 
qu'à la production du courant électrique 
intéressant les centrales qui alimentent !'an
cien district italien de la Vénétie Julienne, 
afin que chacune des trois parties soit en 
mesure de fixer ses besoins. 

4. La Yougoslavie, l'ltalie et le Terri
toire Libre maintiendront en bon état de 
marche toutes les centrales électriques, lig
nes de transport de force, sous-stations et 
autres installations nécessaires pour assurer 
l'a!Îmentation continue de !'ancien district 
ita!ien de la Vénétie Julienne en courant 
électrique. 

5. La Yougoslavie devra garantir que les 
installations de production d'énergie actuel
les et futures de l'lsonzo (Soca) seront ex
ploitées de telle sorte que les quantités 
d'eau dont l'Italie pourra avoir besoin pé
riodiquement pour irriguer la région com-
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prise entre Gorizia et la cöte de l' Adriati
que au sud-ouest de cette ville, puissent 
être prélevées dans l'lsonzo (Soca). L'ltalie 
ne pourra pas revendiquer Ie droit d'utiliser 
!'eau de l'lsonzo (Soca) en plus grande 
quantité ou dans des conditions plus favo
rables qu'elle ne Ie faisait habituellement 
dans Ie passé. 

6, La Yougoslavie, l'Italie et Ie Terri
toire Libre devront négocier en commun 
une convention acceptable pour toutes les 
parties et conforme aux dispositions ci
dessus, en vue du maintien de l'exploitation 
du réseau électrique qui dessert !'ancien 
district italien de la Vénétie Julienne. Une 
commission mixte dans laquelle les trois 
Gouvernements seront représent és sur un 
pied d'égalité sera instituée pour surveiller 
l'exécution des obligations découlant des 
dispositions des paragraphes r à s ci-dessus. 

7. A l'expiration d'une période de dix 
ans à partir de la date d'entrée en vigueur 
du présent Traité, la Yougoslavie, l'Italie 
et Ie Territoire Libre soumettront à un 
nouvel examen les dispositions qui précè
dent, en tenant compte des conditions qui 
existeront à ce moment, en vue de détermi
ner celles des obligations ci-dessus qui, Ie 
cas échéant. ne seraient plus nécessaires et y 
apporterant telles modifications, suppres
sions ou adjonctions dont les parties inté
ressées pourront convenir. Tous différends 
qui pourront s'élever à la suite de ce nouvel 
examen, seront réglés selon la procédure in
diquée à l'article 87 du présent Traité. 

C. Dispositions tendant à /acilifer les 
échanges frontaliers 

Dans Ie mois qui suivra l'entrée en vi
gueur du présent Traité, des négociations 
seront engagées entre la Y ougoslavie et Ie 
Territoire Libre de Trieste, ainsi qu'entre 
l'ltalie et Ie Territoire Libre de Trieste en 
vue de conclure des arrangements tendant 
à faciliter Ie mouvement, d 'un cöté à l'autre 
des frontières, entre Ie Territoire Libre et 
les régions limitrophes yougoslaves et ita
liennes, des denrées alimentaires et des 
marchandises d'autres catégories qui ont 
fait normalement l'objet d'échanges locaux 
entre ces régions, à condition qu'il s'agisse 
de denrées ou de marchandises récoltées, 
produites ou manufacturées dans les terri
toires respectifs. Ces échanges pourront 
être facilités par des mesures appropriées, 
notamment en exemptant de droit et rede
vances de douanes et de toutes taxes à !'ex_ 
portation ou à l'importation les produits en 
question, à concurrence de quantités ou de 
valeurs fixées d'un commun accord lorsque 
lesdits échanges ant un caractère local. 

ANNEXE X 

Dispositions économiques et financières 
-concernant Ie Territoire Libre de Trieste 

r. Le Territoire Libre de Trieste rece
vra, sans paiement, les biens italiens d'Etat 
-ou parastataux situés dans Ie Territoire 
Libre. 

L. & S. 1948 
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Au sens de la présente annexe, sont con
sidérés comme biens d'Etat ou parastataux: 
les biens et propriétés de l'Etat italien, des 
collectivités publiques locales. des établis
sements publics et des sociétés et associa
tions qui sont propriété publique ainsi que 
les biens et propriétés ayant appartenu au 
parti fasciste ou à des organisations auxi
liaires de ce parti. 

2. Tous les transferts de biens i taliens 
d'Etat ou de biens italiens parastataux au 
sens du paragraphe r ci-dessus qui ont été 
effectués après Ie 3 septembre 1943, seront 
considérés comme nuls et non avenus. Tou
tefois, cette disposition ne s'appliquera pas 
aux opérations légales correspondant à l'ac
tivité courante des organismes d'Etat ou 
parastataux, dans la mesure ou il s'agit de 
la vente, dans des conditions normales, de 
marchandises que ces organismes produisent 
ou vendent habituellement en execution d 'ar_ 
rangements commerciaux normaux ou dans 
Ie cours normal d 'activités administratives 
de caractère public. 

3. Les cäbles sous-marins appartenant à 
l'Etat italien ou à des organisations parasta
tales italiennes tomberont sous Ie coup des 
dispositions du paragraphe r, pour ce qui 
concerne les installations terminales et les 
parties des cäbles se trouvant dans l~s eaux 
territoriales du Territoire Libre. 

4· L'ltalie remettra au Territoire Libre 
toutes les archives et tous les documents 
appropriés présentant un caractère admi
nistratif ou un intérêt historique, qui se 
rapportent au Territoire Libre ou à des 
biens transférés en exécution du paragraphe 
r de la présente annexe. Le Territoire Libre 
remettra à la Y ougoslavie tous les docu
ments présentant Ie m ême caractère ou Ie 
même intérêt qui se rapportent au territoire 
cédé à la Yougoslavie en exécution du pré
sent Traité et il remettra à l'Italie tous les 
documents · de même caractère ou intérêt, 
qui se rapportent au territoire italien et qui 
peuvent se trouver dans Ie Territoire Libre. 

La Y ougoslavie se déclare prête à remet
tre au Terriitoire Libre toutes les archives 
et tous les documents de caractère admini
stratif se rapportent à l'administration du 
Territoire Libre et nécessaires à cette seule 
fin, de la nature de ceux qui étaient habi
tuellement détenus avant Ie 3 septembre 
1943 par les autorités locales de la juridic
tion desquelles relevait la région qui fait 
maintenant partie du Territoire Libre. 

5. L~ Territoire Libre ne sera tenu de 
fournir aucune contribution pour Ie service 
de la Dette publique italienne, mais il de
vra assumer les obligations de l'Etat italien 
à l'égard des porteurs. de titres de cette 
Dette qui seront soit des personnes physi
ques qui maintiendront leur résidence dans 
Ie Territoire Libre soit des personnes mo
rales qui y conserveront leur siège social 
ou leur principal établissement, pour autant 
que ces obligations correspondront à la par
tie de cette Dette dont les titres ont été 
émïs avant le 10 juin 1940 et qui est im
putable à des travaux publics et des ser-

8 r 
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vices administratifs civils dont !edit Terri
toire a bénéficié mais qui n'est imputable ni 
directement ni indirectement à des buts mi
litaires. 

Toutes justifications pourront être de
mandées aux porteurs sur !'origine de ces 
titres. 

L'Italie et Ie Territoire Libre détermine
ront, par des arrangements, la partie de la 
Dette publique italienne qui est visée dans 
Ie présent paragraphe et les méthodes à 
appliquer pour l'exécution de ces disposi
tions. 

6. Le régime futur des dettes extérieures 
gagées par des privilèges grevant les biens 
ou revenus du Territoire Libre sera déter
miné par de nouveaux accords qui seront 
conclus par les parties intéressées. 

7. L'Italie et Ie Territoire Libre régle
ront par des arrangements spéciaux les con_ 
ditions dans lesquels seront transférées à 
des organisations analogues du Territoire 
Libre les obligations des organisations d'as
surances sociales italiennes publiques ou 
privées à l'égard des habitants du Terri
toire Libre, ainsi qu'une part proportion
nelle de réserves accumulées par lesdites 
organisations. 

Des arrangements analogues conclus en
tre Ie · Territoire Libre et l'Italie ainsi 
qu'entre Ie Territoire Libre et la Yougosla
vie , régleront également les obligations des 
organisations d'assurances sociales publiques 
ou privées dont Ie siège social est situé dans 
Ie Territoire Libre, à l'égard des titulaires 
de pclices ou des cotisants résident respec
tivement en !talie ou sur un territoire cédé 
à la Y ougoslavie en exécution du présent 
Traité. 

Le Territoire Libre et la Yougoslavie ré
gleront également par des arrangements 
analogues les obligations des organi'sations 
d 'assurances sociales publiques ou privées 
dont Ie siège social est situé dans Ie terri
toire cédé à la Yougoslavie en exécution 
du présent Traité, à l'égard des titulafres 
de polices ou des cotisants qui résident dans 
Ie T e=ritoire Libre. 

8. L'Italie restera tenue d'assurer Ie paie
ment des pensions civiles ou militaires ac
quises à la date d'entrée en vigueur du 
présent Traité au service de l'Etat ita
lien ou de collectivités publiques italien
nes. municipales ou locales, par des person
nes qui reçoivent la citoyenneté du Terri
toi re Libre en vertu du présent Traité; eet
te obligation s'étend aux droits à pension 
non encore échus. L'ltalie et Ie Territoire 
Libre régleront par des arrangements les 
conditio ns dans lesquelles cette obligation 
sera remplie. 

9. Les biens, droits et intérêts des res
sortissants italiens qui ont établi leur domi
cile dans Ie Territoire Libre après Ie 10 juin 
1940 et ceux des personnes qui optent pour 
la nationalité italienne en vertu des dis
positions du Statut du Territoire Libre de 
Trieste seront, pendant une période de trois 
ans à partir de la date d'entrée en vigueur 
du présent Traité, respectés dans la même 
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mesure que les biens, droits et intérêts des 
ressortissants du Territoire Libre en général, 
à condition qu'ils aient été légalement ac
quis. 

Les biens, droits et intérêts des autres 
ressortissants italiens et ceux des personnes 
morales, de nationalité italienne, qui sont 
situés dans Ie Territoire Libre, pourvu qu'ils 
aient été légalement acquis, ne seront sou
mis qu'à telles dispositions législatives qui 
pourront être éventuellement appliquées 
d'une manière générale aux biens des per
sonnes physiques et morales de nationalité 
é t rangè re . 

10. Les personnes qui opteront pour la 
nationalité italienne et qui établiront leur 
résidence en !talie seront autorisées , après 
acquittement des dettes ou impositions dont 
elles pourraient être redevables dans Ie Ter_ 
ritoire Libre, à emporter avec elles leurs 
biens meubles et à transférer les fonds qu'eL 
les possédent, à condition que ces biens et 
ces fonds aient été légalement acquis. Le 
transfert d es biens ne sera frappé d'aucun 
droit d'exportation ou d'importation. Ces 
personnes seront autorisées en outre à ven
dre leurs biens meubles et immeubles dans 
les mêmes conditions que les ressortissants 
du Territoire Libre. 

Le transfert des biens en !talie s'effec
tuera à des conditions qui ne seront pas en 
contradiction avec la Constitution du Ter
ritoire Libre et d'une manière qui sera fixée 
par accord entre l'Italie et Ie Territoire 
Libre. Les conditions et délais dans lesquels 
s'effectuera Ie transfert des fonds, y com
pris produit des ventes, seront également 
fixés par accord. 

11. Les biens. droits et intérêts existant 
en !talie à la date d'entrée en vigueur du 
présent Traité qui appartenaient à d'an
ciens ressortissants italiens résidant dans Ie 
Territoire L ibre et devenus ressortissants 
du Territoire Libre en vertu du présent 
Traité, seront respectés par !'!talie, dans la 
m ême mesure que les biens, droits et inté
rêts des ressortissants italiens d'une façon 
générale, pendant une période de trois ans 
à partir de la date d'entrée en vigueur du 
présent Traité. 

Ces personnes seront autorisées à effec
tuer Ie transfert et la liquidation de leurs 
biens, droits et intérêts dans les conditions 
prévues au paragraphe 10 ci-dessus. 

12 . Les sociétés constituées conformé
ment à la législation italienne et <lont Ie 
siège social est situé dans Ie Territoire Li
bre. qui désirent transférer leur siège social 
en !talie ou en Yougoslavie, devront égale
ment être traitées conformément aux dis
positions du paragraphe 10 de la présente 
annexe, à condition que plus de cinquante 
pour cent du capita! de la société appar
tienne à des personnes résidant normale
ment en dehors du Territoire Libre ou à 
des personnes qui transfèrent leur domicile 
en !talie ou en Y ougoslavie. 

13 . Les dettes des personnes résidant en 
!talie ou sur un territoire cédé à la Y ougo
slavie envers des personnes résidant dans Ie 
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Territoire Libre ou celles des personnes ré
sidant dans Ie Territoire Libre envers des 
personnes résidant en !talie ou sur un terri
toire cédé à la Yougoslavie, ne seront pas af
fectées par la cession. L'Italie, la Yougo
slavie, et Ie Territoire Libre s'engagent à 
faciliter Ie règlement de ces obligations. Aux 
fins du présent paragraphe, Ie terme "per
sonnes" s'applique aux personnes morales. 

14. L es biens situés dans Ie Territoire 
Libre appartenant à l'une quelconque des 
Nations Unies ou à ses ressortissants qui 
n'auraient pas encore été libérés du sé
questre ou des mesures de controle aux
quels ils ont été sournis par l'Italie, ni 
restitués à leur propriétaires, seront resti
tués dans l'état ou ils se trouvent actuel
lement. 

15. L'ltalie restituera les biens qui ont 
été illégalement enlevés du Territoire Libre 
après Ie 3 septembre 1943 et emportés en 
!talie. L'exécution de cette obligation sera 
régie par les paragraphes 2, 3, 4, s et 6 de 
l 'article 75, sauf en ce qui concerne les 
biens faisant l'objet d'autres dispositions de 
la présente annexe. 

Les dispositions des paragraphes 1, 2, 5 et 
6 de l'article 75, s'appliquefont à la resti
tution par Ie Territoire Libre des biens 
enlevés, pendant la guerre, du territoire de 
l'une quelconque des Nations Unies. 

16. L 'Italie restituera au Territoire Li
bre, dans Ie plus bref délai possible, tous 
navires détenus par l'Etat ou par des res
sortissants italiens, qui , au 3 septembre 
1943, appartenaient soit à des personnes 
physiques résidant dans Ie Territoire Libre 
et qui acquièrent la citoyenneté du Terria 
toire Libre en vertu du présent Traité, soit 
à des personnes morales de nationalité ita
lienne qui ont et conserveront leur siège so
cial dans Ie Territoire Libre, exception faite 
des navires qui ont fait l'objet d'une ven
te effectuée de bonne foi. 

17. D es accords seront conclus entre 
l'ltalie et Ie Territoire Libre, ainsi qu'entre 
la Yougoslavie et Ie Territoire Libre, en 
vue de répartir d'une manière juste et équi
table les biens de toute collectivité publique 
locale existente dont Ie territoire se trouve 
divisé par une frontière établie en vertu du 
présent Traité, et en vue d'assurer Ie main
tien au profit des habitants de ceux des ser
vices communaux qui ne sont pas expressé
ment visés par d'autres dispositions du 
Traité. 

Des accords analogues seront conclus pour 
répartir d'une manière juste et équitable Ie 
matériel roulant et autre matériel de che
min de fer, ainsi que !'outillage des bassins 
et des ports et les bateaux affectés à leur 
service; des accords régleront également 
toutes autres questions d'ordre économique 
en suspens qui ne sont pas visées par la 
présente annexe. 

18. Les citoyens du Territoire Libre 
continueront, en dépit du transfert de sou
veraineté et de tout changement de natio
nalité qui en résultera, de jouir de tous les 
droits de propriété industrielle, littéraire et 
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artistique en !talie auxquels ils pouvaient 
prétendre sous Ie régime de la législation 
en vigueur en !talie lors du transfert. 

Le Territoire Libre reconnaîtra les droits 
de propriété industrielle, littéraire et artisti
que qui existaient dans Ie Territoire Libre 
sous Ie régime des lois italiennes en vigueur 
au moment du transfert, ou qui devront 
être rétablis ou restitués conformément à la 
partie A de !'annexe XV du présent Traité, 
et il donnera effet à ces droits . Lesdits 
droits resteront en vigueur dans Ie Terri
toire Libre pendant la période durant la
quelle ils seraient restés en vigueur sous Ie 
régime des lois italiennes. 

1g. Tout différend qui pourra s'élever à 
propos de l'exécution des dispositions de la 
présente annexe, sera réglé de la manière 
prévue à l'article 83 du présent Traité. 

20. L es paragraphes 1, 3 et 5 de l'article 
76, l'article 77, Ie paragraphe 3 de l'article 
78, l'article 81, la partie A de !'annexe XV, 
!'annexe XVI et la partie B de !'annexe 
XVII s'appliqueront au Territoire Libre de 
Trieste de la même manière qu'à !'!talie. 

A EXE XI 

Déclaration commune des Gouvernements 
des Etats-Unis d'Amérique, de la Fn;mce, 
du Royaume-Uni et de l'Union Soviétique 

au sujet des possessions territoriales 
italiennes en Afrique 

(voir article 23) 

1. Les Gouvernements des Etats-Unis 
d'Amérique, de la France, du Royaume-Uni 
de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord 
et de l'Union des Républiques Soviétiques 
Socialistes conviennent de déterminer, par 
une décision prise en commun, dans un 
délai d'un an à partir de l'entrée en vigueur 
du Traité de Paix avec l'Italie portant la 
date du 10 février 194 7, Ie sort définitif des 
possessions territoriales de l'Italie en Afri
que, sur lesquelles l'Italie renonce à tous 
ses droits et titres en vertu de l'article 23 
du présent Traité. 

2 . Les Quatre Puissances régleront Ie 
sort définitif des territoires en question et 
procéderont aux ajustements appropriés de 
leurs frontières, en tenant compte des aspi
rations et du bienêtre des habitants , ainsi 
que des exigences de la paix et de la sécu
rité, et en prenant en considération les vues 
des autres Gouvernements intéressés. 

3. Si les Quatre Puissances ne peuvent 
se mettre d'accord sur Ie sort de l'un quel
conque de ces territoires dans un délai d'un 
an à partir de la date d 'entrée en vigueur 
du Traité de Paix avec l'Italie, la question 
sera soumise a l'Assemblée générale des Na
tions Unies pour que celle-ci fasse une re
commandation à son sujet, et les Quatre 
Puissances conviennent d'accepter cette re
commandation et de prendre les mesures 
appropriées pour la mettre à exécution. 

4. Les Suppléants des Ministers des Af_ 
faires Etrangères poursuivront !'examen de 
Ie question du sort des anciennes colonies 
italiennes en vue de soumettre au Conseil 



S. 1948, I 547 

des Ministres des Affaires Etrangères leurs 
recommandations sur la question. En outre, 
ils enverront des commissions d'enquête 
dans telle ou telle des anciennes colonies 
italiennes afin de leur fournir les éléments 
nécessaires sur cette question et d'établir 
quelles sont les vues des habitants. 

ANNEXE XII 
( voir article 56) 

Les noms des batiments qui figurent à la 
présente annexe sont ceux qui étaient en 
usage dans la Marine italienne le rer juin 
1946. 

A. Liste des batiments que l'ltaJie pourra 
conserver. Principaux batiments de combat 
Batiments de Jigne 

Andrea Doria, Caio Duilio. 
Croiseurs 

Luigi di Savoia Duca degli Abruzzi, Giu
seppe Garibaldi, Raimondo Montecuccoli , 
Lui~i Cadorna. 
Destroyers 

Carabiniere, Granatiere, Grecale, Nicolo
so da Recco. 
Torpil/.eurs 

Giuseppe Cesara Abba, Aretusa, Calliope, 
Giacinto Carini, Cassiopea, Clio, Nicola Fa
brizi, Ernesto Giovannini , Libra, Monzam
bano, Antonio Mosto, Orione, Orsa, Rosa
lino Pilo, Sagittario, Sirio. 
Corvettes 

Ape, Baionetta, Chimera, Cormorano, Da_ 
naide, Driade, Fenice, Flora Folaga, Gab
biano, Gru, Ibis , Minerva, Pellicano, Po
mona, Scimittara, Sfinge, Sibillia, Urania. 

Plus une corvette à renflouer, à terminer 
ou à construire. 

Petits batiments de combat 
Dragueurs de mines R.D. 

Nos 20. 32. 34. 38. 40. 41. 102. 103. 104. 
105. IIJ. 114. 129. IJl. IJ2. IJJ. 134. 148. 
149 ainsi que 16 batiments du type YMS 
fournis par les Etats-Unis d'Amérique. 
Vedettes 

VAS Nos 201. 204. 211 . 218. 222. 224. 
233. 235. 

Bätiments Auxiliaires 
Pétro/iers d'escadre 

Nettuno, Lete. 
Bateaux-citernes 

Arno, Frigido, Mincio, Ofanto, Oristano, 
P escara, Po, Sesia, Simeto, Stura, Tronto, 
Vipacco. 
Remorqueurs (grands) 

Abbazia, Asinara, Atlante, Capraia, 
Chioggia, Emilio, Gagliardo, Gorgona, Li
cosa, Lilibeo, Linosa, Mestre, Piombino, 
Porto Empedocle, Porto Fossone, Porto Pi
sano, Porto Rose, Porto Recanati, San Pie
tro, San Vito, Ventimiglia. 
Remorqueurs (petits) 

Argentario, Astico, Cordevole, Generale 
P.ozzi, Irene, Passero, Porto Rosso, Porto 
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Vecchio, San Bartolomeo, San Benedetto, 
Tagliamento, N r. N 4. N 5. N 9. N 22. N 
26. N 27. N 32 . N 47. N 52. N 53 . N 78. N 
96. N 104. RLN r. RLN 2. RLN 9. RLN 10. 
Bateau-école 

Amerigo Vespucci. 
Transports 

Amalia M essina, Montegrappa, Tarantola. 
Ravitailleur 

Giuseppe Miraglia. 
N avire-ate/ier 

Antonio Pacinotti (navire-ravitailleur de 
sous-marin, à transformer). 
Navires hydrographes 

Azio (mouilleur de mines , à transformer), 
Cherso. 
Bateau pour Je service des phares 

Buffoluto. 
Cab/ier 

Rampino. 

B. Liste des bätiments à mettre à la dis
positions des Gouvernements des Eta:ts
U,nis d 'Amérique, de Ja France, du Royau
me-Uni et de J'Union Soviétique Principaux 

batiments de combat 

Batiments de Jigne 
Giulio Cesare, Italia, Vittorio Veneto. 

Croiseurs 
Emmanuele Filiberto Duca d' Aosta, Pom

peo Magno, Atillo Regolo, Eugenio di Sa
voia, Scipione Africano. 
Aviso 

Eritrea 
Destroyers 
Artigliere, Fuciliere, Legionario, Mitragliere, 
Alfredo Oriani, Augusto Riboty, Velite. 
Torpi/Jeurs 

Aliseo, Animoso, Ardimentoso, Ariete, 
Fortunale, Indomito. 
Sous-marins 

Alagi, Atropo, Dandolo, Giada, Marea, 
Nichelio, Platino, Vortice. 

Petits batiments de combat 
Vedettes Janc;ec,torpi/Jes 

Ms Nos 11 . 24. 31. 35. 52, 53. 54. 55. 61. 
65. 72. 73. 74. 75. 

MAS Nos 433. 434. 510. 514. 516. 519. 
520. 521. 523. 538. 540. 543. 545. 547. 562 . 

ME Nos 38. 40. 41. 
Dragueurs de mines 

RD Nos 6. 16. 21. 25. 27. 28. 29. 
Canonnière 

Illyria. 
Vedettes 

VAS Nos 237. 240. 241. 245. 246. 248. 
Unités de débarquement 

MZ Nos 713. 717. 722. 726. 728. 729. 737. 
744. 758. 776. 778. 780. 781. 784. 800. 831. 

Batiments auxiliaires 
Pétroliers 

Prometeo, Stige, Tarvisio, Urano. 
Bateau-citernes 

Anapo, Aterno, Basento, Bisagno, Dal-
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mazia, Idria, Isarco, Istria, Liri, Metauro, 
Polcevera, Sprugola, Timavo, Tirso. 
Remorqueurs (grands) 

Arsachena, Basiluzzo, Capo d'Istra, Car
bonara, Cefalu, Ercole, Gaeta, Lampedusa, 
Lipari, Liscanera, Marechiaro, Mesco, Mo
lara, Nereo, Porto Adriana, Porto Conte, 
Porto Quieto, Porto Torres, Porto Tricase, 
Procida, Promontore, Rapallo, Salvore, San 
Angela, San Antioco, San Remo, Talamone, 
Taormina, Teulada, Tifeo, Vado, Vigoroso. 
Remorqueurs ( petits) 

Generale Valfre, Licata, Noli, Volosca, 
N 2. N 3. N 23. N 24. N 28. N 35. N 36. 
N 37. N 80. N 94. 
Navire ravitailleur 

Anteo. 
Ba.teau-école 

Christoforo Colombo. 
Mouilleur de mines auxiliaire 

Fasana. 
Transports 

Giuseppe Messina, Montecucco, Panigag
lia. 

ANNEXE XIII 

DEFINITIONS 
A. T ermes na-vals 

( voir article 59) 

Dé placement-type 
Le déplacement-type d'un bátiment de 

surface est Ie déplacement du bátiment 
achevé, avec son équipage complet, ses ma
chines et chaudières, prêt à prendre la mer, 
ayant tout son armement et toutes ses mu-

. nitions , ses installations, équipements, vi
vres, eau douce pour l'équipage, approvi
sionnements divers, outillages et rechanges 
de toute nature qu'il doit emporter en temps 
de guerre, mais sans combustible et sans 
eau de réserve pour l'alimentation des ma
chines et chaudières. 

Le déplacement-type est exprimé en ton
nes de 1.016 kilogrammes (2.240 lbs.). 

Batiment de combat 
Un bátiment de combat, quel que soit son 

déplacement, est: 
1) Soit un navire spécialement construit 

ou adapté pour être une unité combattante 
dans les opérations navales, amphibies ou 
aéro-navales; 

2) Soit un navire qui possède une des 
caractéristiques suivantes: 

a) Etre armé d'un canon de calibre su
périeur à 120 millimètres (4", 7); 

b) Etre armé de plus de 4 canons d'un 
calibre supérieur à 76 millimètres (3 " ); 

c) Etre conçu ou équipé pour lancer des 
torpilles ou mouiller des mines; 

d) Etre équipé d 'appareils destinés au 
lancement de projectiles dirigés ou propul
sés; 

e) Etre conçu pour être protégé par des 
plaques de blindage de plus de 25 millimè
tres ( 1 " ) d' épaisseur; 

f) Etre conçu ou aménagé principale-

S. 1948, I 547 

ment pour mettre en action des aéronefs en 
mer; 

g) Etre équipé de plus de deux appareils 
à Iancer les aéronefs; 

h) Etre conçu pour atteindre une vi
tesse supérieure à vingt noeuèls s'il porte un 
canon d'un calibre supérieur à 76 millimè
tres (3"). 

Un navi re de combat de la sous-catégorie 
1) cesse d'être considéré comme tel à partir 
de la vingtième année qui suit son entrée en 
service à condition qu'il soit démuni de 
toutes ses armes. 

Batiment de Iigne 
Un bátiment de ligne est un bátiment de 

combat autre qu'un porte-aéronefs <lont le 
déplacement-type est supérieur à 10.000 
tonnes ou qui porte un canon d'un calibre 
supérieur à 203 millimètres (8"). 

Batimen.t porte-aéronefs 
Un bátiment porte-aéronefs est un báti

men t de combat qui, quel que soit son dé
placement, est conçu ou aménagé principa
lement pour transporter et mettre en action 
des aéronefs. 

Sous-marins 
Un sous-marin est un bátiment conçu 

pour naviguer au dessous de Ia surface de 
la mer. 

Types Spécialisés de batiments d'assaut 
Ce sont: 
1) Tous les types de bátiments spécia

lement conçus ou adaptés pour de$ opéra
tions amphibies; 

2) Tous les types de petits bátiments 
spécialement conçus ou adaptés pour porter 
une charge explosive ou incendiaire pour 
l 'attaque des navires ou des ports. 

Vedette lance-torpilles 
Une vedette lance-torpilles est un navire 

déplaçant moins de 200 tonnes, ayant une 
vitesse supérieure à 25 noeuds et pouvant 
utiliser des torpilles. 

B. lnstruction militaire, aérienne et navale 
(voir articles 60, 63, et 65) 

1 . L'instruction militaire est définie 
comme suit: l'étude et la pratique de l'em
ploi de tous armements spécialement desti
nés ou adaptés à des fins militaires et des 
dispositifs d'instruction s'y rapportant, 
l'étude et l'exécution de tous exercices ou 
manoeuvres utilisés dans l'enseignement ou 
la pratique des évolutions exécutées par les 
farces a u combat, et l'étude méthodique de 
la tachtique, de la stratégie et du travail 
d'état-major. 

2 . L'instruction militaire aérienne est 
définie comme suit: l'étude et la pratique 
de l'emploi de tous armements spécialement 
destinés ou adaptés aux fins d'une aviation 
militaire et des dispositifs d'instruction s'y 
rapportant; l 'étude et la pratique de toutes 
manoeuvres spéciales, y compris le vol en 
formation, exécutées par des avions dans 
l'accomplissement d'une mission aérienne 
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militaire, et l'étude méthodique de la tac
tique aérienne, de la stratégie et du travail 
d'état-major. 

3. L'instruction navale est définie com
me comprenant les matières suivantes: l'or
ganisation générale, l'étude et la pratique 
de l'emploi des batiments de guerre ou des 
installat ions navales ainsi que l'étude ou 
l'utilisation de tous appareils et dispositifs 
d'entraînement qui s'y rapportent et qui 
sont en usage pour la conduite de la guerre 
navale, à l'exception de ceux qui sont nor
malement employés à des fins civiles; en 
outre, l'enseignement, la pratique et l'étude 
méthodique de la tactique navale, de la 
stratégie et du travail d'état-major, y com.. 
pris l'exécution de toutes les opérations et 
manoeuvres qui ne sont pas nécessaires à 
l'emploi pacifique des navires. 

C. Définition et liste du matériel de guerre 
( voir article 67) 

Le terme "matériel du guerre" aux fins 
du présent Traité s'applique à toutes les 
armes et munitions et à tout Ie matériel 
spécialement conçus et adaptés à des fins 
de guerre, qui sont énumérés ei-dessous. 

Les Puissances Alliées et Associées se ré
servent le droit d'amender périodiquement 
la liste, en la modifiant ou en la complé
tant, pour tenir compte des faits nouveaux 
qui pourront se produire dans Ie domaine 
de la science. 

Catégorie I. 
r. Fûsils, carabines, revolvers et pisto

lets de type militaire; canons de rechange 
pour ces armes et autres pièces détachées 
non aisément adaptables à un usage civil. 

2. Mitrailleuses, fusils de guerre auto
mat iques ou à répétition et pistolets mi
trailleurs; canons de rechange pour ces 
armes et autres pièces détachées non aisé
ment adaptables à un usage civil; affûts de 
mi trailleuses. 

3. Canons, obusiers, mortiers, canons 
spéciaux pour l'aviation; canons sans cu
lasse ou sans recul et lance-flammes; ca
nons de rechange pour ces armes et autres 
pièces détachées non aisément adaptables à 
un usage civil; affûts mobiles et supports 
fixes pour ces armes. 

4. L ance-fusées; mécanismes de lance
ment et de controle pour projectiles auto
moteurs et dirigés; supports pour ces ap
pai;:eils. 

5. Projectiles auto-moteurs et dirigés, 
projectiles, fusées, munitions et cartouches, 
chargés ou vides, pour les armes énumérées 
aux alinéas 1 à 4 ci-dessus, ainsi que fusées, 
étoupilles ou appareils servant à les faire 
exploser ou fonctionner, non compris les 
amorçages nécessaires pour les besoins ci
vils . 

6. Grenades, bombes, torpilles, mines, 
grenades sous-marines (charges de profon
deur) et matériel et charges incendiaires, 
chargés ou vides ; tous dispositifs permet
tant de les faire exploser ou fonctionner, 
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non compris les amorçages nécessaires pour 
les besoins civils. 

7. Baïonettes. 

Catégorie II. 
r. Véhicules de combat blindés; trains 

blindés qui techniquement ne peuvent être 
transformés en vue d'usages civils. 

2. Véhicules mécaniques ou auto-mo
teurs pour toutes les armes énumérées dans 
la catégorie I; chassis ou carrosseries mili
taires de types spéciaux, autres que ceux 
qui sont énumérés à l'alinéa 1 ci-dessus. 

3. - Blindages de plus de 3 pouces d'épais_ 
seur, employés dans la guerre à des usages 
de protection. 

Catégorie III. 
r. Système de pointage et de calcul pour 

Ie controle du tir, comprenant les appareils 
régleurs de tir et les appareils d'enregistre
ment; instruments de direction du tir; haus
ses de canon; viseurs de bombardement; 
régleurs de fusées; calibres pour la vérifica_ 
tion des canons et des instruments de con
trole du tir. 

2. Matériel de pontage d'assaut, bati
ments d'assaut et d'attaque. 

3. Dispositifs pour ruses de guerre, dis
positifs d'éblouissement et pièges. 

4. Equipement militaire du personnel des 
forces armées de caractère spécialisé, qui 
n'est pas aisément adaptable à des usages 
civils. 

Catégorie IV. 
r. Navires de guerre de toutes classes, y 

compris les navires transformés et les em
barcations conçus ou prévus pour leur ser
vice et leur appui, qui techniquement ne 
sont pas transformables en vue d'usages ci
vils, ainsi que les armes, blindages, muni
tions, avions ou tout autre équipement, ma
tériel, machines et installations, qui ne sont 
pas utilisés en temps de paix sur d'autres 
bateaux que les navires de guerre. 

2. Batiments de débarquement et véhi
cules ou matériel amphibies de toute na
ture; batiments d'assaut ou matériel d'as
saut de tout type, ainsi que catapultes ou 
autres appareils de mise à l'eau ou de lance_ 
ment d'avions, fusées, armes propulsées, ou 
tout autre projectile, instrument ou systè
me avec ou sans équipage et qu' ils soient 
guidés ou non. 

3. Navires, engins, armes, systèmes ou 
appareils de toute sorte, qu'ils soient sub
mersibles ou semi-submersibles, y compris 
les estacades spécialement conçues pour la 
défense des ports, à l'exception du matériel 
nécessaire pour la récupération, Ie sauve
tage et autres usages civils, ainsi que tout 
l'équipement, tous les accessoires, les pièces 
détachées, les dipositifs d 'expérimentation 
ou d'instruction, les instruments ou les in
stallations, qui peuvent être spécialement 
conçus en vue de la construction, du con
trole, de l'entretien ou du logement de ces 
navires, engins , armes, systèmes ou appa
reils. 
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Catégorie V. 
r. Aéronefs montés ou démontés, plus 

lourds ou plus légers que !'air, conçus ou 
adaptés en vue du combat aérien par l'em
ploi de mitrailleuses, de lance-fusées, d'ar
tillerie, ou en vue du transport ou du Jan
cement de bombes, ou qui sont pourvus de 
l'un quelconque des dispositifs figurant à 
l'alinéa 2 ei-dessous, ou qui, du fait de leur 
conception ou de leur construction, peu
v ent être aisément munis de l'un de ces 
dispositifs. 

2. Supports et bätis pour canons aériens, 
lancc-bombes, porte-torpilles et dispositifs 
de largage de bombes ou de torpilles, tou
relles et coupoles pour canons. 

3. Equipement spéialement conçu pour 
troupes aéroportées et utilisé seulement par 
ces troupes. 

4. Catapultes ou systèmes de lancement 
pour avions embarqués, avions terrestres ou 
hydravions; appareils de lancement de pro
jectiles volants. 

5. Ballons de barrage. 

Catégorie VI. 

Tous produits asphyxiants, mortels toxi
ques ou susceptibles de mettre hors de com
bat, destinés à des fins de guerre ou fabri
qués en quantités qui exc;èdent les besoins 
civils. 

Catégorie VII 
Propulseurs, explosifs, matériel pyrotech

nique ou gaz liquéfiés, destinés à la pro
pulsion, la charge, Ie remplissage du maté
riet de guerre décrit dans les catégories ci
dessus, ou à tout usage en liaison avec ce 
matériel, qui ne sont pas utilisables à des 
fins civiles ou qui sont fabriqués en quan
tités qui exèdent les besoins civils. 

Catégorie VIII 
Installations et outillages industriels spé

cialement conçus en vues de la production 
et de la conservation des produits et du 
matériel énumérés dans les catégories ci
dessus .et qui ne peuvent pas être techni
quement transformés à des fins civiles. 

D . Définition des termes ,;démilitarisa
tion et "démilitarise" 

(voir articles n, 14, 49 et article 3 de 
!'annexe VI) 

Aux fins du présent Traité les tennes 
"démilitarisation" et "démilitarisé" doivent 
s'entendre comme interdisant, sur Ie terri
toire et dans les eaux territoriales en cause, 
toutes installations et fortifications navales, 
militaires ou d'aviation militaire ainsi que 
leur armements, les obstacles artificiels, mi_ 
litaires, navals ou aériens, l'utilisation de 
bases par des unités militaires, navales ou 
d'aviation militaire ou Ie stationnement per
manent ou temporaire de ces mêmes unités; 
l'instruction militaire sous toutes ses formes 
et la fabrication du matériel de guerre. 
Cette interdiction ne vise pas Ie personnel 
de sécurité intérieure limité en nombre à 
l'exécution de täches de caractère intérieur 
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et pourvu d'armes qui peuvent être trans
portées et servies par une seule personne, 
ainsi que l'insl:ruction militaire nécessaire à 
un tel personne!. 

A'.NNEXE XIV 
Dispositions éc~nomiques et financières 

relatives aux territoires cédés 

1. L'Etat successeur recevra sans paie
ment les biens italiens d'Etat ou parasta
taux situés sur Ie territoire cédé en vertu 
du présent Traité, ainsi que toutes les ar
chives et tous les documents appropriés 
d'ordre administratif ou d ' intérêt historique 
concernant Ie territoire en question ou se 
rapportant à d es biens qui ont été transfé
rés en exécution du présent paragraphe. 

Au sens de la présente annexe, sont con
sidérés comme biens d'Etat ou pal'astataux: 
les biens et propriétés de l'Etat italien, des 
collectivités publiques locales, des établis
sements publics et des sociétés et associa
tions qui sont propriété publique ainsi que 
les biens et propriétés ayant appartenu au 
Parti Fasciste ou à des organisations auxi
liaires de ce Parti. 

2 . Tous les transferts de biens italiens 
d'Etat ou de biens italiens parastataux au 
sens du paragraphe 1 ci-dessus, qui ont été 
effectués après Ie 3 septembre 1943, seront 
considérés comme nuls et non avenus. Tou
tefois cette disposition ne s'appliquera pas 
aux opérations légales relatives à l'activité 
courante des organismes d'Etat ou parasta
taux dans la mesure ou il s'agit de la vente, 
dans des conditions nonnales, de marchan
dises que ces organismes produisent ou ven
dent habituellement en exécution d'arrange
ments commerciaux nonnaux ou dans Ie 
cours normal d'activités administratives de 
caractère public. 

3. Les cäbles sous-marins italiens qui re_ 
lient des points du territoire cédé, ou qui 
relient un point du territoire cédé à un 
point d'un autre territoire de l'Etat suc
cesseur, seront considérés comme des biens 
italiens situés dans Ie territoire cédé, en 
dépit du fait que certaines parties de ces 
cäbles peuvent se trouver hors des eaux ter
ritoriales. Les cäbles sous-marins italiens re
liant un point du territoire cédé à un point 
se trouvant en dehors de la juridiction de 
l'Etat successeur, seront considérés comme 
des biens italiens situés dans Ie territoire 
cédé, pour ce qui concerne les installations 
terminales et les parties de cäbles se trou
va.nt dans les eaux territoriales du territoire 
cédé 

4. Le Gouvernement italien remettra à 
l'Etat successeur tous les objets présentant 
un intérêt artistique, historique ou archéo
logique qui font partie du patrimoine cul
ture! du territoire cédé et qui, lorsque Ie 
territoire dont il s'agit se trouvait sous la 
domination italienne, en ont été enlevés sans 
paiement et sont détenus par Ie Gouverne
ment italien ou par des institutions publi
ques italiennes. 

5. L'Etat successeur procédera à léchan-
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ge contre sa propre monnaie des signes mo
nétaires italiens détenus sur Ie territoire 
cédé par des personnes physiques qui y 
maintiendront leur résidence ou par des 
personnes morales qui continueront d'y 
exercer leur activité. Toutes justifications 
pourront être demandées aux détenteurs sur 
!'origine des fons présentés à la conversion. 

6. Le Gouvernement de l'Etat succes
seur ne sera tenu de fournir aucune con
tribution pour Ie service de la Dette pu
blique italienne, mais il devra assumer les 
obligations de l'Etat italien à l'égard des 
porteurs de titres de cette D ette qui seront, 
soit des personnes physiques qui maintien
dron t leur résidence dans Ie territoire cédé, 
soit des personnes morales qui y conserve
ront leur siège social ou leur principal éta
blissement, pour autant que ces obligations 
correspondront à la partie de cette Dette 
dont les titres ont été émis avant Ie 10 juin 
1940 et qui est imputable à des travaux pu
blics et des services administratifs civils 
dont !edit territoire a bénéficié, mais qui 
n'est imputable ni directement ni indirecte
ment à des buts militaires. 

Toutes justifications pourront être de
mandées aux porteurs sur !'origine des titres . 

L'Etat successeur et l' ltalie détermine
ront par des arrangements la partie de la 
Dette publique italienne qui est visée dans 
Ie présent paragraphe et les méthodes à ap
pliquer pour l'exécution des ces dispositions. 

7. L'Etat successeur et l'ltalie régleront 
par des arrangements spéciaux les conditions 
dans lesquelles seront transférées à des 
organisations analogues de l'Etat successeur 
les obligations des organisations d 'assuran
ces sociales italiennes publiques ou privées 
à l'égard des habitants du territoire cédé, 
ainsi qu'une part proportionnelle des réser
ves accumulées par lesdites organisations. 

L'Etat successeur et l'Italie régleront éga. 
lement par des arrangements analogues les 
obligations des organisations d 'assurances 
sociales, publiques ou privées, dont Ie siège 
social est situé dans Ie territoire cédé, à 
l'égard des titulaires de polices ou des co
tisants qui résident en !talie. 

8. L'Italie restera tenue d 'assurer Ie paie
ment des pensions civiles ou militaires ac
quises, à la date d'entrée en vigueur du 
présent Traité, au service de l'Etat italien 
ou de collectivités publiques, municipales 
ou locales, par des personnes qui reçoivent 
la nationalité de l'Etat successeur en vertu 
du présent Traité; cette obligation s'étend 
aux droits à pension non encore échus. 
L'Etat successeur et l'ltalie régleront par des 
arrangements les conditions dans lesquelles 
l' ltalie s'aquittera de cette obligation. 

g. L es biens, droits et intérêts des res
sortissants italiens résidant d 'une façon per
manente dans les territoires cédés à la date 
d 'entrée en vigueur du présent Traité, se
ront respectés dans la m ême mesure que 
ceux des ressortissants de l'Etat successeur, 
à condition qu' ils aient été légalement ac
quis. 
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Les biens, droits et intérêts des autres 
res~ortissants i taliens et ceux des personnes 
morales de nationalité italienne qui sont 
situés dans Ie territoire cédé, pourvu qu'ils 
aient été légalement acquis, ne seront sou
mis qu'à telles dispositions législatives qui 
pourront être éventuellement appliquées 
d'une manière générale aux biens des per
sonnes physiques et morales de nationalité 
étrangère. 

Ces biens, droits et intérêts ne seront 
sujets ni à être retenus, ni à être liquidés en 
vertu de l'article 79 du présent Traité; ils 
seront restitués à leurs propriétaires libérés 
des effets de toutes mesures de cette na
ture et de toute autre mesure de transfert, 
d'administration forcée ou de séquestre pri
se au cours de la période s'étendant entre 
Ie 3 septembre 1943 et la date d'entrée en 
vigueur du présent Traité. 

10. Les personnes qui opteront pour la 
nationalité italienne et qui établiront leur 
résidence en !talie seront autorisées, après 
acquittement des dettes ou impositions dont 
elles pourraient être redevables sur Ie ter
ritoi re cédé, à emporter avec elles leurs 
biens meubles et à transférer les fonds 
qu'elles possèdent à condition que ces biens 
et ces fonds aient été légalement acquis. Le 
transfert des biens ne sera frappé d'aucun 
d roit d'exportation ou d 'importation. En ou
tre, ces personnes seront autorisées à vendre 
leurs biens meubles et immeubles dans les 
m êmes conditions que les ressortissants de 
l'Etat successeur. 

Le transfert des biens en !talie s'effec
tuera aux conditions et dans les limites con
venues entre l'Etat successeur et l'ltalie. 
Les conditions et détails dans lesquels s'ef
fectuera Ie transfert des fonds, y compris Ie 
produit des ventes, seront également fixés 
par accord. 

11. Les biens, droits et intérêts existant 
en !talie à la date d 'entrée en vigueur du 
présent Traité qui appartenaient à d'anciens 
ressortissants italiens, résidant dans les ter
ritoires cédés et qui sont devenus ressor
tissants d'un autre pays en vertu du présent 
Traité, seront respectés par l'ltalie dans la 
même mesure que les biens, droits et inté
rêts des ressortissants des Nations· Unies 
d'une façon générale. 

Ces personnes seront autorisées à effec
tuer Ie transfert et la liquidation de leurs 
biens, droits et intérêts dans les conditions 
prévues au paragraphe 10 ci-dessus. 

12. Les sociétés constituées conformé
ment à la législation italienne et dont Ie 
siège social est situé dans Ie territoire cédé, 
qui désirent transférér leur siège social en 
!talie, devront également être traitées con
formément aux dispositions du paragraphe 
10 de la présente annexe, à condition que 
plus de cinquante pour cent du capita! de 
la société appartienne à des personnes rési
dant normalement en dehors du territoire 
cédé ou à des personnes qui, en vertu du 
présent Traité, optent pour la nationalité 
italienne et transfèrent leur domicile en 
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Italie, à condition que la société exerce son 
acticvité en majeure partie hors du terri
toire cédé. • 

13. Les dettes des personnes résidant en 
Italie envers des personnes résidant dans Ie 
territoire cédé ou celles des personnes rési
dant dans Ie territoire cédé envers des per
sonnes résidant en !talie ne seront pas af
fectées par la cession. L'Etat successeur et 
l'Italie s'engagent à faciliter Ie règlement de 
ces obligations. Aux fins du présent para
graphe, Ie terme "personnes" s'applique aux 
personnes morales. 

14. Les biens situés dans Ie territoire 
cédé appartenant à l'une quelconque des 
Nations Unies ou à ses ressortissants qui 
n'auraient pas encore été libérés du séques
tre ou des mesures de contróle auxquels ils 
ont été soumis par !'!talie, ni restitués à 
leurs propriétaires, seront restitués dans 
l'état ou ils se trouvent actuellement. 

15. Le Gouvernement italien reconnaît 
que l'accord de Brioni, en date du 10 août 
1942, est nul et non avenu. Il s'engage à 
participer avec les autres signataires de l'ac
cord de Rome, en date du 29 mai 1923, à 
toutes négociations ayant pour objet d'intro
duire dans ses dispositions des modifications 
nécessaires en vue d'assurer un règlement 
équitable des annuités qu'il prévoit. 

16. L'Italie restituera les biens qui ont 
été illégalement enlevés des territoires cé
dés après Ie 3 septembre 1943 et transférés 
en !talie. Sauf disposition contraire de la 
presente annexe, l'exécution de cette obliga
tion sera régie par les paragraphes 2, 3, 4, 
5 et 6 de l' articlè 7 5. 

17. L ' Italie restituera à l'Etat successeur, 
dans les plus brefs délais possibles, tous na
vires détenus par l 'Etat ou par des ressortis
sants italiens, qui, au 3 septembre 1943, ap
partenaient soit à des personnes physiques 
résidant sur Ie territoire cédé et qui acquié
rent la nationalité de l'Etat successeur en 
vertu du présent Traité, soit à des person
nes morales de nationalité italienne qui ont 
et conserveront leur siège social sur Ie terri
toire cédé, exception faite des navires qui 
ont fait l'objet d'une vente effectuée de 
bonne foi. 

18. Les Etats successeurs et l'Italie con
cluront des accords répartissant d'une ma
nière iuste et équitable les biens de toute 
collectivité publique locale existante <lont 
Ie territoire se trouve divisé par une fron
tière établie en vertu du présent Traité et 
assurant Ie maintien de ceux des services 
communaux nécessaires aux habitants qui 
ne sont pas expressément visés par d'autres 
dispositions du Traité. 

Des accords analogues seront conclus pour 
répartir, d 'une manière juste et équitable, 
Ie matériel roulant et autre matériel de 
chemin de fer , ainsi que !'outillage des bas
sins et des ports et les bateaux affectés à 
leur service; des accords règleront égale
ment toutes autres questions d'ordre écono
mique en suspens qui ne sont pas visées par 
la présente annexe. 

19. Les dispositions de la présente an-
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nexe ne seront pas applicables aux ancien
nes colonies italiennes. Les dispositions éco
nomiques et financières qui leur seront ap
pliquées seront incluses dans les arrange
ments qui, aux termes de l'article 23 du 
présent traité, règleront Ie sort de ces ter
ritoires. 

ANNEXE XV 

Dispositions spéciales concernant 
certaines catégories de biens 

A. Propriété industrielle, ·Jittéraire et 
artistique. 

x. a. Un délai d'un an à compter de la 
date d 'entrée en vigueur du présent Traité 
sera accordé aux Puissances Alliées et As
sociées et à leurs ressortissants sans paie
ment de droits de prorogation ou autres 
sanctions quelconques, en vue de leur per
mettre d'accomplir tous les actes nécessaires 
pour l'obtention ou la conservation en Italie 
des droits de propriété industrielle, littéraire 
ou artistique, qui n'ont pu être accomplis 
par suite de l'existence de l'état de guerre. 

b. Les Puissances Alliées et Associées ou 
leurs ressortissants, qui auront fait, sur Ie 
territoire de l'une quelconque des Puissan
ces Alliées ou Associées, une demande, soit 
pour l'obtention d'un brevet ou l'enregistre_ 
ment d'un modèle d'utilité au plus tót douze 
mois avant !'ouverture des hostilités avec 
!'!talie ou au cours de celles-ci, soit pour 
l'en registrement d'un dessin industrie!, d'un 
modèle ou d'une marque de fabrique au 
plus tót six mois avant !'ouverture des 
hostilités avec !'!talie ou au cours de celles
ci , auront Ie droit, pendant · une période de 
douze mois à compter de la date d'entrée 
en vigueur du présent Traité, de demander 
des droits correspondants en !talie, avec un 
droit de priorité fondé sur Ie dépót anté
rieur de leur demande sur Ie territoire de 
cette Puissance Alliée ou Associée. 

c. Il sera accordé à chacune des Puis
sances Alliées ou Associées et à ses ressor
tissants. à partir de la date d'entrée en vi
gueur du présent Traité, un délai d'un an 
pendant lequel ils pourront engager des 
poursuites en !talie contre les personnes 
physiques ou morales auxquelles serait im
puté empiétement illégal sur leurs droits de 
propriété industrielle, littéraire ou artistique 
entre la date de !'ouverture des hostilités et 
celle de l'entrée en vigueur du présent 
Traité. 

2. Il ne sera pas tenu compte de la pé
riode comprise entre l'ouverture des hosti
lités et l'expiration du dix-huitième mois 
qui suivra la date d'entrée en vigueur du 
présent Traité dans la détermination de la 
période pendant laquelle un brevet d'inven
tion doit être exploité, ou pendant laquelle 
un modèle ou une marque de fabrique doit 
être utilisé. 

3. Il ne sera pas tenu compte de la pé
riode comprise entre !'ouverture des hostili
tés et la date d'entrée en vigueur du pré
sent Traité dans Ie calcul de la durée nor
male de validité des droits de propriété in-
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dustrielle, littéraire et artistique qui étaient 
en vigueur en !talie à !'ouverture des hosti
lités ou qui seront reconnus ou établis dans 
les conditions prévues à la partie A de la 
présente annexe, et qui appartiennent à 
l'une des Puissances Alliées ou Associées ou 
à ses desortissants. L a durée normale de va
lidité de ces droits sera, par conséquent, 
considérée comme automatiquement pro
longée en !talie, d'une nouvelle période cor
respondant à celle qui aura été ainsi exclue 
du décompte. 

4. Les dispositions précédentes concer
nant les droits en !talie des Puissances Al
liées et Associées et de leur ressortissonts, 
devront également s'appliquer aux droits de 
l'ltalie et de ses ressortissants dans les ter
ritoires des Puissances Alliées et Associées. 
Toutefois, aucune de ces dispositions ne 
donnera à l' Italie ou à ses ressortissants 
droit à un traitement plus favorable sur Ie 
territoire de l'une des Puissances Alliées ou 
Associées que celui qui est accordé, dans les 
mêmes cas, par cette Puissance à l'une 
quelconque des autres Nations Unies ou à 
ses ressortissants; l'ltalie ne sera pas non 
plus tenue, en vertu de ces dispositions , 
d 'accorder à l'une des Puissances Alliées ou 
Associeés ou à ses ressortissants, un traite
ment plus favorable que celui dont l 'Italie 
ou ses ressortissants bénéficient sur Ie terri
toire de cette Puissance relativement aux 
matières auxquelles s'appliquent les précé
dentes dispositions. 

s. Les tiers résidant sur Ie territoire de 
l'une quelconque des Puissances Alliées ou 
Associées ou sur Ie territoire italien, qui, 
avant la date d 'entrée en vigueur du pré
sent Traité, ont acquis de bonne foi des 
droits de propriété industrielle, litteraire ou 
artistique se trouvant en opposition avec 
des dro its rétablis en vertu de la partie A 
de la présente annexe ou avec des droits ob
tenus grace à la priorité qui leur est ac
cordée en vertu des présentes dispositions , 
ou qui, de bonne foi, ont fabriqué, publié, 
reproduit, utilisé ou vendu l'objet de ces 
droits, seront autorisés à continuer d'exer
ces les droits qu'ils avaient acquis de bonne 
foi et à poursuivre ou reprendre la fabrica
tion, la publication, la reproduction, l'utili
sation ou la vente qu'ils avaient entreprises 
de bonne foi , sans s'exposer à des poursuites 
pour empiétement . 

L 'autorisation sera donnée en !talie, sous 
la forme d'une licence sans exclusivité qui 
sera accordée à des conditions à fixer par 
entente entre les parties intéressées, ou, à 
défau t d'entente, par la commission de con
ciliation constituée en vertu de l'article 83 
du présent Traité. Toutefois, dans les terri
toires de chacune des Puissances Alliées ou 
Associées, les tiers de bonne foi bénéficie
ront de la protection qui est accordée, dans 
les cas analogues, aux tiers de bonne foi 
dont les droits sont en opposition avec 
ceux de ressortissants des autres Puissances 
Alliées et Associées. 

6. Aucune disposition de la partie A de 
la présente annexe ne devra être interprétée 
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comme donnant à l' Italie ou à ses ressortis
sants sur Ie territoire de l'une quelconque 
des Puissances Alliées ou Associées, des 
droits à des brevets ou à des modèles d'uti
lité pour des inventions relatives à un ar
ticle quelconque expressément désigné dans 
la définition du matériel de guerre figurant 
à !'annexe XIII du présent Traité, inventions 
qui ont été faites ou au sujet desquelles des 
demandes d'enregistrem ent ont été dépo
sées par !'!talie ou par l 'un de ses ressor
tissants . en !talie ou sur Ie territoire d'une 
autre Puissance de l'Axe ou· sur un terri
toire occupé par les forces de l' Axe, pen
dant Ie temps ou Ie territoire en question 
se trouvait sous Ie co ntrole des forces ou 
des autorités des Puissances de !'Axe. 

7. L ' I talie accordera également Ie béné
fice des dispositions précédentes de la pré
sente annexe aux Nations Unies , autres que 
les Puissances Alliées et Associées, dont les 
relations diplomatiques avec l'Italie ont 
été rompues pendant la guerre et qui s 'en
gageront à accorder à l'Italie les avantages 
confërés à ce pays en vertu desdites dispo
sitions. 

8. Aucune disposition de la partie A de 
la présente annexe ne doit s'entendre com
me étant en contradiction avec les articles 
78, 79 et 8r du présent Traité. 

B . Assurances. 
r. E xception faite des restrictions s'ap

pliquant aux assureurs en général, il ne sera 
fait aucun obstacle à la reprise par les 
assureurs qui sont ressortissants des Na
tions Unies de leurs anciens portefeuilles. 

2. Si un assureur, ressortissant d'une des 
Nations Unies, désire reprendre son activité 
professionnelle en !talie et s'il a valeur des 
dépots de garantie ou des réserves exigées 
en !talie des entreprises d'assurances pour 
l'exercice de leur activité a diminué du fait 
de la perte ou de la dépréciation des titres 
qui les constituaient, Ie Gouvernement ita
lien s 'engage à accepter, pendant une pé
riode de dix-huit mois , ce qu'il reste de ces 
titres comme satisfaisant entièrement aux 
prescriptions légales concemant les dépots 
et les réserves. 

A NEXE XVI 

Contrats, prescription, effets de commerce 

A. Contrats. 
r. Sauf exceptions énoncées dans les pa

ragraphes 2 et 3 ei-dessous, tout contrat 
ayant nécessité pour son exécution des rap
ports entre des parties qui sont · devenues 
ennemies au sens de la partie D de la pré
sente annexe, sera tenu pour résilié depuis 
Ie moment ou l'une quelconque des parties 
est devenue un ennemi. Toutefois, cette 
résiliation s'entendra sans préjudice des 
dispositions de l'article 8r du présent Trai
té; elle ne relèvera pas non plus l'une quel
conque des parties au contrat de l'obliga
tion de reserves les sommes perçues à titre 
d'avances ou d 'accomptes et pour lesquelles 
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la partie intéressée n'a pas foumi de contre_ 
partie. 

2. Nonobstant les dispositions du para
graphe 1 ci-dessus, les stipulations de tout 
contrat qui pourront être dissociées et dont 
l'exécution ne nécessitait pas de rapports 
entre les parties qui sont devenues ennemies 
au sens de la partie D de la présente an
nexe, ne seront pas résiliées et demeureront 
en vigueur sans préjudice des droits énon
cés à l'article 79 du présent Traité. Si les 
stipulations d'un contrat ne peuvent pas 
être ainsi dissociées, Ie contrat sera tenu 
comme étant intégralement résilié. Les dis
positions qui précèdent s'entendent sous ré
serve de l'application des lois, ordonnances 
et règlements nationaux édictés par telle 
des Puissances Alliées de la juridiction de 
laquelle relève Ie contrat ou l'une quelcon
que des parties au contrat, et sous réserve 
des stipulations du contrat. 

3. Aucune disposition de la partie A de 
la présente annexe ne sera considérée com
me annulant les transactions légalement ef
fectuées conformément à un contrat passé 
entre ennemis, si ces transactions ont été 
exécutées avec l'autorisation du Gouverne
ment d'une des Puissances Alliées ou As
sociées. 

4. Nonobstant les dispositions qui pré
cèdent, les contrats d'assurance et de réas
surance feront l'objet de conventions dis
tinctes entre Ie Gouvernement de la Puis
sance Alliée ou Associée intéressée et Ie 
Gouvernement italien. 

B. Prescription. 
1. Tous les délais de prescription ou de 

limitation du droit d'engager ou de pour
suivre une action judiciaire ou du droit de 
prendre des mesures conservatoires dans les 
rapports juridiques intéressant des person
nes ou des biens, mettant en cause des res
sortissants des Nations Unies et des res
sortissants italiens qui, en raison de l'état 
de guerre, n'ont pas pu engager ou pour
suivre une action judiciaire, ou accomplir 
les formalités nécessaires pour sauvegarder 
leurs droits, que ces délais aient commencé 
à courir avant ou après !'ouverture des 
hostilités, seront considérés comme ayant 
été suspendus pendant la durée de la guerre 
sur Ie territoire italien d'une part, et sur Ie 
territoire de celles Nations Unies qui, con
formément au principe de la réciprocité, 
accordent à l 'Italie Ie bénéfice des disposi
tions du présent paragraphe, d'autre part. 
Ces délais commenceront à courir dès la 
date d'entrée en vigueur du présent Traité. 
Les dispositions du présent paragraphe s'ap
pliqueront aux délais fixés pour Ie · dépöt 
des coupons d'intérêts ou de dividendes ou 
pour Ie dépöt, en vue du remboursement, 
des valeurs sorties au tirage ou rembours
ables pour tout autre motif. 

2. Lorsqu'en raison de l'inexécution d'un 
acte ou de l 'omission d'une formalité quel
conque pendant la guerre, des mesures 
d'exécution ont été prises sur Ie territoire 
italien au préjudice d'un ressortissant d'une 
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Nation Unie, Ie Gouvernement italien ré
tablira les droits lésés. Si Ie rétablissement 
de ces droits est impossible ou devait être 
inéquitable, Ie Gouvernement italien fera Ie 
nécessaire pour que l'intéressé reçoive telle 
compensation qui en l'occurence paraîtra 
juste et équitable. 

C . Effets de commerce. 
1. Dans les relations entre ennemis au

cun effet de commerce souscrit avant la 
guerre ne sera considéré comme n'étant plus 
valable pour la seule raison qu'il n'a pas 
été présenté à l'acceptation ou à l'encaisse
ment dans les délais precrits, ou que Ie tireur 
ou l'endosseur n'a pas été advisé dans ces dé
lais que l'effet en question n'a pas été ac
cepté ou payé, ou qu'il n'a pas été protesté 
dans lesdits délais , ou qu'une formalité quel
conque a été omise pendant la guerre. 

2. Si Ie délai au cours duquel un effet 
de commerce aurait dû être présente à l'ac
ceptation ou à l'encaissement, ou dans le
quel un avis de non-acceptation ou de non
paiement aurait dû être donné au tireur ou 
à l'endosseur, ou durant lequel l'effet aurait 
dû être protesté, est arrivé à expiration pen_ 
dant la guerre, et si la partie qui aurait dû 
présenter ou protester l'effet ou aviser dé
faut d'acceptation ou du défaut de paiement 
a omis de Ie faire pendant la guerre, il sera 
accordé un délai de trois mois au moins, à 
partir de la date d'entrée en vigueur du pré
sent Traité, pendant lequel il sera possible 

· de présenter ou de protester !edit effet ou 
de donner avis de son défaut d'acceptation 
ou de son défaut de paiement. 

3. Si une personne s'est obligée, soit 
avant, soit pendant la guerre, au paiement 
d'un effet de commerce, à la suite d'un en
gagement pris envers elle, par une autre 
personne devenue ultérieurement ennemie, 
celle-ci reste tenue, malgré !'ouverture des 
hostilités, de garantir la première des consé_ 
quences de son obligation. 

D . Dispositions spéciales. 
1. Aux fins de la présente annexe, les 

personnes physiques ou morales seront con
sidérées comme étant devenues ennemies à 
partir de la date ou tout commerce entre 
elles est devenu illégal, aux termes des !ais, 
ordonnances au règlements auxquels ces 
personnes au Ie contrat étaient soumis. 

2. Etant donné Ie système juridique des 
Etats-Unis d'Amérique, les dispositions de 
cette annexe ne s'appliqueront pas aux re
lations entre les Etats-Unis d'Amerique et 
l'ltalie. 

ANNEXE X'VII 

Tribunaux de prises et Jugements 

A. Tribunau x de prises. 
1. Chacune des Puissances Alliées ou 

Associées se réserve Ie ·droit d 'examiner, 
conformément à une procédure qu'elle fixe
ra, toutes décisions et ordonnances des Tri
bunaux de prises italiens rendues à la suite 
de procès mettant en cause les droits de 
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propriété de ses ressortissants et de recom
mander au Gouvernement italien de faire 
procéder à la révision de celles de ces dé
cisions ou ordonnances qui pourraient n'être 
pas conformes au droit international. 

2. L e Gouvernement italien s'engage à 
communiquer copie de tous les documents 
et pièces de ces procès, y compris les déci
sions prises et les ordonnances rendues, à 
accepter toutes recommandations formulées 
à la suite de !'examen de ces procès et à 
donner effet à ces recommandations. 

B. ]ugements. 
Le Gouvernement italien prendra les me

sures nècessaires pour permettre aux res
sortissants de !'une quelconque des Nations 
Unies , à tout moment dans un délai d'un 
an à compter de la date d'entrée en vigueur 
du présent Traité, d'intenter <levant les 
autorités italiennes compétentes une action 
en révision de tout jugement rendu par un 
tribunal italien entre Ie 10 juin 1940 et la 
date d'entrée en vigueur du présent Traité 
dans tout procés dans lequ el Ie ressortissant 
d'une des Nations Unies n'a pas été à même 
d'exposer sa cause d'une manière satisfai
sante, soit en qualité de demandeur, soit en 
qualité de défendeur. L e Gouvernement ita
lien prendra les m esures nécessaires pour 
que, lorsqu'un ressortissant d'une des Na
tions Unies a subi un préjudice du fait de 
tout jugement de cette nature, ce ressortis
sant soit rétabli dans la situation ou il se 
trouvait avant Ie prononcé du jugement ou 
reçoive telle compensation qui pourra, en la 
circonstance, ê tre juste et équitable. L'ex
pression "ressortissants des Nations Unies" 
comprend les sociétés ou associations orga
nisées ou constituées conformém ent à la 
législation de l'une quelconque des Nations 
Unies. 

En foi de quoi , les Plénipotentiaires sous
signés ont apposé leurs signatures et leurs 
cachets au bas du présent Traité. 

Fait à Paris, Ie dix février mil neuf cent 
quarante-sept, en langues française, an
glaise, russe et italienne. 

Pour l'Union des Républiques Soviétiques 
Socialist.es: 

V. MOLOTOV, 
A. BOGOMOLOV. 

Pour Ie Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d 'Irlande du Nord: 

ERNEST BEVIN, 
DUFF COOPER. 

Pour les Etats-Unis d 'Amérique: 
JAMES F . BYRNES, 
JEFFERSON CAFFERY. 

Pour la Chine: 
T. TAI. 

Pour la France: 
G. BIDAULT, 
F . BILLOUX, 
MARIUS MOUTET. 

Pour l'Australie: 
JOH. A. BEASLEY. 
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Pour la B elgique: 
P . H. SPAAK, 
J. GUILLAUME. 

Pour la République Soviétique de Bielo
russe 

K. KISSELEY. 
Pour Ie Brésil: 

F . DE CASTELLO-BRANCO CLARK. 

Pour Ie Canada: 
GEORGE P. VANIER. 

Pour la Tchécoslovaquie: 
JAN MASARYK, 
V. CLEMENTIS. 

Pour /'Ethiopië: 
EPHREM T. MEDHEN, 
TESFAE TEGUEGNE, 
A. Z. HEYWOT. 

Pour Ja Grèce: 
LEON V. MELAS, 
R. RAPHAEL. 

Pour /'Inde: 
S. E. RUNGANADHAN. 

Pour les Pays-Bas: 
A. W . L . TJARDA VAN STARKEN

BORGH. 
Pour la Nouvèlle Zélande: 

W. J . JORDAN. 
Pour la Pologne: 

Z. MODSELEWSKI. 
Pour Ja République Soviétique Socialiste 
d 'Ukraine: 

1. SENIN. 
Pour l'Union Sud-Africaine: 

W. G . PARMINTER. 
Pour la République Fédérative Populaire 
de Yougoslavie: · 

STANOJE S . SIMIC, 
RODOLJUB COLAKOVIC, 
Dr. PAVLE GREGORIC. 

Pour I' !talie: 
ANTONIO MELI LUPI DI 

SORAGNA. 

S. I 548 

15 December 1948. WET tot vaststeliing van 
de begroting van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen Burgerlij k Pen
sioenfonds voor het dienstiaar 1949. 

Bijl. Hand. IJ 48/ 49, rooo A ; 
Hand. IJ 48/49, bladz. 400; 
Bijl. Hand . l 48/ 49, rooo A ; 
Hand. 1 48/49, bladz. 83 . 

Gehele Dienst. . . . . . . . f 352 6rr 962 

Titel A. Gewone Dienst . . . . 
Titel B. Buitengewone Dienst 

S. I 549 

352 6r 1 962 
Nihil 

I5 December r948 . WET tot vaststelling 
van de begroting van het Staatsdrukke
rij- en Uitgeverijbedrijf voor het dienst
jaar 1949. 
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Bijl. Hand. II 48/49. 1000 F; 
Hand. Il 48/49, bladz. 400-401; 
Bijl. Hand. 1 48/ 49, 1000 F; 
Hand. 1 48/ 49, bladz. 83. 

S. I 550 
15 December 1948. WET tot wijziging van 

de begroting van de ontvangsten en uit
gaven van het Algemeen Burgerlijk Pen
sioenfonds voor het dien5tjaar 1947. 

Bijl. Hand. II 48/ 49, 1027; 
Hand. II 48/ 49, bladz. 400; 
Bijl. Hand. 1 48/ 49 , 1027; 
Hand. 1 48/49, bladz. 83. 

S. I 551 
15 December 1948. WET, houdende WIJZl

ging van de begroting van inkomsten en 
uitgaven van het Landbouw-Crisisfonds 
voor het dienstiaar 1947. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 846; 
Bijl. Hand. II 48/ 49, 846; 
Hand. II 48/ 49, bladz. 296-3u, 320; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 846; 
Hand. 1 48/49, bladz. 83. 

S. I 552 
15 December 1948. WET, houdende w11z1-

ging van de begroting van inkomsten en 
uitgaven van het Landbouw-Egalisatie
fonds voor het dienstjaar 1948. 

Bijl. Hand. II 47/48, 846; 
Bijl. Hand. II 48/ 49, 846; 
Hand. II 48/ 49, bladz. 296-3u, 320; 
Bijl. Hand. 1 48/ 49, 846; 
Hand. 1 48/ 49, bladz. 83. 

S. I 554 
16 December 1948. BESLUIT, houdende 

schorsing van het besluit van de raad 
der gemeente Noordgouwe van 16 No
vember 1948, strekkende tot uitbreiding 
van het hoofdbuizennet der N.V. Wa
terleiding-Maatschappij "Schouwen-Dui
veland". 

Geschorst tot 1 April 1949. 

S. I 555 
16 December 1948. BESLUIT, bepalende 

de bekendmaking in het Staatsblad van 
de Slotakte met bijbehorend Accoord 
van Londen d.d. 27 Juli 1946, betreffende 
de behandeling van aan Duitsers toebe
horende octrooien, alsmede van het 

· Protocol van Londen d.d. 17 Juli 1947 
tot wijziging van genoemd Accoord. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Gezien de Slotakte met bijbehorend Ac

coord van Londen d .d 27 Juli 1946, betref
fende de behandeling van aan Duitsers toe
behorende octrooien, tot welk accoord de 
navolgende staten alsnog toetraden: 

Bolivia op 13 December 1946, Chili op 31 
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December 1946, Cuba op 31 Juli 1947, de 
Dominifaanse Republiek op 31 December 
1946, Ecuador op 28 December 1946, Egypte 
op 30 Juli 1947, Ethiopië op 16 Mei 1947, 
Guatemala op 31 December 1946, Haïti op 
29 Juli 1947, Honduras op 31 Juli 1947, India 
op 4 November 1946, Iran op 31 December 
1946, Irak op 31 December 1946, Libanon 
op 31 December 1946, Nieuw-Zeeland op 
21 November 1946, Nicaragua op 9 Decem
ber 1946, Panama op 23 Juli 1946, Paraguay 
op 31 December 1946, Polen op 31 Decem
ber 1946, Salvador op 2 Augustus 1947, 
Syrië op 31 December 1946, Saoedie-Arabië 
op 14 Juni 1947, Turkije op 30 December 
1946, Venezuela op 23 December 1946 
en Yougoslavië op 30 December 1946; 

en welk Accoord van toepassing werd ver
klaard op de navolgende gebiedsdelen: 

24 December 1946 op: Brits Guinea, Brits 
Honduras, Nyassaland, Sarawak, Singapore 
Goudkust, Kenya, Zuid-Rhodesia, Trinidad, 
Uganda en de Eilanden boven de Wind; 

31 December 1946 op: Newfoundland ; , 
19 Mei 1947 op: Cetylon, de Falkland eilan

den, Nigeria, Noord-Rhodesia, Palestina en 
Tanganyika; 

22 Augustus 1947 op: Jamaica en Zanzi
bar; 

22 November 1947 op: de Belgische Congo 
en Ruanda-Urundi; 

en gezien het Protocol van Londen d.d. 
17 Juli 1947 tot wijziging van genoemd Ac
coord van 27-:Juli 1946, van welke stukken een 
afdruk en een vertaling bij dit Besluit zijn 
gevoegd;* 

Overwegende, dat opgeroeid Accoord op 
30 November 1946, en het Protocol op 17 
Juli 1947, mede voor Nederland, zijn in wer
king getreden; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 9 December 194·8, 
Kabinet en Protocol, No. 132834; 

Heb ben goedgevonden en verstaan: 
Bovengenoemde Slotakte met bijbehorend 

Accoord van Londen d.d. 27 Juli 1946 en het 
Protocol van Londen d.d. 17 Juli 1947, als
mede de vertaling daarvan, te doen bekend
maken door plaatsing van dit besluit in het 
Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voorzoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdijk, 16 December 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Buiten/. Zaken, STIKKER. 

( Uitgeg. 25 Januari 1949,) 

VERTALING. 

Slotactt van de Conferentie, die werd 
belegd op uitnodiging van de Regeringen van 
de Franse Republiek, het Verenigd Konin
krijk en de Verenigde Staten van Amerika 
en gehouden te Londen van 15 tot 27 Juli 
1946, 

Londen, z5-27 Juli z946 

* De Engelse en de Franse tekst zijn niet 
opgenomen. 
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De volgende delegaties namen aan de 
Conferentie deel: 
Regering dan Australië 

Gedelegeerden 
H . F. E. Whitlam 
L.B. Davies 

Regering van België 
Gedelegeerden 

J. Hamels 
Baron de Lettenhove 

Regering van Canada 
Gedelegeerden Dr. E . H. Coleman 

Adviseurs K. J. Burbridge 
P. H. Russell 

Regering van Tsjechoslowakije 
Gedelegeerden Celestin Simr 

Frank Kafka 
Adviseurs V. Sedlacek 

B. Stuchly 
J. Rieger 
F. Vohryzek 
J. Vojacek 

Regering van Denemarken 
Gedelegeerden N. J. Ehrenreich-Hansen 

Dagmar Simonsen 
Adviseurs Julie Olsen 

Regering van de Franse Republiek 
Gedelegeerden R . Monmayou 

E. Mathon 
Adviseurs P. Dreyfus 

0. Pichot 
Regering van Luxemburg 
Gedelegeerden A . de Muyser 
Regering van Nederland 

Gedelegeerden Dr. H . Gelissen 
Mr. J. Dijckmeester 

Adviseurs J. Al 
Dr. J. M. Fehmers 
Dr. A. Koerts 
Dr. H. Jonker 

Regering van Noorwegen 
Gedelegeerden Bredo Stabell 

Dr. Harald Aarflot 
Adviseurs Jacques Raeder 

Johan Helgeland 
Regering van de Unie van Zuid-Afrika 

Gedelegeerden G. D. Louw 
E. Swart 
of D . B. Sole 

Regering van het Verenigd Koninkrijk 
Gedelegeerden Sir Harold Saunders 

B. G. Crewe 
Adviseurs ] . L. Blake 

Regering van de Verenigde Staten van Amerika 
Gedelegeerden Casper W. Ooms 

Adviseurs Bennett Bosky 
Francis Btown 
John Green 
Howland H. Sargeant 
James Simsarian 
Robert Terrill 

Tot voorzitter van de Conferentie werd 
gekozen Sir Harold Saunders (Verenigd 
Koninkrijk) en tot secretarissen H. W. Clarke 
en T. H. Mobbs. 

De Conferentie stelde een Accoord op, 
waarvan de tekst is opgenomen in de bijlage 
van deze Slotacte. Dit Accoord werd getekend 
namens de Regeringen van de Franse Repu
bliek, Nederland, het Verenigd Koninkrijk 
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en de Verenigde Staten van Amerika. Voor 
alle andere Regeringen die ter Conferentie 
waren vertegenwoordigd, staat tot 31 Decem
ber 1946 gelegenheid open het Accoord te on
dertekenen. De Regeringen van andere leden 
der Verenigde Naties of van neutrale landen 
kunnen eveneens tot dit Accoord toetreden. 
De delegaties van Australië, Canada, Tsjecho
slowakije en de Unie van Zuid-Afrika zullen 
haar Regeringen adviseren het Accoord te 
ondertekenen. 

De volgende resoluties werden op de Con
ferentie aangenomen: 

Resolutie 1 

Ten einde de uitvoering van het in de bij
lage opgenomen Accoord mogelijk te maken 
verbindt iedere Regering, wier delegatie deze 
Slotacte heeft ondertekend, zich om van 
1 Augustus 1946 af tot het tijdstip, waarop 
zij besluit het Accoord wel of niet te onder
tekenen, noch haar rechten tot het verlenen 
van licenties op de octrooien, waarop het Ac
coord betrekking heeft, te verkopen, over te 
dagen of op enigerlei wijze te beperken , noch 
met betrekking tot deze octrooien iets te doen, 
wat haar in de mogelijkheid om de bepalingen 
van dit Accoord na te komen zou kunnen 
belemmeren . 

Iedere Regering die besluit dit Accoord 
niet te ondertekenen, zal haar beslissing on
middellijk mededelen aan de Regering van 
het Verenigd Koninkrijk, die deze kennisge
ving aan alle andere ter Conferentie vertegen
woordigde Regeringen zal overbrengen. 

De delegatie van Australië wenst vast te 
leggen, dat zij, hoewel ten volle met deze 
Resolutie instemmend, niet bevoegd was de 
Regering van Australië te binden. 

Resolutie 2 

Elke delegatie zal haar Regering adviseren 
om haar gedelegeerden bij de"Intergeallieerde 
Organisatie voor Herstelbetalingen" op te 
dragen de navolgende voorstellen te steunen: 

:i. dat het aandeel in de herstelbetalingen 
van een Regering , die tot het in de bijlage 
opgenomen Accoord is toegetreden, bij de 
u itvoering van de Overeenkomst van Parijs 
betreffende de herstelbetalingen niet zal 
worden verminderd met de waarde van 
Duitse rechten op of belangen bij octrooien, 
d ie door de Regering zijn verleend en om niet 
ter beschikking zijn gesteld op de voet van de 
artikelen I en 2 van het Accoord, en 

b. dat, ingeval voor Duitse rechten op of 
belangen bij deze octrooien door een Rege
ring, die tot het Accoord is toegetreden, ver
goedingen, in een of andere vorm, zijn of 
zullen worden ontvangen, de ,.Intergealli
eerde Organisatie voor Herstelbetalingen" 
zal overwegen, of en, zo ja, in hoeverre het 
aandeel in de herstelbetalingen van de be
trokken Regering uit dien hoofde zal worden 
verminderd. 

De delegaties van België, Denemarken, 
Luxemburg en Noorwegen wensten vast te 
leggen, dat zij deze Resolutie zo innig ver
bonden achtten met het Accoord, dat het 
standpunt van haar Regeringen met betrek
king tot deze Resolutie ervan zou afhangen, 
of zij bereid waren het Accoord te onderteke
nen. 
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De Conferentie besloot ook het volgende 
vast te leggen: 

1. Behoudens de verklaringen van de 
Franse delegatie en van die van het Verenigd 
Koninkrijk, zoals deze hieronder zijn opge
nomen, is het de opvatting van alle delegaties 
ter Conferentie, dat het plan, dat thans 
wordt gevolgd bij het verkrijgen, analyseren 
en onder het publiek verspreiden van Duitse 
technische wetenschap en "technische vak
kennis", van groot algemeen nut is gebleken 
en ook verder dient te worden gevolgd. Daar
toe aangespoord door andere delegaties zul
len de gedelegeerden van Frankrijk en van de 
Verenigde Staten er bij hun Regeringen op 
aandringen de militaire bezettingsautoritei
ten in Duitsland uit te nodigen tot een on
verwijld onderzoek van de mogelijkheid om 
bij de uitvoering van dit plan zoveel mogelijk 
deskundig technisch personeel en materiaal 
te gebruiken, dat de andere ter Conferentie 
vertegenwoordigde Regeringen kunnen ver
schaffen. 

2. Hoewel de delegatie van het Verenigd 
Koninkrijk het standpunt deelde, dat het 
thans gevolgde plan van groot nut is gebleken 
en verklaarde, dat de Regering van het Ver
enigd Koninkrijk zou voortgaan alle uit 
Duitsland ontvangen inlichtingen van deze 
aard bekend te maken, kon zij niet haar mede
werking verlenen aan enige aanbeveling over 
deze aangelegenheid, aangezien er geen tijd 
was geweest overleg te plegen met de bezet
tingsautoriteiten in Duitsland, hetgeen de 
Regering van het Verenigd Koninkrijk nood
zakelijk achtte. 

3. De Franse delegatie voegde er aan toe, 
hoewel zij geheel kon instemmen met hetgeen 
hierboven is opgenomen onder 1, dat op dit 
stuk uiteraard de kwestie der wederkerigheid 
in aanmerking moest worden genomen. 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden 
deze Slotakte hebben ondertekend. 

Opgemaakt te Londen, 27 Juli 1946, in de 
Engelse en Franse taal, met dien verstande , 
dat beide teksten authentiek zijn, in een en
kel exemplaar, dat zal berusten in de archie
ven van het Verenigd Koninkrijk . 

De Regering van het Verenigd Koninkrijk 
zal aan alle ter Conferentie vertegenwoordigde 
Regeringen gewaarmerkte afschriften van 
deze Slotacte doen toekomen. 
Voor Australië: 

L . B. DAVlES. 

Voor België: 
BARON A. KERVYN DE LETTENHOVE. 

Voor Canada: 
E . H. COLEMAN. 
K. ] . BURBRIDGE. 

Voor Tsjechoslowakije: 
CELESTIN S!MR. 
DR. FRANK KAFKA . 

Voor Denemarken: 
N. ]. EHRENREICH-HANSEN. 
DAGMAR S!MONSEN. 
]UKIE OLSEN. 

Voor de Franse Republiek: 
R. MoNMAYOU. 
E. MATHON. 
P. DREYFUS. 

Voor Luxemburg: 
A. J . CLASEN. 

Voor Nederland: 
DIJCKMEESTER. 

Voor No'orwegen: 
BREDO STABELL. 
HARALD AARFLOT. 
JAC. RAEDER. 
JOHAN HELGELAND. 
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Voor de Unie van Zuid-Afrika: 
D. B. SoLE. 

Voor het Verenigd Koninkrijk: 
HAROLD L. SAUNDERS. 
B. G. CREWE. 
J. L. BLAKE. 

Voor de Verenigde Staten van Amerika : 
CASPER W. OOMS. 
ROBERT P. TERRIKLL. 
BENNETT BOSKEY. 
HOWLAND H. SARGEANT. 
JOHN C. GREEN. 

ACCOORD BE'l'REFFENDE DE BE HAN -
DELING VAN AAN DUITSERS TOEBE

HORENDE OCTROOIEN 

L onden , 27 Juli 1946 

De Regeringen, in wier naam het onder
havige Accoord is getekend; 

Overwegende dat het wenselijk is rege
lingen te treffen met betrekking tot octrooien, 
die voorheen Duits eigendom waren en thans 
aan haar toebehoren of onder haar beheer 
staan; 

Zijn overeengekomen als volgt: 
Art. 1. Onverminderd het bepaalde in 

de volgende artikelen, verbindt iedere tot 
dit Accoord toegetreden Regering zich alle 
door haar verleende octrooien, die voorheen 
geheel aan Duitsers toebehoorden en thans 
ingevolge de algemene wetten en u itvoerings
regelingen betreffende aan Duitsers toebe
horend vermogen haar eigendom zijn of onder 
haar beheer staan en die niet zijn vervallen 
of ter beschikking van het J>Ubliek gesteld, 
ter beschikking van het pub1iek te stellen of 
publiek eigendom te maken of er voortdurend 
ten behoeve van de onderdanen van alle tot 
dit Acrnord toegetreden Regeringen om niet 
licenties op te verlenen. 

Art. 2. Ingeval een tot dit Accoord toe
getreden Regering hetzij door het verlenen van 
licenties, hetzij op andere wijze, voor haar 
eigen onderdanen rechten, voortvloeiende 
uit andere dan in de in artikel 1 bedoelde 
octrooien, waar voorheen een Duits belang 
bij was betrokken, verkrijgbaar stelt, zullen 
voor de onderdanen van alle tot dit Accoord 
toegetreden Regeringen zodanige rechten op 
dezelfde voorwaarden als voor de onderdanen 
van eerstbedoelde Regering verkrijgbaar 
worden gesteld. 

Art. 3. Onverminderd het bepaalde in 
artikel 4, zullen alle overeenkomstig artikel 1 
verleende licenties en, ingeval de Regering 
hierin niet wordt verhinderd door de voor
waarden van het octrooi, de licentie of enig 
ander recht, dat zij verkrijgt, alle overeen
komstig artikel 2 verleende licenties het 
recht medebrengen de in het octrooi besloten 
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uitvindingen in toepassing te brengen en aan 
te wenden en de onder de uitvinding vallende. 
voortbrengselen te vervaardigen, gebruiken 
en verkopen, ongeacht waar zodanige voort
brengselen zijn vervaardigd. 

Art. 4. De bepalingen van de artikelen l 
en 2 zullen onaangetast laten het recht van 
iedere Reg~ring om passende voorzieningen 
te treffen ter bescherming en tot behoud van 
eigendomsrechten, licenties of andere rechten 
op of belangen bij octrooien, die vóór 1 Augus
tus 1946 op wettige wijze zijn verleend aan 
of verkregen door een niet-Duitser. Een vóór 
1 Augustus 1946 verleende uitsluitende licen
tie mag worden beschermd door gedurende 
de tijd , dat zulk een uitsluitende licentie van 
kracht is, de verlening van enige nieuwe licen

. tie te weigeren en een niet uitsluitende licen-
tie mag worden beschermd door nieuwe licen
ties onder dezelfde voorwaarden te verlenen 
als waaronder de bestaande is verleend. 

Art. 5. VoordetoepassingvanditAccoord 
mag iedere Regering als niet aan Duitsers 
behorend beschouwen octrooien of belangen 
bij octrooien, welke toebehoren aan speciale 
groepen van personen (zoals Duitsers, die 
buiten Duitsland wonen, Duitse vluchtelin
gen enz). wier vermogen door die Regering 
is uitgezonderd of in de toekomst zal worden 
uitgezonderd van de algemene wetten en 
uitvoeringsregelingen betreffende aan Duit
sers behorend vermogen. 

Art. 6. Ten einde het doel van dit Ac
coord te bereiken en te voorzien in de uit
wisseling van inlichtingen door middel van 
een centraal bureau, zal de Regering van de 
Franse Republiek de nodige voorzieningen 
treffen om de rapporten der tot dit Accoord 
toegetreden Regeringen te ontvangen en te 
verspreiden en om aangelegenheden betref
fende dit Accoord, die van gemeenschappe
lijk belang zijn, ter kennis van deze Rege
ringen te brengen. 

Art. 7. Iedere tot dit Accoord toegetreden 
Regering zal te spoedigste aan het in artikel 
6 bedoelde centrale bureau ter doorzending 
aan de andere tot dit Accoord toegetreden 
Regeringen ee lijst verschaffen van alle 
voorheen geheel of gedeeltelijk aan Duitsers 
toebehorende octrooien, die voor de onder
danen dezer Regeringen niet verkrijgbaar 
worden gesteld door ze voor het publiek vrij 
te geven of door er om niet licenties op te ver
lenen, tezamen met een opgave van de licen
ties op en de niet-Duitse belangen bij deze 
octrooien. Bovendien zullen de Regeringen, 
die daartoe zonder bezwaar in staat zijn , een 
lijst verstrekken van alle in dit Accoord be
doèlde octrooien, die nog van kracht zijn en 
in aanmerking komen om er om niet licen
ties op te verlenen, zomede van alle in dit 
Accoord bedoelde octrooien, die zijn verval
len of ter beschikking van het publiek zijn 
gesteld. 

Art. 8. Voor iedere Regering, die op de 
Conferentie te Londen was vertegenwoordigd, 
staat tot 31 December 1946 de gelegenheid 
open het Accoord te ondertekenen. De Rege
ring van het Verenigd Koninkrijk zal aan 
alle andere ter Conferentie vertegenwoordig
de Regeringen mededelen, uit naam van welke 
Regeringen het Accoord is ondertekend. 

Art. 9. De Regering van enig ander land, 
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lid der Verenigde Naties, of van enig land, 
dat gedurende de tweede wereldoorlog neu
traal is gebleven, kan tot dit Accoord toe
treden door de aanvaarding van hetzelve 
vóór 1 Januari 1947 ter kennis van de Rege
ring van het Verenigd Koninkrijk te brengen. 
De Regering van het Verenigd Koninkrijk 
zal aan alle Regeringen, die op de Conferentie 
te Londen inzake de aan Duitsers toebehoren
de octrooien waren vertegenwoordigd of die 
overeenkomstig het bepaalde in dit artikel 
tot dit Accoord zijn toegetreden, mededeling 
doen van alle aanvaardingen, die op deze 
wijze te harer kennis zijn gebracht. 

Art. 10. Iedere tot dit Accoord toegetre
den ~ egering kan het door middel van een 
mededeling, gericht aan de R egering van het 
Verenigd Koninkrijk , uitbreiden tot haar 
ko)oniën , overzeese gebieden, of gebiedsdelen, 
welke zij onder haar bescherming of gezag 
heeft, dan wel onder mandaat bestuurt. 

De Regering van het Verenigd Koninkrijk 
zal iedere mededeling. welke zij ingevolge 
dit artikel ontvangt, ter kennis brengen van 
alle andere tot dit Accoord toegetreden Rege
ringen. 

Art. 11. Dit Accoord treedt in werking, 
zodra het is ondertekend of aanvaard door de 
Regeringen van de Franse Republiek, het 
Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten 
van Amerika en vier andere landen. 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, 
naar behoren daartoe gemachtigd, het onder
havige Accoord hebben ondertekend. 

Opgemaakt te Londen op 27 Juli 1946, 
in de Engelse en Franse taal, met dien ver
stande, dat beide teksten authentiejk zijn, 
in een enk.el exemplaar, dat zal berusten in 
de archieven van het Verenigd Koninkrijk. 
De Regering van het Verenigd Koninkrijk 
zal gewaarmerkte afschriften van dit Accoord 
doen toekomen aan alle op de Conferentie 
te Londen inzake de aan Duitsers toebehoren
de octrooien vertegenwoordigde Regeringen 
en aan alle Regeringen, die tot dit Accoord 
kunnen toetreden op grond van het bepaalde 
in artikel 9. 

Voor de Regering van België : 
G. WALRAVENS, 

Voor de Regering van Canada: 
N. A. ROBERTSON. 

Voor de Regering van Tsjechoslowakije: 
MAX. LOBKOWICZ. 

Voor de Regering van Denemarken : 
E. SCHRAM-NlELSEN. 

Voor de Regering van de Franse Republiek: 
R. MONMAYOU. 
E. MATHON. 

Voor de Regering van Luxemburg : 
A. J . CLASEN. 

Voor de Regering van Nederland : 
DlJKCMEESTER. 

Voor de Regering van Noorwegen : 
REIDAR SOLUM. 

Voor de Regering van de Unie van Zuid-Afri
ka: 

E uGENE K. ScALLAN. 
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Voor de Regering van het Verenigd Konink
rijk: 

HAROLD L. SAUNDERS. 
B. G. CREWE. 

Voor de Regering van de Verenigde Staten 
van Amerika: 

ÇASPER W. OOMS. 

PROTOCOL TO'f WIJZIGING VAN HET 
ACCOORD VAN 27 JULI 1946, BETREF
FENDE DE AAN DUITSERS TOEBE-

HORENDE OCTROOIEN 

Londen, 17 Juli 1947 

De Regeringen, die zijn toegetreden tot 
het op 27 Juli 1946 te Londen opgestelde 
Internationaal Accoord betreffende de aan 
Duitsers toebehorende octrooien; 

Overwegende dat het wenselijk ishetvoren
genoemde Accoord in sommige opzichten te 
wijzigen; 

Zijn overeengekomen als volgt: 
Art. 1. Artikel 3 van het op 27 Juli 1946 

te Londen opgestelde Internationaal Accoord 
betreffende de aan Duitsers toebehorende 
octrooien wordt gewijzigd in dier voege, dat 
de woorden "ongeacht waar zodanige voort
brengselen zijn vervaardigd" worden ver
vangen door de woorden "mits zodanige 
voortbrengselen zijn vervaardigd in een land 
of gebiedsdeel, waar het Accoord geldt." 

Art, 2. Artikel 9 van het hiervorenge
noemde Accoord wordt gelezen: 

"De Regering van enig andere land, lid der 
Verenigde Naties, of van enig land, dat ge
durende de tweede wereldoorlog neutraal is 
gebleven, kan tot dit Accoord toetreden•door 
de Regering van het Verenigd Koninkrijk van 
haar aanvaarding van hetzelfde kennis te 
geven vóór 31 Juli 1947. De Regering van h·et 
Verenigd Koninkrijk zal alle Regeringen, die 
op de Conferentie te Londen inzake de aan 
Duitsers toebehorende octrooien waren ver
tegenwoordigd, of die overeenkomstig het 
bepaalde in dit artikel tot dit Accoord zijn 
toegetreden, mededeling doen van alle aan
vaardingen. die op deze wijze te harer kennis 
zijn gebracht. 

Iedere Regering, die dit Accoord aanvaardt 
tussên I Januari 1947 en 31 Juli 1947, ver
bindt zich om, bij de uitoefening van het 
haar in artikel 4 toegekende recht, geen rech
ten of belangen te beschermen of in stand te 
houden, die na I Augustus 1946 zijn verleend 
of verkregen door een niet-Duitser.". 

Ten blijke waarvan de ondergetekenden, 
naar behoren daartoe gemachtigd door hun 
onderscheidene Regeringen, het onderhavige 
Protocol hebben ondertekend. 

Opgemaakt te Londen op 17 Juli 1947, in 
de Engelse en Franse taal, met dien verstande, 
dat beide teksten authentiek zijn, in een 
enkel exemplaar, dat zal berusten in de ar
chieven van de Regering van het Verenigd 
Koninkrijk. 

De Regering van het Verenigd Koninkrijk 
zal gewaarmerkte àfschriften van dit Pro
tocol doen toekomen aan alle Regeringen 
die op de Londense Conferentie inzake de aan 
Duitsers toebehorende octrooien waren ver-
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tegenwoordigd, alsmede aan iedere Regering, 
die is toegetreden tot dit Accoord of op grond 
van het bepaalde in artikel 9 daarvan, zoals 
dit hierbij is gewijzigd, gerechtigd is daartoe 
toe te treden. 

(Voor de ondertekeningen, zie de Engelse 
en Franse tekst.) 
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z7 December z948. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het tijdstip waarop de 
wet van 15 December 1948 tot verho
ging van de opbrengst van enkele be
lastingen (Staatsblad No. I 546) in 
werking treedt. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 16 December 1948, no. 175, 
Afdeling Accijncen; 

Gezien artikel 5 van de wet van 15 De
cember 1948, (Staatsblad No. I 546); 

H ebben goedgevonden en verstaan: 
Art, 1. De wet van 15 December 1948, 

(Staatsblad No. I 546), treedt, onvermin
derd het bepaalde in de aanhef van artikel 
1 dier wet, in werking met ·ingang van de 
tweede dag volgende op die van de dag
tekening van het Staatsblad, waarin dit be
sluit is geplaatst. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag volgende op die 
van de dagtekening van het Staatsblad, 
waarin het is geplaatst. 

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

Soestdijk, 17 December 1948. 

JULIANA. 
De Min. v-an Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. z8 Dec. z948). 

S. I 558 

17December 1948. BESLUIT, houdende ver
lenging van de geldigheidsduur van• de 
Wet Gebruik Vervoermiddelen 1939. 

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

Verkeer en Waterstaat, van Oorlog, van 
Marine a. i. en van Binnenlandse Zaken van 
10 November 1948, N°. 51018/627, Directo
raat-Generaal van het Verkeer, Afdeling 
Vervoerwezen, Bureau Juridische Zaken; 

Gelet op artikel 8 van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939; 

De Raad van State gehoord (advies van 7 
December 1948, N°. 32); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ters van Verkeer en Waterstaat, van Oorlog, 
van Marine a. i. en van Binnenlandse Zaken 
van 9 December 1948, N°. 55604/627, Direc
toraat-Generaal van het Verkeer, Afdeling 
Vervoerwezen, Bureau Juridische Zaken; 

Hebben goedgevonden en verstaan; 

82 
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Enig artikel 
De bepalingen van de Wet Gebruik Ver

voermiddelen 1939 treden weder in werking 
met ingang van l Januari 1949. 

Onze Ministers van Verkeer en Waterstaat, 
van Oorlog, van Marine en van Binnenlandse 
Zaken zijn, ieder voor zover hem aangaat, 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in het Staatsblad en de Nederlandse Staats
courant zzl worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Raad 
van State . 

Soestdijk, 17 December 1948. 
JULIANA. 

De Min. v. Verkeer en Waterstaat 
D. G. W. SPITZEN. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

De Minister van Marine a.i., ScHOKKlNG. 

De Min. v. Binnen[. Z., J. H. v. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 31 December 1948). 
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IB December I948. BESLUIT, houdende 
vaststelling van nadere bepalingen om
trent het vervoer van brandbare vloei
stoffen op de Rijn. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers 

van Verkeer en Waterstaat van 5 Juli 1948 
no. 130.688, Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart en van Buitenlandse Zaken 
van 6 Juli 1948 no. 73922, Afdeling Ver
keer en Grote Rivieren; 

Gezien de door de Centrale Commissie 
voor de Rijnvaart in haar zitting in No
vember 1947 aanvaarde resolutie inzake het 
Internationaal Reglement nopens het ver
voer van brandbare v loeistoffen op de 
binnenwateren; 

Gelet op de artikelen 1, 32 en 46 der her
ziene acte omtrent de Rijnvaart van 17 
October 1868, voor zoveel nodig goedge
keurd bij de wet van 4 April 1869 (Staats
blad no. 37); 

De Raad van State gehoord (advies van 
19 October 1948, no. 26); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nisters van Verkeer en Waterstaat en van 
Buitenlandse Zaken van 22 November 1948 
no. i:53618, Directoraat-Generaal van 
Scheepvaart; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
Art. 1. Het Koninklijk besluit tot be

krachtiging van politiebelangen op het ver
voer van petroleum en haar distillatiepro
ducten in tankschepen op de Rijn van 2 

Mei 1905 (Staatsblad no. 131), zoals ge
wijzigd en aangevuld, laatstelijk bekrachtigd 
bij Koninklijk besluit van 7 Februari 1931 
(Staatsblad no. 49), wordt ingetrokken. 

Art. 2. Het Konin klijk besluit tot be
k rachtiging van politiebelangen op het 
vervoer van licht-ontvlambare, niet ontplof
bare stoffen op de Rijn van 23 Maart 1903 
(Staatsblad no. 89), mede gewijzigd en 
aangevuld, laatstelijk bekrachtigd bij Ko-
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ninklijk besluit van 8 Augustus 1913 
(Staatsblad no. 348), wordt nader gewijzigd 
als volgt : 

I. Artikel 1 wordt gelezen als volgt: 
"Als lichtontvlambaar in de zin dezer 

verordening gelden de volgende stoffen: 
a. zwavelaether (aethylaether) collodium 

en zwavelkoolstof (zwavelalcohol); 
b . rood rokend salpeterzuur; 
c. witte en gele alsmede rode (amor-

phe) phosphorus; 
d. Buchersche extinctuurs; 
e. calciumcarbid." 
II Artikel 2 vervalt. 
III. Artikel 3 wordt gelezen als volgt : 
,,Zwavelaether (aethylaether) alsook col-

lodium mogen slechts in volkomen dicht ge_ 
sloten glazen of metalen flessen verzonden 
worden. De inpakking, zowel bij gebruik 
van metalen als van glazen flessen, moet in
geval van vereniging van meer dan één 
stuk in één collo, overeenkomstig de onder 
1 en in geval van inpakking van slechts één 
fles tegelijk, overeenkomstig de onder 2 ge
geven voorschriften geschieden. Bij het ver
voer in pakmiddelen van glas of steengoed 
zijn nog de volgende voorschriften in acht 
te nemen: 

r. worden meer dan één fles of kruik in 
één collo verenigd, zo moeten zij in stevige 
houten· kisten met stroo, hooi, zemelen, 
zaagsel, bergmeel of andere lossamenhan
gende stoffen vastgepakt zijn; 

2. bij inpakking van slechts één fles of 
kruik tegelijk, moet de verzending daarvan 
in solide, van een goed deksel en van hand
vatsèls voorziene en met voldoende inpak
kingsmateriaal gevulde manden of kuipen 
geschieden. Het deksel moet, indien het uit 
stroo, riet, biezen of dergelijk materiaal be
staat, met leem- of kalkmeel of een gelijk
soortige stof onder bijvoeging van water
glas gedrenkt zijn. 

Het bruto gewicht per collo m ag niet 
meer bedragen dan 60 kg". 

IV. In artikel 8 worden "de a rtikelen 2 

en -~" veranderd in "artikel 3". 
V. In artikel 9 vervalt het cijfer "2". 
VI. In het laatste lid van artikel n ·ver

vallen de woorden: ,,met uitzondering van 
de in vaten geladen gezuiverde petroleum 
(testpetroleum)". 

VII. Het eerste lid van artikel 12 wordt 
gelezen als volgt: 

"Vaartuigen, die lichtontvlambare stoffen 
aan boord hebben, moeten des daags een 
blauwe vlag met een grote witte F en des 
nachts een helder violet licht voeren. Vlag 
en licht moeten op een hoogte van tenmin
ste 2 m boven het dek geplaatst zijn. Het 
licht moet des nachts van alle richtingen 
van de horizon op een afstand van 200 me
ter zichtbaar zijn. In plaats van de vlag 
kan worden gevoerd een vierkant blauw 
bord met een hoogte en een breedte van 
tenminste 50 cm, waarop aan beide zijden 
een witte F, ten minste 35 cm hoog, is aan
gebracht. D it bord moet langsscheeps zo
danig zijn geplaatst, dat het aan beide zij
den van het schip duidelijk zichtbaar is." 
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VIII. Van elk der artikelen 14 en 15 
vervalt het laatste lid. 

IX. Van artikel 16 vervalt het eerste lid. 
Art. 3, Voor het vervoer van brandbare 

vloeistoffen op de Rijn is het als bijlage bij 
dit besluit gevoegde Internationaal Regle
ment nopens het vervoer van brandbare 
vloeistoffen op de binnenwateren van over
eenkomstige toepassing. 

Art. 4. Voor Nederlandse schepen zullen 
uitsluitend bijzondere certificaten, als be
doeld in artikel 16 van het Internationaal 
Reglement geldig zijn, welke certifica't)'!n 
door het Hoofd van de Scheepvaart-in
spectie worden afgegeven. 

Art. 5. Indien met brandbare vloeistof
fen geladen tankschepen deel uitmaken van 
een sleep, moeten zij achter alle andere 
schepen van de sleep worden geplaatst. De 
afstand tussen sleepboot en tankschip moet 
ten minste 50 m bedragen. 

Art. 6. De schipper moet het scheeps
personeel en allen, die bij het laden en/of 
lossen van een schip, geladen met brand
bare vloeistoffen werkzaam zijn, op de licht
ontvlambaarheid der lading en de ter be
veiliging uitgevaardigde voorschriften op
merkzaam maken. 

Art. 7. Dit besluit treedt in werking te 
rekenen van I April 1948. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
en van Buitenlandse Zaken zijn belast met 
de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en in af
schrift aan de Raad van State zal worden 
medegedeeld. 

Soestdijk, 18 December 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Verk. en W., D. G. W. SPITZEN. 

De Min. van Buiten/. Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. zs Februari z949). 

Internationaal Reglement nopens het 
vervoer van brmulbare vloeistoffen op 

de binnenwateren 

DEEL I 

Algemene bepalingen 

Afdeling z. Indeling in klassen, toepassitig 

Omschrijvingen 
Art. 1. In dit Reglement wordt verstaan 

onder: 
a. brandbare vloeistoffen 
de koolwaterstoffen en vloeibare brand

stoffen met een vlampunt lager dan of ge
lijk aan 100° C. bij een barometerstand van 
760 mm kwik. 

Als vloeibare brandstoffen, bedoeld in de 
vorige alinea, worden beschouwd de vloei
stoffen, welke gebruikt plegen te worden 
om door verbx1mding warmte, licht of drijf
kracht op te wekken. 

Van dit Reglement zijn uitgesloten de 
brandbare vloeistoffen, welke in elke ver
houding met water mengbaar zijn; 

b. het vervoer: 
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het vervoer, de opslag 1, het laden en het 
lossen van brandbare vloeistoffen als lading 
in binnenschepen op de binnenwateren. 

Indeling in gevarenklassen 
Art. 2. 1. De brandbare vloeistoffen, 

bedoeld in artikel 1, litt. a, worden voor de 
toepassing van dit Regl!:ment verdeeld in 4 
klassen, te weten: 

a. bijzondere klasse, aangeduid als K o, 
vloeistoffen, waarvan bij 37,8° C. de damp
druk hoger is dan een druk, die oor iedere 
landstreek door de bevoegde autoriteit van 
het land is vastgesteld. 

Deze druk zal in ieder geval hoger zijn 
dan 600 mm kwikdruk. 

De dampdruk zal worden bepaald vol
gens de methode en met het toestel van 
Reid 2 ; 

b. 1ste klasse, aangeduid als K z , vloei
stoffen met een vlampunt lager dan of ge
lijk aan 21 ° C. 3; 

c. 2de klasse, aangeduid als K 2, vloei
stoffen met een vlampunt hoger dan 21 ° 
tot en met 55° C.; 

d. 3de klasse, aangeduid als K 3, vloei
stoffen met een vlampunt hoger dan 55° 
tot en met 100° C . 

2. Het vlampunt wordt in ieder land bij 
een barometerstand van 760 mm kwik met 
de toestellen en volgens de methoden, in dat 
land voorgeschreven, bepaald. 

3. De brandbare vloeistoffen, zoals ben
zol en sommige white spirits, welke bij ge
wone temperaturen in de tanks ontplof
bare mengsels vormen, worden bovendien 
aangeduid als Z. 

Handhaving van de klasse 
Art. 3. De rangschikking van een pro

duct, welke in het land van verzending is 
bepaald volgens de voorgeschreven metho
den en met de voorgeschreven toestellen, 
blijft gedurende het vervoer in een ander 
land geldig_ tenzij bij het onderzoek in dat 
laatste land volgens een andere methode of 
met een ander toestel, het vlampunt meer 
dan 10 pct. afwijkt van de grenzen, vastge
steld voor de klasse, waarom het gaat. 

Aanduiding van de 
aard der ladin{} 

Art. 4. Een door of namens de afzender 
afgegeven document, dat de aard en de 
hoeveelheid van de vervoerde vloeistoffen 
vermeldt, evenals de kenmerkende letter
tekens die vloeistoffen, zoals deze in artikel 
2 zijn aanggeven, overeenkomstig de toe-

1 Dit Reglement is niet van toepassing op 
permanent gemeerde drijvende opslagplaat
sen, welke onderworpen blijven aan de voor
schriften van de bevoegde plaatselijke auto
riteit. 

2 Proceedings of the American Society 
for Testing Materials, Vol. 31 808, 1931. 

3 De limiet van 21 ° C. is die, welke 
voorkomt in de Internationale Conventie 
van Bern ten aanzien van het vervoer van 
goederen per spoor. 
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stand bij de verzending, moet zich aan 
boord bevinden. 

Wij ze van vervoer 
Art. 5. De brandbare vloeistoffen kunnen 

in onverpakte toestand of in verpakking 
vervoerd worden. 

Het vervoer in onverpakte toestand ge
schiedt in tanks. 

Het vervoer in verpakking geschiedt in 
verpakkingsmiddelen, zoals vaten, tonnen, 
bussen en blikken. 

Vervoer van K.O. 

Art. 6. Het vervoer van K o mag alleen 
geschieden in hermetisch gesloten tanks of 
vaten van deugdelijke samenstelling, welke 
voldoen aan de bijzondere voorschriften, 
welke van kracht zijn ter plaatse, waar deze 
vloeistoffen worden geladen. Indien de be
lading geschiedt op een plaats, alwaar dit 
Reglement niet van toepassing is, moeten 
de verpakkingsmiddelen en . de tanks vol
doen aan de voorschriften, welke van toe
passing zijn in het land, waar dit Reglement 
van kracht is en waar het schip het eerst 
komt. 

Het vervoer van K o moet bovendien vol
doen aan de voorschriften van de plaatselijk 
bevoegde autoriteit. 

Samengestelde lading 
,,Berekende hoeveelheid" 

Art. 7. In geval een lading uit vloeistof
fen van verschillende klassen, K z, K 2 of 
K 3, als bedoeld in artikel 2, bestaat, moe
ten de volgende voorschriften in acht wor
den genomen: 

a. de bepalingen, vastgesteld voor de 
vervoerde vloeistof met het laagste vlam
punt zijn van toepassing; 

b. ,,de berekende hoeveelheid" in de zin 
van dit Reglement wordt vastgesteld door 
in volume-eenheden bij de vervoerde hoe
veelheid K z, een vijfde van de vervoerde 
hoeveelheid K 3 op te tellen. 

Toepassing 
Art. 8. 1. Dit Reglement is van toe

passing op het vervoer met de hieronder 
genoemde schepen: 

a. tankschepen, waarvart de tanks deel 
uitmaken van de romp of los daarvan zijn, 
welke K z, K 2 of K 3 vervoeren; 

b. schepen. in het bijzonder gebouwd en 
ingericht voor het vervoer van K z, K 2 of 
K 3 in verpakking; 

c. schepen, welke K z, K 2 of K 3 in 
verpakking vervoeren, doch die niet in het 
bijzonder tot dat doel zijn gebouwd en in
gericht en die geen passagiers vervoeren; 

d . schepen, welke K z, K 2 of K 3 in 
verp_akking vervoeren, doch die niet in het 
bijzonder tot dat doel zijn gebouwd en in
gericht en passagiers vervoeren. 

2. De bevoegde autoriteit kan het ver
voer, bedoeld in lid 1, litt. c en d, op be
paalde wateren verbieden. 

3 . De voorschriften van dit Reglement 
zij n als volgt van toepassing: 
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a . op de schepen, bedoeld in lid 1, litt. 
a : D eel I ; Deel II, Hoofdstuk I en Il; 
D eel 111, Hoofdstuk I en Deel IV; 

b. op de schepen, bedoeld in lid 1, litt. 
b : Deel I; Deel II, Hoofdstuk I en 111 ; 
Deel 111, Hoofdstuk I en Deel IV; 

c. op de schepen, bedoeld in lid 1, litt. 
c: D eel I, Afdeling 1 en 2 en Deel III, 
Hoofdstuk II, Afdeling 15; 

d. op de schepen, bedoeld in lid 1. litt . 
d: Deel 1, Afdeling 1 en 2 en Deel 111, 
Hoofdstuk II, Afdeling 16. 

Vrijstelling 
Art. g. D it Reglement is niet van toe

passing op het vervoer van een hoeveelheid 
K z, K 2 of K 3, welke een berekende hoe
veelheid van 200 liter K z niet te 'boven 
gaat, mits. voorzover het K z of K 2 Z 
betreft, het vervoer geschiedt in verpakking 
aan dek. 

Verboden vervoer 
Art. ro. 1. K z of K 2 Z in verpakking 

mag onder dek slechts vervoerd worden op 
de schepen, bedoeld in artikel 8, lid 1, litt. 
a en b. 

2. K z, K 2 of K 3 in verpakking, in 
grotere berekende hoeveelheden dan 5000 

liter K z, mag slechts vervoerd worden op 
de schepen, bedoeld in artikel 8, lid 1, litt. 
a en b. 

3. Het is verboden op de schepen, be
doeld in artikel 8, lid 1. litt. c, K z, K 2 of 
K 3 in grotere berekende hoeveelheid dan 
5000 liter K I te vervoeren. 

4. H et is verbod en op schepen, bedoeld 
in artikel 8, lid 1 , litt. d, K z, K 2 of K 3 
in grotere berekende hoeveelheid dan rooo 
liter K z te vervoeren. 

5. Het is verboden passagiers te ver0 

voeren op tankschepen en op schepen, wel
ke in het bijzonder zijn gebouwd en inge
richt voor het vervoer van K z, K 2 of K 3 
in verpakking. 

Afwijking 
Art. rr. Dit Reglement i.s niet van toe

passing op het vervoer, met schepen, die 
slechts binnen door de bevoegde autoriteit 
aangewezen delen van haar gebied varen 
en die geen groter laadvermogen hebben 
dan 50 ton voor wat betreft het vervoer in 
onverpakte toestand of waarvan de lading 
met inbegrip van de verpakkingsmiddelen 
niet meer bedraagt dan 125 ton, voor wat 
betreft het vervoer in verpakking. Dit ver
voer moet voldoen aan de bijzondere vei
ligheidsvoorschriften, die daarvoor in dat 
land gelden. 

Afdeling 2. Tanks en verpakkingsmiddelen 

Voorschriften voor 
het vervoer 

Art. 12. 1. Het vervoer van K z, K 2 

of K 3 moet geschieçlen: 
a. hetzij in tanks , die voldoen aan de in 

Deel II, Hoofdstuk II, gegeven voorschrif
ten; 
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b. hetzij in gesloten verpakkingsmidde
len van stevige samenstelling en zodanig, 
dat geen vloeistoffen, en voor wat K r be
treft evenmin gassen, ontsnappen kunnen. 

De verpakkingsmiddelen moeten voor K 
r en K 2 Z van metaal zijn. Voor de ove
rige brandbare vloeistoffen kan de verpak
king van metaal zijn of bestaan uit houten 
vaten, voorzien van ijzeren hoepels . 

2. Blikken verpakkingsmiddelen, welke 
K r en K 2 bevatten, moeten worden ver
voerd in stevige houten kisten of kratten. 

3 . Kisten of verpakkingsmiddelen, welke 
K r of K 2 Z bevatten, moeten met een 
band van helrode kleur zijn gemerkt. 

Verbod van houten vaten 

Art. 13. De bevoegde autori'teit kan het 
vervoer van K 2 in houten vaten op be
paalde wateren verbieden. 

Stuwen 

Art. 14. De verpakking_ welke vloeistof 
bevat moet zodanig worden gestuwd, dat 
een v~lgat steeds naar boven gekeerd is. 

Lege tanks, ruimen e n 
verpakkingsmiddelen 

Art. 15. 1. De bepalingen voor de sche
pen, welke K r of K 2 vervoeren, zijn op 
die schepen van toepassing, zolang zij niet 
vrij zijn van gevaarlijke gassen. 

2. De bepalingen voor het vervoer van 
K r of K 2 in verpakking zijn ook van toe
passing op het vervoer van lege verpak
kingsmiddelen, welke laatstelijk die vloei
stoffen hebben bevat. 

Nochtans zijn op dat vervoer niet van 
toepassing de bepalingen van artikel 12, 

lid 2 en van artikel 14. De bepalingen van 
artikel 12 lid 1 litt. b, eerste alinea, is 
ook niet 'van t~epassing op beschadigde, 
ledige en gasvrije verpakkingsmiddelen. 

Afdeling 3. Bijzonder certificaat 

Bijzonder certificaat 

Art. 16. Ieder schip, bedoeld in artikel 
8, lid 1, litt. a en b, waarvan het laadver
mogen 15 ton of meer bedraagt, moet van 
een bijzonder certificaat voorzien zijn, 
waaruit blijkt, dat de bouw, de inrichting 
en de uitrusting van het schip in overeen
stemming zijn met de bepalingen van dit 
Reglement. 

Afgifte van een bijzonder 
certificaat 

A rt. 17. 1. Het bijzondere certificaat 
wordt afgegeven door de bevoegde autori
teit na een onderzoek van het schip volgens 
de bepalingen van artikel 19. 

2. Het bijzondere certificaat moet zich 
steeds aan boord bevinden en op elk ver
zoek van de plaatselijke autoriteit worden 
getoond. 

3. Het bijzondere certificaat moet in 
overeenstemming zijn met het model, dat 
in Aanhangsel I is vastgesteld. 

Aantekening op het 
scheepspatent 
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Art. 18. Indien krachtens een reglement, 
dat voor bepaalde wateren van kracht is, 
een scheepspatent op die wateren wordt ge_ 
eist, kan de autoriteit, die het scheepspatent 
voor een schip, bedoeld in art. 8, lid 1, litt. 
a en b heeft afgegeven, hetzij op vertoon 
van het bijzonder certificaat, bedoeld in 
artikel 16 waarvan het schip reeds mocht 
zijn voorzien, hetzij na een onderzoek ove;
eenkomstig de voorwaarden, aangegeven tn 
artikel 19 hierna volgend, op dat scheeps
patent een aantekening stellen, waaruit 
blijkt, dat de bouw, de inrichting en de 
uitrusting van het schip in overeenstem
ming zijn met de bepalingen van dit Regle
ment. Een zodanige aantekening wordt be
schouwd als gelijkwaardig aan het certifi
caat, bedoeld in artikel 16. 

Onderzoek 
Art. 19. Het onderzoek van het schip, 

bedoeld in de artikelen 17 en 18 wordt, in 
geval dit onderzoek plaats vindt op grond 
van artikel 17, ingesteld door een deskun
dige, aangewezen door de autoriteit, ~elke 
bevoegd is tot het afgeven van een btJzon
der certificaat en in geval dit onderzoek 
plaats vindt op grond van artikel 18, door 
een deskundige, aangewezen door de autori
teit bevoegd om die aantekening aan te 
brengen of wel in beide gevallen door een 
particulier onderzoekingsbureau, door deze 
autoriteit voor dit doel erkend. 

Deze deskundige moet zich er van verge
wissen, dat de bepalingen van dit Regle
ment in acht genomen zijn. 

Geldigheidsduur 
Art. 20. 1. Het bijzondere certificaat 

blijft vier jaren geldi,g. Echter kan de be
voegde autoriteit in bijzondere gevallen een 
kortere geldigheidsduur vaststellen. De gel
digheidsduur wordt in het certificaat ver
meld. 

De bevoegde autoriteit, die het certificaiit 
heeft afgegeven, kan op verzoek de geldig
heidsduur met ten hoogste één jaar verlen
gen. Echter zal het schip in een periode van 
13 jaar ten minste driemaal onderzocht 
moeten worden. 

2. Indien de romp, de inrichting of de 
uitrusting van het schip wijzigingen hebben 
ondergaan, die de veiligheid verminderen, 
evenals in het geval van averij, waardoor 
de veiligheid in het geding komt, moet het 
schip onverwijld aan een nieuw onderzoek 
worden onderworpen. Een aantekening, 
waaruit blijkt. dat het schip opnieuw be
antwoordt aan de bepalingen van dit Re
glement, wordt, indien daartoe aanleiding 
bestaat, op het certificaat gesteld. 

3. Het bijzondere certificaat kan slechts 
worden ingetrokken, indien de bouw, de in
richting of de uitrusting van het schip niet 
meer voldoen aan de bepalingen van dit 
Reglement. Slechts de autoriteit, die het 
bijzondere certificaat heeft afgegeven, is 
bevoegd het in te trekken. 
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Afdeling 4. Bepalingen van algemene aard 

Gelijkwaardigheid 
Art. 21. Wanneer in dit Reglement wordt 

voorgeschreven. dat een constructie, een in
richting of een ander toestel moet worden 
toegepast, kan de bevoegde autoriteit in de 
plaats daarvan iedere andere constructie, 
inrichting of ieder ander toestel aanvaar
den, mits zij zich er van heeft vergewist, 
dat de vervangende constructie, inrichting 
of het vervangende toestel ten minste even 
doelmatig is als die, welke in dit Reglement 
is aangegeven. 
Aiwijkingen voor 
proefnemingen 

Art. 22. Schepen, welke technische 
nieuwigheden vertonen, die niet voldoen 
aan de bepalingen van dit Reglement, kun
nen bij wijze van proefneming worden toe
gelaten krachtens bijzondere machtiging 
van de plaatselijk bevoegde autoriteit. 

DEEL II 

Voorschriften voor de bouw en de lurlch
tlus van tankschepen en schepen In het 
bijzonder gebouwd en Ingericht voor net 

vervoer van brandbare vloeistoffen In 
verpakkbg 

HOOFDSTUK I 

ALGEMENE BEPALINGEN 

Afdeling 5. Bijzondere kenmerken 

Band, bord, licht 
Art. 23. 1. Het schip moet voorzien 

zijn van een lichtblauwe band, ten minste 
20 centimeter breed, welke de romp ter 
hoogte van het dek omgeeft. 

2. Het schip moet voorzien zijn: 
a . van een vierkant blauw bord met een 

hoogte en een breedte van ten minste 50 
centimeter, waarop aan beide zijden een F, 
ten minste 35 centimeter hoog, is aange
bracht. Dit bord moet langsscheeps zodanig 
zijn geplaatst, dat het aan beide zijden van 
het schip duidelijk zichtbaar is; 

b. van een licht violet licht, dat des 
nachts van alle richtingen van de horizon 
op een afstand van 200 meter zichtbaar is. 
Dit licht moet op een hoogte van ten min
ste 2 meter boven het dek zijn geplaatst. 

Afdeling 6" Verschillende werktuigen, welke 
op zichzelf geen gevaar opleveren 

Verschillende werktuigen, welke 
op zichzelf geen gevaar 
opl.everen 

Art. 24. 1. Op schepen, bestemd voor 
het vervoer van K I of K 2, moeten de 
werktuigen, waarin geen brandstoffen wor
den verbrand_ waarvan geen enkel deel ge
vaar loopt roodgloeiend te worden en welke 
geen enkel gevaar bieden vonken op te 
wekken, hetzij benedendeks vóór de voor
ste kofferdam of achter de achterste kof
ferdam, hetzij bovendeks, zijn geplaatst. De 
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ladingpompen en andere werktuigen of toe
stellen, welke K I of K 2 of gevaarlijke 
dampen kunnen bevatten, moeten echter 
bovendeks tussen de voorste en de achter
ste kofferdam zijn geplaatst. 

2. Op schepen, bestemd voor het ver
voer van K I of K 2, welke een grotere 
holte in de zijde dan 3 meter hebben. is het 
geoorloofd de in dit artikel bedoelde werk
tuigen tussen de kofferdammen onder het 
dek op te stellen, indien deze werktuigen 
ladingpompen aandrijven. 

3. Electrische werktuigen en toestellen 
zijn niet onderworpen aan de bepalingen 
van deze afdeling en moeten volgens de 
voorschriften van afdeling 9 zijn ingericht. 

Afdeling 7. Stoomketels 

Stoomketels 
Art. 25. 1. Op schepen, welke K I of 

K 2 vervoeren, mogen stoomketels niet 
worden gebruikt. 

Indien zulke ketels aan boord zijn, kan de 
bevoegde autoriteit deze doen verzegelen. 

2. Schoorstenen moeten van doelmatige 
vonkenvangers zijn voorzien. 

Kole.nbergplaatsen 
Art. 26. Kolenbunkers en -kisten mogen 

geen enkele wand met een ladingtank of 
kofferdam gemeen hebben. 

Afdeling 8. Verbrandingsmotoren 

Toegelaten soorten van 
verbrandingsmotoren 

Art. 27. 1. Voor de toepassing van dit 
Reglement worden onder verbrandingsmo
toren ook explosiemotoren verstaan. 

2. H et is verboden verbrandingsmotoren 
aan boord te hebben: 

a. welke door K I worden gedreven of 
zelfs slechts daarmede worden aangezet; 

b. waarvoor bij het aanzetten of gedu
rende het bedrijf open vuur of een lamp of 
een gloeiend voorwerp nodig is. 

3. D e enige motoren, welke aan boord 
van schepen, bestemd voor het vervoer van 
K I of K 2, zijn toegelaten. zijn verbran
dingsmotoren van een soort, waarbij zowel 
voor het aanzetten als gedurende het bedrijf 
uitsluitend K 3 als brandstof benut en geen 
enkel uitwendig deel roodgloeiend wordt. 

Plaats van verbrandingsmotoren 
voor de voortstuwing 

Art. 28. De voor de voorststuwing g~
bruikte verbrandingsmotoren moeten m 
een achter de tanks en kofferdammen gele
gen machinekamer zijn aangebracht. 

Plaats van verbrandingsmotoren 
tot het drijven van hulp-
werktuigen 

Art. 29. 1. Op schepen, bestemd voor 
het vervoer van K I of K 2, moet elke ver
brandingsmotor, welke ladingpompen drijft 
of welke gedurende het laden, lossen of ont
gassen wordt gebruikt, in een ruimte zijn 
opgesteld. welke vóór dt;. eerste of achter 
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de achterste kofferdam is gelegen. 
Tenzij zulks in verband ·met de plaats van 

deze motoren niet nodig is, moet het drijf
werk der hulpwerktuigen zodanig zijn, dat 
het binnendringen van gevaarlijke dampen 
in de ruimte, waarin de motor is opgesteld, 
niet mogelijk is. 

De toegang tot een ruimte, waarin een 
verbrandingsmotor is opgesteld, moet, in
dien mogelijk. van de tanks en laadruimen 
zijn afgekeerd en niet nabij zijn. ' 

De aandrijving van de hulpwerktuigen 
moet zodanig zijn, dat geen vonken door 
wrijving kunnen ontstaan. 

2. Op schepen, bestemd voor het· ver
voer van K z of ~ 2, moeten de verbran
dingsmotoren, welke hulpwerktuigen aan
drijven, die nooit gedurende het laden, los
sen of ontgassen worden gebruikt, hetzij 
vóór de voorste. hetzij achter de achterste 
kofferdam zijn opgesteld. 

3. Op schepen, bestemd voor het ver
voer van K 3, moeten de verbrandingsmo
toren, welke hulpwerktuigen aandrijven, 
hetzij onderdeks vóór de voorste of achter 
de achterste kofferdam, dan wel tussen twee 
kofferdammen, hetzij bovendeks zijn opge
steld. 

Op schepen met een laadvermogen, dat 
150 ton niet te boven gaat. en welke geen 
kofferdammen hebben, moeten deze moto
ren, hetzij onderdeks vóór of achter de 
groep tanks, hetzij bovendeks zijn opgesteld. 

Brandstofberging 
Art. 30. r. D e brandstof moet gebor

gen worden in daarvoor bestemde tanks, 
welke aan de scheepsromp zijn bevestigd of 
daarvan deel uitmaken. Deze tanks moeten 
van ladingtanks door een kofferdam zijn ge
scheiden, dan wel op dek vóór de voorste of 
achter de achterste kofferdam zijn geplaatst. 
D e bepalingen van artikel 69, lid 3, litt. c, 
blijven intussen van kracht. . 

2. De inrichting moet zodanig zijn, dat 
tengevolge van verkeerde handelingen, over_ 
vloeien, lekken van leidingen, breken van 
pei ltoestellen geen brandstof uit de brand
stoftank in het schip kan vloeien. 

Maatregelen moeten worden getroffen om • 
te voorkomen, dat bij de gebruikelijke wijze 
van vullen van de brandstoftanks de brand
stof over het dek kan vloeien. 

3. De openingen van overvloeipijpen en 
luchtpijpen op het dek moeten van goed 
tegen beschadiging beschermde vlamkerende 
inrichtingen zijn voorzien. 

4. Op schepen. bestemd voor het ver
voer van K 3, mogen de brandstoftanks, in
dien de brandstof K 2 is, niet aan de la
dingtanks grenzen. 

Brandstofleidingen 
Art. 31. r. De brandstofleidingen moe

ten zijn samengesteld uit einden roodkope
ren of naadloze stalen pijp van zo groot 
mogelijke lengte. 

2. Elke leiding, waardoor bij ongeluk 
brandstof uit een brandstoftank zou kunnen 
wegvloeien, moet daartegen beschermd zijn 
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door een kraan, welke aan de tank is aan
gebracht en van het dek af kan worden 
bediend. Ter plaatse moeten aanwijzingen 
de plaats van de kraan aanduiden en het 
mogelijk maken vast te stellen of deze open 
dan wel dicht is. Dit voorschrift geldt niet 
voor wateraftapopeningen. 

Uitlaadleidingen van 
verbran.dingsmotoren 

Art. 32. r. De uitlaatgassen van de ver
brandingsmotoren moeten volkomen buiten 
het schip geheel vóór de voorste of achter 
de achterste kofferdam aangebrachte leidin
gen worden afgevoerd. Alle doeltreffende 
maatregelen moeten worden genomen om 
het binnendringen van de uitlaatgassen in 
de verblijven te voorkomen. 

2. D e uitlaatpijpen moeten. voorzover 
nodig, met slecht geleidende stof bekleed 
zijn of afgekoeld worden, opdat metalen op
pervlakken onder geen omstandigheid uit
wendig roodgloeiend worden en opdat bui
ten de motorkamer bij normaal bedrijf aan 
de buitenzijde geen temperatuur van meer 
dan 80° C. bereikt wordt. 

3. D e motoren moeten voorzien zijn van 
een inricht ing, welke volledige doving en 
afkoeling van de gassen aan de uitmonding 
der uitlaatleiding waarborgt. 

4. Op schepen, bestemd voor het vervoer 
van K I of K 2, moeten de uitlaatgassen, 
onder alle omstandigheden en in het bij
zonder gedurende het passeren onder kunst
werken. hetzij benedendeks, hetzij op een 
hoogte van ten minste 3,50 meter boven 
het dek buiten het schip worden gevoerd. 
D e uitlaatgassen van motoren, welke achter 
in het schip zijn geplaatst, moeten, inge
val de afvoer benedendeks plaats vindt, 
naar achteren worden gericht. 

5. Op schepen, bestemd voor het ver
voer van K 3, mogen in afwijking van het 
bepaalde in lid r de uitlaatpijpen overal 
zijn aangebracht. waar krachtens artikel 29, 
lid 1 verbrandingsmotoren mogen zijn opge
steld. 

Afdeling 9. Electrische inrichti;2g 

A. Algemene bepalingen 

Algemeen plan der inrichting 
Art. 33. r. Op schepen, voorzien van 

een electrische installatie, moet een plan 
van deze inrichting op een gemakkelijk be
reikbare wandplaat, waarop een en ander 
goed leesbaar is aangegeven, kunnen wor
den nagegaan. 

Op dit plan moeten de volgende bijzon
derheden zijn aangegeven: 

a . stroomsoort en spanning van de 
stroom en event ueel de frequenties; 

b. stroombron, plaats en voornaamste 
gegevens van de generatoren, van de ac
cumulatoren en van de transformatoren; 

c . het schakelschema. dat moet aange
ven: 

1 °. het leidingstelsel met aanduiding van 
soort en koperdoorsnede der leidingen; 

2 °. de plaatsing van smeltveiligheden en 
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andere beveiligingstoestellen, schakelaars en 
lasdozen en met aanwijzing van hun no
minale sterkte; 

a. plaats van motoren, lampen en an
dere stroom verbruikende toestellen met 
aanduiding van hun voornaamste gegevens. 

2. Op het plan moet duidelijk zijn aan
gegeven d e installatie, welke zich bevindt: 

a. benedendeks tussen de uiterste kof
ferdammen (rode kleur); 

b. bovendeks tussen de uiterste koffer
dammen (rose kleur); 

c. bovendeks vóór de voorste en achter 
de achterste kofferdam (gele kleur); 

d. benedendeks vóór de voorste en ach
ter de achterste kofferdam (licht groene 
kleur) . 

De aanwijzingen, welke betrekking heb
ben op inrichtingen, welke tijdens het la
den, lossen of ontgassen mogen worden ge
bruikt, moeten door zware onderstreping 
of vette letters zijn aangeduid. 

Algemene bepalingen 

Art. 34. De installatie moet, zowel wat 
gebruikte materialen. als wat inrichting be
treft, zodanig zijn ontworpen en uitgevoerd, 
dat de vei ligheid alleszins gewaarborgd is. 

Deze voorwaarde wordt met name geacht 
vervuld te zijn, indien de installatie voldoet 
aan de 'bepalingen van een door de be
voegde autoriteit erkend voorschrift voor 
installaties van dezelfde aard, voorzover die 
bepalingen niet in strijd zijn met die van 
dit Reglement. 

D e installatie moet in uitmuntende staat 
van onderhoud verkeren. 

Spanning 

Art. 35. r. De hoogste aan boord toe
gelaten spanning, zowel voor gelijkstroom 
als voor wisselstroom, bedraagt 127 volt, in
dien het een enkelvoudig leidingstelsel (ge
lijkstroom of eenphasen wisselstroom) be
treft en 220 volt, indien het een meervou
dig leidingstelsel ( gelijkstroom met mid
denleiding of driephasen stroom) betreft. 
D eze grenswaarden mogen, uitsluitend voor
zover de voeding van electromotoren betreft, 
onderscheidenlijk tot 220 en 380 volt wor
den verhoogd, indien het scheepsnet van de 
wal af moet worden gevoed of, indien aan 
boord één of meer dynamomachines, trans
formatoren of electromotoren, elk met een 
vermogen van meer dan 25 kw. voorkomen. 

De opgegeven spanningsgrenzen hebben 
bij wisselstroom betrekking op de middel
bare spanning. 

2. Aan de romp mogen slechts zijn ver
bonden: 

a . een der polen van gelijkstroominstal
laties van een spanning van ten hoogste 42 
volt tussen twee leidingen; 

b. het sterpunt of het midden der se
cundaire wikkelingen van vast opgestelde 
transformatoren met een spanning van ten 
hoogste 72 volt tussen twee phaseleidingen. 

Het schip mag echter niet als terugleider 
dienst doen. 

Aansluiting aan het net 
op de wal. 
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Art. 36. Wordt het scheepsnet van de 
wal af gevoed, dan moet zulks geschieden 
door één of meer buigzame leidingen, ge
vormd uit koperdraden, geîsoleerd door rub
ber en beschermd door een stevige dubbele 
laag rubber, dan wel van een type en 
samenstelling, als door de bevoegde a utori
teit of door een erkend particulier onder
zoekingsbureau is goedgekeurd. 

D e buigzame leidingen moeten aan boord 
blijvend door middel van vaste k lemmen 
zijn bevestigd en hun stopcontacten moeten 
aan het waleinde van de leiding zijn aange
bracht. 

De lengten der leidingen moeten voldoen
de zijn en alle overige maatregelen moeten 
worden genomen om te voorkomen, dat ge
vaarlijke trekkrachten op de voedingskabels 
en de verbindingen kunnen optreden. 

Uitschakeling 

Art. 37. De installatie, met inbegrip van 
neutrale of middenleidingen, moet in haar 
geheel uitgeschakeld kunnen worden. 

Beveiliging 

Art. 38. Leidinggroepen moeten door 
smeltveiligheden in de polen of phasen zijn 
beveiligd. 

Aarding. 

Art. 39. 1. In het bedrijf normaal niet 
onder spanning staande metalen delen van 
electrische machines toestellen en leidin
gen, waardoor in n~rmale bedrijfstoestand 
stromen gaan, welker sterkte 20 ampère te 
boven gaat, als gestellen, beschermende om
hulsels of onderstellen, moeten deugdelijk 
geaard zijn_ wanneer er kans bestaat, dat zij 
tengevolge van een gebrek in de isolatie
toestand onder spanning zouden kunnen 
komen. 

2. Deze aarding wordt niet vereist, wan
neer de spanning tussen een der leidingen 
en de aarde 42 volt niet te boven gaat. Op 
schepen bestemd voor het vervoer van K z 
of K 2, is aarding echter steeds vereist in 
pompkamers, in aan laadruimen of lading
tanks grenzende besloten ruimten en boven
deks. 

3. Bij verplaatsbare toestellen moet het 
aarden geschieden door middel van een 
aardleiding, welke deel uitmaakt van de 
buigzame leiding, welke voor de aansluiting 
van het toestel dient; deze aardleiding moet 
aan haar begin voorzien zijn van een con
tactpen voor het aarden. 

Aarding kan verkregen worden door ver
binding met de scheepsromp. 

Installatie in tanks, kol/er-
daaunen en ruimen 

Art. 40. 1. Het is verboden in tanks, 
kofferdammen of in voor vervoer van K z 
of K 2 in verpakkï°ng bestemde laadruim
ten, electrische lampen of andere electri
sche toestellen aan te brengen. 
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Accumulatoren 

Art. 41. I. Accumulatorenbatterijen met 
een capaciteit, groter dan 200 ampère-uren 
of een spanning hoger dan 4:! volt moeten 
in een afzonderlijke, goed geventileerde 
ruimte of in een gesloten metalen omkas
ting, ingericht om de gassen in de vrije 
lucht uit te laten, zijn aangebracht. 

Op schepen, bestemd voor het vervoer 
van K I of K 2, moeten de accumulatoren 
vóór de voorste of achter de achterste kof
ferdam zijn geplaatst. 

2. Accumulatorenbatterijen moeten zo
danig zijn ingericht, dat er geen vloeistof 
kan uitvloeien bij hellingen tot 40 ° en zo
danig zijn opgesteld, dat zij tegen bescha
diging door vallende voorwerpen beschermd 
zijn. 

Schakel en verdeelinrichtingen 

Art. 42. r. Schakel- en verdeelinrich
tingen, schakelaars, smeltveiligheden, las
dozen en stopcontacten moeten in gesloten 
metalen kasten zijn aangebracht, tenzij zij 
door de inrichting van deze toestellen op 
zichzelf reeds voldoende tegen beschadiging 
beschermd zijn. 

In verblijven is de toepassing van geslo
ten metalen kasten voor schakelaars, stop
contacten en lasdozen niet vereist. 

2. Aan schakelaars moet zichtbaar zijn, 
of zij al of niet zijn ingeschakeld. Deze be
paling geldt niet voor schakelaars voor mîn
der dan 10 ampère in de verblijven. 

3. Schakelaars en contactstoppen in 
een- of meerleidige groepen moeten in alle 
polen uitschakelen. Deze bepaling geldt niet 
voor bedieningsschakelaars van lampen in 
verblijven. 

Weerstanden 

Art. 43. r. Aanloopweerstanden moeten 
zijn uitgevoerd als olieweerstanden. Door 
lucht gekoelde weerstanden mogen worden 
aangebracht, indien zij uit een oogpunt van 
constructie en van veiligheid bezien, ten 
minste gelijkwaardig geacht kunnen worden. 

2. Op schepen, bestemd voor het vervoer 
van K I of K 2, moèten olieweerstanden 
zodanig zijn gebouwd, dat de temperatuur 
van de olie aan de oppervlakte niet boven 
Ioo ° C. kan stijgen. 
. 3 . Door lucht gekoelde weerstanden 

moeten in stofdichte metalen omhulsels 
aangebracht zijn en zodanig zijn ingericht, 
dat de temperatuur van de buitenkant de
zer omhulsels niet boven Ioo ° C. kan stij
gen. 

Op schepen, bestemd voor het vervoer 
van KI of K 2: 

a. mag de temperatuur van het mate
riaal. dat de weerstand vormt, niet boven 
200 ° C. stijgen; 

b. mogen in pompkamers en in aan 
laadruimen of tanks grenzende besloten 
ruimten slechts ontploffingsveilige weer
standen worden toegepast. 

4. Het is verboden waterweerstanden 
aan te brengen. 
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Ven'{_armingstoestellen 
Art. 44. r. Electrische verwarmingstoe

stellen moeten stevig bevestigd zijn. 
2. Electrische verwarmingstoestellen moe

ten zodanig zijn gebouwd, dat de tempera
tuur van de buitenkant van het omhulsel 
niet boven de 100° C. kan stijgen. 

3. Op schepen, bestemd voor het ver
voer van K I of K 2, is het verboden in 
pompkamers en benedendeks tussen de 
uiterste kofferdammen electrische verwar
mingstoestellen aan te brengen. 

Verlichting 
Art. 45. r. Voor electrische verlichting 

mogen slechts gloeilampen worden gebezigd. 
2. Alle lampen en hun houders, behou

dens die in de verblijven en de in lid 3 ge
noemde, moeten in tegen beschadiging be
schermde, gasdichte armaturen zijn aange
bracht. 

In pompkamers van schepen, bestemd 
voor het vervoer van K I of K 2, moeten 
de lamparmaturen van een ontploffingsvei
lig type zijn. 

3. Als verplaatsbare lampen mogen slechts 
gebruikt worden: 

a . draagbare lampen met een stroom
bron, bestaande uit droge elementen met 
een totale spanning van ten hoogste 6 volt, 
van een door de bevoegde autoriteit of een 
erkend particulier onderzoekingsbureau 
goedgekeurd type; 

b . draagbare lampen met eigen stroom
bron van een ontploffingsveilig type of 
overeenkomstige door de bevoegde autori
teit goedgekeurde lampen; 

c . uitsluitend in de machinekamer hand
lampen van gasdichte uitvoering, voorzien 
van buigzame rubbermantelleidingen, van 
een door de Overheid of een erkend particu
lier onderzoekingsbureau goedgekeurd type; 

d. in de verblijven, behalve de hierbo
v en onder a, b en c vermelde verplaatsbare 
lampen. st aande lampen zonder schakelaar; 

e. de lampen, gebruikt als navigatie- -~n 
seinlichten, mits zij in stevige lantaarns ZtJn 
geplaatst en gevoed worden, hetzij door 
vaste kabels, hetzij door buigzame leidi:r1gen, 
welke contactstoppen aan de bepalingen 
van de artikelen 46 en 49 voldoen. 

Ele"ctrische leidingen 
Art. 46. r. H et is verboden in tanks en 

kofferdammen leidingen te leggen. 
2. Vaste leidingen moeten bestaan uit 

gèisoleerde loodkabel , die, behalve in de 
verblijven, gepantserd of met staal omvloch
ten en uitwendig tegen vocht beschermd 
moeten zijn of uit kabel van gelijkwaardige 
samenstelling. Bovendeks, in ruimen en in
dien nodig elders moeten de electrische lei
dingen tegen uitwendlige beschadiging be
schermd zijn. 

3. Verplaatsbare leidingen moete;n be
staan uit buigzame rubbermantelleidingen, 
welke door een stevige dubbele laag rubber 
zijn beschermd of van een door de bevoeg
de autoriteit of een particulier onclerzoe
kingsbureau goedgekeurd type zijn. 
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In verblijven mag slechts gebrui ge
maakt worden van buigzame rubbermantel
leidingen. 

Het is in geen geval geoorloofd buigzame 
leidingen met stalen bescherming of om
winding te gebruiken. 

H et gebruik van stopcontacten voor het 
verlengen van verplaatsbare leidingen is 
verboden. 

d. D e aansluiting van leidingen aan ver
deelkasten, schakelkasten, stopcontacten, 
lamparmaturen, lampen of dergelijke, moet 
zodanig zijn, dat het binnendringen van 
vocht of dampen wordt belet. Deze bepa
ling geldt niet ten aanzien van de installa
ties in de bedrijven. 

B. Aanvuller.de bepalingen voor schepen, 
bestemd voor het vervoer 

van K z of K2 . 
Toepassing 

Art. 47. De aanvullende bepalingen, ver_ 
vat in de artikelen 48 tot en met 53 , zijn 
van toepassing op schepen, bestemd voor 
het vervoer van K z of K 2. 

Temperaturen toegelaten in de 
spoelen 

Art. 48. De koperdoorsneden van wikke
lingen en van in electrische machines en 
transformatoren gelegen verbindingsdraden, 
moeten zodanig berekend zijn, dat bij nor
maal bedrijf de stijging van de daarin op
tredende temperatuur 10 ° C. minder is dan 
die, welke voor gewoon bedrijf in ruimten, 
waar geen ontploffingsgevaar bestaat, wordt 
toegelaten. 

Dit voorschrift is niet van toepassing op 
wikkelingen en verbindingsdraden, welke 
zodanig zijn ingebouwd, dat zij geen ont
ploffing kunnen veroorzaken, welke ook 
hun stijging in temperatuur zij . 

Soort en plaats van de 
toegelaten electrische toestellen 

Art. 49. I. Bovendeks gelden de vol
gende bepalingen: 

a. zijn de enige electrische toestellen, 
welke aangebracht mogen worden. 

r O
• electrische werktuigen en toestellen 

van het ontploffingsveilig type; 
2 ° . kortsluitmotoren in open uitvoering, 

doch behoorlijk tegen weersinvloeden be
schermd, toestellen onder olie en alle ove
rige werktuigen en toestellen, welke aan de 
volgende voorschriften voldoen. 

Elk onderdeel van deze werktuigen of toe
stellen, waarbij geregeld vonken optreden , 
als collectoren, sleepringen, schakelaars, 
contactbanen van weerstanden veiligheden 
moet zodanig zijn ingericht ~f ingesloten: 
dat ontplofbare dampmengsels door deze 
vonken niet kunnen worden aangestoken. 
De werktuigen moeten bovendien een ver
grote luchtspleet tussen stator en rotor be
zitte~ en kogellagers of kussenblokken, wel
ke niet van gemakkelijk smeltbare legerin
gen zijn voorzien. 

b. echter zijn de bepalingen, hierboven 
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onder a vermeld, niet van toepassing ten 
aanzien van: 

r O
• bovendeks in de open lucht ge

plaatste lamphouders en geheel gesloten 
doosschakelaars, welke uitsluitend voor de 
verlichting dienst doen; 

2 °. bovendeks in de openlucht geplaatste 
stopcontacten, welke dienen voor de aan
sluiting van navigatie- en seinlichten. mits 
deze stopcontacten voorzien zijn van een 
inrichting, welke het uittrekken der stop
contacten door een op de buigzame leidin
gen uitgeoefende trekkracht voorkomt. Vóór 
deze stopcontacten moet een alpolige scha
kelaar in de leiding zijn aangebracht. Een 
opschrift moet aangeven, dat men verplicht 
is de stopcontacten stroomloos te maken, 
alvorens de contactstop wordt ingestoken of 
uitgetrokken; 

3 °. electrische verlichtings- en verwar
mingsinstallaties in de verblijven. 

2 . Benedendeks gelden de volgende be
palingen: 

a. de enige electrische toestellen, welke 
tussen de kofferdammen aangebracht mo
gen worden, zijn ontploffingsveilige moto
ren en toestellen in pompkamers van sche
pen met een holte van meer dan 3 meter, 
als bedoeld in artikel 70, lid r. litt. b; 

b. behoudens voorzover in dit Regle
ment anders is bepaald, mogen vóór de 
voorste en achter de achterste kofferdam 
hetzij toestellen, welke aan de bepalingen 
van lid r, litt. a, voldoen, hetzij werktuigen 
en toestellen van gangbare soorten, van 
goede _constructie zijn aangebracht. 

Toestellen, welke tijdens he.t 
Iaden, lossen of ontgassen 
worden gebruikt. 

Art. 50. r. Electrische werktuigen en 
toestellen, welke bestemd zijn om geduren
de het laden, lossen, of ontgassen te worden 
gebruikt, moeten voldoen aan de voor
schriften van artikel 4, lid r. litt.a. 

Dit voorschrift heeft geen betrekking op 
lampen en verdere inrichtingen voor de ver
lichting, welke buiten pompkamers zijn ge
plaatst, welke echter in elk geval aan de 
voorschriften van dit reglement moeten vol
doen. 

2 . De werktuigen of electrische toestel
len, waarvan het gebruik gedurende het la
den, lossen en ontgassen geoorloofd is, moe
ten geel gemerkt zijn. Dit verlof moet goed 
leesbaar en zo nodig in verschillende talen 
zijn aangegeven. 

De werktuigen en toestellen. waarvan het 
gebruik gedurende het laden, lossen en ont
gassen verboden is, moeten rood gemerkt 
zijn. 

Aansluiten van leidingen 

Art. sr. In pompkamers moeten voor het 
aansluiten van leidingen aan motoren en 
electrische toestellen inrichtingen zijn ge
bruikt, welke het binnendringen van vocht 
of dampen beletten. 
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Gloeilampen en lamphouders 

Art. 52. 1. In tanks, kofferdammen, 
laadruimen, pompkamers en aan laadruimen 
of tanks grenzende besloten ruimten mogen 
voor de verplaatsbare verlichting slechts de 
in artikel 45 lid 3. litt. a en b v ermelde 
lampen worden gebruikt. 

2. Pompkamers en aan tanks of laad
ruimten grenzende besloten ruimten mogen 
slechts door vaste gloeilampen worden ver
licht, indien de lichtinstallatie ontploffings
veilig .is uitgevoerd en de glazen, welke de 
armaturen omvatten, tegen uitwendige be
schadiging b eschermd zijn. De armaturen 
mogen slechts met bijzondere hulpmiddelen 
(als sleutels en magneten) geopend worden. 

De lamphouders moeten zodanig zijn in
gericht, dat bij het lossen van een lamp 
geen ontploffing zal kunnen ontstaan. 

3. Indien de in lid 2 genoemde ruimten 
door lampen zijn verlicht, welke in kasten 
aan d e buitenzijde van die ruimten zijn 
aangebracht, moet elke kast van genoemde 
ruimte door een dik vast aangebracht en 
gasdicht verpakt glas zijn gescheiden. 

Electrische toestellen tot het 
geven van geluidseinen 

Art. 53. Met uitzondering van de toe
voerleidingen moeten alle delen van elec
trische toestellen tot het geven van geluid
seinen zich vóór de voorste of achter de 
achterste kofferdam bevinden. 

Afdeling IO. Verwarming, verlichting, 
rookverbod en brandblusmiddelen 

Toepassing 

Art. 54. De bepalingen van deze afde
ling zijn van toepassing op schepen bestemd 
voor het vervoer van K I of K 2 . 

Verwarming 

Art. 55. x. Als verwarmingstoestellen zijn, 
behalve electrische kachels, als aangegeven 
in afdeling 9, stoom- en warmwaterkachels 
toegelaten. 

2 . Bovendien mogen, doch slechts in 
verblijven en kombuizen. worden geplaatst: 
met opstaande rand bevestigd zijn en zo-

a,, kolenfomuizen, welke op een plaat 
met opstaande rand bevestigd zijn en zo
danig zijn ingericht, dat brandende kolen, 
sintels of hete as niet buiten deze plaat 
kunnen vallen en snel en volkomen kunnen 
worden gedoofd. Het vaste gedeelte van de 
schoorsteen moet een hoogte van ten min
ste één meter boven het dek hebben en van 
een vonkenvanger zijn voorzien; 

b. toestellen, welke K 2 of K 3 zonder 
overdruk verbranden en welke zodanig zijn 
ingericht dat het reservoir nooit uit het 
toestel kan worden genomen en het vullen 
niet mogelijk is, zolang de toestellen bran
den. Deze toestellen moeten zonder hulp 
van een andere brandbare vloeistof kunnen 
worden aangestoken. 

Deze toestellen moeten geplaatst zijn in 
een metalen bak, welke groot genoeg is om, 
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zo nodig, alle vloeistof uit het toestel te 
kunnen bevatten. 

De toestellen met de metalen bakken 
moeten veilig bevestigd zijn. 

De K 2 verbruikende toestellen moeten 
pit- of kousbranders hebben. 

Verlichting 
Art. 56. Voor verlichting aan boord zijn 

slechts toegelaten: 
a. een electrische verlichtingsinstallatie, 

voldoende aan de voorschriften van afde
ling 9 ; 

b. in verblijven, kombuizen en voort
stuwingsruimten petroleumlampen (K 2) 
met metalen reservoirs zonder vuldop en 
zodanig ingericht, dat het niet mogelijk is, 
dat door het zich begeven van een soldeer
naad de lamp valt of het reservoir open 
gaat of leeg loopt. 

Deze lampen moeten van pit- of kous
branders zijn voorzien. Zij moeten vast zijn 
aangebracht en zodanig zijn ingericht, dat 
het reservoir niet uit de lamp kan worden 
genomen en nooit kan worden gevuld, zo
lang de lamp brandt. Deze lampen moeten 
zonder hulp, van een andere vloeistof kun
nen worden· aangestoken. 

Elke lamp moet voorzien zijn van een 
metalen walmkap en indien de lamp zich 
onder een beschoten dek bevindt, moet de 
beschieting bovendien hetzij door een ge
schikte isolatie, hetzij door een scherm
plaat, welke van de beschieting door een 
luchtlaag gescheiden is, beschermd zijn. 

Navi·gatie_ en sei,nlichfen 
Art. 57. Als navigatie- en seinlichten 

mogen slechts worden gebezigd : 
a . electrische lampen, welke voldoen aan 

de voorschriften van afdeling 9; 
b. petroleumlampen, welke voldoen aan 

de voorschriften van artikel 56, litt. b, en 
in deugdelijke lantaarns geplaatst zijn, wel
ke zodanig zijn ingericht, dat de lampen 
niet kunnen worden omgegooid. 

Rookv,erbod en verbod tot 
gebruik van vuur en 
open lucht 
Art. 58. r. Het rookverbod moet aan dek 
met duidelijk leesbare letters zijn aangege
ven. Het opschrift moet in de talen van de 
landen, waarin het schip zal moeten varen, 
zijn gesteld. 

2 . Bij de toegangen tot ruimten, waarin 
het roken en tot die, waarin het gebruik 
van vuur en open licht niet altijd is toe
gestaan_ moet door opschriften zijn aange
geven, wanneer zulks verboden is. 

3. In de verblijven moeten asbakjes aan
wezig zijn. 

Brandblusmiddelen 
Art. 59. Op elk schip moeten ten min

ste aanwezig zijn: 
a. vóór en eveneens achter bij de toe

gangen tot verblijven en dienstruimten twee 
middelen tot het blussen van brand, waar
van het ene kan bestaan uit twee emmers 
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met bolle of dergelijke bodem, elk van 4 tot 
6 liter inhoud en van een voldoend lange 
lijn voorzien ; 

b. nog een ander brandblusmiddel in elk 
ketelruim, elke motorkamer of pompkamer; 

c. indien de electrische installatie een 
stroom verbruikt met een spanning hoger 
dan 50 volt, een bijzonder brandblustoestel, 
dat een niet geleidende vloeistof bevat. 

Ten minste twee der onder a en b ge
noemde brandblusmiddelen moeten van een 
soort zijn, geschikt voor het blussen van 
brandende vloeistoffen. 

Brandblustoestellen welke aan bevriezing 
onderhevige vloeistoffen bevatten, moeten 
daartegen voldoende beschermd zij n. 

Aanduiding v an brand-
blusmiddelen 

Art. 60. De plaats van de brandblus
middelen of de brandblusmiddelen zelf moe
ten rood zijn geschilderd. 

HOOFDSTUK II 

BIJZONDERE VOORSCHRIFTEN 
VOOR TANKSCHEPEN 

Afdeling 11 . Bouw en inrichting 

Algemene bepaling 
Art. 6r. Voor zover in dit Reglement 

niet anders is bepaald, moeten de bouw, de 
sterkte der verbanddelen, de indeling, 
de inrichting en de uitrusting der schepen 
voldoen aan of gelijkwaardig zijn met de 
voorschriften, welke door een door de be
voegde autoriteit erkend particulier onder
zoekingsbureau voor de plaatsing in de 
hoogste klasse zijn uitgevaardigd. 

Dek huizen 
Art. 62. Op schepen, bestemd voor het 

vervoer van K z of K 2, moeten de dek
huizen, welke als keuken of verblijf ge
bruikt worden, vóór de voorste of achter de 
achterste kofferdam zijn gelegen. 

In uitzonde1ingsgevallen mogen deze dek
huizen boven kofferdammen en zo nodig 
zelf boven de tanks uitsteken, mits hun 
vloeren van plaatstaal en gasdicht zijn en 
zij op voldoende hoogte boven het dek bo
ven de kofferdammen en tanks zijn gele
gen, zodat gelegenheid bestaat voor vrije 
spoeling van water en voor onderhoud. De 
deuren en openingen moeten zodanig zijn 
aangebracht, dat voorkomen wordt, dat in 
de buitenlucht onvoldoend verdunde, ge
vaarlijke dampen gemakkelijk in die dek
huizen kunnen doordringen. 

Ma terialen 
Art. 6~. r. De schepen moeten van staal 

zijn gebouwd. De romp en de tanks moeten 
van Siemens Martin staal zijn vervaardigd. 
Op schepen, waarvan de tanks geen deel 
van de romp uitmaken, geldt deze laatste 
bepaling slechts voor de bouw van de tanks. 

2. Het gebruik van hout voor de bouw 
moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
Het is in beginsel slechts toegestaan voor: 
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a. berghouten, roer, masten, vlaggestok
ken laadbomen en boegspriet; 

b . betimmering en beschieting van ver
blijven, kombuizen en bergplaatsen, voor 
meubelen en huishoudelijke voorwerpen ; 

c. roosters in pompkamers; 
d. lijsten van ramen, wegneem bare ge

deelten van stuurhuizen, vloeren van stuur
stellingen, trossenroosters, wegneem bare 
koekoeken, voorwerpen van d e invent aris , 
roeiboten en bootsklampen; 

e. stophout voor tanks, welke geen deel 
van de romp uitmaken; ' 

f. omkastingen van accumulatoren. 
3. Houtwerk, dat in de nabijheid van 

verwarmings- of verlichtingstoestellen is 
aangebracht, moet afdoend tegen verwar
ming beschermd zijn. Kachelpijpen moeten 
door afzonderlijke bussen, welke afdoende 
circulatie van lucht of isolatie waarborgen, 
door houten beschietingen, schotten of we
geringen zijn gevoerd. 

Lengte en inhoud van tanks 
Art. 64. r. D e lengte van een t ank 

mag niet groter zijn dan ro meter. 
2. D e inhoud van een tank m et inbe

grip van het luikhoofd en van een even
tueel aanwezige expansietrunk mag niet 
groter zijn dan 200 m 3. 

Beproeving van tanks en 
kofferdammen 

Art. 65. I. Op schepen, best emd voor 
het vervoer van K 1 of K 2: 

a. moeten de tanks onder waterdruk 
worden bepro"efd, waarbij de beproevings
druk zal worden gemeten door een kolom 
water tot r meter boven het dek of 0,50 
m eter boven het dek van de expansietrunk, 
indien deze hoger dan 0,50 m eter boven 
het dek is; 

b. moeten d e kofferdammen m et water
druk worden beproefd, waarbij de bep roe
vingsdruk zal worden gemeten door een ko
lom water tot r ,50 meter boven het dek; 

c. het kofferdamschot aan de zijde van 
de tanks zal van twee zijden worden be
proefd. Dit laatste voorschrift is niet van 
toepassing op schepen met tanks, welke geen 
deel van de romp uitmaken. 

2. Op schepen, bestemd voor het ver
voer van K 3, moeten de tanks en koffer
dammen volgens de bepalingen van lid r, 
litt. a en b worden beproefd. 

Openingen in tanks 
Art. 66. De openingen in tanks, welke 

niet blijvend zijn gesloten door geklonken, 
gelascht of op dergelijke wijze bevestigde 
metalen onderdelen, moeten boven de v loei
stofspiegel en ten minste 0,30 meter boven 
het dek in de zijde zijn gelegen. Dit voor
schrift geldt niet voor ijkopeningen, welke 
door de ambtenaren der invoerrechten wor
den verlangd en voor openingen van dunne 
Jens_ en ontgassingsleidingen, welke in het 
dek van de tanks mogen zijn aangebracht, 
doch steeds voorzien moeten zijn van ste-

' v ige metalen afsluitmiddelen. 
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2. De afsluitorganen van de bovenge
noemde openingen moeten waterdicht en, 
indien het schip bestemd is voor het ver
voer van K z of K 2, gasdicht zijn. Dit 
voorschrift geldt niet, indien de openingen 
van een inrichting tot verevening van de 
druk, met inbegrip van overdruk- en on
derdrukkleppen, zijn voorzien . 

3. Bovendien moeten op schepen, be
stemd voor het vervoer van K r of K 2: 

a. de afsluitorganen van de verschillen
de openingen van tanks zodanig zijn inge
richt, dat zij bij hun gebruik geen gevaar 
opleveren vonken op te wekken, tenzij deze 
openingen nimmer dan na ontgassing worden 
geopend; 

b. de afsluitorganen, welke dienen om 
het laden of lossen te volgen of om te pei
len, zodanig zijn ingericht, dat de duur van 
de opening zoveel mogelijk beperkt wordt. 

c. kijkglazen ten minste x5 millimeter 
d ik zijn en van metalen blinden voorzien 
zijn. 

Vu/merk . 
Art. 67. Elke tank moet aan de binnen

zijde voorzien zijn van een merk, dat de 
stand van de vloeistofspiegel bij een vulling 
tot 981/2 % van zijn inhoud, eventueel met 
inbegrip van de expansietrunk en het luik
hoofd, aangeeft. 

Veiligheidsi'nrichtingen tegen 
over_ "en onderdruk 

Art. 68. x. Elke tank moet met de bui
tenlucht in verbinding staan door een of 
meer inrichtingen tot verevening van de 
druk van voldoende doorlaat om gevaar
lijke overdrukken of onderdrukken in de 
tanks, h etzij gedurende de reis, hetzij ge
durende het laden en lossen te vermijden. 

Indien een verzameling aanwezig is, wel
)<:e de dampen van verschillende tanks af
voert naar eenzelfde inrichting tot vereve
ning van druk en indien deze leiding ver
deelorganen (schuifafsluiters, kra11en of der
gelijke) bevat, moet aan deze organen dui
delijk zichtbaar zijn, of zij geopend, dan wel 
gesloten zijn. 

De inrichtingen tot verevening van de 
druk moeten van vlamkerende inrichtingen 
zijn voorzien. Intussen zijn deze vlamkeren
de inrichtingen niet voorgeschreven op sche
pen, welke uitsluitend bestemd zijn voor het 
vervoer van K 3. 

Indien op het schip een dampverzamel
leiding aanwezig is, welke het mogelijk 
maakt met uitwisseling van damplucht
mengsels te laden en te lossen, moet deze 
leiding van een of meer veiligheidskleppen 
voorzien zijn om gevaarlijke overdrukken 
in de tanks te voorkomen. 

2. Op schepen, bestemd voor het ver
voer van K r Z of K 2 Z en voorzien van 
een verzamelleiding, mag geen enkele tank, 
welke voor het vervoer van deze producten 
is bestemd, met een andere tank door deze 
verzamelleiding in verbinding staan, tenzij 
een vlamkerende inrichting of een afsluit
inrichting daartussen is geplaatst. Afsluit-
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inrichtingen moeten steeds mogelijk maken, 
dat de tanks, welke bestemd zijn K r Z of 
K 2 Z te bevatten, van de tanks , welke be
stemd zijn K r, K 2 of K 3 te bevatten, 
gescheiden kunnen worden. 

0/iedichte schotten en 
kofferdammen 

Art. 69. x. De schotten, welke tanks en 
kofferdammen begrenzen, mogen geklonken 
of gelast zijn; zij moeten volkomen olie
dicht zijn. 

2. Op schep~n, bestemd voor het v er
voer van K r of K 2, zijn de volgende 
voorschriften van toepassing. 

a. De tanks - en op de schepen met 
een grotere holte in de zijde dan 3 meter, 
de pompkamers, indien deze onder het dek 
liggen - moeten van alle overige beneden 
het dek gelegen afdelingen door kofferdam
men. met een breedte van ten minste 50 cm 
zijn gescheiden. 

Deze breedte mag tot 40 centimeter wor
den verminderd in schepen. waarvan het 
laadvermogen niet meer dan x50 ton be
draagt. 

b. Indien de tanks geen deel van de 
romp uitmaken, mag het kofferdamschot, 
aan de zijde van de tanks gelegen, door een 
oliedichte vrang met een hoogte van ten 
minste. 50 centimeter op een afstand van 
ten minste 40 centimeter van het andere 
schot worden vervangen. Dit geldt echter 
niet voor schotten van kofferdammen, welke 
de tanks van de voortstuwingsruimte schei
den. 

c. Door kofferdamschotten mogen geen 
assen of leidingen gevoerd zijn, noch mogen 
daarin openingen voorkomen. 

Dit voorschrift geldt eveneens voor tank
schotten, behalve op schepen met een gro
tere holte in de zijde dan 3 meter, waarin 
"de pompkamer benedendeks tussen de kof
ferdammen is gelegen. 

d. Kofferdammen mogen. onverminderd 
het bepaalde in artikel 79, lid 3, niet voor 
enig ander doel ingericht zijn. 

e. De kofferdammen moeten in de huid 
onder de lastlijn bij ledige toestand van een 
buitenboordafsluiter, welke van het dek kan 
worden bewogen, voorzien zijn. 

f. De kofferdammen moeten, behalve 
door de buitenboordafsluiter, met behulp 
van een afzonderlijke, op het dek geplaatste 
pomp_ snel m et water gevuld en door mid
del van deze pomp en een vast ingebouwde 
leiding geledigd kunnen worden. De pomp 
mag een verplaatsbare handpomp zijn. 

g. De leidingen voor het vullen en ledi
gen van de kofferdammen mogen met geen 
enkele andere leiding in het schip in ver
binding s taan. 

h. De afsluiting van openingen in kof
ferdammen moet oliedicht zijn. 

3. Op schepen, bestemd voor het ver
voer van K 3, zijn de volgende voorschrif
ten van toepassing. 

a. De tanks moeten van de benedendeks 
gelegen verblijven, de machinekamer en het 
ketelruim door kofferdammen, elk met een 
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breedte van ten minste 50 centimeter, ge
scheiden zijn . 

Deze kofferdammen worden niet geëist in 
schepen, waarvan het laadvermogen niet 
meer dan 1 50 ton bedraagt. 

b. Indien de tanks geen d eel van de 
romp uitmaken, mag het ruim. dat de tanks 
bevat, van de voor andere diensten ge
bruikte ruimten door een enkel schot zijn 
gescheiden, waardoor geen assen of leidin
gen gevoerd zijn en dat op een afstand van 
ten minste 40 centimeter van de aangren
zende tank moet zijn geplaatst. 

Deze afstand mag geringer zijn op sche
pen met een laadvermogen van niet meer 
dan 50 ton. 

c. De kofferdammen mogen, hetzij voor 
het vervoer van K 3 in verpakking, hetzij 
als pompkamer, zijn ingericht. 

Bovendien mogen de kofferdammen als 
brandstofbunker, doch uitsluitend voor K 3, 
zijn ingericht. 

d. Door de schotten van een kofferdam 
mogen slechts assen of leidingen zijn ge
voerd, indien deze kofferdam als pompka
mer of brandstofbunker is ingericht. De 
doorvoeringen moeten tot het strikt nodige 
beperkt zijn en moeten zodanig zijn aange
bracht, dat de dichtheid van het schot niet 
in gevaar wordt gebracht. Elke pijp, welke 
door een kofferdamschot wordt gevoerd, 
moet op dit schot een afsluitinrichting heb
ben. 

e. In tankschotten mogen slechts door
voeringen voorkomen, indien er een pomp
kamer b enedendeks is gelegen en deze mo
gen slechts voor de leidingen der lading
pompen dienen. 

Plaats der ladingpompen -
Laad- en losleidingen 

Art. 70. 1. a . Op schepen. bestemd voor 
het vervoer van K r of K 2, moeten de la
dingpompen, evenals de laad- en losleidin
gen, bovendeks tussen de kofferdammen 
zijn aangebracht. 

b. Op schepen, bestemd voor het ver
voer van K r of K 2, met een grotere holte 
in de zijde dan 3 m eter, m ogen ladingpom
pen onder dek in een tussen twee koffer
dammen gelegen pompkamer zijn geplaatst 
en slechts in dit geval is het geoorloofd de 
losleidingen ond er in het schip te leggen. 

2. Op schepen, bestemd voor het vervoer 
van K z of K 2, moeten de laad- en loslei
dingen onafhankelijk zijn van elke vóór de 
voorste en achter de achterste kofferdam 
gelegen leiding. 

3 . De laad- en losleidingen moeten zich 
in geleidende verbinding met de romp be
vinden om kans op ongelukken ten gevolge 
van statische electriciteit te voorkomen. D e 
laadleidingen moeten tot nabij de bodem 
der tanks reiken. 

4. De afsluiters of andere verdeelinrich
tingen van de laad- en losleidin gen moeten 
zoveel mogelijk zodanig zijn ingericht, dat 
duidelijk zichtbaar is, of zij open, dan wel 
gesloten zijn. 

Verbinding met de buiten
lucht, ventilatie 
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Art. 71 , 1. Op schepen, bestemd voor 
het vervoer van K z of K 2, moeten de vol
gende voorschriften worden toegepast. 

a. De tanks mogen slechts met de bui
tenlucht in verbinding staan door inrichtin
gen vermeld in artikel 68. 

b. De kofferdammen moeten: 
1 °. hetzij ruim geventileerd zijn door 

twee wijde van vlamkerende inrichtingen 
voorziene luchtkokers waarvan één tot na
bij de bodem van de· kofferdam moet rei
ken en van een zuigkap zijn voorzien, welke 
tot een hoogte van 2,50 meter boven het 
dek reikt; 

2 °. hetzij hermetisch zijn gesloten, waar -
bij het aanbrengen van zwaanshalzen of 
paddestoelluchtkokers, voorzien van vlam
kerende inrichtingen, welke tegen uitwen
dige beschadiging zijn b eschermd, is geoor
loofd. 

c. D e dekinrichting van schepen met 
tanks, welke geen deel van de romp uit
maken, moet zodanig zijn, dat om de tanks 
niet m eer ruimte overblijft dan nodig is 
voor de bouw. Deze ruimten moeten zijn 
afgesloten door inrichtingen, welke beweeg
lijkheid toelaten en welke zodanig zijn uit
gevoerd, dat aan het ontsnappen van gassen 
weerstand wordt geboden en dat regen- of 
spoelwater of vloeistoffen, welke afkomstig 
zijn van eventueel overlopen van een tank, 
niet in het ruim kunnen binnendringen. 
Echter is de plaatsing van zwaanshalzen 
of paddestoelluchtkokers, voorzien van 
vlamkerende inrichtingen , welke tegen be
schadiging zijn beschermd, vereist. Alle ope
ningen in deze dekinrichting moeten voor
zien zijn van deugdelijke afsluitmiddelen. 

d. De pompkamers moeten zeer ruim en 
afdoend geventileerd zijn, hetzij door na
tuurlijke ventilatie, indien zij zich boven
deks bevinden, hetzij, indien zij zich bene
dendeks bevinden, door middel van wijde 
luchtkokers, waarvan er ten minste één tot 
nabij de bodem van het ruim moet reiken 
en van een zuigkap moet zijn voorzien. 

e. Bij de aanleg van de ventilatie-inrich
ting moeten de nodige voorzorgen genomen 
worden, opdat de gevaarlijke dampen, welke 
uit de toestellen_ luchtkokers of openingen 
van inrichtingen tot verevening van druk 
ontsnappen, niet door de openingen van 
verblijven, machinekamers of andere dienst
ruimten kunnen binnendringen, voordat zij 
voldoende in de buitenlucht zijn verdund. 

2. Op schepen, bestemd voor het ver
voer van K 3, moeten de volgende voor
schriften worden toegepast. 

a. De tanks mogen slechts met de bui
tenlucht in verbinding staan door de inrich
tingen, vermeld in artikel 68. 

b , Indien de kofferdammen niet voor 
andere doeleinden worden gebruikt, moeten 
zij_ hetzij door luchtkokers, worden geventi
leerd, hetzij gesloten zijn en aan dek van 
eenvoudige zwaanshalzen of paddestoel
luchtkokers zijn voorzien. 
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c. De dekinrichting van schepen met 
onafhankelijke tanks moet zodanig zijn, dat 
om de tanks niet meer ruimte overblijft 
dan nodig is voor de bouw. Deze ruimten 
moeten zodanig zijn uitgevoerd, dat regen
of spoelwater of vloeistoffen, welke afkom
stig zijn van eventueel overlopen van een 
tank, niet in het ruim kunnen binnendrin
gen. De ruimten moeten gc,ventileerd zijn 
door luchtkokers of door op het dek ge
plaatste eenvoudige zwaanshalzen of padde
stoelluchtkokers. 

Op alle schepen moeten de machineka
mers, verblijven en alle andere in de regel 
door de bemanning gebruikte bovendeks 
of benedendeks gelegen ruimten, in ruime 
mate met de buitenlucht in verbinding 
staan of geventilçerd zijn. 

Ruimen voor het vervoer 
in verpakking 

Art. 72. Indien op tankschepen ruimen 
voor het vervoer in verpakking zijn inge
richt moeten deze voldoen aan de bepalin
gen, ·daarvoor in Hoofdstuk 111 gesteld. 

HOOFDSTUK 111 

AFZONDERLIJKE VOORSCHRIFTEN 
VOOR SCHEPEN, WELKE IN HET 
BIJZONDER ZIJN GEBOUWD EN 
INGERICHT VOOR HET VERVOER 

IN VERPAKKING VAN BRANDBARE 
VLOEISTOFFEN 

Afdeling z2. Bouw en inrichting 

Algemene bepaling 
Art. 73 . Tenzij in dit Reglement anders 

is bepaald, moeten de bouw, de sterkte der 
verbanddelen, de indeling, de inrichting en 
de uitrusting der schepen voldoen aan of 
gelijkwaardig zijn m et de voorschriften, 
welke door een door de bevoegde autoriteit 
erkend particulier onderzoekingsbureau 
voor de plaatsing in de hoogste klasse zijn 
uitgevaardigd . 

Dekhuiz,en 
Art. 74. Op schepen. bestemd voor het 

vervoer van K I of K 2, moeten de dek
huizen, welke voor kombuis of verblijf die
nen, vóór de voorste of achter de achterste 
kofferdam zijn gelegen . 

In uitzonderingsgevallen mogen deze dek
huizen boven kofferdammen en . zo nodig 
zelfs boven de ruimen uitsteken, mits hun 
vloeren van plaatstaal en gasdicht zijn en 
zij op voldoende hoogte boven het dek van 
de kofferdammen of ruimen zijn gelegen, 
zodat gelegenheid bestaat voor vrije spoe
ling van water en voor onderhoud. 

Materialen 
Art. 75. 1. De schepen moeten van staal 

zijn gebouwd. 
2. Het gebruik van hout voor de bouw 

moet zoveel mogelijk worden vermeden. 
Het is in beginsel slechts toegestaan voor: 
a. buikdenning en wegering; 
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b. berghouten, roer, masten. vlaggestok
ken, laadbomen en boegspriet; 

c. betimmering en beschieting van ver
blijven, kombuizen en bergplaatsen, voor 
m eudelen en huishoudelijke voorwerpen; 

d. luiken en roosters op het dek; 
e. lijsten van ramen, wegneembare delen 

van de stuurhut vloeren van stuurstellin
gen, trossenroosters, wegneembare koekoe
ken, voorwerpen van de inventaris, roei
boten en bootsklampen; 

/ . omkasting van accumulatoren. 
3. Houtwerk, dat in de nabijheid van 

verwarmings_ of verlichtingstoestellen is 
aangebracht, moet afdoend tegen verwar
ming beschermd zijn. De kachelpijpen moe
ten door bussen, welke luchtcirculatie of 
afdoende isolatie waarborgen. door de hou
ten beschieting, wanden en wegering zijn 
gevoerd. 

Ruimen, ventilatie-inrichting. 
Buitenbcordsafsluiter 

Art. 76. 1. Elk ruim van een schip, bestemd 
voor het vervoer van K I of K 2, moet goed 
geventileerd zijn door wijde, van vlam
kerende inrichtingen voorziene luchtkokers, 
waarvan sommige tot nabij de bodem van 
het ruim moeten reiken en van zuigkappen 
moeten zijn voorzien, welke tot een hoogte 
van tenminste 2,50 meter boven het dek 
reiken.Echter kunnen voor schepen, verke
rend in vaarwaters met beperkte doorvaart
hoogte, minder hoge luchtkokers worden 
toegelaten. 

2. Elk ruim van een schip, bestemd voor 
het vervoer van K I of K 2, moet van een 
onder de lastlijn bij ledige toestand geplaat
ste buitenboordsafsluiter, welke van het 
dek kan worden bediend, voorzien zijn. 

Kofferdammen en 
oliedicht.e schotten 

Art. 77. 1. De schotten, welke de rui
men begrenzen_ mogen geklonken of gelast 
zijn ; zij moeten vol]s:omen oliedicht zijn en 
mogen · niet doorboord zijn, noch mogen 
daarin openingen voorkomen. 

2. Op schepen, bestemd voor het ver
voer van K I of K 2, moeten de volgende 
voorschriften worden toegepast. 

a. De ruimen, bestemd voor het ver
voer van K I of K 2, moeten van alle ove
rige benedendeks gelegen afdelingen door 
kofferdammen met een breedte van ten 
minste 50 centimeter zijn gescheiden. 

D eze breedte kan tot 40 centimeter ver
minderd worden voor schepen, welker 
draagvermogen :150 ton niet te boven gaat. 

b. De kofferdammen mogen voor geen 
enkel ander gebruik worden ingericht. 

c. De kofferdammen moeten van een 
onder de lastlijn bij ledige toestand geplaat
ste buitenboordafsluiter, welke van het dek 
kan worden bediend_ voorzien zijn. 

d. De kofferdammen moeten: 
, 

0
• hetzij goed geventileerd zijn door 

twee wijde, van vlamkerende inrichtingen 
voorziene luchtkokers, waarvan er een tot 
nabij de bodem van de kofferdam moet 
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reiken en voorzien moet zijn van een zuig
kap, welke tot een hoogte van 2,50 m boven 
het dek reikt ; 

2 °. hetzij hermetisch gesloten zijn, waar
bij het aanbrengen van zwaanhalzen of 
paddestoelventilators. voorzien van goed 
beschermde vlamkerende inrichtingen, is 
toegestaan. 

e. De kofferdammen moeten, behalve 
door de buitenboordafsluiter, door een af
zonderlijke, op het dek geplaat~te pomp 
snel met water gevuld en door middel van 
deze pomp en een vast ingebouwde leiding 
geledigd kunnen worden. De pomp mag een 
verplaatsbare handpomp zijn. 

f. De vul- en lensleidingen van de kof
ferdammen mogen met geen enkele andere 
leiding in het schip in verbinding staan. 

g. De afsluiting van openingen van de 
kofferdammen n'wet oliedicht zijn. 

DEEL III 

Gebruiksvoorschriften 

HOOFDSTUK I 

VOORSCHRIFTEN VOOR HET . VER
VOER VAN BRANDBARE VLOEISTOF
FEN IN TANKSCHEPEN EN IN SCHE
PEN IN HET BIJZONDER GEBOUWD 
EN INGERICHT VOOR HET VERVOER 

IN VERPAKKING 

Afdeling z3. Algemene bepalingen 

Stoomketels 

Art. 78. Op schepen, welke K z of K 2 

vervoeren, mogen stoomketels niet gebruikt 
worden. Indien zulke ketels aan boord voor
komen, kan de bevoegde autoriteit ze doen 
verzegelen. 

Gebruik van kofferdatn.men 

Art. 79. r. De kofferdammen van sche
pen, welke K z of K 2 v.ervoeren, mogen niet 
als bergplaats of laadruim worden gebruikt. 

2. De kofferdammen van schepen, welke 
K 3 vervoeren, mogen hetzij voor het ver
voer van K 3 in verpakking, hetzij als 
pompkamer, hetzij als brandstofbunker, 
doch uitsluitend voor K 3, gebezigd worden. 

3. Ten aanzien van tankschepen. waar- · 
van het laadvermogen 300 ton niet te bo
ven gaat, welke K z, K 2 of K 3 vervoeren, 
en die alleen binnen haar gebied varen, kan 
de bevoegde autoriteit vergunnen in de koL 
ferdammen vloeistoffen met een vlampunt 
hoger dan 55° C . als lading te vervoeren. 

Gesloten houden van tanks 
en kofferdammen 

Art. 80. Op schepen, welke K z of K 2 

vervoeren, moeten: 
a. behoudens de bijzondere bepalingen 

krachtens artikel 103, door plaatselijk be
voegde autoriteiten gegeven, de tanks altijd 
gesloten zijn; 

b. de kofferdammen zoveel mogelijk ge
sloten worden gehouden. 

Verbinding van tanks 
door leidingen 
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Art. 81. r. Op schepen, welke K z of 
K 2 hebben vervoerd, moeten de afsluit
inrichtingen van laad- en losleidingen ge
sloten zijn, zolang de tanks niet vrij van 
gevaarlijke gassen zijn. 

2. Op de schepen, welke K z Z of K 2 Z 
vervoeren en uitgerust zijn met een damp
verzamelleiding_ mag geen enkele tank, 
welke een dezer vloeistoffen bevat, door 
deze verzamelleiding in verbinding gesteld 
worden met een andere tank, tenzij een 
vlamkerende inrichting daartussen is aan
gebracht. 

De afsluitinrichtingen, welke het mogelijk 
maken de tanks, welke K z of K 2 Z be
vatten, af te scheiden van de tanks, welke 
K z. K 2 of K 3 bevatten, moeten geduren
de de reis, het laden en het lossen gesloten 
zijn. 

Deze voorschriften gelden eveneens voor 
de ledige tanks, welke K z Z of K 2 Z 
bevat hebben, zolang deze tanks niet vrij 
zijn van gevaarlijke gassen. 

Onderzoek van de 
koffordammen 

Art. 82. Op schepen, welke K z of K 2 

vervoeren, moeten kofferdammen, welke 
niet gevuld zijn, ten minste éénmaal per 
dag onderworpen worden aan een beknopt 
onderzoek, teneinde hun dichtheid na te 
gaan. 

Zodra blijkt. dat een kofferdamschot, het
welk volgens dit Reglement oliedicht moet 
zijn, niet meer oliedicht is, moet, in het ge
val dat een der aangrenzende tanks lading 
bevat, de kofferdam met water gevuld ge
houden worden, totdat bedoeld schot her-
steld is . · 

Verbinding tussen 
leidingstelsels 

Art. 83. Op schepen, welke K z of K 2 

vervoeren, mag geen verbinding tot stand 
gebracht worden tussen twee van de vol
gende leidingstelsels: 

a. de leidingen voor het laden en lossen; 
b. de leidingen der kofferdammen; 
c. de leidingen vóór de voorste en ach

ter de achterste kofferdam. 

Uitwendige kentekenen 

Art. 84. r. Elk geladen schip moet 
voeren: 

a. des daags het bord, bedoeld in artikel 
23_ lid 2, litt. a; 

b. des nachts het licht, bedoeld in arti
kel 23, lid 2, litt. b, op een hoogte van ten
minste 2 m boven het dek. 

2. Voor de toepassing van dit artikel be_ 
ginnen en eindigen dag en nacht, zoals zulks 
is voorgeschreven door de plaatselijke re
glementen voor de andere optische seinen, 
welke het schip moet voeren. 

3. Het plaatselijk bevoegde gezag kan 
de schepen op bijzondere plaatsen vrijstel
len van de verplichting de in dit artikel 
voorgeschreven kentekenen te voeren. 
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Vuur en open licht 
Art. 85. x. Op schepen, welke K z of 

K 2 vervoeren. is het slechts vergund be
houdens elders gegeven bijzondere verbods
bepalingen, vuur of open licht te hebben: 

a. in besloten ruimten, welke vóór de 
voorste en achter de achterste kofferdam 
zijn gelegen; 

b . in de lantaarns van navigatie- of sein_ 
lichten, welke naar behoren zijn aange
bracht. 

2. Op schepen, welke K z of K 2 ver
voeren, mogen open lichten alleen in beslo
ten ruimten, gelegen vóór de voorste en 
achter de achterste kofferdam worden aan
gestoken. 

3 . Op schepen, welke K 3 vervoeren, is 
het verboden vuur of open licht te hebben 
in tanks, laadruimen, kofferdammen en on
der dek gelegen pompkamers. 

Electrische lampen 
Art. 86. x. Op schepen, welke K z of 

K 2 vervoeren, mogen electrische gloeilam
pen slechts worden aangebracht of losge
nomen. terwijl de lamphouder niet onder 
spannig staat. 

2. Op schepen, welke K z, K 2 of K 3 ver
voeren, mogen in tanks laadruimen, koffer
dammen en pompkamers geen andere lam
pen worden gebruikt dan die , bedoeld in 
artikel 45, lid 3, litt. a en b. 

Gebruik van bovendeks ge-
plaatste stopcontacten 

Art. 87. Op schepen, welke K z of K 2 

vervoeren, is het verboden de aan dek aan
wezige stopcontacten voor een ander doel 
te gebruiken dan voor aansluiting van de 
voorgeschreven navigatie- en seinlichten. 

Het is verboden een contactstop in het 
stopcontact te steken of er uit te trekken, 
alvorens dit stopcontact spanningloos ge
maakt is. Na het insteken moet de vergren
delinrichting onmiddellijk gesloten worden. 

Met ijzer beslagen schoeisel 
Art. 88. Op tankschepen, welke K z of 

K 2 vervoeren, is de toegang tot tanks en 
kofferdammen verboden voor personen, wel
ke met ijzer beslagen schoeisel dragen, ten
zij dit schoeisel van een doeltreffende be
scherming tegen vonkvorming is voorzien. 

Rookverbod 
Art. 89. Op schepen. welke K z of K 2 

vervoeren, is het, behoudens elders gegeven 
bijzondere verbodsbepalingen, slechts ver
gund in de verblijvep. te roken. 

Poetskatoen en poetsdoeken 
Art. 90. Poetskatoen en poetsdoeken 

moeten in van onbrandbaar materiaal ver
vaardigde gesloten kisten zijn geborgen. 

Jaarlijks onderzoek der 
brandblusmiddelen 

Art. 91. De eigenaar van het schip is 
verplicht de brandblusmiddelen eens per 
jaar te doen nazien en beproeven, om na •~ 
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gaan of zij zich in goede staat bevinden en 
voor onmiddellijk gebruik gereed zijn. Aan
tekening van dit onderzoek zal moeten ge
schieden op een afzonderlijk daartoe aan 
boord bewaard schrift, waarop de verschil
lende controleurs hun paraaf plaatsen. 

Verbod tot vervoer van 
gevaarlijke stoffen 

Art. 92. Springstoffen en andere explo
sieve stoffen, daaronder begrepen calcium
carbid en anlere stoffen, welke met water 
brandbare gassen vormen, aan zelfontbran
ding onderhevige en licht ontbrandbare 
stoffen, mogen niet tegelijkertijd met K z, 
K 2 of K 3 worden vervoerd. 

Gebruik van tanks en 
laadruimen 

Art. 93. x. Op schepen, welke K z of 
K 2 vervoeren, mogen in de tanks slechts 
vloeistoffen in onverpakte toestand worden 
vervoerd. 

2. Op schepen, welke K z of K 2 ver
voeren. mogen in de laadruimen, behalve 
deze vloeistoffen met bijbehorende verpak
king, slechts worden vervoerd K 3 en stuk
goed afkomstig van of bestemd voor de uit_ 
oefening van het bedrijf van de reder, schip
per of eigenaar van de lading. Dit stukgoed 
mag in geen geval meer gevaar bieden dan 
K z in verpakking en moet zodanig zijn ge
stuwd, dat geen gevaar bestaat de meege
voerde K z, K 2 of · K 3 in verpakking te 
beschadigen. 

Ladinp_ buiten tanks en 
laadruimen 

Art. 94. x. Op schepen, welke K ~ ver
voeren, mogen. onverminderd het ir. artikel 
79, lid 3 bepaalde, als ladmg Luiten de 
tanks en de laadruimen slechts worden ver
voerd: 

a. kleine hoeveelheden K z, K 2 of K 3, 
in verpakking, in geen grotere gezamenlijke 
hoeveelheid dan 100 liter, mits geborgen in 
bovendeks gelegen pompkamers of op een 
daarvoor geschikte. goed geluchte plaats 
aan dek tussen de kofferdammen; 

b. een kleine hoeveelheid niet licht 
brandbare voorwerpen, bestemd voor de 
uitoefening van het bedrijf van de reder, 
schipper, verlader of eigenaar van de la
ding. 

2. Op schepen, welke K 2 vervoeren, 
mogen. onverminderd _het in artikel 79, lid 
3 bepaalde, als lading buiten de tanks en 
d«! laadruimen slechts worden vervoerd: 

a. ten hoogste 5 colli K z, in geen gro
tere gezamenlijke hoeveelheid dan 400 liter, 
mits geborgen op een daarvoor geschikte 
goed geluchte plaats aan dek tussen de kof
ferdammen; 

b. ten hoogste 10 colli K 2 of K 3, mits 
in metalen vaten en in geen grotere geza
menlijke hoeveelheid dan 1000 liter en ge
plaatst tussen de kofferdammen; 

c. andere vloeistoffen met een vlam
punt hoger d.''<\ 100 ° C .; 

d. een kleine hoeveelheid niet licht 
brandbare voorwerpen, bestemd voor de 

83 
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uitoefening van het bedrijf van de reder, 
schipper, verlader of eigenaar van de la
ding. 

Vervoer van K I of K 2 op 
schepen welke K 3 vervoeren 

Art. 95. Op schepen, welke K 3 vervoe
ren, mag K I of K 2 in verpakking slechts 
in kleine hoeveelheden worden vervoerd en 
in geen grotere gezamenlijke hoeveelheid 
dan roo liter, onder voorwaarde, dat zij ge
borgen worden op een daarvoor geschikte, 
goed geventileerde plaats aan dek, op een 
behoorlijke afstand van verblijven. schoor
stenen en ketelruimen. 

Aanvulling brandstofvoorraad 
Art. 96. Op schepen, welke K z of K 2 

vervoeren, mag de voorraad brandstof (K 
3) buiten de brandstoftanks niet groter zijn 
dan de gezamenlijke inhoud dezer tanks en 
in geen geval meer dan 600 liter bedragen. 

Deze brandstof moet in metalen vaten 
zijn geborgen, welke onder dek vóór de 
voorste of achter de achterste kofferdam of 
op dek zijn gestuwd. 

Afdeling z4. Laden, lossen en gemeerd 
of voor anker liggen 

Grootste vulling 

Art. 97. Bij het laden mogen de tanks 
niet boven het merkteken voor de vulling 
worden gevuld. 

Ladingleidingen 
Art. 98. 1. Het vullen en ledigen van 

tanks moet geschieden met behulp van het 
vaste leidingstelsel van het schip. tenzij dit 
praktisch onmogelijk is. 

In dit uitzonderingsgeval moet gebruik 
gemaakt worden van losse leidingen, welke: 

a. tot onder in de tanks reiken ; 
b. in metallische verbinding met de 

scheepsromp staan om kans op ongevallen 
door statische electriciteit te voorkomen; 

c. zodanig zijn ingericht. dat vonkvor
ming wordt voorkomen. 

2. Op schepen, welke K r of K 2 ver
voeren, mogen de ladingleidingen niet door 
vaste of buigzame pijpleidingen, welke zich 
vóór de voorste of achter de achterste kof
ferdam bevinden, verlengd worden. 

Gelijktijdig Jaden of lossen 
Art. 99. Het is verboden gedurende het 

laden of lossen van 'K r of K 2 in onver
pakte toestand andere goederen te laden of 
te lossen dan vloeistoffen in onverpakte toe
stand. 

Verbod van vuur en open Jicht 
gedurende het Jaden enz. 

Art. ,oo. Het is verboden gedurende het 
laden, los.:,en en ontgassen van K r en K 2 

op de schepen: 
a. vuur of open licht te hebben; 
b. verplaatsbare lampen in verblijven 

en handlampen te gebruiken; 
c . electrische verwarmingstoestellen te 

gebruiken; 
d. waar ook aan boord te roken. 

Gebruik van electrische 
toestellen 
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Art. ,or. Het is verboden, gedurende het 
laden, lossen of ontgassen van schepen. weL 
ke K r of K 2 vervoeren, andere werktui
gen of electrische toestellen te gebruiken 
dan die, welke geel gemerkt zijn en nabij 
welke door een opschrift is aangegeven, dat 
hun gebruik geoorloofd is. 

M eren 

Art. ,02. 1. Het is verboden voor het 
meren van schepen, welke K z, K 2 of K 3 
vervoeren, andere middelen te gebruiken 
dan st aaldraden of kettingen, zodanig inge
richt, dat zij snel kunnen worden losge
maakt. 

2. Het meren moet zodanig geschieden, 
dat geen trekkracht op de electrische voe
dingskabels of op de buigzame ladinglei
dingen kan ontstaan. 

Werkzaamheden tijdens het 
gemeerd of voor anker liggen 

Art. 103. Plaatselijk bevoegde autoritei
ten kunnen. met inachtneming van de be
palingen van dit Reglement, aanvullende 
voorschriften maken, waaraan het laden. het 
lossen en elke andere werkzaamheid gedu
rende het gemeerd en voor anker liggen 
moeten voldoen. 

HOOFDSTUK II 

VOORSCHRIFTEN VOOR HET VER
VOER VAN BRANDBARE VLOEISTOF
FEN IN VERPAKKING MET SCHE
PEN, WELKE NIET IN HET BIJZON-

DER VOOR DAT DOEL ZIJN GE
BOUWD EN INGERICHT 

Afdeling 15. Schepen, welke geen 
passagiers vervoeren 

Ver\-~oer van K I of K 2 Z 
Art. ,04. Bij het vervoer van K I of 

K 2 Z moeten de volgende voorschriften in 
acht worden genomen: 

a . de lading K z of K 2 Z mag alleen op 
het dek worden vervoerd, geplaatst op be
hoorlijke afstand van kombuizen, schoor
stenen, vuur en open licht en van spring
middelen en andere explosieve stoffen, daar
onder begrepen calciumcarbid en andere 
stoffen_ welke met water brandbare gassen 
vormen, aan zelfontbranding onderhevige en 
licht brandbare stoffen; 

b. de lading K 1 of K 2 Z mag bedekt, 
maar niet afgesloten worden; 

c. h et is verboden in de nabijheid van 
deze lading te roken. 

Vervoer van K 2 of K 3 
Art. ,05. 1. K 2 of K 3 mag niet aan

wezig zijn in ruimen, waarin zich spring
stoffen of andere explosieve stoffen, daar
onder begrepen calciumcarbid en andere 
stoffen, welke met water brandbare gassen 
vormen, aan zelfontbranding onderhevige of 
licht brandbare stoffen bevinden. 

2 . Het is verboden in een ruim, waarin 
zich K 2 of K 3 bevindt, te roken. 
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Brandblusmiddelen 
Art. 106. Nabij de plaatsen, waar K I 

of K 2 in verpakking is gestuwd, moeten 
ten minste twee middelen voor het blussen 
van brand zijn geplaatst. Een van deze mid_ 
delen kan bestaan uit twee emmers met 
bolle of dergelijke bodem, elk van 4 tot 6 
liter inhoud en van een voldoend lange lijn 
voorzien. 

De plaatsen voor deze brandblusmiddelen 
of de blusmiddelen zelf moeten rood ge
verfd zijn. Zij moeten eenmaal per jaar 
worden onderzocht en beproefd, ten einde 
na te gaan, of zij in goede staat verkeren 
en tot onmiddellijk gebruik gereed zijn. 

Afdeling 16. Schepen, w elke 
passagiers vervoeren 

Vervoer van K z of K 2 Z 
Art. 107. Bij het vervoer van K z of 

K 2 Z moeten de volgende voorschriften in 
acht worden genomen: 

a. de lading K z of K 2 Z mag alleen 
op het dek worden geplaatst op een behoor
lijke afstand van kombuizen, schoorstenen, 
vuur en open licht en van aan zelfontbran
ding onderhevige of licht brandbare stof
fen; 

b . de lading K z of K 2 Z mag bedekt, 
maar niet afgesloten worden; 

c. de voor het stuwen van de lading 
K z of K 2 Z bestemde gedeelten van het 
dek moeten van de overige gedeelten van 
het dek door een op het dek bevestigd hoek_ 
ijzer of ander doeltreffend middel zijn ge
scheiden, om te voorkomen, dat eventueel 
uit lekke verpakkingsmiddelen ontwijkende 
vloeistof zich over andere delen van het 
schip verspreidt; 

d. het is verboden in de nabijheid van 
deze lading te roken. 

Bij de gedeelten van het dek, waar K z 
of K 2 Z is gestuwd moet een bord zijn ge
plaatst, waarop met duidelijk leesbare let
ters, van ten minste 5 cm hoogte, is ver
meld: 

BENZINE 
VERBODEN TOEGANG 
VERBODEN TE ROKEN 

in de talen der landen. waarin het schip 
vaart. 

Vervoer van K 2 oi K 3 
Art. ro8. r. K 2 of K 3 mag niet aan

wezig zijn in ruimen, waarin zich spring
stoffen of andere explosieve stoffen, daar
onder begrepen calciumcarbid en andere 
stoffen, welke met water brandbare gassen 
vormen, aan zelfontbranding onderhevige of 
licht brandbare stoffen bevinden. 

2. Het is verboden in een ruim, waarin 
zich K 2 of K 3 bevindt, te roken. 

3. De toegang tot ruimen, waarin zich 
K 2 of K 3 bevindt, is voor reizigers ver
boden. 

Brandblusmiddelen. 
Art. 109. Nabij de plaatsen, waar K I 

of K 2 in verpakking is gestuwd, moeten 
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ten minste twee middelen voor het blussen 
van brand zijn geplaatst. Een van deze 
middelen kan bestaan uit twee emmers met 
bolle of dergelijke bodem, elk van 4 tot 6 
liter inhoud en van een voldoend lange lijn 
voorzien. 

De plaatsen voor deze brandblusmiddelen 
of de blusmiddelen zelf moeten rood ge
verfd zijn. Zij moeten eenmaal per jaar 
worden onderzocht en beproefd, ten einde 
na te gaan, of zij in goede staat verkeren en 
tot onmiddellijk gebruik gereed zijn. 

DEEL IV 

Overgangs bel}allngen 

Toepassing 

Art. no. Dit deel is van toepassing op 
schepen, als bedoeld in artikel 8, lid 1 litt. 
a en b: 

a. welke op het ogenblik. waarop dit 
Reglement van kracht wordt, als schepen 
voldoend aan de omschrijving in artikel 8, 
lid 1, litt. a en b in gebruik en welke op 
dat tijdstip krachtens de bestaande voor
schriften mogen varen; 

b. welke op het ogenblik, waarop dit 
Reglement van kracht wordt, zich in aan
bouw of verbouwing bevinden. 

Toegelaten alwijkingan 

Art. nr. De autoriteit, die het bijzon
dere certificaat, bedoeld in artikel 16 af
geeft of de autoriteit. die volgens artikel 
18 een aantekening stelt, welke voor zekere 
waterwegen geldig is, mag voor een in ar
tikel no bedoeld schip, dat niet geheel aan 
de voorschriften van Deel II voldoet, af
wijkingen toestaan, indien het vaststaat, dat 
de toepassing van dit voorschrift noch rede
lijk, noch praktisch ûitvoerbaar is en on
der voorbehoud, dat de veiligheid voldoen
de gewaarborgd zij . 

Deze afwijkingen kunnen worden toege
staan door als grondslag de aanwijzingen 
van Aanhangsel II te volgen. 

Uitstel en contróle 

Art. II2. Bij het aan de afgifte van het 
eerste bijzondere certificaat of de eerste 
aantekening voorafgaand onderzoek moeten 
de afwijkingen en de tijd, waarvoor deze 
ten hoogste worden toegestaan, worden 
vastgesteld. 

Deze afwijkingen en dit uitstel worden 
op het aanhangsel van het bijzondere cer
tificaat of bij de aantekeningen vermeld. 

Bij het onderzoek, dat aan een vernieu
wing van het bijzondere certificaat of van 
de aantekening voorafgaat, welk onderzoek 
in Aanhangsel II tweede onderzoek, even
tueel derde onderzoek genoemd wordt, moet 
worden vastgesteld of de wijzigingen zijn 
aangebracht, voor welker uitvoering bij het 
eerste onderzoek uitstel was verleend en 
deze vaststelling moet op het aanhangsel 
van het bijzondere certificaat of de aante
kening worden vermeld. 
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Bijzondere bepalingen 
Art. IIJ. Wanneer men op een schip. als 

bedoeld in artikel no, er op zeker ogen
blik toe overgaat een constructie, een in
richting of een toestel, waarvan het bestaan 
afhankelijk was van een toegestane afwij
king te vervangen, moet de vervangende 
constructie, inrichting of toestel voldoen 
aan de bepalingen van D eel II, tenzij het 
vast staat, dat zulks onmogelijk is. 

AA HA GSEL I 
No ........... . ... . 

(Administratieve aanduiding) 
1 

BI.TZO DER CERTIFICAAT 

(Model A) 

Voor tankschepen en voor chepen, In het 
bijzonder gebouwd en Ingericht voor het 

vervoer van brandbare vloei toften In 
verpakking 

Uitgereikt op grond van het internatio
nale Reglement nopens het vervoer van 
brandbare vloeistoffen op de binnenwateren 

Naam, voornamen en woonplaats van de 
eigenaar van het schip .... .. ... .... ............. . 
Registernummer van het schip . ..... . . . ... ... 2 

Naam van het schip . .. .... . .......... . . ....... .. . 
Haven van thuis behoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Soort van het schip en wijze van voort-
stuwen .. . .. . . . .... .. .......... 3 
Plaats en jaar van de bouw van het schip 

Plaats en jaar van de verbouwing met het 
doel brandbare vloeistoffen t e kunnen ver-
voeren .............. ... ...... . ... 2 

Grootste draagvermogen in tonnen ...... .. . 
volgens de meetbrief No ..... .... . afgegeven 
te .. . .. ..... .. ........ . ... de . . . .................... . 

Dit certificaat is afgegeven op grond van 
het feit, dat het schip volgens de bepalin
gen van het bovengenoemde Reglement is 
onderzocht en aan deze bepalingen voldoet. 

Het schip mag gebruikt worden voor het 
v ervoer van K z, K 2 of K 3 in tanks en in 
verpakking "· 

Het certificaat is geldig tot . ........ 19 . . . 

Afgegeven door . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 

te . . ....... .. ......... . den ............. . . 

1 Hier de naam te vermelden van het 
land van de Regering, onder wier gezag het 
certificaat is uitgereikt. 
hetgeen niet van ·toepassing is. 

2 Invullen voor zover nodig en schrappen, 
3 Bij voorbeeld: tankschip, schip in het 

bijzonder gebouwd voor het vervoer van 
K z in verpakking. 

4 Hierin te schrappen. hetgeen niet van 
toepassing is. 

5 Hier te vermelden de naam van de 
autoriteit belast met de afgifte van het 
certificaat. 
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De geldigheidsduur van het certificaat is 
verlengd tot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 en 2 

..... ............. de .. ..... . . ...... . . . 
3 

Daar het schip nog geheel voldoet aan de 
voorschriften van het betreffende Regle
ment, wordt het certificaat vernieuwd tot 

··············· ····· · ··· 19 ..... . 
te ..... . ...... . .. . . . de . . .... . .. . ... .. 19 .. . 

4 

De geldigheid van dit certificaat is ver-
lengd tot ........................ , 5 

.................. de ..... . ........ . 
4 

Daar het schip nog geheel voldoet aan de 
voorschriften van het betreffende Regle
ment, wordt het certificaat vernieuwd tot 
... ..................... 19 ..... . 

te ............... de .. .... ..... .... 19 .. . 
4 

De geldigheid van dit certificaat is ver-
lengd tot ....... . ...... .. ..... ... 5 

.. ..... . .......... de ... .. .. ... ..... 19 .. . 
4 

Daar het schip nog geheel voldoet aan de 
voorschriften van het betreffende Regle
ment, wordt het certificaat vernieuwd tot 
··· ··· ··············· ·· · 19 ..... . 

te ........ .... ...... de .. . ....... . .... 19 .. . 
4 

De geldigheid van dit certificaat is ver-
lengd tot .. . ...... . . . .. ...... . ... 5 

...... . ......... . .... de ... ... . ..... ... 19 . . . 
4 

B eknopte inlichtingen betreffende de in
richting van het schip. 

I. H et schip is ingericht: 
z. om te laden en te lossen met 

scheepspomp ......... , vast aan dek aange-
bracht en gedreven door 

l 
.g l onder het dek. 

. . . . . . verbrandingsmotoren ~ op het dek. 

. . . . . . electromotoren ~ r in een afzonder 

. . . . . . stoom werktuigen !?. ruimte 
i:,. in de open luch· 

2. om te laden en t e lossen met behulp 
van aan de wal opgestelde pompen. 

II. H et schip is ingericht om van de wal 
gelijk/wisselstroom van . . . . . . . . . volts .... . .. . . 
phasen te betrekken. 

1 De duur der verlenging mag een jaar 
niet te boven gaan. 

2 Deze aantekening kan vervangen wor
den door .een afzonderlijk stuk waarop deze 
verlenging wordt vastgesteld. 

3 Hier te vermelden de naam van de 
autoriteit belast met de afgifte van het 
certificaat. 

4 Hier te vermelden de hoedanigheid van 
de Autoriteit, belast met de afgifte van het 
certificaat. 

5 Deze aantekening kan vervangen wor
den door een afzonderlijk stuk, waarop deze 
verlenging wordt vastgesteld. 
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III. Verwarmingstoestellen, geplaatst aan 
boord: 

kolenkachels opgesteld in . . . .. . . . . ... . . . 
kachels en stellen gestookt met K 2 

opgesteld in .. .... ..... .. ...... .. .. . 
kachels en stellen gestookt met K 3 
opgesteld in .. ............ .... .. .. .. 
elect rische kachels en stellen opge-
steld in .................. .... .. 

IV. Het schip is ingericht om te worden 
verlicht met K 2 lampen/electriciteit. 

No . ............ .. .... .. . 
(Administratieve aanduiding) 

1 

BIJZONDER CERTIFICAAT 
(Model B) 2 

Voor tankschepen en voor schepen in het 
bijzonder gebouwd en ingericht voor het 

vervoer van brandbare vloeistoffen In 
verpakking 

Uitgereikt op grond van het internatio-
1,ale Reglement nopens het vervoer van 
brandbare vloeistoffen op de binnenwate
ren . 
Naam, voornamen en woonplaats van de 
eigenaar van het schip .. ............ .......... .. . 
Re"isternummer van het schip .. .......... .. . 3 
Ha';;,en van thuis behoren .... .. .. .... .. .... ... 3 
Soort van het schip en wijze van voort4 stuwen .. .... . . .. ... .... . . .. .... ... ... . . . . . ..... ... . 
Plaats en jaar van de bouw van het schip 

pj~;~ .. ~;; j;~~ .. ; ·~;; · d~ .. ;~;b~uwing met het 
doel brandbare vloeistoffen te kunnen ver-
voeren . ...... . ... .. .. .. .. ... ... .... .... 3 
Grootste draagvermogen in tonnen ...... .. . .. . 
volgens de meetbrief No .......... afgegeven 
te ... .. .......... . . . de . .. . . .. ..... .. .. . . 

Di t cert ificaat is afgegeven op grond van 
het feit , dat het schip volgens de bepalin
gen van het bovengenoemde Reglement is 
onderzocht en aa n deze bepalingen voldoet. 

Het schip m a g gebruikt worden voor het 
vervoer v a n K I , K 2 of K 3 in tanks en 
in verpa kking. 5 

H et certificaat is geldig tot .. ....... . .. .. .. .. 
19 ...... 

Afgegeven door .... . .. .. .. .. ... ..... G 

te .. .. .......... .... de .... .. .... .. .... .. 

1 Hier de naam te vermelden van het 
land van de Regering, onder wier gezag het 
certificaat is uitgereikt. 

2 Betreft schepen, bedoeld in de artikelen 
21, 22 en n o van het Reglement. 

~ Inv ullen voorzover nodig en schrappen, 
hetgeen nie t van t oepassing is. 

4 Bij voorbeeld : tankschip , schip in het 
bijzonder gebouwd voor het vervoer van 
K I in verpakking. 

5 Hierin te schrappen, hetgeen niet van 
toepassing is . 

u Hier t e vermelden de naam van de 
autoriteit belast met de afgifte van het cer
tificaat. 

- \ 
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De geldigheidsduur van het certificaat is 
verlengd tot .. .. .... .... .. .... 1 en 2 . 

··· ···· ···.·.·.·.·.·.· ... · ... ·.· .. ~~ ...................... · ...... 8) .. .. .... . . 

Daar het schip nog geheel voldoet aan de 
voorschriften van het betreffende reglement, 
wordt het certificaat vernieuwd tot 

... . ..... . . .. ... . .... .. ... ... . .. .. . .. .. 19 . ... .. 
te .... .... ........ .. de .... ...... ..... 19 .. .. .. 

4) .... ............ . .... . . .. ... . .... . .. 

De geldigheid van dit certificaat is ver-
lengd tot .. .. .. .. .... .. .... 5 

......... ...... ... de ...... ...... ...... 19 .. .. .. 
. . .. . ....... ..... .... .... ........ 4) 

Daar het schip nog geheel voldoet aan de 
voorschriften van het betreffende reglement, 
wordt het certificaat vernieuwd tot 

......... ........ ... . .. ..... . .. ... .. .... .. 19 .... .. 
te ........ .. .... .. .. de ...... ...... .... .. 19 .. . 

4) .... .... ......... .. ... . ...... .. .. 

De geldigheid van dit certificaat is ver-
lengd tot .. .... ...... 5 ) 

... ::::: :: : ::::::: .. ~.~ ................. .... ................ 4t ··· .. 
D aar het schip nog geheel voldoet aan de 

voorschriften van het betreffende reglement, 
wordt het certificaat vernieuwd tot 

. ... ... .. . .. ... .... .. ... . ..... .. .. . .. ..... 19 .... .. 
te .. .... .. .. . . ...... de ............ .. .. .. 19 .. . 

4) ...... .. .. .. .. .. . . .. .. . .. .. .. . .. . 

De geldigheid van dit certificaat is ver-
lengd tot .. . .. . .... .. 5 ) 

.. .. .. .... ........ de .. ........ .. .. .. .. 19 
.. .... .. .... .. .. .. .. .. .. ...... ... 4) 

Beknopte inlichtingen betreii'ende de 
inrichting van het schip 

I. Het schip is ingericht: 
1. om te laden en te lossen met 

scheepspomp ...... , vast aan dek aangebracht 
en gedreven door 

1

.g l onder het dek. 
v erbrandingsmotoren ~ op het dek. 
elect romotoren ~ r in een afzonderlijke 
stoomwerktuigen ~ ruimte 

o. in de open lucht. 
2. om te laden en te lossen met behulp 

van aan de wal opgestelde pompen. 
Il. Het schip is ingericht om van de wal 

f"elij k}wisselstroom van .... .... . volts .. .... .. . 
phasen te betrekken. 

1 ) De duur der verlenging mag een jaar 
niet te boven gaan. 

2 ) Deze aantekening kan vervangen 
worden door een afzonderlijk stuk waarop 
deze verlenging wordt vastgesteld. 

3) Hier te vermelden de naam van de 
autoriteit belast met de afgifte van het 
certificaat. 

4) Hier te vermelden de hoedanigheid 
van de Autoriteit, belast met de afgifte van 
het certificaat. 

5) Deze ·aantekening kan vervangen 
worden door een afzonderlijk stuk, waarop 
deze verlenging wordt vastgesteld. 
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III. Verwarmingstoestellen, geplaatst aan 
boord: 

kolenkachels opgesteld in ....... .... . ; 
kachels en stellen gestookt met K 2 

opgesteld in ................. . ... . . . ...... ; 
kachels en stellen gestookt met K 3 
opgesteld in ........ ... ................. .. ; 
electrische kachels en stellen opge-
steld in . . .... . ..... .. .......... . .. ... ... ... ; 

IV. Het schip is ingericht om te worden 
verlicht met electriciteit/ K 2 lampen. 

Afwljklng·en van de bepallngen van het be
treffende Reglement, welke voor het ~chip 

zijn toegestaan 

A) Voortdurende afwijkingen. 

B) Afwijkingen, toegestaan tot het derde 
onderzoek. 

C) Afwijkingen, toegestaan tot het twee
de onderzoek. 

Gedaan te . . . . . . . . . . . . . . . de .... ..... . . . 
(Ondertekening en kwaliteit van 
de bevoegde autoriteit) 

Ondergetekende verklaart, dat de wijzi
gingen aan het schip zijn aangebracht, wel
ke nodig zijn om de hierboven onder letter 
C vermelde afwijkingen te doen verdwijnen. 

Gedaan te . . . . . . . . . . . . . . . de ....... .. .. . 
(Ondertekening en kwaliteit van de 
bevoegde autoriteit) 

Volg- Artikel 
nummer en lid 

der van 
afwijking Deel II 

Voort
durende 
afwijking 

of langste 
termijnen 

van 
uitstel 
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Ondergetekende .. .... .... :. . . . . . . verklaart, 
dat de wijzigingen aan het schip zijn aange
bracht, welke nodig zijn om de hierboven 
onder letter B vermelde afwijkingen te doen 
verdwijnen. 

G edaan te . . .. ...... .. ... de . .. ........ . 
(Ondertekening en kwaliteit van de 
bevoegde autoriteit) 

Aantekening 

(Toepassing van artikel 22 ten aanzien van 
schepen, welke slechts op bepaalde binnen
waterwegen mogen verkeren.) 

Het schip . . ......... : ... mag slechts varen 

AANHANGSEL II 

Overg·angsbepalln1ten, van toepassing op 
schepen vermeld In artikel 110 

De volgende afwijkingen kunnen worden 
toegelaten. 

De langste termijn, gedurende welke een 
afwijking kan worden toegestaan, is in de 
derde kolom van onderstaande tabel aange
geven door een getal, dat het nummer van 
het in artikel II2 vermelde onderzoek aan
geeft. Bij dit onderzoek moet worden vast
gesteld, dat de wijziging, waarvoor uitstel 
was verleend, is uitgevoerd. 

De letters V.A. geven aan, dat een voort
durende afwijking kan worden verleend. 

Het cijfer "2" in de derde kolom bete
kent, dat de vereiste wijziging zo mogelijk 
aangebracht moet worden zodra het schip 
voor de eerste keer weer gasvrij is, doch in 
ieder geval vóór het tweede onderzoek. 

OPMERKINGEN 

24-1 

26 

V.A. 

3 

De afwijking kan slechts verleend worden voor de plaats 
van ladingpompen en hun leidingen boven kofferdammen. 

2 

4 
5 

6 

27-2a 

27-2b 

27-3 
29-3 

30-1 

2 

V.A. 

3 
V.A. 

2 

De afwijking kan slechts verleend worden voor aan koffer
dammen grenzende kolenbunkers. 

De afwijking kan slechts verleend worden voor K 1-motoren 
welke bovendeks vóór de voorste of achter de achterste koffer
dam zijn geplaatst en hulpwerktuigen drijven, welke niet tij
dens het laden, lossen of ontgassen worden gebruikt. 

De afwijking kan slechts verleend worden voor schepen 
bestemd voor het vervoer van K 3 voor motoren, waar
voor bij het aanzetten of gedurende het bedrijf open vuur 
of een lamp of een gloeiend voorwerp nodig is. Echter is iedere 
plaatselijk bevoegde autoriteit gerechtigd, zulke schepen 
niet tot haar gebied toe te laten. 

De afwijking kan slechts verleend worden voor K 2-motoren. 
De afwijking kan slechts verleend worden voor in een aan 

de ladingtanks grenzende ruimte opgestelde K 3-motoren. 
De afwijking kan slechts verleend worden voor K r-voor

raadtanks voor de in afwijking 3 bedoelde motoren. 
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7 

8 
9 

10 

Il 
12 
13 

14 
IS 

16 
17 

18 

19 

20 

21 
22 
23 
24 
25 

26 

27 
28 
29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 
37 

38 
39 
40 
41 

42 

43 

44 
45 

30-1 

31-1 
31-2 

36 

42-1 
42-2 
46-2 

48 . 
49-1 

50-I 
52-2 

ss-2a 

52-2b 

61 
Ie zin
snede 

62 
63-1 
63-2 
64-1 
65-Ia 

65-Ib 
en c 

65-2 
66 
67 

68 

69-2a 

69-2c 

69-2e 
en f 

69-2h 
69-3a 

69-3e 
70-Ia 
70-4 
71-1b 

en c 

71-1b 

71-2b 
en c 

73 
74 

V.A. 

V.A. 
2 
2 

3 
3 
3 

V.A. 
2 

2 
2 

V.A. 

2 

V.A. 

3 
V.A. 
V.A. 
V.A. 
V.A. 

V.A. 

V.A. 
2 
2 

2 

V.A. 

3 

V.A. 

V.A. 

2 

2 

V.A. 

V.A. 
V.A. 
V.A. 

2 

2 

2 

V.A. 
3 
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De afwijking kan slechts worden verleend voor K 3-voor
raadtanks, welke aan ladingtanks grenzen. 

De afwijking kan slechts worden verleend voor de bescher
ming van de kabel door slechts één enkele laag, 

De afwijking kan slechts worden verleend voor leidingen in 
gesloten buizen. 

De afwijking kan slechts worden verleend voor schepen, be
stemd voor het vervoer van K 2 , welke geen K 2 Z mogen ver
voeren. Echter is iedere plaatselijk bevoegde autoriteit ge
rechtigd zulke schepen niet tot haar gebied toe te )aten, indien 
haar voorschriften dergelijke schepen niet toestaan. 

Zelfde opmerking als voor afwijking n°. 15. 
De afwijking kan slechts worden verleend voor gesloten 

armaturen. 
Echter is iedere plaatselijk bevoegde autoriteit gerechtigd 

zulke schepen niet tot haar gebied toe te laten, indien haar 
voorschriften zulks niet toestaan. 

De afwijking kan slechts worden verleend voor een schoor
steen, waarvan de minimum hoogte van het vaste deel 0,85 m 
bedraagt. 

De afwijking kan slechts voor K 2-toestellen worden ver
leend. 

De afwijking kan slechts worden verleend voor schepen, 
welke met ten minste I meter water in de kofferdammen varen. 

De afwijking kan niet verleend worden voor sche!)'en, welke 
K I Z of K 2 Z vervoeren. 

De afwijking kan slechts verleend worden voor schotten 
tussen landingtanks. 

De afwijking kan slechts verleend worden voor de oliedicht
heid van kofferdamschotten. De kofferdammen moeten met 
I meter water gevuld zijn, zolang zij nog niet op hun dichtheid 
zijn beproefd, op de wijze, als aangegeven in artikel 65 lid I 
litt. b, dan wel door vulling met petroleum tot het dek. 

De afwijking kan slechts verleend worden, voor zover de 
breedte der kofferdammen betreft. 

De afwijking kan slechts verleend worden voor schepen, 
waarvan de losleidingen onder in het schip liggen. 

De afwijking kan slechts verleend worden, voor zover de 
middelen tot het snel vullen aanwezig zijn. 

De afwijking kan slechts verleend worden voor zover de 
breedte der kofferdammen betreft. 

Zelfde opmerking als voor afwijking n°. 34. 
Zelfde opmerkingen als voor afwijkingen nos. I en 34. 

De afwijking kan slechts verleend worden voor bestaande 
inrichtingen met metaalgaas in plaats van vlarnkerende in
richtingen. 

De afwijking kan slechts verleend worden voor verpakte 
afsluitingen. 
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46 75-1 V.A. 
47 75-2 V.A. 
48 76-1 2 Zelfde opmerking als voor afwijking n°. 41. 
49 76-2 2 
50 77-1 2 De afwijking kan slechts wor den verleend ten aanzien van 

schotten, welke waterdicht zijn. 
51 77-2a 2 De afwijking kan slechts worden verleend voor laadruimen, 

welke van andere afdelingen door een enkel oliedicht schot zijn 
gescheiden. 

52 77-2a V .A . Zelfde opmerking als voor afwijking n°. 33. 
53 77-2C 2 
54 77-2d 
55 77-2e 

2 
2 

Zelfde opmerking als voor afwijking n°. 41. 
Zelfde opmerking als voor afwijking n°. 35. 

56 77-2g 2 

S. I 560 

2z December z948. BESLUIT tot vast
stelling van het Financiële Verhou
dingsbesluit 1948. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Ministers 

van Financiën en •van Binnenlandse Zaken 
van 9 November 1948, Generale Thesaurie, 
Dienst der Rijksbegroting, bureau Gemeen
tefinanciën_ No. 3.50 en Afdeling Binnen
lands Bestuur, Bureau Financiën, No. 21046; 

Gezien de wet van 15 Juli 1929, Staatse 
blad :188, houdende herziening van de fi
nanciële verhouding tussen het Rijk en de 
gemeenten en wijziging van enige bepalin
gen der Provinciale wet en der Gemeente
wet, zoals deze laatstelijk is gewijzigd bij 
de wet van 15 Juli 1948 (Staatsblad no. I 
307) tot het treffen van een noodvoorzie
ning voor de gemeentefinanciën en artikel 
VII van laatstbedoelde wet; 

De Raad van State gehoord (advies van 
9 November 1948, No. 33); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers d .d. 9 December 1948, 
Generale Thesaurie. Dienst der Rijksbegro
ting, Bureau Gemeentefinanciën, No. 202 en 
. 1fdeling Binnenlands Bestuur, Bureau Fi
nanciën, No. 21688; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

HOOFDSTUK I 

Algemene bepalingen 

Art. 1. Dit besluit verstaat onder 
de wet: de wet van 15 Juli 1929 (Staats

blad No. 388), zoals zij sedert gewijzigd is; 
Onze Ministers: Onze Ministers, met de 

uitvoering van de wet belast; 
de commissie: de commissie, ingesteld bij 

artikel 37 der wet; 
de gemeente-rekening: de rekening van 

inkomsten en uitgaven ener gemeente; 
jaarwedde-uitkering: de uitkering volgens 

arti kei 2. letter a der wet; 
algemene uitkering: de uitkering volgens 

artikel 2, letter b der wet; 
belasting-uitkering: de uitkering volgens 

artikel 2, letter c der wet; 
bijzondere uitkering : de uitkering volgens 

artikel 2 , letter d der wet; 
garantie-uitkering: de uitkering volgens 

artikel VII der wet van 15 Juli 1948 
(Staatsblad no. I 307), tot het treffen van 
een noodvoorziening voor de gemeente
financiën. 

Art. 2. 1. De vorm van de ingevolge dit 
besluit door de gemeentebesturen in te zen
den opgaven wordt door Onze Ministers 
vastgesteld. · 

2. Indien een gemeentebestuur niet bin
nen de gestelde termijn een opgaaf heeft 
ingezonden, geschiedt het opmaken en in
zenden binnen veertig dagen na het ver
strij ken van die termijn door Onze Com- · 
missaris in de provincie. 

3. Indien het bepaalde in het vorige lid 
voor de gemeente toepassing heeft gevon
den vervalt met betrekking tot de desbe
treffende opgaaf het recht van beroep voor 
het gemeentebestuur. 

4. Wanneer op grond van dit besluit be
roepschriften worden ingediend, geschiedt 
de inzending in drievoud. 

HOOFDSTUK II 

De jaarwedde-uitkering 

Par. z. De berekening en vaststelling van 
de uitkering 

Art. 3. r. De uitkering wordt berekend 
naar de jaarwedde, door de burgemeester en 
de secretaris genoten op 1 Januari van het 
uitkeringsjaar. Onder jaarwedde wordt ver
staan al hetgeen door de betrokken func
tionaris als zodanig in de vorm van wedde, 
vaste of tijdelijke toelagen, met inbegrip 
van ambts- en kindertoelage, genoten wordt. 

2. Bij ontstentenis, op de in het vorig 
lid bedoelde datum, van de burgemeester 
en/of de secretaris wordt de uitkering be
rekend naar de aan de betrekking verbon
den aanvangsjaarwedde. 

3. Bevat de jaarwedde-regeling bepa
lingen omtrent de toepassing van een af
trek op de jaarwedde wegens het gelijktijdig 
v.ervullen van meer dan één betrekking door 
één persoon, dan wordt bij de toepassing 
van het vorige lid de aanvangsjaarwedde 
bereken d naar de toestand onmiddellijk 
v óór het ontstaan van de vacature, met 
inachtneming van de wijzigingen, waarvan 
op 1 Januari van het uitkeringsjaar vast 
staat. dat zij bij de vervulling van de vaca
tu:-e zullen intreden. 
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4. Hetgeen op de jaarwedden van de 
burgemeester en de secretaris wordt gekort 
terz~ke van de verkrijging van recht op 
pens10en voor hen en hun weduwen en we
zen en wegens het genot van ambtswoning 
en and~re gemeente-eigendommen, van vrij 
v~ur, licht, of water, wordt bij de bereke
ning van de uitkering niet in mindering ge
bracht. 

Art. 4. Wij;igingen in de jaarwedde
regeling, met terugwerkende kracht inge
voe_rd, wo_rde~ voor de toepassing van het 
vonge artikel geacht in werking t e zijn ge
treden op de eerste dag der maand vol
gende hetzij op de dag van afkondigin'g van 
Ons ~esbetreffend besluit. hetzij op de dag
tekening van Ons besluit tot goedkeuring. 

Art. 5. r. Gedeputeerde Staten zenden 
jaarlijks, zo .s~oedig mogelijk na r Januari, 
aan Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
een staat, welke voor iedere gemeente in 
hun provincie het bedrag vermeldt dat naar 
hun oordeel aan die gemeente ove; dat jaar 
toekomt. 

2. Indien een gemeente ·naar het oor
deel van Gedeputeerde Staten aanspraak 
heeft op .~en .. geringere uitkering dan f 4500 
leggen ZIJ b1J de staat een gespecificeerde 
berekening over van de jaarwedden van de 
burgemeester en de secretaris dier gemeente. 
. 3. Na ontvangst van de staat, bedoeld 
in het eerste lid, stelt Onze Minister van 
Binnenla.nc:Jse Zaken, met medewerking van 
Onze Minister van Financiën. voor iedere 
gemeente het bedrag van de uitkering vast. 

4. Van deze vaststelling wordt medede
ling gedaan aan Gedeputeerde Staten en 
aan het bestuur der gemeente, welke het 
aangaat. De mededeling aan het gemeente
bestuur geschiedt, in de gevallen waarin 
?e uitkering op .:en lager bedrag d;n f 4500 
1s vastgesteld, btJ aangetekende brief. 

Art. 6. r. Binnen dertig dagen na de 
dag, waarop de mededeling als bedoeld in 
het laatst e lid van het vorige artikel ter 
post is bezorgd. kan het gemeentebe;tuur 
van het daarbij medegedeelde besluit in be
roep komen bij Onze Ministers. Het be
roepschrift wordt ingediend bij Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken. 

2 . Onze Ministers beslissen de commis-
sie gehoord. ' 

3. Van de beslissing wordt mededeling 
gedaan aan Gedeputeerde Staten en aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat. 

Par. 2. De voorlopige uitkering 

. Art. 7. r. Zolang het aan een gemeente 
uit te keren bedrag niet vaststaat geschiedt 
de uitkering - behoudens nader~ verreke
ning - naar hei: bedrag, genoten over het 
vorige uitkeringsjaar. 

.. 2 . De verrekening heeft, zonodig, plaats 
b1J de eer~t e. ~ermijn van uitkering, volgende 
op de definitieve vaststelling, 
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HOOFDSTUK III 

De a lgemene uitkering 

Par. z. De berekeni'ng en de vaststelling 
van de uitkering 

. Art. 8. r. Het gemiddelde van de per 
inwoner berekende totalen van de volgens 
de gemeente-rekeningen betreffende elk der 
jaren 1939, 1940 en 1941 ten laste van de 
gemeente gebleven gewone uitgaven be
doeld in artikel 2, onder b der wet wordt 
vastgesteld met inachtneming van de be
palingen van de volgende leden van dit 
artikel. 

2. Elk gemeentebestuur zendt binnen 
zestig dagen na het in werking treden van 
dit besluit aan Gedeputeerde Staten een 
opgave, waarbij het totaal van de bedragen 
bedoeld in artikel 16, tweede lid van Ons 
besluit van 18 April 1935, Staatsblad No. 
192 (Financiële Verhoudingsbesluit) ver
meld in de desbetreffende opgaven over elk 
der ja_ren 1939, 1940 en 1941. zoals deze, al 
dan met. overeenkomstig de artikelen 23 en 
24 van dat besluit gewijzigd, tot uitgangs
punt hel?ben gediend voor de vaststelling 
van het in genoemd artikel 16 tweede lid 
bedoelde quotiënt, wordt ver,;,inderd met 
de in die opgaven begrepen, ten laste van 
de gemeente ,gebleven, uitgaven voor de 
politie en vermeerderd met het nadelig sal-• 
do van de uit de gewone dienst van de 
gemeente-rekeningen over elk dier reke
ningsjaren blijkende inkomsten en uitgaven 
ter zake van middelbaar. voorbereidend ho
ger, hoger en nijverheidsonderwijs. 

3. Indien voor takken van dienst als 
b~doeld i~. artikel 2 52 der gemeen~wet, 
mtgaven z1Jn gedaan of inkomsten zijn ont
vangen, welke zonder toepassing van ge
noemd artikel t en laste, onderscheidenlijk 
ten bate van één der paragrafen 13, 14 of 
15 van hoofdstuk VIII van de gewone 
dienst der gemeente-rekening zouden zijn 
gekomen, worden zij geacht aldaar te zijn 
opgenomen en dienovereenkomstig mede
geteld . met dien verstande evenwel dat 
hierbij geen rekening wordt gehoude~ met 
de aflossing van geldleningen, doch met het 
bedrag, dat als afschrijving ten laste van de 
rekening van baten en lasten van de tak 
van dienst is gebracht. Indien echter niet 
wordt afgeschreven, wordt met de ten laste 
van de tak van dienst komende aflossing 
rekening gehouden. 

4. Het aldus gevonden totaal van elk 
rekeningsjaar wordt gedeeld door het aantal 
inwoners der gemeente op 31 December van 
het aan het rekeningsjaar voorafgaande ka
lenderjaar. 

5. Het in het eerste lid bedoelde gemid
delde wordt verkregen door deling van de 
s~~ van de in het vorige lid bedoelde quo
ttenten door drie. 

Art. 9. r. Gedeputeerde Staten stellen 
bin~en zestig dage~ na het verstrijken van 
de in het tweede hd van het vorige artikel 
bedoel~e termijn het in het vijfde lid van 
dat artikel bepoelde gemiddelde vast. 
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2. Indien het besluit van Gedeputeerde 
Staten afwijkt van de opgaaf van het ge
meentebestuur, onderscheidenlijk van Onze 
Commissaris in de provincie, bevat het de 
gronden, waarop het steunt. 

3. Van het besluit wordt mededeling ge
daan aan het bestuur der gemeente, welke 
het aangaat en. indien Onze C9mmissaris 
in de provincie de opgaaf heeft ingezonden, 
tevens aan hem. In het geval, bedoeld in 
het tweede lid, geschiedt de mededeling aan 
het gemeentebestuur bij aangetekende brief. 

4. Tevens zenden G edeputeerde Staten 
een afschrift van het bésluit aan Onze Mi
nister van Binnenlandse Zaken , vergezeld 
van een exemplaar van de opgaaf van het 
gemeentebestuur, onderscheidenlijk van 
Onze Commissaris in de provincie. 

Art. 10. r. Onze Commissaris in de pro
vincie en het bestuur der gemeente, in het 
tweede lid van het vorige artikel bedoeld, 
kunnen binnen dertig dagen na de dag, 
waaroo de mededeling bedoeld in het derde 
lid van het vorige artikel ter post is be
zorgd, van het daarbij medegedeelde be
sluit in beroep komen bij Onze Ministers. 
Het beroepschrift wordt ingediend bij Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken. 

2. Onze Commissaris in de provincie 
zendt van zijn beroepschrift een afschrift 
.aan het bestuur der gemeente, welke het 
aangaat. 

3. Onze Ministers beslissen, de commis
sie gehoord. 

4 . Van de beslissing wordt mededeling 
gedaan aan Gedeputeerde Staten, aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat, 
en, zo door Onze Commissaris beroep is in
gesteld. ook aan hem. 

Art. 11. r. Zodra alle daarvoor beno
digde gegevens vaststaan, wordt door Onze 
Minister van Financiën, met medewerking 

· van Onze Minister van Binnenlandse Za
ken, voor elke gemeente het bedrag der 
uitkering vastgesteld, ongeacht de even
tuele vermindering overeenkomstig hoofd
stuk VI. 

2. De vaststelling geschiedt bij één be
schikking voor alle gemeenten te zamen. 
Deze beschikking wordt, met de berekening, 
welke daaraan ten grondslag ligt, in de Ne
derlandse Staatscourant opgenomen. 

Art. 12. r. Binnen dertig dagen na de 
opneming van de in het tweede lid van het 
vorige artikel bedoelde beschikking in de 
N ederlandse Staatscourant kan een ge
m eentebestuur in beroep komen bij Onze 
Ministers. H et beroepschrift wordt inge
diend bij Onze Minister van Financiën. Het 
kan niet gericht zijn tegen de vaststelling 
van het gemiddelde. bedoeld in artikel 2, 

onder b , der wet. 
2 . Onze Ministers beslissen, de com

missie gehoord. Op alle beroepschriften 
wordt tegelijk een beslissing genomen. 

3. Van elke beslissing wordt mededeling 
gedaan aan Gedeputeerde Staten, aan het 
bestuur der gemeente, welke het aangaat, 
en. zo door besturen van andere gemeen
ten beroep is ingesteld, ook iran hen. 
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4. Indien tengevolge '.(an de op de be
roepschriften genomen beslissingèn de be
schikking, in het laatste lid van het vorige 
artikel bedoeld, wijziging ondergaat, wordt 
zij m et de berekening, welke daaraan ten 
grondslag ligt, opnieuw in de Nederlandse 
Staatscourant opgenomen. 

Par. 2. Gemeenten, welke sedert x januari 
x939 zijn ingesteld of welker grenzen sedert 

dien zijn gewijzigd. 

Art. 13. 1. Voor gemeenten. welke se
dert 1 J anuari 1939 zijn ingesteld of welke 
sedert die datum zijn uitgebreid met delen 
van een of meer andere gemeenten, ge
schiedt de berekening van het gemiddelde, 
bedoeld in artikel 2, onder b der wet, met 
overeenkomstige toepassing van de in de 
wet of de beschikking, waarbij de samen
voeging of gebiedsuitbreiding is geregeld , 
voorkomende bepalingen met betrekking tot 
de herberekening van de quotiënten bedoeld 
in artikel 16, tweede lid van Ons besluit 
van 18 April 1935_ Staatsblad No. 192 (Fi
nanciële Verhoudingsbesluit). 

2. Indien voor de gemeente, welke door 
samenvoeging en/of gebiedsuitbreiding met 
delen van een of meer andere gemeenten 
is ontstaan, het gemiddel<ie, berekend over
eenkomstig het bepaalde in het vorige lid, 
lager is dan het gemiddelde, zoals het zou 
zijn berekend voor een of meer der gemeen
ten welke geheel of ten dele tot haar gebied 
zijn komen te behoren of voor de oorspron
kelijke gemeente zelf, kunnen Onze Minis
ters, indien zij daartoe voldoende redenen 
aanwezig achten. op een daartoe strekkend 
verzoek van het gemeentebestuur bepalen, 
dat laatstbedoeld gemiddelde de grondslag 
zal vormen voor de berekening der uitke
ring. 

3 . Het verzoek wordt, binnen dertig da
gen na het in werking treden van dit be
sluit, gericht tot Onze Minister van Bin
nenlandse Zaken. 

Par. 3 . De voorlopige uitkering. 

Art. 14. r. De voorlopige uitkering 
wordt voor het jaar 1948 voor iedere ge
meente gelijkgesteld aan de met tien ten 
honderd vermeerderde uitkomst van de ver_ 
menigvuldiging van het in artikel 2, onder 
b der wet bedoelde gemiddelde met het ver
moedelijk aantal inwoners de r gemeente op 
3 1 December 1947. 

2. Zolang de in het vorig lid bedoelde 
gegevens niet bekend zijn worden aan de 
gemeenten voorlopige uitkeringen gedaan, 
welke gebaseerd zijn op voorlopige cijfers 
of schattingen. 

3. De overeenkomstig het voorgaande 
lid gedane voorlopige uitkeringen worden 
zo· spoedig mogelijk vervangen door voor
lopige uitkeringen overeenkomstig het eer
ste lid. 

4 . Voor elk der jaren 1949 en 1950 
wordt de voorlopige uitkering voor iedere 
gemeente berekend door het bedrag van de 
voorlopige of definitieve uitkering voor die 
gemeente over 1948, te vermenigvuldigen 
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met een breuk waarvan de noemer wordt 
gevormd door het bedrag van de voorlopige 
of definitief vastgestelde uitkering over het 
jaar 1948 van alle gemeenten tezamen en 
de teller door het bedrag, dat voor het 
verstrekken dezer uitkering is opgenomen 
in het ontwerp der begrotingwet van het 
gemeentefonds voor het betrokken dienst
jaar . zoals dit ontwerp op het tijdstip van 
indiening bij de Tweede Kamer der Staten
Generaal luidt. 

Art. 15. De verrekening van het verschil 
tussen de voorlopige en de definitieve uit
kering heeft, indien nodig, plaats bij de 
eerste termijn van uitkering volgend~ op de 
definitieve vaststelling. 

HOOFDSTUK IV 

De belasting-uitkering 
Par. z. De berekening en de vaststelling 

van de uitkering 
Art. 16. 1. Voor de vaststelling van de 

belasting-uitkering, wordt, wat de grond
belasting betreft, tot grondslag genomen de 
zuivere opbrengst van 190 opcenten op de 
hoofdsom wegens de gebouwde en 1 IQ op
centen op de hoofdsom wegens de onge
bouwde eigendommen over het boekings
tijdvak, hetwelk tegelijk met het uitkerings
jaar aanvangt. 

2. Ten aanzien van de personele belasting 
wordt tot grondslag genomen: 

voor de uitkering over het jaar 1948: 
40 % van de zuivere opbrengst van an

derhalf maal de hoofdsom over het boe
kingstijdvak 1947/,948 en 

60 % van de vermoedelijke zuivere op
brengst van anderhalf maal de hoofdsom 
over het boekingstijdvak 1948/1949; 

voor de volgende uitkeringsjaren: 
de zuivere opbrengst van anderhalf maal 

de hoofdsom over het boekingstijdvak. het
welk in het uitkeringsjaar eindigt, voor zo
ver qeze niet in het vorig uitkeringsjaar in 
aanmerking is genomen en 

60 % van de vermoedelijke zuivere op
brengst van anderhalf maal de hoofdsom 
over het boekingstijdvak, dat in het uitke
ringsjaar aanvangt. 

Art. 17. 1. De belasting-uitkering wordt 
gesteld op het bedrag, waarmede de in het 
tweede lid bedoelde som het totaal van de 
belastingopbrengsten, bedoeld in het vorige 
artikel, overtreft. 

2. De in het eerste lid bedoelde som 
wordt verkregen: 

in een gemeente met minder dan 25.000 

inwoners, door het bedrag, hetwelk aan
geeft het aantal inwoners dier gemeente op 
31 December van het aan het uitkerings
jaar voorafgaande kalenderjaar. te verme
nigvuldigen met f IQ; 

in een gemeente met 25.000 of meer, doch 
minder dan 50.000 inwoners, door f 250.000 
te vermeerderen met het bedrag, dat ver
kregen wordt door het getal; waarmede het 
aantal inwoners dier gemeente op evenver
meld tijdstip 25.ooo•overtreft, te vermenig
vuldigen met f 11 ; 
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in een gemeente met 50.000 of meer, doch 
minder dan 100.000 inwoners , door f 525.000 
te vermeerderen met het bedrag. dat ver
kregen wordt door het getal , waarmede het 
aantal inwoners dier gemeente op evenver
meld t ijdstip 50.000 over t reft, te vermenig
vuldigen met f 12,50; 

in een gemeente met 100.000 of meer, 
doch minder dan 250.000 inwoners, door 
f 1.150.000 te vermeerderen met het bedrag, 
dat verkregen wordt door het getal, waar
mede het aantal inwoners dier gemeente op 
venvermeld tijdstip 100.000 overtreft. te 
vermenigvuldigen met f 16,50; 

in een gemeente met 250.000 of meer in
woners, door f 3.625.000 te vermeerderen 
met het bedrag, dat verkregen wordt door 
het getal, waarmede het aantal inwoners 
dier gemeente op evenvermeld tijdstip 
250.000 overtreft, te vermenigvuldigen met 
f 20. 

Art. 18. 1. Zodra alle daarvoor beno
digde gegevens vaststaan wordt door Onze 
Minister van Financiën, met medewerking 
van Onze Minister van Binnenlandse Za
ken, voor elke daarvoor in aanmerking ko
mende gemeente het bedrag der uitkering 
vastgesteld_ ongeacht de eventuele vermin
dering overeenkomstig het bepaalde in 
hoofdstuk Vl. 

2. Van deze vaststelling wordt medede
ling gedaan aan Gedeputeerde Staten en 
aan het bestuur der gemeente, welke het 
aangaat. Indien een gemeente, naar het oor_ 
deel van Onze Ministers niet voor een be
lastinguitkering in . aanmerking komt, ge
schiedt hiervan eveneens mededeling aan 
het gemeentebestuur en _aan Gedeputeerde 
Staten. · De mededelingen aan de gemeente
besturen geschieden bij aangetekende brief. 

· Art. 19. Binnen dertig dagen na de dag, 
waarop een der mededelingen als bedoeld 
in het laatste lid van het vorige artikel 
ter post is bezorgd, kan het gemeentebe
stuur in beroep komen bij Onze Ministers. 
Het beroepschrift wordt ingediend bij Onze 
Minister van Financiën. 

Ht tweede en het derde lid van artikel 6 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

Par. 2. De voorlopige uitkering 

Art. 20. Zolang de in artikel 17 be
doelde gegevens niet vaststaan worden aan 
de vermoedelijk daarvoor in aanmerking ko
mende gemeenten voorlopige uitkeringen ge
daan, welke gebaseerd zijn op voorlopige 
cijfers of schattingen. 

Art. 21. De verrekening van het verschil 
tussen de voorlopige en de definitieve uit
kering heeft, indien nodig_ plaats bij de 
eerste termijn van uitkering, volgende op 
de definitieve vaststelling. 

HOOFDSTUK V 

De bijzondere uitkering 

Art. 22. 1. Zolang de vaststelling van 
de bijzondere uitkerin<'. overeenkomsitg ar
tikel 4 van de wet niet heeft plaats gevon
den, worden aan de daarvoor in aanmerking 
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komende gemeenten op de in artikel 9 der 
wet vermelde tijdstippen in 1948 uitkerin
gen gedaan op basis van de met tien ten 
honderd vermeerderde voorlopig berekende 
bijzondere uitkeringen. 

2. Zo spoedig mogelijk na de vaststel
ling der uitkering overeenkomstig artikel 4 
der wet wordt hetgeen door de gemeente, 
rekening houdende met een verhoging, bij 
wijze van voorlopige maatregel, als bedoeld 
in artikel 5 der wet van tien ten honderd, 
t e veel of te weinig is genoten, in één be
drag m et haar verrekend. 

3. Voor elk der jaren 1949 en 1950 
wordt de voorlopige uitkering voor iedere 
daarvoor in aanmerking komende gemeente 
berekend door het bedrag van de voorlooige 
of de definitieve uitkering voor die ge
meente over 1948 te v ermenigvuldigen met 
een breuk, waarvan de n_oemer wordt ge
vormd door het bedrag van de voorlopig of 
defirutief vastgestelde uitkering over het 
jaar 1948 voor alle daarvoor in aanmerking 
komende gemeenten t ezamen en de teller 
door het bedrag, dat voor het verstrekken 
dezer uitkering is opgenomen in het ont
werp der b egrotingswet van het gemeente
fonds voor het bet rokken dienstjaar, zoals 
dit ontwerp op het tijdstip van indiening 
bij de Tweede Kamer der Staten-Generaal 
luidt. 

Art. 23. 1. Zodra alle daarvoor beno
digde gegevens vaststaan, wordt de uitke
ring door Onze Minister van Financiën, 
met medewerking van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken, voor elke daarvoor in 
aanmerking komende gemeente vastgesteld, 
rekening houdende met de verhoging of ver_ 
laging krachtens artikel 5 der wet, doch 
ongeacht de eventuele vermindering over
eenkomstig hoofdstuk VI van dit besluit. 

2. D e vaststelling, bedoeld in het vorige 
lid, geschiedt voor alle daarvoor in aanmer
king komende gemeenten tezamen bij één 
beschikking, welke in de Nederlandse 
Staatscourant zal worden geplaatst . 

3. D e artikelen 12 en 15 zijn van over
eenkomstige toepassing, met d ien verstande, 
dat de laatste zin van het eerste lid van 
artikel 12 aldus wordt gelezen, dat het be
roep niet gericht kan zijn tegen de vaststel
ling_ overeenkomstig artikel 4 van de wet. 

HOOFDSTUK VI 
De vermindering van de uitkeringen vol

gens artikel 6 der wet 
Par. z. De berekening en vaststelling van 

de vermindering 
Art. 24. 1. Voor de berekening van de 

totale opbrengst, bedoeld in het tweede lid 
van artikel 6 der wet,· wordt in aanmerking 
genomen de opbrengst welke, terzake van 
elke van de in dat lid bedoelde belastingen, 
in de gemeenterekening verantwoord of aan 
de dienst, waarop de rekening betrekking 
heeft, t en goede had moeten komen. In
komsten en uitgaven. verantwoord in hoofd
stuk I van de gemeenterekening, blijven 
hierbij buiten aanmerking. 
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2 . D e totale opbrengst van de belastin
gen, bedoeld in het derde lid van artikel 6 
der wet, wordt berekend overeenkomstig het 
bepaalde in het vorige lid, met dien ver
s tande evenwel, dat: 

a. de opbrengst van de opcenten op de 
hoofdsom van de grondbelasting steeds 
wordt berekend naar een aantal van 190 
opcenten op de hoofdsom wegens de ge
bouwde en een aantal van 110 opcenten op 
de hoofdsom wegens de ongebouwde eigen
dommen; 

b. de opbrengst van de opcenten op de 
hoofdsom der personele belasting steeds 
wordt ):ierekend naar een aantal van 150 
opcenten ; 

c. de ten bate van de gemeente komen
de opbrengst van de ondernemingsbelasting 
steeds wordt berekend naar een vermenig
vuldigingscijfer van 2,4; 

d. het totaal van de opbrengst van de 
belastingen_ bedoeld in de artikelen 279, 
280 en 281 van de gemeentewet, alsmede 
van de belasting op verzekering tegen brand_ 
schade, als bedoeld in artikel 2 77 onder 1 
dier wet, wordt gelijkgesteld aan de op
brengst van de hoofdsom van de grondbe
lasting voor de gebouwde eigendommen, 
doch uitsluitend indien laatstbedoelde op
brengst hoger is dan de totale werkelijke 
opbrengst van eerstbedoelde belastingen. 

Indien de werkelijke opbrengst van eerst
bedoelde belastingen hoger is dan de op
brengst van de hoofdsom van de grondbe
lasting voor de gebouwde eigendommen, 
wordt het bedrag, waarmede laatstbedoelde 
opbrengst wordt overtroffen, bij de bereke
ning van de opbrengst. bedoeld in artikel 6, 
derde lid d er wet, slechts voor de helft in 
aanmerking genomen; 

e. de opbrengst van de belasting op de 
honden wordt gesteld op het bedrag, dat 
zou kunnen worden verkregen bij heffing 
van een belasting van f 2-50 voor honden, 
uitsluitend gehouden ten dienste van de 
landbouw of enig bedrijf van nijverheid, of 
ter bewaking van gebouwen of erven en 
van f 10 voor andere honden. 

Indien in een gemeente voor één of beide 
categoriën van honden geen belasting wordt 
geheven, wordt de opbrengst, welke bij hef
fing van de belasting bij toepassing van de 
in de vorige alinea vermelde tarieven zou 
kunnen worden verkregen, door Onze Mi
nisters geschat. de commissie gehoord; 

/. de opbrengst van de belasting op to
neelvertoningen en andere vermakelijkhe
den, voor zover zij geheven wordt naar de 
maat staf van de toegangsgelden, wordt be
rekend naar een percentage van 35 % voor 
bioscoopvoorstellingen en 20 % voor andere 
vermakelijkheden. 

Indien de belasting in het geheel niet, 
dan wel uitsluitend of overwegend naar an
dere maatstaven dan de toegangsgelden 
wordt geheven, wordt de opbrengst, welke 
bij de hiervoor genoemde percentages zou 
kunnen word enverkregen, door Onze Mi
nisters geschat, de commissie gehoord. 

Indien deze opbrengst niet of bezwaarlijk 
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kan worden geschat. tengevolge van de om
standigheid, dat voor bepaalde soorten van 
vermaak de belasting niet of bezwaarlijk 
kan worden geregeld naar de maatstaf van de 
toegangsgelden, of om andere redenen, kan 
voor deze soorten van vermaak de opbrengst 
der belasting volgens artikel 6, derde lid, 
der wet worden gelijkgesteld met de wer
kelijke opbrengst. 
· 3. Op verzoek van het gemeentebestuur 

of van Gedeputeerde Staten kunnen Onze 
Ministers, · de commissie gehoord, in bijzon
dere gevallen de opbrengsten. bedoeld in 
het tweede lid, vaststellen op een lager be
drag dan volgens de daar vermelde tarieven 
zou worden verkregen. 

Art. 25. 1. Elk gemeentebestuur zendt 
telkens zo spoedig mogelijk, doch in elk ge
val binnen zes maanden na het sluiten van 
de dienst van de dienstjaren 1949 en 1950, 
aan Gedeputeerde Staten, vergezeld van de 
nodige bewijsstukken, een opgaaf ten be
hoeve van de berekening van de verminde
ring van de uitkeringen als bedoeld in ar
tikel 6 der wet. 

2. Gedeputeerde Staten onderzoeken 
deze opgaaf en zenden deze, vergezeld van 
hun advies, binnen zestig dagen na de ont
vangst aan Onze Minister van Binnenlandse 
Zaken. 

3. Na ontvangst van de in h<,t vorig lid 
bedoelde opgaven en adviezen stelt Onze 
Minister van Binnenlandse Zaken met me
dewerking van Onze Minister van Finan
ciën_ zo daartoe termen zijn, het percentage 
der vermindering vast. 

4. Van deze vaststelling wordt medede
ling gedaan aan Gedeputeerde Staten en 
aan het bestuur der gemeente, welke het 
aangaat, alsmede, indien onze Commissaris 
in de provincie de opgaaf heeft ingezonden, 
aan hem. De mededeling aan het gemeente
bestuur geschiedt bij aangetekende brief. 

Art. 26. r. Het gemeentebestuur, of, in
geval artikel 2, tweede lid toepassing heeft 
gevonden. Onze Commissaris in de provin
cie, en Gedeputeerde Staten kunnen, indien 
de vaststelling is geschied in afwijking van 
zijn opgaaf, onderscheidenlijk hun advies, 
binnen dertig dagen na de dag waarop de 
mededeling als bedoeld in het vierde lid 
van het vorige artikel, ter post is bezorgd, 
van de daarbij medegedeelde beschikking in 
beroep komen bij Onze Ministers. 

Het beroepschrift wordt ingediend bij 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken. 

2. Het derde en vierde lid van artikel ra 
zijn van overeenkomstige toepassing. 

Art. 27, 1. Het bedrag der verminde
ring wordt voor elk der uitkeringen, be
doeld in artikel 2. onder b tot en met d 
der wet, vastgesteld door Onze Minister 
van Financiën met medewerking van Onze. 
Minister van Binnenlandse Zaken en aan 
de gemeente in rekening gebracht op de 
tijdstippen, waarop deze uitkeringen aan de 
gemeente worden gedaan of met haar ver
rekend. 

2. Indien het percentage, bedoeld in het 
derde lid van artikel 25 op de in !)et vorige 

S. 1948, I 560 

lid bedoelde tijdstippen nog niet is vastge
steld of indien deze vaststelling nog niet 
onherroepelijk is geworden, wordt het be
drag der vermindering op latere, door Onze · 
Minister van Financiën te bepalen tijdstip
pen aan de gemeente in rekening gebracht. 

Par. 2. De voorlopi"ge vermindering 

Art. 28. 1. Indien Onze Ministers van 
oordeel zijn, dat de belastingheffing ener 
gemeente zodanig is, dat vermoedelijk een 
vermindering ats bedoeld in de vorige pa
paragraaf zal moeten plaats hebben, kunnen 
zij het bestuur dier gemeente verzoeken 
een voorlopige opgaaf in te zenden als be
doeld in artikel 25, eerste lid; gebaseerd 
op de ramingen van de belastingopbreng
sten. Het tweede lid van artikel 25 is op 
deze voorlopige opgaaf van overeenkomstige 
toepassing. 

2. Onze Ministers kunnen bepalen, dat 
op de uitkeringen een voorlopige verminde
ring wordt toegepast. Tegen deze beslissing 
staat geen beroep open. 

3. De verrekening heeft, zo nodig, plaats 
zodra een beslissing omtrent de verminde
ring is genomen. 

HOOFDSTUK VII 

De uitkering· volgens artikel VII van de 
wet van 15 Juli 1948, staatsblad no. I 307 

Art. 29. 1. De garantie-uitkering, vast.. 
gesteld overeenkomstig artikel VII van de 
wet van 15 Juli 1948, Staatsblad no. I 307, 
tot het treffen van een noodvoorziening voor 
de gemeente-financiën, wordt beschikbaar 
gesteld in vier gelijke termijnen en wel op 
r Februari , r Mei , r Augustus en r No
vember van het jaar, waarop de uitkering 
betrekking heeft. 

2. Zolang de garantie-uitkering niet de
finitief is vastgesteld worden aan de ge
meenten op de genoemde tijdstippen voor
lopige uitkeringen gedaan. 

3. De verrekening van hetgeen wegens 
voorlopige uitkering te veel of te weinig 
blijkt te zijn genoten geschiedt zo spoedig 
mogelijk na de definitieve vaststelling van 
de garantie-uitkering. 

4. De vaststelling van de uitkering ge
schiedt door Onze Minister van Financiën, 
met medewerking van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken. 

HOOFDSTUK VIII 

De Commissie van Advies 

Par. z. Algemene bepalingen 

Art. 30. 1. De commissie draagt de 
naam van Rijkscommissie van advies voor 
de gemeente-financiën. 

2. Alvorens zitting te nemen legt de 
voorzitter in handen van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken en leggen de overige 
leden in handen van de voorzitter de eed 
af, dat zij de plichten, welke het lidmaat
schap medebrengt, ijverig, nauwkeurig en 
onpartijdig zullen vervullen. 
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3. De eed wordt afgelegd voor de ge
hele duur van het lidmaatschap, ook na 
herbenoeming. 

Art. 31. r. D e leden treden af op de 
31ste December van elk vijfde zittingsjaar 
en de leden, die thans zitting hebben, op 31 
D ecember 1948. De aftredenden zijn dade
lijk weder benoembaar. 

2. Hij, die tot lid is benoemd ter ver
vulling van een tussentijds opengevallen 
plaats, treedt af op het tijdstip, waarop de
gene, in wiens plaats hij is benoemd, had 
moeten aftreden. 

3. Van een periodieke aftreding geeft de 
voorzitter twee maanden voor het tijdstip 
van aftreden kennis aan Onze Ministers. 

4. De leden kunnen te allen tijde hun 
ontslag nemen. 

Art. 32. r. Voor de behandeling van be_ 
paalde onderwerpen kan de commissie bui
tengewone leden aan zich toevoegen. Hun 
benoeming geschiedt voor een bepaalde tijd, 
binnen de zittingsduur der commissie val
lende, echter niet voor langer dan één jaar. 
De commissie doet van elke benoeming me
dedeling aan Onze Ministers. 

2. De buitengewone leden hebben in de 
commissie zitting met raadgevende stem. 
Hun getal bedraagt ten hoogste vijf. 

3. Hetgeen bij of krachtens de wet ten 
aanzien van de leden der commissie is be
paald, is, voorzover daarvan niet uitdruk
kelijk in dit besluit wordt afgeweken, ook 
van toepassing op de buitengewone leden. 

Art. 33. 1. De commissie is in afdelin
gen verdeeld. 

2. Een daarvan is belast met de voor
bereiding van de taak, welke der commissie 
in de vorige hoofdstukken van dit besluit 
is opgedragen. Zij bestaat uit drie leden, 
die met hun plaatsvervangers door de com
missie voor de tijd van haar zittingsduur 
uit de gewone leden benoemd worden. De 
afdeling draagt de naam van "Afdeling voor 
de beroepschriften". 

3. De overige afdelingen worden door de 
commissie ingesteld. Zij zijn belast met de 
voorbereiding van de door de commissie uit 
te brengen adviezen. De leden worden door 
de commissie benoemd. Zij kan de benoe
ming aan haar voorzitter overlaten. De be
noeming geschiedt voor een bepaalde tijd, 
binnen de zittingsduur der commissie val
lende. 

Par. 2 . De taak der comtnissie 

Art. 34. 1. Behalve in de gevallen, om
schreven in de artikelen 6, 10, 12, 19, 24 en 
26 van dit besluit, winnen Onze Ministers 
en de overige hoofden der Departementen 
van Algemeen B estuur, het advies van de 
commissie in over andere onderwerpen, 
welke de uitvoering van de wet betreffen. 
De overige hoofden der D epartementen van 
Algemeen Bestuur zenden hun daartoe 
strekkende aanvragen aan Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken, die voor doorzen
ding aan de commissie zorg draagt. 

2. De vaststelling van de door Onze Mi-
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nister van Financiën uit te vaardigen voor
schriften, regelende de uitkering . van be
last ingen, welke door het Rijk ten behoeve 
van de gemeenten geheven worden, ge
schiedt, de commissie gehoord. 

3 . De commissie dient voorts van ad
vies over alle zaken , waaromtrent de hoof
den de r D epartementen van Algemeen Be
stuur dit nodig oordelen en welke de finan
ciën der gemeenten raken. · 

4. Aan de commissie wordt door de hoof
den der Departementen van Algemeen Be
stuur mededeling gedaan van de besluiten 
door hen genomen in zaken, waarover zij de 
commissie hebben gehoord. 

Art. 35. r. De commissie brengt haar 
adviezen schriftelijk uit. Betreft een advies 
de beslissing op een beroepschrift, dan gaat 
het ve rgezeld van een ontwerp van een met 
redenen omklede beslissing. 

2. Een minderheid in de commissie is 
bevoegd, schriftelijk een afzonderlijk ad
vies uit te brengen. 

HOOFDSTUK IX 

Overg·ang·s . en slotbe1>alingen 

Art. 36. Voor de toepassing van artikel 
6 der wet over het uitkeringsjaar 1948 wor
den de tarieven voor de berekening van de 
belastingopbrengsten, bedoeld in het tweede 
lid van artikel 24, voor elke gemeente ten 
aanzien van alle belastingen gelijk gesteld 
aan de in die gemeenten geldende tarieven. 

Art. 37. Het bepaalde in artikel 4 blijft 
ten aanzien van de vaststelling van de 
jaarwedde-uitkering over het jaar 1948 bui
ten toepassing. 

Art. 38. Indien t engevolge van oorlogs
geweld voor een gemeente niet meer de be
schikking kan worden verkregen over de 
gegevens, welke voor de uitvoering van de 
wet en dit besluit worden vereist, kunnen 
Onze Ministers, na overleg · met Gedepu
teerde Staten der betrokken provincie, de 
wijze bepalen, waarop in dit gemis zal wor
den voorzien. 

Art. 39. Dit besluit treedt in werking op 
de tweede dag na die der dagtekening van 
het Staatsblad, waarin het zal worden ge
plaatst. 

Het kan worden aangehaald als "Finan
ciële Verhoudingsbesluit x948". 

Het Koninklijk Besluit van 18 April 1935, 
Staatsblad No. 192 (Financiële Verhou
dingsbesluit) wordt geacht, met ingang van 
1 Januari 1948 te zijn vervallen, met dien 
verstande, dat de inzending en vaststelling 
van de opgaven, bedoeld in artikel 16 van 
dat besluit over de rekeningsjaren 1939, 
1940 en 1941, welke bij het inwerking tre
den van dit besluit nog niet hebben plaats 
gehad, blijft geschieden overeenkomstig de 
bepalingen van eerstgenoemd besluit. 

Onze Ministers van Financiën en van 
Binnenlandse Zaken zijn belast met de uit
voering van dit besluit, dat in het Staats
blad zal worden geplaatst en waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de R aad 
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van State, aan de Algemene Rekenkamer 
en aan de Rijkscommissie van advies voor 
de gemeente-financiën. 

Soestdijk, 2 1 December 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

De Min. v. Birm. Z., J. H. V. MAARSEVEEN. 

(Uitgeg. 30 December z948.) 

S. I 561 

22 December 1948. WET, houdende w11z1-
ging van het Negende Hoofdstuk A der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 
(Door de Rijksgebouwendienst uit te 
voeren werken voor het Staatsbedrijf 
der Posterijen, Telegrafie en Telefonie). 

Bijl. Hand. IJ 48/49, 1037; 
Hand. IJ 48/ 49, bladz. 568; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1037; 
Hand. I 48/49, bladz. 9 ~. 

S. I 562 

22 December z948. WET, houdende ver
vanging van de wetgeving nopens het 
verkeer op de wegen. 

Bijl. Hand. Il 47/48, 800; 
Bijl. Hand. Il 48/49, 800; 
Hand. Il 48/49, bladz. 568; 
Bijl. Hand. I 48/49, 800; 
Hand. I 48/49, bladz. 94. 

Wij JULIANA, enz . .. .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de wetgeving nopens 
het verkeer op de wegen te vervangen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. 1. D e Wegenverkeerswet (wet 

van 11 September 1935, Staatsbla.d no. 554, 
gewijzigd bij de wet van 3 December 1937, 
(Staatsblad no. 52 5), zoals bij het volgende 
artikel opnieuw gewijzigd, treedt in werking 
op een nader door Ons te bepalen tijdstip. 

2. Met ingang van dat tijdstip wordt de 
Motor- en Rijwielwet ingetrokken en ver
vallen tevens het niet reeds eerder vervan
gen gedeelte van het besluit van de Secre
taris -Generaal van het Departement van 
Waterstaat v.an 20 Februari 1942 (Verorde
ningenblad no. 20/1942), alsmede het besluit 
van de genoemde S ecretazis-Generaal van 6 
Mei 1944 (Verordenin genblad no. 20/i944). 

3. Met ingang van datzelfde tijdstip ver_ 
vallen mede de Wegenverkeersrege ling van 
16 September 1941 (Verordeningenblad no. 
193/1941) en de Uitvoeringsbeschikking We
genverkeer van 14 October 1941 (Staats
courant no. 200) en wordt het Koninklijk 
besluit van 28 D ècember 1945 (Staatsblad 
no. F 330) ingetrokken. 

Art. II . In de Wegenverkeerswet worden 
de volgende wijzigingen aangebracht: 

I. Aan artikel 2 wordt een tweede volzin 
toegevoegd, luidende: 

"Daarin kunnen ook worden opgenomen 
bepalingen omtrent punten, in de volgende 
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artikelen ter uitvoering aan Onze Minister 
voorbehouden, op welke punten de bevoegd
heid van Onze Minister alsdan vervalt". 

2. In artikel 7, lid 2, tweede volzin, wordt 
in plaats van: 

,.de artikelen 203 en 204" gelezen: 
artikel 203. 
3 . Lid 3 van artikel 16 vervalt. 
Lid 4 wordt lid 3. 
4. In artikel 20 worden de woorden: ,. ver

bonden aan een onderzoek naar zijne in 
artikel 16, derde lid, bedoelde geschiktheid en 
bekwaamheid" vervangen door: ter zake van 
de in artikel 16, lid 2 onder 3° bedoelde eisen. 

5. Artikel 24 wordt vervangen door het 
volgende voorschrift: 

Artikel 24. 
I. Het is verboden van een weg een zoda

nig gebruik te maken, dat deze daardoor 
meer dan gewoonlijk in beslag wordt geno
men. 

2. Van dit verbod kan ontheffing worden 
verleend. 

3. Bij de in artikel 2 bedoelde algemene 
maatregel van bestuur worden nadere voor
schriften ter uitvoering van dit artikel gege
ven. 

6. Artikel 25 wordt vervangen door het 
volgende voorschrift: 

Artikel 25. 
Het is verboden zich op een weg zodanig 

te gedragen, dat de vrijheid van het verkeer 
zonder nooc!zaak wordt belemmerd of de 
veiligheid op de weg in gevaar wordt gebracht 
of redelijkerwijze is aan te nemen, dat de 
veiligheid op de weg in gevaar kan worden 
gebracht. 

7. In artikel 46, lid 1 inder c, worden de 
woorden: ,.een jaar" vervangen door: drie 
jaren. 

8. In artikel 48 vervallen het eerste lid 
en het cijfer 2 voor het tweede lid. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 Dec 

1948. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. 14 Januari 1949). 

S. I 563 

22 December 1948. WET, houdende verval
lenverklaring van enige bezettingsrege
lingen op het gebied van het binnenlands 
vervoer. 

Bijl. Hand. 11 48/49, 1014; 
Hand. Il 48/49. bladz. 568; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1014; 
Hand. I 48/49, bladz. 94. 
Wij JULIANA, enz.; 
Allen, die deze zullen zien of horen lezen, 

saluut 1 doen te weten: 
Alzo wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is enige bezettingsrege
lingen op het gebied van het binnenlands 
vervoer, welke in feite niet meer worden toe
gepast, te doen vervallen; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
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Enig artikel 
De volgende bezettingsregelingen vervallen; 
a. het besluit van de Secretaris-Generaal 

van het Departement van Waterstaat van 
30 September 1940, tot verhoging van de 
vervoercapaciteit van de binnenvloot (Ver
ordeningenblad no. 1:76/1940); 

b. het besluit van de Secretaris-Generaal 
van het Departement van Waterstaat van 
20 November I94I, ter verzekering van het 
beschikbaar zijn van motorrijtuigen (Besluit 
Standplaats Motorrijtuigen 1941 I , Verorde
ningenblad no. 220/1941) , en het besluit van 
3 April 1944 tot wijziging van die regeling 
(Verordeningenblad no. 28/ 1944); 

c. de verordening van de rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandse gebied van 
9 October 1942, ter bespoediging van het 
in- en uitladen bij spoorweg- en binnenscheep
vaartverkeer (Verordeningenblad no. u6/42) , 
en de verordening van 25 September 1943 
tot wijziging van die regeling (Verordeningen
blad no. 88/ 1943); 

d. de verordening van de rijkscommissa
ris voor het bezette Nederlandse gebied van 
26 J anuari I943, betreffende het varen op 
binnenschepen (Verordeningenblad no. 6/ 1943) 
en de verordening van 30 October 1943 tot 
wijziging van die regeling (Verordeningenblad 
no. 108/43). 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staats
blad zal worden geplaatst, en dat alle Mini
steriële Departementen, Autoriteiten, Colle
ges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan 
de nauwkeurige uitvoering de hand zullen 
houden. 

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 Decem
ber 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat, 

D. G. W. SPITZEN. 

( Uitgeg. 21 Januari 1949.) 

S. I 564 
22 December 1948. WET tot bekrachtiging 

van een met toepassing van artikel 183, 
tweede lid, der Indische Staatsregeling 
vastgestelde ordonnantie. (Wijziging en 
aanvulling van de regeling tot tijdelijke 
heffing van een overgangsuitvoerrecht) . 

Bijl. Hand. II 48/49, ro29; 
Hand. II 48/49, bladz. 568; 
Bijl. Hand. 1 48/ 49, rn29; 
Hand. 1 48/49, bladz. 94. 
Wij JULIANA, enz ..... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de bekrachtiging wenselijk is van de met 
toepassing van artikel 183, tweede lid, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde ordon
nantie van 23 Juli 1948 (Indisch Staatsblad 
no. 165) houdende wijziging en aanvulling 
van de regeling tot tijdelijke heffing van een 
overgangsuitvoerrecht; 

Zo is het, dat Wij , de Raad van State, enz. 
Enig artikel. 

De met toepassing van artikel 183, tweede 
lid , der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnantie van 23 Juli 1948 (Indisch Staats
blad no. 165) houdende wijziging en aanvul-
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ling van de regeling tot tijdelijke heffing van 
een overgangsuitvoerrecht, wordt bekrach
tigd. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 Dec. 

1948. 
JULIANA. 

De Min. zonder Portefeuille, GöTZEN. 

De Min . v. Overz. Gebiedsd., E SASSEN •• 

(Uitgeg. 7 Januari 1949). 

S. I 565 
22 December 1948. WET, houdende natu

ralisatie van Julius Amsberg en 20 
anderen. 

Bijl. Hand. II 47/481 844; 
Bijl. Hand. II 48/49, 844; 
Hand. II 48/49, bladz. 239; 
Bijl. Hand. I 48/49, 844; 
Hand. I 48/49, bladz. 94. 
Wij JULIANA, enz . . . .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat er aanleiding is tot naturalisatie van 
Julius Amsberg en 20 anderen, die aan Ons 
een verzoek daartoe hebben gedaan, met 
overlegging - wat betreft de in artikel 2 
genoemde voor zoveel doenlijk - van de 
bewijsstukken, bedoeld in artikel 3 der wet 
van 12 December 1892 (Staatsblad N°. 268) 
op het Nederlanderschap en het ingezeten
schap, laatstelijk gewijzigd bij de wet van IO 
Juli 1947 (Staatsblad N°. H 232); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De hoedanigheid van Nederlander 

wordt bij deze verleend aan: 
ro. Julius Amsberg, geboren te Aken 

(Duitsland) 14 December 1887, afdelingschef, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord
holland; 

2°. Gertrud Therese Arnheim, geboren te 
Berlijn (Duitsland) 24 Januari 1888, zonder 
beroep, weduwe van Gustav Alexander Georg 
Goldschmidt, wonende te 's-Gravenhage, pro
vincie Zuidho/land; 

3°. Adolf Emil Barthel, geboren te Datteln 
(Duitsland) 26 September 1904, kleermaker, 
wonende te Heerlen, provincie L imburg; 

4°. Wilhelmina Beyers, geboren te Kevelaer 
(Duitsland) 12 November 1895, huishoudster, 
wonende te L ith , provincie Noord-brabant; 

5°. Kurt Grabowski, geboren te Bieleveld 
(Duits land) II Januari 1903, hoedenfabri
kant, wonende te Rotterdam, provincie Zuid
holland; 

6°. Wilhelm Ernst Hau fe, geboren te H eer
len (Limburg) 13 September 19ro, winkelier, 
wonende te Heerlen , provincie Limburg; 

7°. Theodoor Hoge, geboren te Emmen 
(Drenthe) IS Mei 1902, koopman, wonende te 
Nijmegen , provincie Gelderland; 

8°. Roza Jakubovitz, geboren te 's-Graven
hage (Zuidho/land) r8 Mei 1916, secretaresse, 
wonende te 's -Grauenhage, p rovincie Zuid
ho/land; 

9°. Anton Klawa, geboren te Giesenberg
Sodingen, thans Herne (Duitsland) 9 Mei 1913, 
electricien-bankwerker, wonende te Sittard, 
provincie Limburg; 

ro0 • Alfred Abraham L eib Klipstein , gebo-
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ren te Mährisch Ostrau (Tsjecho-Slowakije) 4 
November 1900, grossier, wonende te Arn
hem, provincie Gelderland; 

u 0. Ernö Koch, geboren te Pestszenterzsé
bet (Hongarije) 12 December 1913, melkcon
troleur, wonende te Houten, provincie 
Utrecht; 

12°. Hermann Nuss, geboren te Hagen 
(Duitsland) 2 Juli 1891, koopman, wonende te 
Apeldoorn, provincie Gelderland; 

130. Elisabeth Maria Nyssen , geboren te 
Mopertingen (België) 26 Maart 1908, klooster
zuster-wijkverpleegster, wonende te Thorn, 
provincie Limburg; 

14°. Joseph Cornelius Maria Ponten, gebo
ren te Utrecht (Utrecht) 30 November 1918, 
sociaal geograaf, wonende te Arnhem, pro
vincie Gelderland; 

15°. Richard Gerhard Reichardt, geboren te 
Chemnitz (Duitsland) 12 Maart 1909, bedrijfs
leider, wonende te Amsterdam, provincie 
Noordholland; 

160. Hendrikus Joseph Antonius Schuurs, 
geboren te Rotterdam (Zuidholland) 26 Juli 
1895, administrateur, wonende te Lahti 
(Finland); 

170. Carl Constantin Strässer, geboren te 
Wickrath (Duitsland) 28 Juli 1877, zonder 
beroep, wonende te Laren, provincie Noord
holland; 

180. Dorothea Anna Henrika Trilling, ge
boren te Mülheim aan de Ruhr (Duitsland) 
17 April 1902, personeelschef, wonende te 
B reda, provincie Noordbrabant; 

19°. Ida Elize V eltman, geboren te Am
sterdam (Noordholland) 8 November 1880, 
zonder beroep, weduwe van Emile Alfred 
Raoul M'adier de Montjau, wonende te 
Neuilly sur Seine (Frankrijk); 

20°. Elisabet Winkendick, geboren te Wal
sum aan de Rijn (Duitsland) 15 April 1906, 
kloosterzuster-verpleegster, wonende te Rot
terdam, provincie Zuidholland. 

Art. 2. Met uitbreiding van het bepaalde 
bij artikel 6 der wet van 12 December 1892 
(Staatsblad N°. 268) op het Nederlanderschap 
en het ingezetenschap, laatstelijk gewijzigd 
bij de wet van 10 Juli 1947 (Staatsblad N°. 
H 232), wordt bij deze de hoedanigheid van 
Nederlander verleend aan Hermann Ferdi
nand Nuss, geboren te Hagen (Duitsland) 16 
April 1920, kantoorbediende, wonende te 
Apeldoorn, provincie Gelderland. 

Art. 3. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die van haar afkondi-
ging. · 

Lasten en bevelen, enz . 
Gegeven te Paleize Soestdijk, 22 Dec. 

1948. 
JULIANA. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

(Uitgeg. 4 Januari 1949). 

S. I 566 
22 December 1948. WET, houdende voor

lopige verlenging van de geldigheidsduur 
van de artikelen 2 en 3 van de wet van 
12 Februari 1948, Staatsblad N°. I 55, tot 
intrekking van het Besluit Staatstoe
zicht op de Bossen 1943. 
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Bijl. Hand. II 48/49, 1039; 
Hand. II 48/49, bladz. 568; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1039 ; 
Hand. I 48/49, bladz. 94. 
Wij JULIANA, enz .. . .. doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is, de geldigheidsduur van 
de artikelen 2 en 3 van de wet van 12 Febru
ari 1948, Staatsblad N°. I 55, voorlopig te 
verlengen. 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 

Enig artikel. 
In artikel 5 van de Wet van 12 Februari 

948, Staatsblad N°. I 55, tot intrekking van 
het Besluit Staatstoezicht op de Bossen 1943, 
wordt in plaats van "1949" gelezen: ,,1950". 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 Dec. 

1948. 
JULIANA. 

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

De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN._ 

De Min. v. Financiën, P. LIEFTINCK. 

( Uitgeg. 31 December 1948). 

S. I 567 

22 December 1948. WET, tot wijziging van 
de begroting van inkomsten en uitgaven 
van het Gemeentefonds voor het dienst
jaar 1947. 

B ijl. Hand. II 48/49, 1008; 
Hand. I I 48/49, bladz. 568; 
Bijl. Hand. I 48/ 49, 1008; 
Hand. I 48/49, bladz. 94. 

S. I 568 
22 December 1948. WET, tot wijziging van 

de begroting van inkomsten en uitgaven 
van het Gemeentefonds voor het dienst
jaar 1948. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1044; 
Hand. II 48/49, bladz. 568; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1044; 
Hand. I 48/49, bladz. 94. 

Gehele dienst . . . . . . . 
Titel A. Gewone Dienst . . 
Titel B . Buitengewone Dienst 
Titel A. Gewone Dienst . 

S. I 569 

f 386 370 705 
381 818 390 

4 552 315 
381 818 390 

22 December 1948. WET, tot vaststelling 
van de begroting van het Staatsmunt
bedrijf voor het dienstjaar 1949. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1000 H; 
Hand. I I 48/49, bladz. 525; 
B ijl. Hand. I 48/49, 1000 H; 
Hand. I 48/49, bladz. 94. 
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S. I 570 
22 December 1948. WET, tot wijziging van 

het Tweede Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1946. 

B ijl. Hand. II 48/49, 1026 ; 
Hand. II 48/49, bladz. 568; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1026; 
Hand. I 48/49, bladz. 94. 

S. I 571 
22 December 1948. WET, tot wijziging van 

het Tweede Hoofdstuk der Rijksbegro
ting voor het dienstjaar 1947. 

Bijl. H and. II 48/49, 1016; 
Hand. II 48/ 49, bladz. 568; 
Bijl. H and. I 48/49, 1016; 
Hand. I 48/49, bladz. 94. 

S. I 572 

22 December z948. WET, houdende goed
keuring van de op 12 November 1947 
te New York ondertekende P rotocollen 
respectievelijk . tot wijziging van het 
Verdrag ter bestrijding van de handel 
in vrouwen en kinderen, gesloten te 
Genève op 30 September 1921, en van 
het Verdrag nopens de bestrijding van 
de handel in meerderjarige vrouwen, 
gesloten te Genève op II October 1933, 
alsmede tot wijziging van het Verdrag 
tot het tegengaan van de verspreiding 
van en de handel in ontuchtige uitga
ven, gesloten te Genève op 12 Septem
ber 1923. 

Bijl. Hand. II 48/49, 1033; 
Hand. II 48/49, bladz. 567; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1033; 
Hand . .J 48/49, bladz. 94. 
Wij JULIANA, enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de vanwege Ons op 12 November 1947 
te New York ondertekende P rotocollen res
pectievelijk tot wijziging van het Verdrag 
ter bestrijding van de handel in vrouwen en 
kinderen, gesloten t e Genève op 30 Sep
tember 1921, en van het Verdrag nopens de 
bestrijding van de handel in meerderjarige 
vrouwen, gesloten te Genève op 11 October 
1933, alsmede tot wijziging van het Verdrag 
tot het tegengaan van de verspreiding van 
en de handel in ontuchtige uitgaven, geslo
ten te Genève op 12 S eptember 1923, al
vorens te kunnen worden bekrachtigd, ·nge
volge artikel 60, lid 2, der Grondwet de 
goedkeuring der S taten-G eneraal behoeven; 
en daarbij gelet op het Besluit van de 22ste 
November 1923, bepalende de bekendma
king in het Staatsblad van het Verdiag ter 
bestrijding van de handel in vrouwen en 
kinderen, op 30 September 1921 ter on der
tekening nedergelegd op het Secretariaat 
v an de Volkenbond (Staatsblad 1923 No. 
526), op het Besluit van de 8ste October 
1935 , bepalende de bekendmaking in het 
Staatsblad van het internationaal Verdrag 
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van II October 1933 nopens de bestrijding 
van de handel in meerderjarige vrouwen 
(Staatsblad 1935 No. 598) en het Besluit 
van de 5de October 192 7, bepalende de be
kendmaking in het Staatsblad van het op 
12 September 1923 te Genève gesloten Ver
drag tot het tegengaan van de verspreiding 
van en de handel in ontuchtige uitgaven 
(Staatsblad 1927 No. 329); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. De Protocollen respectievelijk tot 

wijziging van het Verdrag ter bestrijding 
van de handel in vrouwen en kinderen, ge
sloten te Genève op 30 September 1921, en 
van het Verdrag nopens de bestrijding van 
de handel in meerderjarige vrouwen, ge
sloten te Genève op II October 1933, als
mede tot wijziging van het Verdrag tot het 
tegengaan van de verspreiding van en de 
handel in ontuchtige uitgaven, gesloten te 
Genève op 12 September 1923, welke Pro
tocollen vanwege Ons op 12 November 1947 
te New York zijn ondertekend en onder
scheidenlijk als Bijlagen I en II in afdruk 
nevens deze wet zijn gevoegd • , worden 
goedgekeurd. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondi
ging. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven ten Paleize Soestdijk, 22 D e

cember 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Buiten], Zaken, STIKKER. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

De Min. van Overz. Gebiedsd., E. S ASSEN, 

(Uitgeg. 28 Januari 1949.) 

BIJLAGE I 

Protocole amentlant la Conventlon pour la 
ré11resslon de Ia traite des femmes et des 
enfants, conclne à Genève Ie 80 Septembre 
1921 et la Conventlon pour Ia répresslon de 
la traite des femmes majeures, conclue à 

Genève Ie 11 Octobre 1988 

Les Etats P arties au présent Protocole, 
considérant que la Conventio n concernant 
la répression de la traite des femmes et des 
enfants, conclue à Genève Ie 30 septembre 
1921, et la Convention concernant la ré
pression de la traite des femmes majeures, 
conclue à Genève Ie 11 octobre 1933, ont 
confié à la Société des Nations certains pou
voirs et certaines fonctions et qu'en raison 
de la dissolution de la Société des Nations 
il est nécessaire de prendre des dispositions 
en vue d 'assurer l'exercice continu de ces 
pouvoirs et fonctions, et considérant qu'il 
est opportun qu'ils soient assumés désor
mais par l'Organisation des Nations Unies, 
sont convenus des dispositions suivantes: 

Art. I. Les Etats Parties au présent Pro
tocole s'engagent entre eux chacun en ce 
qui concerne les instruments auxquels il est 
Partie, et conformément aux dispositions du 

• De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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présent Protocole, à attribuer pleine valeur 
juridique aux amendements à ces instru
ments contenus dans l' Annexe au présent 
Protocole, à les mettre en vigueur et à en 
assurer l'applicatio_n. 

Art. II. Le Secrétaire général préparera 
Ie texte des Conventions révisées confor
mément au présent Protocole et transmettra, 
à titre d'information, des copies au Gou
vernement de chaque Etat Membre de l'Or
ganisation des Nations Unies , ainsi qu'au 
Gouvernement de chaque Etat non Mem
br,e à la signature ou à l'acceptation duquel 
Ie p résent Protocole est ouvert. Il invitera 
également les Parties à l'un quelconque des 
instruments qui doivent être amendés par 
Ie présent Protocole à appliquer les textes 
amendés de ces instruments, dès l'entrée en 
vigueur des amendements, même s'ils n'ont 
pas pu devenir Parties au présent Proto
cole. 

Art. III. Le présent Protocole sera ouvert 
à la signature ou à l'acceptation de tous les 
E t ats Parties à la Convention du 30 sep
tembre 1921 pour la répression de la traite 
des femmes et des enfants ou à la Conven
tion du II octobre 1933 pour la répression 
de la traite des femmes majeures, auxquels 
Ie Secrétaire général aura communiqué une 
copie du présent Protocole. 

Art. IV. Les Etats pourront devenir 
Parti es au présent Protocole: 

a) par signature sans réserve d 'appro
bation ; 

b) par acceptatiori; l'acceptation s 'effec
tuera par Ie dépot d'un instrument formel 
auprès du Secrétaire général de l'Organisa
tion des Nations Unies. 

Art. V. r. Le présent Protocole entrera 
en vigueur à la date à laquelle deux op plu
sieurs Etats seront devenus Parties audit 
P rotocole. 

2. Les amendements contenus dans !'An
nexe au présent Protocole entreront en vi
gueur, en ce qui concerne chacune des Con
ventions, lorsque la majorité des Parties à 
la Convention seront devenues Parties au 
présent Protocole et, en conséquence, tout 
Etat qui devient Partie à l'une ou l'autre 
des Conventions après que les amendements 
s 'y rapportant seront entrés en vigueur, de
viendra Partie à la Convention ainsi modi
fiée. 

Art. VI. Conformément aux dispositions 
du paragraphe 1 de !' Article 102 de la 
Charte des Nations Unies et au règlement 
adopté par !' Assemblée générale pour l'ap
plication de ce texte, Ie Secrétaire g é néral 
de l'Organisation des Nations Unies est au
torisé à enregistrer Ie ~résent Protocole 
ainsi que les amendements apportés à cha
cune des Conventions par Ie présent Proto
colc, aux dates respectives de leur entrée 
en vigueur, et à publier Ie Protocole et les 
Conventions améndées aussitot que possible 
après leur enregistrement. 

Art. VII. Le présent Protocole <lont les 
textes chinois, anglais, français, russe et 
espagnol font également foi sera déposé aux 
archives du Secrétariat des Nations Unies. 
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Etant donné que les Conventions qui seront 
amendées conformément à !'Annexe o'exi
stent qu'en anglais et en français. les textes 
anglais et français de l' Annexe feront égale
ment foi, et les textes chinois, russe et 
espagnol seront des traductions. 

Une copie certifiée conforme du Proto
cole, y compris !'Annexe, sera envoyée par 
Ie Secrétaire général à chacun des Etats 
Parties à la Convention du 30 Septembre 
1921 pour la répression de la traite des 
femmes et des enfants ou à la Convention 
du II octobre 1933 pour la répression de la 
traite des femmes majeures, ainsi qu'à tous 
les Etats Membres de l'Organisation des 
Nations Unies. 

EN FOI DE QUO! les soussignés, dû
m ent autorisés par leurs Gouvernements 
respectifs, ont signé Ie présent Protocole à 
la date figurant en regard de leur signature 
respective. 

FAIT à Lake Success, New York, Ie 
douze novembre mil neuf cent quarante
sept. 

ANNEXE 

I. Convention Internationale pour la ré
presslon <Ie Ia traite des femmes et des en
fants, ouverto à Ia slg·nature à Genève Ie 

30 Septembre 1921 

Le premier paragraphe de l'article 9 sera 
rédigé comme suit: 

,,La présente Convention est sujette à ra
tification. A partir du 1er janvier 1948, les 
instruments de ratification seront transmis 
au Secrétaire général de l'Organisation des 
Nations Unies, qui en notifiera la récep
tion aux Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies et aux Etats non Mem
bres auxquels il aura communiqué copie de 
la Convention. Les instruments de ratifica
tion seront déposés aux archives du Secré
tariat de l'Organisation des Nations Unies." 

L'article IO sera rédigé comme suit: 
"Les Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies pourront adhérer à la pré
sente Convention. 

Il en sera de même pour les Etats non 
Membres auxquels Ie Conseil économique 
et; social de l'Organisation des Nations Unies 
pourra décider de communiquer officielle
ment la présente Convention. 

Les adhésions seront notifiées au Secré
taire général de l'Organisation des Nations 
Unies, qui en avisera tous les Etats Mem
bres ainsi que les Etats non Membres aux
quels Ie Secrétaire général aura communi
qué copie de la Convention." 

L'article I2 sera rédigé comme suit: 
,,Tout Etai: Partie à la présente Conven

tion pourra la dénoncer en donnant un 
préavis de douze mois. 

La dénonciation sera effectuée au moyen 
d'une notification écrite adressée au Secré
taire général de l'Organisation des Nations 
Unies. Celui-ci transmett ra immédiatement 
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des copies de cette notification, en indi
que.nt la date de réception, à tous les Etats 
Membres de l'Organisation des Nations 
Unies et aux Etats non Membres auxquels 
il aura communiqué copie de la Conven
tion. La dénonciation prendra effet un an 
après la date de notification au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies 
et ne sera valable que pour l'Etat qui !'aura 
notifiée." 

L 'article IJ sera rédigé comme suit: 
"Le Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies tiendra une liste spéciale 
de tàutes les Parties qui ont signé, ratifié 
ou dénoncé la présente Convention ou y ont 
adhéré. Cette liste pourra être consultée en 
tout temps par tout Etat Membre de l'Or
ganisation des Nations Unies ou par tout 
Etat non Membre auquel Ie Secrétaire gé
néral aura communiqué copie de la Con
vention; elle sera publiée aussi souvent que 
possible, suivant les instructions du Co~
seil économique et social de l'Organisation 
des Nations Unies." 

L 'article z4 sera supprimé. 

II. Convcntlon internationale pour la ré-
1>ressiou de. la traite des femmes majeures, 

slgnée à Genève le 11 Octobre 1933 

A J'article 4, on substituera les mots "Cour 
internationale de Justice" aux mots "Cour 
permanente de Justice internationale", et 
les mots "au Statut de la Cour internatio
nale de Justice" aux mots "au Protocole du 
16 décembre 1920, relatif au Statut de la
dite Cour". 

L 'article 6 sera rédigé comme suit: 
"La présente Convention sera ratifiée. A 

partir du 1er janvier 1948, les instruments 
de ratification seront transmis au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, 
qui en notifiera Ie dépöt à tous les Etats 
Membres de l'Organisation des Nations 
Unies et aux Etats non Membres auxquels 
il aura communiqué copie de la Conven
tion." 

L 'article 7 sera rédigé comme suit: 
"Les Etats Membres de l'Organisation des 

Nations Unies pourront adhérer à l a pré
sente Convention. Il en sera de même pour 
les Etats non Membres auxquels Ie Conseil 
économique et social de J'Organisation des 
Nations Unies pourra décider de communi
quer officiellement la présente Convention. 

Les instruments d'adhésion seront trans
mis au Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies, qui en notifiera Ie dépöt 
à tous les Etats Membres, ainsi qu'aux 
Etats non Membres auquels Ie Secrétaire 
général aura communiqué copie de la Con
vention." 

A l'article 9, on substituera, aux mots: 
,,Secrétaire général de la Société des Na
tions", les mots "Sécrétaire géneral de l'Or
ganisation des Nations Unies". 
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A J'article zo, les trois premiers alinéas et 
le cinquième alinéa seront supprimés et le 
quatrième alinéa sera rédigé comme suit: 

"Le Secrétaire général communiquera à 
tous les Etats Membres de l'Organisation 
des Nations Unies, ainsi qu'aux Etats non 
Membres auxquels il aura communiqué co
pie de la Convention, les dénonciations pré
vues à l'article 9." 

Pour l' Afghanistan: 
A. Hosayn Aziz 
Nov. 12, 1947 

Pour l'Argentine : 
José Arce 
Nov. 12, 1947 

Pour l'Australie : 
Herbert V. Evatt 
Nov. 13, 1947 

Pour Ie Royaume de Belgique: 
F. van Langenhove 
12 novembre 1947 

Pour la Bolivie: 
Pour Ie Brésil: 

ad referendum 
Joäo Carlos Muniz 
March 17, 1948 

Pour la R épublique Socialiste Soviétique 
de Biélorussie: 

Pour Ie Canada: 
J. L. Ilsley 
November 24th, 1947 

Pour Ie Chili: 
Pour la Chine: 

F eng Chun Chang 
November 12, 1947 

Pour la Colombie: 
Pour Costa-Rica: 
Pour Cuba : 
Pour la Tchécoslovaquie: 

Jan Masaryk 
Nov. 12th, 1947 

Pour Ie Danemark : 
ad referendum 
Bodil Begtrup 
12-11-1947 

Pour la République Dominicaine: 
P our l'Equateur: 

Pour !'Egypte : 
M. H. Haykal Pasha 
12/ n /1947 

Pour le Salvador: 
Pour l'Ethiopie: 
Pour la France: 
Pour la Grèce : 
Pour Ie Guatemala: 
Pour H aïti: 
Pour le Honduras: 
Pour l'Islande: 
Pour !' Inde: 

M. K. Vellodi 
12.Xl.47 

.,, 
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Pour l'Iran: 
Pour l'Irak: 
Pour le Liban: 

C. Chamoun 
November 12th, 1947 

Pour le Libéria: 
Pour le Grand-Duché de Luxembourg : 

Sous réserve d'approbation 
Pierre Pescatore 
12 novembre 1947 

Pour le Mexique: 
L. Padilla Nervo 
4 February 1948 

Pour le Royaume des Pays-Bas : 
ad referendum 
J. H. van Roijen 
12 novembre 1947. 

Pour la Nouvelle Zélande: 
Pour le Nicaragua: 

ad referendum 
G . Sevilla-Sacassa 
November 12, 1947 

Pour Ie Royaume de Norvège: 
Subject to ratification 
Finn Moe 
November 12th, 1947 

Pour le Pakistan: 
The representative of Pakistan 
wishes to indicate that in accor
dance with paragraph 4 of the 
Schedule to the Indian Indepen
dence Order, 1947, Pakistan con
siders herself a Party to the Inter
natio!lal Convention for the Sup
press10n of the Traffic in Women 
and Children, concluded at Geneva 
30 September 1921 by the fact 
that India became Party to the 
abovementioned International Con
vention before the 15th day of 
August 1947. 
Zafrullah Khan 
Nov. 12, 1947 

Pour Ie Panama : 
R. J. Alfaro 
November 20, 1q47 

Pour le Paraguay: 
Pour Ie Pérou: 
Pour la République des Philippines : 
Pour la Pologne : 
Pour l'Arabie Saoudite : 
Pour le Siam: 
Pour la Suède : 
Pour la Syrie: 

Fazir El-Khouri 
17 November 1947 

Pour la Turquie: 
Se1im Sarper 
12 novembre 1947 

Pour la République Socialiste Soviétique 
d'Ukraine 
Pour l'Union Sud-Africaine: 

H. T. Andrews 
12 November 1947 
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Pour l'Union des Républiques Socialistes 
Soviétiques: 

A. Gromyko 
18 December 1947 

Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne 
et d 'Irlande du Nord : 
Pour les Etats-Unis d'Amérique: 
Pour !'Uruguay: 
Pour le Venezuela: 
Pour le Y émen: 
Pour la Y ougoslavie: 

Dr. J oza Vilfan 
12 Nov. 1947 

BIJLAGE II 

Protocole amendant Ia Conventlon pour Ia 
repression cle la circulatlon et cl u traflc <les 
publlcatlons obscènes, conclue à Genève Ie 

12 septemhre 1923 

Les Etats Parties au présent Protocole, 
considérant que la Convention pour la ré
pression de la circulation et du trafic des 
publications obscènes, conclue à Genève Ie 
12 septembre 1923, a confié à la Société des 
Nations certains pouvoirs et certaines fonc
t ions et qu'en raison de la dissolution de la 
Société des Nations il est nécessaire de 
prendre des dispositions en vue d'assurer 
l'exercise continu de ces pouvoirs et fonc
tions, et considérant qu'il est opportun 
qu'ils soient assumés désormais par l'Orga
nisation des Nations Unies, sont convenus 
des dispositions suivantes: 

Art. I. Les Etats Parties au présent Pro_ 
tocole s'engagent, entre eux et conformé
ment aux dispositions du présent Protocole, 
à attribuer pleine valeur juridique aux 
amendements à eet instrument contenus 
dans !'Annexe au présent Protocole, à les 
mettre en vigueur et à en assurer l'applica
tion. 

Art. II. Le Secrétaire général préparera 
Ie texte de la Convention du 12 Septembre 
192:1 pour la répression de la circulation et 
du trafic des publications obscènes, révisée 
conformément au présent Protocole et en 
transmettra, à titre d'information, des co
pies au Gouvernement de chaque Etat 
Membre de l'Organisation des Nations 
ainsi qu'au Gouvernement de chaque Etat 
non Membre à la signature ou à l'accepta
tion duquel le présent Protocole est ouvert. 
Il invitera i!galement les Parties à la Con
vention susmentionnée à appliquer Ie texte 
amendé de eet instrument dès l'entrée en 
vigueur des amendements, même si elles 
n 'ont pas pu devenir Parties au présent 
Protocole. 

Art. III. Le présent Pr~tocole sera ou
vert à la signature ou à l'acceptation de 
tous les Etats Parties à la Convention du 
12 septembre 1923 pour la répression de la 
circulation et du trafic des publications 
obscènes, auxquels Ie Secrétaire général aura 
communiqué copie du présent Protocole. 

Art. Iy. Les Etats pourront devenir Par
ties au présent Protocole: 
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a) par signature sans resérve d'appro
bation; ou 

b) par acceptation; l'acceptation s'effec
tuera par Ie dépöt d'n instrument formel 
auprès du Secrétaire général de l'Organisa
tion des Nations Unies. 

Art. V. 1. Le présent Protocole entrera 
en vigueur la date à laquelle deux ou plu
sieurs Etats seront devenus Parties audit 
Protocole, 

2. Les a mendements contenus dans !' An_ 
nexe au présent Protocole entreront en vi
gueur lo rsqu'une majorité des P arties à la 
Convention du 12 septembre 1923 pour la 
répression de la circulation et du trafic des 
publications obscènes seront devenues Par
ties au présent Protocole et, en conséquen
ce, tout Etat qui deviendra Partie à la 
Convention après que les amendements s'y 
rapportant seront entrés en vigueur de
viendra Partie à la Convention ainsi amen
dée. 

Art. Vl. Conformément aux dispositions 
du paragraphe 1 de !' Article 102 de la 
Charte des Nations Unies et au règlement 
adopté par l'Assemblée générale pour l'ap
plication de ce texte, Ie Secrétaire général 
de l'Organisation des Nations Unies est 
autorisé à enregistrer Ie présent Protocole 
ainsi que les amendemen ts apportés à la 
Convention par Ie présent Protocole, aux 
dates respectives de leur entrée en vigueur, 
et à publier Ie Protocole et la Convention 
amendée aussitöt que possible après leur 
enregistrement. 

Art. VII. Le présent Protocole, <lont les 
textes chinois, anglais, français, russe et 
espagnol font également foi, sera déposé aux 
archives du Secrétariat de l'Organisation 
des Nations Unies. La Convention qui sera 
amendée conformément à !'Annexe n 'exis
tant qu'en anglais et en français, les textes 
anglais et français de !' Annexe feront éga
lement foi, et les textes chinois, russe et es
pagnol seront des traductions. 

Une copie certifiée conforme du Proto
cole, y compris 1' Annexe, sera envoyée par 
Ie Secrétaire général à chacun des Etats 
Parties à la Convention du 12 septembre 
1923 pour la répression de la circulation et 
du trafic des publications obscènes, ainsi 
qu'à tous les Etats Membres de l'Organisa
tion des Nations Unies. 

EN FOI DE QUOI les soussignés, dû
ment &utorisés par leurs Gouvemements 
respectifs , ont signé Ie présent Protocole à 
la date figurant en regard de leur signature 
respective. 

FAIT à Lake Success, New York, Ie dou
ze novembre mil neuf cent quarante-sept. 

ANNEXE 
Covventlon pour la r épresslou de la clrcu
latlou et du traflc des publlcatlou obscèues, 

couclue à Genève Ie 12 septembre 1923 

A l'article 8 les premier et deuxième alinéas 
seront rédigés comme suit: 
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,,La présente Conventio n est sujette à ra
tification. L es instruments de ratification 
seront transmis au Secrétaire général des 
Nations Unies, qui en notifiera Ie dépêlt aux 
Etats Membres de l'Organisation des Na
tions Unies et aux Etats non Membres aux
quels il aura communiqué copie de la Con
vention . 

Le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies communiquera immédia
tement au Gouvernement de la République 
française copie certifiée conforme de tout 
instrument se rapportant à la présente Con
vention ." 

L 'article 9 sera rédigé comme suit: 
"Les Etats Membres de l'Organisation 

des Nations Unies pourront adhérer à la 
présente Convention. Il en sera de même 
pour les Etats non Membres auxquels Ie 
Conseil économique et social des Nations 
Unies pourra décider de communiquer of
ficiellement la présente Convention. 

Cette adhésion s'effectuera au moyen 
d'un instrument communiqué au Secrétaire 
général de l'Organisation des Nations Unies, 
aux fins de dépöt dans Ie archives du Secré
tariat. Le S ecrétaire général notifiera ce 
dépêlt immédiatement aux Membres de l'Or
ganisation des Nations Unies ainsi qu'aux 
Etats non M embres auxquels il aura com
muniqué copie de la Convention. 

A l'article zo, on substituera aux mots 
"Membre de la Société des Nations", les 
mots "Etat Membre de l'Organisation des 
Nations Unies". 

Au premier alinéa de l'article 12, on sub
stituera les mots "Secrétarie général de l'Or
ganisations des Nation Unies" aux mots 
,,Secrétaire général de la Société des Na
tions", et les mots "l'Etat Membre de l'Or
ganisation des Nations Unies" aux mots "Ie 
Membre de la Société des Nations". 

L e deuxième alinéa de l'article 12 sera 
rédigé comme suit: 

"Le Secrétaire général de l'Organisation 
des Nations Unies portera à la connaissance 
de chacun des Etats Membres de l'Organi
sation des Nations Unies et des Etats non 
Membres auxquels il aura communiqué co
pie de la Convention, toute dénonciation 
reç ue par lui". 

L 'article 13 sera supprimé. 

L 'article 14 sera rédigé comme suit: 
"L e Secrétaire général de l'Organisation 

des Nations Unies tiendra une liste spéciale 
de toutes les Parties qui ont signé, ratifié 
ou d énoncé la présente Convention ou y ont 
adhéré. Cette liste pourra être consultée en 
tout temps par tout Etat Membre des Na
tions Unies ou par tout Etat non Membre 
auquel Ie Secrétaire général áura communi
qué copie de la Convention. 

Elle sera publiée aussi souvent que pos
sible." 

A l'article 15, les mots "la Cour perma
nente de Justice internationale" seront rem-
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placés par les mots "la Cour internationale 
de J ustice", et les mots "Ie Protocole de 
signature de la Cour permanente de Justice 
internationale" par les mots " Ie Statut de 
la Cour internationale de Justice". 

A l'article r6, les mots "Ie Conseil de la 
Société des Nations" seront remplacés par 
les mots " Ie Conseil économique et social 
de l'Organisation des Nations Unies". 

Pour !'Afghanistan: 
A. Hosayn Aziz 
Nov. 12, 1947 

Pour l'Argentine: 
José Arce 
Nov. 12, 1947 

Pour l' Australie: 
Herbert V. Evatt 
Nov. 13, 1947 

Pour Ie Royaume de Belgique : 
F. van Langenhove 
12 novembre 1947 

Pour la Bolivie: 
Pour Ie Brésil: 

ad referendum 
Joäo Carlos Muniz 
March 17, 1948 

Pour la République Socialiste Soviétique 
de Biélorussie: 

Pbur Ie Canada: 
J . L. Ilsley 
November 24th, 1947 

Pour Ie Chili: 
Pour la Chine: 

Peng Chun Chang 
November 12, 1947 

Pour la Co lom bie: 
Pour Costa-Rica: 
Pour Cuba: 
Pour la_ T chécoslovaquie: 

Jan Masaryk 
Nov. 12th, 1947 

Pour Ie Danemark : ' 
ad referendum 
Bodil Begtrup 
12-II-194 7 

Pour la République Dominicaine : 
Pour l'Equateur: 
Pour !'Egypte: 

M . H. Haykal Pasha 
12/r1/1947 

Pour Ie Salvador: 
Pour l'Ethiopie : 
Pour la France: 
-Pour la Grèce: 
Pour Ie Guatemala: 
Pour Haïti: 

Max H. Dorsinville 
12 November 1947 

Pour Ie Honduras: 
Pour l'Islande.: 
Pour !'Inde: 

M . K. Vellodi 
12.Xl.47 
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Pour !'Iran: 
Pour !'Irak: 
Pour Ie Liban: 
Pour Ie Libéria : 
Pour Ie Grand-Duché de Luxembourg : 

Sous réserve d'approbation 
Pierre Pescatore 
12 novembre 1947 

Pour Ie Mexique: 
L. P adilla Nervo 
4 February 1948 

Pour Ie Royaume des P ays-Bas: 
ad referendum 
J. H. van Roijen 
12 November 1947 

:Pour la Nouvelle Zélande: 
Pour Ie Nicaragua: 
Pour Ie Royaume de Norvège: 

Subject to ratification 
Finn Moe 
November 12th, 1947 

Pour Ie Pakistan: 
The representative of Pakistan 
wishes to indicate that in accor
dance with paragraph 4 of the 
Schedule to the Indian lndepen
dence Order, 1947, Pakistan con
siders herself a Party to the Inter
national Convention for the Sup
pression of the Circulation of and 
Traffic in Obscene Publications, 
concluded at Geneva 12 September 
1923 by the fact that India became 
Party to the abovem~ntioned In
ternational Convention before the 
15th day of August 1947. 
Zafrullah Khan 
Nov. 12, 1947 

Pour Ie Panama: 
R. J. Alfaro 
November 20, 1947 

Pour Ie Paraguay: 
Pour Ie Pérou : 
Pour la République des Philippines: 
Pour la Pologne: 
Pour l'Arabie Saoudite: 
Pour Ie Siam: 
Pour la Suède: 
Pour la Syrie: 

Pour la Turquie: 
Selim Sarper 
xz November x947 

Pour la République Socialiste Soviétique 
d'Ukraine 

Pour l'Union Sud-Africaine: 
H. T. Andrews 
12 November 1947 

Pour l'Union des R épubliques Socialistes 
Soviétiq ues: 

A. Gromyko 
18 December 1947 

P our Ie Royaurne-Uni de Grande-Bretagne 
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22 December 1948. BESLUIT tot ongegrond
verklaring van het beroep van A. van 
Woudenberg, te Amsterdam, in zake 
vrijstelling van dienst als gewoon dienst
plichtige. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door A. van Woudenberg, dienstplichtige 
der lichting 1945 uit Amsterdam, tegen de 
beslissing van Onze Minister van Oorlog, van 
3 November 1947, Afd. A. III, S 2, Bureau I, 
No. 1408, waarbij hem vrijstelling van de 
dienstplicht wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
21 April 1948 , No. 404, 30 Juni 1948, No. 
404/167 en 27 October 1948 , No. 404/285; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 13 December 1948, Afdeling A 3, 
S 2, Bureau r, No. 1329; 

Overwegende : dat de beslissing van Onze 
Minister steunt op de overweging, dat de 
omstandigheid, dat de dienstplichtige als 
hoornist b ij het Concertgebouw-Orkest niet 
gemist kan worden, hem, Minister geen aan
leiding geeft, de dienstplichtige te beschou
wen als te verkeren in een bijzonder geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij als eerste hoornist verbonden is aan het 
Concertgebouw-Orkest te Amsterdam en als 
zodanig niet te vervangen is; dat, indien hij 
zou worden opgeroepen, het orkest daarvan 
groot nadeel zou ondervinden, hetgeen voor
al tot uiting zou komen bij het geven van 
concerten in het buitenland, bij het door de 
regering georganiseerde Ho!!and-Festival en 
zeer belangrijke gramofoon-opnamen; dat 
zijn verzoek om vrijstelling ten volle wordt 
ondersteund door de directeur van de Con
certgebouw N.V. te Amsterdam; 

Overwegende: dat de uitvoeringen van het 
Concertgebouworkest reeds vóórdat de appel
lant daarin tot eerste hoornist werd aange
steld op een hoog artistiek peil stonden; 

dat er sedert die tijd geen zodanige muta
ties in de groep hoornblazers van het orkest 
hebben plaats gevonden, d at er thans aan
leiding bestaat om aan te nemen, dat het 
artistieke peil van de uitvoeringen in zeer 
ernstige mate zou dalen wanneer appellant 
door het vervullen van zijn dienstplicht daar
aan zal worden onttrokken; 

dat er daarom geen aanleiding bestaat 
hier een bijzonder geval aanwezig te achten, 
als bedoeld in art. 15 , eerste lid, onder e der 
Dienstplichtwet ; 

dat aan A. van Woudenberg mitsdien te
recht de gevraagde vrijstelling is geweigerd ; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit, dat met de voor
dracht van die Minister in het Staatsblad 
zal worden geplaatst en waarvan afschrift 
zal worden gezonden aan de Raad van State, 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur. 

Soestdijk, 22 December 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

(Uitgeg. 21 J anuari 1949) . 

MINISTERIE VAN OORLOG. 
Staf van de Adjudant generaal. 

Afdeling A 3 , S 2, Bur. 1, Nr. 1329. 

's-Gravenhage, 13 December 1948. 

Onderwerp: 
Vrijstelling van dienst als gewoon 

dienstplichtige: beroep. 

Met het hierbij gevoegd schrijven van 21 
April 1948, nr. 404, heeft de Raad van State , 
Afdeling voor de Geschillen van Bestuur, 
advies uitgebracht omtrent het beroep, in
gesteld doot A. van W oudenberg, dienst
plichtige der lichting 1945 uit Amsterdam, 
tegen mijn beslissing van 3 November 1947, 
Afdeling A III, Sectie 2, Bureau I, nt. 1498, 
waarbij hem vrijstelling van de dienstplicht 
wegens aanwezigheid van een bijzonder ge
val is geweigerd. 

De Afdeling heeft als haar oordeel te ken
nen gegeven, dat er aanleiding bestaat hier 
wel een bijzonder geval aanwezig te achten en 
dat aan A. van Woudenberg op die grond 
vrijstelling behoort te worden verleend. 

Het daartoe strekkende, door de Afdeling 
opgemaakte ontwerpbesluit luidt als volgt : 

"Beschikkende op het beroep, ingesteld 
d oor A. van Woudenberg, dienstplichtige 
der lichting 1945 uit Amsterdam, tegen de 
beslissing van Onze Minister van Oorlog van 
3 November 1947, Afdeling A 111, S 2, Bureau 
I, No. 1408, waarbij hem vrijstelling van de 
dienstplicht wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord , advies van 
21 April 1948, No. 404; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Oorlog van 

Overwegende: dat de beslissing van Onze 
Minister steunt op de overweging, dat de 
omstandigheid, dat de dienstplichtige als 
hoornist bij het Concertgebouw-Orkest niet 
gemist kan worden, hem, Minister, geen aan
leiding geeft, de dienstplichtige t e beschou
wen als te verkeren in een bijzonder geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij als eerste hoornist verbonden is aan het 
Concertgebouw-Orkest te Amsterdam en als 
zodanig niet te vervangen is; dat, indien hij 
zou worden opgeroepen , het orkest daarvan 
groot nadeel zou ondervinden, hetgeen voor
al tot uiting zou komen bij het geven van 
concerten in het buitenland, bij het door de 
regering georganiseerde Holland-Festival en 
zeer belangrijke gramofoon-opnamen; dat 
zijn verzoek om vrijstelling ten volle wordt 
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ondersteund door de directeur van de Con
certgebouw N.V. te Amsterdam; 

Overwegende, dat uit de stukken en het
geen in de openbare vergadering van de Afde
ling van de Raad van State, voor de Geschil
len van Bestuur, waarin over deze zaak ver
slag is uitgebracht, door de gemachtigde van 
de appellant is medegedeeld, gebleken is, dat 
de plaats, die de appellant als eerste hoornist 
in het Concertgebouw-Orkest inneemt, zoda
nig is, dat het niet mogelijk zal zijn het arti
stieke peil van het orkest te handhaven, in
dien de appellant door de vervulling van zijn 
dienstplicht deze plaats niet langer zou kun
nen innemen en voor hem geen vervanger, 
die over dezelfde kwaliteiten beschikt als hij, 
gevonden zou kunnen worden ; 

dat, nu blijkens de stukken het laatste niet 
mogelijk is gebleken en aannemelijk is ge
maakt, dat ook niet binnen afzienbare tijd 
op verantwoorde wijze in de vacature, welke 
zou ontstaan door het oproepen van de appel
lant, voorzien zou kunnen worden, aanleiding 
bestaat, mede in verband met de bijzondere 
betekenis, welke het orkest heeft voor de 
naam van Nederland op internationaal-cul
tureel gebied, hier een bijzonder geval aan
wezig te achten, op grond waarvan vrijstel
ling ingevolge artikel IS, eerste lid, onder e 
der Dienstplichtwet behoort te worden ver
leend; 

dat mitsdien de bestreden beslissing van 
Onze Minister niet gehandhaafd dient te 
worden; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

met vernietiging van de bestreden beslis
sing van Onze Minister van Oorlog, aan A. 
van Woudenberg, dienstplichtige der lïch
ting 1945 uit Amsterdam, wegens de aanwe
zigheid van een bijzonder geval vrijstelling 
van de dienstplicht te verlenen voor de tijd 
van één jaar, met de bepaling, dat de 
vrijstelling niet geldt in geval van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden. 

Onze Minister van Oorlog is belast met de 
uitvoering van dit besluit." 

Daar mijn ambtsvoorganger zich met het 
door de Afdeling uitgebrachte advies niet 
kon verenigen, heeft deze met een schrijven 
van II Juni 1948, Afdeling A 3, S 2, Bur. I, 
Nr. 1486, deze zaak, krachtens de door Uwe 
Majesteit verleende algemene machtiging, 
bij de Afdeling ter nadere overweging aan
hangig gemaakt. 

Ter motivering van zijn standpunt werd 
in dit schrijven het volgende aangevoerd. 

"Zoals U uit de overgelegde bescheiden 
zal zijn gebleken, is aan Van Woudenberg 
reeds in April 1946 uitstel van eerste oefening 
verleend om hem in staat te stellen zijn stu
die aan het Amsterdamsch-Conservatorium 
te voltooien. 

In het algemeen wordt, wanneer aan ie
mand om studie-redenen uitstel van eerste 
oefening is verleend, dit uitstel niet verlengd 
wanneer hij na de beëindiging van zijn studie 
een betrekking heeft aanvaard en hij in de 
functie , welke door hem wordt bekleed, be
zwaarlijk kan worden gemist. 

Ten aanzien van Van Woudenberg is van 
deze gedragslijn afgeweken, daar hij reeds 
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gedurende zijn studietijd als hoornist had 
proefgespeeld bij het Concertgebouw-Orkest 
en daarna als plaatsvervangend eerste 
hoornist in dit orkest werd opgenomen, ter
wijl, daar genoemd orkest, met inbegrip van 
belanghebbende, slechts de beschikking had 
over vijf hoornisten en op het punt stond een 
tournée naar Frankrijk te maken, het wel 
zeer bezwaarlijk was indien Van Woudenberg 
op dat tijdstip in werkelijke dienst zou wor
den opgeroepen. 

Het hem verleende uitstel van eerste oefe
ning is daarom op 8 November 1946 ver
lengd tot het tijdstip waarop de dienstplich
tigen van de lichting 1947 onder de wapenen 
zouden worden geroepen. 

Op 3 Juni 1947 werd wederom verlenging 
van uitstel aangevraagd . 

De heer Van Woudenberg was inmiddels 
eerste hoornist geworden en men was er in 
geslaagd een zesde hoornist te engageren, die 
echter nog niet als een volle kracht kon wor
den aangemerkt. Ook in verband met op 
handen zijnde tournée's naar Frankrijk, 
Engeland, de Scandinavische landen en in 
1948 naar Amerika, zou zijn afwezigheid 
minder gewenst zijn. 

Een en ander gaf mij aanleiding om met 
intrekking van mijn op 27 Mei 1947 genomen 
beslissing, waarbij een verzoek om verlen
ging van uitstel werd afgewezen, aan Van 
Woudenberg wederom uitstel te verlenen tot 
na I November 1947 met de mededeling, dat 
op verdere verlenging niet mocht worden 
gerekend. 

Nadat op 3 November 1947 een verzoek 
om vrijstelling van de dienstplicht was af
gewezen. heb ik Van Woudenberg niettemin 
nogmaals uitstel van eerste oefening verleend 
tot -na I Aug. 1948 in verband met de uitvoe
ringen welke zouden worden gegeven bij het 
6oe iubileumseizoen en het in de zomer van 
1948 door de regering georganiseerde Holland
Festival. 

Hiermede is wel op zeer uitzonderlijke 
wijze tegemoet gekomen aan de belangen van 
het Concertgebouw-Orkest en een ruime ge
legenheid geboden om in de vervanging van 
de heer Van Woudenberg zo goed mogelijk 
te voorzien. 

Zonder iets te kort te willen doen aan de 
bijzondere capaciteiten van de heer Van 
Woudenberg en zonder de daaromtrent door 
deskundigen afgelegde verklaringen in twij
fel te willen trekken meen ik toch, daar aan
vankelijk de uitvoeringen met vijf hoornisten 
werden verzor.gd en men in Juni 1947 reeds 
de beschikking had over een zesde hoornist , 
die na twee jaar proefspelen toen weliswaar 
nog niet als een volle kracht kon worden 
aangemerkt, doch nu weder geruime tijd 
langer kon worden ingewerkt, dat het ver
trek van A. van Woudenberg na het H olland
Festival, het orkest niet voor zodanige moei
lijkheden zal plaatsen, dat het gewettigd 
zou zijn daarin aanleiding te vinden om 
A. van Woudenberg wegens de aanwezigheid 
van een bijzonder geval vrijstelling van de 
dienstplicht te verlenen. 

Ook door mij wordt bijzondere waarde 
gehecht aan de betekenis, welke het Concert
gebouw-Orkest heeft voor de naam van Neder
land op internationaal-cultureel gebied en 



S. 1948, I 573 

aan de noodzakelijkheid, dat het artistieke 
peil van de uitvoeringen van dit orkest wordt 
gehandhaafd. 

Toen dan ook over slechts vier hoornisten 
zou kunnen worden beschikt, indien Van 
Woudenberg zou worden opgeroepen en later, 
toen een zesde hoornist nog· niet volledig was 
ingewerkt, ben ik aan deze moeilijkheden 
tegemoet gekomen. 

Het is naar mijn mening echter uitgesloten, 
dat de handhaving van het artistieke peil 
van de uitvoeringen na Augustus 1948 nog 
afhankelijk behoeft te zijn van de aanwezig
heid van de heer Van Woudenberg. 

Een orkest van het formaat en de samen
stelling als het Concertgebouw-Orkest heeft 
er steeds rekening mee moeten houden, dat 
in de loop van de tijd verschillende leden, 
door welke oorzaak dan ook, daaraan konden 
worden onttrokken en wanneer dit niet 
plotseling geschiedde, werd men nimmer voor 
onoverkomelijke moeilijkheden geplaatst. 

Met een mogelijk vertrek van Van Wouden
berg heeft men reeds geruime tijd rekening 
moeten houden en blijkbaar is dit ook ge
schied. 

Op grond van het vorenstaande meen ik 
er ernstig bezwaar tegen te moeten makè n, 
dat A . van Woudenberg geacht zou worden 
te verkeren in een bijzonder geval en op die 
grond vrijstelling van de dienstplicht zou 
verkrijgen. " 

Uit de brief van de Afdeling van 30 Juni 
1948, nr. 404/167, zal Uwer Majesteit blijken, 
dat de Afdeling geen aanleiding vond haar 
advies te herzien. 

De Afdeling vestigde er de aandacht op, 
dat blijkens de door deskundigen afgelegde 
verklaringen, welke ook dezerzijds niet in 
twijfel werden getrokken, de appellant niet 
onmisbaar geacht wordt omdat door zijn 
vertrek de groep hoornisten van het orkest 
onvoltallig zou worden, doch omdat hij in 
verband met zijn uitzonderlijke capaciteiten 
als eerste hoornist thans onvervangbaar ge
acht moet worden. 

De Afdeling verwees hierbij naar een bij 
het beroepschrift gevoegde verklaring van 
de directeur van het orkest, waarin deze er 
op wijst, dat juist het uitvallen van de appel
lant als eerste hoornist een ernstige leemte 
zou veroorzaken, welke niet aangevuld zou 
kunnen worden. Zij voerde verder aan, dat 
op grond van de stukken mag worden aange
nomen, dat bij afwezigheid van de appellant 
ver!o'chillende werken. die in de programma's 
van het orkest een belangrijke plaats innemen 
niet uitgevoerd zouden kunnen worden. 

De Afdeling betoogde verder, dat zij zeker 
niet voldoende termen aanwezig zou achten 
voor het verlenen van vrijstelling, indien de 
appellant onder de hoornisten niet een zo 
bijzondere plaats ingenomen zou hebben. 

Daar de Afdeling geen reden had de daar
omtrent afgelegde verklaringen in twijfel 
te trekken en het naar haar mening aanne
melijk was gemaakt, dat de appellant niet 
op verantwoorde wijze vervangenkonworden, 
achtte zij, doordrongen van de bijzondere 
betekenis, die het Concertgebouw-Orkest op 
cultureel gebied heeft, ook na nadere over
weging vrijstelling van de appellant nood
zakelijk. 
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De door de Afdeling aangevoerde motieven 
overtuigden mij er niet van, dat Van Wou
denberg recht kan doen gelden op de ver
langde vrijstelling. 

Daarom heb ik met een brief van 24 Augus
tus 1948, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, nr. 1631, deze 
zaak nogmaals bij haar ter nadere overwe
ging aanhangig gemaakt. 

In deze brief werd door mij het volgende 
aangevoerd : 

"Zoals door U in Uw advies van 30 Juni 
1948 terecht is opgemerkt, worden ook door 
m ij de door deskundigen afgelegde verkla
ringen, omtrent de bijzondere capaciteiten 
van appellant , niet in twij :el getrokken . 

Desondanks ben ik, dit in tegenstelling 
met Uw oordeel, van mening, dat in de bij
zondere kwaliteiten van de heer Van Wouden
berg geen aanleiding behoort te worden ge
vonden om hem onvervangbaar te achten. 

Daar ik mij ook na kennisneming van Uw 
nader advies met Uw standpunt daaromtrent 
niet kon verenigen, heb ik mij, teneinde zo 
volledig mogelijk te zijn ingelicht, nogmaals 
om inlichtingen tot de Burgemeester van 
Amsterdam gewend. Een afschrift van mijn 
brief van 16 Juli 1948, Afd. A . 3, S 2, bur. 1, 
nr. 1455, alsmede het antwoord van genoemde 
Burgemeester gelieve U mede hierbij aan te 
treffen. 

Uit het antwoord van de Burgemeester 
o.m. dat aan het Concertgebouw-Orkest ook 
thans nog een andere eerste hoornist ver
bonden is, de heer J. B os, en dat deze daar 
reeds was, voordat Van Woudenberg aan het 
orkest werd verbonden. 

Vanaf September 1944 tot aan het tijdstip 
waarop Van Woudenberg als eerste hoornist 
werd aangesteld , was de heer J. Bos de enige 
eerste hoornist in het orkest en deze toestand 
heeft in ieder geval enige jaren geduurd . 

Het artistieke peil van de uitvoeringen van 
het Concertgebouw-Orkest gedurende die 
periode wettigt m.i. niet de veronderstelling, 
dat de kwaliteiten van de heer J. B os zozeer 
achter staan bij d ie van de heer Van Wouden
berg, dat daarin aanleiding kan worden ge
vonden om de mogelijkheid van een vervan
ging van deze laatste, op redelijke wijze, 
uitgesloten te achten. 

In verband hiermede meen ik er ook thans 
nog ernstig bezwaar tegen te moeten maken 
mij bij Uw advies aan te sluiten. 

Hoewel ik hiermede het kernpunt van ons 
verschil van inzicht in deze aangelegenheid 
heb behandeld, meen ik er toch goed aan te 
doen om, alvorens deze zaak aan de Regentes 
voor te dragen, volledigheidshalve ook nog 
Uw aandacht te vragen voor het volgende. 

De Burgemeester van Amsterdam deelt 
mede, dat de tweede hoornist per September 
a .s ontslag heeft verzocht, aangezien hij 
elders een financieel voordeel brengende 
functie kon aanvaarden en dat tengevolge 
van zijn vertrek de overige hoornisten over
belast zullen worden. 

Dit doet de vraag rijzen of het wel redelijk 
is om enerzijds van de Regering te verwach
ten. dat zij door het verlenen van vrijstelling 
aan de heer Van Woudenberg bijdraagt tot 
het veilig stellen van het artistieke peil van 
de uitvoeringen van het Concertgebouw
Orkest, terwijl het anderzijds blijkbaar niet 
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in het vermogen ligt van de Directie van 
genoemd orkest om voor haar zeer belang
rijke mensen te behouden en het artistieke 
peil van de uitvoeringen voor een beroeps
musicu.s niet zo zwaar weegt, dat daarvoor 
persoonlijk voordeel behoort te wijken. 

Naar mijn mening behoort deze vraag 
ontkennend te worden beantwoord. 

Tenslotte wil ik er nog de aandacht op 
vestigen, dat slechts doordat de heer Van 
Woudenberg verschillende malen in het genot 
is gesteld van uitstel van eerste oefening, hij 
thans tegen mijn uitdrukkelijke bedoeling 
in, in een positie is komen te verkeren, waarin 
hij aanspraak schijnt te kunnen maken op 
vrijstelling wegens aanwezigheid van een 
bijzonder geval. 

Het behoe ft wel geen betoog, dat hiervan 
geen sprake had kunnen zijn indien hem kort 
na de voltooiing van zijn studie verder uit
stel was geweigerd. 

Hoewel dit op zichzelf genomen geen reden 
mag vormen hem thans de gevraagde vrij 
stelling te weigeren, meen ik toch, nu ik ook 
overigens geen voldoende grond voor het 
verlenen van vrijstelling aanwezig acht , te 
moeten wijzen op het gevaar dat er in 
schuilt , wanneer iemand alléén doordat hem 
verschillende malen uitstel is verleend ten
slotte tot een vrijstelling zou geraken. Dit 
zou mij zeker aanleiding geven ernstig te 
overwegen om in soortgelijke gevallen van het 
verlenen van uitstel af te zien." 

Daar inmiddels voor een andere hoornist 
van het Concertgebouw-orkest een verzoek 
om vrijstelling bij mijn ministerie was inge
komen en de onmisbaarheid van A. van Wou
denberg gezien moet worden in verband met 
de groep van hoornisten, waarvan hij deel 
uitmaakt, meende ik aan mijn brief van 24 
Augustus r948 nog het een en ander te moe
ten toevoegen. Ik richtte mij daarom met een 
schrijven van I3 October r948, Afd. A 3, S 2, 
Bur. I , Nr. r208, wederom tot de Afdeling 
en bracht ·daarin het volgende naar voren: 

"Onder dagtekening van I9 Augustus r948 
werd door het Concertgebouw N.V. voor 
Sijmen van Brederode, dienstplichtige der 
lichting r946 uit Hilversum, die op dat tijd
stip wegens zijn studie aan het Amsterdams 
Conservatorium in het genot was van uitstel 
van eerste oefening tot 9 September r948, 
eveneens vrijstelling van opkomst in mili
taire dienst verzocht. 

Rekening houdende met de mij bekende 
moeilijke omstandigheden en ook omdat de 
inspecteur van het muziekonderwijs, de heer 
Walther Boer , ter gelegenheid van een be
zoek bij mijn ministerie de toezegging deed, 
dat hij zou trachten voor Van Brederode een 
vervanger te vinden, heb ik aan deze, even
als ten aanzien van Van Woudenberg was ge
schied, verlenging van uitstel van eerste 
oefening verleend tot in Maart r949. 

Vanzelfsprekend moet aan het verlenen 
van uitstel eens een einde komen, maar als 
ik de overtuiging krijg, dat binnen niet al 
te lange tijd de moeilijkheden, waarmede het 
orkest thans te kampen heeft, uit de weg 
kunnen zijn geruimd , ben ik bereid om zo 
nodig voor Van Brederode en desnoods ook 
voor .Van Woudenberg nogmaals de opkomst 
tot een latere datum te verschuiven. 
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Tegen het verlenen van vrijstelling zal ik 
echter steeds bezwaar moeten maken, ook, 
omdat naast mijn bezwaren, welke U reeds 
bekend zijn, nog dit komt, dat er buiten het 
Amsterdams orkest een zestal andere be
langrijke orkesten in Nederland zijn, die 
evenveel recht (om dan nog maar niet te 
spreken van plicht) hebben het artistieke 
peil zo hoog mogelijk op te voeren. Indien 
het voor het grootste orkest, dat aantrekke
lijke voorwaarden kan bieden, reeds zo moei
lijk is bepaalde plaatsen behoorlijk te doen 
bezetten, moet toch worden aangenomen, 
dat ook de andere orkesten met moeilijkheden 
te kampen hebben . 

Ik zou het niet kunnen verdedigen, om 
als straks een musicus van b.v. het Resi
dentie-orkest, hetwelk m.i . eveneens een 
naam in het buitenland heeft op te houden, 
die een moeilijk door een ander te bezetten 
plaats inneemt en meent op grond hiervan 
aanvraag om vrijstelling te moeten doen, 
deze af te wijzen, indien aan Van Wouden
berg wel vrijstelling zou zijn verleend. 

Uit de bij mijn ministerie binnen komende 
aanvragen blijkt , dat er op schier elk gebied 
dienstplichtige personen werkzaam zijn, die 
in hun functie bijkans niet zijn te vervangen. 

Dit is echter een verschijnsel van deze tijd 
en kan in dit licht bezien naar mijn mening 
niet als bijzonder geval worden aangemerkt. 

Ik meen er op te mogen vertrouwen, dat 
het vorenstaande er toe zal bijdragen, U tot 
de overtuiging te brengen, dat mijn ten aan
zien van Van Woudenberg genomen beslis
sing juist is geweest." 

Zoals Uwer Majesteit uit het advies van 
de Afdeling van 27 October r948, nr. 404/ 
285, zal blijken, vindt de Afdeling in hetgeen 
door mij nog nader is aangevoerd geen aan
leiding haar standpunt te herzien en merkt 
zij nog het volgende op : 

.,Blijkens de inlichtingen van de burge
meester van Amsterdam is naast de appellant 
aan het Concertgebouw-orkest nog een eerste 
hoornist verbonden, die in de periode, voor
afgaande aan het optreden van de appellant, 
de enige eerste hoornist was. 

De Minister is van mening, dat het artis
tieke peil van de uitvoeringen van het orkest 
in deze periode niet de veronderstelling wet
tigt, dat de kwaliteiten van de evenbedoelde 
hoornist zo zeer achter staan bij die van de 
appellant, dat vervanging van de laatste 
onmogelijk geacht zou moeten worden. 

De Afdeling, in het midden latende de 
vraag, of de onvoldoende bezetting met 
hoornisten in de periode , voorafgaande aan 
het in dienst treden van de appellant, zonder 
invloed is geweest op het peil van de uitvoe
ringen, moge nogmaals er op wijzen, dat naar 
haar mening op grond van de door deskun
digen afgelegde verklaringen vaststaat, dat 
de appellant onder de hoornisten een zo 
bijzondere plaats inneemt, dat zijn uitvallen 
thans, mede in verband met de wijzigingen 
in de bezetting van het orkest, die zich sinds 
zijn optreden hebben voorgedaan, een ern
stige leemte zou veroorzaken, welke niet aan
gevuld zou kunnen worden. 

Deze mening wordt uitdrukkelijk beves
tigd door de alsnog door de Minister bij de 
burgemeester van Amsterdam ingewonnen 
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inlichtingen, waaruit blijkt, dat slechts door 
de maximale inspanning van de appellant 
en de andere eerste hoornist, die beurtelings 
naast hun normale taak de partijen van de 
derde hoornist moeten vervullen, de door 
het orkest uitgevoerde werken nog vrij vol
ledig tot hun recht kunnen komen. Een 
eventueel vertrek van de appellant wordt, 
aldus de burgemeester, voor het orkest fataal 
geacht. 

De Minister vestigt er voorts de aandacht 
op, dat hem uit de nadere inlichtingen ge
bleken is, dat de taak van de groep hoornisten 
verzwaard zal worden, doordat de tweede 
hoornist binnenkort zal vertrekken, daar hij 
elders een financieel voordeel brengende 
functie kan aanvaarden. 

De Minister vraagt zich in dit verband af, 
of het redelijk is van de Overheid te verwach
ten, dat zij door het verlenen van vrijstelling 
zal meewerken aan het veilig stellen van het 
artistieke peil van het Concertgebouworkest, 
terwijl de belangen van dit orkest blijkbaar 
voor een beroepsmusicus niet zo zwaar wegen, 
dat een persoonlijk voordeel daarvoor prijs
gegeven wordt. 

Nog daargelaten, dat zich steeds omstan
digheden kunnen voordoen, die om finan
ciële of andere redenen een werknemer ertoe 
brengen van werkkring te veranderen, zonder 
dat hem of zijn werkgever enig verwijt ge
maakt kan worden, vermag de Afdeling niet 
in te zien, hoe een wellicht in een bepaald 
geval te constateren gebrek aan verantwoor
delijkheidsgevoel van een lid van het orkest 
het weigeren van vrijstelling aandeappellant, 
ten aanzien van wie van een dergelijke men
taliteit niet in het minst is gebleken, zou 
kunnen motiveren. 

In zijn nog nader bij de Afdeling ingekomen 
schrijven van 13 October 1948, Afdeling A 3 , 
S 2, Bureau 1, no. 1208, verklaart de Minister 
zich bereid, in verband met de moeilijkheden, 
waarmede het Concertgebouworkest thans 
te kampen heeft, voor de appellant nogmaals 
de opkomst tot een latere datum te verschui
ven. 

De Afdeling ziet hierin opnieuw een bewijs ; 
dat de Minister met het door de appellant 
naar voren gebrachte belang ernstig rekening 
wil houden. 

Evenwel is de Afdeling ervan overtuigd, 
dat door het verlengen van uitstel.in dit geval 
geen bevredigende oplossing kan worden ver
kregen. Nog daargelaten, dat juist uit het 
verloop van deze zaak duidelijk gebleken is, 
dat het onder de huidige omstandigheden 
nagenoeg uitgesloten is, musici te vinden, die 
enigermate aan de door het Concertgebouw
orkest te stellen eisen voldoen, moet het naar 
het oordeel der Afdeling beslissend worden 
geacht, dat, volgens de eensluidende, door 
deskundigen afgelegde verklaringen, de uit
zonderlijke capaciteiten van de appellant 
hem als eerste hoornist onvervangbaar doen 
zijn. 

Juist om deze reden vermag de Afdeling 
niet in te zien, dat op een aan de appellant 
verleende vrijstelling een beroep zou kunnen 
worden gedaan door andere orkesten, wan
neer zij door het oproepen van orkestleden 
moeilijkheden zouden ondervinden bij het 
bezetten der plaatsen. 
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Uit de stukken en het met betrekking tot 
deze zaak nauwkeurige onderzoek blijkt, 
dat de moeiJ.ijkheden, waarin het Concert
gebouworkest zou geraken, wanneer de appel
lant zou worden opgeroepen, in hoge mate 
uitzonderlijk zijn. 

De Afdeling erkent de juistheid van het 
standpunt van de Minister, dat de omstan
digheid, dat schier op elk gebied thans de 
vervanging van dienstplichtigen grote moei
lijkheden oplevert, niet behoort te leiden tot 
een ruime interpretatie van het begrip 
,. bijzonder geval". 

Zij is er echter van overtuigd, dat zowel 
de bijzondere betekenis, die het Concertge
bouworkest heeft voor de naam van Neder
land op cultureel gebied, als de persoonlijke 
belangen van de appellant rechtvaardigen 
hier een bijzonder geval in de zin der Dienst
plichtwet aan te nemen. Dat ook de persoon
lijke belangen van de appellant in zeer ern
stige mate bij het verlenen van vrijstelling 
betrokken zijn, is niet twijfelachtig, daar het 
gemis aan studie, oefening en concert-prac
tijk onder deskundige leiding op de verdere 
ontplooiing van de veel belovende capaci
teiten van de appellant een funeste invloed 
zou hebben." 

De Afdeling geeft Uwer Majesteit dan ook 
in overweging een beslissing te nemen over
eenkomstig het bij haar advies van 21 April 
1948, nr. 404, aangeboden ontwerp-besluit." 

De door de Afdeling aangevoerde motieven 
hebben geen wijziging kunnen brengen in 
mijn standpunt, dat A . van Woudenberg niet 
behoort te worden geacht te verkeren in een 
bijzonder geval, als in art . 15, eerste lid, onder 
e, der Dienstplichtwet, bedoeld. 

Reeds eerder werd betoogd, dat de door 
deskundigen afgelegde verklaringen, omtrent 
de bijzondere capaciteiten van appellant, 
niet in twijfel worden getrokken. Dit niet 
uitsluitend omdat dezerzijds, hetgeen gaarne 
wordt toegegeven, de bevoegdheid ontbreekt 
deze capaciteiten te beoordelen, doch voor
namelijk omdat de functie, die A. van 
Woudenberg thans bekleedt, een waarborg 
vormt, dat zijn capaciteiten inderdaad uit
zonderlijk zijn. Anders is het echter gesteld 
met de verklaringen, dat appellant onver
vangbaar en onmisbaar moet worden geacht. 

In het door de Afdeling aangeboden ont
werp-besluit is de overweging opgenomen, 
dat het niet mogelijk zal zijn het artistieke 
peil van het orkest te handhaven, indien de 
appellant zijn dienstplicht zou moeten ver
vullen. De directeur van het orkest spreekt 
van een ernstige leemte, welke door het uit
vallen van appellant zou ontstaan en de 
Burgemeester van Amsterdam verklaart, dat 
een eventueel vertrek van A. van Wouden
berg voor het orkest fataal wordt geacht. 

Hieruit blijkt, dat de verklaringen omtrent 
de gevolgen die het vertrek van appellant 
voor het orkest zullen meebrengen een sterk 
gradueel verschil vertonen. Ik moet er dan 
ook ernstig bezwaar tegen maken om, alleen 
op grond van deze verklaringen tot de on
misbaarheid van appellant te besluiten. 

Het kernpunt van deze zaak is gelegen in 
het bepalen van de gevolgen die een onttrek
king van A. van Woudenberg aan het Con
certgebouworkest met zich zal brengen. 
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Ondanks het nauwkeurig onderzoek, dat 
in deze zaak is ingesteld en de uitvoerige 
gedachtenwisseling, welke daarover is ge
voerd, is het niet mogelijk gebleken omtrent 
het bepalen van deze gevolgen, tot overeen
stemming te komen. 

In mijn aan de Afdeling gericht schrijven 
van 24 Augustus 1948 heb ik uiteengezet 
waarom ik, mede in verband met de aanwe
zigheid van een andere eerste hoornist, deze 
gevolgen niet van zeer ernstige aard kan 
achten. 

Deze uiteenzetting wordt door de Afdeling 
niet bestreden en zij grondt haar tegenge
stelde conclusie hoofdzakelijk op de door 
deskundigen afgelegde verklaringen. 

Ik moet er ernstig bezwaar tegen maken 
mij bij de mening van de Afdeling aan te slui
ten, daar deze mening mijns inziens door de 
feiten niet wordt gestaafd. Op grond van deze 
feiten blijf ik dan ook bij mijn oordeel, dat 
het verblijf in werkelijke dienst van A. van 
Woudenberg niet tot gevolg zal hebben, dat 
het peil van de uitvoeringen van het Con
certgebouworkest zodanig zal dalen, dat 
daarin aanleiding behoort te worden ge
vonden, aan appellant vrijstelling wegens 
aanwezigheid van een bijzonder geval te 
verlenen. 

Ik veroorloof mij daarom Uwer Majesteit 
eerbiedig in overweging te geven het beroep 
ongegrond te verklaren en daartoe het mijner
zijds opgemaakte ontwerp-besluit, dat mede 
hierbij is gevoegd, te bekrachtigen. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKlNG. 

S. I 574 

22 December 1948. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Compta
biliteitswet (Staatsblad 1927 N°. 259) 
restanten op enkele artikelen van het 
Achtste Hoofdstuk Ader Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1947 worden toege
voegd aan overeenkomstige artikelen van 
het Achtste Hoofdstuk A der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1948. 

B. I 575 
22 December 1948. BESLUIT tot verlen

ging van de machtiging verleend aan de 
Chef van de Generale Staf, bedoeld in 
artikel 33 van de wet van 14 September 
1866 (Staatsblad No. 138) houdende 
bepalingen betrekkelijk de inkwartie
ringen en het onderhoud van het krijgs
volk en de transporten en leverantiën, 
voor de legers of verdedigingswerken 
van het Rijk gevorderd . 

W ij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Ministers van 

Oorlog en van Binnenlandse Zaken van 6 
December 1948, Directie Adm. Diensten, 
Afdeling B 1, bureau 2, nr. 344 en 18 Decem
ber 1948, nr. 21902, Afdeling Binnenlands 
Bestuur, bureau Bestuurszaken; 

Gelet op artikel 33 van de Wet van 14 
September 1866 (Staatsblad nr. 138), zoals 
deze wet sedert is gewijzigd, en op het be
paalde bij de Koninklijke Besluiten van 10 

April 1939 (Staatsblad nr. 181), 4 Maart 1946 
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(Staatsblad nr. G 56), van 21 December 1946 
(Staatsblad nr. G 381) en van 22 December 
1947 (Staatsblad nr. H 446); 

Overwegende, dat ook ná 31 December 1948 
de tegenwoordige buitengewone omstandig
heden nog oorlogsgevaar, in de zin, waarin 
dat woord in 's lands wetten voorkomt, 
blijven inhouden; 

dat het derhalve rioodzakelijk is, de mach
tiging, verleend bij het Koninklijk Besluit 
van 4 Maart 1946 (Staatsblad nr. G 56), sedert
dien gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten 
van 21 December 1946 (Staatsblad nr. G 381) 
en van 22 December 1947 (Staatsblad nr. 
H 446), na 31 December 1948 te bestendigen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 

Enig artikel 
In artikel 3 van het Koninklijk Besluit van 

4 Maart 1946 (Staatsblad nr. G 56), zoals dit 
is gewijzigd bij de Koninklijke Besluiten van 
21 December 1946 (Staatsblad nr. G 381) en 
van 22 December 1947 (Staatsblad nr. H 
446), wordt de datum "31 D ecember 1948" 
gewijzigd in "31 December 194g". 

Dit besluit, hetwelk in het Staatsblad en 
in de Staatscourant zal worden geplaatst, 
treedt in werking op 1 Januari 1949. 

Onze Ministers van Oorlog en van Bin
nenlandse Zaken zijn belast met de uitvoe
ring van dit Besluit, waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Algemene Reken
kamer. 

Soestdijk, 22 D ecembe. 1948. 

JULIANA. 
De Minister van Oorlog, SCH0KKING. 
De Min. v. Binn. Z ., J. H. V. MAARSEVEEN

(Uitgeg . 30 December 1948.) 

S. I 576 
23 D ecember 1948. BESLUIT, houdende 

verlenging van de tijdelijke opschorting 
van de heffing van enige invoerrechten. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de door onze Minister van Financiën 

in overleg net Onze Ministers van Buiten
landse Zaken, van Economische Zaken en van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
gedane voordracht van 22 December 1948, 
no. 227, afdeeling Invoerrechten; 

Overwegende, dat het algemeen belang 
van Let R ijk het naar Ons oordeel wenselijk 
maakt, ingevolge artikel 2 van het "Besluit 
opschorting invoerrechten 1947", de heffing 
van het invoerrecht tijdelijk geheel of t en 
dele is op eschort, de termijn, gedurende 
welke het invoerrecht niet of slechts tot een 
verminderd bedrag wordt. geheven, t e ver
lengen; 

Gelet op artikel 3 van voormeld besluit; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 

Art. 1. I. Met inachtneming van het 
bepaalde in het tweede lid van artikel 3 van 
het Koninklijk besluit van 17 December 1947, 
Staatsblad no. H 429, goedgekeurd bij de wet 
van 30 Juni 1948, Staatsblad no. I 273 en ge
wijzigd bij de besluiten van 29 Mei 1948, 
Staatsblad no. I 223 en van 25 Augustus 1948, 
Staa!sblad no. I 390, wordt: 
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1. ten aanzien van de hieronder omschre
ven goederen het invoerrecht, voorkomende 
onder de daarbij telkens vermelde posten van 
het tarief, voorlopig gedurende het jaar 1949, 

niet, of slechts tot het achter die goederen 
vermelde. verminderd bedrag geheven, te 
weten: 

1-d 
3 
4 
6 

13 
16 
17 
18 

26 
ss-a-2 

55-b 
62 

63 
64 

75 
81 

ros 

106 
107 

109 
IIl 
II6 
II7-b 

ex 120-a-1 
120-a-3-A 
133 

169 
173-a 
190 
192-a 
222-a 
224 
234-a 
271 -a 
384 

392 
419-e 
507 

522 
523 
524 
525 
594 
600 

601-a, ben c 
602-a enb 

Slachtpaarden 
Rundvee 
Schapen 
Varkens 
Vlees 

Omschrijving der goederen 

Anders vers, gekoeld of bevroren vlees 
Spek 
Vlees, gezouten, gedroogd, gerookt, gekookt of op andere wijze 

eenvoud;g bereid 
Kaas van alle soorten 
Sinaasappelen en mandarijnen: 

andere . ................. . 
Citroenen .... ...... .... ....... . . 
Fruit, als bedoeld in de posten 59 tot en met 61 , gedroogd, ook 

indi~n in stukken of in schrijven gesneden 
Koffie 
Thee . .. ............. ...... .. . 

Meel van granen 
Moutextract 
Plantaardige vette oliën, vloeibaar of vast, ruw, gezuiverd of ge

raffineerd 
Acid-oils, droesem of bezinkse van olie; soaptocks 
Geoxydeerde oliën, van alle soorten ; lijnolie 'en dergelijke, ge-

kookt 
Vetzuren 
Gehydrogeneerde vetten en oliën 
Worst van alle soorten 
Andere u it of met vlees bereide producten en vleesconserven; 

andere, n iet vallende onder post 18 
Sardines, voor zover geconserveerd in olie 
Zalm 
Meel, zetmeel en moutextract, bereid voor kindervoeding, voor 
diëtetisch gebruik of voor de bereiding van spijzen, ook indien 

cacao of chocolade is toegevoegd 
Veevoeder, samengesteld met melasse 
Zout, geschikt voor menselijke comsumptie, ook indien gemalen 
Gewone kalk en hydraulische kalk, ook indien gemalen 
Portlandcement 
Azijnzuur .... . .... .. .. . . ... . 
Natriumhydroxyde (bijtende soda) 
Natriumcarbonaat (koolzure soda) 
Aceton 
Hout, enkel overlangs gezaagd, elders genoemd noch elders on-

der begrepen 
Fineer 
Courantenpapier . . . . . . . . . . 
Wollen weefsels, elders niet genoemd: 
a. van onvermengde wol . . 
b. van vermengde wol . . . . . . . 
Katoenen garens, ongetwijnd 
Katoenen garens, getwijnd . . . . . . . 
Katoenen garens, dubbel getwijnd (gekabeld) 
Garens van vermengde katoen . . . . . . 
Zakken 
Gewone werkschoenen, ongevoerd, en gewone laarzen van osse
leder, koeleder of paardeleder, in de natuurlijke kleur of met 
schoensmeer behandeld . . . . . . . . . . . . . . . . 
Pantoffels en huisschoeisel . . . . . . . . . . . . . . 
Ander lederen schoeisel met lederen zolen ohnet rubberzolen 

-· <: 
::, " < .., 
o a 
~ :r 
;;i 0. 
n "' ::r'.., 
.... 0. 

13 t.h. 
I3 t.h. 

IOO kg 
netto-ge
wicht f so 

hl f 3,03 

6 t.h. 

10 t.h. 
IO t.h. 
3 t.h. 
3 t .h. 
3 t.h. 
3 t.h. 

IO t.h. 
IS t.h. 
IS t. h. 
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603-a en b Schoeisel van textielstoffen of van plantaardige stoffen, elders 
genoemd noch elders onder begrepen, met lederen zolen of met 
rubberzolen IS t.h. 

604 Rubberschoeisel IS t.h. 
605-a, b en c Schoeisel, elders genoemd, noch elders onder begrepen IO t.h. 
606-a en b Bovenstukken, schachten en andere schoendelen, geconfec-

tionneerd IO t.h. 
616-a P etten, mutsen en baretten van weefsel, van vilt of van gevold 

breiwerk 
650 Vuurvaste stenen en vormstukken (van chamotte, dinas, mag-

nesiet , enz.) 5 t.h. 
665 Gegoten of gewalst glas, in bladen of platen, onbewerkt : 

a. Ruw spiegelglas 6 t.h. 
c. Draadglas 6 t.h. 

666-a en b Glas in bladen, getrokken of geblazen, onbewerkt (vensterglas) 3 t.h. 
896-b Delen en onderdelen van rijwielen 6 t.h. 

II. ten aanzien van boter, vers of gezou
ten, ook indien gesmolten, het in post 25 van 
het tarief vermelde invoerrecht: 
a. niet geheve'l gedurende het tijdvak van 
I Januari 1949 tot en met 30 April 1949; 
b. geheven tot een bedrag van 7 ten honderd, 
gedurende het tijdvak van I Mei 1949 tot en 
met 31 December 1949 ; 

III. t en aanzien van cacaobonen, onge
brand, het in post 127-a van het tarief ver-

melde invoerrecht niet geheven gedurende 
het tijdvak van I Januari 1949 tot en met 
31 Januari 1949. 

IV. ten aanzien van de hieronder om
schreven goederen het invoerrecht, voorko
mende onder de daarbij t elkens genoemde 
posten van het tarief, voorlopig gedurende 
de maand Januari van 1949 niet , of slechts 
tot het achter die goederen vermeldt> ver
minderd bedrag geheven , te weten: 

s· <: 
< (1) 

'"1 
0 

Omschrijving der goederen 3 (1) 
'"1 s· '"1 
(1) p. 
n (1) ::r '"1 ..... p. 

Zakdoeken 12 t .h. 590-a, b, c en d 
591-a, b, c end 
822-a en b 
824-a 

Sjaals, sjerpen, halsdoeken en foulards 
Stoommachines zonder stoomketel 
Hydraulische turbines 

12 t.h. 

928-a, ben c 
929-a, ben c 
930-a, ben c 
931 

Zakhorloges, armbandhorloges en dergelijke 
Andere uurwerken met horlogeuurwerk 
Horlogekasten en delen daarvan 

932 
Uurwerken voor horloges, ook indien onafgewerkt onvolledig 
Onderdelen van horloges 

933 
934 

Klokken voor gebouwen, alsmede binnenwerken daarvan 
Andere klokken en pendules, ook electrische, wekkers daar-

onder begrepen 
935 Uurwerken en onderdelen daarvan. elders genoemd noch elders 

onder begrepen 

2. De gehele of gedeeltelijke opschorting 
van de heffing van het invoerrecht ingevolge 
onderdeel I van het eerste lid, geldt niet voor 
de aanvullende invoerrechten, vastgesteld 
voor de onder de posten 81 en 133 van het 
tarief omschreven goederen, waaraan ten 
minste 10 ten honderd suiker is toegevoegd. 

Art. 2. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van I Januari 1949. 

Onze Minister van Financiën is belast met 
de uitvoering va n dit besluit, hetwelk in het 
Staatsblad zal worden ge9laatst. 

Soestdijk, 23 December 1948 . 
JULIANA. 

D e Minister van Financiën, P. LlEFTINCK. 

( Uitgeg. 27 December 1948.) 

S. I 577 

23 December z948. BESLUIT, houdende 
wijziging v an het Koninklijk besluit 
van 1 October 1948, Staatsblad No. I 
432 , tot het treffen van een regeling 
van de salariëring van gepensionneerde 
Nederlands-Indische, Surinaamse en 

'Curaçaose overheidsdienaren, hier te 
lande door het Rijk aangesteld of op 
a rbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht in dienst genomen. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister

President van 16 D ecember 1948, no. 20879, 
daartoe gemachtigd door de Raad van Mi
nisters ; 

Gelet op artikel 33, eerste lid, van het 
B ezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksambte. 
naren 1934, artikel 125, eerste lid, van de 
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Ambtenarenwet 1929, artikel 132 van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement, als
mede op de artikelen 12 en 65 van het Ar
beidsovereenkomstenbesluit ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
21 D ecember 1948, no. 23); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister-President van 22 December 1948, no. 
22345 ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In het eerste lid van artikel 3 

van Ons besluit van 1 October 1948 (Staats
blad I 432) tot het treffen van een regeling 
voor de salariëring van gepensionneerde 
Nederlands-Indische, Surinaamse en Cura
çaose overheidsdienaren hier te lande door 
het Rijk aangesteld of op arbeitlsovereen
komst naar burgerlijk recht in dienst ge
nomen, wordt de datum "1 Januari 1949" 
gelezen "1 Juli 1949". 

Art. II. Dit besluit treedt in werking 
op de tweede dag na die van uitgifte van 
het Staatsblad waarin het zal worden ge
plaatst. 

Onze Ministers zijn, ieder voor zoveel 
hem betreft, belast met de uitvoering van 
dit besluit, hetwelk in het Staatsblad zal 
worden geplaatst en waarvan afschrift zal 
worden gezonden aan de Raad van State. 

Soestdijk, 23 D ecember 1948. 

JULIANA. 
De Minister-President, 

Minister van Algemene Zaken, W. DREES. 

De Min. v. Bi.nn . Z., J . H . V. MAARSEVEEN

De Min. van Buiten/. Zaken, STIKKER. 

De Minister van justitie, WIJ ERS . 

De Min. v. 0., K. en W., TH. RUTTEN. 

De Min. vN:> Marine a.i., SCHOKKING. 

De Minister van Oorlog, S CHOKKING. 

De Min. van Financiën, P . LIEFTINCK. 

De Min. v. Wederopb. en V., J. IN 'T VELD. 

De Min .. v. Verk. en W., D . G. W. SPITZEN. 

De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Mi-n. van L., V. en V., MANSHOLT. 

De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JüEKES. 

De Min. van Overz. Gebiedsd., E. SASSEN. 

De Minister zonder Portefeuille, GÖTZEN. 

(Uitgeg. 30 December 1948.) 

S. I 578 

23 December 1948. BESLUIT tot nadere 
wijziging van het Verplegingsbesluit 
1928. 

Wij JULIANA enz. 
Op de voordraèht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 16 November 1948, No. 
2556, Afdeling Arbeidersbescherming; 

Overwegende, dat het gewenst is gebleken 
het Koninklijk besluit van 3 September 
1928, Staatsblad no. 359 (Verplegingsbesluit 
1928), laatstelijk gewijzigd bij het Ko
ninklijk besluit van 20 December 1946, 
Staatsblad no. G 372_ nader te wijzigen; 
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Gelet op artikel 65 der Arbeidswet 1919; 
De Raad van State gehoord (advies van 

7 December 1948, No. 34); 
Gezien het nader rapport van Onze voor

noemde Minister van 18 D ecember 1948, 
No. 2802, Afdeling Arbeidersbescherming; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. I. In artikel 3 van het Verplegings

besluit 1928 worden de volgende wijzigin
gen aangebracht: 

a. In het eerste lid worden de woorden 
"Behoudens het bepaalde in het vierde lid 
mag een arbeider in een verplegingsinrich
ting" vervangen door de woorden "Een ar
beider in een verplegingsinrichting mag". 

b. Het vierde lid vervalt. 
Art. II. Dit besluit treedt in werking 

met ingang van 1 Januari 1949. 
Onze Minister van Sociale Zaken is be

last met de uitvoering van dit besluit dat 
in het Staatsblad zal worden geplaat;t en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State. 

Soestdijk, 23 D ecember 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

(Uitgeg. 30 Dec. 1948). 

S. I 579 

23 December 1948. BESLUIT, houdende 
nadere wijziging van het Koninklijk 
besluit van 16 Maart 1922 (Staatsblad 
1939, No. 442) tot uitvoerig van enkele 
bepalingen van de Tabakswet (Staats
blad 19u, No. 712). 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Financiën van 2 December 1948, no. 225 
Afdeling Accijnzen; ' 

Gelet op de wet van 15 December 1948 
(Staatsblad no. I 546); 

Gezien het Koninklijk besluit van 16 
Maart 1922 (Staatsblad 1939, no. 442), zo
als dit laatstelijk is gewijzigd bij het besluit 
van 6 S eptember 1945 (Staatsblad no. F 
165); 

De Raad van State gehoord (advies van 
7 December 1948, no. 30); 

Gezien het nader rapport van Onze Mi
nister van Financiën van 17 December 
1948, no. 245, Afdeling Accijnzen; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. H et Koninklijk besluit van 16 

Maart 1922 (Staatsblad 1939, no. 442) 
wordt nader gewijzigd als volgt: 

A. Artikel 2 wordt gelezen als volgt: 
De zegels, bedoeld in artikel 8 der Ta

bakswet (Staatsblad 1921, no. 712) worden 
onderscheiden in de volgende soorten: 

a. zegels, bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van sigaren; 

b. zegels, bestemd voor het stuksgewijs 
zegelen van sigaren; 

c. zegels , bestemd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van cigaretten; 

d. 1. zegels, bestemd om te worden 
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aangeb racht op de verpakkingen van rook
t abak, niet natte pruimtabak en snuif; 

2. zegels , b est emd om te worden aange
bracht op de verpakkingen van natte pruim_ 
tabak; 

e. zegels, bestemd om te worden aange
bracht in het geval, bedoeld in artikel 22 
van dit besluit; 

/. zegels, bestemd om te worden aange
bracht in gevallen, waarin hiervoor niet is 
voorzien. 

De zegels hebben de vorm van een recht
hoek; hun beeldgrootte bedraagt voor de 
zegels sub : 

a . 1,3 x 25 cm; . 
b. o,8 x 7,2 cm; gemeten over de klein

s t e breedte; 
c. 1 x 21 cm; 
d. 1°. 2 x 22 cm; 

2 ° . 2 x 22 cm. 
D e zegels sub a , c en d r 0 • vertonen drie 

vakken. bestemd voor de vermelding van 
hoeveelheid (nettogewicht of aantal stuks) 
en soort v an het tabaksfabrikaat, van de 
naam van de fabrikant of van d e importeur, 
die de zegels van de administratie der ac
cijnzen betrekt en van de kleinhandelsprijs. 

De zegels sub b vertonen één middenvak, 
bestemd voor de vermelding van de klein
handelsprijs; op de rugzijde wordt de naam 
van de fabrikant of van de importeur ver
meld. 

De zegels sub d 2 °. vertonen twee vak
ken bestemd voor de vermelding van hoe
veelheid en soort van het tabaksfabrikaat 
en van de naam van de fabrikant of van de 
importeur . 

Onder de voorwaarden door Onze Minis
ter van Financiën te stellen, kan de naam 
van de fabrikant of van de importeur wor
den vervangen door een fabrieks- of han
delsmerk of door een met de administratie 
der accijnzen overeengekomen nummer. 

De zegels worden afgeleverd zonder ver
melding van de naam van fabrikant of im
porteur en zonder vermelding van het hier
voor bedoelde fabrieks- of handelsmerk of 
nummer. Deze bijzonderheden worden door 
hem, die de zegels betrekt, daarop in dui
delijke druk of gestempeld aangebracht. 

Het beeld van de zegels bestaat uit een 
geometrisch gevormd versieringsmotief, 
waarin twee of meermalen de Nederlandse 
leeuw is aangebracht, behalve in dat van 
het zegel sub b. Bovendien komt op de ze
gels tweemaal het woord "Nederland" voor. 

De zegels worden als volget gedrukt: 
die sub a, voor zover zij zullen dienen 

voor sigaren belast met een accijns van 27 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, 
e en overdruk in groen en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, 
hoeveelheid en kleinhandelsprijs in zwart ; 

die sub b, voor zover zij zullen dienen 
voor s igaren belast met een accijns van 2 7 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs 
en een overdruk met kleinhandelsprijs in 
g coen; 

die sub a, voor zover zij zullen dienen 
voor sigaren belast met een accijns van 33 
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ten honderd, een ondergrond in bruingrijs, 
een overdruk in paars en een opdruk, ver
meldende soort van het tabaksfabrikaat, 
hoeveelheid en kleinhandelsprijs in zwart; 

di e sub b, voor zover zij zullen dienen 
v oor sigaren belast met een accijns van 33 
ten honderd, een ondergrond in bruingrijs 
en een overdrijk met kleinhandelsprijs in 
p aars; 

die sub c een ondergrond in bruingrijs, 
een overdruk in rood en een opdruk, ver
m eldende soort van het tabaksfabrikaat, 
hoeyeelheid en kleinhandelsprijs in zwart; 

die sub d r O
• een ondergrond in bruin

grijs, een overdruk in blauw en een opdruk, 
vermeldende soort van het tabaksfabrikaat, . 
hoeveelheid en kleinhandelsprijs in rood; 

die sub d 2 ° . een ondergrond in bruin
grijs, een overdruk in blauw en een op
druk, vermeldende soort van het tabaksfa
brikaat en hoeveelheid in rood. 

De vóór het in werking treden van de 
wet van 15 . December 1948 (Staatsblad no. 
I 546) bestaande zegels behouden hun gel
digheid voor zover ze zijn aangebracht op 
verpakkingen van tabaksfabrikaten of om 
siga ren, welke in het vrije verkeer voorhan
den zijn. 

B. Artikel 4 wordt gelezen als volgt: 
D e zegels worden niet verkrijgbaar ge

steld dan bij hoeveelheden van ten minste 
één vel van dezelfde soort. 

Van de zegels, bedoeld in artikel 2, onder 
letters a, b, c en d zijn op één blad respec
tievelijk 15, 75, 60 en 30 zegels gedrukt. 

Indien overeenkomstig het slot van het 
vorig artikel de zegels te Haartem in ont
vangst worden genomen, geschiedt de afle
vering in vellen, bevattende voor de zegels 
bedoeld in artikel 2, onder letters a, b, c 
en d, respectievelijk 30, 300, 180 en go stuks 
en worden niet minder dan 10 vellen met 
zegels van dezelfde soort tegelijk afgeleverd. 

C . Artikel 6 wordt gelezen als volgt: 
Onze Minister van Financiën bepaalt 

met betrekking tot de zegels bedoeld onder 
letters e en / van artikel 2, de vorm, het 
beeld, de beeldgrootte, de waarde, de kleur, 
de wijze van verkrijgbaarstelling en afleve
ring, pet kleinste bedrag, dat wordt ver
k rijgbaar gesteld, alsmede de wijze, waarop 
de zegels worden gebruikt. 

D . Artikel 10 wordt gelezen als volgt: 
Uitvoer van tot verbruik bereide tabak 

onder teruggaaf van de accijns geschiedt op 
consent tot uitvoer. 

E en a angifte t er bekoming van een zo
danig consent, waarvan het model door 
Onze Minister van Financiën wordt vastge
steld, wordt door de aangever in tweevoud 
ingeleverd ten kant ore van de ontvanger 
der accijnzen, waaronder de gemeente be
hoort, alwaar de uit te voeren goederen op 
de voet van het volgend artikel ter verifi
catie worden aangeboden. 

De aangifte behelst naam en woonplaats 
van de afzender van de goederen en van de 
geadresseerde, hoeveelheid, soort en klein

. handelsprijs van de uit te voeren tabaks-
1 fabrikaten, voor elke soort en elke klein-

85 
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handelsprijs afzonderlijk, onder opgaaf te
vens van het aantal van de verpakkingen 
van elke soort en elke kleinhandelsprijs. 
Voor natte pruimtabak behelst de aangifte 
naast naam en woonplaats van de afzender 
van de goederen en van de geadresseerde 
alleen de hoeveelheid van de uit te voeren 
goederen. Uit de aangifte moet voorts blij
ken voor welk accijnsbedrag aanspraak op 
teruggaaf wordt gemaakt. De aangiften wor_ 
den overigens ingevuld overeenkomstig de 
aanwijzingen op het model. 

E. Artikel 16 wordt gelezen als volgt : 
D e fabrikant , die kosteloos of tegen ver

minderde prijs aan zijn werklieden sigaren, 
sigaretten, rook- of niet natte pruimtabak 
afstaat en tot de in tweede volzin van het 
eerste lid van artikel 4 der Tabakswet 
(Staatsblad 1921 no. 712), genoemde hoe
veelheden de accijns voor die tabaksfabrika
ten wenst te voldoen naar de in dat artikel 
vas tgestelde kleinhandelsprijs, levert bij de 
ontvanger der accijnzen onder wiens kan
toor de fabriek is gelegen, een gedagteken
de en ondertekende lijst in duplo in, hou
dende opgaaf van de namen en woonplaat
sen van alle werklieden, te wier aanzien hij 
van deze bevoegdheid gebruik wenst te ma
ken, en van de soort van tabaksfabrikaat, 
die zal worden verstrekt. 

Tenzij in de lijst een afwijkende hoe
veelheid wordt opgegeven, wordt aangeno
m en, dat aan elke werkman de in het aan
gehaald wetsartikel genoemde maximale 
hoeveelheid wordt verstrekt. 

D e fabrikant, die wijziging wenst aan te 
brengen in hetgeen in de lijst voorkomt le
vert ten minste twee dagen voordat de 
eerste uitslag van tabaksfabrikaten naar 
de gewijzigde toestand zal plaats hebben, 
ten kantore van de ontvanger een aanvul
lingsaangifte in. 

Op verlangen van de ontvanger is de fa
brikant verplicht een nieuwe hjst in duplo 
in te leveren waarin met de plaats gehad 
hebbende wijzigingen rekening is gehouden. 

Art. 2. D it besluit treedt in werking met 
ingang van 1 Januari 1949. 

Onze Minister van Financiën is belast 
met de uitvoering van dit besluit, dat in het 
Staatsblad zal worden geplaatst en waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Raad 
van S tate. 

Soestdijk, 23 D ecember 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Financiën, P. LIEFTINCK. 

(Uitgeg. 30 Dec. z948). 
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24 D ecember 1948. BESLUIT, waarbij met 
toepassing van artikel 24 der Compta
biliteitswet (Staatsblad 1927, o. 259) 
restanten op enkele artikelen van het 
Zesde Hoofdstuk der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1947 worden toege
voegd aan overeenkomstige art ikelen 
van het Zesde Hootdstuk der Rij ksbegro
ting voor het dienst;aar 1948 . 
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24 D ecember z948. BESLUIT houdende 
w11z1gmg van het Koninklijk besluit 
van 23 Juni 1948, Staatsblad No. I 
253_ tot vaststelling van de premiën 
voor de verplichte ziekteverzekering 
van de bij de ziekenkassen van de Ra
den van Arbeid verzekerden. 

Wij JULIANA, enz. 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 23 December 1948, No. 
6462, Afdeling Sociale Verzekering; 

Gelet op de artikelen 63, 64 en 68 der 
Ziektewet ; 

Overwegende, dat omtrent de hierna aan 
te brengen wijzigingen in de premiën voor 
de verplichte ziekteverzekering van de bij 
de ziekenkassen van de Raden van Arbeid 
verzekerden d e overeenstemming, bedoeld 
in artikel 2 van het besluit van de Secre
tarissen-Generaal van de Departementen 
van Sociale Zaken en van Financiën van 
25 September 1943, Verordeningenblad 
1943 _ Stuk 24, No. 91, verkregen is; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. Artikel 3 van het Koninklijk be

sluit van 23 Juni 1948, Staatsblad No. I 
253, tot vaststelling van de premiën voor 
de verplichte ziekteverzekering van de bij 
de ziekenkassen van de Raden van Arbeid 
verzekerden wordt gelezen als volgt: 

,.In afwijking van het in artikel 2 be
paalde bedraagt de premie voor verzeker
den in dienst van ondernemingen, waarin 
de hierna te noemen bedrijven worden uit
geoefend, het percentage van het loon, het
welk voor het tijdperk. waarover de beta
ling loopt, krachtens het bepaalde bij arti
kel 68 der Ziektewet voor premiebetaling 
in aanmerking komt, dat achter de om
schrijving van vorenbedoelde bedrijven is 
vermeld. 

No. Omschrijving der bedrijven Premie 

1. het bedrijf van pannenbakker, 
steenbakker. buizenbakker, estrik-
of plavuizenbakker 3,8 

2. het bedrijf van vervaardigen van 
cement- en (of) betonwaren en 
(of) platen van asbestcement, 
gips, beton en dergelijke stoffen 3 ,8 

3. het bedrijf van maken van bur
gerlijke bouwkundige werken, het 
timmerliedenbedrijf en (of) het 
metselaarsbedrijf op bouwwerken, 
het bedrijf van aanleggen, onder
houden. herstellen, opbreken of 
afbreken van kanalen, sluizen, 
havens, vaste dokken, bruggen, 
dijken of andere waterwerken, 
wegen, spoor- of tramwegen. rio-
len, buisleidingen, ondergrondse 
kabels en (of) het verhuren van 
aannemersmateriaal . . . . . 3,8 

4. het stucadoors- en (of) witters-
bedrij f 3,8 

5. het steenhouwersbedrijf . 3,8 
6. het metselaarsbedrijf en het be-

drij f van slopen van' bouwwerken 3,8 
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7. het bedrijf van vervaárdigen van 
cement 3,8 

8. het kistenmakersbedrijf met 
k rachtwerktuig en het bedrijf van 
vervaardigen van kistplankjes met 
krachtwerktuig 3,8 

9. het bedrijf van vervaardigen van 
kurk, balein, been. hoorn, 
kunstbalein of paarlemoer 3,8 

10. het houtdraaiers- en het model-
makersbedrij f 3,8 

11. het klompenmakersbedrijf met 
krachtwerktuig 3,8 

12. het bedrijf van vervaardigen van 
bezems, boenders. borstels, kwas
t en of penselen, daaronder niet 
begrepen het vervaardigen van 
borstelhout 3,8 

13. het bedrijf, uitgeoefend in tim
merfabrieken en het bedrijf van 
vervaardigen van houtwaren 3,8 

14. het bedrijf van vervaardigen van 
staaflijsten 3,8 

15. het kuipersbedrijf 3,8 
16. het hoepelmakers- en het man-

denmakersbedrijf 3,8 
17. de bedrijven van: 

vervaardigen van motorrijwielen, 
vervaardigen, herstellen en instal
leren van dynamo's en electromo
toren, 
vervaardigen, herstellen en slopen 
van automobielen, vervaardigen en 
herstellen van vliegtuigen (het be
proeven daaronder niet begre
pen), krachtwerktuigen, arbeids
en andere werktuigen en mecha
nische apparaten en toestellen, 
monteren, demonteren en slopen 
van machines, 
moteren en demonteren van drijf
werk en toestellen, slopen van 
stoomketels, tanks en ijzercon
structies, al of niet samengaande 
met de handel in oud ijzer 3,9 

18. het scheepsmakers-, scheepstui
gers-, scheepstakelaars-, scheeps
schilders- en scheepsslopersbedrijf, 
al of niet samengaande met de 
handel in oud ijzer, het sloepen
makersbedrijf en het bedrijf van 
verhuren van schuiten 3,9 

19. de bedrijven van bergen van sche
pen en ladingen, van laden en 
lossen van schepen, van hout op
slaan, van de vemen. van wegers 
of meters en het pakhuismeesters-
bedrijf 4 

20. de bedrijven, uitgeoefend door aan
nemers van verhuizingen, begra
fenisondernemers, kruiers, aan
plakkers, veedrijvers, rijtuigonder
nemers. stallinghouders en vracht
wagenondernemers en de bedrij
ven van dragen, stapelen en weg
brengen van goederen, van onder
houden van een geregelde dienst 
tot v ervoer van stukgoederen en 
van besteldiensten binnen de be-
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bouwde kom der gemeenten en 
van verhuren van vrachtwagens 4 

21. het bedrijf van bereiden van bed
veren of kapok en het bontwer-
kersbedrijf 4 

22. de bedrijven der textiele nijver
heid, genoemd in groep XV, voor
komende in artikel 4 van het "In
delingsbesluit 1948 industriële on-
gevallenverzekering" 4. 

23. het bedrijf_ uitgeoefend in chemi
sche wasserijen en ververijen en 
in was-, bleek- en strijkinrichtin-
gen · 4 

24. het bedrijf van vervaardigen van 
cacao, chocoladewaren en suiker-
wmk 41 

25. het bedr.ijf van sorteren van lom
pen en andere afval in lompensor
teerderijen, de handel in lompen, 
oude metalen, oud papier en an
der afval daaronder al of niet be-
grepen 4,4 

2 6. het confectiebedrijf 4,5 
2 7. het bedrijf van vervaardigen van 

papier, cellulose, papierwaren en 
cartonnages 4,6 

28. het bedrijf van b ewerken van dia-
m ant 4,6 

29. het turfbaggerbedrijf, het bedrijf 
van vervaardigen van veenbagger 
en turfstrooisel, het bedrijf van 
persen van turf en het verveners-
bedrijf 5 

30. • het bedrijf van mijnbouw en van 
aanleggen van mijngangen en 
mijnschachten 5 

31. het glazenwassersbedrijf en het 
bedriJ t van schoonmaken van ge
bouwen, daaronder niet begrepen 
het schoonmaken van scholen 5,3 

32. het sigarenmakers-, sigarettenma-
kers_ en tabakskerversoedrijf 5.7''. 

Art. II. Dit besluit treedt in werking 
met mgang van 1 Januari 1949. • 

Onze lVhnister van Sociale Zaken is be
last met de uitvoering van dit besluit, het
welk in het Staacsb1ad zal worden geplaatst. 

Soestdijk, 24 December 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

(Uitgeg. 30 December z948). 

S . I 582 
28 December 1948. BESLUIT tot vaststel-

ling van het tijdstip van inwerkingtreding 
der artikelen I, sub 20, 30, 40 en 50, 111, 
IV en V aer Wet van 29 October 1948, 
Staatsblad No. I 470, houdende wijzi
ging aer Invaliditeitswet, der Zeeonge
va!lenwet 1919, der Ongevallenwet 1921, 
der Land- en Tuinbouwongevallenwet 
1922 en der Noodwet Ouderdomsvoor
ziening. 

Inwerkingtreding 1 September 1948. 
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28 D ecemb,;r 1948. BESLUIT, houdende 
vaststelling van het Besluit Demobilisa
tievoorzieningen Indonesië. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minist ers van 

Oorlog van Marine a.i., van Overzeese Ge
biedsd~len, Zonder Portefeuille en van Finan
ciën van 7 December 1948, Directie Admini
stratieve Diensten , Afd. B 7, Nr. 304; 

Overwegende, dat het noodzakelijk is voor
zieningen te treffen in het belang van de 
militairen der Koninklijke Marine en der 
Koninklijke Landmacht, die na 1 Maart 1946 
zijn of worden gedemobiliseerd in Indonesië; 

De Raad van State gehoord (advies van 
14 December 1948, nr. 22); 

Gezien het nader rapport van Onze voor
noemde Ministers van 21 December t948, 
Directie Administratieve Diensten, Afd. B 7, 
Nr.324; • 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit en in de ter uitvoe

ring van dit besluit uitgevaardigde bepalingen 
wordt verstaan onder 

a. ,,militairen": 
militairen der Zeemacht; 
militairen der Koninklijke Landmacht; 
b. .,demobilisatie"; 
het in Indonesië verlenen van ontslag of 

5root verlof aan, dan wel ontheffen van de 
werkelijke dienst van militairen ; 

c. ,,maand'': 
de periode tussen een datum en de overeen

komstige datum van de volgende kalender
maand, met dien verstande dat resterende 
gedeelten van een maand als volle maand 
worden berekend, voorzover deze gedeelten 
vijftien of meer dagen betreffen; resterende 
gedeelten van minder dan vijftien dagen 
worden niet berekend; 

d. .,zes maanden" : 
een periode van 180 dagen; 
e. .,militair inkomen": 

• voor officieren der Zeemacht: de maande
lijkse bezoldiging voor verblijf tE'n Zuiden 
van de Noorderkeerkring op het tijdstip van 
demobilisatie, in voorkomend geval verhoogd 
met de kindertoelage ; 

voor officieren der Koninklijke Landmacht : 
de jaarwedde op het tijdstip van demobilisa
tie, welke zou worden genoten bij verblijf in 
werkefijke dienst in Nederland, verhoogd met 
40% , in voorkomend geval verhoogd met de 
kindertoelage; 

voor militairen beneden de rang van offi
cier: de bedragen per maand, aangegeven 
achter de onderstaande rangen: 

matroos Ille klasse, soldaat en daar-
mede gelijkgestelden . . . . . . f 100 

matroos Ile klasse, soldaat Ie klasse en 
daarmede gelijkgestelden . . . . . . f 110 

matroos Ie klasse, korporaal der Ko
ninklijke Landmacht en d11armede ge- . 
Jijkgestelden . . . . . . . . . . . f 125 

korporaal der Zeemarht, korporaal 
1e klasse der Koninklijke Landmacht en 
daarmede gelijkgestelden . . . . . f 150 

sergeant, en daarmede gelijkgestelden{ 200 
sergeant 1e klasse, en daarmede gelijk-
gestelden . . . . . . . . . . . . f 210 

] 348 

sergeant-majoor, en daarmede gelijk
gestelden . . . . . . . . . . . . . f 230 

adjudant-onderofficier, en daarmede 
gelijkgestelden . . . . . . . . . . f 250 

f. .,werkelijke dienst in Indonesië" : 
de periode van werkelijke dienst aanvan

gende op de dag van vertrek uit het R ijk in 
Europa met definitieve bestemming voor 
Indonesië en eindigende op de dag van demo
bilisatie, perioden van verlof zonder bezol
diging dan wel verlof krachtens dit Besluit 
genoten daaronder niet begrepen; 

g. .,Commandant Zeemacht ": 
de Commandant der Zeemacht in het Oos-

ten; 
h. ,.Commandant Leger": 
de Commandant van het Leger in Indonesië. 
Art. 2. 1. Behoudens het bepaalde in 

het tweede lid van dit artikel is dit besluit 
van toepassing op alle militairen, die in 
Indonesië demobiliseren. 

2. Dit besluit is niet van toepassing op: 
a. militairen, behorende tot het beroeps

personeel, behoudens het bepaalde in artikel 
14· 

b. militairen, die zich anders dan in 
troepenverband naar Indonesië hebben be
geven, zonder dat plaatsing bij een onder
deel aldaar is gevolgd; 

c. militairen der Zeemacht. die ingevolge 
de R egeling van het personeel der Konink
lijke Marine Reserve (Ind. Staatsblad 1925, 
no. 281), het Dienstplichtbesfuit voor Indo
nesië (Koninklijk Beslu it van 28 Mei 1923, 
no. 65, Ind. Staatsblad no. 408) en ingevolge 
de Dienst plic'htordonnantie voor onderdanen
nie t Nederlander (Gouvernementsbesluit van 
12 Juli 1941, no. 17, Ind. Staatsblad no. 325) 
in werkelijke dienst zijn opgekomen; 

d. militairen, niet behorende tot het be
roepspersoneel der Koninklijke Marine, die 
vóór 6 Juni 1944 zijn opgekomen. 

Art. 3. 1. Demobilisatie kan slechts 
plaats v inden, indien voldaan is aan de vol
gende voorwaarden: 

a. de militair moet een passende werk
kring in Indonesië kunnen aanvaarden; 

b. de militair, d ie met een werkgever een 
arbeidsovereenkomst sluit in de zin van de 
7e titel A van het Burgerlijk Wetboek van 
Indonesië, moet bij deze overeenkomst, welke 
schriftelijk d ient te worden aangegaan, het 
recht verkrijgen op onmiddellijke terugzen
ding naar Nederland op kosten van de werk
gever voor zich en zijn gezin, zoals dat op 
het tijdstip van het einde der dienstbetrek
king is samengesteld en voor zover het hem 
op de reis zal vergezellen, indien de dienst
betrekking door de werkgever anders da'l 
ingeval van dringende reden wordt beëin
digd vóórdat de helft van de in de arbeids
overeenkomst voor de verlofsverlening be
paalde tijd is verstreken; 

c. de militair, die met een werkgever een 
arbeidsovereenkomst sluit als bedoeld onder 
b, moet daarbij het onder b bedoelde recht 
op onmiddellijke terugzending verkrijgen 
voor het geval, d at 

I. hij als werknemer de dienstbetrekking 
doet eindigen wegens een dringende reden 
als bedoeld in artikel 1603p van het Burger
lijk W etboek van Indonesië; 

II. de rechter de arbeidsovereenkomst 
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ontbonden verklaart wegens een gewichtige 
niet dringende reden als bedoeld in artikel 
1603v van genoemd Wetboek, of wegens een 
door de werkgever gegeven dringende reden, 
of ingevolge artikel 1267 van genoemd Wet
boek uit hoofde van een niet voldoen aan zijn 
verplichtingen door de werkgever; 

d. het behoort aannemelijk te zijn, dat de 
militair zich niet onttrekt aan zijn verplich
tingen jegens zijn buiten Indonesië verblij
vend gezin; 

e. het voort gezet verblijf in Indonesië van 
de militair na demobilisatie dient medisch 
verantwoord te zijn. 

2. Ter beoordeling van de geschiktheid 
van de militair voor een werkkring kan een 
beoordelingsperiode van ten hoogste zes 
maanden vóór dan wel na het tijdstip van 
demobilisatie worden toegestaan. 

3 . Indien een beoordelingsperiode na het 
tijdstip van demobilisatie wordt toegestaan, 
mag in de arbeidsovereenkomst slechts voor 
een periode van ten hoogste de eerste zes 
maanden van de diensttijd worden afge
weken van het bepaalde in het eerste Jid, 
onder b en c, van dit artikel. 

4 . In de overeenkomstig het bepaalde in 
artikel 16 nader te stellen regelen worden de 
verdere voorwaarden aangegeven, welke ter
zake door of vanwege de Hoge Vertegenwoor
diger van de Kroon in Indonesië worden ge
steld. 

Art. 4. Militairen genieten, ter zake van 
hun demobilisatie, verlof, met behoud van 
bezoldiging, van 14 dagen voor ieder jaar 
werkelijke dienst in Indonesië. Bij de bepa
ling van dit verlof wordt een gedeelte van 
een jaar, mits het een half jaar of meer be
draagt , voor een jaar gerekend. 

Art. 5. Militairen ontvangen op de dag 
van demobilisatie dan wel op de da g, waarop 
zij met verlof in afwachting van demobili
satie worden gezonden: 

a, een uitkering ineens tin bedrag van : 
f 200,-indien zij ongehuwd zijn of indien 

zij gehuwd geweest zijn en geen wettige 
of wettelijk erkende kinderen of pleegkinde
ren te hunnen Jaste hebben ; 

f 300,- indien zij gehuwd zijn, doch geen 
kinderen of pleegkinderen te hunnen laste 
hebben ; 

f 400,- indien zij gehuwd zijn of gehuwd 
geweest zijn en wettige of wettelijk erkende 
kinderen of pleegkinderen te hunnen laste 
hebben; 

b. een premie van f 10,- voor iedere 
maand werkelijke dienst in Indonesië, in
dien de militairen naar het oordeel van de 
Commandant Zeemacht dan wel van de 
Commam:lant Leger hun dienst in Indonesië 
op goede wijze hebben vervuld en tenminste 
zes maanden in werkelijke dienst zijn geweest. 

Deze premie wordt over een tijdvak van 
t en hoogste dertig maanden toegekend. 

De Ccmmandant Zeemacht, dan wel de 
Commandant Leger bepaalt de aanvang van 
de werkelijke dienst in Indonesië voor mili
tairen, die van elders dan vanuit het Rijk 
in Europa met definitieve bestemming voor 
Indonesië zijn vertrokken. 

Art. 6. Milit, iren ontvangen bij demobi
lisatie een kledin~pakket of een vergoeding 
daarvoor van f 250,-. 
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Art. 7. Alle uitkeringen aan gedemobili
seerde militairen, gedaan krachtens dit Be
sluit , zijn vrijgesteld van belasting, overeen
komstig het bepaalde in de Ordonnantie van 
26 Juni 1948, no. 14 (Ind. Staatsblad 1948, 
No. 132). 

Art. 8. 1. Militairen. die naar het oordeel 
van de Commandant Zeemacht dan wel van 
de Commandant Leger hun dienst in Indo• 
nesië op goede wijze hebben verricht en ten
minste zes maanden in werkelijke dienst zij n 
geweest, kunnen onder voorwaarden en vol
gens regelen door of vanwege de Hoge Ver
tegenwoordiger van de Kroon in Indonesië 
vast te stellen, indien zij binnen één jaar na 
de dag van hun demobilisatie niet of niet · 
ten volle in staat of in de gelegenheid zijn in 
het onderhoud van zich en hun gezin te voor
zien en daarin evenmin op grond van het ge
stelde in artikel 10 wordt voorzien, in aan
merking komen voor een periodieke uitke
ring van gedurende de eerste zes maanden, 
waarin deze wordt genoten, ten hoogste 60% 
en, gedurende de daarop volgende zes maan
den ten hoogste 40% van hun militair in
komen. 

2. Deze uitkering, welke met eventuele 
duurtetoeslagen zal worden vermeerderd, 
eindigt in ieder geval op de 365ste dag na die 
hunner demobilisatie. 

3. Voor gehuwde militairen beneden de 
rang van Officier , wier gezin in het R ijk in 
Europa verblijft.kan op de uitkering genoemd 
in het eerste lid een verhoging worden toe
gepast, teneinde hen in staat te stellen in het 
onderhoud van hun gezin te voorzien. 

Art. 9. r. Onze Minister van Marine dan 
wel Onze Minister van Oorlog is bevoegd op 
militairen, die binnen een jaar na hun demo
bilisatie in Nederland terugkeren, het Besluit 
Demobilisatievoorzieningen 1948 en deszelfs 
uitvoeringsbepalingen geheel of gedeeltelijk 

- van overeenkomstige toepassing te verklaren. 
2. Voor de toepass ing van deze bepalingen 

wordt als tijdstip van demobilis.atie aange
merkt de dag van demobilisatie in de zin van 
dit Besluit. 

Art. 10. Militairen, die naar het oordeel 
van de Commandant Zeemacht dan wel van 
de Commandant Leger hun dienst in Indo
nesië op goede wijze hebben verricht en ten
minste zes maanden in werkelijke dienst zijn 
geweest , kunnen onder voorwaarden en vol
gens regelen door de Hoge Vertegenwoordiger 
van de Kroon in Indonesië vast te stellen in 
het genot van een studietoelage worden ge
steld, indien zij na hun demobilisatie door 
financiële moeilijkheden niet in staat zijn hun 
studie te bekostigen. 

Art. 11. 1. Zolang niet door de Hoge 
Vertegenwoordiger van de Kroon in' Indo
nesië voor alle of voor b epaald aangewezen 
categorieën van gedemobiliseerden anders 
wordt bepaald, kan elke gedemobiliseerde 
militair, die op het tijdstip van zijn demobi
lisatie hoofd van een gezin is, gedurende 
twee jaar na zijn demobilisatie aanspraak 
doen gelden op vrije overtocht van zijn gezin 
naar Indonesië op kosten van Indonesië per 
scheepsgelegenheid in de klasse , die overeen
komt met de rang of stand, welke b ij demo
bilisatie wordt bekleed. 

2. Gedurende een beoordelingsperiode, 
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als bedoeld in artikel 3, tweede lid, vindt geen 
overtocht van het gezin naar Indonesië plaats. 

3. Zolang geen voldoende waarborg~n 
aanwezig zijn dat de overtocht van het gezm 
maatschappelijk verantwoord is, kan deze 
worden uitgesteld tot uiterlijk twee jaar na 
de demobilisatie. 

Art. 12. I. Het Rijk waarborgt gedu
rende een jaar na demobilisatie, of wanneer 
aan de demobilisatie een beoordelingstijd 
voorafgaat gedurende 1 jaar na aanvang van 
deze beoordelingstijd , d e nakoming van de 
ingevolge een arbeidsovereenkomst op de 
werkgever rustende verplichting tot terug
zending, in diPr voege, dat het Rijk voor_ de 
terugzending zorgdraagt en deze bekostigt, 
indien de werkgever in gebreke blijft aan zijn 
verplichting te voldoen, in welk geval de 
wE:rkgever gehouden is de hieruit voor het 
Rijk voortvloeiende kosten aan hetzelve te 
vergoeden. De gedemobiliseerde militair, die 
niet aan een arbeidsovereenkomts het recht 
ontleent op terugzending naar Nederland op 
kosten van de werkgever, behoudt gedurende 
een jaar na de dag van demobilisatie aan
spraak op terugzending naar Nederland voor 
rijksrekening. 

2. De aanspraak op- terugzending naar 
Nederland voor rijksrekening vervalt, indien 
de gedemobiliseerde militair een of meer leden 
van zijn gezin voor rekening van Indonesië 
heeft doen overkomen. 

Art. 13. I. Door de Hoge Vertegenwoor
diger van de Kroon in Indonesië wordt voor 
de tijd, dat deze nodig zal blijken, een Raad 
van Advies inzake demobilisatievoorzienin
gen Indonesië ingesteld. 

2. Hij stelt tevens regelen vast nopens de 
taak, samenstelling en werkwijze van deze 
Raad van Advies, met inachtneming van het 
bepaalde in het tweede lid van art. 14. 

Art. 14. I. De bepalingen van dit Be
sluit zijn mede van toepassing op reserve
legerpredikanten en -aalmoezeniers en op 
tijdelijke yloot-predikanten en tijdelijke 
vlootaalmoezeniers. 

2. De Hoge Vertegenwoordiger van de 
Kroon in Indonesië kan, de in art. 13 bedoelde 
Raad van Advies gehoord, de bepalingen van 
dit Besluit geheel of gedeeltelijk van toepas
sing verklaren op militairen, die behoren 
tot het beroepspersoneel, aan wie vergunning 
tot demobilisatie wordt verleend. 

Art. 15. Behoudens het bepaalde in het 
eerste lid van art. 12 komen de kosten, welke 
uit de demobilisatie voortvloeien, ten laste 
van Indonesië. 

Art. 16. De Hoge Vertegenwoordiger van 
de Kroon in Indonesië treft nadere voorzie 
ningen ter uitvoering van het bepaalde in 
dit besluit. 

Art. 17. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van de tweede dag na de datum van 
uitgifte van het Staatsblad van Indonesië, 
waarin het is geplaatst , en werkt t erug tot 
1 Maart 1946. 

Art. 18. Dit beslu it k an worden aan ge
haald als "Beslu it Demobilisa t ievoorzienin
gen Indonesië". 

Onze Ministers van Oorlog, van Ma rine , 
van Overzeese Gebiedsdelen, Zonder Porte
feuille en van Fina nciën zijn, ieder voorzoveel 
hem betréft, belast met de uitvoering van dit 
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besluit, dat in het Staatsblad en in het Staats
blad van Indonesië zal worden geplaatst en 
waarvan afschrift zal worden gezonden aan 
de Raad van State en aan de Algemene 
Rekenkamer. 

Soestdijk, 28 December 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Oorlog, ScHOKKING. 

De Minister van Marine a .i., ScHOKKING. 

De Min . van Overzeese Gebiedsd., E. SASSEN. 

De Min ister zonder P ortefeuille, GöTZEN. 

De Min ister van Financiën, P. LlEFTlNCK. 

( Uitgeg. 21 Januari 1949.) 

S. I 584 
29 December 1948. BESLUIT tot wijziging 

van het Sera- en Vaccinsbesluit (Staats
blad 1934, No . 104). 

Wij JULIANA, enz. ; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 19 November 1948, No. 
6507 H /dossier 10, Afdeling Volksgezondheid; 

Overwegende, dat bij besluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken van 24 October 1940 (Neder
landse Staatscourant van 30 October 1940, 
No. 212), waarvan de voorlopige schorsing, 
als bedoeld in het Besluit Bezettingsmaat
regelen, is opgeheven bij Koninklijk besluit 
van 23 Januari 1946 (Staatsblad No. G 20), 
wijzigingen zijn aangebracht in het Sera- en 
Vaccinsbesluit (Staatsblad 1934, No. 104); 

Overwegende, dat genoemd besluit van 
24 October 1940, zijnde een bezettingsmaat
regel , dient te vervallen; 

Gelet op de Wet op Sera- en Vaccins 
(Staatsblad 1927, No. 91) ; 

Gezien het Sera- en Vaccinsbesluit (Staats
blad 1934, No. 104) ; 

De Raad van State gehoord (advies van 
7 December 1948, No. 35); .. 

Gezien het nader rapport van Onze Mm1s
ter van Sociale Zaken van 21 December 1948, 
No . 6801 H /dossier ro ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
I. het besluit van de Secretaris-Generaal 

van het Departement van Sociale Zaken van 
24 October 1940 (Nederlandse Staatscourant 
van 30 October 1940, No. 212) vervalt; 

II. het Sera- en Vaccinsbesluit (Staatsblad 
1934, No. 104) wordt als volgt gf!wijzigd: 

in artikel 9 . eerste lid, onder b, tweede v~l
zin, in a rtikel 12, eerste lid, onder a en m 
artikel 13, tweede lid, tweede volzin, worden 
telkenmale de woorden "geldigheidsduur, 
welke niet langer mag zijn dan één jáar" ver
vangen door de woorden .. geldigheidsduur, 
welke niet langer mag zijn dan drie jaren." 

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

Soestd ijk , 29 December 1948. 
JULIANA. 

De Min . van S ociale Zaken , A . M. JoEKES. 

( Uitgeg. 18 J an uari 1949.) 
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30 December 1948. BESLUIT tot hernieuw

de vaststelling van de premie, als be
doeld in artikel 27, derde lid der Kinder
bijslagwet. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Sociale Zaken van 27 December 1948, No. 
8601, Afdeling Arbeidsverhoudingen; 

Gelet op artikel 27, derde lid, der Kinder
bijslagwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. I. De bijdrage, bedoeld in arti

kel 27, tweede lid, onder a, der Kinderbij
slagwet, bedraagt 5,84% van het loon, dat 
krachtens het bepaalde in artikel 28 dier wet 
voor premiebetaling in aanmerking komt. 

2. In afwijking van het begaalde in het 
vorige lid bedraagt de bijdrage 2,59% voor 
instellingen van weldadigheid, welke voor
komen op de lij st , bedoeld in artikel 3 der 
Armenwet , alsmede ten aanzien van vrouwe
lijke personen in dienst van niet winstbe
ogende rechtspersonen, voorzover zij zich 
ten doel stellen: 

a. genezing, behandeling of onderzoek 
van lichamelijk of geestelijk zieken, dan 
wel gebrekkigen en van kraamvrouwen; 

b. andere behartiging van gezondheids
belangen of verbetering van de ziekenver
pleging. 

Art. ?.. De opslag, bedoeld in artikel 27, 
tweede lid, onder b, der Kinderbijslagwet, 
bedraagt voor de werkgevers , die bij het 
Rijkskinderbijslagfonds zijn aangesloten, 
0,16% van het loon, dat krachtens het be
paalde in artikel 28 dier wet voor premiebe
taling in aanmerking komt. Voor de in de 
vorige volzin bedoelde werkgevers bedraagt de 
premie, naar gelang het bepaalde in het eer
ste of het tweede lid van het vorige artikel op 
hen van toepassing is, mitsdien 6%, onder
scheidenlijk 2,75% van het loon, dat krach
tens het bepaalde in artikel 28 der Kinder
bijslagwet voor premiebetaling in aanmer
king komt. 

Art. 3. Dit besluit treedt in werking met 
ingang van 1 J anuari 1949. 

Met ingang van die datum vervalt het 
Koninklijk besluit van 24 October 1947, 
Sta.:ztsblad No. H 356, tot uitvoering van 
artikel 27, derde lid, der Kinderbijslagwet. 

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

Soestdijk, 30 December 1948. 
JULIANA. 

De Min. van Suciale Z aken, A. M. JoEKES. 

( Uit ,:eg. 18 J a nu--iri 1949.) 

S. I 586 
30 December 1948. BESLUIT, waarbij met 

toepassing van artikel 24 der Compta
biliteitswet (Staatsblad 1927, No. 259) 
restanten op een aantal artikelen van 
het Achtste Hoofdstuk B der Rijksbe
groting voor het dienstjaar 1947 worden 
toegevoegd aan overeenkomstige arti
kelen van het Achtste Hoofdstuk B der 
Rijksbegroting voor het diensti'.'-ar 1948. 
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31 December 1948. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
de op 6 September 1948 te Londen ge
wisselde nota's tot verlenging van de op 
7 September 1945 tussen Nederland en 
Groot-Britannië en Noord-Ierland ge
sloten monetaire overeenkçimst. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Gezien de op 6 September 1948 te Lon

den gewisselde nota's, waarbij de monetaire 
overeenkomst van 7 September 1945 tussen 
de Nederlandse R egering en de R egering 
van het Verenigd Koninkrijk van Groot- . 
Britannië en Noord-Ierland, die ingevolge 
artikel 12 dier overeenkomst anders had 
moeten eindigen op 7 Sep tember 1948, zal 
worden verlengd voor een verdere tijdsduur 
van één jaar, waarvan een afdruk in de 
Engelse taal en een vertaling bij dit Besluit 
zijn gevoegd; 1 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van de 24e D ecember 
1948, Kabinet en Protocol, no. 141978; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Bovengenoemde notawisseling, alsmede de 

vertaling daarvan , te doen bekendmaken 
door plaatsing van dit B esluit in het Staats
blad. 

Onze Ministers, Hoofden van D eparte
menten van Algemeen Bestuur, zijn, ieder 
voorzoveel hem aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen ten dezen wordt ver
eist . 

Soestdijk, 31 December 1948. 
JULIANA. 

D e Min. van Buiten}. Zaken, STIKKER. 

V er t a 1 in g. 

E xcellentie, 

(Uitgeg. z5 Febr. z949). 

Foreign Office, S.W. r. 
6 September 1948. 

Ingevolgde de regelingen besproken tus
sen de vertegenwoordigers van de twee Re
geringen in Londen, heb ik de eer Uwer 
Excellentie voor te stellen, dat de monetaire 
overeenkomst van 7 September 1945 tussen 
de Regering van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Britannië en Noord-Ierland en 
de K oninklijke Nederlandse R egering, welke 
ingevolge artikel 12 dier overeenkomst zal 
moeten eindigen op 7 September 1948, ten
zij de beide Regeringen anders overeenko
men, zal worden verlengd voor een verdere 
tijdsduur van een jaar, gerekend van de 
laatstgenoemde datum, onder voorbehoud 
van de volgende wijziging: 

Met betrekking tot de bepaling in lid 
7 van de regelingen voor de afwikkeling 
van oorlogsschulden, welke in een brief
wisseling van 11 M aart 1948 tussen de 
beide Regeringen zijn overeengekomen, 
komt de verwijzing naar een "additional 
sum" in artikel 2 (ii) van de monetaire 
overeenkomst te vervallen en treedt de 
overeenkomst aldus gewijzigd in werking. 

1 De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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Indien de Koninklijke Nederlandse Rege
ring met dit voorstel accoord gaat, heb ik 
de eer voor te stellen, dat de onderhavige 
nota en Uw in gelijke zin gestelde antwoord 
worden beschouwd een overeenkomst tussen 
de beide Regeringen te vormen. 

Ik heb de eer te zijn, met gevoelens van 
de meeste hoogachting, 

Uwer Excellentie's gehoorzame dienaar, 
ERNEST BEVIN. 

Zijner Excellentie 
Jonkheer E . MICHIELS VAN 

VERDUYNEN, etc., etc., etc. 

Ver t a 1 ing. 
Londen, 6 September 1948. 

Excellentie, 

Ik heb de eer de ontvangst te bevestigen 
van Uwer Exceilentie's nota d.d. heden, lui
dende als volgt: 

,,Ingevolge de regelingen besproken tus
sen de vertegenwoordigers van de twee Re
geringen in Londen, heb ik de eer Uwer Ex
cellentie voor te stellen, dat de monetaire 
overeenkomst van 7 September 1945 tussen 
de Regering van het Verenigd Koninkrijk 
van Groot-Britannië en Noord-Ierland en 
de Koninklijke Nederlandse Regering, welke 
ingevolge artikel 12 dier overeenkomst zal 
moeten eindigen op 7 September 1948, ten
zij de beide Regeringen anders overeenko
men, zal worden verlengd voor een verdere 
tijdsduur van een jaar, gerekend van de 
laatstgenoemde datum, onder voorbehoud 
van de volgende wijziging: 

Met betrekking tot de bepaling in lid 7 
van de regelingen voor de afwikkeling van 
oorlogsschulden, welke in een briefwisse
ling van II Maart 1948 tussen de beide 
Regeringen zijn overeengekomen, komt de 
verwijzing naar een "additional sum" in 
artikel 2 (ii) van de monetaire overeen
komst te vervallen en treedt de overeen
komst aldus gewijzigd in werking. 
Indien de Koninklijke Nederlandse Rege

ring met dit voorstel accoord gaat, heb ik 
de eer voor te stellen, dat de onderhavige 
nota en Uw in gelijke zin gestelde antwoord 
worden beschouwd een overeenkomst tussen 
de beide Regeringen te vormen." 

In antwoord hierop heb ik de eer Uwer 
Excellentie mede te delen, dat de Ko
ninklijke Nederlandse Regering het voorstel 
van Zijner Majesteit's Regering in het Ver
enigd Koninkrijk aanvaardt en Uwer Excel
lentie's nota en dit antwoord zal beschou
wen als vormende een overeenkomst tussen 
de beide Regeringen. 

Ik heb de eer te verblijven, met gevoelens 
van de meeste hoogachting, 

U,wer Excellentie's gehoorzame dienaar, 
E. MICHIELS. 

The Right Honourable 
ERNEST BEVIN, M.P. etc., etc., etc. 
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1 December 1948. WET tot nadere wijziging 
van de Octrooiwet 1910 (Staatsblad 
(N°. 313). 

Bijl. Hand. Il 48/49, 1005; 
Hand. Il 48/49, bladz. 236; 
Bijl. Hand. I 48/49, 1005; 
Hand. I 48/49, bladz. Bo. 

Wij JULIANA, enz .... . doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat het wenselijk is de Octrooiwet 1910 
(Staatsblad N°. 313) te wijzigen; 

Zo is het, dat Wij, de. Raad van State, enz. 
Art. I. De Octrooiwet 1910 (Staatsblad 

N°. 313), zoals deze is gewijzigd laatstelijk 
bij de wet van 29 November 1935 (Staatsblad 
N°. 685), wordt nader gewijzigd als volgt: 

a. Aan artikel 23, eerste lid, wordt een 
volzin toegevoegd, luidende: 

"De Octrooiraad kan ten behoeve van het 
vooronderzoek het advies inwinnen van het 
Internationaal Octrooibureau, bedoeld in de 
op 6 Juni 1947 vanwege Ons te 's-Gravenhage 
ondertekende overeenkomst betreffende de 
oprichting van een Internationaal Octrooi
bureau" . 

b. Aan artikel 29B wordt een vijfde lid 
toegevoegd, luidende: 

,,5. Omtrent een aanvrage, als in dit arti
kel bedoeld, wordt het advies van het in 
artikel 23, eerste lid, genoemde Internatio
naal Octrooibureau niet ingewonnen". 

c. In artikel 29F worden de woorden 
volgende op "met dien verstande, dat" ver
vangen door de woorden: ,,omtrent de aan
vrage niet het advies van het in artikel 23, 
eerste lid, genoemde Internationaal Octrooi
bureau zal worden ingewonnen, en dat in 
plaats van een besluit tot openbaarmaking 
een besluit tot octrooiverlening zal worden 
genomen". 

Art. II. Deze wet treedt in werking op een 
door Ons te bepalen tijdstip. 

Lasten en bevelen, enz. 
G~geven ten Paleize Soestdijk, 1 Dec. 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Econ. Zaken, VAN DEN BRINK. 

De Minister van Justitie, WIJERS. 

De Min. v. Ov. Gebiedsd. a. i., GöTZEN. 

De Minister zonder Portefeuille, GöTZEN. 

( Uitgeg. 4 Januari 1949). 

S. I 535 
7 December 1948. BESLUIT tot hernieuw

de vaststelling van de inrichting van de 
Rijkswaterstaatsdienst, als bedoeld in 
artikel 5

1 
tweede lid, van de Water 

staatswet 1900. 
Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 29 Juni 1948, 
Afdeling P., La. P., Directie van de Water
staat; 

Gezien artikel 5, tweede lid, der Water
staatswet 1900; 

De Raad van State gehoord (advies van 
26 October 1948, N°. 25); 

G <: , 1 l , · "" :; l i:ut , ·,n Cr2e IY.infr-
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ter voornoemd van 30 November 1948, N°. 
631, Afdeling P., Directie van de Waterstaat; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art. 1. In dit besluit wordt onder "Onze 

Minister" verstaan Onze Minister belast met 
• zaken van de Waterstaat. 

Art. 2. De Rijkswaterstaatsdienst onder 
bevelen van Onze Minister omvat: 

a. het verzamelen van gegevens voor de 
nauwkeurige kennis van de waterstaatstoe
stand des lands ; 

b. de aanleg, het beheer en het onderhoud 
van en toezicht over waterstaatswerken; 

c. het doen van proefnemingen en onder
zoekingen ten behoeve van de aanleg en het 
onderhoud van waterstaatswerken en ten 
behoeve van andere waterstaatsaangelegen
heden; 

d. het oppertoezicht over alles wat de 
waterstaat betreft; 

e. de zorg voor de naleving van de wetten 
en verordeningen, overeenkomsten, conces
siën en vergunningen betreffende de water
staat; 

/. het geven van adviezen in waterstaats
aangelegenheden; 

g. in het algemeen alle waterstaatsaange
legenheden van Rijksbelang. 

Art. 3. 1. Aan het hoofd van de dienst staat 
een directeur-generaal, wiens standplaats is 
's-Gravenhage. 

2. Onze Minister kan de directeur-generaal 
naast de leiding van de Rijkswaterstaats
dienst nog met andere werkzaamheden belas
ten. 

Art. 4. 1. Ten behoeve van de uitvoering 
van de dienst over het Rijk worden ingesteld 
directiën. • 

2. Er zijn ten hoogste een en twintig 
directiën. 

3. Het aantal alsmede de grenzen van het 
gebied of de omvang van het werk der r!irec
tiën worden door Onze Minister vastgesteld. 

4. Aan het hoofd van een directie staat 
een hoofdingenieur-directeur. 

5. Bepaalde delen van het gebied of be
paalde delen van het werk ener directie 
kunnen worden aangewezen als arrondisse
menten of als afdelingen. 

6. De grenzen van het gebied of de omvang 
van het werk van de arrondissementen en de 
afdelingen worden door Onze Minister vast
gesteld. 

7. Aan het hoofd van een arrondissement 
of afdeling staat een hoofdingenieur of inge
nieur. Onze Minister kan evenwel bepalen, 
dat een hoofdingenieur-directeur tevens 
aan het hoofd staat van een arrondissement 
of afdeling, die tot zijn directie behoort. 

8. Ten behoeve van de aanleg van bepaal
de waterstaatswerken, het verrichten van 
bepaalde werkzaamheden van bijzondere 
aard, de b ehandeling van bepaalde onder
werpen van bijzondere of algemene aard, het 
doen van proefnemingen en onderzoekingen 
en het geven van adviezen kunnen afzonder
lijke, niet tot een directie behorende diensten 
worden ingesteld. 

9. Er zijn ten hoogste acht diensten als 
hiervoor bedoeld. 

ro. Aan het hoofd van een dienst staat 
een hoofdingenieur-directeur, een directeur 
of een hoofdingenieur. 
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1 r. Aan ambtenaren, gesteld onder de 
bevelen van het hoofd van een directie of van 
een dienst, kunnen door of vanwege Onze 
Minister tevens werkzaamheden ten behoeve 
van een andere directie of dienst worden 
opgedragen. 

Art. 5. I . Onze Minister stelt de werkkring 
en de standplàats vast van de hoofden der 
directiën en diensten. 

2. Vaststelling van werkkring en stand
plaats van de hoofden der arrondissementen 
en afdelingen geschiedt door of vanwege Onze 
Minister. 

Art. 6. r. De directeur-generaal kan, de 
betrokken hoofdingenieur-directeur gehoord, 
bepaalde delen van het gebied of van het 
werk van een arrondissement of afdeling aan
wijzen als dienstkringen. 

2 . De directeur-generaal stelt de grenzen 
vast van het gebied of de omvang van het 
werk van een dienstkring, alsmede de stand
plaats van het hoofd daarvan. 

3. Aan het hoofd van een dienstkring staat 
een waterbouwkundige, een technisch-hoofd
ambtenaar of een technisch-ambtenaar. 

Art. 7. Voor zover de standplaats en de 
werkkring van degenen, die bij de Rijkswater
staatsdienst werkzaam zijn, niet reeds inge
volge de artikelen 5 en 6 worden vastgesteld 
of uit de instructie volgen, geschiedt vast
stelling daarvan door of vanwege de direc
teur-generaal. 

Art. 8. r . Onze Minister stelt de instructie 
vast van de directeur-generaal, de hoofd
ingenieurs-directeuren, de directeuren, de 
hoofdingenieurs en de ingenieurs. 

2. De directeur-generaal stelt de instructie 
vast van de overige ambtenaren. 

Art. 9. r. De ambtenaren van de Rijks
waterstaatsdienst worden door Ons of van 
Onzentwege en voor zover zij tijdelijk worden 
aangesteld, door of vanwege Onze Minister 
benoemd, geschorst en ontslagen. 

2. Indienstneming van personeel op ar
beidsovereenkomst naar burgerlijk recht en 
beëindiging van de dienstbetrekking van dit 
personeel geschiedt door of vanwege Onze 
Minister. 

Art. 10. r. Tot ingenieur zijn behoudens 
het hieronder bepaalde alleen benoembaar zij, 
die in het bezit zijn van een diploma van 
civiel-ingenieur der Technische Hogeschool 
te Delft en wier geschiktheid tot een benoe
ming uit een daartoe in te stellen onderzoek 
is gebleken. 

2. Tot ingenieur zijn voor functies van 
bijzondere aard mede benoembaar zij, die in 
het bezit zijn · van een ander dan in lid r 
genoemd diploma van ingenieur der Techni
sche Hogeschool te Delft of van een diploma 
van een buitenlandse inrichting van hoger 
onderwijs, dat naar het oordeel van de Minis
ter daarmede kan worden gelijkgesteld. 

3. Tot directeur zijn alleen benoembaar zij,. 
die in het bezit zijn van een diploma als 
genoemd in de leden I en 2, of een graad of 
diploma hebben verworven van een universi
teit of hogeschool, als door de Minister in 
verband met de te vervullen functie nodig 
wordt geacht. 

4. Tot technisch-ambtenaar zijn behou
dens het hieronder bepaalde alleen benoem
baar : 
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a. zij, die in het bezit zijn van een der 
getuigschriften krachtens artikel 29, eerste 
lid, der Nijverheidsonderwijswet van de af
deling weg- en waterbouwkunde van een der 
door het Rijk gernbsidieerde middelbare 
technische dagscholen of van ten deze daar
mede door Onze Mini[ter gelijk te stellen 
scholen; 

b. zij, die in het bezit zijn van een diploma 
als zodanig, welk diploma wordt verkregen 
na een met goed gevolg afgelegd examen, 
waarvoor de vereisten en het t ijdstip van 
afneming door Onze Minister worden vast
gesteld. 

5. Tot technisch-ambtenaar zijn voor 
functies van. bijzondere aard mede benoem
baar zij, die in het bezit zijn van een der 
getuig~chriften krachtens artikel 29, eerste 
lid, der Nijverheidsonderwijswet van een 
andere afdeling dan die der weg- en water
bouwkunde van een der scholen genoemd in 
het vierde Jid onder a . 

6. Tot administratief-ambtenaar zijn al
leen benoembaar zij, die in het bezit zijn van 
een diploma ener H.B.S. met S-iarige cursus 
of een daarmede door Onze Minister gelijk te 
stellen diploma. 

7. In buitengewone gevallen kan van de 
bepalingen in de vorige leden worden afge
weken. Het benoemingsbesluit vermeldt als
dan de redenen hiervan. 

8. De vereisten van benoeming van de 
niet in de vorige leden genoemde ambtenaren 
worden door of vanwege Onze Minister vast
gesteld. 

Art. 11. r. De bevordering tot hoofdin
genieur-directeur, tot directeur, tot water
bouwkundige en tot administratief-hoofd
ambtenaar geschiedt uitsluitend bij keuze. 

2. Bij de bevordering van alle andere 
ambtenaren wordt in de eerste plaats op 
geschiktheid en verder op ancienniteit gelet . 

Art. 12. r. De directeur-generaal wordt 
bijgestaan door amqtenaren van de Rijks
waterstaatsdienst in vaste of tijdeli_ike dienst 
en door op arbeidsovereenkomst naar burger
lijk recht daarin werkzame personen, alsmede 
door niet tot de Rijkswaterstaatsdienst beho
rende ambtenaren en op arbeidsovereen
komst werkzame personen, die de Mini~ter 
aan hem toevoegt. 

2. Behalve de directeur-generaal zijn b ij 
de Rijkswaterstaat ten hoogste werkzaam: 

a. in vaste dienst: 
vijf en twintig hoofdingenieurs-directeuren ; 
acht directeuren: 
honderd twintig hoofdingenieurs en in
genieurs; 
twaalf waterbouwkundigen; 
honderd vijf en zestig technisch-hoofdambte
naren of technisch-ambtenaren; 
vierhonderd opzichters in drie klassen : 
tweehonderd administratieve hoofdambte
naren en -ambtenaren, verdeeld in de 
nodige klassen: 
honderd twintig schrijvers in twee klassen; 
voorts tweeduizend vijfhonderd ambtenaren 
in andere rangen; 

b. in tijdelijke dienst: 
driehonderd ambtenaren in verschillende 
rangen; 

c. op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht: 
drieduizend personen. 

1354 

Art. 13. I. De ambtenaren leggen, alvorens 
in dienst te treden, de volgende ambtseed of 
belofte af. 

"Ik zweer (beloof) getrouwheid aan de 
Koningin, dat ik de wetten en verordeningen 
van de Staat zal nakomen en onderhouden 
en dat ik mij in de dienst nauwkeurig zal t oe
leggen op de vervulling mijner verplichtin
gen, overeenkomstig de mij te geven instruc
tiën. Zo waarlijk helpe m ij God Almachtig. 
(Dat beloof ik)". 

2. De eed of belofte wordt afgelegd door 
de hoofdingenieurs-directeuren, directeuren, 
hoofdingenieurs en ingenieurs voor de R echt
bank, door de overige ambtenaren voor de 
Kantonrechter hunner woonplaats. 

Art. 14. Het Koninklijk besluit van 6 
October 1932 (Staatsblad N°. 487), (sedert 
gewijzigd) wordt ingetrokken, 

Art. 15. Dit besluit treedt in werking op 
een nader door Ons vast te stellen dag. 

Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 
is belast met de uitvoering van dit besluit, 
hetwelk in het Staatsblad zal worden ge
plaatst en aan de Raad van State in afschrift 
zal worden medegedeeld. 

Soestdijk, 7 December 1948. 
JULIANA. 

De Minister van Verkeer en Waterstaat, 
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D. G. W. SPITZEN. 

(Uitgeg. II Januari 1949). 

13 Dectmber 1948. BESLUIT, houdende 
wijziging van het Koninklijk besluit van 
28 October 1909, Staatsblad n°. 346, tot 
uitvoering van het bepaalde bij de arti
kelen 2, 5, 8 en 19 der Boterwet. 

Wij JULIANA, enz.; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 17 September 1948, N°. 714/93B., Afde
ling Juridische Zaken/L . en van Onze Minis
ter van Financiën van 29 September 1948, 
N°. 197, Afdeling Invoerrechten; 

Gelet op artikel 19, onder a, van de Boter
wet · 

D
0

e Raad van State gehoord (advies van 2 
November 1948, N°. 24); 

Gezien het nader rapport van Onze Minis
ter van Landbouw, Visserij en Voedselvoor
ziening van 20 November 1Q48, N°. 888/93B., 
Afdeling Juridische Zaken/L. en van Onze 
Minister van Financiën van 7 December 1948, 
N°. 201 , Afdeling Invoerrechten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
Art . 1. In artikel 4 van het Koninklijk 

Besluit van 28 October 1909, Staatsblad N°. 
346, tot uitvoering van het bepaalde b ij de 
artikelen 2, 5, 8 en 19 der Boterwet vervalt 
het gestelde onder a. en b. en wordt gelezen: 

,,a. De invoer van boter in het vrije ver
keer zal, behoudens het bepaalde sub c., 
alleen mogen geschieden langs de kantoren 
der invoerrechten, wP!~e daartoe bij gemeen
schappelijke beschikking van Onze Ministers, 
met de uitvoering van dit besluit belast, 
worden aangewezen; deze aanwijzing wordt 
bekend gemaakt in de Staatscourant. 
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b. Het bepaalde sub a. geldt ook voor 
retourzendingen". 

Art. 2. I. Dit besluit treedt in werking 
met ingang van de tweede dag na de datum 
van het Staatsblad, waarin het is geplaatst. 

2. De bestaande aanwijzingen van kanto
ren der invoerrechten voor de invoer en de 
wederinvoer van boter en margarine blijven 
echter van kracht, totdat bij gemeenschap
pelijke beschikking van Onze Ministers, met 
de uitvoering van het Koninklijk Besluit van 
28 October 1909, Staatsblad N°. 346, belast, 
nieuwe aanwijzingen zijn geschied. 

Onze Ministers van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening en van Financiën zijn 
belast met de uitvoering van dit besluit, dat 
in h et Staatsblad zal worden geplaatst en 
waarvan afsch rift zal worden gezonden aan 
de Raad van State. 

Soestdijk, 13 December 1948. 
JULIANA. 

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

De Min. v. Financiën P . LIEFTINCK. 

(Uitgeg . 7 Januari 1949.) 
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IS December 1948. WET, houdende her
nieuwde verlenigng van de geldigheids
duur van enige artikelen van de B odem
productiewet 1939. 

Bijl. Hand. II 48/49, roor; 
Hand. II 48/ 49, bladz. 320; 
Bijl. Hand. 1 48/49, 1001; 
Hand. 1 48/ 49, bladz. 83. 

Wij JULIANA, enz ..... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben, 

dat de algemene maatregel van bestuur van 
25 Augustus 1948, Staatsblad N°. I 391, be
treffende het wederom in werking treden van 
enige artikelen van de Bodemproductiewet 
1939, volgens artikel 17, vierde lid, van 
laatstgenoemde wet, dient te worden be
krachtigd bij de wet; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State, enz. 
Art. 1. De in het tweede lid van artikel 17 

van de Bodemproductiewet 1939 genoemde 
artikelen treden, te rekenen van 27 Septem
ber 1948, wederom in werkiilg voor de tijd 
van ten hoogste twee jaren. 

Art. 2. Deze wet treedt in werking met 
ingang van de dag na die harer afkondiging 
in het Staatsblad. 

Lasten en bevelen, enz. 
Gegeven te 's-Gravenhage, 15 Dec. 1948 . 

JULIANA. 
De Min. v. L. , v. en v., MANSHOLT . 

(Uitgeg. 7 Januari 1949). 
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15 September 1948. BESLUIT, bepalende 
de bekendmaking in het Staatsblad van 
de op 10 Mei 1948 te Dublin tussen 
Nederland !'!n Ierland gesloten lucht
vaartovereenkomst. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien de op 10 M ei 1948 te Dublin 

tussen Nederland en Ierland gesloten lucht
vaartovereenkomst, waarvan een afdruk ne
v ens dit besluit is gevoegd. * 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Buitenlandse Zaken van 10 September 1948, 
Kabinet en Protocol, No. 98315; 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de tekst van bovengenoemde overeen

komst te doen bekendmaken door de plaat
sing van dit besluit in het Staatsblad. 

Onze Ministers, Hoofden van Departe
m enten van Algemeen B estuur, zijn, ieder 
voor zoveel h em aangaat, belast met de uit
voering van hetgeen te dezen wordt vereist. 

Soestdij k, 15 September 1948. 

JULIANA. 
De Min. van Buitenl. Zaken, STIKKER. 

(Uitgeg. 14 April 1949). 

Luchtvaartovereenkomst tussen N ederlan1l 
en Ierland 

De Regering van Nederland en de Rege
ring van Ierland, 

Wensende een Overeenkomst te sluiten 
met het doel luchtdiensten · tussen Neder
land en Ierland in te stellen, 

Hebben dienovereenkomstig tot dat doel 
gevolmachtigden benoemd, die, daartoe be
hoorlijk gemachtigd, het volgende zijn over_ 
eengekomen: 

Art. 1. Elke Overeenkomstsluitende 
Partij verleent de andere Overeenkomstslui
tende Partij de rechten vermeld in de Bij
lage van deze Overeenkomst, met het doel 
de daarin omschreven luchtdiensten (hierna 
te noemen "de overeengekomen diensten" ) 
in te stellen. De overeengekomen diensten 
kunnen onmiddellijk worden geopend, dan 
wel op een later tijdstip, naar verkiezing 
van de Overeenkomstsluitende Partij, waar
aan de rechten zijn verleend. 

Art. 2. 1. Elk van de overeengekomen 
diensten kan in exploitatie worden genomen, 
zodra de Overeenkomstsluitende Partij waar_ 
aan de rechten zijn verleend, een of meer 
luchtvaartmaatschappijen voor de aangege
ven route of routes heeft aangewezen en de 
Overeenkomstsluitende Partij, welke de 
rechten verleent, is overeenkomstig het be
paalde in paragraaf (2) van dit Artikel en 
in Artikel 6 verplicht onverwijld aan de 
betreffende luchtvaartmaatschappij ( en) de 
passende exploitatievergunning te verlenen. 

2. Van de aangewezen luchtvaartmaat
schappij ( en) k an worden verlangd, dat zij 
ten genoege van de bevoegde luchtvaart
autoriteiten van de Overeenkomstsluitende 

• De Engelse tekst is niet opgenomen. 
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Partij, welke de rechten verleent, aantoont 
(aantonen), dat zij in staat is (zijn) de be
palingen na te komen, welke worden gesteld 
op grond van de wetten en voorschriften, 
welke gewoonlijk door die autoriteiten met 
betrekking tot de exploitatie van commer
ciële luchtvaartmaatschappijen worden toe
gepast. 

Art. 3. r. De kosten voor het gebruik 
van luchthavens en andere faciliteiten, wel
ke elk der Overeenkomstsluitende Partijen 
in rekening kan brengen of doen brengen 
aan de aangewezen luchtvaartmaatschap
pij (en) van de andere Overeenkomstslui
tende Partij, mogen niet hoger zijn dan die, 
welke voor het gebruik van zodanige lucht
havens en faciliteiten zouden worden be
taald door haar nationale luchtvaartuigen, 
in gebruik op gelijksoortige internationale 
diensten. 

2. Ten aanzien van motorbrandstof, smeer
olie en reservedelen, ingevoerd in of aan 
boord van luchtvaartuigen, genomen op het 
grondgebied van een der Overeenkomstslui
tende Partijen door of namens de andere 
Overeenkomstsluitende Partij of haar aan
gewezen luchtvaartmaatschappij (en) en u_it
sluitend bestemd om te worden gebrmkt 
door de luchtvaartuigen van de andere 
Overeenkomstsluitende Partij wordt, voor 
wat betreft douanerechten, inspectiekosten 
of andere rechten, geheven door eerstge
noemde Overeenkomstsluitende P artij, een 
behandeling toegepast, welke niet ongunsti
ger is dan die, toegestaan aan de nationale 
luchtvaartmaatschappij (en), welke zich be
zig houdt (houden) met internationaal 
luchtvervoer, of aan de luchtvaartmaat
schappij (en) van de meest begunstigde 
natie. 

3. Luchtvaartuigen, welke gebezigd wor
den op de overeengekomen diensten en 
voorraden aan motorbrandstof, smeerolie, 
reservedelen, normale uitrustingsstukken en 
proviand, welke aan boord van de lucht-· 
vaartuigen van de aangewezen luchtvaart
maatschappij (en) van een Overeenkomst
sluitende Partij blijven, zijn op het grond
gebied van de andere Overeenkomstsluiten
de Partij vrijgesteld van douanerechten, 
inspectiekosten of soortgelijke rechten of 
kosten, zelfs indien zodanige voorraden 
door deze luchtvaartuigen bij vluchten bin
nen dat grondgebied worden verbruikt. 

De onder vorenbedoelde vrijstelling val
lende goederen mogen slechts wörden gelost 
met toestemming van de douaneautoriteiten 
van de andere Overeenkomstsluitende Partij . 
D e geloste goederen, die weer zullen moeten 
worden uitgevoerd, zullen tot aan de weder
uitvoer onder toezicht van de douane blij
ven. 

Art. 4. Geldige bewijzen van luchtwaar
digheid en van geschiktheid, uitgereikt of 
geldig verklaard door een Ov ereenkomstslui
tende Partij, worden voor wat de exploitatie 
van de overeengekomen diensten betreft, 
door de andere Overeenkomstsluitende Par
tij erkend. Elke Overeenkomstsluitende 
Partij behoudt zich echter het recht voor, 

voor vluchten boven haar eigen grondge
bied de erkenning van bewijzen van ge
schiktheid , door een andere Staat uitgereikt 
aan zijn eigen onderdanen, te weigeren. 

Art. 5. r. De wetten en voorschriften 
van een Overeenkomstsluitende Partij be
treffende het binnenkomen in of vertrek uit 
haar grondgebied door luchtvaartuigen, ge
bezigd in de internationale luchtvaart, of 
betreffende de exploitatie van en het vlie
gen met zodanige luchtvaartuigen tijdens 
het verblijf binnen haar grondgebied, zijn 
van toepassing op luchtvaartuigen van de 
aangewezen luchtvaartmaatschappij ( en) v an 
de andere Overeenkomstsluitende P artij. 

2. De wetten en voorschriften van een 
Overeenkomstsluitende Partij betreffen de 
het binnenkomen in of vertrek uit haar 
grondgebied van passagiers, bemanning of 
lading van luchtvaartuigen (zoals voor
schriften betreffende binnenkomst, het in
en uitklaren, immigratie, paspoorten, douane 
en quarantaine) zijn van toepassing op de 
passagiers, bemanning of lading van de 
luchtvaartuigen van de aangewezen lucht
vaartmaatschappij ( en) van de andere Over
eenkomstsluitende Partij gedurende het ver
blijf binnen het grondgebied van de eerste 
Overeenkomstsluitende Partij. 

Art. 6. Elke Overeenkomstsluitende P ar_ 
tij behoudt zich het recht voor, de recht en , 
vermeld in de bijlage, behorende bij deze 
Overeenkomst, niet te verlenen of in te 
trekken in elk geval, waarin niet tot haar 
genoegen is gebleken, dat het overwegende 
eigendomsrecht en de daadwerkelijke le iding 
van de aangewezen luchtvaartmaatschap
pij ( en) van de andere Overeenkomstslui
tende Partij berusten bij onderdanen van 
een der beide Overeenkomstsluitende P ar
tijen, dan wel in geval -de aangewezen lucht
vaartmaatschappij (en) in gebreke blijft 
(blijven) de wetten en voorschriften, be
doeld in Artikel 5, na te komen of anders
zins de voorwaarden te vervullen, waaronder 
de rechten in overeenstemming met deze 
Overeenkomst worden verleend. 

Art. 7. Deze Overeenkomst zal worden 
geregistreerd bij de Internationale Burger
lijke Luchtvaart Organisatie, opgericht in
gevolge het Verdrag inzake de Internatio
nale Burgerlijke Luchtvaart, ondertekend 
te Chicago op 7 December x944. 

Art. 8. Indien een van de Overeenkomst
sluitende Partijen het wenselijk acht enige 
bepaling van de Bijlage, behorende bij deze 
Overeenkomst, te wijzigen, kan zodanige 
wijziging worden aangebracht door recht
streeks tot overeenstemming leidend over
leg tussen de bevoegde luchtvaartautoritei
ten van de Overeenkomstsluitende Partijen. 

Art. g. Geschillen tussen de overeen
komstsluitende Partijen betreffende de uit
legging o, toepassing van deze Overeen
komst of van de daarbij behorende Bijlage, 
zullen ter beslissing worden voorgelegd aan 
de Raad van de Internationale Burgerlijke 
Luchtvaart Organisatie, opgericht ingevolge 
het Verdrag inzake de Internationale Bu,
gerlijke Luchtvaart, ondertekend te Chicago 

I 
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op 7 December 1944, tenzij de Overeen
komstsluitende Partijen overeenkomen het 
geschil te regelen door tussenkomst van 
een in onderling overleg tussen de Over
eenkomstsluitende Partijen samengesteld 
Scheidsgerecht, dan wel door tussenkomst 
van enig ander persoon of orgaan. De Over_ 
eenkomstsluitende Partijen verbinden zich, 
zich te houden aan de gegeven beslissing. 

Art. xo. Indien een algemeen multilate
raal luchtvaartverdrag, dat door beide Over_ 
ee11komstsluitende Partijen wordt aanvaard, 
van kracht wordt, zal deze Overeenkomst 
met de bepalingen van zodanig verdrag in 
overeenstemming worden gebracht. 

Art. 11. Elk der Overeenkomstsluitende 
Partijen kan te allen tijde aan de andere 
mededeling doen van haar wens deze Over
eenkomst te beëindigen. Een zodanige mede
deling zal tegelijkertijd worden gezonden 
aan de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Organisatie. Indien een zodanige me
dedeling wordt gedaan, zal deze Overeen
komst ophouden te bestaan op de datum 
vermeld in de mededeling, doch in geen ge
•val minder dan twaalf maanden na het tijd
stip, waarop de mededeling door de andere 
Overeenkomstsluitende Partij werd ontvan
gen, tenzij de mededeling van opzegging in 
onderling overleg wordt ingetrokken, voor
dat die termijn is verstreken. Indien van 
de ·ontvangst van de mededeling door de 
andere Overeenkomstsluitende Partij geen 
bevestiging wordt ontvangen, wordt de me
dedeling geacht te zijn ontvangen veertien 
dagen na de ontvangst van de mededeling 
door de Internationale Burgerlijke Lucht
vaart Organisatie. 

Gedaan e Dublin, in tweevoud, de tiende 
Mei 1948, in de Nederlandse en Engelse 
taal, welke beide teksten gelijkelijk authen
tiek zullen zijn. 

Voor de Ierse Regering: 
S . MACBRIDE. 

Voor de Nederlandse Reg.ering: 
W. VAN TETS. 

Bijlage blj de Luchtvaartovereenkomst 
tussen Nederland en Ier land 

A. Nederlandse luchtvaartmaatschappijen, 
aangewezen krachtens deze Overeenkomst, 
hebben binnen het grondgebied van Ierland 
het recht van overvliegen en van technische 
landing en mogen te Dublin passagiers, 
vracht en post in internationaal verkeer op
nemen en afzetten op de route: 

Amsterdam - een punt in de Midlands 
van Engeland - Dublin, in beide richtin
gen. 

B . Ierse luchtvaartmaatschappijen, aan
gewezen krachtens deze Overeenkomst, heb
ben binnen het grondgebied van Nederland 
het recht van overvliegen en van technische 
landing, en mogen te Amsterdam passagiers, 
vracht en post in internationaal verkeer op
nemen en afzetten op de route: 

S. 1948, I 417, 497 

Dublin - een punt in de Midlands van 
Engeland - Amsterdam en verder gelegen 
punten, in beide richtingen. 

S. I 497 

5 No-vember 1948. WET, houdende wette
lijke voorziening naar aanleiding van 
het Koninklijk besluit van 30 Januari 
1_947 (Staatsblad No. H 37), tot rege
lmg van de overdracht van de zorg voor 
de zaken van het Krankzinnigenwezen 
van het Departement van Binnenlandse 
Zaken aan het Departement van So
ciale Zaken. 

Bijl_ Hand. II 47/48, 875; 
Bijl. Hand. II 48/49, 875; 
Hand. II 48/49, bladz. 106; 
Bijl. Hand. I 48/49, 875; 
Ha1nd. I 48Î49, bladz. 48. 

Wij, JULIANA enz .... doen te weten: 
Alzo Wij in overweging genomen hebben 

dat het nodig is een voorziening te treffe,.; 
naar aanleiding van het Koninklijk besluit 
van 30 Januari 1947 (Staatsblad no. H 37) 
houdende regeling van de overdracht var: 
de zorg voor de zaken van Krankzinnigen
wezen van het Departement van B innen
landse Zaken aan het Departement van So
ciale Zaken; 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State enz. 
Art. 1. x. Het beheer van Hoofdstuk V 

der Rijksbegroting voor het dienstjaar 1946 
wordt zonder enige beperking uitgeoefend 
door Onze M inister van Binnenlandse Za
ken. 

2. D e posten, zoals die bij de begrotings
wet voor het dienstjaar 1947 zijn of nader 
zullen worden vastges~ld onder Hoofdstuk 
V , artikelen 49 tot en met 57 en 59 tot en 
met 61, worden on der de naam "Oud
Hoofdstuk V" met de bijbehorende bena
mingen der afdeling en onderafdelingen be
schouwd deel uit te maken van Hoofdstuk 
XII voor het dienstjaar 1947, terwijl artikel 
58 van Hoofdstuk V a ls artikel 71bis wordt 
ingevoegd na artikel 71 van laatstgenoemd 
Hoofdstuk. 

3. D e bevoegdheid tot af- en overschrij
ving uit de post voor onvoorziene uitgaven , 
toegekend bij de wet tot vaststell ing van 
Hoofdstuk V der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947, wordt ten aanzien van de 
in het tweede lid van dit artikel genoemde · 
begrotingsartikelen uitgeoefend op de post 
voor onvoorziene uitgaven van de hoofd
stukken · der Rijksbegroting, waarvan die 
begrotingsartikelen deel uitmaken. 

Art. 2. x. Tengevolge van het bepaalde 
in artikel x dezer wet worden de Hoofdstuk
ken V en XII der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947 gewijzigd als in bijgevoegde 
staat is aangegeven. • 

* Deze staat is niet opgenomen. 
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2. De ingevolge het eerste lid van dit 
artik;el overgeschreven kredieten strekken 
voor de behoeften over het dienstjaar 1947. 

Art. 3. Deze wet wordt geacht in wer
king te zijn getreden met ingang van 1 Ja
nuari 1947. 

Lasten en beve
0

len, enz. 
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Gegeven ten Paleize Soestdijk, 5 Novem
ber 1948. 

JULIANA. 
De Min. v. Bin:n. Z., J. H. v. MAARSEVEEN. 

De Min. van Sociale Zaken, A. M. JOEKES. 

(Uitgeg. 23 Nov. r948). 

VERBETERING STAATSBLAD 

S. I 84 

Op bladzijde 320 moeten de eerste en de 
tweede kolom worden verwisseld; dus eerst 
schaal 18- 24a, daarna schaal 25-32. 

Op bladzijde 415 staat in de tabel op de 
eerste kolom onder Licht, tiende regel van 
onder, 6,26; lees: 6,25. 

In de tabel op de tweede kolom staat 
onder Licht, derde regel van boven, 6,26; 
lees: 6.25. 

S. I 164 

Op bladzijde 208, 2e kolom, behoort tus
sen de woorden matrozen-motordrijver, en 
machinisten, te worden ingevoegd: kwar
tiermeesters, 

Op bladz. 209, 1e kolom, onder XII, vijf
de regel, behoort tussen "gelezen:" en " de" 
te worden ingevoegd: .,de zeeloodsen der re 
klasse, belast met d dienst van stuurman". 

S. I 203 

Op bladz. 286, re kolom, art. 20, lid 10, 
regel 8, staat: dien verstande: lees: dien 
verstande echter. 

Op bladz. 286, 2e kolom, art. 24, regel 8, 
staat: de wet; lees: deze wet. 

In art. 27, regel 2, staat: aanvaarding; 
lees : aanvaarding van het bestuur. 

Op bladz. 292, re kolom, art. 82, onder a 
regel 6, staat: e n landmacht ; lees: of land
macht. 

Op bladz. 293, 1e kolom, art. 92, regel 4, 
staat: oprijzen; lees: rijzen. 

Op bladz. 295, re kolom, art. 120, regel 2, 
staat: alle uitgaven; lees: alle andere uit
gaven. 

Op bladz. 298, re kolom, art. 16r, lid 2, 
regel 5, staat: bij wet; lees: bij de wet. 

Op bladz. 299 re kolom, art. 175, regel 1 
en 2, staat: circulatiebanken; dit moet ver
vallen. 

S. I 240 

O p bladz. 494, re kolom, artikel 2, lid 3, 
regel 14 en 15 van boven staat: die niet
rechtstreeks of zijdelings in 's-Rijksdienst 
zijn; lees: die niet - rechtstreeks of zijde
lings - in 's-Rijksdienst zijn. 

S. I 259 

Bladzijde 548 : Het hoofdje boven Art. 38 
moet zijn: B emanning v an motors/eepboten. 

S. I 425 

, Op bladz. 846, 2e kolom, r egel 14 van 
onder staat : doneslë en de Nederlandse An 
tlllen; men leze : donesfë, Suriname en de 
Nederlan1lse Antillen. 

S. I 557 

Niet verschenen. 
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l 1 3 :i 
2 3 : l 

3 5 : l 

4 5 : l 

5 6 : l 

6 6 : l 

7 7 : l 

8 8 : l 

9 9 : l 

10 13 : l 

Il 14 : l 

12 15 : I 

13 I 5 : l 

14 15 : I 

15 15 : l 

16 15 : l 

I 7 15 : l 

18 15 : l 

19 15 : l 

20 15 : l 

21 15 : l 

22 15 : l 

23 l 7 : l 

24 l 7 : l 

25 ·21:1 
26 2 l : l 

27 23 : l 
28 23 : l 

29 28 : l 
30 28 : l 

3 I 28 : l 
32 31 : l 
33 2 : 2 

34 3: 2 
35 3: 2 
36 5: 2 
37 5 : 2 
38 5 : 2 
39 5 : 2 

40 5: 2 

4x 5 : 2 

42 5: 2 
43 5: 2 

44 5: 2 

45 5: 2 
46 5 : 2 

47 9 : 2 

48 9 : 2 
49 10 : 2 
50 10 : 2 
51 12 : 2 
52 12 : 2 

53 12 : 2 

1948, 

INHOUD STAATS BLAD 1948 

Raad van State 
Tractaten 
Nijverheidsonderwijs 

" Statistiek 
Militaire Zaken; Onder
scheidingen 
Inv.- en Ouderdomsver
zekering; Kraamgelden 
Scheepvaart 
Tractaten 
Wegenwet 
Militaire Zaken 
Tractaten 
Suriname 
Begrotingen en rekeningen 

" ,, 
Verkeer en Waterstaat 
Burgerlijke Stand 
Begrotingen en rekeningen 
Naturalisatie 
Rechtsherstel 
Raad van State 
Handelsonderwijs 
Tractaten 
Buitenlandse D ienst 
Posterijen 
Pensioenen .. 
Vermogensaanwas bel. 
Kinderwetten 
Bijzondere Rechtspleging 
Ziekenfondsraad 
Kanselarij leges 
Volksgezondheid 
Verplaatsingskosten 
Naturalisatie 
Begrotingen en rekeningen 

Onder~'emingsbelasti~g 
Begrotingen en rekeningen 

" Naturalisatie 

" Gemeentebestuur 
Vleeskeuring 
Rij ksambt. en werklieden 
Onderwijs (Hoger) 
Begrotingen en rekeningen 
Leningen 
Militaire Zaken 

Blz. 
3 
3 
6 
6 
7 

7 

10 
10 
Il 

12 

19 
19 
25 
26 
26 
26 
26 
27 
27 
28 
29 
32 
32 
33 
34 
40 
41 
42 
43 
43 
44 
47 
49 
50 
52 
52 
53 
53 
53 
54 
54 
54 
54 
54 
55 
56 
57 
57 
59 
62 
62 
62 
63 

54 12 : 2 

55 12 : 2 
56 12 : 2 

57 14 : 2 

58 13 : 2 

59 14 : 2 
60 18 : 2 

6r 19 : 2 

62 20 : 2 
63 20 : 2 

64 20: 2 

65 23 : 2 

66 23 : 2 
67 23 : 2 
68 23 : 2 

69 25 : 2 
70 26 : 2 

7L 26 : 2 

72 2 7 : 2 

73 27 : 2 
74 27 : 2 
75 27: 2 
76 27 : 2 

77 I: 3 
78 3: 3 
79 3: 3 
80 3: 3 
81 3: 3 
82 3: 3 
83 3: 3 
84 3: 3 
85 3: 3 
86 3: 3 
87 3: 3 
88 3 :3 
89 4: 3 
go 4: 3 
91 5 : 3 
92 6: 3 
93 8: 3 
94 10: 3 
95 10 : 3 
96 Il : 3 
97 Il : 3 
98 12 : 3 
99 13 : 3 

100 13 : 3 
101 l~ : 3 
102 13 : 3 
103 15 : 3 
104 16 : 3 
105 16 : 3 

Havenwet 
Boswet 
Militaire Zaken 
Demobilisatievoorzie
ningen; Militaire Zaken 
Onderwijs (Lager) 
Tractaten 
Rechtsverkeer 
Hypotheken 
Begrotingen en rekeningên 
Belemmeringenwet Ver
ordeningen 
Landbouwuitvoerv,et 
Inv.- en Ouderd.verzek, 
Ongevaljenwet 
Ziektewet 
Land- en Tuinbouw
ongevallenwet 
Woningwet 
Begrotingen en rekeningen 
Visserij 
Tractaten 
Begrotingen en rekeningen 
Woningwet 
Begrotingen en rekeningen 
Posterijen 
Tractaten 
Naturalisatie 

" Onteigeningswet 
Vervoermiddelen 
Comptabiliteit 
Tractaten 
Rijksambt. en -werklieden 
Krankzinnigen 
Onderwijs (Hoger) · 
Tractaten 
Kinderwetten 
Krankzinnigen 
Militaire Zaken 
Begrotingen en rekeningen 
Onderwijs (Lager) 
Dienstplichtwet 
Pensioenen 
Tractaten 
Invoerr. en accijnzen 
Begrotingen en rekeningen 
Onderwijs (Middelboar) 
Voedselvoorziening 
Begrotingen en rekeningen 

" Woningwet 
Tractaten 
Plantenziektewet 
Nijverheidsonderwijswet 

Blz:. 
63: 
63: 
64 

64 
66, 
66, 
68 
6(} 
6g 

77' 
77 
7& 
78 
80 
86, 
86, 

87. 
87 
87 
94-
94 
95 
gó 
96 

129, 
308. 
gó 
97 
97 

IOL 

102. 
103. 
104 
104 
104-
107 
108 
ll.3, 

113-

142' 

ll.3, 

ll4 
114 
ll4,. 

114 

117 
57 'P 
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106 18 : 3 
J.07 18 : 3 
108 18: 3 
rog 18 : 3 
IIO 18: 3 
111 18:3 
l 12 18 : 3 
113 18:3 
ll4 18 : 3 

II5 18 : 3 
II6 23: 3 
T.17 24: 3 
1~8 30 : 3 
H9 30: 3 
120 31 : 3 
12 l 31 : 3 
122 2 : 4 
123 2 : 4 
124 2 : 4 
125 2 : 4 
126 2 : 4 
127 2 : 4 
128 2: 4 
J.29 2 : 4 
,30 2 : 4 
131 3 : 4 
132 6 : 4 
J.33 7: 4 

,34 7 : 4 
135 7 : 4 
136 8 : 4 
137 8 : 4 
138 8 : 4 
J.39 8: 4 
140 8 : 4 
141 8 : 4 

142 8 : 4 ' 
143 8: 4 
144 9 : 4 
"45 9: 4 
146 9 : 4 
147 9 : 4 
148 9: 4 
149 12 : 4 

150 12 : 4 
151 14 : 4 
152 13 : 4 

15j 13 : 4 
154 14 : 4 
155 30 : 3 
J.56 15 : 4 
157 16 : 4 
158 20: 4 
159 21 : 4 
160 21 : 4 
161 21 : 4 
162 22 : 4 
163 22 : 4 
164 23 : 4 
165 23 : 4 
:r66 23 : 4 
J.67 28 : 4 
168 29 : 4 
J.69 1 : 5 

Enquêtewet 
Duurverlengingswet 
Noodwetgeving 
Tractaten 
Kieswet 
Begrotingen en rekeningen 
Pensioenen 
Verkiezingen 
Zuivering Filmproductie
wezen 
Leningen 
Omzetbelasting 
Vleeskeuring 
Personenvervoer 
Gemeentefinanciën 
Onderwijs (Hoger) 
Onderwijs (Middelbaar) 
Comptabiliteit 
Begrotingen en rekeningen 
Naturalisatie 
Sociale verzekeringen 
Naturalisatie 
Onderwijs (Middelbaar) 
Onderwijs (Hoger) 
Tractaten 
Invoerr. en accijnzen 
Begrotingen en rekeningen 
Ambtenaren 
Rij ksbelastingen ; Vermo-
gensbelasting 
BurgerliJk Wetboek 
Strafrecht 
Staten-Generaal 
Tractaten 
Bedrijven wet 
Geneeskunst 
Begrotingen en rekt'ningen 
Militaire Zaken; P en
sioen en wachtgelden 
Militaire Zaken 
Begrotingen en rekeningen 

Indit (Ned.) 
G emeentebestuur 
Land- en Tuinbouw
Ongevallenwet 
Ongevallenwet 
Politie 
Kieswet; Provinciale wet ; 
Gemeentewet 
Kieswet 
Mil. Zaken; DienstpI.wec 
Oorlogsschaden 
Muntwezen 
Begrotingen en rekeningen 
Geldzuivering 
Pensioenen en wachtg. 
Rijksambtenaren en werk!. 
Militaire Zaken 
Begrotingen en rekeningen 
Onderwijs (Middelb.) 
Loodsdienst 
Nederlandsche Bank 

Gemee~tebestuur " 
Begrotingen en rek.!ningen 
Tractaten 

Blz. 
n8 
II9 
120 
144 
120 
123 
123 
124 

125 
126 
127 
127 
127 
128 
148 
149 
128 
150 
150 
151 

152 
153 

. 156 
156 
158 
162 
162 

168 
168 
1 70 
171 
172 
174 
174 
174 

17.5 
177 
xP.1 
181 
181 
181 
181 
182 

182 
182 
183 

x88 
189 
191 
193 
1\1,, 
195 
195 
197 
197 
198 
2.07 
207 
208 
209 
210 
215 
216 
216 

170 l : 5 
171 3: 5 
172 3 : 5 
173 4 : 5 
174 5 : 5 
175 5 : 5 
176 8 : 5 
177 8 : 5 

178 8 : 5 

179 8 : 5 
180 8 : 5 
181 8 : 5 
182 10 : .'i 
183 Il : 5 
184 Il : 5 
185 13 : 5 
186 13 : 5 
187 13 : 5 
188 13 : 5 
189 13 : 5 
190 13 : 5 
191 13 : 5 
192 l 5 : 5 
193 15 : 5 
194 21 : 5 
19521:5 
196 21 : 5 
197 21 : 5 
198 21 : 5 
199 II : 5 
200 22 : 5 
201 22 : 5 
202 24 : 5 
203 25 : 5 
204 25 : 5 
205 26 : 5 
206 27 : 5 
207 27 : 5 
208 2 7 : 5 
209 27 : 5 
210 28 : 5 
2ll 27: 5 
212 27 : 5 
213 2 7 : 5 
214 27:5 
215 27:5 
216 27: 5 
21727:5 
218 27:5 
2x9 28 : 5 
220 27 : 5 
221 27 : 5 
222 28 : 5 
223 29 : 5 
224 31 : 5 
225 2 : 6 
226 2 : 6 
227 2 : 6 
228 2 : 6 
229 2 : 6 
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499 s : 11 Tractaten 955 549 15 : 12 1292 
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3 1947 

Aanvulling Luttenberg's Chron. Verzameling 1947 

27 Juni 1947. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Gem eentewet art. 299). 

Vordering van Gemeente tot betaling 
van boete wegens niet tijdig bebouwen 
van door haar verlrnchte gronden. 
Rechtb. oordeelt den gestelden termijn 
te kort, doch vordering niettemin ont
vankelijk. Ged.'s hiertegen gerichte 
grief door Hof verworpen op grond dat 
Hof de termijn niet te kort acht. Cas
satieberoep, omdat tegen de beslissing 
der Rechtb. omtrent te korten termijn 
geen hoger beroep was ingesteld. Door 
H. R. verworpen, omdat Hof mede had 
te letten op den door Gemeente reeds 
in len aanleg aangevoerden en in ho
ger beroep h erhaalden grond, n.l. dat 
de termijn niet te kort was. 

Vordering in rec. tot schadevergoe
ding omdat de Gemeente door op grond 
van de Precarioverord. en Rioolaanslui
tingsverordening voor het gebruik van 
trottoirs en voor rioolaansluiting gel
den te heffen, onrechtmatig jegens 
eiser in rec. handelde, wijl hij ingevolge 
het met de Gemeente gesloten koop
contract recht had op bedoeld gebruik 
zonder extra betaling. 

Van onbevoegdheid van de Rechtb. 
zou alleen dan sprake kunnen zijn, in
dien de stelling ware geweest, dat die 
verordeningen in dezen heffing van be
lasting niet toestonden en daarom on
rechtmatig belasting zou zijn geheven. 
Nu echter is gesteld, dat de Gemeente 
onrechtmatig handelde, omdat zij krach
tens de overeenkomst verplicht was de 
heffing achterwege te laten, is de eis 
er een, waarvan de burgerlijke rechter 
kennis neemt. 

H. v . d. Schaar, te Amsterdam, eiser tot 
cassatie van een op 26 Juni 1946 (N. J. 1947, 
No. 7) door het Gerechtshof aldaar tus$en 
partijen gewezen arrest, adv. Jhr. Mr. J. H. 
de Brauw, 

tegen: 
de Gemeente rieuwer-Amstel, verweerster 
in cassatie, adv. Mr. A.. E. J. Nysingh. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest - voorzo

ver thans nog van belang - blijkt: 
dat de Gemeente v. d. Schaar heeft ge

dagvaard voor de Arr.-Rechtbank te Am-

sterdam en van hem betaling heeft gevor
derd van een bedrag van f 15000; 

dat zij in het kort daartoe heeft gesteld, 
dat v. d. Schaar zich bij schriftelijke verkla
ringen van 12 April 1937 heeft verbonden 
van de Gemeente te zullen kopen zekere 
bouwterreinen onder de volgende bepalin
gen: 1°. dat v . d. Schaar binnen één jaar 
nadat het besluit van den Raad, waarbij tot 
overdracht van de terreinen werd besloten, 
door Ged. Staten zou zijn goedgekeurd, op 
door de Gemeente goed te keuren wijze op 
die terreinen een nader genoemd aantal wo
ningen zou bouwen, 2°. dat hij die terreinen 
niet zou overdragen dan na goedkeuring 
door de Gemeente; - dat v. d. Schaar er 
mee akkoord is gegaan, dat op zijn onder 1 
en 2 vermelde verplichtingen een sanctie 
zou worden gesteld als de Gemeente wen
selijk zou voorkomen; - dat de Raad op 11 
Mei 1937 tot overdracht van bedoelde ter
reinen aan v. d. Schaar heeft besloten on
der meer onder de boven vermelde voor
waarden, welk besluit is goedgekeurd bij be
sluit van Ged. Staten van 26 Mei 1937; -
dat de overeenkomst van koop en verkoop 
tussen de Gemeente en v. d. Schaar door 
evenvermelde goedkeuring perfect is gewor
den; - dat over de uitvoering tussen par
tijen moeilijkheden zijn gerezen en zij toen 
een r egeling hebben getroffen, welker in
houd vervat is in een schrijven van 19 Mei 
1938 van den raadsman van de Gemeente 
aan dien v. d. Schaar, onder meer inhouden
de, dat de Gemeente het verbeterde voorstel 
van v. d. Schaar aanvaardt, zodat thans 
eenstemmigh eid bestaat op de volgende ba
sis: c. de termijn voor de bebouwing der ge
kochte gronden eindigt op 26 Augustus 1938, 
d. de boete voor het niet tijdig bebouwen 
dier gronden wordt gesteld op f 15000; -
dat op 26 Augustus 1938 geen der te bouwen 
"W'Onin.gen gereed was, zodat v.d. Schaar aan 
de Gemeente de boete van f 15000 heeft ver
beurd; 

dat v.d.Schaar dezen eis heeft bestreden en 
in reconventie een eis heeft ingesteld totver
goeding van schade, nader op te maken bij 
staat, o.m. op de navolgende gronden, b. dat 
zij in strijd met de bestaande gebruilrnn voor 
het beschikbaarstellen der trottoirs voor den 
opslag van materialen precariorechten van 
v. d. Schaar had geh even, c. dat zij eveneens 
in strijd met de bestaande gebruiken gewei-
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gerd had de laatste 14 huizen aan de ge
meenteriolering aan te sluiten anders dan 
tegen betaling; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 31 Maart 
1942 aan v. d. Schaar bewijs door getuigen 
heeft opgelegd onder meer omtrent de vol
g-ende .feiten: dat de door hem van de ge
meente gekochte gronden dermate slap en 
moerassig waren, dat de uiterste voorzor
gen nodig bleken voor de funderingen en 
Pen lang·zaam en gestadig optrekl<en van 
àE bebouwing noodzakelijk was om verzak
king in de fundamenten en scheuren van 
het gebouwde te voorkomen, en dat dien
tengevolge reeds onmogelijk was de wo
ningen waaraan op 19 Mei 1938 nog moest 
worden begonnen, op 27 Augustus 1938 ge
re,ed te hebben; 

dat na de getuigenverhoren de Rechtbank 
bij vonnis van 21 Maart 1944 in conventie 
heeft overwogen, dat zij aannemelijk achtte, 
dat de gestelde termijn in verband met de 
gesteldheid van de door de Gemeente ver
kochten grond te kort is gebleken, dat ech
ter niet was aangetoond, dat aan den grond 
te wijten was, dat de huizen ook op 5 Maart 
1940 toen de dagvaarding uitging, en later 
nog niet voltooid waren en dat, nu de Ge
meente nog ruim 11h jaar na afloop van den 
termijn met dagvaarden gewacht had, ge
b1 ek aan goede trouw bij ue uitvoP,ring der 
overeenkomst aan de zijde van de Gemeente 
niet tegen de vordering der boete kon wor
den ingeroepen, en de vordering in conven
tie h eeft toegewezen, terwijl zij in reconven
tie overwogen heeft, dat nu gebrekkige uit
voering aan de zijde van v. d. Schaar was 
gebleken, wanpraestatie aan zijde van de 
Gemeente op de door v. d. Schaar aange
voerde gronden, niet kan worden aangeno
men en op dien grond de vordering in recon
ventie heeft afgewezen: 

dat v. d. Schaar van beide vonnissen in ho
ger beroep is gekomen, zowel wat de con
ventie als wat de reconventie betreft; 

dat de Gemeente bij haar bestrijding van 
het beroep voor het Hof onder meer met be
trekking tot de - hieronder nader te ver
melden - derde grief van v. d. Schaar heeft 
betoogd, dat het niet onmogelijk was de hui
zen vóór 26 Augustus 1938 af te bouwen en 
dat die termijn geenszins te kort is gebleken; 

dat het Hof bij het bestreden arrest het 
vonnis, voorzover daarbij is beslist over 
dat deel der vordering in reconventie, het
welk is gebaseerd op de hierboven onder b en 
c genoemde gronden, heeft vernietigd en, 
in zover opnieuw rechtdoende, heeft ver
klaard, dat de Rechtbank onbevoegd was 
van dit deel der vordering kennis te nemen, 
voorts het vonnis voor al het overige, zo in 
conventie als in rconventie, heeft bekrach
tigd; 

dat het Hof daartoe - voorzover thans 
nog van belang is - heeft overwogen: 

"dat de derde grief van v. d. Schaar zich 
richt tegen de beide vonnissen, in zooverre 
daarbij de vordering is ontvankelijk v er
Idaard en toegewezen, hoewel geen somma-
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tie was uitgebracht en v. d. Schaar niet door 
een sommatie was in gebreke gesteld; 

"dat de ontvankelijkheid eener vordering 
moet worden beoordeeld naar de dagvaar
ding; 

,,dat nu in het hierboven aangehaalde po
situm der dagvaarding, dat v. d. Schaar, 
door niet te voldoen aan het sub c van het 
in extenso daarin opgenomen schrijven van 
19 Mei 1938 bepaalde ingevolge het sub d 
van dat schrijven bepaalde aan de Gemeente 
een boete van f 15000 heeft verbeurd, ligt 
opgesloten, dat volgens den steller der dag
vaarding de in dat schrijven sub c genoemde 
termijn als een fatale is te beschouwen en 
volgens hem v. d. Schaar door het enkel zich 
niet houden aan dien termijn geacht moet 
worden in gebreke te zijn; 

,,dat het Hof met de Rechtbank deze op
vatting van den termijn, zooals deze in ge
noemd schrijven is gesteld, juist acht, zulks 
zoowel op grond van de bewoordingen der 
betreffende clausule (,,de termijn voor de 
bebouwing......... eindigt op 26 Augustus 
1938''.) als op grond van h et feit, dat als 
sanctie op de naleving dezer bepaling een 
boete is gesteld (de boete voor het niet tijdig 
bebouwen wordt gesteld op f 15000); 

"dat deze bepalingen van den brief van 19 
Mei 1938 ook in dit opzicht geen nieuwe 
verplichtingen aan v. d. Schaar oplegden, 
immers naar 's Hofs oordeel ook aan den 
termijn, gelijk deze in de verklaringen van 
12 April 1937 is gesteld, het karakter van fa
talen termijn moet worden toegekend, zulks 
eveneens op grond der bewoordingen (,,ui
terlijk één jaar nadat") en van het onder 
sanctie stellen der betreffende bepaling; 

"dat ook al zou men met de Rechtbank de 
verleende verlenging achteraf te kort oor
deelen - wat het Hof, gelijk hieronder zal 
blijken niet doet - hieruit nog niets valt te 
concludeeren omtrent de bedoeling van par
tijen op het moment, dat die verlenging werd 
toegestaan; 

"dat v.d. Schaar tenslotte nog betoogt, dat 
de Rechtbank, nu zij aannam, dat de gestel
de termijn niet in acht kon worden genomen, 
ook had moeten besfü;sen, dat, zelfs a l was 
een fatale termijn overeengekomen, toch 
een ingebrekestelling door sommatie noodig 
was geweest; 

"dat naar 's Hofs oordeel v. d. Schaar hier 
de beteekenis van de beslissing der Recht
bank miskent, immers in de overweging dat, 
gezien de in de enquête gebleken omstan
digheden (waaruit volgens de Rechtbank 
zou zijn af te leiden, dat de termijn te kort 
was), gebrek aan goede trouw bij de uit
voering der overeenkomst aan de zijde van 
de Gemeente had kunnen zijn ingeroepen 
tegen een vordering der boete direct of kort 
na 26 Augustus 1938, niet ligt opgesloten, 
dat v. d. Schaar op zoodanig tijdstip nog niet 
in gebreke was; 

"dat overigens het Hof met de Gemeente 
deze overweging der Rechtbank, dat door de 
verldaringen der gehoorde getuigen en het 
rapport van getuige Ir. Huizinga zou zijn 
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aannemelijk gemaakt, dat de gestelde ter
mijn te kort was en derhalve een vordering 
direct na afloop daarvan in strijd zou zijn 
met de uitvoering te goeder trouw, niet juist 
acht, immers naar zijn oordeel het afbou
wen der huizen In drie maanden wel meer 
dan de normale kosten en inspanning ver
eischte, doch zoodanige kosten en inspan
ning van v. d. Schaar waar deze tevoren 
reeds een jaar voor dezen bouw had gehad, 
niettemin mochten worden gevergd; 

"dat hieruit volgt, dat de opvatting van 
v. d. Schaar dat nog een ingebreke stelling 
noodig geweest zou zijn, moet worden ver
worpen; 

,,dat ook de derde grief dus faalt: 
"dat v. d. Schaar bij zijn vierde grief er 

tegen opkomt, dat de Rechtbank, hoewel 
vaststellend, dat de gestelde termijn in ver
band met de gesteldheid van den grond te 
kort was, toch de boetevordering h eeft 
toegewezen, op grond, dat niet was aange
toond, dat aan die gesteldheid was te wijten, 
dat de huizen op 22 Nov. 1939, toen de Raad 
besloot de boete te vorderen en zelfs op 5 
Maart 1940 (den dag der dagvaarding) nog 
niet voltooid waren, zelfs niet alle op 28 Mei 
1943 en op J October 1943, en dat gebrek aan 
goede trouw bij de uitvoering der overeen
komst niet tegen de Gemeente kon worden 
ingeroepen, nu deze na verloop van den ge
stelden termijn no anderhalf jaar met dag
vaarden wachtte; 

"dat v. d. Schaar ter ondersteuning van 
zijn grief betoogt: 

a. dat hij aldus is veroordeeld op grond 
van een wanpraestatie, die niet bij dagvaar
ding is gesteld en ook niet tijdens de proce
dure is ter sprake gekomen; 

b. dat de Gemeente niet het recht had 
om bij hare dagvaarding op grond van wan
praestatie betaling der boete te vorderen, 
omdat v. d. Schaar door omstandigheden 
buiten zijn schuld en waarvoor hij niet ver
antwoordelijk was, niet aan zijn verplich
tingen, gelijk de Rechtbank die opvat, heeft 
voldaan; c. dat de Gemeente gezien hare 
houding en gedragingen hare eigen wan
praestatie en den aard van de verkochte 
gronden, niet in goede trouw betaling der 
boete van den overeengekomen of anderen 
termijn kon vorderen; 

"dat na het hierboven onder de derde grief 
overwogene v. d. Schaar's stelling snb a bui
ten bespreking kan blijven alsook zijn stel
lingen sub b en c voorzoover deze laatste 
betrekking hebben op omstandigheden, -wel
ke zich na 26 Augustus 1938 hebben voor
gedaan; 

,,dat, wat verder de stelling sub b betreft, 
v. d. Schaar als omstandigheden, waarvoor 
hij niet verantwoordelijk was, voorzoover 
deze zich vóór 26 Augustus 1938 hebben 
voorgedaan, vermeldt: le. dat de bouwver
gunningen eerst op 29 Maart, 2 Mei en 14 
Juni 1938 werden verleend, 2e. dat de aard 
van den grond anders was dan op grond der 
aan den koop voorafgaande besprekingen 
mocht worden verwacht; 
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,,dat wat de eerste omstandigheid betreft, 
v. d. Schaar wel allerlei klachten h eeft geuit 
over de bejegening door hem van de zijde 
van de Gemeente ondervonden, doch deze 
geen voldoende gepreciseerde feiten bevat
ten, t er rechtvaardiging van de stelling dat 
het eerst op vermelde tijdstippen afkomen 
der bouwvergunningen aan de schuld van 
de Gemeente was te wijten; 

"dat deze omstandigheid dan ook niet tot 
rechtvaardiging van het verzuim van v. d. 
Schaar kan worden ingeroepen; 

"dat - gelijk uit het hierboven onder de 
derde grief overwogene volgt - hiervoor 
evenmin een beroep kan worden gedaan op 
de tweede door hem genoemde omstandig
heid; 

,,dat de hierboven sub 1 en 2 genoemde om
standigheden om de redenen hierboven ge
naamd evenmin aanleiding geven om een 
vordering der boete direct na overschrijding 
van den t ermijn als in strijd met eene uit
voering te goeder trouw van der partijen 
overeenkomst te beschouwen en mitsdien ook 
het sub c aangevoerde, waar v . d. Schaar 
daarvoor, voorzoover den tijd vóór 26 Au
gustus 1938 betreft, op geen andere omst::ln
digheden beroep doet, m oet worden ver
worpen; 

"dat dus ook deze grief geen doel kan 
treffen; 

,,dat de zesde grief is gericht tegen de af
wijzing van den eisch in reconventie, voor
zoover gebaseerd op hierboven onder de fei
ten genoemde gronden, b,c. ; 

,,dat, wat de g ronden sub b en. c betreft, 
v . d. Schaar heeft gesteld, dat de Gemeente 
door de hierbedoelde gelden van hem te hef
fen voor het gebruik der trottoirs en voor 
de aansluiting aan h et gemeenteriool on
rechtmatig jegens hem handelde, omdat hij 
ingevolge het door hem met de Gemeente 
gesloten koopcontract recht had op bedoeld 
gebruik en op bedoelden dienst zonder extra 
betaling, en zij deswege tot schadevergoe
ding jegens hem is verplicht; 

"dat de betreffende gelden echter door de 
Gemeente van hem zijn geheven ingevolge 
de Precarioverordening respectievelijk inge
volge de Rioolaansluitingsverordening, zoo
dat het hier betreft plaatselijke belastingen, 
als bedoeld in art. 275 Gemeentewet, en de 
gegrondheid der vordering derhalve afhangt 
van een oordeel omtrent de vraag of deze 
belasting al dan niet terecht door de Ge
m eente zijn geheven; 

"dat v. d. Schaar deze vraag, bij wege van 
bezwaren tegen de opgelegde aanslag·en in
gevolge art. 300 j 0

• 299 Gemeentewet ter be
oordeeling had l~unnen voorleggen aan den 
Gemeenteraad en in beroep, aan den Raad 
van Beroep voor de directe belastingen, 
waaruit moet worden afgeleid, dat die vraag 
niet, langs anderen weg, t er beslissing kan 
worden gegeven aan den burgerlijken rech
ter, zoodat de Rechtbank zich onbevoegd 
had moeten verklaren om van dit onderdeel 
der schadevordering kennis te nemen en 
het Hof het vonnis a quo in zooverre moet 
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vernietigen en alsnog deze onbevoegdver
k laring moet uitspreken;" 

0 . dat v. d. Schaar tegen dit arrest de 
volgende middelen van cassatie aanvoert: 

"I. S. of v. t. van dil artt. 48, 332, 339, 343 
Rv., 1952, 1953, 1954 B. W. door te overwe
gen, (en zijne bevestiging van het vonnis 
waarvan beroep daarop te gronden) dat h et 
Hof niet juist acht de overweging der Recht
bank, dat zou zijn aannemelijk gemaakt dat 
de gestelde termijn te kort was en derhalve 
een vordering direct na afloop daarvan in 
strijd zou zijn met een uitvoering te goeder 
trouw, hoewel tegen deze overweging, die 
inderdaad een beslissing der Rechtbank op 
dit punt inhield, geen hooger beroep was 
ingesteld; 

II. S. of v. t. van de artt. 5, 48, 134, 343, 
347, 348, 353 Rv., 1274, 1279, 1280, 1281, 1340, 
1343, 1344, 1374, 1375 B. W ., 6 Woningwet, 
3, 20, 22 en 23 van de Bouwverordening der 
Gemeente Nieuwer Amstel, door op de daar
voor in de laatste vier aan de derde grief 
gewijde overwegingen vervatte gronden het 
vonnis in conventie te bevestigen met afwij
zing van h et in de derde grief vervatte be
~oog van v. d. Schaar, dat de Rechtbank nu 
zij aannam, dat de gestelde termijn niet in 
acht kon worden genomen ook had moeten 
beslissen, dat, zelfs al was een fatale termijn 
overeengekomen, toch een ingebrek estelling 
door sommatie noodig was geweest, 

en door op die gronden tevens buiten be
spreking te laten of te verwerpen zijn stel
lingen in de v ierde gr ief gelijk hierboven 
onder a, b en c is vermeld, 

voorzooveel betreft de stellingen sub b en 
c, voor zoover zij betrekking hebben op 
omstandigheden, welke zich na 26 Augustus 
1938 hebben voorgedaan en bovendien die 
sub b voorzoover steunend op de stelling dat 
de aard van den grond anders was dan op 
grond der aan den koop voorafgaande be
sprekingen mocht worden verwacht, 

en zijn grief behandeld in de voorlaa tste 
aan de vierde grief gewijde rechtsoverwe
ging, 

zulks ten onrechte en in strijd met de aan
gehaalde artikelen, omdat 

a. feitelijk vaststaat, althans door het 
Hof is in h et midden gelaten, dat terwijl 
(naar door het Hof wordt aangenomen) de 
fatale termijn ingevolge brief van 19 Mei 
1938 op 26 Augustus 1938 verstreel<, de 
bouwvergunningen eerst op 29 Maart, 2 Mei 
en 14 Juni 1938 zijn verleend, waaruit volgt 
dat v. d. Schaar niet, zooals het Hof over
weegt, reeds te voren (d.i. voor 19 Mei 1938) 
een jaar voor dezen bouw had gehad, en niet 
op dezen grond had mogen worden beslist 
dat het afbouwen der huizen in drie maan
den wel meer dan de normale kosten en in
spanning vereischte, doch zoodanige kosten 
en inspanning niettemin van hem mochten 
worden gevergd, en niet als gevolg hiervan 
zijn opvatting dat nog een ingebrekestelling 
noodig geweest zou zijn, had mogen worden 
verworpen, 

b. indien uit de gebleken omstandighe-
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den moet worden afgeleid dat de voor den 
bouw gestelde (fatale) termijn te kort was 
zoodat gebrek aan goede trouw bij de uit
voering der overeenkomst had kunnen wor
den ingeroepen tegen een vorderin& der 
boete direct of kort na 26 Augustus 1938, 
zulks rechtens m edebreng t dat van der 
Schaar op 26 Augustus 1938 niet ingebrek e 
was en voor zijne ingebrek est elling een e 
sommatie zou zijn noodig geweest: 

III. S. of v. t. van de in h et tweede mid
del als geschonden aangehaalde artikelen, 
door het vonnis in conventie te bevestigen 
met afwijzin g van de vierde grief, voor zoo
ver daarbij was aangevoerd, dat van der 
Schaar in cassatie door omstandigheden 
buiten zijn schuld en waarvoor hij niet ver
antwoordelijk was, niet aan zijn verplich
tingen om den bouw vóór 26 Augustus 1938 
te Yoltooien heeft voldaan, namelijk onder 
meer door de omstandigh eid, dat de bouw
vergunningen eerst op 29 Maart, 2 Mei en 
14 Juni 1938 werden verleend - h etgeen 
door het Hof werd in het midden gelaten -
welk verweer werd afgewezen alleen op 
grond, dat de door van der Schaar geuite 
klachten over de bejegening door hem van 
de zijde van de Gemeente ondervonden, geen 
voldoende gepreciseerde feiten bevatten ter 
rechtvaardiging van de stelling, dat h et eerst 
op vermelde tijdstippen afkomen der touw
vergunningen aan de schuld van de Ge
meente was te wijten, 

ten onrechte omdat voor het slagen van 
zijn beroep op het eerst op voormelde data 
verleenen van de bouwvergunningen -
zonder welke volgens de Wet met den bouw, 
waartoe zij betrekking hadden, niet kon 
worden aangevangen -- niet noodig was, 
dat dit aan de schuld van de Gemeente was 
te wijten; 

IV. S. of v. t. van de artt. 48 Rv., 2 R. 0., 
1275, 1279, 1349, 1374, 1375 B. W., 275, 299, 
300 Gemeentewet, door de Rechtbank onbe
voegd te verklaren kennis te nemen van het 
deel der vordering in r econventie, strekken
de tot vergoeding van schade nader op te 
maken bij staat, geleden doordat de Ge
meente door van v. d. Schaar ingevolge de 
precarioverordening en de rioolaansluitings
verordening gelden te heffen onderschei
denlijk voor h et gebruik der trottoirs voor 
den opslag van materialen, en voor h et aan
sluiten van de laatste 14 huizen aan de Ge
meenterioleering, gehandeld had in strijd 
m et het koopcontract volgens hetwelk van 
der Schaar recht had op bedoeld gebruik en 
op bedoelden dienst zonder extra betaling, 
welke onbevoegdverklaring is uitgesproken 
op den boven weergegeven grond ; 

ten onrechte, omdat het hier niet betreft 
de vraag of voormelde belastingen al dan 
niet in overeenstemming met de belasting
verordening door de Gemeente zijn geh even, 
maar of de Gemeente ingevolge h et koop
contract verplicht was (hetgeen is gesteld 
en door het Hof in het midden gelaten) geen 
extra betalingen te dezer zake van hem te 
vragen en dus zulks, zij het bij wege van 
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rechtsgeldige belastingheffing, toch doende, 
gehouden is de daardoor toegebrachte scha

•de te vergoeden;" 
O. dat de Gemeente zich ten aanzien van 

het vierde middel heeft gerefereerd aan h et 
oordeel van den Hoogen Raad ; 

0. ten aanzien van h et eerste middel: 
dat v. d. Schaar bij de derde grief in hoger 

beroep zich h eeft gericht tegen de ontvan
kelijkverklaring en toewijzing van de vor
dering der Gemeente door de Rechtbank, 
hoewel v. d. Schaar niet door een sommatie 
in gebreke was gesteld; 

dat, nu aldus aan het oordeel van het Hof 
werd onderworpen de bevestigende beant
woording door de Rechtbank van de vraag, 
of de vordering ontvanlrnlijk en toewijsbaar 
1s te achten ondanks het achterwege blijven 
van een sommatie, het Hof mede had te 
letten op den door de Gemeente reeds in 
eersten aanleg aangevoerden en in hoger 
'beroep herhaalden grond voor zodanige be
vestigende beantwoording, namelijk dat de 
gestelde termijn niet als te kort kan worden 
aangemerkt; 

dat derhalve dit middel vruchteloos wordt 
voorgedragen ; 

0. met betrekking tot het tweede middel: 
dat in onderdeel a aan het Hof wordt ver

weten te hebben voorbijgezien, dat de Bouw
verordening der Gemeente verbood te bou
wen vóór de verlening van de bouwvergun
ningen, zodat - naar uit de tijdstippen 
waarop deze zijn verleend zou volgen - h et 
Hof ten onrechte overwogen heeft, dat van 
der Schaar vóór den aanvang van den ter
mijn van drie maanden reeds een jaar voor 
den bouw zou hebben gehad; 

dat echter het Hof, over wegende dat van 
-der Schaar tevoren reeds een jaar voor de
zen bouw had gehad, daarmede niet te ken
nen geeft, dat hij een jaar na de verlening 
van de vergunningen zou hebben gehad, 
maar dat hij een jaar heeft gehad voor den 
bouw, inbegrepen de daartoe nodige voor
bereidende maatregelen, waaronder het ver
krijgen van de vereiste vergunningen; 

dat mitsdien dit onderdeel niet tot cas
satie kan leiden; 

dat onderdeel b, ingesteld voor het geval 
uit de omstandigheden moet worden afge
leid, dat de voor den bouw gestelde termijn 
te kort was, buiten behandeling blijft, nu 
blijkens de bij het eerste middel tevergeefs 
aangevochten beslissing van het Hof, dit 
geval zich niet voordoet; 

0, omtrent het derde middel: 
dat uit het bestreden arrest blijkt, dat 

van der Schaar ter ondersteuning van zijn 
vierde grief aanvoerde, dat hij niet aan zijn 
verplichtingen heeft voldaan tengevolge van 
omstandigheden buiten zijn schuld en waar
voor hij niet verantwoordelijk was, als hoe
danig hij vermeldde, dat de bouwvergun
ningen eerst op 29 Maart, 2 Mei en 14 Juni 
1938 werden verleend; 

dat het Hof dit betoog blijkbaar aldus op
vat, dat van der Schaar t en afweer van zijn 
verantwoordelijkheid stelde, dat h et eerst 
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op vermelde tijdstippen afkomen van de 
vergunningen aan de schuld van de Ge
meente zou zijn te wijten; 

dat dan echter het Hof zich kon bepalen 
tot deze door van der Schaar te zijner be
vrijding aangevoerde omstandigheid en zich 
niet behoefde uit te laten over andere -
door van der Schaar niet ter sprake ge
brachte - mogelijkheden; 

dat mitsdien ook dit middel faalt; 
0 . ten aanzien van het vierde middel: 
dat van onbevoegdheid van de Rechtbank 

alleen dan sprake zou kunnen zijn, indien de 
stelling van van der Schaar ware geweest, 
dat de Precarioverordening en de Rioolaan
sluitingsverordening in dezen h effing van 
belasting niet toestonden en daarom on
rechtmatig belasting zou zijn geheven; 

dat echter, gelijk volgt uit de weergave 
door het Hof van de stelling van van der 
Schaar in verband met de onder de feiteL. 
genoemde gronden van den eis in reconven
tie, waarnaar het Hof verwijst, van der 
Schaar heeft gesteld, dat de Gemeente on
rechtmatig jegens hem handelde, omdat zij 
krachtens de met hem gesloten overeen
komst verplicht was de heffing Ingevolge 
deze verordeningen te zijnen aanzien ach
terwege te laten; 

dat dus de eis er een is, waarvan de bur
gerlijke rechter - zelfs bij uitsluiting 
bevoegd is kennis te nemen; 

dat derhalve dit middel is gegrond; 
0. dat nu de Gemeente zich ten aanzien 

van het laatste middel heeft gerefereerd en 
niet blijkt, dat zij de daarbij bestreden be
slissing heeft uitgelokt, de uitspraak om
trent de kosten in reconventie dient te wor
den aangehouden tot de eind uitspraak; 

Verwerpt het beroep, wat betreft de zaak 
in conventie; 

Vernietigt het bestreden arrest, voorzover 
in reconventie gewezen; 

Verwijst in reconventie de zaak naar het 
Gerechtshof te Amsterdam ten einde deze, 
met inachtneming van 's Hoogen Raads ar
rest, verder te behandelen en te beslissen; 

Veroordeelt van der Schaar in conventie 
in de kosten in cassatie gevallen. ( Salaris 
f 500); 

Verstaat, dat omtrent de kosten op het 
beroep in cassatie in reconventie gevallen , 
zal worden beslist bij de einduitspraak. 
( Salaris aan de zijde van van der Schaar 
f 200 en aan de zijde van de Gemeente f 100). 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt: 
Post alia: 
Het eerste middel stelt nu, dat het Hof 

niet het recht had in hoger beroep af te 
wijken van de beslissing der Rechtbank, 
dat de termijn te kort was, daar hiertegen 
geen hoger beroep was ingesteld. 

Ilc ben van mening, dat dit middel niet 
tot cassatie kan leiden wanneer men de 
verwerping door het Hof van Van der 
Schaar's tweede en derde grief, dus de 
derde tot en met zesde rechtsoverweging 
van het arrest leest. 
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Het is ju ist, dat Van der Schaar niet in 
hoger beroep is gekomen van de beslissing 
der Rechtbank, dat zij het wel aannemelijk 
acht, dat de termijn te kort was, en dit is 
volkomen begrijpelijk, daar zulks in over
eenstemming was met een zijner stellingen. 

Dit neemt m.i. echter niet weg, dat Van 
der Schaar door de formulering van zijn 
t weede en derde grief ook dit punt aan het 
oordeel van het Hof onderwierp. Het werd 
llierdoor noodzakelijk, dat het Hof een zelf
standig oordeel gaf over een nevenbeslis
sing a l was daarvan niet nadrukkelijk ge
appelleerd en ook niet incidenteel tegen 
in beroep gekomen. In dit verband moge ik 
wijzen op de conclusie van den Proc.-Gen. 
Mr. Berger bij het arrest van 11 Juni 1943 
(1943, no. 505) en op hetgeen Dr. L. E. H. 
Rutten in "De devolutieve werking van 
het appèl in het Burgerlijk Procesrecht 
(1945, blz. 90 en vlg.) zegt. 

Zowel bij de tweede als bij de derde grief 
brengt Van der Schaar de vraag omtrent 
de termijn ter sprake. 

Wat de tweede grif\f aangaat blijkt dit 
uit de vierde overweg·ing, wanneer het Hof 
~egt, dat in casu van objectieve onmoge
lijkheid der praestatie niet kan worden 
gesprolrnn, ook niet, wanneer met den t ijd 
van bijna een jaar, welken appellant onge
bruikt heeft laten voorbijgaan, geen reke
ning zou worden gehouden en slechts zou 
moeten worden gelet op den termijn van 
ruim drie maanden welke appellant na 19 
Mei 1938 voor het werk overbleef, veelmin 
is gebleken. 

B ij de weerlegging der derde grief, komt 
dit duidelijk uit in de zesde overweging, bij 
de wijze waarop het Hof vaststelt, dat in 
dit geval sprake was van een fatale ter
mijn. 

Ten s lotte zal naar mijn oordeel het mid
. del ook niet tot cassatie kunnen leiden, 
omdat h et h ierboven geheel aangehaalde 
gedeelte van de zesde overweging s lechts 
één van de verschillende zelfstandige gron
den is, waarop het Hof de derde grief ver
worpen heeft. 

Het tweede middel onder a gaat er van 
uit, dat uit de feitelijkP. vaststelling, dat de 
bouwvergunningen eerst verleend zijn op 
29 Maart, 2 Mei en 14 Juni 1938, moet vol 
gen, dat Van der Schaar vóór het begin 
van die paar maanden vóór 26 Aug. 1938 
n iet reeds gedurende een Jaar had kunnen 
bouwen. 

D it beweren gaat niet op, daar het Hof 
feitelijk beslist, dat de termijn niet te kort 
was, waarbij het in aanmerking neemt a lle 
handelingen, wellrn nodig waren om tot 
uitvoering der verbintenis te komen. H et 
H of gaat dan ook blijkens zijn beschou 
wing n iet uit van een bouwduur, welke 
uitsluitend berust op den termijn verlopen 
tussen h et verlenen der bouwvergunningen 
en den gestelden datum van oplevering. 

Daarom mist onderdeel b, dat weer aan
n eemt, dat de voor de bouw gestelde fatale 
ter mijn te kort was, feitelijken grondslag. 
Zoals reeds is opgemerkt, verbond de 
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Rech tbank aan het te k ort zijn, van den in 
Mei 1938 weer vastgestelden termijn de op
merking, dat bij vordering der boete direct 
of kort na 26 Augustus 1938 gebrek aan 
goede trouw had k unnen worden ingeroe
pen. Eiser in cassatie leidde daaruit af, dat 
op of lrnrt na dien dat um, voltooiing der 
praestatie niet van hem had k u n n en wor
den gevorderd en oversch r ijding van den 
termijn hem dus niet in gebreke stelde. 
Volgens hem was alsnog sommatie nodig. 

Het Hof zegt hieromtren t, dat appellant 
de betekenis van de beslissing der Rech t 
bank miskent, immers in de overweging 
dat gezien de in de enquête gebleken om
standigheden (waaruit volgens de Recht
bank zou zijn af te leiden, dat de termijn 
te kort was), gebrek aan goede trouw bij 
de uitvoering der overeenkomst aan de 
zijde van geïntimeerde had kunnen zijn in
geroepen, tegen een vordering der boete 
direct of kort na 26 Aug. 1938, niet ligt 
opgesloten, dat appellant op zodan ig tijd
stip nog niet in gebreke was. 

Het middel gaat er van u it, dat h et Hof 
ten onrechte meent, dat een ingebrekestel
ling door sommatie overbodig· is, omdat 
Van der Schaar reeds ingebreke zou zijn. 
Hij gaat er van uit, dat d0 overschrijding 
van den termijn van 26 A ug. 1938 hem niet 
ingebreke stelde, en zoekt steun voor deze 
opvatting in de vonnissen der Rechtbank. 

Hij neemt aan, dat de fatale termijn, n u 
van hem niet gevorderd kon worden, dat 
hij op dien dag de huizen gebouwd had, is 
u itgewerkt. Er was een duurzaam vertra
gende factor, naar de werking waarvan 
het Hof een onderzoek had moeten instel
len. Volgens hem kon de boete niet gevor
derd worden door het enkel verloop van 
den. termijn, maar was de boete eerst ver
schuldigd na inisebrekestelling. De fatale 
termijn was verlopen zonder dat hem toe
rekenbare nalatigheid aanwezig was en 
mocht dus niet beschouwd worden a ls een 
bevel of soortgelijke akte houdende mede -
deling, dat nu zo spoedig mogelijk geleverd 
moest worden. 

Ik acht de opvatting van eiser onjuist, 
gegeven het arrest van het Hof. De door 
hem aangevoerde gronden ontb1·eken daar
in. Overmacht was naar u it de overwegin
gen van het Hof blijkt voor Van der Schaar 
niet aanwezig. De boete trad in de plaats 
van de gewone schadevergoeding, en nu 
eiser zich eenmaal verbonden had binnen 
een hem te kort gebleken termijn te leve
ren, is daarvan n iet het gevolg, dat van 
hem nakoming zijner verbintenis n iet ge
vorderd zou kunnen worden. 

Het derde middel bestrijdt 's Hofs afwij
zing van de vierde grief, welke besproken 
en weerlegd wordt in de overwegingen ze
ven tot en met tien. Volgens dit middel had 
het Hof moeten onderzoeken of het zo laat 
verlenen der bouwvergunningen als in dit 
geval vaststaat een omstandigheid was, 
waarvoor eiser niet verantwoordelijk kon 
worden geacht. 

Hierbij zou het van m inder of geen be-
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lang zijn of de Gemeente zich iets te ver
wijten had, maar komt het er slechts op 
aan, het verlies van tijd om tot de bouw
vergunningen te komen, vast te stellen. 
Eiser gaat er van uit, dat hij niet behoefde 
aan te tonen, dat hem geen verwijt van 
het overmachtsfeit kon worden gemaakt. 
Hij behoefue naar zijn oordeel slechts te 
stellen, dat het hem niet toerekenbaar was. 

Bij dit middel doet eiser dus in wezen 
een beroep op overmacht, een beroep, dat 
m.i. niet zal l<unnen slagen, nu volgens de 
beslissing van het Hof de gestelde termijn 
lang genoeg was om alles te doen wat no
dig was ten einde de verbintenis na te 
komen. Het Hof zegt, zoals ik reeds ver
meldde, dat naar zijn oordeel het afbouwen 
der huizen in drie maa.nden wel meer dan 
de normale kosten en inspanning van eiser 
zou vorderen, doch dat zodanige kosten en 
inspanning- van hem mochten worden ge
vergd, nu hij tevoren reeds een jaar voor 
den bouw had gehad. 

Hierbij moet bovendien niet uit het oog 
worden verloren, dat partijen op 19 Mei 
1938 blijkens de feiten nader waren over
eengekomen, dat de termijn voor bebou
wing zou eindigen op 26 Aug. 1938. Eiser 
wist dit en heeft eerst op een bespreking, 
welke 5 Juni 1939 gehouden werd, tegen 
deze termijn geprotesteerd. 

Eiser heeft dus desbewust gehandeld en 
kan zich niet op overmacht beroepen; 
evenmin kan hij de vertraging wijten aan 
schuld van de Gemeente bij het verlenen 
der bouwvergunningen, al heeft hij dit 
voor het Hof pogen te doen. Het Hof stelt 
deze klachten terzijde met de overweging, 
dat eiser wel allerlei klachten h eeft geuit 
over de bejegening door haar van de zijde 
der Gemeente ondervonden, doch dat deze 
niet voldoende nauwkeurig aangewezen 
feiten bevatten, ter rechtvaardiging van de 
stelling, dat het de schuld van verweerster 
is, dat de bouwvergunningen zo laat ver
leend zijn. 

Het vierde middel slaat terug op de ver
werping van een gedeelte van de eis in 
reconventie, waarbij Van der Schaar ge
steld had, dat voorwaarde voor de verkoop 
van de terreinen was, dat als verplichtin
gen van de Gemeente zouden gelden, 

b. het aansluiten van de rioleringen der 
te stichten huizen aan het gemeentelijk 
hoofdriool; 

d. het beschikbaar stellen van trottoirs 
voor opslag van de bouwmaterialen zonder 
berekening van precariorechten. 

Van der Schaar voerde aan, dat de Ge
meente deze verplichtingen niet had nage
leefd en niet wilde naleven, tenzij hij on
gemotiveerd hoge bedragen betaalde. Hier
door zou Van der Schaar schade hebben 
geleden. 

De RechtbanJ< was hierop ingegaan, doch 
besliste bij haar eindvonnis: .,dat nu in 
conventie is beslist, dat de vertraging van 
den bouw slechts voor een zeer klein ge
deelte aan den toestand van den grond is 
te wijten, gedaagde zich terecht beroept op 
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gebrekkige uitvoering van de: overeen
komst van de zijde van eiser en de in h et 
interlocutoir vonnis onderstelde wanpraes
tatie van haar zijde niet kan worden aan
genomen". 

Nadat Van der Schaar in hoger beroep 
nndermaal deze punten naar voren had 
gebracht, beslist het Hof hieromtrent : ,.dat 
de betreffende gelden door de gemeente 
van hem zijn geheven ingevolge de Pre
carioverordening respectievelijk ingevolge 
de Rioolaansluitingsverordening, zodat het 
hier betreft plaatselijke belastingen als be
doeld in art. 275 der Gemeentewet, en de 
gegrondheid der vordering derhalve af
hangt van een oordeel omtrent de vraag 
of deze belastingen al dan niet terecht door 
dié Gemeente zijn geheven ; 

dat appellant deze vraag, bij wege van 
bezwaren tegen de opgelegde aanslagen in
gevolge art. 300 jo. 299 der Gemeentewet 
ter beoordeling had kunnen voorleggen aan 
den Gemeenteraad en in beroep, aan den 
Raad van Beroep voor de directe belastin
gen, waaruit moet worden afgeleid, dat die 
vraag niet, langs anderen weg, ter beslis 
sing kan worden g·egeven aan den Burger
lijken Rechter, zodat de Rechtbank zich 
onbevoegd had moeten verkla.ren om van 
dit onderdeel der schadeverordening kennis 
te nemen en het Hof het vonnis a quo in 
zoverre moet vernietigen en alsnog deze 
onbevoegdverklaring moet uitspreken". 

Met eiser ben ik van mening, dat hij 
t1;,gen deze beslissing terecht opkomt, daar 
hij met zijn schadevordering niet de recht
mat.igheid der belastingheffing of de ver
bindbaarheid der verordening had aange
tast, doch alleen zijn eis deed berusten op 
een civielrechtelijke verplichting der Ge
meente, waarbij de artt. 300 jo. 299 der 
Gemeentewet niet aan de orde komen. 

Mijn conclusie strekt tot verwerping der 
e•erste drie middelen, tot vernietiging van 
het arrest in verband met het vierde mid
del, terugwijzing der zaak naar het Ge
r,;chtshof ten einde met inachtneming van 
's Hoogen Raads arrest verder te worden 
berecht en afgedaan, en gelet op de re
fE·rte, van verweerster ten aanzien van het 
vierde middel, tot reserve der proceskosten 
t ot de einduitspraak op de reconventionele 
vordering. (N. J.) 

80 Oct. 1941. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ong·evallen
wet 1921 art. 2). 

Een als politiek delinquent gedeti
neerde, die op lai;,t van de lmmpcom
mandant buiten het kamp werkzaam
heden moest verrichten, was geen 
werkman in de zin der O.W. 1921. 

Artikel 5 der Verordening Bewa
rings- en Verblijfskampen (Verorde
ning v. d . chef v. d. Staf Militair Ge
zag van 12 September 1944) aangevuld 
bij de Verordening van 5 Mei 1945 no. 
100, niet van toepassing, aangezien voo" 
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het verrichte werk degene, ten wiens 
behoeve het werk gedaan werd, aan 
h et Rijk geen vergoeding betaalde of 
v erschu ldigd was. 

C. R. van der Zwaard, weduwe van A. 
Moleman, zo voor zichzelf als in hoedanig
heid van moeder-voogdes ov er haar doch
ter, die h et zesti ende levensjaar nog niet 
heeft voleindigd, t e Aalsmeer, eiseresse in 
hoger beroep, 

tegen: 
h et Bestuur der Rijksver zek eringsbank, t e 
Amsterdam, gedaagde in hoger beroep. 

Wat aangaat de feiten v an h et twistgeding: 
.0. dat h et bestuur der Rijksverzekerings

bank bij beslissing van 18 Juli 1946 heeft 
geweigerd de schadeloosstellingen, als be
doeld in artikel 19(1), sub le en 2e, j 0

• ar
tikel 21 (1), sub a en c, der Ongevallenwet 
1922, t oe t e k ennen aan C. R . van der 
Zwaard, weduwe van A. Moleman, voor
noemd, ter zake van een ongeval, dat haar 
echtgenoot op 23 Juli 1945 te Haarlem
m erm eer zou zijn overkomen en t engevolge 
waarvan deze diezelfde dag zou zijn over
leden, onder overweging: 

dat uit het proces-verbaal van onderzoek 
is gebleken, dat A. Moleman, die als poli
tiek-gedetineerde in het kamp Sectorpark 
te Halfweg was ondergebracht, uitgeleend 
was aan h et Bureau Beheer van Roeren
d e Goederen van vijanden en landverraders 
t e Haarlemm erm eer voor het opbergen 
van inboedels en dat hij, toen hij op 23 Juli 
1945 per auto t erugkeerde van zijn werk 
aldaar, door eigen on voorzichUg h eid door 
gem eld ongeval werd getroffen; 

dat derhalve A. Moleman niet als werk
man in de zin der Ongevallenwet 1921 
werkzaam was, toen h em dit ongeval over
kwa m ; 

0. dat de Raad van Beroep te Amster
dam • bij uitspraak van 28 Mei 1947 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
de zo juis t genoemde beslissing h eeft be
vestigd; 

0. dat C. R . van der Zwaard, weduwe 
van A. Moleman, van die uitspraak tijdig 
is gekomen in hoger beroep en bij beroep
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
h eeft verzocht de uitspraak, waarvan be
roep, en de bestreden beslissing t e vernie
tigen en haar alsnog de gevraagde schade
loosstelling toe t e k ennen. 

In rechte: 
0. da t deze Raad zich ver enigt m et en 

overneemt de gronden, welke tot de bestre
den u itspraak h ebben geleid, zodat deze 
behoort te worden bevestigd; 

D e Raad van Beroep overwoog o.m . dat 
A . Moleman, echtgenoot van klaagster, op 
23 Juli 1945 als politiek delinquent was ge
d etineerd in h et kamp Sectorpark t e Half
w eg ; dat hij die dag op last van de com
mandant van genoemd kamp m et een aan
tal m edegedetineerden per auto is gebracht 
naar Haarlemmermeer, waar zij werkzaam
heden moesten verrichten t en behoeve van 
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h et door d e gemeente Haarlemmermeer op
gerichte Bureau Beheer roerende goederen 
van vijanden en landverraders, van welk 
Bureau destijds leider was Mr. Jansonius; 

dat Mr. Jansonius m et de betrokken 
kampcommandant was overeengekomen dat 
voor de aldus ter beschikking gestelde 
werkkrachten geen vergoeding zou behoe
ven t e worden betaald, zodat dan ook ge
n erlei betaling t erzake heeft plaats gehad; 

dat A. Moleman, toen hij na afloop der 
werkzaamheden van Haarlemmermeer naar 
genoemd kamp werd teruggebracht, uit de 
auto, waarmede hij werd vervoerd, is ge
vallen, tengevolge waarvan hij is overle
den; 

0. dat de Raad ter oplossing van het tus
sen partijen bestaande geschil dient na te 
gaan of A. Moleman werkzaam was als 
werkman in de zin der Ongevallenwet 1921, 
toen hij door voorzegd ongeval werd ge
troffen; 

0. dat deze vraag alleen dan bevestigend 
zou kunnen worden beantwoord, indien in 
casu toepasselijk is het bepaalde bij h et 
vijfde lid van artikel 5 der Verordening be
warings- en verblijfskampen (verordening 
van de Chef van de Staf Militair Gezag van 
12 Sept ember 1944,) welk vijfde lid aan dat 
artikel is toegevoegd bij artikel I van de 
Verordening van de Chef van de Staf Mili
tair Gezag van 5 Mei 1945, nr. 100 en welk 
lid luidt: 

.,De in bewarings- of verblijfskampen op
genom en personen, die h etzij vrijwillig, 
h etzij op door of vanwege der kampcom
mandant gegeven last, buiten dat kamp 
arbeid verrichten, waarvoor door een derde 
aan h et Rijk een vergoeding wordt betaald, 
of is verschuldigd, worden voor de toepas
sing van de bepalingen van de Ongevallen
w et 1921, de Land en Tuinbouwongevallen
wet 1922 en de Invaliditeitswet geacht hun 
arbeid in dienst van dien derde te verrich
ten tegen een loon, gelijk aan h et bedrag 
van de bedoelde vergoeding ."; 

0. dat naar 's Raads oordeel voorzegde 
bepaling te dezen toepassing mist, aange
zien , gelijk uit h et vorenstaande volgt, het 
voormelde gem eentelijke bureau voor de 
onderhavige voor A. Moleman buiten h et 
kamp verrichte werkzaamheden geen ver
goeding aan het R ijk h eeft betaald, t erwijl 
dat bureau evenmin enigerlei vergoeding 
voor die werkzaamheden was verschuldigd; 

0. dat de Raad hierbij nog opmerkt, dat 
niet is geblek en, dat de tussen de betrok
ken kampcommandant en de leider van 
meergenoemd bureau gemaakte a fspraak, 
dat de ter beschikkingstelling van boven
bedoelde werkkrachten om niet zou ge
schieden, in strijd zou zijn geweest m et de 
toepasselijke voorschriften; 

0. dat weliswaar door h et Hoofd van Af
deling III, Bureau D van h et Directoraat
Generaal voor Bijzondere R echtspleging in 
dienst bovenbedoelde brieven is aangevoerd, 
dat de betrokken kampcommandant door 
zijn voormelde handelwijze gehandeld zou 
hebben in strijd met zijn instructie, doch 



-dat de Raad in de bepalingen, waarop ter 
:staving van deze mening een beroep wordt 
gedaan, niet heeft kunnen vinden een 
dwingend voorschrift, op grond waarvan 
moet worden aangenomen, dat voor de on
·derhavige ter beschikkingstelling van 
werkkrachten een vergoeding had moeten 
worden bedongen. 

(A. B.) 

.29 Nov. 1947. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet artt. r, II; Gemeentewet 
art. 231). 

Het voorschrift ener bouwverorde
ning, dat alvorens een beslissing wordt 
genomen op een aanvraag om bouwver
gunning, voor de toepassing der voor
schriften met betrekking tot het uiter
lijk van gebouwen het advies moet wor
den ingewonnen van een intercommu
nale dienst voor gemeentewerken en 
bouw. en woningtoezicht, is te beschou. 
wen als een voorschrift, als bedoeld in 
art. r der woningwet; het is derhalve 
ingevolge art. II aan de goedkeuring 
van Ged. Staten onderworpen. 

In art. 23 r der gemeentewet moet 
onder "inzenden" worden verstaan 
,,verzenden", zodat het tijdstip van ont. 
vangst van de beslissing van Ged. Sta
ten door het gemeentebestuur irrele
vant is. 

In Naam van Hare Ma.iesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de burgemeester van Beuningen tegen 
het besluit van de Commissaris der provincie 
Gelderlandvan rr Juni 1943, no. 279, waarbij 
goedkeuring is onthouden aan het besluit 
van de burgemeester van Beuningen van 10 
Februari 1943, no. 390, tot wijziging va.n de 
Bouwverordening voor die gemeente; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
16 Februari 1944, Nr. 13, 17 Mei 1944, Nr. 13/28 
en 19 November 1947, Nr. 13 (1944)/343; 

Op de voordracht van de Minister van We
deropbouw en Volkshuisvesting van 26 No
vember 1947, Nr. 34232M/P. B . R. Afdeling 
Juridische Zaken; 

Overwegende: dat de burgemeester van 
Beuningen, waarnemende de taak van de 
raad dier gemeente, bij zijn besluit van 10 
Februari 1943, Nr. 390, heeft vastgesteld 
een verordening tot wijziging van de Bouw
verordening voor de gemeente Beuningen 
luidende : 

Art. 1 Na artikel 21 wordt ingevoegd een 
t nieuw artikel 21 bis aldus luidende: 

Alvorens de burgemeester, ter waarne
ming van de taak van burgemeester en wet
houders, op een aanvraag om bouwvergun
ning beslist, wint hij, voor de toepassing van 
de bij artikel 75 met betrekking tot het uit
erlijk van gebouwen of andere bouwwerken 
gegeven voorschriften, het advies in van den 
"Dienst voor Gemeentewerken en Bouw-en 
Woningtoezicht Kring Maas en Waal" . 
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Art. 2 Deze verordening treedt in wer
king op den eerste dag, volgende op dien van 
de afkondiging; 

dat de Conmissaris der provincie Gelder
land, waarnemende de taak van Gedepu
teerde Staten dier provincie, bij zijn besluit 
van II Juni 1943, Nr. 279, aan het evenver
melde besluit van de burgemeester van Beu
ningen goedkeuring heeft onthouden, daarbij 
overwegende, dat de nieuwe bepaling uit een 
oogpunt van stelselmatigheid niet in hoofd
stuk II I, doch in hoofdstuk IV, Afdeling N . 
der bouwverordening dient te worden opge
nomen; dat door het gebruik van de woorden: 
"bij artikel 75" niet is voorgeschreven, dat 
ook rekening gehouden moet worden met 
eventueel krachtens het tweede lid van dat 
artikel gestelde nadere eisen; dat als des
kundig orgaan, waaraan omtrent een bouw
aanvrage voor de toepassing van de zoge
naamde welstandsbepaling advies zal worden 
gevraagd, is aangewezen de "Dienst voor 
Gemeentewerken en Bouw- en Woningtoe
zicht Kring Maas en Waal"; dat deze Dienst 
niet kan worden aangemerkt als een bij uit
stek deskundig orgaan, tot welke bijzondere 
taak behoort het beoordelen van bouwaan
vragen met betrekking tot de "welstand"; 

dat van deze beslissing de Burgemeester 
van Beuningen in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het aan twijfel onderhevig is 
of een besluit tot wijziging van de bouwver
ordening, krachtens hetwelk het Gemeente
bestuur verplicht wordt met betrekking tot 
de toepassing van de zogenaamde welstands
bepaling het advies in te winnen van enig 
orgaan, aan de goedkeuring van de Commis
saris der provincie, waarnemende de taak 
van de Gedeputeerde Staten, is onderwor
pen; dat, nu de Commissaris der provincie 
Gelderland blijkens diens hiervoor aangehaald 
besluit implicite van oordeel is, dat zulks in
derdaad het geval is - welk oordeel slechts 
kan steunen op artikel rr, lid 1, juncto arti
kel I van de Woningwet - daartegen aange
voerd moge worden, dat het b esluit tot wijzi
ging van de bouwverordening in wezen niet 
zoals de zogenaamde welstandsbepaling zelve 
een eis stelt, waaraan bij het bouwen moet 
worden voldaan, doch door middel van een 
intern administratief voorschrift beoogt te 
bevorderen, dat een reeds in de bouwveror
dening gestelde eis - namelijk de zogenaamde 
welstandsbepaling - in acht wordt genomen; 
dat naar zijn mening een zodanig voorschrift 
steunt op artikel 168 der Gemeentewet, zo
dat de Commissaris der provincie Gelderland 
aan meergenoemd besluit zijn goedkeuring 
niet had mogen onthouden; dat, indien ech
ter artikel 11 der Woningwet op het onder
havig besluit van toepassing is, het geacht 
moet worden te zijn goedgekeurd, aangezien 
de Commissaris der provincie voornoemd 
niet vóór de afloop van de termijn, waarmede 
de beslissing werd verdaagd, zijn beslising aan 
het gemeentebestuur heeft ingezonden; dat 
immers de beslissing op het onderhavige op 
10 Februari 1943 aangeboden besluit, welke 
beslissing bij besluit van meergenoemde 
Commissaris der provincie d. d. 6 April 1943, 
Nr. 93, voor ten hoogste 2 maanden werd ver
daagd, uiterlijk op 10 Juni 1943 had moeten 
worden ingezonden, terwijl het besluit eerst 
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op rr Juni 1943 werd ingenomen; dat zelfs, 
wanneer in de artikelen 230 en 231 der Ge
meentewet als tijdstip van het " aanbieden" 
en het "inzenden' ' zouden worden-aangemerkt 
de dagen, waarop de bedoelde stukken door 
de betrokken instanties zijn ontvangen, er 
sprake is van een overschrijding van de ter
mijn, binnen welke de beslissing van de Com
missaris der provincie moet zijn genomen, 
wijl deze eerst op 15 Juni I943 ter gemeente
secretarie werd ontvangen, welke datum meer 
dan 4 maanden verwijderd is van die , waar
op het dezerzijdse besluit der provinciale 
griffie moet zijn ontvangen ; dat ten aanzien 
van de gronden, waarop de b eslissing berust, 
het volgende kan worden opgemerkt: 
a. Tegen de eerste grond, dat de nieuwe be
paling (artikel 21 bis) uit een oogpunt van 
stelselmatigheid niet in hoofdstuk III, doch 
in hoofdstuk IV, Afdeling N. der bouw
verordening dient te worden opgenomen, 
kan worden aangevoerd, dat het nieuw in 
te voegen artikei als een aan de admini
stratieve beslissing voorafgaande en een 
daarmede rechtstreeks verband houdende 
maatregel - het verband met artikel 
75 der bouwverordening t en spijt - logisch
erwijze een plaats behoort te vinden in hoofd
stuk III van de bouwverordening en niet in 
het hoofdstuk, hetwelk voorschriften bevat, 
waaraan bij het bouwen moet worden vol
daan. Overigens kan een verschil van inzicht 
omtrent de plaatsing van een artikel in een 
gemeentelijke verordening naar dezerzijdse 
mening bezwaarlijk grond opleveren om aan 
het besluit tot wijziging der bouwverorde
ning goedkeuring te onthouden. 
b. Als tweede grond voor het onthouden 
van de goedkeuring aan het besluit wordt 
door de Commissaris der provincie aange
voerd, dat daarin geen rekening wordt ge
houden met eventueel krachtens het 2 • lid 
van artikel 75 der bouwverordening gestelde 
nadere eisen. De juistheid dezer opmerking 
werd bij schrijven van 9 Juli r943 , Nr. 1390 
erkend. Zij is echter van ondergeschikte 
betekenis, vooral daar nog geen " nadere eisen' 
krachtens artikel 75, lid 2, gesteld zijn. Deze 
commissie kan naar het wil voorkomen geen 
grond opleveren tot het onthouden der goed
keuring. 
c. Tenslotte wordt als bezwaar tegen het 
dezerzijds genomen besluit door de Commis
sarisder provincie aangevoerd, dat de "Dienst 
van Gemeentewerken en Bouw- en Woning
toezicht kring Maas en Waal" niet als een bij , 
uitstek deskundig orgaan kan worden aange
merkt, tot welks bijzondere t aak behoort het 
beoordelen van bouwaanvragen met betrek
king tot de welstand. 

Naar dezerzijdse mening v ordert noch een 
wettelijk voorschrift noch ook het algemeen 
belang, dat alle bouwaanvragen in een kleine 
plattelandsgemeente door een bij uitstek 
deskundig orgaan aan de welstandsbepaling 
getoetst worden. Normale deskundigheid is 
in ieder geval voldoende voor de beoordeling 
van de minder belangrijke en onbelangrijke 
aanvragen om bouwverguning. Deie aan
vragen vormen de overgrote meerderheid en 
een normale deskundigheid mag zonder meer 
verondersteld worden bij een elf landelijke 
gemeenten omvattende "Dienst" , welks direc-
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teur benoemd is met goedkeuring van de Com
missaris der provincie Gelderland, de Inspec
teur van de Volkshuisvesting te Arnhem ge
hoord. De sporadisch binnenkomende be
langrijke bouwaanvragen werden en zullen 
ook in de toekomst aan de Gelderse Schoon
heidscommissie worden voorgelegd, gelijk 
aan de Commissaris dezer provincie schrift e
lijk werd toegezegd. Het inschakelen van deze 
commissie bij alle bouwaanvragen zonder 
uitzondering moet tot ernstige vertraging 
in de afdoening leiden, terwijl bovendien elke 
waarborg ontbreekt, dat op onbelangrijke 
punten door deze commissie de nodige soe
pelheid zal worden betracht; 
Overwegende ten aanzien van de vraag, of 
het besluit van de burgemeester tot vast
stelling van het onderhavige voorschrift der 
bouwverordening aan goedkeuring is onder
worpen, dat ingevolge artikel r, eerste lid, 
der Woningwet de gemeenteraad voorschrif
ten vaststelt betreffende de eisen, waaraan 
moet worden voldaan onder andere bij het 
bouwen van woningen en bij het geheel of 
voor een gedeelte vernieuwen of veranderen 
of het uitbreiden van woningen; dat het on
derhavige voorschrift inderdaad de bedoelde 
eisen inzake woningbouw betreft , zodat het 
is te beschouwen als een voorschrift , als be
doeld in artikel r der Woningwet; 
dat dus het genoemd besluit van de burge
meester van Beuningen ingevolge artikelr r, 
eerste lid , der Woningwet aan goedkeuring 
is onderworpen; 

Overwegende ten aanzien van de vraag, 
of het meergemeld besluit van de burge
meester krachtens artikel 23r der Gemeen
tewet in verband met artikel r r , eerste lid, 
der Woningwet moet worden geacht te zijn 
goedgekeurd, dat dit besluit ter provinciale 
griffie is ingekomen op r2 Februari I 943, en 
derhalve op die datum is aangeboden; 

dat de gestelde termijn als gevolg van de 
verdaging van de beslissing vier maanden 
bedroeg; 

dat niet weersproken is, dat het bestreden 
besluit van de Commissaris vóór r3 Juni 
r943 aan de burgemeester is verzonden; 

dat dus de gestelde termijn is in acht ge
nomen; 

dat daaraan niet afdoet, dat het besluit 
van de Commissaris eerst op IS Juni daaraan
volgende, dus na het verstrijken van de ter
mijn van vier maanden, de burgemeester 
heeft bereikt , aangezien artikel 231 der Ge
meentewet spreekt van het inzenden door 
Gedeputeerde Staten (Commissaris) en niet 
van het ontvangen door het gemeentebestuur; 

dat derhalve het besluit van de burgemees
ter niet kan geacht worden, krachtens de 
genoemde wetsbepalingen te zijn goedge
keurd, zodat op de hoofdzaak moet worden 
beslist; 

Overwegende ten aanzien van de zaak 
zelve, dat weliswaar blijkens de overgelegde 
stukken de Dienst, die ingevolge het onder
havige nieuwe artikel gehoord moet worden, 
niet bij uitstek deskundig met betrekking tot 
welstandseisen kan heten, zodat het nut de
zer verplichte raadpleging niet sterk spreekt , 
doch dat hierin geen voldoende reden is ge
legen, de goedkeuring aan de genoemde be
paling te onthouden; 
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dat zulks te minder het geval is, wijl, naar 
verwacht mag worden, de bedoelde Dienst 
zich in voorkomend geval zo nodig met de 
Gelderse Schoonheidscommissie zal verstaan 
en ook voor het overige een practisch bevre
digende regeling te dezer zake zal worden 
verkregen; 

dat evenmin op goede grond bezwaar tegen 
de goedkeuring van het besluit kan worden 
gemaakt uithoofde van de plaats, waar de 
nieuwe bepaling in de bouwverordening is 
ingev oegd, alreeds omdat in Hoofdstuk III, 
bevattende voorschriften onder andere be
treffende de vergunning tot bouwen, een voor
schrift , hetwelk b ij het totstandkomen van 
de beslissing op een aanvrage ener bouwver
gunning in a cht dient te worden genomen, 
niet misplaatst mag worden geacht; 

dat het voorts nog wel de voorkeur zou 
hebben verdiend, indien de onderhavige be-
9aling tevens op krachtens het voorschrift 
van a rtikel 75, 2 • lid, der verordening vast te 

1947 

stellen nadere welstandseisen betrekking zou 
hebben gehad, doch dat, mede in aanmer
king genomen dat dergelijke nadere eisen 
nog niet zijn vastgesteld, dit bezwaar niet 
voldoende weegt om de gevraagde goedkeu
ring te onthouden; 

dat derhalve het besluit van de burgemees
ter alsnog v oor goedkeuring in aanmerking 
dient te worden gebracht; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van de Commissaris der provincie Gelder
land aan het voornoemd besluit van de bur
gemeest er der gemeente Beuningen van ro 
Februari 1943, Nr. 390, alsnog goedkeuring 
te verlenen. 

De Minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting is belast met de uitvoering van 
dit besluit. 

( A . B.) 
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Luttenberg's Chronologische Verzameling 1948 

3 Januari z948. KONINKLIJK BESLUIT 
(Woningwet art. 36). 

Wijziging van een uitbreidingsplan, 
waarmede belangrijke stedebouwkun
dige verbeteringen worden verkregen, 
kan niet afstuiten op het bezwaar, dat 
die wijzigingen worden aangebracht op 
de basis van door de bezetter bewerk
stelligde afbraken. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

G. H. Vlieg en 31 anderen, eigenaren van 
in de gemeente Haarlem gelegen gronden, 
tegen het besluit van Gedeputerde Staten 
van Noord-Holland van 19 Februari 1947, 
Afdeling 1, No. 223, tot goedkeuring van een 
(partieel) uitbreidingsplan c. a van de ge
meente Haarlem; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
26 November 1947, No. 1806 ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting a. i. van 
24 December 1947, 
No. 35672 M/PBR, Afdeling Juridische Zaken 

0. dat de tijdelijke raad der gemeente 
Haarlem bij besluit van 20 Maart 1946 heeft 
vastgesteld het uitbreidingsplan "omgeving 
Kleverlaan", omvattende het gedeelte dier 
gemeente, begrensd door de spoorbaan 
Haarlem-Velsen, de Willem-van-Outhoorn
laan, de Delft en de zuidelijke grens van het 
perceel kadastraal bekend sectie G. No. 
2680; 

dat, nadat G. H. Vlieg en 31 anderen te
gen dit plan bij Gedeputeerde Staten van 
Noord-Holland bezwaren hadden ingediend, 
dit college bij zijn besluit van 19 Februari 
1947, Afdeling 1, No. 223 het plan ongewij
zigd heeft goedgekeurd, zulks op de overwe
gingen, dat de reclamanten zowel schrifte
lijk, als mondeling, tegen het bovenbedoelde 
raadsbesluit hebben aangevoerd, dat door 
de raad daarbij gebruik is gemaakt van het 
feit, dat hun aan de Kleverlaan gelegen per
celen door de Duitsers zijn gesloopt, om de 
aldus geschapen feitelijke toestand in een 
uitbreidingsplan vast te leggen en hun de 
mogelijkheid te ontnemen hun percelen op 
de vroegere plaatsen te kunnen herbouwen, 
waardoor zij aanzienlijke schade zullen lijden; 
dat toch weliswaar door de gemeente andere 
gronden voor de herbouw van hun percelen 
zijn aangewezen, doch dat deze gronden 
geenzins zo gunstig waren gelegen als die 
van de Kleverlaan, waarop hun woningen 

vóór de sloping hebben gestaan; dat, al moge 
wellicht uitoefening van de herbouwplicht 
mogelijk zijn, zowel door overdracht als door 
het vervullen daarvan op een andere plaats, 
hier niettemin onzekerheid bestaat in ver
band met de eis van nadere goedkeuring 
door de desbetreffende instanties van de 
Wederopbouw; dat, in het midden gelaten 
of, bij onteigening van hun gronden, waarin 
zich nog slechts fundamenten bevinden, met 
toepassing van artikel 92 der Onteigenings
wet volledige schadeloosstelling voor het 
verlies van hun huizen zal worden toegekend, 
in ieder geval geen vergoeding zal worden 
genoten voor het belangrijke renteverlies, 
dat de reclamanten lijden als gevolg van het 
onderhavige uitbreidings plan en de daar
door ontstane stagnatie in de uitvoering van 
hun herbouwplannen; dat op grond van een 
en ander wordt verzocht aan het bovenbe
doelde uitbreidingsplan de goedkeuring te 
onthouden, subsidiair, aan de gemeente de 
verplichting op te leggen de in uitzicht ge
stelde onteigening van de gronden, voor de 
uitvoering van het uitbreidingsplan vereist, 
binnen veel kortere tijd dan twee jaren aan 
te vangen en voorts de gemeente te verplich
ten ook de schade wegens renteverlies te ver
goeden; dat daartegenover door en vanwege 
burgemeester en wethouders is aangevoerd, 
dat de desbetreffende ambtenaren der ge
meente geen pogingen onbeproefd hebben 
gelaten om amovering van de onderhavige 
percelen destijds te voorkomen, doch in het 
onvermijdelijke moest worden berust, toen 
de afbraak begon, terwijl de bewoners nog 
in de woningen verbleven; dat evenwel, nu 
de sloping eenmaal een feit is geworden, met 
dat feit, eenvoudig rekening is te houden en 
bezwaarlijk kan worden meegewerkt tot het 
herstellen van een toestand, die stedebouw
kundig niet verantwoord zou zijn; dat, daar 
te Haarlem naar evenredigheid slechts wei
nig gesloopt is, dit feit in het bijzonder de 
aandacht trekt, doch dat evenals in andere 
gemeenten, waar op grote schaal de herbouw 
op de plaatsen, waar de woningen stonden, 
is uitgesloten, ook hier het algemeen belang 
voor de persoonlijke belangen van reclaman
ten behoort te gaan; dat hetgeen door recla
manten met betrekking tot de herbouw
plicht is opgemerkt, niet juist kan worden 
geacht, wijl de herbouwplicht inderdaad zo
wel elders kan worden uitgeoefend als kan 
worden overgedragen, terwijl vrees, dat de 
Wederopbouw hier een spaak in het wiel zal 
steken, geheel ongemotiveerd kan worden 
geacht; 
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dat, wat de schadevergoeding bij ontei
gening betreft , daarin uiteraard niet het 
eventueel renteverlies kan worden begrepen, 
aangezien dit niet een gevolg is van het uit
breidingsplan ; dat overigens de gemeente 
bereid is snel tot onteigening over te gaan, 
indien zulks inderdaad noodzakelijk mocht 
blijken, in verband waarmede wordt opge
merkt , dat de gemeente bereids tot aankoop 
van één perceel is overgegaan, terwijl zij 
gaarne bereid is tot minnelijke aankoop van 
de andere percelen mede te werken ; dat de 
gemeente aan de belanghebbenden inder
daad alleszins aannemelijke gronden voor 
de herbouw van hun percelen heeft aange
boden, doch dat het vasthouden aan de gron
den langs de Kleverlaan reclamanten heeft 
weerhouden op die aanbiedingen in te gaan; 
dat tenslotte stedebouwkundige eisen het 
onmogelijk maken de lintbebouwing op de 
huidige terreinen te doen herrijzen; dat zij, 
Gedeputeerde Staten, ten aanzien van het 
plan en de daartegen ingediende bezwaren 
van oordeel zijn, dat uit de ambtelijk ver
kregen berichten is komen vast te staan, dat 
door het onbebouwd laten van de terreinen, 
waarop eertijds de thans ges loopte woningen 
aanwezig waren, een belangrijke stedebouw
kundige verbetering wordt verkregen; dat 
in deze omstandigheden het persoonlijke 
belang van reclamanten, dat wellicht ge
diend zou zijn met herbouw van hun per
celen op de vroegere plaats, voor het alge
meen belang moet wijken, terwijl als gevolg 
van de toezegging van de zijde van het ge
meentebestuur, dat tot spoedige uitvoe
ring van het onderhavige uitbreidingsplan 
zal worden overgegaan, kan worden aange
nomen, dat hun financiële belangen vol
doende in het oog worden gehouden; dat op 
grond van een en ander in het door recla
manten aangevoerde geen aanleiding kan 
worden gevonden aan het bovenbedoelde 
uitbreidingsplan de goedkeuring te onthou
den; dat, wat het subsidiaire verzoek betreft, 
omtrent het opleggen van de verplichting 
tot vergoeding van renteverlies, een zoda
nige verplichting uiteraard gaat buiten de 
bevoegdheid van Gedeputeerde Staten; 

dat G. H. Vlieg en 31 anderen van het be
sluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
beroep zijn gekomen, aanvoerende, dat een 
belangrijke stedebouwkundige verbetering 
door het nalaten der herbebouwing niet ver
kregen wordt; dat de gemeente zich slechts 
voorstelt, aan weerszijden van de Kleverlaan 
ongeveer 20 m diepte aan een bestaand of 
in orde te maken sportterrein, respectieve
lijk ijsbaan, bij te trekken, hetgeen geen rol 
speelt tegenover de vele bestaande sport
velden en 3 ontworpen sportterreinen van 
totaal 64 ha oppervlakte; dat de mogelijke 
aanleg van een tunnel onder de spoorbaan, 
die de Haarlemse en de Bloemendaalse Kle
verlaan snijdt, door de herbebouwing in het 
geheel niet in het gedrang komt; dat de 
Haarlemse Kleverlaan daar ter plaatse ruim 
breed is; dat het juist de Bloemendaalse 
Kleverlaan is, die door verkoop of onteige
ning van gronden verbreed zou moeten wor
den, daar de assen der beide weggedeelten 
ter plaatse niet k loppen; dat, voorzover met 
een stedebouwkundige verbetering bedoeld 

wordt de verkrijging van een ononderbroken 
groenstrook, zij het onjuist achten, dat aan 
dergelijke visie onder de huidige omstandig
heden de bestaande woningnood onderge
schikt gemaakt wordt ; dat een aantal van 
So huizen meer of minder in een aan bouw
terrein bepaald arme stad als Haarlem hun 
een belangrijker vraagstuk lijkt bij een al
daar bestaand tekort van 3000 woningen en 
huisvestingsmoeilijkheden van 11 .ooo geéva
cueerden en gerepatrieerden; dat zij in ver
band met het voorgaande het algemeen be
lang beter gediend achten met herbouw; dat 
hun persoonlijk belang zeer zeker deze her
bouw op de oude plaats vordert; dat de hun, 
v oor herbouw, door de gemeente aangebo
den gronden alle in Haarlem-Noord liggen· 
dat dit een stadsgedeelte op zichzelf is, ve~ 
van het Centrum verwijderd; dat zij het niet 
redelijk achten, dat zij met verwijzing naar 
deze gronden genoegen zouden moeten nemen; 
dat deze gronden niet gelijkwaardig met de 
hunne zijn , en deze ongelijkwaardigheid 
financieel stee?s ee_n rol _zal blijven spelen; 
dat een spoedige u1tvoenng van het uitbrei
dingsplan dit niet kan ondervangen; dat zii 
t egenover hun m eerwaardige gronden dè 
aangeboden minderwaardige gronden niet 
,,alleszins aannemelijk" achten; dat lintbe
bouwing een gesloten b'!bouwing is op een 
terrein, dat voor de stichting van een woon
wijk niet geschikt is; dat, intussen, voordat 
hun huizen afgebroken werden, de gemeente 
reeds zelf begonnen was met de bebouwing 
van dit terrein, namelijk aan de noordzijde 
ten zuiden van de Willem-van-Outhoornlaan; 
dat althans dit terrein daar voor bebouwing 
bestemd was; dat de breedte over de ont
worpen bouwblokken daar I 1 sm tegenover 
155m over hun afgebroken percelen is; dat 
deze bebouwing ook verder voortgezet zou 
zijn, zuidwaarts tot over het terrein, waar 
de gemeente thans grond voor een zwemin
richting gekocht heeft; dat dit alles duide
lijk uit de bijgevoegde toelichting tot het 
nieuwe uitbreidingsplan, en uit de bijgevoeg
de toelichting blijkt; dat, wat destijds niet 
te smal was voor bebouwing, nu na de 
afbraak van hun huizen te smal geacht 
wordt; dat zij hiermede de onjuistheid van 
dit punt aangetoond achten; dat, samen
vattend, zij het als gedeputeerde be
langhebbenden niet juist achten, dat in 
het algemeen gesproken gemeentelijke uit
breidingsplannen maar al te gaarne op de 
bassis van vijandelijke afbraken gewijzigd 
worden; dat in dit bijzonder geval hiervoor 
geen steekhoudende motieven bestaan, ter
wijl de particuliere belangen er door geschaad 
worden; dat ook voor de gemeente Haarlem 
het onderhavige uitbreidingsplan ernstige 
financiële offers zou betekenen; dat zij den
ken aan het geschikt maken van hun ter
reinen voor sportterrein en aan de bestaande 
fundamenten, waarvoor een regeling zou moe
ten worden getroffen; dat de gemeente Haar
lem tot en met 1945 een totaal tekort van 
f 9.360.000 heeft; dat het begrotingstekort 
van 1947 f 4.250.000 bedraagt; 

dat Mevrouw L. J. de Boer, geboren Spits 
en 12 anderen, eigenaren van de ondergron
den der afgebroken percelen, aan het be
roepschrift adhaesie hebben betuigd; 
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0. dat de door Gedeputeerde Staten goed
gekeurde wijziging van het uitbreidingsplan 
der gemeente Haarlem blijkens de ingewon
nen ambtsberichten een belangrijke stede
bouwkundige verbetering betekent, daar het 
onderwerpelijke terrein meer geschikt is voor 
sportdoeleinden dan voor woningbouw en de 
voormalige bebouwing in dit gebied een sto
rend element vormde; 

dat de appellanten weliswaar aanvoeren, 
dat het bezwaar ontmoet om, zoals hier is 
schied, een uitbreidingsplan te wijzigen op de 
basis van door de bezetter bewerkstelligde 
afbraken, doch dat dit bezwaar niet opgaat, 
daar stedebouwkundige verbeteringen niet 
mogen worden tegengehouden met een be
roep op het feit, dat daarbij wordt uitge
gaan van door de bezetter aangebrachte ver
anderingen in de plaatselijke toestand; 

dat de appellanten voorts de wijziging van 
het plan in strijd achten met het algemeen be
lang, omdat daardoor het vraagstuk van de 
woningnood zou worden bemoeilijkt, doch 
dat ook dit bezwaar niet opgaat, aangezien 
de oplossing van dit vraagstuk niet zozeer 
belemmerd wordt door een tekort aan bouw
grond, alswel door schaarste aan materialen 
en gebrek aan geschoolde arbeidskrachten; 

dat de appellanten vervolgens hun eigen 
belangen door de wijziging van het plan ge
schaad achten, doch dat uit de overgelegde 
stukken blijkt, dat de gemeente andere gron
den beschikbaar heeft gesteld, en voorts 
bereid is, zodra het plan definitief is vastge
steld, tot aankoop en zo nodig tot onteige
ning der gronden over te gaan; 

dat de appellanten nog aanvoeren, dat de 
aangeboden in Haarlem-Noord gelegen gron
den verder van het centrum der stad verwij
derd zijn, doch dat blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten deze grotere afstand geen 
ernstig bezwaar oplevert, daar dit stads
gedeelte over goede communicatiemiddelen, 
zowel met het centrum als met andere ge
meenten, beschikt; 

dat dan ook met Gedeputeerde Staten moet 
worden geoordeeld, dat de belangen van de 
appellanten voldoende in het oog zijn gehou
den; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd ; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Wederopbouw en 

Volkshuisvesting is belast enz. 
A.B. 

5 Januari z948. KONINKLIJK BESLUIT 
(Lager Onderwijswet 1920, art. 72). 

Nu is komen vast te staan, dat de 
verwarmingsketel, voor welks vervan
ging medewerking wordt gevraagd, in 
onbruikbare toestand is geraakt tenge
volge van het bevriezen van ketelwater 
in de winter 1944-1945, toen het school
gebouw als gevolg van de beschieting 
van Blerick reeds geruime tijd verla
ten was, en van enige nalatigheid van 
de zijde van het schoolbestuur ten aan
zien van het aftappen van water niet 

kan worden gesproken, en aangenomen 
moet worden, dat de normale levens
duur van de ketel deswege met een 
derde deel is verminderd, bestaat er 
aanleiding op grond van art. 72 een 
derde der vernieuwingskosten te ver
goeden. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Kerkbestuur der Rooms-Katho
lieke Parochie van de Heilige Antonius v an 
Padua te Blerick tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Limburg van 7 Septem
ber 1946, r e afdeling, N°. B. 12-713, tot on
gegrondverklaring van het beroep van appel
lant tegen het besluit van de raad der gemeen
te Venlo van 6 Maart 1946, 4e afdeling, N°. 5, 
waarbij afwijzend is beschikt op zijn aanvrage 
om overeenkomstig artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920 medewerking te verlenen 
voor de aanschaffing van een nieuwe verwar
mingsketel en de verandering van het rook
kanaal der stookinrichting ten behoeve van 
de school voor buitengewoon lager onderwijs 
te Blerick ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 December 1947, N°. 1513; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 December 1947, no. 47944, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0: dat de raad der gemeente Venlo bij zijn 
besluit van 6 Maart 1946 afwijzend heeft be
schikt op het verzoek van het bestuur der 

' bijzondere Rooms-Katholieke jongensschool 
St. Lambertus te Blerick om medewerking 
ingevolge artikel 72 der Lager-Onderwijs 1920 
voor de aanschaffing van een nieuwe verwar
mingsketel en een verandering van het rook
kanaal der stookinrichting; 

dat dit besluit steunt op de overweging, 
dat uit de bewoordingen van het verzoek, 
alsmede uit een ingesteld deskundig onder
zoek is gebleken, dat het defect aan de ver
warmingsketel te wijten is aan slijtage en dat 
voor beschikbaarstelling van gelden voor de 
kosten van vernieuwing derhalve geen mede
werking ingevolge genoemd wetsartikel kan 
worden verleend, aangezien deze kosten zijn 
te beschouwen als onderhoudskosten, welke 
uit de exploitatievergoeding dienen te wor
den bestreden ; 

dat, nadat voormeld schoolbestuur van 
dit besluit bij Gedeputeerde Staten der pro
vincie Limburg in beroep was gekomen, dit 
college b ij zijn besluit van 7 September 1946, 
1° afdeling N°. B. 12713, het beroep onge
grond heeft verklaard, op de overwegingen, 
dat volgens de door het gemeentebestuur 
van Venlo overgelegde rapporten van de 
Directeur van Gemeentewerken aldaar het 
defect aan de oude verwarmingsketel is toe 
te schrijven aan de ouderdom van die ketel 
en derhalve te wijten is aan slijtage; dat on
der deze omstandigheden de kosten van ver
nieuwing naar het oordeel van dit college zijn 
aan te merken als onderhoudskosten, welke 
dienen te worden bestreden uit de vergoe
ding ex artikel 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, zodat de raad de ingevolge artikel 72 
der wet gevraagde medewerking terecht heeft 
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geweigerd; dat de raad weliswaar geen af
zonderlijke beslissing heeft genomen op het 
in de aanvraag vervatte verzoek om tevens 
gelden beschikbaar te stellen voor de in ver
band met de vernieuwing van de ketel nood
zakelijke verandering van het rookkanaal 
der stookinrichting, doch dat deze werkzaam
heden in een zó nauw verband staan met het 
plaatsen van de nieuwe ketel, dat bij weige
ring van de gelden hiervoor de bijkomende 
kosten geacht moeten worden eveneens te 
zijn geweigerd; dat dan ook, al moet worden 
erkend, dat het beter geweest was, indien de 
gemeenteraad zich uitdrukkelijk ook over 
de bijkomende kosten had uitgesproken, naar 
hun oordeel appellant in dit geval bezwaar
lijk aanspraak kan doen gelden op toepassing 
van artikel 76, 1• lid, der Lager-onderwijswet 
1920; 

dat de appellant van dit besluit van Ge
deputeerde Staten bij ons in beroep is geko
men, aanvoerende, dat uit een op zijn ver
zoek door twee deskundigen ingesteld onder
zoek gebleken is, dat het defect van de oude 
verwarmingsketel te wijten is aan bevriezing; 
dat deze bevriezing zich heeft voorgedaan 
tijdens de periode, waarin hij in verband met 
de oorlogsomstandigheden geëvacueerd was 
en hij niets heeft kunnen ondernemen, ten
einde deze schade te voorkomen ; dat , zo 
deze schade al niet is aan te merken als oor
logsschade, hier toch ook geenszins sprake is 
van normale slijtage, maar van schade, ont
staan door een plotseling inwerkende, van 
buiten komende en onafwendbare oorzaak; 
<lat in beide gevallen herstel kan plaats vin
den overeenkomstig het bepaalde in artikel 
72 der wet; dat immers reeds verschillende 
malen door beroepsinstanties, hetzij impli
ciet, hetzij expliciet, onder andere b ij beslis
sing van Gedeputeerde Staten van Overijssel 
van 20 Juni 1939, is beslist, dat de kosten 
van herstel van branschade langs de weg van 
.artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 ver
goed kunnen worden en niet valt in te zien, 
waarom, als de schade door een ander toeval, 
hetzij oorlogschade, hetzij bevriezing, ver
oorzaakt is, de kosten niet langs die weg ver
goed kunnen worden; dat Gedeputeerde Sta
ten van Limburg zonder enige motivering 
de door twee deskundigen gestaafde mede
deling van hem, appellant, dat de schade van 
de kete_l aan bevriezing te wijten is, terzijde 
hebben gelegd en slechts waarde hechten aan 
de rapporten van de Directeur van Gemeen
tewerken te Venlo; dat voorts de raad der 
gemeente Venlo niet heeft beslist op het ver
zoek van hem, appellant, om gelden beschik
baar te stellen voor een verandering van het 
rookkana<).l der stookinrichting; dat de raad 
derhalve, nu drie maanden na de indiening 
der aanvrage verstreken zijn; volgens het 
b epaalde in artikel 76, eerste lid, der Lager
Onderwijswet 1920 geacht wordt voor deze 
voorziening medewerking te hebben verleend; 
dat uit de omstandigheid, dar deze werkzaam
heden in nauw verband staan met de vernieu
wing van de ketel, geenszins volgt, dat de wei
. gering van de medewerking voor,deze laatste 
voorziening die voor de eerstgenoemde in 
zich sluit, zoals door de Gedeputeerde Staten 
overwogen wordt; dat immers het verande
ren van het rookkanaal, ook al zou de ver-

nieuwing van de ketel ten laste van de ver
goeding ex artikel 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920 moeten geschieden, is en blijft ver
andering van inrichting van het schoolge
bouw, waarvoor een beroep kan gedaan wor
den op artikel 72 der wet en waarvoor mede
werking moet verleend worden, ook al zou 
die voor het vernieuwen van de ketel terecht 
geweigerd kunnen worden; dat de raad der
halve een afzonderlijke beslissing had moeten 
nemen op het verzoek van hem, appellant, 
de gelden voor verandering van het rookka
naal beschikbaar te stellen; dat echter, mocht 
dit anders zijn, de medewerking voor deze 
voorziening ten onrechte geweigerd is en Ge
deputeerde Staten alsnog hadden moeten be
slissen, dat de gelden hiervoor beschikbaar 
worden gesteld; 

0. dat uit nader op verzoek van de Afde
ling van de Raad van State, voor de Geschil
len van Bestuur, ontvangen ambtsberichten 
is gebleken, dat de ketel in onbruikbare toe
stand is geraakt tengevolge van het bevrie
zen van het ketelwater in de winter 1944-
1945, toen het schoolgebouw reeds geruime 
tijd verlaten was; 

dat, eveneens blijkens de evenbedoelde 
ambtsberichten, het schoolgebouw op 3 Sep
tember 1944, bij het begin van de beschieting 
van Blerick, plotseling en snel moest worden 
ontruimd, en dat van enige nalatigheid van 
de zijde van het schoolbestuur ten aanzien 
van het aftappen van water niet kan worden 
gesproken; 

dat voorts op grond van deze ambtsberich
ten moet worden aangenomen, dat de ver
nielde ketel, welke in 1929 is aangeschaft, nog 
een aantal jaren in gebruik had kunnen blij
ven, indien bovenvermeld euvel zich niet had 
voorgedaan, zodat het schoolbestuur voor 
een ontijdige vernieuwing wordt geplaatst; 

dat de normale levensduur van de ketel 
deswege met een derde deel is verminderd, 
zodat er aanleiding bestaat op grond van ar
tikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 een 
derde der vernieuwingskosten te vergoeden; 

dat naar ons oordeel termen aanwezig zijn 
bovendien de kosten van de extra-voorzie
ning, bestaande in een verandering van het 
rookkanaal, welke verandering onvermijde
lijk was in verband met het t ijdelijk in gebruik 
nemen van een ander ketel type, te vergoeden; 

dat mitsdien het bestreden besluit niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten van de provincie 
Limburg van 7 September 1946, 1• afdeling, 
N°. B. 12-713, te bepalen, dat door de raad 
der gemeente Venlo de gevraagde medewer
king voor het aanschaffen van een nieuwe 
ketel en het .veranderen van het rookkanaal 
der stookinrichting van de Rooms-Katho
lieke jongensschool St. Lambertus, te Blerick, 
alsnog moet worden verleend, evenwel niet 
dien verstande, dat de kosten van het aan
schaffen van de ketel slechts voor een derde 
deel zullen worden vergoed . 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

A.B. 

2 
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6 Januari 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Alg. Rijksamb
tenarenreglement art. 80.) 

Deze bepaling laat wel toe, dat ande
r en dan de t ot schorsing en ontslag be
voegde autoriteiten bevoegd worden 
verklaard tot h et opleggen van discipli
naire straffen, doch deze bevoegdheid 
zal moeten berusten op een algemeen 
verbindend voorschrift en kan niet be
rusten op een delegatiebesluit, dat niet 
op een zodanig voorschrift steunt. 

De Algemeen Inspecteur van Rijks
politie was daarom niet bevoegd zijn 
strafbevoegdheid te delegeren aan de 
Commandanten der gewesten en distric
t en Rijkspolitie. 

Uitspraak in zake: 
J. , wonende te B., eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie t e 
's-Gravenhage, gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van h et twistgeding: 
0. dat op 6 Jan. 1947 het navolgende stuk 

is opgemaakt: 
.,De Commandant van het Gewest 's-Gra

venhage de r Rijkspolitie straft namens den 
Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie den 
Opperwachtmeester J. , Commandant van 
h et detachement d er Rijkspolitie te W., m et 
ingang van 6 Jan. 1947, overeenkomstig h et 
gestelde in art. 81c van h et Algemeen Rijks
ambtenarenreglement m et beperking van 
h et r echt op een jaarlijksche vacantie met 
vijf dagen. 

.,Straf reden: 
"Twee onderofficieren, die in opdracht 

van den Gewestcommandant op zijn deta
ch em ent kwamen , tegengewerkt, althans 
niet medegewerkt om de uitvoering van hun 
opdracht mogelijk t e maken; bovendien 
zich hatelijk t egen deze collega's uitgelaten, 
door hun optreden enkele malen als S.D. 
manieren t e kwalificeeren. 

"Op deze strafoplegging h eeft betrekking 
h et rapport van de Opperwachtmeesters 
M. M. van Straalen en R. Postma van 18 
Dec. 1946 en de schriftelijke verantwoor
ding van den Opperwachtmeester J. van 
28 Dec. 1946. 

"Van dit besluit staat binnen 30 dagen na 
ontvangst beroep open bij het ambtenaren
gerecht t e Rotterdam. 

.,De Algemeen Insp. v. Rijkspolitie, 
Namens dezen, 

De Gewestcommandant, 
De Kolonel, 

w.g. H. G. van Everdingen."; 
0. dat h et Ambtenarengerecht te Rotter

dam bij uitspraak van 13 Aug . 1947, naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen, het 
t egen voormeld besluit door J., voornoemd, 
ingestelde beroep ongegrond heeft ver
k laard; 

0 . dat Mr. F. C. R. Drossaart Bentfort, 
voornoemd, als gemachtigde van eiser , te
gen deze uitspraak tijdig in hoger beroep 
is gekom en en bij beroepschrift op de daar-

in aangevoerde gronden de Raad verzoekt 
de beslissing - bedoeld zal zijn de uit
spraak - waarvan appèl te vernietigen en 
h et bestreden besluit nietig t e verklaren; 

0. dat de Inspecteur-Generaal der Rijks
politie bij contra-m emorie op de daarin aan
gevoerde gronden kennelijk heeft bedoeld 
t e concluder en tot bevestiging der aange
vallen uitspraak; 

In r echte : 
0. dat de aangevallen uitspraak als pro

cespartij vermeldt de Inspecteur-Generaal 
der Rijkspolitie te 's-Gravenhage, doch 
hiermede geen andere a utoriteit is bedoeld. 
dan de Algemeen Inspecteur van Rijkspo
litie voornoemd, aan wie volgens art. 3 van 
h et Rangenbesluit Politiepersoneel, K. B. 
van 30 N ov. 1946, S. n o. G 339, de "rang" 
van Inspecteur-Generaal is verleend; 

0. dat eiser als een zijner grieven t egen. 
de beroepen uitspraak heeft aangevoerd, 
dat de h em bij h et bestreden besluit opge
legde straf is gegeven door een onbevoegde. 
autoriteit, aangezien op h em, die oorspron
kelijk h eeft behoord tot h et personeel d er 
Rijksveldwacht, de vóór 15 Mei 1940 be
staande, op de Rijksveldwacht betrekking 
hebbende, bepalingen wederom van toepas
sing zijn geworden, zodat hij had behoren 
t e zijn gestraft, h etzij door een districts
commandant der Rijksveldwacht, h etzij door 
een procureur-generaal-fungerend directeu r
van politie; 

0. dat deze grief echter moet worden 
verworpen, nu immers ingevolge art. 1, 
aanhef en sub a, van h et, kracht van wet 
bezittende, Politiebesluit 1945, eiser, sinds. 
1 Maart 1943 hoofdwachtmeester der staats
politie en laatstelijk daarvoor behoord heb
bende tot het corps der marecha ussee, ex 
lege deel ging uitmaken van het corps. 
Rijkspolitie, zulks met ingang van 11 Nov_ 
1945, op welke datum h et Politiebesluit 
1945 in werking is getreden, zodat t en tijde 
van h et bestreden besluit, toen h et Politie
ambtenarenreglement nog niet tot stand 
was gekomen, h et Algemeen Rijksambte
narenreglement op eiser van toepassing: 
was; 

0. dat eiser vervolgens als grief t egen de: 
beroepen uitspraak h eeft aangevoerd, dat 
h et vermelde strafbesluit ingevolge h et be
paalde in art. 80 van het Algemeen Rijks-• 
ambtenarenreglement had moeten zijn ge
nomen door de Algemeen Inspecteur van 
Rijkspolitie, zijnde toch deze functionaris. 
in art. 2, lid 3, aanhef en sub b, van h et 
Politiebesluit 1945 aangewezen als het tot 
ben oemen, schorsen en ontslaan van amb
t enaren a ls eiser bevoegde gezag, t erwijl de 
Algemeen Inspecteur niet bevoegd is voor
melde bevoegdheid te delegeren, zodat de in. 
h et rondschrijven van voormelde Inspec
t eur-Generaal, d.d. 9 Aug. 1946, nr. 741/574, 
Afd. I, vervatte delegatie - dat aan h et 
personeel beneden de rang van officier de 
tuchtstraffen, genoemd in art. 81, lid 1, sub. 
a, b, c en d van het Algemeen Rijksambte
narenreglemen t, door de commandanten der 
gewesten en der districten Rijkspolitie kun
nen worden opgelegd, zulks in h et belang 
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van een snelle a fdo ening - r echtskracht 
mist ; 

0. da t in de contra-m emorie dienaan
gaande het volgende is opgemerkt: 

"Vooruitlopende op de toen in bew erking 
zijnde regeling t en aanzie n van de delegatie 
der stra fbevoegdheid in het "Politietucht
reg lement" h eeft ondergetek ende m et m ach
tiging va n de Minister van Justitie in zijn 
in afschrift hierbij overgelegde aanschrij
ving va n. 9 Aug ustus 1946, Afd. I no. 741/ 
574 goedgek eurd, da t, in ver band m et de 
handha ving va n de tucht in het Corps 
Rijks politie in militaire t rant, zoals voor 
geschrtiven in. a rt. 2 lid 2 va n h et Politie 
besluit 1945, door de Comma nda nten der 
Gew est'3n en der Dis trict e n Rijkspolitie na 
m ens onder getekende in geva llen va n 
plichtsverzuim van niet-erns tige aar d de 
lichtste s t raffen aan per soneel beneden de 
ran g van Officier kunnen worden opg·e
legd. 

Blijkens de laatste 2 a linea's van deze 
aanschrijving k a n hier niet gesproken wor
den van een delegatie der stra fbevoegdh eid, 
doch wa s en bleef onder get ek ende de ver
a ntwoordelijke str afoplegger en tra den de 
genoemde onder commanda nten da n feite 
lijk a ls scribenten voor onderget ek ende 11p. 

De s t r afbeschikking dd. 6 J a nuari 1947 
is dan. ook geh eel in over eens t emming m et 
de voor schriften der aanschrijving ger edi
g eerd. 

Onder get ek ende moet voorts de stelling 
verwer pen, als zoude aan zijn circula ire 
va n 9 Au g us tus 1946 geen r echtskracht 
toekomen, daar zijn aanschrijving geens
zins als h a ndeling t en d etrimente van het 
Algemeen Rijksambtenarenregle m ent is t e 
beschouwen. 

Zelfs indien onder get ek ende de h em t oe
komende strafbevoegdheid zou h ebben ge
delegeerd, dus zijn ondercom mandant en 
zou h ebben gemachtigd zelfs tandig stra ffen 
op t e leggen, dan zou deze delegatie n og 
mogelijk g eweest zijn door h et gebruik van 
de t erm "bevoegd gezag" in a r t . 80 van h et 
Alg. Rijksa mbtena r enreglem ent, welke er
op wijs t , dat n iet a lleen en bij uitsluit ing 
van a n der en de a utoriteit, d ie bevoegd is 
de betrokken ambtenaar te schorsen of t e 
onts laan, disciplina ire straff en ka n opleg
gen, doch deze bevoegdheid kan deleger en, 
welke delegatie bovendien door geen en 
k ele bijzon dere wett elijke bepa ling wordt 
verboden."; 

0. da t de R aad gedaagde in dit betoog 
echter niet kan volgen, ver m its de com
m andant van het gewest 's-Gra venhage 
der Rijkspolitie h et onderhavige strafbe
s luit zelfs ta ndig h eeft genomen, waartoe 
hij zich op gr ond van voorm eld r ondschrij
v en van 9 A ug ustus 1946 gerechtigd ach tte; 

da t voor noemde comma n dant het bestre 
den besluit derha lve krach tens delegatie 
door de Algemeen I nspect eu r en na m ens 
deze h eeft genomen, doch n iet slech ts heeft 
opgemaakt of ondertek end een door de Al
gemeen Inspecteu r zelf genom en besluit; 

da t in de contra -memorie trou wens reeds 

is erkend, dat voormelde delegatie is ge
schied bij wijze van vooruitlopen op de 
totstandkoming va n h et Politietuchtregle 
m ent, hetwelk eer s t is va stgesteld bij Ko
ninklijk Besluit va n 9 Mei 1947, S . no. H 
145, en in w erking getreden de 5e J"uni 1947; 

0. da t aen delegatie a ls in h et onder
ha vige geval h eeft plaats geha d, op geen 
enkel r echtsvoorschrift steunt en mitsdien 
niet geldig is, verwerpende de Raad daar
m ede gedaagde's opvatting, dat, nu in a rt. 
80 van h et Algemeen Rijksa mbtena r enre 
gle m ent wordt gesprok en va n "bevoegd 
gezag", de bevoegdh eid t ot h et op leggen 
va n disciplina ire s t raffen ook k a n worden 
verleend aan a nder en dan degene, die tot 
schor s ing of onts lag van de a mbtenaar be 
voegd is, en laats tbedoelde a utoriteit de 
bevoegdh eid tot h et opleggen dier straffen 
ka n delegeren ; 

dat nl. art. 80 voormeld wel toelaat, dat 
a nderen da n de t ot s chorsing en ontslag 
bevoegde a utoriteiten bevoegd worden ver 
klaard to t h et opleggen van disciplinaire 
s tra ffen , doch deze bevoegdheid zal moet en 
be rusten op een algem een verbindend voor
schrift en niet kan beruste n op een dele
gatiebesluit, da t niet op een zodanig voor 
schrift steunt ; 

0. dat uit het vor enstaande volgt, dat h et 
bestreden besluit strijdt m et a r t. 80 Alge
m een Rijksam btena r enreglem ent jo. art. 2, 
lid 3, aanhef en sub b, van h et P oli tiebe
sluit 1945, zodat, m et nietig -verkla ring van 
dit besluit, de beroepen uitspraak moet 
worden vernietigd; 

0 . dat de Raad, zij h et t en overvloede, 
wil opmerken, dat hij h et oordeel van de 
eerste r ech ter omtrent h et plichtsverzuim 
van eiser en omtrent de evenredig h eid der 
opgelegde s traf deelt en in h et midden kan 
laten , te m eer nu h et bestreden besluit 
m oet worden n ietig verklaard, of de eerste 
r echter niet de comma ndant va n het ge
west 's-Gravenhage der Rijkspolitie a ls 
procespartij had dien en aan t e m erken; 

0. dat mitsdien m oet worden beslist a ls 
volgt: 

Rechtdoen de : 
Vernietigt de ui tspraak , waar van beroep; 
Verklaart h et bestreden besluit nietig. 

(A. B.) 

7 J anuar i. 1948. UITSPRAAK va n h et 
Ambtenarenger ech t Arnhem . (Wet 
r echtsherstel overh eidspersoneel 1946 
a rt. 6 en a rt. 4, l e lid, onder A.) 

Een gewezen a m btenaar der gem een te 
Apeldoor n, wonende te H attem en wer
kende t e Zwolle, had zich eerder dan 7 
J"anuari 1946 m et de gem eente Apel
doorn omtrent zijn wederindiens tneming 
in verbinding kunnen en m oeten s t ellen. 

T er echt is derha lve wederindienstne
ming door de gem eente a fgewezen. 

Aannemelijk is, dat de ambtenaar der 
gem eente Apeldoor n zich destijds m et 
u itzending naar Duitsla nd bedr eigd ge
voelde. Hieraan doet niet af, dat h et niet 
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tot uitzending schijnt te zijn gekomen. 
Het ontslag, dat toen op eigen ver

zoel{ (met als motief der aanvrage: 
positieverbetering) is gegeven, komt 
dus in aanmerking voor herziening 
krachtens de wet. 

Uitspraak in zake: 
Jannes Boeve, wonende te Hattem, 

tegen: 
Burgemeester en Wethouders der Gemeente 
Apeldoorn, wettelijk vertegenwoordigd door 
de Burgemeester dier Gemeente. 

H et Ambtenarengerecht, enz.; 
Ten aan.zien der feiten: 
0. dat Burgemeester en Wethouders van 

Apeldoorn in hun vergadering van 25 Juli 
1947 het navolgende besluit hebben geno
men (onder nummer 6581): 

.,Burgemeester en Wethouders van Apel
doorn; 

.,gezien de op 28 Mei 1947 ingekomen aan
vrag·e, ingevolge de wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946, van Jannes Boeve, wo
nende te Hattem, Gelderse Dijk C 3, hou
dende verzoek om herziening ingevolge ge
noemde wet van h et hem met ingang van 
15 Februari 1943 op zijn verzoek verleende 
ontslag als adjunct-commies le klasse ter 
secretarie dezer gemeente, omdat "hij zich 
niet kon verenigen met de houding, die het 
toenmalige bestuur der gemeente Apetdoorn 
innam ten opzichte van de uitzending der 
ambtenaren naar Duitsland" en regeling 
van zijn rechtspositie overeenkomstig de 
bepalingen bij of krachtens de Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 gesteld; 

"0. dat door Boeve voornoemd de stellige 
indruk is gevestigd, dat de o.orzaak van zijn 
verzoek om ontslag moest worden gezocht 
in zijn verlangen naar positieverbetering ; 

"dat direct gevaar voor tewerkstelling in 
Duitsland voor hem niet aanwezig was, h et
geen moge blijken uit de omstandigheid, dat 
van het secretarie-personeel niemand is uit
gezonden; 

.,dat het ontslag per 15 Februari 1943 der
halve in feite is verleend op een buiten de 
bezetting gelegen grond, daar het verzoek 
om ontslag niet in hoofdzaak zijn grond 
vond in zijn houding t egenover de bezetting; 

"dat herziening van het hem met ingang 
van 15 Februari 1943 door de Burgemeester, 
waarnemende de taak van Burgemeester e n 
Wethouders, verleende ontslag, op grond 
van het bepaalde in art. 4 lid 1, A, der 
wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
slechts kan leiden tot ontslag door hun Col
lege met ingang van 15 Februari 1943; 

"0. subsidiair, dat Boeve zich voor het 
eerst bij brief van 7 Januari 1946 (ingeko
men 11 Januari 1947) tot hun College h eeft 
gewend met verzoek om herziening van h et 
hem met ingang van 15 Februari 1943 ver
leende ontslag als adjunct-commies le klas
se ter secretarie dezer gemeente; 

"dat hij zich vóór voormelde datum noch 
mondeling, noch schriftelijk voor weder
indienstneming heeft gemeld; 

.,dat derhalve, afgezien van de overwegin-

gen in eerste instantie, wederindienstne
ming in ieder geval achterwege moet blij
ven, daa r Boeve zich na de bevrijding niet 
binnen redelijke termijn, nadat hij daartoe 
in de gelegenheid was gekomen, voor we
derindienstneming h eeft gemeld; 

.,G€let op het bepaalde in artikel 4, le Jid, 
A en 2e lid en in artikel 6, le lid, a, in ver
band met het bepaalde in artikel 6, derde lid, 
der Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946, juncto de artikelen 99 en 100 van het 
Algemeen Ambtenarenreglement dezer ge
meente; 

.,Besluiten: 
"Jannes Boeve, geboren te Hattem, 24 

Januari 1911, met ingang van 15 Februari 
1943 op zijn verzoek eervol ontslag te ver
lenen a ls adjunct-commies l e klasse ter se
cretarie dezer gemeente"; 

Post alia: 
In r echte : 
0. da t het aangevallen besluit niet in

houdt een disciplinaire strafoplegging, ter
wijl er ook niet sprake van is, dat verweer
ders van hun bevoegdheid een ander ge
bruik hebben gemaakt, dan tot de doelein
den, waartoe die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat derhalve alleen is te onderzoeken, 
of verweerders besluit feitelijk of rechtens 
met de toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften strijdt; 

0. dat zulk een feite lijke strijd volgens het 
klaagschrift hierin zou bestaan, dat t en on
rechte bij bedoeld besluit zou zijn aange
nomen, dat h et aan klager met ingang van 
15 Februari 1943 op zijn verzoek verleende 
ontslag als adjunct-commies l e klasse ter 
secretarie der gemeente Apeldoorn in feite 
is verleend op een buiten de bezetting gele
gen grond, en het verzoek om ontslag niet 
in hoofdzaalc zijn grond vond in klagers 
houding tegenover de beze tting (artikel 4, 
le lid A en 2e lid der Wet rechtsherstel 
Overheidspersoneel 1946) en dat eveneens 
ten onrechte zou zijn aangenomen, dat k la
ger zich na de bevrijding niet binnen rede
lijke tijd, nadat hij daartoe in de gelegen
heid was gekomen, voor wederindienstne
ming h eeft aangemeld (artikel 6, le iid (a) 
in verband met lid 3 derzelfde wet) ; 

0. wat het eerste betreft, dat het Ambte
narengerecht inderdaad niet voldoende aan
nemelijk acht gemaakt, dat klagers verzoek 
om ontslag destijds niet in hoofdzaak zijn 
grond zou hebben gevonden in de houding 
van de betrokkene tegenover de bezetting; 

0. dat toch enerzijds de inhoud van de door 
klager overgelegde circulaire van de waar
nemende Burgemeester G. Stempher, dd. 3 
Oct. 1942, gevoegd bij de omstandig h eid, 
dat aan k lager ter ore was gekomen, dat 
zijn naam voorkwam op een lijst van voor 
uitzending naar Duitsland in aanmerking 
komende personen, voor klager als onge
huwd ambtenaar een bedreiging inhield, 
waarvan voor de hand ligt, dat zij in hoofd
zaak het motief voor de ontslagaanvrage is 
geweest, (waaraan niets veranderd wordt 
door de omstandigheid, dat het niet tot uit
zending van ambtenaren schijnt t e zijn ge
komen); 
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0. dat het anderzijds te begrijpen is, dat 
klager veiligheidshalve dit motief destijds 
niet heeft genoemd, maar tegenover chefs 
en collega's gesproken heeft over positie
verbetering, of over de gelegenheid om in 
een aannemerszaak te komen; dat aan der
gelijke uitingen in de gegeven omstandig
heden geen waarde is te h echten, t e meer 
niet, nu van dadelijke positieverbetering 
door h et ontslag niet is gebleken, noch van 
toetreding van klager tot een aannemers
zaak of van pogingen daartoe; 

0. dat het Ambtenarengerecht eqhter wèl 
van oordeel is, dat een buiten de bezetting 
gelegen grond voor ontslag is ontstaan, 
doordien klager zich na de bevrijding niet 
binnen redelijke termijn voor weder
indienstneming heeft aangemeld; 

0. toch, dat het tijdsverloop en de ontwik
keling der omstandigheden van die aard zijn 
geweest, dat klager, wonende te Hattem, 
en werkende in Zwolle, in een functie, waar
in hij voortdurend met vervoermiddelen 
had t e maken -- uiteraard ook met zulke, 
die naar Apeldoorn reden, - bij ernstig en 
volhardend streven naar persoonlijk of 
schriftelijk contact met het gemeentebe
stuu r van laatstgenoemde plaats, gelegen
heid te over moet h ebben gehad om in per
soon of door brieven over zijn terugkomen 
op de gemeentesecr etarie te overleggen tus
sen de bevrijding en 7 Januar i 1946; dat h et 
in deze van geen betekenis is, of en wan
neer klager wel eens met zijn chefs in Zwolle 
over zijn verhouding tot de Gemeente Apel
doorn h eeft gesproken; 

O. dat hierbij geh eel in h et midden kan 
worden gelaten , of er al dan niet kans zou 
zijn geweest, dat bedoeld overleg zou geleid 
h ebben tot voorlopige continuatie van kla
gers functie in dienst van h et Ministerie 
van Landbouw, Visserij en Voedselvoorzie
ning, omdat hij daarin kwalijk kon worden 
gemist; 

0. dat wederindienstneming van klager 
derhalve volgens artikel 6, lid 1, (a) der 
meergenoemde wet achterwege moet blij
ven; 

0. dat het onderhavige beroep derhalve 
ongegrond is, voor zover de bestreden be
slissing ( ook blijl{ens de brief, waarbij zij 
aan klager is toegezonden) strekt tot con
statering van bedoeld achterwege blijven, 
doch dat voor het overige die beslissing niet 
in stand lrnn blijven; 

Rech tdoende: 
Verklaart het beroep t egen Burgemeester 

en W ethouders der Gemeente Apeldoorn, dd. 
25 Juli 1947, No. 6581, gegrond, voor zover 
dit laatste strekt tot verlening van ontslag 
volgens artikel 4, lid 1 A, der Wet Rechts
herstel Overheidspersoneel 1946 aan Jannes 
Boeve te Hattem; 

Verklaart genoemd besluit in zoverre 
nietig; 

Verklaart het beroep ongegrond, voor zo
ver het is gericht tegen de in genoemd be
sluit vervatte achterwegelatin g van de 
maatregel van wederindienstneming. 

Geen hoger beroep ingesteld. (A.B.) 

I4 Januari z948. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920. art. 
72). 

Een redelijke uitlegging van de artt. 
72 en volgende brengt mede, dat, in
dien door een van buiten komende oor
zaak buiten toedoen van het school
bestuur aan een bijzondere school voor
zieningen worden getroffen, die de 
grenzen van onderhoudswerken duide
lijk te buiten gaan, de gelden daarvoor 
krachtens evenbedoelde wetsartikelen 
door de gemeentebesturen moeten wor
den beschikbaar gesteld. 

I. c. staat vast, dat de schoorsteen 
vernield is tijdens een plotseling opko
mende storm en dat de vernieling niet 
mede te wijten is aan gebrek aan on
derhoud. 

Terecht heeft het schoolbestuur door 
middel van art. 72 een beroep gedaan 
op medewerking van de raad voor het 
beschikbaar stellen van gelden voor het 
herstel van de schoorsteen. 

Zulks geldt echter niet voorzover de 
aanvrage betrekking heeft op herstel 
of vervanging van de door de storm 
vernielde markiezen, daar door het aan
brengen daarvan de normale eisen, aan 
het geven van lager onderwijs te stel
len, zouden worden overschreden. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

de raad der gemeente Utrecht tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Utrecht 
van IS April 1947, 3° afdeling, N°. 674/ 1133, 
waarbij, met vernietiging van het besluit 
van appellant van 2I November 1946, N° 348/ 
16/ r /63-0 is bepaald, dat de gemeente Utrecht 
alsnog overeenkomstig artikel 72 der Lager
Onderwijswet I 920 aan het Rooms-Katho
liek Kerkbestuur der parochie van de H. Aloy
sius te Utrecht gelden beschikbaar dient te 
stellen voor het herstel van stormschade aan 
zijn school voor gewoon lager onderwijs, No
tebomenlaan 240 a aldaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 December I947 , N° 1587; 

Op de voordracl:it van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
ro Januari 1948, no. 48926, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Utrecht bij 
zijn besluit van 2I November 1946 de aan
vraag van het Rooms-Katholiek Schoolbe
stuur van de parochie van de H. Aloysius te 
Utrecht om overeenkomstig artikel 72 der 
Lager-Onderwijs 1920 gelden be~chikbaar te 
stellen voor het herstel van stormschade van 
zijn school voor gewoon lager onderwijs 
Notebomenlaan 240 a, aldaar, niet ontvanke
lijk heeft verklaard, zulks op de overweging, 
dat deze aanvraag niet een is, welke een voor
ziening betreft als in artikel 72 der Lager
Onderwijswet 1920 genoemd; 

dat, nadat het voormelde schoolbestuur 
van dit besluit bij Gedeputeerde Staten van 
van de provincie Utrecht in beroep was ge 
komen, dit college bij zijn besluit van 15 A 
pril I947, 3e afdeling, N° 674/ u33, het be 
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sluit van de raad van Utrecht van 21 N ovem
ber 1946 heeft vernietigd en met ontvanke
lijkverklaring van het door appellant daar
~egen ingestelde appel, heeft beslist, dat de 
gemeente Utrecht aan de aanvraag van het 
schoolbestuur, als ingewilligd, alsnog heeft 
te voldoen; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat de raad ten onrechte bij de toepassing_ 
van artikel 72 der wet zich uitsluitend heeft 
bezig gehouden met de letterlijke tekst van 
die bepaling, zonder in voldoende mate -reke
ning te houden met de ratio van deze bepaling 
in verband ook met andere voorschriften van 
de LagerOnderwijswet '20; dat het herstel van 
schade, veroorzaakt door storm, als in de on
derhavige aangelegenheid door het schoolbe
stuur gevraagd, niet een aangelegenheid is, 
welke gebracht kan worden onder de norma
le kosten van onderhoud en instandhouding, 
nu door de raad niet is gesteld en nog minder 
is bewezen, dat de door storm aangebrachte 
schade veroorzaakt, althans mede veroor
zaakt is door een gebrek in het onderhoud, 
waartoe het schoolbestuur is verplicht en 
waarvoor het schoolbestuur de kosten op 
andere wijze dan ex artikel 72 van de Lager
Onderwijswet 1920 van de zijde van de ge
meente vergoed krijgt; dat in casu naar de 
mening van hun College de kosten, veroor
zaakt door een van buiten komende oorzaak, 
welke niet voortspruit u it slijtage , ouderdom 
of gebrek aan onderhoud, betreffen een ka
pitaalsuitgave, waarvoor het schoolbestuur 
door middel van artikel 72 der wet een beroep 
kan doen op medewerking van de raad en 
dan ook de werkzaamheden, waarop deze 
beroepsprocedure betrekking heeft, geacht 
moeten worden te vallen onder het begrip 
verbouw van de betrekkelijke school; dat 
dan ook naar de mening van hun College de 
raad door een niet-ontvankelijkverklaring 
ten onrechte geweigerd heeft medewerking 
te verlenen aan de gedane aanvraag; -

dat de raad der gemeente Utrecht van het 
besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij zich 
met dat besluit niet kan verenigen; dat een 
aanvrage om medewerking van de gemeen
teraad tot vergoeding van kosten wegens een 
buitengewone voorziening, een plotseling 
optreden van schade door. een van buiten ko
mende oorzaak of een kapitaalsuitgave in 
het algemeen, geen steun vindt in artikel 72 
der wet ; dat immers dit artikel een limitatieve 
opsomming van de aanvragen geeft welke een 
schoolbestuur tot de gemeenteraad kan rich
ten om de benodigde gelden te ontvangen, 
en dat daaronder niet valt een aanvrage, als 
door het bestuur gedaan, terwijl de moge
lijkheid om overeenkomstige toepassing van 
artikel 72 niet in de wet is opgenomen en daar
om zijns inziens ook niet is toegestaan ; dat 
bovendien kan worden aangenomen, dat de 
getroffen schoorsteen in minder goede staat 
van onderhoud verkeerde, waardoor hij een 
storm, als die van 8 Juni '46, welke toch min 
of meer geregeld voorkomt, niet heeft kun
nen trotseren ; dat de herstelling dan ook een 
normaal onderhoud betreft en dat in soort
gelijke gevallen de kosten, wanneer zij open
bare scholen betreffen, eveneens als gewoon 
onderhoud in rekening gebracht worden; dat 

het schoolbestuur deze onderhoudskosten 
kan mede tellen bij de kosten, welke met toe
passing van artikel 101 der wet door de ge
meente vergoed worden; 

0. dat een redelijke uitlegging van de ar
tikelen 72 en volgende der Lager-Onderwijs
wet ' 20 medebrengt, dat, indien door een van 
buiten komende oorzaak buiten toedoen van 
het schoolbestuur aan een bijzondere school 
voorzieningen moeten worden getroffen, die 
de grenzen van onderhoudswerken duide
lijk te buiten gaan, de gelden daarvoor krach
tens evenbedoelde wetsartikelen door de ge
meentebesturen moeten worden beschikbaar 
gesteld; 

dat in het onderhavige geval vaststaat, 
dat de schoorsteen vernield is tijdens een 
plotseling opkomende storm; 

dat namelijk blijkens het door de Af deling 
van de Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, nader ingewonnen ambtsbe
richt van de Bouwkundig-Hoofdinspecteur 
van het Jager onderwijs de tegelijkertijd met 
deze schoorsteen opgerichte schoorstenen, 
welke deel uitmaken van een in 1929 verre
zen gedeelte van een gebouwencomplex, op 
deugdelijke wijze zijn uitgevoerd en geens
zins de indruk maken, dat het onderhoud 
ervan te wensen heeft overgelaten, zodat aan
genomen moet worden, dat de vernieling van 
de onderhavige schoorsteen veroorzaakt is 
door een zich snel en met veel kracht om het 
dak van het schoolgebouw bewegende wer
velwind en niet mede te wijten is aan gebrek 
aan onderhoud; 

dat weliswaar door de gemachtigde van 
het gemeentebestuur van Utrecht in de open
bare vergadering van de Afdeling van de 
Raad van State, voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag is uit
gebracht, is aangevoerd, dat in 1943 door het 
gemeentebestuur afwijzend is beschikt op 
een aanvraag van het schoolbestuur voor 
het beschikbaar stellen van gelden krachtens 
artikel 72 der wet voor vernieuwing van de 
schoorsteen, zodat aangenomen zou mogen 
worden, dat deze reeds toen in minder goede 
staat verkeerde, doch dat blijkens het even
vermelde ambtsbericht van de Bouwkundig
Hoofdinspecteur van het Jager onderwijs deze 
aanvrage betrekking had op een schoorsteen 
van een in 191;; gebouwd gedeelte der school; 

dat dan ook met Gedeputeerde Staten moet 
worden geoordeeld, dat het schoolbestuur 
terecht door middel van artikel 72 der wet 
een beroep heeft gedaan op medewerking van 
de raad, voor het beschikbaar stellen van 
gelden voor het herstel van de schoorste·en 
en door de raad ten onrechte deze medewer
king is geweigerd; 

dat zulks niet geldt, voorzover de aanvrage 
betrekking heeft op herstel of vervanging 
van de door de storm vernielde markiezen, 
daar door het aanbrengen daarvan de nor
male eisen, aan het geven van lager onderwijs 
te stellen, zouden worden overschreden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
1. met handhaving voor het overige van 

het bestreden besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Utrecht van 15 April 1947, 3e afde
ling, no. 674/ u33, dit te vernietigen, voorzo
ver daarbij is bepaald, dat door de gemeen-
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teraad van Utrecht medewerking dient te 
worden verleend voor het beschikbaar stellen 
van gelden voor herstel van de markiezen; 

2. het door het schoolbestuur bij Gedepu
teerde Staten van Utrecht ingestelde beroep, 
voorzover op deze aangelegenheid betrek
king hebbende, ongegrond te verklaren. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

A.B. 

14 Januari 1948. KONINKLIJK BE-
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920, art. 
72). 

De lager onderwijswet 1920 gaat uit 
van de financiële gelijkstelling van het 
openbaar en het bijzonder onderwijs ten 
opzichte van de publieke kassen, zodat 
herstel van oorlogsschade bij het bijzon
der onderwijs ten laste dier kassen moet 
worden gebracht. In het stelsel der wet 
kunnen deze uitgaven niet tot de jaar
lijkse exploitatiekosten worden gere
kend, maar moeten zij op gelijke voet 
behandeld worden als de uitgaven voor 
de stichting, uitbreiding, verbouwing of 
verandering van inrichting van een 
schoolgebouw. Derhalve brengt een re
delijke uitlegging van de artt. 72 en 
volgende mede, dat, indien en voorzo
ver als direct gevolg van de oorlogs
omstandigheden aan een bijzondere 
school voorzieningen moeten worden ge_ 
troffen, die de grenzen van onderhouds
werken duidelijk te buiten gaan, de 
gelden daarvoor krachtens evenbedoel
de wetsartikelen door de gemeentebe
sturen moeten worden beschikbaar ge
steld. 
E en andere uitlegging van deze artike
len is in verband met het bepaalde in 
artikel 1, onder A 1, van de wet van 27 
Juni 1947, S. H 207, niet mogelijk. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Wisch tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land van 28 Januari 1947, N°. 313, waarbij 
met vernietiging van het besluit van appel
lant van 14 October 1946 is bepaald, dat de 
door het bestuur der Christelijke Nationale 
School te Westendorp overeenkomstig de 
artikelen 72 en volgende der Lager-Onder
wijswet 1920 gevraagde medewerking ten 
behoeve van het herstel van de door oorlogs
geweld aan het gebouw zijner bijzondere 
lagere school aldaar, toegebrachte schade, 
alsnog behoort te worden verleend; 

De Raad van State Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
10 December 1947, N°. 1860; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
10 Januari 1948, no. 48414, afdeling Lager 
Onderwijs ; 

0. dat de raad der gemeente Wisch ver
klaarde bij zijn besluit van 14 October 1946, 
N o. 13/35, het Bestuur der School te Westen
dorp, in de gemeente Wisch, niet-ontvanke-

lijk in diens ongedateerd verzoek, ingekomen 
ter secretarie op 26 Juli 1946, om ingevolge 
artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 gel
den beschikbaar te stellen voor herstel van 
oorlogsgeweldschade aan de genoemde school, 
welke schade naar raming f. 1005,- bedraagt; 

dat nadat het schoolbestuur van deze be
slissing in beroep was gekomen bijj Gedepu
teerde Staten der provincie Gelderland, dit 
college bij zijn bovenvermeld besluit, met 
vernietiging van het raadsbesluit van 14 
October 1946, N°. 13/35, besloten heeft, 
door het schoolbestuur gevraagde medewer
king alsnog te verlenen; 

dat het besluit van Gedeputeerde Staten 
steunt op de overwegingen, dat de gemeente
raad zijn afwijzende beslissing heeft gegrond 
op de overweging, dat blijkens artikel 72 
van meergenoemde wet de aanvragen om 
medewerking als daar bedoeld beperkt dienen 
te blijven tot de gevallen van stichting, uit
breiding, verbouwing of verandering van 
inrichting ener school en bij de onderwerpe
lijke aanvraag van een dezer voorzieningen 
geen sprake is; dat het schoolbestuur hier
tegen slechts aanvoert, dat de geleden schade 
uit de gewone middelen niet kan worden be
streden; dat hun college van oordeel is, dat 
een redelijke uitlegging van artikel 72 der 
wet medebrengt , dat de schoolbesturen ook 
voor de kosten van herstellingen als de onder
havige aanspraak kunnen maken op het ont
vangen van de benodigde gelden uit de ge
meentekas; dat deze opvatting steun vindt 
in het bepaalde in artikel 3, lid 2, van het -
voorlopig geschorste - besluit van de waar
nemend Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 19 November 1940, betreffende 
het stopzetten van scholenbouw, alsmede de 
invoering van het onderwijs in lichamelijke 
oefening aan lagere scholen (het zogenaamde 
Stopbesluit), welke bepaling er van uitgaat, 
dat aan artikel 72 der wet aanspraak kan 
worden ontleend ter verkrijging van gelden 
voor het herstellen van aan gebouwen der 
bijzondere scholen aangerichte oorlogsschade; 
dat gelijk standpunt blijkt uit de Memorie 
van Antwoord op het Voorlopig Verslag der 
Tweede Kamer inzake het wetsontwerp van 
20 April 1946 (Vaststelling van nadere regelen 
omtrent de verbindende kracht van gedu
rende de bezettingstijd genomen maatrege
len op het gebied van het lager onderwijs en 
van enige andere maatregelen op dat gebied), 
namelijk, dat de besturen van bijzondere 
lagere scholen zich voor het verkrijgen van 
een vergoeding voor oorlogsschade aan hun 
schoolgebouwen behoren te wenden tot de 
gemeenteraden met een aanvraag overeen
eenkomstig de artikelen 72 en volgende der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat derhalve moet 
worden aangenomen, dat het onderhavige 
schoolbestuur ter zake van het herstel van 
zijn schoolgebouw gerechtigd was een aan
vraag, als hier bedoeld, bij de gemeenteraad 
in te dienen ; dat ook overigens niet gebleken 
is van bezwaren, welke zich tegen de inwil
liging van deze aanvraag zouden verzetten; 
dat dan ook naar het oordeel van hun college 
de raad der gemeente Wisch ten onrechte 
het schoolbestuur niet-ontvankelijk heeft 
verklaard; 
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dat de appellant van dit besluit bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat het naar 
zijn oordeel niet voor tegenspraak vatbaar is, 
dat artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
alleen kent de verstrekking van gelden voor 
stichting, uitbreiding en verandering van 
inrichting en dat dit artikel niet het oog heeft 
op de verlening van medewerking door de 
gemeente teneinde schoolbesturen schadeloos 
te stellen voor schade aan of verlies van ge
bouwen tengevolge van oorlogsdaden; dat, 
maakt men zich los van de strekking van ar
tikel 72 voornoemd, met een beroep op de 
letter, de medewerking der gemeente voor 
de stichting van een schoolgebouw, ter ver
vanging van een geheel te niet gegaan ge
bouw zou kunnen worden verdedigd, doch 
dat de verstrekking van gelden voor herstel 
van een geschonden gebouw zich niet onder 
de letter van artikel 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920 laat wringen; dat ook Gedeputeerde 
Staten van Overijssel in de considerans van 
hun besluit van 24 December 1946 op een 
beroepschrift van een bestuur ener bijzon
dere lagere school te Deventer tegen het be
sluit van de gemeenteraad van Deventer, in 
een analoog geval, als hier in het geding is, 
concludeerden, dat aanvragen tot herstel van 
oorlogsschade geen steun vinden in de let
ter van artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920; dat de beslissing van Gedeputeerde 
Staten van Gelderland van 28 Januari 19471 

N°. 313 1 dan ook hierop steunt, dat een re
delijke uitlegging van artikel 72 der wet mede
brengt, dat de schoolbesturen ook voor de 
kosten van herstellingen als de onderhavige 
aanspraak kunnen maken op het ont
vangen van dè benodigde gelden uit de ge
meentekas; dat de woorden " redelijke uit
legging" een verre van duidelijk, nietszeg
gend, en weinig houvast biedend begrip vor
men, zodat een dergelijke uitlegmethode 
wel bijzonder moeilijk kan worden aanvaard 
en zeer zeker er niet toe bijdraagt om hem 
van de juistheid van de beslissing van Gede
puteerde Staten te overtuigen ; dat Gedepu
teerde Staten menen, dat deze " redelijke uit
legging" steun vindt in het bepaalde in arti
kel 3, lid 2 , van het - voorlopig geschorste 
- besluit van de waarnemend Secretaris

Generaal van het Departement van Onder 
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 19 No
vember 194 0 1 betreffende het stopzetten van 
scholenbouw, alsmede de invoering van het 
onderwijs in lichamelijke oefening aan lagere 
scholen (het zogenaamde Stopbesluit) , welke 
bepaling er van uitgaat, dat aan artikel 72 
der wet aanspraak kan worden ontleend ter 
verkrijging van gelden voor het herstellen 
van aan gebouwen der bijzondere scholen 
aangerichte oorlogsschade, terwijl gelijk stand
punt blijkt uit de in de considerans van hun 
besluit aangehaalde Memorie van Antwoord; 
dat hij niet voorbijziet , dat het tweede lid 
van artikel 3 van het zogenaamde "Stopbe
sluit" rept van een aanvrage van een school
bestuur om gelden voor herbouw, verbouw 
of herstel van een door oorlogsschade getrof
fen schoolgebouw; dat echter naar zijn oor
deel artikel 3, tweede lid, van het "Stopbe
sluit" artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920, naast de gevallen van stichting, uit
breiding, verbouwing of verandering van in-

richting, niet uitbreidt tot gevallen van her
stel van oorlogsschade, doch dat artikel 3 1 

tweede lid, voornoemd eenvoudig aanneemt, 
dat artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
daar reeds voor geldt, terwijl dit laatste juist 
niet het geval is , zoals door een ieder, ook 
zoals hierboven is vermeld door bijvoorbeeld 
Gedeputeerde Staten van Overijssel, doch in 
feite ook door Gedeputeerde Staten van Gel
derland wordt erkend, als deze laatste slechts 
er van spreken, dat een "redelijke uitlegging" 
van artikel 72 der Lager-Onderwijswet 1920 
dit van toepassing doet zijn voor herstel van 
oorlogsschade ; dat Gedeputeerde Staten v.an 
Gelderland derhalve de zijns inziens onjuiste 
interpretatie, die het "Stopbesluit" geeft, 
als middel gebruiken om te komen tot een 
,,redelijke" uitlegging van art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 ; dat uit de Memorie van 
Antwoord op het Voorlopig verslag der Twee
de Kamer in zake het wetsontwerp van 20 
April 1946 blijkt, dat het oordi,el van de Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen, dat de besturen van bijzondere 
lagere scholen zich voor het verkrijgen van 
een vergoeding voor oorlogsschade aan hun 
schoolgebouwen behoren te wenden tot de 
gemeenteraden met een aanvrage overeen
komstig de artikelen 72 en volgende der La
ger-Onderwijswet 1920 hierop is gebaseerd, 
dat noch het ontwerp van wet tot regeling 
van de bijdragen wederopbouw publiekrech
telijke lichamen, noch het Besluit op de Ma
teriële oorlogsschade 1945 op de door bijzon
dere lagere scholen geleden oorlogsschade 
van toepassing is; dat de Minister voornoemd 
evenwel, naast de genoemde negatieve mo
tieven, niet aangeeft wat dan wel bepalend 
is , dat artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 van toepassing is op herstel van oor
logsschade van bijzondere scholen; dat der
halve artikel 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 noch naar de geest, noch naar de letter 
van toepassing is op herstel van oorlogsschade 
aan bijzondere lagere schoolgebouwen; dat 
naar het oordeel van hem, appellant, slechts 
een wettelijke voorziening de oplossing in 
dit geval kan brengen; dat weliswaar in de 
door het Ministerie van Financiën uitgevaar
digde "Richtlijnen, in acht te nemen bij de 
aangifte van schade ontstaan tengevolge 
van het gebruik door de Duitse Weermacht 
van voor de openbare of daarmede gelijk te 
stellen dienst bestemde gebouwen" onder 
punt 14 is vermeld, dat herstel van oorlogs
schade aan bijzondere schoolgebouwen dient 
plaats te vinden op de voet van het bepaalde 
in artikel 72 of 84 der Lager-Onderwijswet 
1920; dat echter deze wijze, waarop eenvou
dig langs de weg van departementale richt
lijnen, uitgaven, die bij een juiste interpre
tatie niet voor rekening der gemeenten ko
men, ten Jaste der gemeenten worden gebracht, 
een grove inbreuk op de gemeentelijke auto
nomie betekent ; dat naar zijn oordeel in de 
door Gedeputeerde Staten der provincie Gel
derland van 28 Januari 19471 N°. 313, ge
nomen besliss ing - zoals hierboven door 
hem werd geconcludeerd - geen sprake is 
van een redelijke uitlegging ; dat deze beslis
sing waarschijnlijk is genomen onder de in
vloed van mededelingen van regeringswege; 
dat de hierboven aangehaalde departemen-
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tale richtlijnen waarschijnlijk zijn ingegeven 
door financiële overwegingen en kennelijk 
er op gericht zijn de schade op de gemeenten 
af te wentelen; dat de gemeenten de door 
haar betaalde schade wel mogen inbrengen 
in het kader der regeling bijdragen wederop
bouw publiekrechtelijke lichamen, doch dat 
het duidelijk is, dat een gedeelte der schade 
voor rekening der gemeenten zal blijven; 
dat deze schade billijkheidshalve door het Rijk 
dient te worden gedragen, opdat de lasten 
gelijkelijk verdeeld worden; dat een ge
meente, welke in de frontlinie heeft gelegen, 
daarvan nog niet eens een keer de dupe dient 
te worden, terwijl gelijktijdig een zusterge
meente, welke gelukkigerwijze niet door het 
oorlogsgeweld werd getroffen, daardoor in 
veel gunstiger financiële omstandigheden 
komt te verkeren ; dat voor de in het besluit 
van Gedeputeerde Staten der provincie Gel
derland van 28 Januari 19471 N°. 313 naar 
voren gebrachte interpretatie misbruik wordt 
gemaakt van artikel 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920; 

0. dat de Lager-Onderwijswet 1920 uit
gaat van de financiële gelijkstelling van het 
openbaar en bijzondere onderwijs ten op
zichte van de publieke kassen, zodat herstel 
aan oorlogsschade bij het bijzonder onder
wijs evengoed als bij het openbaar onder
wijs ten laste dier kassen gebracht moet 
worden; 

dat in het stelsel der wet deze uitgaven 
niet tot de jaarlijkse exploitatiekosten kun
nen gerekend worden, maar op gelijke voet 
behandeld moeten worden als de uitgaven 
voor de stichting, uitbreiding, verbouwing 
of verandering van inrichting van een school
gebouw; 

dat derhalve een redelijke uitlegging van 
de artikelen 72 en volgende van de Lager
Onderwijswet 1920 medebrengt, dat, indien 
en voorzover als direct gevolg van de oorlogs
omstandigheden aan een bijzondere lagere 
school voorzieningen moeten worden getrof
fen, die de grenzen van onderhoudswerken 
duidelijk te buiten gaan, de gelden daarvoor 
krachtens evenbedoelde wetsartikelen door 
de gemeentebesturen moeten worden be
schikbaar gesteld ; 

dat een andere uitlegging van deze arti
kelen trouwens in verband met het bepaalde 
in artikel 1 1 onder A 1 1 van de wet van 27 
Juni 1947 1 Staatsblad N°. H . 207, niet moge
lijk is ; 

dat uiteraard niet ter zake doet de vraag, 
in hoeverre van Rijkswege de gemeentebe
sturen voor deze verzwaring van lasten zul
len worden schadeloosgesteld, daar slechts 
in geding is de verhouding tussen het bijzon
der onderwijs en de gemeente, en het bijzon
der onderwijs in strijd met de bedoeling van 
de wet zou worden achtergesteld bij het open
bare, indien de gemeente niet gehouden ware 
tot medewerking aan het herst el van de ge
leden oorlogsschade; 

dat mitsdien moet worden geoordeeld, dat 
Gedeputeerde Staten terecht hebben beslo
ten, dat de door het schoolbestuur gevraagde 
medewerking alsnog moet worden verleend, 
en hieraan n iet afdoet hetgeen door de ap
pe1lant is aangevoerd ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 

16 Januari 1948. ARREST van den Hoogen 
Ra.au. (Ziektewet art. 69.) 

Nu een vaststelling van h et deel der 
premie, doo r den verzekerde verschul
digd over den tijd, waarover h et loon 
betaald wordt - zoals de artt. 69, lid 5, 
en 117, lid 2, dit naar de letter verlangen 
- in het huidige stelsel van premiebe
r ekening bij de loonuitbetaling door
gaans onmogelijk is, moet een weg wor
den gevolgd, waarbij het t elkens op h et 
loon verhaalbare deel der premieschuld 
van den werknemer zoveel mogelijk in 
overeenstemming is met h et aan deze 
bepalingen t en grondslag liggende be
g insel en er gelijkmatige verdeling. 

Dit zal zoveel mogelijk worden be
reikt, indie n ter vaststelling van h et b ij 
de loonbetaling af te houden premiebe
drag de 1 %, in art. 69 lid 1 vermeld, 
wordt berekend over het in het tijdvak, 
waarop de loonbetaling betrekking 
heeft, verdiende loon, zolang niet op het 
ogenblik der loonbetaling vaststaat of 
redelijkerwijs te verwachten is, dat h et 
door den verzekerde over de betrokken 
premiebetalingsperioden te verdienen 
loon m eer zal bedragen dan h et volgens 
art. 68 voor deze periode te berekenen 
max'imum loon, dat voor premiebereke
ning· in aanmerking komt. Zodra zulks 
wel h ü geval is, zal de 1 % moeten wor
den berekend over h et bedrag verkregen 
door h et aantal dagen, waarop de ver
zekerde gedurende den tijd, waarover 
het loon wordt betaald, heeft gewerkt, 
te vermenigvuldigen met f 8. Indien la
ter mocht blijken, dat aldus te veel of 
te weinig is afgehouden, ontstaat of 
blijft t er zake hiervan bestaan een 
schuld, zij h et dat voor wat betreft een 
schuld van den werknemer het bijzon
dere verhaalsrecht (door afhouding) 
niet zal kunnen worden uitgeoefend. 

De Procureur-Generaal, eiser tot cassatie 
in het belang der wet van een vonnis van 
den Kantonrechter te Rotterdam, den llden 
Augustus 1944 gewezen tussen N. H. J. van 
Baa,r, wonende te Zwijndrecht, eiser, 

tegen: 
de N. V. Maatsch appij tot exploitatie der 
vereenigde Oliefabrieken "Zwijndrecht", te 
Zwijndrecht, gedaagde. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat N. H. J . van Baar bij verzoekschrift 

voor den Kantonrechter te Rotterdam tegen 
de 1 . V . Zwijndrecht een vordering heeft 
ingesteld ter bekoming· van f 0.35, daartoe 
onder meer stellende: 
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"dat hij sinds geruimen tijd arbeider is in 
<'lienst van de N.V. Zwijndrecht; 

"dat door hem over de week van 20 tot 
€ Il met 25 December 1943 in voormelde 
<'lienstbetrekking werd verdiend f 83; 

,,dat dit bedrag aan hem, van Baar, ech
ter niet tenvolle werd uitbetaald, doch daar
van onder meer werd afgehouden een be
<'lrag van f 0.83 zijnde 1 % van dit loon, h et
geen zijn aandeel zou zijn in de krachtens 
de Ziektewet verschuldigde premie; 

"dat van Baar zich met het afhouden van 
<'lit bedrag op zijn loon niet kan vereenigen, 
aangezien het bepaalde in art. 117 van de 
Ziektewet de werkgever die - zooals de N .V. 
,.Zwijndrecht" - is aangesloten bij een be
<'lrijfsvereeniging, van het weekloon van een 
verzekerde slechts mag afhouden het over 
<'Ie desbetreffende week door dezen verschul
digde deel der premie, zijnde de helft der 
<'!oor de bedrijfsvereeniging vastg'"stelde 
premie, terwijl dit bedrag nimmer hooger 
mag zijn dan de premie, welke door den ver
.zekerde verschuldigd zou zijn, indien hij bij 
de ziekenkas van den Raad van Arbeid 
ware verzekerd; 

"dat blijkens art. 69 van de Ziektewet 
<'!oor den verzelcerde bij de ziekenkassen van 
<'Ie Raden van Arbeid van de premie de 
helft is verschuldigd tot ten hoogste een 
ten honderd van zijn voor premieberekening 
in aanmerking komend loon, als hoedanig 
ingevolge art. 68 dezer wet niet medetelt 
het loon voor zoover dit bij denzelfden werk
gever voor denzelfden verzekerde meer 
heeft bedragen dan het bedrag, h etwelk ver
lcregen wordt door vermenigvuldiging van 
acht gulden met het aantal dagen, waarop 
de verzekerde in de betalingsperiode bij den 
werkgever h eeft gewerkt, of waarover hij 
.zonder te werken loon heeft ontvangen ; 

,,dat van ~aar in de betrokken betalings 
periode, welke liep van 20 t/m 25 December 
1943 slechts 5 dagen heeft gewerkt , terwijl 
<'!oor hem over één dag, waarop door hem 
bij genoemde werkgeefster niet werd ge
werkt, loon werd ontvangen, zoodat door 
hem wegens premie krachtens de Ziektewet 
over die week nimmer meer verschuldigd 
kan zijn dan 1 % van 6 X f 8 is f 0.48; 

"dat hij mitsdien van oordeel is, dat h em 
door genoemde N. V. wegens premie Ziekte
wet een bedrag van f 0.35 te veel is afge
houden van het hem door deze vennootschap 
over het tijdvak van 20 t/m 25 D ecember 
verschuldig·de loon;" 

dat. nadat deze vordering door de N. V. 
Zwijndrecht was weersproken, de Kanton
rechter bij het bestreden vonnis aan van 
Baar zijn vordering heeft ontzegd, na te 
hebben overwogen: 

,,dat tussch en partijen feitelijk vaststaat, 
dat het norma le loon van van Baar over 
het tweede halfjaar 1943 f 41.50 per week 
bedroeg en dat hij over de week van 20/25 
December 1943 een gratificatie heeft geno
ten van één week loon ; 

"dat het geschil tusschen partijen nu 
hierin bestaat, dat de N. V. Zwijndrecht met 
toepassing van artt. 68 en 69 Ziektewet over 

bedoelde week 1 % van het over die week 
genoten loon ad 2 X f 41.50 heeft afgehou
den of wel f 0.83, terwijl van Baar van m ee
ning is dat die afhouding met toepassing 
van den eersten zin van lid 5 van art. 69 
s lechts had mogen worden toegepast tot de 
grens bedoeld in art. 68 nl. tot 1 % berekend 
over 6 X f 8 of wel f 0.48, weshalve zijn 
vordering strekt tot betaling van f 0.83 -
f 0.48 of wel f 0.35 wegens te weinig ont
vangen loon ; 

"dat Wij het standpunt van van Baar 
niet deel en; 

"dat immers het systeem der wet naar 
Ons gevoelen aldus is, dat betalingsperiode 
bedoeld in art. 68 is te verstaan a ls premie
betalingsperiode en dus een periode van een 
half jaar omvat, zoodat aan het einde van 
zulk een periode kan worden vastgesteld 
over welk bedrag premie moet worden op
gebracht, waarbij de grens is aangegeven in 
zin 2 van dat artikel; 

"dat voorts in art. 69, dat handelt over 
het "opbrengen" der premie, in het eerste 
lid de helft van de premie tot maximaal 1 % 
van het voor premiebetaling in aanmerking 
komend loon, gelijk dit in art. 68 is be
grensd, ten laste van den werknemer wordt 
gebracht en dat de wetgever ten slotte -
den werkgever om redenen van opportuni
teit voor de betaling der premie voor haa r 
geheel aansprakelijk stellende - aan dezen 
een voor de hand liggend recht van verhaal 
op den werknemer heeft toegekend, om
schreven in lid 5 van art. 69; 

"dat dit recht slechts een bevoegdheid 
geeft aan den werkgever, inzooverre hij 
"mag" afhouden en reeds hieruit volgt, dat 
weinig aannemelijk is dat in de woorden 
van dit lid - eischer beroept zich cp de 
zinsnede "over de tijd, waarover dat loon 
betaald wordt" - een zekere correctie van 
den omvang van de verplichtingen van den 
werknemer zou zijn te lezen; 

"dat dit laatste ook hierom niet het geval 
is, omdat bedoeld lid 5 kennelijk alleen de 
strekking h eeft om de grenzen te bepalen, 
waarbinnen dit verhaalsrecht van den werk
gever mag worden uitgeoefend, hierbij in 
den eersten zin als norm stellende dat bij 
elke loonuitbetaling (,,over den tijd, waar
over dat loon betaald wordt") een "deel" 
der premie op den werknemer in compen
satie mag worden gebracht; 

.,dat van Baar bij pleidooi nu wel aan
voert, dat het voormelde practisch onuit
voerbaar zou zijn, inzooverre eerst na af
loop van een half jaar kan worden vastge
steld of in die periode al dan niet meer dan 
gemiddeld f 8 per dag zal zijn verdiend, doch 
hierbij wordt uitgegaan van het o. i. r eeds 
onjuiste standpunt dat de werkgever nim
mer m éér dan 1 % van het te betalen loon 
zou mogen afhouden - blijkende het tegen
deel uit de zinnen 2 en 4 van 1:;)edoeld lid 5 
j 0

• lid 2 van art. 1638r B. W. - terwijl bo
vendien niet valt in te zien dat de wetgever 
niet als mogelijk heeft ondersteld, dat bij 
het einde van een halfjaarlijksche periode, 
indien de werkgever normaal bij elke loon-
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uitbetaling een deel der premie heeft afge
h<:luden, in sommige gevallen eenige ver
rekening moet plaats hebben; 

"dat eischers vordering dus moet worden 
,ontzegd, nu op grond van de t usschen par
tijen vaststaande feiten moet worden aan
genomen, dat de N. V. Zwijndrecht bij de 
toepassing van zijn verhaalsrecht de gren
zen bedoeld in zin 2 van art. 68 niet heeft 
-overschreden;" 

0. dat tegen deze uitspraak a ls middel van 
·eassatie is voorgedragen: 

,,S. of v . t . van de artt. 34, 35, 63, 68, 69, 
70, 71 en 117 der Ziektewet, 2 van het Be
sluit van de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Sociale Zaken van 10 
Augustus 1942 tot uitvoering onder meer 
van art. 34 der Ziektewet (Ned. Stct. 1942, 
No: 235) zoals dit Besluit nader is gewijzigd, 
artt. 1395, 1638, 1638p, 1638r B. W., 48 Rv."; 
hetgeen de Procureur-Generaal als volgt 
toelicht: 

"De Kantonrechter heeft m. i. een onjuiste 
beslissing gegeven, omdat de werkgever -
behoudens in thans niet terzake doende uit
zonderingsgevallen -'- van het loon van de 
verzekerde slechts mag afhouden het door 
<leze verschuldigde deel der premie over den 
tijd, waarover dat loon betaald wordt, waar
bij met inachtneming van art. 68 der Ziekte
wet de premie moet worden vastgesteld in 
honderdsten van het loon, dat in dezen tijd 
<loor de verzekerde is verdiend, zulks met 
de in art. 68 aangegeven beperking ten aan
zien van het hoogste in aanmerking lrnmen
de bedrag aan loon. Wanneer deze opvatting 
juist is, zou dit medebrengen, dat de werli:-· 
gever, in de aan Uw oordeel onderworpen 
zaak, van het aan de verzekerde over de 
week van 20 t/m 25 December 1943 toeko
mende loon ad f 83 te dezer zake ten hoogste 
slechts had mogen inhouden f 0.48;" 

0. dienaangaande: 
dat, volgens de regeling der Ziektewet, de 

premie vastgesteld door den Raad van Ar
beid, respectievelijk door de erkende be
<lrijfsvereniging, hoewel door den werkgever 
voor het geheel verschuldigd aan Raad van 
Arbeid of bedrijfsvereniging, voor een deel 
door den verzekerden werknemer zelf moet 
worden opgebracht (art. 69 lid 1 en art. 117 
lid 1); 

dat voor dit deel een schuld van den 
werknemer jegens den werkgever ontstaat, 
ter zake waarvan aan den werkgever een 
bijzonder verhaalsrecht op het loon van den 
werknemer gegeven is (art. 69 lid 5 en art. 
117 lid 2); 

dat het eerste lid van art. 117, voor wat 
betreft de verzekering Dij de bedrijfsver
enigingen, bepaalt welk gedeelte van de 
premie, vastgesteld door de erkende bedrijfs
vereniging, door den verzekerde zelf moet 
worden gedragen en dit stelt op de helft 
der premie tot ten hoogste hetgeen de ver
zekerde verschuldigd zou zijn, indien hij bij 
de ziekenkas van den Raad van Arbeid 
ware verzekerd; 

dat daarmede verwezen is naar het eerste 
lid van art. 69, dat, voor wat betreft de ver-

zekering bij de ziekenkas van den Raad van 
Arbeid, het aandeel van de premie, dat ten 
hoogste door den verzekerde zelf moet wor
den gedragen, bepaalt op één ten honderd 
van zijn voor premieberekening in aanmer
king komend loon; 

dat, blijkens het bepaalde bij art. 68, het 
loon, dat voor premieberekening in aanmer
king komt, is het loon, dat in het tijdvak, 
waarover - volgens het bepaalde in art. 35 
j 0

• art. 34 der Ziektewet en het Besluit van 
10 Augustus 1943 (Ned. Stc. 235) - de pre
mievaststelling en premiebetaling loopt, 
door den verzekerde is verdiend, met die be
perking, dat van dit totale loon, voorzoverre 
bij eenzelfden werkgever verdiend, niet me
detelt hetgeen dit meer heeft bedragen dan 
het bedrag verkregen door het aantal dagen, 
waarop de verzekerde in genoemd tijdvak 
bij den werkgever heeft gewerkt, te ver
menigvuldigen met f 8; 

dat uit de voormelde bepalingen der Ziek
tewet in onderling verband volgt, dat de 
schuld van den verzekerden werknemer je
gens den werkgever ter zake van het pre
mieaandeel, dat hij verplicht is zelf ten 
hoogste op te brengen, moet berekend wor
den naar één ten honderd van het in de be
trokken premiebetalingsperiode door den 
verzekerde in· totaal verdiende loon, voor
zoverre niet te boven gaande het voor die pe
riode, volgens art. 68, te berekenen maxi
mum loon, dat voor de premieberekening in 
aanmerking komt; 

dat art. 69 lid 5 en art. 117 lid 2 der Ziekte
wet het ter zake van deze schuld aan den 
werkgever toegekende bijzondere verhaals
recht - de bevoegdheid tot afhouding bij 
loonbetaling - bepalen op het deel der pre
mie door den verzekerde verschuldigd over 
het tijdvak, waarover het loon betaald wordt, 
en daarmede verlangen dat, telkens bij de 
loonuitbetaling, worde vastgesteld welk 
deel van de, volg·ens de eerste leden van de 
artt. 69 en 117 j 0

• art. 68, als bovenoverwo
gen, te bepalen, premie-schuld van den 
werknemer betrekking heeft op den tijd, 
waarover het loon wordt betaald ; 

dat, zolang de Ziektewet nog kende de 
vaststelling der premie in een percentage 
van een gemiddelde eener loonklasse (art. 
59 oud), de in art. 60 oud gegeven (later in 
art. 69 lid 5 en 11 7 lid 2 overgenomen) wijze 
van begrenzing van het bij loonuitbetaling 
verhaalbare deel der schuld tot een premie
aandeel te berekenen over het tijdvak, waar
over loon werd uitbetaald, zich aansloot bij 
het toen bestaande stelsel van premiebere
kening; 

dat echter, nadat door de wijzigingswet 
van 24 Juli 1929 (S. 329) in de Ziektewet het 
stelsel der loonklasse is vervangen door het 
systeem van premieberekening in art. 68 
neergelegd, in welk systeem eerst aan het 
einde van de premiebetalingsperiode kan 
blijken of het door den verzekerde verdiende 
loon, dan., wel een lager loon als grondslag 
der premieberekening moet dienen, de onge
wijzigd gehandhaafde regel omtrent den 
omvang van het bij loonbetaling toegelaten 
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verhaal niet meer in dit nieuwe stelsel van 
premieberekening past; 

0. dat, nu een vaststelling vru1 het deel 
der premie door den verzekerde verschul
digd over den tijd, waarover het loon betaald 
wordt, zoals de artt. 69 lid 5 en 117 lid 2 dit 
naar de letter verlangen, in het huidige 
stelsel van premieberekening, bij de loon 
uitbetaling doorgaans onmogelijk is, een weg 
zal moeten worden gevolgd bij de toepassing· 
dezer bepalingen, waarbij het telkens op het 
loon verhaalbare deel der premie-schuld 
van den werknemer zoveel mogelijk in over
eenstemming is met het aan deze bepalingen 
t en grondslag liggende beginsel ener gelijk
matige verdeling van de last van h et op te 
brengen premieaandeel over de bedragen 
aan loon, welke de werknemer telkens krijgt 
uitbetaald; 

dat zullcs zoveel mogelijk zal bereikt wor
den, indien , ter vaststelling van het b ij de 
loonbetaling af te houden premiebedrag, de 
1 % .,van zijn voor premieberekening in 
aanmerking komende loon", in art. 117 lid 
1 j 0

• a rt. 69 lid 1 a ls hoogste premieaandeel 
vermeld, wordt berekend over het in het 
tijdvak, waarop de loonbetaling betrekl,ing 
heeft, verdiende loon, zolang niet op het 
ogenblik der loonbetaling vaststaat of rede
lijkerwijs t e verwachten is, dat het door 
den verzekerde over de betrokken premie
betalingsperiode te verdienen loon meer zal 
bedragen dan het volgens art. 68 voor deze 
periode t e berekenen maximum loon, da t 
voor premieberekening in aanmerking 
komt; dat, zodra zulks wel het geval is, de 
1 % zal moeten worden berekend over h et 
bedrag verkregen door het aantal dagen, 
waarop de verzekerde gedurende den tijd, 
waarover het loon wordt betaald, heeft ge
werkt, te vermenigvuldigen met f 8; dat, 
indien aan het einde der premiebetalings
periode mocht blijken, dat aldus te veel of 
te weinig is afgehouden, ter zake hiervan 
een schuld ontstaat of blijft bestaan, zij h et 
dat voor wat betreft een schuld van den 
werknemer het bijzondere verhaalsrecht 
door afhouding van het loon niet zal kun
nen worden uitgeoefend; 

dat in h et onderhavige geval, met toepas 
s ing van h et vorenstaande, afhouding door 
de N.V. Zwijndrecht van 1 % over het gehele 
over de week van 20 tot en met 25 Dec. 1943 
door van Baar verdiende loonbedrag van f 83 
was toegelaten, nu, blijkens de vaststelling 
van den Kantonrechter, op het ogenblik der 
loonbetaling reeds vaststond, dat het door 
va n Baar over de betrokken premiebeta
lingsperiode, het tweede half jaar 1943, ver
diende loon minder zou bedragen dan een 
loon van f 8 per dag berekend over het to
taal aantal dagen, waarop door hem in dit 
halve jaar zou zijn gewerkt; 

dat mitsdien de bestreden beslissing van 
den Kantonrechter is juist en h et middel 
ongegron d; 

Verwerpt h et beroep. (N. J.) 

17 Januari 1948. KONINKLIJK BE_ 
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920, art. 
101ter). 

Het feit, dat over verstreken jaren de 
z.g. exploitatievergoeding, welke een bi_ 
zondere school ontving, onvoldoende 
was om daaruit de hiervoor in aan
merking komende kosten te dekken, 
kan nooit de betekenis hebbe n , dat al
leen daardoor die school in een later 
jaar komt te verkeren in buitengewone 
omstandigheden, als bedoeld in dit ar
tikel. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Onze Lieve Vrouwe 
Stichting te Amersfoort tegen de beschik
king van Onze Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 14 Juli 1947. N°. 
18456, afdeling Lager-Onderwijs, waarbij het 
verzoek van de appellant, de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920. ten behoeve van zijn scholen voor 
gewoon lager onderwijs , Paulus-Borstraat 43 
en Tollenslaan 2 aldaar, met toepassing van 
artikel 101 ter, eerste lid, dier wet, over het 
jaar 1947 op een hoger bedrag per leerling 
vast te stellen, is afgewezen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 December 1947, N°. 1897; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Januari 1948, No. 49228, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0.: dat Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen bij zijn even
vermelde beschikking heeft beslist, dat er 
geen termen bestaan voor inwilliging van 
het verzoek van het bestuur der Onze 
Lieve Vrouwe Stichting te Amersfoort van 
31 Maart 1947, overeenkomstig artikel 101 
ter, eerste lid, der Lager-Onderwijswet 1920 
ten behoeve van zijn bijzondere lagere scho
len Paulus-Borstraat 43 en Tollenslaan 2 al
daar de vergoeding, bedoeld in artikel 101 
dier wet, over het jaar 1947 op een hoger be
drag per leerling vast te stellen; 

dat Onze Minister hierbij heeft overwogen, 
dat het overeenkomstig artikel 55 bis der 
Lager-Onderwijswet 1920 voor het jaar 
1947 geldende bedrag van f 14,57 per leer
ling een redelijk exploitatiecijfer moet wor
den genoemd ; dat het tekort voor de jaren 
1943-1946 geen grond oplevert voor de toe
passing van artikel 101 ter der Lager-Onder
wijswet 1920 over het jaar 1947, daar dit te
kort niet ten Jaste van het jaar 1947 kan 
worden gebracht, maar uit de eventueel 
krachtens artikel 103, vijfde Jid, juncto ar
tikel 101, achtste lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920 uit te keren vergoeding m oet wor
den be~treden; dat bovendien de vergoeding 
der vakonderwijzeres voor nuttige handwer
ken, bij aanwezigheid van voldoende be
voegde leerkrachten voor dit vak, gelijk hier 
het geval is, evenmin grond oplevert voor 
de toepassing van genoemd wetsartikel; 

dat van deze beschikking het bestuur der 
evenvermelde Stichting bij Ons in beroep is 
gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat de 
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in abstracto bestaande mogelijkheid om een 
tekort van een vijfjarige periode, als bedoeld 
in artikel 103, derde lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, geheel of gedeeltelijk te be
strijden uit een eventueel krachtens artikel 
103, vijfde lid, jo. a_rtikel 101, achtste lid, 
dier wet in een volgende periode toe te k1m
nen verhoging der vergoeding, niet in de weg 
kan staan aan de toepas~ing van artikel 101 
ter der Lager-Onderwijswet 1920; dat toch, 
nog daargelaten, dat eerst na de definitieve 
vaststelling van de bedragen, bedoeld in 
artikel 55 ter, tweede lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, blijkt of er een zodanige ver
hoging zal worden toegekend, het niet in de 
bedoeling van de wet is, het bestuur van een 
bijzondere school, welke in bijzondere om
standigheden verkeert, door toekenning van 
deze verhoging in staat te stellen de abnor
male hoge kosten van die school in enig jaar 
alsnog ten laste van de gemeente te brengen, 
doch slechts om de normale bijzondere scho
len, voor welke het beschikbaar gestelde be
drag evenmin als voor de normale openbare 
.scholen toereikend is geweest, in staat te 
stellen het tekort binnen zekere grenzen als
nog ten laste van de gemeente te brengen; 
dat dit mede blijkt uit de omstandigheid, 
dat ten aanzien van een openbare school , 
waarvan het bedrag der kosten tengevolge 
van bijzondere omstandigheden aanzienlijk 
afwijkt van een redelijk bedrag voor een nor
male school, artikel 55 quater der Lager-On
derwijswet 1920 toepassing kan vinden, het
geen ertoe leidt, dat juist die kosten der open
bare scholen geëlimineerd worden, welke er 
toe zouden hebben kunnen leiden, dat ook 
de bijzondere scholen, welke tengevolge van 
bijzondere omstandigheden abnormaal hoge 
kosten vergen, een effectieve verhoging 
der vergoeding ontvangen; dat echter 
a rtikel ro1ter een regeling treft voor de 
bijzondere scholen, die tengevolge van bij
zondere omstandigheden een hoger bedrag 
per leerling behoeven dan in het betreffende 
jaar geldt en die daarom niet op een lijn met 
de in de gemeente bestaande normale open
bare of bijzondere scholen gesteld kunnen 
worden; dat nu de scholen ten behoeve waar
van in dit geval wordt verzocht het bedrag 
per leerling te verhogen, in die zin in bijzon
dere omstandigheden verkeren, dat tenge
volge van onvoorziene reparaties aan de 
centrale verwarmingsinstallatie in 1946 zeer 
hoge bedragen n . 1. in totaal f 5495.-, zijn 
uitgegeven, welke niet uit de vergoeding over 
de jaren in de periode 1943 tot en met 1947 
bestreden kunnen worden; dat dit ook het 
geval is, wanneer de kosten van de vakon
derwijzeressen in nuttige handwerken buiten 
beschouwing gelaten worden; dat de Stich
ting echter bereid is het bedrag der begroting 
met deze kosten te verminderen, in welk 
geval kan volstaan worden met een verho
ging van het bedrag per leerling voor de 
school Paulus-Borstraat 43 tot f 19,17 en 
van dat van de school Tollenslaan 2 tot 
f 32,53; dat het bestuur dezer Stichting daar
om hoopt, dat kan worden beslist, dat de 
gevraagde verhoging tot een bedrag van 
f 19,17, respectievelijk f 32,53 wordt toege
kend; 

0.: dat met Onze Minister en de Onderwijs-

raad moet worden geoordeeld, dat het feit, 
dat over verstreken jaren de z. g. exploita
tievergoeding welke een bijzondere school 
ontving, onvoldoende was om daaruit de 
hiervoor in aanmerking komende kosten te 
dekken, nooit de betekenis kan hebben, dat 
alleen daarC:oor die school in een later jaar 
komt te verkeren in buitengewone omstan
digheden, als bedoeld in artikel 101 ter der 
Lager-Onderwijswet 1920; 

dat er dan ook naar Ons oordeel geen ter
men zijn te beslissen, dat in het dienstjaar 
1947 de in het beroepschrift bedoelde scholen 
in de zin van artikel 101 ter der Lager-Onder
wijswet 1920 in bijzondere omstandigheden 
verkeren of wel anderszins het vastgesteld 
gemiddeld bedrag van de kosten per leerling, 
bedoeld in artikel 101, tweede lid, dier wet, 
voor de redelijke behoeften dezer scholen 
ontoereikend moet worden geacht; 

dat derhalve de bestreden beslissing van 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen terecht is genomen; 

Gezien de Lager-Onderwijswet l 920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 

Januari z948. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 39). 

Patiënt, die sedert Juli 1943 bij zijn 
zoon te U. inwoonde werd in Decem
ber 1944 in verband met de heersende 
voedselnood uit U. overgebracht naar 
G.; hij kon toen niet meer geacht wor
den in staat te zijn tot het vestigen van 
een hoofdverblijf; bovendien wijzen de 
omstandigheden er op, dat zijn betrek
king tot de gemeente G. van voorbij
gaande aard zou zijn en het van de aan
vang af de bedoeling is geweest, dat hij, 
zodra de voedselpositie dit mogelijk zou 
maken, naar U. zou terugkeren, hetgeen 
dan ook op 23 Juli 1945 geschiedde. 

Derhalve moet worden geoordeeld, 
dat, toen op 27 J uli 1945 de rech
terlijke machtiging om hem in een 
krank2>innigengesticht te plaatsen werd 
aangevraagd. patiënt zijn woonplaats 
had in de gemeente U. 

Wij WILHELMINA enz. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Johannes 
B. Ibershof ; 

De Raad van Sate, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Decenber 1947, No. 1931; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 9 Januari 1948, Af
deling Maatschappelijke Zorg I, No. 106; 

0 .: dat J. B. Ibershof omstreeks Juli '43 1 

komende uit Amsterdam, in het gezin van 
een zoon te Utrecht werd opgenomen en al
daar in het bevolkingsregister werd inge
schreven; dat begin October 1944 bij de pa
tient de eerste verschijnselen van Krankzin
nigheid werden waargenomen; dat hij in het 
laatst van 1944 overgebracht werd naar 
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Groningen, alwaar hij onderdak vond bij de 
kinderen van zijn derde vrouw; dat hij op 
18 December 1944 uit het bevolkingsregister 
van de gemeente Utrecht naar Groningen 
werd afgeschreven; dat op 23 Juli 1945 de 
patient weer naar Utrecht werd overgebracht, 
waarna hij op 27 Juli daaraan volgend inge
volge rechterlijke machtiging in de "Willem 
Arntsz Stichting" werd opgenomen; 

dat burgemeester en wethouders van 
Utrecht niet bereid zijn, de verplegingskos
ten voor rekening van hun gemeente te nemen, 
aanvoerende, dat het feit, dat de patient 
in het laatst van 1944 naar Groningen ver
trok en zich daar in het bevolkingsregister 
liet inschrijven, wat bij een tijdelijk verblijf 
aldaar of voor het verkrijgen van distributie
bescheiden niet noodzakelijk was, voldoende 
aanwijzing oplevert, dat van een tijdelijk ver
blijf in Groningen geen sprake was; dat door 
zijn vertrek naar Groningen de band tussen 
hem en de gemeente Utrecht verbroken werd 
en de patient in eerstgenoemde gemeente 
hoofdverblijf kreeg ; dat de vraag, of de pa
tient op 23 Juli 1945, toen hij uit Groningen 
naar Utrecht vertrok, in staat was tot het 
kiezen van een domicilie , door de Inspecteur 
voor het Staatstoezicht op krankzinnigen 
ontkennend wordt beantwoord ; dat de be
antwoording van de vraag, of de patient op 
18 December 1944, toen hij uit Utrecht naar 
Groningen vertrok, in staat was tot het kie
zen van een domicilie , achterwege kan wor
den gelaten, omdat zowel bij bevestigende 
als bij ontkennende beantwoording van die 
vraag geen gemeente als het domicilie van 
deze patient ten tijde van het aanvragen der 
rechterlijke machtiging tot zijn plaatsing in 
een krankzinnigengesticht kan worden aan
gewezen; dat immers de patient indien hij 
op 18 December 1944 wel in staat zou zijn 
geweest tot het vestigen van een domicilie
weliswaar in Groningen domicilie zou hebben 
gekregen, doch dat d.e band met die gemeente 
werd verbroken, toen hij op 23 Juli 1945, op 
welk tijdstip hij niet in staat was zelfstan
dig een domicilie te kiezen, naar Utrecht ver
' trok ; dat, ware hij op 18 December 1944 
niet in staat geweest zelfstandig een hoofd
verblijf te vestigen, dan noch Utrecht, met 
welke gemeente door zijn vertrek naar Gro
ningen immers elke band werd verbroken, 
noch Groningen als zijn woonplaats in de 
zin van het Burgerlijk Wetboek kan worden 
beschouwd ; 

0. : dat J . B. Ibershof, blijkens de overge
legde stukken, sinds Juli 1943 inwoonde bij 
zijn zoon te Utrecht, zodat deze gemeente 
als zijn woonplaats in de zin van het Bur
gerlijk Wetboek moet worden beschouwd. 

dat hij weliswaar op 18 December '44 naar 
Groningen werd overgebracht en aldaar in 
het bevolkingsregister werd ingeschreven, 
doch dat hij, blijkens het te dezer uitgebrach
te ambtsbericht van de Inspecteur van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen, op die da
tum niet meer in staat geacht kon worden 
tot het vestigen van een hoofdverblijf ; 

dat bovendien de omstandigheden, zoals 
zij zich in dit geval hebben voorgedaan, er
op wijzen, dat zijn betrekking tot de gemeente 
Groningen van zo voorbijgaande aard is ge
weest, dat reeds daarom van het overbren-

gen van zijn hoofdverblijf naar die gemeente 
geen sprake is geweest; 

dat hij immers in verband met de toen 
heersende voedselnood uit Utrecht werd over
gebracht naar Groningen en aldaar bij familie
leden van zijn derde vrouw tijdelijk onder
dajc vond, terwijl mag worden aangenomen, 
dat het van de aanvang af de bedoeling is. 
geweest, dat hij, zodra de voedselpositie dit 
mogelijk zou maken, naar Utrecht zou terug
keren, hetgeen dan ook op 23 Juli 1945 ge-• 
schiedde; 

dat derhalve moet worden geoordeeld,. 
dat J. B. lbershof, toen op 27 Juli 1945 de 
rechterlijke machtiging om hem in een krank
zinnigengesticht te plaatsen werd aange
vraagd, zijn woonplaats had in Utrecht; 

dat mitsdien ingevolge artikel 39, 1° lid, 
der Armenwet zijn verplegingskosten uit de 
kas van de gemeente Utrecht behoren te wor
den voldaan ; 

Gezien deze wet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Utrecht aan te wijzen als de 

woonplaats van de armlastige krankzinnige 
J. B. Ibershof voor de toepassing van arti-
kel 39 der Armenwet. ' 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

A.B. 

19 Januari 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van B eroep. (Wet r echtsher
stel overheidsperson eel 1946 art. 12; 
Eerste Uitvoeringsbesluit a rt. 6.) 

Onder belangh ebbende is de ambte
naar te verstaan , te wiens behoeve het 
geld vanwege de illegaliteit is verstrekt. 
Ook als h et geld door zijn vrouw en zijn 
gehuwde dochter is ontva ngen , gedu
rende zijn onderduikperiode, moet toch 
gezegd worden , da t hij h et h eeft ontvan
gen, ook a l kon de r edactie van art. 6 
duidelijker zijn. Artt. 163 en 164 B. W. 
doen hieraan niet af. 

Uitspraak in zake: 
W., wonende te A., eertijds te G., eiser in 

hoger beroep, 
tegen: 

de Voorzitter van de R aad van Arbeid t e 
A., gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Ra.ad van Beroep, enz.; 
Gezien de gedin gstukken; 

Wat aangaat de feiten van hettwistgeding; 
0. dat gedaagde op 25 Juli 1947 h et na-

volgende schrijven tot eiser h eeft gericht: 
.,Na de bevrijding werd het U nog toeko

mende salaris, hetwelk ingevolge de door 
de bezetter uitgevaardigde voorschriften 
niet was uitbetaald, alsnog ten volle aan U 
uitgekeerd. Krachtens art. 6, 4e lid, sub c, 
van het Eerste uitvoeringsbesluit Wet 
rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 had
den daarbij echter in mindering moeten 
worden gebracht de geldelijke inkomsten 
als ondersteuning, door U vanwege illegale 
zijde ontvangen, welke f 1200 h ebben be
dragen. 
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Onder verwijzing naar art. 8 van genoemd 
Uitvoeringsbesluit verzoek ik U thans het 
door U te veel genoten bedrag van f 1200 
vóór 1 September a.s. terug te storten. 

De Voorzitter van de Raad van Arbeid 
te A., w.g. J."; 

0. dat t ,et Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij u itspraak van 23 October 1947, naar 
welker iHhoud hierbij wordt verwezen, het 
door W., voornoemd, tegen voormeld schrij
ven ingestelde beroep ongegrond h eeft ver
klaard; 

0. dat e iser van deze uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en bij beroep
schrift de Raad verzoekt de bestreden uit
spraak en de daarbij bevestigde vordering 
van de voorzitter van de Raad van Arbeid 
dd. 25 Juli 1947 te vernietigen en te ver
staan, dat hij niet verplicht is tot restitutie 
van h e t bedrag dier vordering, zijnde f 1200, 
daarbij o.m. aanvoerende, mede op grond 
van het bepaalde in de artt. 163 en 164 B. W., 
dat een juiste toepassing der Wet rechts 
herstel overheidspersoneel 1946 zich niet 
verdraagt met de uiteindelijke constructie 
van het Ambtenarengerecht, dat gelden, 
welke zijn vrouw volgens haar verklaring 
heeft ontvangen, c.q. welke zijn vrouw en 
gehuwde dochter volgens verklaring van 
het Nationaal Steunfonds hebben ontvan
gen, door hem zouden zijn ontvang·en, zoals 
art. 6, lid 4, sub c, van het eerste uitvoe
ringsbesluit wet rechtsherstel overheids
personeel 1946 (K. B. 8 April 1947, Stbl. H 
110) nadrukkelijk vereist, wil de bepaling, 
vervat in de aanhef van genoemd lid 4, toe
passing kunnen vinden; 

In rechte : 
0. dat de Raad allereerst wenst te beant

woorden de vraag, of hij bevoegd is kennis 
te nemen van een geding als het onder
havige, voortvloeiende uit een geschil om
trent de toepassing van opgemelde wet; 

0. dat voormelde wet aan de belangheb
benden beroep op de organen en de com
missiën, bedoeld in art. 3 der Ambtenaren
wet 1929, niet uitdrukkelijk toekent, doch 
wel in art. 7 zodanig beroep uitsluit t en 
aanzien van de maatregelen, in laatstge
noemd artikel bedoeld ; 

0. dat zodanige uitdrukkelijke toekenning 
van h e t recht van beroep intussen voor 
ambtenaren in de zin der Ambtenarenwet 
1929 ook niet vereist is, vermits hun zodanig 
beroepsrecht toekomt, zodat de a mbtena
ren, als voormeld, het evenbedoelde recht 
van beroep bezitten ook ter zake van be
sluiten, handelingen of weigeringen (om te 
besluiten of te handelen), verricht of uitge
sproken ter zake van de toepassing der Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946, en 
dan op een der gronden, genoemd in art. 58, 
le lid, der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat, waar vaststaat dat eiser, referen
daris bij de Raad van Arbeid te A., is amb
tenaar in de zin der laatstgenoemde wet en 
de onderwerpelijke terugvordering niet is 
een maatregel, als bedoeld in voormeld art. 
7, eiser in zijn beroep ontvankelijk is, nu 

ook overigens niet is gebleken van het be
staan van een grond, welke tot niet-ont
vankelijk-verklaring van het beroep zoude 
moeten leiden; 

0. dat de Raad thans heeft te onderzoe
ken, of bedoelde terugvordering kan wor
den aangevochten op een der gronden van 
art. 58, l e lid, der Ambtenarenwet 1929; 

0. hieromtrent, dat de Raad als vast
staande aanneemt: 

dat eiser op 25 September 1944 is onder
gedoken, uit vrees voor arrestatie door de 
Sicherheitsdienst; 

dat gedurende de tijd, dat e iser onderge
doken was, aan zijn echtgenote en aan zijn 
gehuwde dochter, die met haar moeder sa
menwoonde, vanwege de illegaliteit steun
bedragen, tot een totaalbedrag van f 1200, 
zijn uitbetaald ; 

dat in de maand Mei 19 45 aan eiser door 
de Raad van Arbeid te A. het over de maan
den October 1944 tot en met April 1945 als 
referendaris gederfde salaris volledig is uit
betaald, onder aftrek van het voor het ver
haal der pensioensbijdragen verschuldigde 
bedrag; 

0 . dat, ingevolge art. 12 der Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946, o.m. hij, die 

· bij wege van rechtsherstel een uitkering· 
heeft ontvangen gelijk aan het totaal der 
wedden, die hij met inachtneming van de 
wettelijke voorschriften omtrent de bezol
diging en de normale duur van zijn dienst 
genoten zou h ebben, wanneer geen niet-uit
betaling, als bedoeld in art. 9 dier wet, had 
plaats geh ad, verplicht is tot terugbetaling 
van hetgeen krachtens art. 4, lid 1, B, onder 
c, dier wet in mindering moet worden ge
bracht op de daar en in art. 9, voormeld, be
doelde schadeloosstelling; 

0. dat vorenbedoelde uitbetaling van het 
over de maanden October 1944 tot en met 
April 1945 gederfde salaris naar het oordeel 
van de Raad is aan te merken als te zijn 
geschied bij wege van rechtsherstel in de 
zin van evengenoemd art. 12; 

0 . dat ingevolge de artt. 4, lid 1, B, onder 
c, en 11 der laatstgenoemde wet, j 0

• art. 6, 
lid 4, van het Eerste uitvoeringsbesluit Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946, (K.B. 
van 8 April 1947 S. no. H 110) o.m. in min-• 
dering worden gebracht de inkomsten, ge
noten als ondersteuning, welke door de be
langhebbende van of vanwege illegale zijde 
zijn ontvangen, voorzover niet gerestitu
eerd; 

0. dat thans moet worden beantwoord de. 
partijen verdeeld houdende, vraag, of het 
vanwege de illegaliteit aan eisers echtge
note en gehuwde dochter uitgekeerde be
drag van f 1200 moet worden aangemerkt 
als een ondersteuning, welke "door de be
langhebbende", dit is i.c. eiser, is "ontvan
gen", gelijk art. 6, lid 1, aanhef en sub c, van 
voormeld Besluit omschrijft; 

0 . dat eiser deze vraag ontkennend beant
woordt, zulks mede met een beroep op de 
artt. 163 en 164 B. W . ; 

0. dat de Raad eiser in deze opvatting 
echter niet kan volgen; 
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dat w eliswaar aan eiser kan worden toe
gegeven, dat de r edactie van vermeld art. 6, 
met na m e met betrekking tot de woorden 
"door de belanghebbende", duidelijker had 
kunnen zijn, doch de Raad deze bepaling 
niet zo eng meent te moeten uitleggen, dat 
daaronder niet zou worden begrepen een 
geval als het onderhavige, waar de steun
bedragen niet aan de belanghebbende r echt
streeks, maar aan een zijner gezins- of fa
m ilieleden zijn uitgekeerd, ten behoeve van 
h et gezin van de ondergedokene; 

dat daartoe in het onderhavige geval te 
minder aanleiding bestaat, waar eiser, toen
maals klager, blijkens het proces -verbaal 
der terechtzitting in eerste aanleg heeft 
verklaard: 

,.Eerst toen ik mijn vrou w na de bevrij
ding sprak, vernam ik van haar, dat zij in 
Februari 1945 en later mijn dochter enige 
malen van een heer geld hadden ontvangen, 
h etwelk h en aan de voordeur van mijn wo
ning te G. door de hen onbekende heer was 
overhandigd tegen kwitantie, in h et geheel 
viermaal f 300. Mijn vrouw noch mijn doch
ter noch later ik hadden aanleiding te trach
ten te weten t e komen, wie de onbekende 
was. Verm oedelijk zal het geld wel van de 
illegaliteit zijn geweest. Indien het van de 
illegaliteit afkomstig was, moeten de des
betreffende kwitanties op h et Centraal Bu
reau te Amsterdam berusten. Als ik eerder 
van deze steun had geweten zou ik er stel
lig geen bezwaar tegen hebben gemaakt, 
dat mijn vrouw ook verder de steunbedra
gen in ontvangst bleef nemen. Mijn vrouw 
h eeft ook overigens mijn belangen waarge
n omen en ik heb dit achteraf goedgekeurd. 
Ik b en nog steeds met dezelfde vrouw in 
g·emeenschap van goederen getrouwd."; 

dat mitsdien ook eisers beroep op de artt. 
163 en 164 B. W. faalt en zulks te meer, nu 
laatstgenoemd artikel bepaalt, dat de vrouw 
verondersteld wordt de bewilliging van haar 
man te hebben bekomen ten opzichte van 
handelingen of verbintenissen, door haar 
aangegaan wegens alles wat de gewone en 
dagelijkse uitgaven der huishouding be
treft; 

O. dat mitsdien eiser op evengenoemde 
gronden is gehouden tot terugbetaling van 
f 1200, hetgeen ertoe zou moeten leiden de 
beroepen uitspraak te bevestigen, ware het 
ni t, dat de bestreden terugvordering om 
andere redenen niet in stand kan blijven; 

O. dat de bestreden terugvordering nl. is 
gedaan door de voorzitter van de Raad van 
Arbeid te A., die in deze kennelijk zelfstan
dig is opgetr den; 

0. echter dat blijkens art. 1 van voor
noemd E erste Uitvoeringsbesluit onder "be
voegd gezag" wordt verstaan, het gezag, 
bedoeld in art. 3 der Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946, dat tot het ver
lenen van het ontslag en het opleggen van 
de straf bevoegd is of zou zijn; 

dat op de ambtenaren, werkzaam bij de 
Raad van Arbeid te A., bij besluit van die 
Raad dd. 27 September 1935 van toepassing 
is verklaard h et Algemeen Rijksambtena-

renreglement, behoudens een aantal aan
vullingen en wijzigingen, van welke te de
zen nog van belang is de bepaling, dat art. 
4 van voormeld Algemeen Rijksambtena
renreglement wordt gelezen a ls volgt: 

"In dit besluit wordt verstaan onder "het 
bevoegde gezag•·, .,bevoegde macht", .,Ons", 
.,Onze" of "onze Minister" de Raad van Ar
beid met uitzondering van het bepaalde in 
de artt. 18 sub 2, 50, 65, 97b, 105, 106, 107 en 
112;"; 

dat hieruit v9lgt, dat, nu tot het verlenen 
van ontslag, onderscheidenlijk het opleggen 
ener disciplinaire bestraffing aan een amb
tenaar bij de Raad van Arbeid te A., gel ijk 
eiser, slechts de Raad van Arbeid bevoegd 
is, en nu er geen bepaling bestaat, krach
t ens welke tot een terugvordering, als hier
bedoeld, de voorzitter van die Raad be
voegd zou zijn, ook de onderwerpelijke te
rugvordering slechts door die Raad kan 
geschieden, zodat die terugvordering te de
zen ten onrechte door de voorzitter van de 
Raad van Arbeid is gedaan en deswege 
moet worden nietig verklaard; 

0. voorts, zij het t en overvloede, dat ook 
om een andere reden voormelde terugvor
dering niet in stand kan blijven; 

dat immers, ingevolge art. 8 van meer
genoemd Eerste Uitvoeringbesluit een te
rugbetaling als de onderhavige dient te ge
schieden - en wel naar k euze van de be
langhebbende - door inhouding op de voet 
van art. 120, tweede lid, der Ambtenaren
wet 1929 {d.i. tot de h elft der bezoldiging) 
of door voldoening in drie gelijke termijnen, 
vervallende onderscheidenlijk op de laatste 
van de eerste, tw ede en derde maand, vol
gende op die, waarin de herzieningsbeschik
king is genomen, aan welke vereisten de 
onderhavige terugvordering, dd. 25 Juli 
1947, nopens terugstorting van het volle 
bedrag van f 1200 vóór 1 September 1947, 
niet voldoet, zodat zij ook om deze reden 
nietig is; 

0. dat mitsdien de uitspraak, waarvan 
beroep, met nietig verklaring van het be
streden besluit, moet worden vernietigd; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart nietig het in gedaagde's schrij-

ven van 25 Juli 1947 vervatte besluit tot 
terugvo rder\ng van een bedrag van f 1200. 

{A.B.) 

ll2 Januari 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
{Armenwet art. 15.) 

Van een afwijzende beschikking op 
een verzoek tot het houden van een 
openbare inzameling van gelden staat 
alle,m beroep open aan het bestuur der 
betroklcen instelling; nu niet is gesteld, 
noch gebleken, dat appellante in deze 
namens dat bestuur handelt, is haar 
beroep niet ontvankelijk. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Mevrouw J. C. Kanne, geboren Helder-
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m a n s t e Vries (Dr.), in haar kwaliteit van 
.ziende hulp der Verenig ing "Friese Blin 
<lenkring" gevestig d te Vries (Dr .), tegen 
de besluiten van burgem eest er en wethou
<ler s van Dockum en die van Harlingen van 
30 Juni 1947 en 3 Juli 1947, waarbij aan h et 
Bestuur der ver enig ing voorn oemd, t oe
stemming is geweigerd t ot h et houden van 
-een openbare inzam eling in die gemeenten ; 

De R aad van Stat e, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoor d, advies van 
7 J a nua ri 1948, No. 7; 

Op_ de voordracht van Onze Min ister van 
B innenlandse Zaken van 14 J a nuari 1948, 
No. 361, Afdeling Maatschappelijke Zorg I 
(Bu reau A lgem ene en Juridische Zaken ) ; 

0. dat van een afwijzende beschikk ing 
a ls de bovenbedoelde ingevolge art. 15, 
v ierde lid, der Arm en wet a lleen beroep 
openstaat aan het bestuur der inst elling; 

dat, n u n iet is gesteld, noch is gebleken, 
dat de appella n te in deze na m ens h et be
stuur der Verenigin g Friese Blindenkring 
h a ndelt, zij in haar ber oep niet kan wor den 
ontva ngen; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en v erstaan : 
De appella nte in haar ber oep niet -ont

vankelijk t e verklaren . 
On ze Minis t er van Binnenla ndse Za k en 

i s belast en z. (A. B. ) 

.24 ]anu.ari z948. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920, art. 
51). 

Nu appellant in de bezettingstijd lid 
is geworden van de N . S . B . en daar
door blijk heeft gegeven van ontrouw 
aan de zaak v an het Koninkrijk, heeft 
hij zich zod anig gedragen, dat zijn her
plaatsing bij het onderwijs ni!!t wen
selijk is; zijn wachtgeld is derha1ve t e
recht vervallen verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

<!oor H. Ivens , gedetineerde in het bewarings
kamp Vught, t egen de beschikking van Onze 
Minister van Onderwijs , Kunsten en Weten
schappen van 18 September 1947, N°. 20931 
W . Afdeling Lager Onderwijs , waarbij zijn 
wachtgeld, gerekend met ingang van 1 Juli 
1944, is vervallen verklaard; 

De Raa d van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Janua ri 1948 , No. 6; 

Op d e voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
19 Janua ri 1948, N°. 20071 W ., Afdeling 
Lager Onderwijs; 

0. : dat Onze Minister b ij zijn evenverm elde 
besch ikking het wachtgeld van H. Ivens , 
g ewezen onderwijzer aan een openbare lage
re school in de gemeent e Roden, t e rekenen 
van I J uli 1944, vervallen heeft verklaard 
op grond va n het zevende lid van artikel 51 
der Lager-Onderwijswet 1920 , daa rbij over
wegende , dat H. lvens voornoemd in de be
zettingstijd lid is geweest van de nationaal-
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S<?cialistische beweging, zodat hij zich zoda
mg heeft gedragen, dat zijn herplaatsing bij 
het onderwijs n iet wenselijk is; dat hem 
wachtgeld tot en met 30 Juni 1944 is betaal
baar gesteld ; 

dat H. lvens in beroep aanvoert, dat een 
aan hem begaan onrecht hem ertoe gebracht 
heeft lid van de N . S . B. te worden; dat hij 
op I September 1932 tijdelijk werd benoemd 
tot hoofd van de Rijks lagere school te Steg
gerda ; dat, toen de inspecteur van het lager 
onderwijs meende , dat van de zijde der ou
ders bezwaren tegen een vaste benoeming be
stonden, door alle ouders een schrijven is on
dertekend, waarin verzocht werd de appellant 
in vaste dienst te benoemen; dat hij op 
wachtgeld werd gesteld, toen de school op 
30 April 1934 werd opgeheven; dat hij sinds
dien wachtgelder is gebleven; dat op zijn 
vraag, waarom hij niet herbenoemd werd, 
door de inspecteur geantwoord werd, 
dat "van de zijde der rijksinspectie minder 
gunstig over zijn leiding aan de Rijks lagere 
school te Steggerda werd geoordeeld" ; dat 
hem geen antwoord gegeven werd op de 
vraag op welke feiten deze bedenkingen ge
grond waren ; dat hij, toen hem op zijn her
haald verzoek geen recht werd gedaan, zich 
in het voorjaar van 1941 tot de N. S. B. 
heeft gewend, daar hij geen andere moge
lijkheid zag; weshalve hij verzoekt de be
slissing van de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen ongedaan te maken; 

0. : dat ingevolge artikel 51, 7• lid, der La
ger-Onderwijswet 1920 het wachtgeld onder 
meer vervallen kan worden verklaard, in
dien de op wachtgeld gestelde zich zodanig 
gedraagt, dat zijn herplaatsing bij het onder
wijs niet wenselijk is; 

dat, nu de appellant blijkens de stukken 
in de bezettingstijd lid is geweest van de nati
onaal-socialistische beweging en daardoor 
blijk heeft gegeven van ontrouw aan de zaak 
van Ons Koninkrijk, er gegronde reden be
staat om met toepassing van de evenge
noemde wetsbepaling zijn wachtgeld ver
vallen te verklaren; 

dat hetgeen de appellant in beroep aan
voert de onjuistheid van de beslissing van 
Onze Minister niet in het licht vermag te 
stellen; 

dat immers een verschoning voor het toe
treden tot d e genoemde beweging bezwaar
lijk kan liggen in het door hem aangevoerde 
feit , dat h ij recht zocht in verband met een 
onjuiste behandeling, welke hem zou zijn 
wedervaren ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 

30 Januari 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 135 6 ; Com ptabiliteits
wet art. 32; Landoorlogreglement a r t. 
43.) 

De bezetter h eeft de in art. 32 Comp
tabiliteitswet aan den Minister van F in . 
verleende bevoegdheid door den Secr.
Gen. van Fin . willen doen uitoefenen. 

3 
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Reeds in zijn Verordening 3/1940 h eeft 
de Rijkscommissaris de Secretarissen
Generaal a ls de hoogste bestuursamb
tenaren aangewezen. 

H etgeen de bezetter binnen de g ren
zen van de hem ingevolge art. 43 Land
oorlogreglement toegevallen taak ver
richt, is volkenrechtelijk voor den be
zetten staat bindend. 

Aangenomen m oet worden, dat h et 
internf publieke recht van den red. 
Staat eenzelfde gebondenheid aan
vaardt, voorzover de wettige overh eid 
na haar terugkeer niet afwijkende re
gelen stelt. 

D e bezetter kon zich in dezen bedie
n en van de Ned. Staatsambtenaren, 
doch hun gestie k on haar rechtskracht 
slechts aan de boven bedoelde taak van 
den bezetter ontlenen en a lleen binnen 
de grenzen daarvan verlopen. 

Dit hief de qualiteit van Ned. Staats
ambtenaar voor de betrokkenen niet op. 
Zij waren jegens hun wettige regering 
verplicht zich ten dienste van den be
zetter slechts t e stellen, voor zolang en 
voorzover zij aldus het ed. belang kon
den dienen, doch dit laat onverlet, dat 
de rechtskracht hunner handelingen 
tijdens de bezetting door 's bezetters 
vorenaangegeven taak werd bepaald. 

H etgeen door N ed. Staatsambtenaren 
- die daarbij handelden voor h et Rijk 
- binnen voormelde grenzen is verricht, 
bindt den Ned. Staat. 

Onder herstel en verzekering van de 
openbare orde en het openbare leven in 
art. 43 L.O.R. moet begrepen worden 
geacht al hetgeen tijdens den duur der 
bezetting strekt om in het algemeen h et 
maatschappelijk leven onder de om
standigheden van de bezetting regelma
tig te doen verlopen. 

Het ontzeggen na de bezetting van 
rechtskracht op grond van de in art. 43 
gestelde voorwaarde m .b.t. de eerbiedi
g ing der geldende wetten, kan bij een 
bezetting van langer en duur niet zonder 
m eer worden doorgevoerd. Daarvan 
h eeft ook h et Besluit bezettingsmaat
r egelen E 93 blijk gegeven. 

Dienovereenkomstig moet de ontzeg
ging van rechtskracht aan burgerlijke 
rechtshandelingen, als hier in geding, 
worden beperkt tot de gevallen, dat de 
handeling blijkbaar strekte om enkel of 
in hoofdzaak het belang van den v ijand 
of van de in art. 24 van E 93 opgesomde 
p ersonen of organisaties dan wel door 
den vijand in strijd m et 's bezetters taak 
n agestreefde doeleinden te dienen. 

Een voorziening in de huisvesting van 
de "Deutsche Ordnungspolizei" op welk 
tijdstip en waar ter plaatse ook kan niet 
zonder m eer gezegd worden bij haar tot
standkoming blijkbaar .te h ebben ge
strekt om enkel of in hoofdzaak het be
lang van den vijand of door dezen in 
strijd met 's bezetters taak nagestreefde 
doeleinden te dienen. 

Zonder nader feitelijk onderzoek geen 
oordeelvelling mogelijk; vernietiging 
vonnis en v erwijzing. 

Anders conclusie Proc.-Gen. 

De Staat der Nederlanden, eiser tot cas
satie van een op 17 D ecember 1946 door 
de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage tus
sen partijen gewezen vonnis (A. B. 1948. 
Bladz. 29, R ed.) , adv. Mr. D. J. Veegens. 

tegen : 
de N. V. Zeeuwsche Hypotheekbank te 
's-Gravenhage, verweerster in cassatie, 
adv. Mr. B. A. Droogleever Fortuyn. 

De Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit h et bestreden vonnis blijkt, dat 

verweers ter in cassatie - de Bank - eiser 
in cassatie - den Staat - heeft gedagvaard 
voor de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage 
en heeft gevorderd f 933.31 met rente, daar
bij stellende: 

dat zij bij schriftelijke overeenkomst van 
9 Januari 1942 aan den Staat, die in deze 
vertegenwoordigd werd door h et waarne
mend h oofd van den Rijksgebouwendienst. 
heeft verhuurd, gelijk deze in huur aannam. 
een huis en erve t e 's-Gravenhage, aan den 
Violenweg no. 2, voor den tijd van één 
maand, ingegaan den lsten October 1941 en 
eindigende den 31sten October 1941, tegen 
een jaarlijksen huurprijs van f 1600 (f 133.33. 
per maand), met bepaling dat de huur daar
na zal worden geacht t elkens t egen denzelf
den huurprijs en onder dezelfde in de over
eenkomst genoemde voorwaarden te zijn 
verlengd voor den tijd van één maand, in
dien zij niet tenminste één maa nd vóór het 
einde van den !openden huurtermijn door 
één der partijen schriftelijk is opgezegd; 

dat op voormelde overeenkomst op 22: 
J anuari 1942 de gondkeuring van den waar
nemenden Secretaris-Generaal van het De
partement van Financiën werd verkreger:; 

dat de Staat bij schrijven van 31 "Januari 
1945 van het Hoofd van den Rijksgebouwen-
dienst aan de Bank voormelde huurovereen
komst heeft opgezegd met ingang van 1. 
Maart 1945; 

dat echter de Staat nog steeds ingebrcke 
is gebleven de huur over de zeven maand en 
Augustus 1944 tot en met Februari 1945 ten 
bedrage van 7 X f 133.33 is f 933.31, aan de 
Bank te voldoen, niettegenstaande de Bank. 
ingevolge de voorwaarden der overeenkoms 
voor elk dezer maanden een declaratie in 
duplo aan den Rijksgebouwendienst had 
toegestuurd en niettegenstaande zij, en later 
haar raadsman, herhaalde malen den Staat: 
tot betaling hadden aangemaand; 

dat de Staat daarop heeft doen zeggen 
voor antwoord : 

dat hij het door de Bank bij dagvaarding
gestelde erkent, doch betwist, dat hij in deze 
door den waarnemend Secretaris-Generaal 
van h et Departem ent van Financiën en het. 
waarnemend hoofd van den Rijksgebouwen
dienst zou zijn verbonden; 

dat toch degene, die gedurende de vijan
delijke bezetting in bezet gebied n amens de 
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Overheid onder welken naam ook een over
eenkomst aangaat, daardoor slechts de be
zettende macht verbindt; 

dat bovendien de Staat wordt verbonden, 
indien de overeenkomst is aangegaan door 
tussenkomst van een Nederlandsen Amb
tenaar, doch alleen voor zover de Staat daar
door is gebaat of de overeenkomst na de 
bevrijding door of vanwege den betrokken 
Minister is goedgekeurd ; 

dat het in dit geding bedoelde perceel 
Violenweg 2 te 's-Gravenhage sinds den 
zomer van 1940 in gebruik is geweest bij de 
.,Deutsche Ordnungspolizei" en de wnd. Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën bij brief van 17 December 1941 
aan den gemachtigde van de Bank heeft 
medegedeeld, dat het perceel op verzoek van 
de "Präsidialabteilung beim Amt des 
Reichskommissars" door den Staat werd 
gehuurd; 

dat de Bank derhalve ook niet te goeder 
trouw heeft kunnen menen, dat àeze huur 
den Staat aanging; 

dat de Staat subsidiair stelt, dat indien 
men den Staat tot op zekere hoogte gebon
den wil achten door de overeenkomsten, die 
in het bezette gebied in zijn naam zijn aan
gegaan, zodanige gebondenheid slechts Kan 
worden aangenomen bij overeenkomsten, die 
rechtstreeks zijn voortgevloeid uit des be
zetters verplichting tot het herstel of de 
verzekering van de openbare orde en het 
openbaar leven of feitelijk hiertoe strekten 
of hebben bijgedragen; 

dat de werkzaamheid van de Deutsche 
Ordnungspolizei, dat instrument van wille
keur en onderdrukking, daaronder niet kan 
worden gebracht; 

dat de Bank haar aanspraken derhalve á.lS 
oorlogsschade moet geldend maken; 

dat de Rechtbank bij het bestreden vonnis 
de vordering heeft toegewezen, na te hebben 
overwogen: 

"1. dat gedaagde meent niet verbonuen 
t'l zijn door de door den waarnemend Secre
taris-Generaal van het Departement V>-ln 
Financiën en het Wnd. Hoofd van den 
Rijksgebouwendienst afgesloten huurover
eenkomst, omdat degene die gedurende de 
vijandelijke bezetting in bezet gebied na
mens de Overheid een overeenkomst aan
gaat, daardoor naar het oordeel van ge
daagde slechts de bezettende macht zou 
verbinden; 

"2. dat blijkens de bij pleidooi op deze 
stelling gegeven toelichting, deze gegrond 
is op de opvatting, dat alle Nederlandsche 
Staatsambtenaren tijdens de bezetting or
ganen van den bezetter waren geworden; 

,.3. dat de Rechtbank echter deze opvat
ting ten eenenmale onjuist acht; 

,.4. dat immers een Nederlandsch Staats
ambtenaar zijn kwaliteit niet stilzwijgend 
kan verliezen, en evenmin stilzwijgend een 
orgaan va n den bezetter kan worden, zoo
dat nu geen enkele bevoegde autoriteit de 
Nederlandsche Staatsambtenaren heeft doen 
overgaan tot orgaan van den bezetter, deze 
ambtenaren als Nederlandsche Staatsamb-

tenaren in functie zijn gebleven, voorzoover 
zij niet ontslag hebben verkregen; 

.,5. dat bovendien de Nederlandsche .Re
geering reeds geruimen tijd voor de bezet
ting aanwijzingen had vastgesteld betref
fende de houding o. a. door het rijksperso
neel aan te nemen in geval van een vijan
del(iken inval en ook in deze aanwijzingen 
bij herhaling gesproken wordt van "in func
tie gebleven Nederlandsche ambtenaren", 
welke terminologie onvereenigbaar is met 
de opvatting, dat de Nederlandsche Staats
ambtenaar zijn functie tijdens de bezetting 
zou verliezen en orgaan van den bezetter 
zou worden; 

,.6. dat ook tijdens de bezetting de Ne
derlandsche Regeering bij herhaling langs 
den eenigen toen mogelijken weg, zijnde die 
van radioboodschappen, aanwijzingen ~n 
bevelen heeft gegeven aan Nederlandsche 
Staatsambtenaren, wat geheel onredelijk 
zou zijn geweest, indien deze ambtenaren 
geen ambtenaren van den Nederlandschen 
Staat, doch organen van den bezetter zou
den zijn geweest; 

,.7. dat dit laatste ten slotte vok onver
èenigbaar is met htt feit, dat bij de bevr,.j
ding de betrokken ambtenaren door de Ne
derlandsche Overheid in functie zijn gehou
den, daar, indien zij tijdens de bezetting 
geen ambtenaren van den Nederalndsehen 
Staat doch org,-men van den bezetter waren 
geweest, zij bij de bevrijding, behoudens 
eventueele nieuwe aanstelling, hun funct.ie 
zouden hebben verloren; 

., 8. dat gedaagde zich er voorts op be
roept, dat het huurcontract gedaagde niet 
zou binden, aangezien het niet overeenk0m
stig art. 32 der Comptabiliteitswet door of 
namens den betrokken- Minister is gesloten, 
doch, naar vaststaat, door den Wnd. Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën is goedgekeurd; 

,.9. dat gedaagde ter toelichting betoogt, 
dat geen der verordeningen van de bezet
tingsautoriteiten, en in het bijzonder ook 
niet de verordeningen 3/40 en 23/40, aan ne 
Secretarldsen-Generaal opdracht of be
voegdheid geeft de taak der Ministers in het 
algemeen voort te zetten; 

"10. dat echter hierbij uit het oog W')rdt 
verloren, dat reeds vóór de capitulatie, toen 
de Nederlandsche Ministers het land verlie
ten, hun bevoegdheden en plichten in feite 
overgingen op de Secretarissen-Generaal; 

,.ll . dat deze feitelijke overgang uiter
aard in gewone omstandigheden niet zonder 
wetswijziging tot stand zou kunnen komen, 
doch de bijzondere noodtoestand in dien tijd 
Wetswijziging langs den normalen weg êen 
eenenmale onmogelijk maakte en derhalve 
deze overgang, ook zonder dat wetswijziging 
plaats vond, geldig tot stand kon komen; 

,.12. dat de aldus op de Secretarissen
-Generaal overgegane bevoegdheden hun 
noch bij de capitulatie, noch tijdens de be
zetting door eenige bevoegde autoriteit :lijn 
ontnomen, zoodat tijdens de bezetting ook 
de bevoegdheid in art. 32 der Comptabili
teitswet aan den betrokken Minister gege-
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ven terecht werd uitgeoefend door den Le
trokken Secretaris-Generaal; 

"13. dat hierdoor immers tevens geheel 
voldaan is aan de bedoeling van art. 32 der 
Comptabiliteitswet, dat geen ambtenaar op 
eigen gelegenheid de daar bedoelde overeen
komsten mag afsluiten, doch dit moet ge
schieden door of namens het Hoofd van l.tet 
b etrokken Departement; 

"14. dat, nu derhalve gedaagde door de 
huurovereenkomst is gebonden, de vorde
ring van eischeres voor toewijzing vatba:ir 
is;" 

0. dat de Staat dit vonnis bestrijdt met 
het navolgende middel van cassatie: 

"S. of v. t. van de artt. 55, 56, 79, 168 en 
195 van de Grondwet, 20 R. O., 14 A. B., 1, 4, 
7 en 22 der gewijzigde Wet van 23 Mei 1899, 
Stbl. 128, in verband met art. 1 van het ge
wijzigde Koninklijk Besluit van 4 Mei 1933, 
Stbl. 246, en het Koninklijk Besluit van 19 
April 1940, Stbl. 183, 1 van het Koninklijk 
Besluit van 4 September 1823, no. 7, Bijv. 
Stbl. 1850, blz. 591, en 32 van de Comptabili
teitswet 1927, Stbl. 259, van de proclamatiën 
van Hare Majesteit de Koningin en van den 
Opperbevelhebber van Land- en Zeemacllt, 
gepubliceerd in de dagbladen van 14 ~Iei 
1940, en 42, 43, 46, 48, 49, 51, 52, 53, 55 en 56 
van het Landoorlogreglement, van het De
creet van het Staatshoofd van het Duitsche 
Rijk van 18 Mei 1940, Verord.bl. no. 1/1940 
(par. 1, 4 en 5), van de Verordeningen van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied van 29 Mei en 21 Juni 
1940, nos. 3/1940 (par. 1, 2 en 3) en 23/1940 
(par. 1 ), van de artt. 1, 2, 3, 6, 8, 10, 13, 14, 
15, 16 (in verband met lijst A), 17 (in ver
band met lijst B), 18 (in verband met iijst 
C), 21, 22, 24, 27, 30, 31 en 32 van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen, Stbl. E 93, 1269, 
1349, 1351, 1352, 1356, 1365, 1366, 1367, 1390 
t/m 1393, 1421, 1482, 1487, 1690 t/m 1693, 1829, 
1834, 1843 en 1844 B. W., 1, 5, 48, 59 en 134 
R v., doordat de Rechtbank 

a. op de gronden, genoemd in de rechts
overwegingen 8 t/m 14 van het bestreden 
vonnis, heeft aangenomen, dat reeds vóór de 
capitulatie van 15 Mei 1940, toen de Mi
nisters het land verlieten, bun bevoegdhe
den en plichten in feite zouden zijn overge
gaan op de Secretarissen-Generaal en dat 
de aldus overgegane bevoegdheden den Se
cretarissen-Generaal noch bij de capitulatie 
noch tijdens de bezetting door eenige be
voegde autoriteit zijn ontnomen, zoodat tij 
dens de bezetting ook de bevoegdheid in art. 
32 der Comptabiliteitswet aan den betrok
ken Minister gegeven, terecht werd uitge
oefend door den betrokken Secretaris-Gene
raal; 

b. en bovendien op de gronden, genoemd 
in de rechtsoverwegingen 1 t/m 7 van het 
bestreden vonnis, heeft verworpen de na
mens eischer verdedigde stelling, dat de in 
functie gebleven Nederlandsche staatsamb
tenaren tijdens de bezetting organen van 
den bezetter zijn geworden; 

en de vordering van verweerster heeft 
toegewezen; 
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ten onrechte: 
voor wat betreft de gronden, hierboven 

samengevat onder a primair omdat het niet 
duidelijk is, wat de Rechtbank in de hier be
doelde overwegingen bedoelt met het "in 
feite overgaan" van bevoegdheden en plich
ten van de Ministers op de Secretarissen
Generaal, zoodat het vonnis niet geacht kan 
worden de gronden in te houden, waarop de 
beslissing rust; 

subsidiair omdat een "feitelijke overgang" 
van de bevoegdheden der Ministers bij h et 
verlaten van het grondgebied van het Rijk 
in Europa op 13 Mei 1940 op de Secretaris
sen-Generaal mede voor het geval van e-:in 
vijandelijke bezetting - indien onder de 
aangehaalde woorden moet worden verstaan 
een in toestand van nood op onregelmatige 
wijze totstandgekomen, doch niettemin ver
bindende maatregel van wetgevenden aard, 
afkomstig hetzij van de Kroon, hetzij van 
den Opperbevelhebber van Land- en Zee
macht - niet heeft plaatsgevonden en n och 
in de verordeningen van den bezetter noch 
In de wetsbesluiten van de Kroon, met name 
in het Besluit Bezettingsmaatregelen, van 
het bestaan van een dergelijk wettelijk voor
schrift wordt uitgegaan; 
althans omdat een uit de omstandigheden 
voortvloeiende gebodenheid tot het treff en 
van een maatregel van wetgeving van zóó 
verre strekking als de Rechtbank heeft aan
genomen - immers niet alleen voor den 
tijd, dat de Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht zelfstandige drager van h et hoog
ste burgerlijke gezag bier te lande zou zijn, 
maar ook voor het geval hij zijn vrijh3id 
van handelen door het verloop van den oor
log mocht verliezen - niet aanwezig k a n 
zijn geweest; 

meer subsidiair - indien onder den "foi
telijken overgang" moet worden verstaan 
een bloot feitelijk gebeuren - omdat ::lit 
feit door verweerster niet was gesteld en het 
der Rechtbank niet vrijstond dien feitelijken 
grond voor de toewijzing van de vordering 
ambtshalve bij te brengen; 

althans omdat meergenoemde "feitelijke 
overgang", beschouwd in h et licht van de 
algemeen bekende omstandigheden, waar
onder hij zou h ebben plaatsgevonden, niet 
opleverde een f eit, waaruit gebondenh eid 
van eische r door d e hande lingen van •:!en 
door den bezetter benoemden waarnemen
den Secretaris-Generaal voortvloeide, m et 
name daarin niet was gelegen een gedraging 
van eenig ten deze bevoegd orgaan van 
eischer, in het bijzonder van den Minister 
van Financiën, op grond waarvan verweP.r
ster in verband met de eischen van het 
maatschappelijk verkeer redelijkerwijs heeft 
kunnen veronderstellen of vertrouwen, dat 
het huren van een huis voor rekening van 
den Staat, doch - gelijk verweerster wist 
- ten behoeve van de "Deutsche Ordnungs
polizei" (welk laatste feit eischer heeft ge
steld, maar de Rechtbank niet heeft onder
zocht) , de instemming van den Minister zou 
hebben, althans de Rechtbank dit had moe
ten onderzoeken; 
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en voor wat betreft de gronden, hier
boven samengevat onder b, - voor zoover 
de beslissing geacht moet worden daarop 
mede te berusten of de Hooge Raad zulks 
voor zijn uitspraalc van belang mocht ach
ten - omdat de bezetter blijkens het Land
oorlogreglement niet gerechtigd is het be
stuur over een bezet gebied anders dan vp 
eigen naam te voeren, zoodat zoowel de g-e 
durende de vijandelijke bezetting van het 
Rijk in Europa in functie gebleven als de 
door den vijand benoemde Nederlandsche 
staatsambtenaren in beginsel slechts den 
bezetter konden verbinden; althans omdat 
de Staat door de overeenko~sten, die in het 
door den vijand bezette gebied in zijn naam 
zijn aangegaan, slechts in zoover wordt ver
bonden - als füe overeenkomsten recht
streeks zijn voortgevloeid uit des bezetters 
verplichting tot het herstel of de verzeke
ring van de openbare orde en het openbare 
leven of feitelijk hiertoe strekten of hebben 
bijgedrag·en, hebbende eischer dit alles met 
betrekking tot de onderhavige huurover
eenlrnmst betwist; 

een en ander afgezien van de mogelijk
heden, dat de Staat door de handelingen 
van de ambtenaren zou zijn verbonden, voor 
zoover hij daardoor is gebaat of die hande
lingen naderhand door of vanwege den he
trokken Minister zijn goedgekeurd, welke 
mogelijkheden in dezen stand der zaak niet 
van belang zijn, omdat eischer beide heeft 
ontkend;" 

0. omtrent het middel onder a: 
dat de bestreden overwegingen van net 

vonnis kennelijk aldus moeten worden ver
staan, dat de Rechtbank van oordeel is, dat 
na het vertrek der Regering noodrechtelijk 
aan de Secretarissen-Generaal de bevoegd
heden en plichten van de Ministers toekwa
men en zij deze, ook toen de bezettingstoe
stand was ingetreden, hebben behouden, nu 
daaraan noch door den bezetter noch door 
de Nederlandse Regering een einde werd 
gemaakt en mitsdien de bevoegdheid van 
den Minister van Financiën ingevolge art. 
32 van de Comptabiliteitswet door den Se
cretaris-Generaal van Financiën kon wor
den uitgeoefend; 

dat eiser in cassatie daartegenover stelt, 
dat onder de bezetting de Secretaris-Gene
raal van Financiën deze ministeriële be
voegdheid alleen aan een beslissing van den 
bezetter kon ontlenen, hoedanige beslissing, 
nu art. 32 van de Comptabiliteitswet tijdens 
de bezetting niet is gewijzigd, niet valt aan 
te wijzen; 

dat de Hooge Raad met eiser in cassatie 
van oordeel is, dat, indien al in de periode 
tussen het vertrek van de R egering en de 
bezetting de Secretarissen-Generaal geacht 
moeten worden tot de uitoefening van de 
ministeriële bevoegdheden gerechtigd te zijn 
geweest, met het intreden van de bezetting 
daaraan de grond kwam te ontvallen; dat 
de Hooge Raad echter in afwijking van eiser 
in cassatie meent, dat de bezetter wel •le
gelijk de in art. 32 van de Comptabiliteitswet 
aan den Minister van Financiën verleende 

bevoegdheid door den Secretaris-Genera"'l 
van Financiën heeft willen doen uitoefenèn; 

dat immers deze ministeriële bevoegdheid 
is een bestuursbevoegdheid en de Rijkscom
missaris reeds in zijn Verordening 3/1940 -
gebruik makende van de in par. 4 van het 
Decreet van den Führer gegeven bepaling, 
àat de Rijkscommissaris zich voor het uit
oefenen van de Administratie van het Ne
derlands bestuur kon bedienen - de Secre
tarissen-Generaal als de hoogste bestuurs
ambtenaren heeft aangewezen, hetgeen na
der bevestiging heeft gevonden in Verorde
ning 23/1940; dat het beroep van eiser bij 
pleidooi - tegenover de betekenis in dezen 
zin van voormelde, bij het Besluit bezet
tingsmaatregelen op lijst B geplaatst~. Ver
ordeningen - op een aantal speciale ver
ordeningen van later datum, waarbij de 80-
cretarissen-Generaal met bepaalde bevoe 0 ·d
h~den zijn bekleed, niet opgaat, wijl het" in 
die verordeningen niet ging om toekenning 
van ministeriële bestuursbevoegdheden, 
doch van bevoegdheden, die in het Neder
lands Staatsbestel aan wetgever of Kroon 
zijn voorbehouden; 

dat dus het middel onder a in al zijn •Jn
derdelen niet kan slagen; 

0. met betrekking tot het middel onder b: 
dat de Rechtbank kennelijk uitgaande van 

de opvatting, dat de ene qualiteit de andere 
zou uitsluiten, de stelling van eiser in cas
satie, dat alle Nederlandse Staatsambtena
ren "organen van den bezetter" waren 
heeft terzijde gesteld, omdat van overgan~ 
van de ene in de andere qualiteit niet is 
g~~leken en ook de Nederlandse Regering 
bl]Jkens haar houding vóór, tijdens en na de 
bezetting de qualiteit van Nederlandse 
Staatsambtenaren gehandhaafd heeft ge
acht; 

dat hiertegen terecht door eiser in cas
sati~ wordt opgekomen en betoogd, dat èe 
beslissende vraag deze is, of dan wel in hoe
verre door hetgeen tijdens de bezetting door 
de in functie gebleven en de door den be
zetter benoemde Nederlandse bestuursamb
tenaren is verricht, de Nederlandse Staat 
is gebonden ; 

0. - wat betreft deze vraag - dat naar 
luid van artikel 43 van het LandoorlogTegle
ment de door de bezetting ingetreden toe
stand deze is, dat de bezetter, nadat het ge
zag van de wettige Overheid in feite in zijn 
handen is overgegaan, gehouden is tot her
stel en verzekering van de openbare orde en 
het openbare leven, zulks, behoudens vol
strekte verhindering, met eerbiediging van 
de in het land geldende wetten; 

dat hetgeen de bezetter binnen de gren
zen van deze hem toegevallen taak verricht 
volkenrechtelijk voor den bezetten staat biu~ 
dend is; 

dat aangenomen moet worden, dat het 
interne publieke recht van den Nederland
sen Staat, zich richtend naar dien volken
rechtelijken regel, eenzelfde gebondenheid 
aanvaardt, voorzover de wettige Overheid 
na haar terugkeer niet afwijkende regelen 
stelt; 
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dat de bezetter zich in dezen kon bedienen 
van de Nederlandse Staatsambtenaren-ge
lijk, blijkens het onder a overwogene, ook is 
geschied - doch hun gestie - onder voort
durende controle van de bezetter gesteld -
haar rechtskracht slechts aan de vorenom
schreven taak van den bezetter kon ontlenen 
en anderzijds alleen binnen de grenzen 
daarvan kon verlopen; 

dat dit de qualiteit van Nederlands Staats
ambtenaar voor de betrokkenen niet op
hief en zij uit dien hoofde jegens hun w~t
tige Regering verplicht waren zich t6n 
dienste van den bezetter slechts te stellen, 
voo1· zolang en voorzover zij aldus het _,e
derlandse belang konden dienen, maar dit 
onverlet laat, dat de rechtskracht hunner 
h andelingen tijdens de bezetting door 's be
zetters vorenaangegeven taak werd be
paald; 

dat hierbij nog opmerking verdient, dat de 
werkzaamheid van de Nederlandse Staats
ambtenaren door het wegvallen van Re,re
ring en Volksvertegenwoordiging in een ge
h eel ander kader was geplaatst en boven
dien daarop door den bezetter in het hij
zonder ook door wijziging in de personele 
samenstelling grote invloed kon worden uit
geoefend; 

dat hetgeen door ederlandse Staats
ambtenaren - die daarbij handelden voor 
het Rijk - binnen voormelde grenzen tij
dens de bezetting is verricht, den Ned~r
landsen Staat bindt, doch aan den ander n 
kant h et geen buiten dien grenzen is ge
schied, in beginsel tegenover den Neder
landsen Staat rechtskracht mist; 

0. dat intussen bij de toepassing en na
dere uitwerking van voormelde regels in de 
eerste p laats valt te bedenken, dat artikel 
43 La ndoorlogreglement, sprekende van h er
stel en verzekering van de openbare orde en 
het openbare leven, kennelijk voor ogen 
heeft gehad den toestand, gelijk die bij den 
aanvang ener bezetting pleegt te worden aan
getroffen, maar in deze woorden begrepen 
moet worden geacht al hetgeen tijdens den 
duur der bezetting strekt om in het alge
meen het maatschappelijk leven onder de 
omstandigheden van de bezetting regelma
tig te doen verlopen; 

dat voorts het ontzeggen na de bezettl:ig 
van rechtskracht op grond van de in artikel 
43 Landoorlogreglement gestelde voorwaar
de met betrekking tot de eerbiediging der 
geldende wetten, bij een bezetting van Jan
geren duur, gelijk Nederland die beeft onder
gaan. niet zonder meer kan worden door[;'e
voerd; dat het Besluit bezettingsmaatrege
len E 93, regelen gevende omtrent de ver
bindende kracht en de rechtsgevolgen van 
de gedurende de vijandelijke bezetting uit
gevaardigde maatregelen, daarvan beeft 
blijk gegeven, door "terwille van de rechts
zekerheid" - gelijk het in de considerans 
heet - dan wel met het oog op "de rechts
zekerheid, de rechtvaardigheid of de belan
gen van den Staat" - in artikel 28 van het 
Besluit als gronden voor nadere wijziging 
van h et Besluit genoemd ~ de ontzegging 

van rechtskracht in veel mindere mate toe 
te passen dan naar het vorenaangegeven 
beginsel het geval zou zijn geweest; 

dat overeenkomstige overwegingen ook ten 
aanzien van de - buiten E 93 gehouden -
burgerlijke rechtshandelingen als hier in 
geding moeten gelden en dienvolgens de 
ontzegging van rechtskracht daaraan m,Jet 
worden beperkt tot de gevallen, dat de han
deling blijkbaar strekte om enkel of in 
hoofdzaak het belang van den vijand of van 
de in artikel 24 van voormeld Besluit opge
somde personen of organisaties dan wel 
door den vijand in strijd met 's bezetters 
taak nagestreefde doeleinden te dienen; 

0. dat ingevolge al het voorgaande ook 
rechtskracht valt toe te kennen aan burg•~r
lijke rechtshandelingen, welke strekten om 
de materiële voorwaarden voor de uitoefe
ning van 's bezetters taak te verzekeren, ge
lijk artikel 49 Landoorlogreglement den be
zetter vrijheid geeft ter voorziening van het 
bestuur van het bezette gebied heffingen in 
geld te doen, onverminderd uiteraard de ge
legenheid voor het bezette land om te trach 
ten bij de liquidatie van den oorlogstoestand 
deze bezettingskosten op den vijand te ver
halen; 

dat, voorzover voor de onderhavige zaak de 
omstandigheid, dat het gehuurde door den 
huurder bestemd was tot huisvesting van 
de "Deutsche 0rdnungspolizei", van beteke
nis zoude zijn, opmerking verdient, dat de 
bezetter door het in-dienst-stellen liier te 
lande van de "Deutsche 0rdnungspoliz~i" 
op zichzelf nog niet handelde buiten de 
grenzen in het Landoorlogreglement aan 
zijn bestuurstaak gesteld, en dan ook - al 
moge met name in het verdere verloop van 
de bezetting deze "Polizei" veelzins, gelijk 
eiser in cassatie voor de Rechtb. h eeft ge
steld, een instrument van willekeur en 0n
derdrukking zijn geweest - een voorziening 
in dezer huisvesting op welk tijdstip en 
waar ter plaatse ook niet zonder meer ge
zegd kan worden bij haar totstandkoming 
blijkbaar te hebben gestrekt om enkel of in 
hoofdzaak het belang van den vijand of 
door dezen in strijd met 's bezetters taak na
gestreefde doeleinden te dienen; 

0. dat uit het hiervoren omtrent middel 
b overwogene volgt, dat dit middel is ge
grond, voorzover daarbij is gesteld, dat tle 
Rechtbank is uitgegaan van een te ruime 
aansprakelijkheid van den Nederlandsen 
Staat; 

dat het zonder nader onderzoek van feite
lijken aard niet mogelijk is een oordeel te 
vellen, of - getoetst aan de hiervoren aan
gegeven criteria - de Staat gebonden is 
aan de in geschil zijnde huurovereenkomst, 
weshalve het vonnis zal moeten worden ver
nietigd en de zaak verwezen naar de Recht
bank ter verdere behandeling en beslissing 
met inachtneming van dit arrest; 

0. - met betrekking tot de kosten - Jat, 
nu de partijen over en weder op enige pun
ten in het ongelijk zijn gesteld, aanleiding 
bestaat de kosten te compenseren; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
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Verwijst de zaak naar de Arrondisse
m ents-Rechtbank te 's-Gravenhage, ten
-einde, met inachtneming van dit arrest, ver
der te worden · behandeld en beslist: 

Compenseert de kosten op de voorziening 
in cassatie gevallen in dezer voege, dat ie
<lere partij haar eigen kosten drage. 

Conclusie Proc.-Gen. Berger: 

Post alia: 
Alvorens nader in t e gaan op de ver

schillende onderdelen van h et middel, zou
de ik m et de m eeste klem willen bestrijden 
de daarin opnieuw tot uiting komende, 
reeds voor de Rechtbank verdedigde, stel
ling, dat alle Nederlandse staatsambtena
ren tijdens de bezetting organen van de 
bezetter waren geworden. Met de R echt
bank acht ik deze opvatting ten enenmale 
o njuist. Nog afgezien van de g ronden, 
waarop zij in h et bestreden vonnis wordt 
verworpen en welke ik geh eel zoude willen 
o nderschrijven, schijnt deze opvatting mij 
ook in hoge mate onbillijk tegenover de 
plichtsgetrouwe ambtenaren, die zich, met 
<le overige bevolking van het bezette ge
bied, hebben moeten krommen onder het 
juk van de overweldiger van ons dierbaar 
Vaderland en die, m et verbeten woede en 
-ergernis, a l die jaren dat juk h ebben ge
torst, omdat zij zich daartoe verplicht 
voelden ingevolge de uitdrukkelijke aan
wijzingen hunner wettige Overheid. Niet
tegenstaande de volmondige erk enning, dat 
door de bezetting de r echtspersoon, de 
Staat der Nederlanden, niet had opgehou
<len te bestaan, hoorden wij thans van de 
geachte pleiter voor eiser, dat h et bezette 
Nederlandse gebied, nadat Hare Majesteit 
<le Koningin en Haar Ministers dit hadden 
verlaten, verder geregeerd werd door h et 
:staatshoofd van h et duitse rijk, soms 
rechtstreeks (Verordeningenbla d Nos. 1/40, 
1/41, 1/42 en 93/42), m eestal door middel 
van zijn rijkscommissaris, die zich voor de 
uitvoering van zijn voorschriften op zijn 
beurt bediende van organen, deels duitse 
instanties, deels Nederlandse autoriteiten 
in de persoon van de Secretarissen-Gene
raal (Verord. no. 1/40 par. 4 en 3/40 par. 3). 
A lle Nederlandse staatsambtenaren, van 
hoog tot laag, die deel uitmaakten van de 
<lepartementale hiërarchie, zouden aldus, 
volgens pleiter, organen van · de bezetter 
z ijn geworden, h et g rondgebied van h et 
Rijk in Europa zou m et alles en iedereen, 
<lie zich daarop bevond, tijdelijk een win
gewest van h et duitse rijk zijn geworden, 
geregeerd volgens het nationaal-socialis
tische leiè.ersbeginsel, doch - zo voegde de 
geëerde pleiter er gelukkig nog aan toe -
,.in h et bezit gelaten van zijn eigen recht, 
zolang de bezetter het niet afschafte". ,,De 
bezetter h eeft zich" - zo g ing pleiter voort 
- ,,volgens de typisch na tionaal-socialisti
sch e methode van geleidelijkheid, naar het 
uiterlijk en voorlopig aangesloten bij onze 
b estaande staatsorde en daarom desbewust 
een verwarring geschapen, die nog heden 
ten dage voortduurt." 

Aan h et aldus ontvouwde stelsel knoopt 
de Staat de gevolgtrekking vast, dat de in 
functie gebleven Nederlandse ambtenaren 
a ls duitse organen door hun handelingen 
de bezettende macht verbonden, ongeacht 
wat zij zelf daarvan hebben gedacht en 
met welke woorden zij daaraan uitdruk
king hebben gegeven, ongeacht ook, of de 
opdrachten van h oger hand al dan niet 
door h et volkenrecht werden gedekt. Daar
naast wordt echter nog wel een m ede-aan
sprakelijkheid van de N ederlandse Staat 
erkend op de rechtsgrond, dat de onder de 
bezetter aangebleven ambtenaren t evens 
zouden zijn te beschouwen als "onbevoeg
de" organen van de Nederlandse Staat, die 
deze r echtspersoon slechts konden v erbin
den binnen de g renzen en onder de voor
waarden van artikel 1693 B. W. dan wel 
als zaakwaarnemers in de zin van de artt. 
1390- 1393 B. W., bij de toepassing waar
van grote betekenis zou zijn te h echten 
aan h et Landoorlogreglement, uitgelegd 
over eenkomstig de Aanwijzingen, door de 
Ministerraad in 1937 vastgesteld en uit
drukkelijk gehandhaafd in een van de Lon
dense Regering afkomstig, in Mei 1943 door 
de radio openbaar gemaakt, comi;nentaar. 

Het wil mij voorkomen, dat h et geschet
ste stelsel, h etwelk kennelijk ook ten 
grondslag ligt aan h et door de Regering in
gediende ontwerp van Wet betreffende 
"aansprakelijkheid van de Overheid voor 
handelingen , verricht tijdens of ten ge
volge van de bezetting" (Bijl. Hand. Zit
ting 1946-1947. 420. Nrs. 1 t /m 3) , zich zelf 
niet gelijk blijft, immers enerzijds uitgaat 
van h et standpunt, dat a)le Nederlandse 
Ambtenaren gedurende de bezetting orga
n en van de bezetter waren en dus alleen 
deze konden verbinden, anderzijds toch de 
mogelijkheid openlaat, dat diezelfde amb
tenaren "onbevoegdelijk" de N ederlandse 
Staat konden verbinden. Dit stelsel, waarop 
een m .i. a lleszins gerechtvaardigde kritiek 
wordt geleverd in de voortreffelijke inlei
ding van Mr. L. D. Pels Rijcken t er open
bare bijeenkomst van h et Landelijk Comité 
voor Rechtszekerheid, op 22 September j.l. 
hier t er stede gehouden (zie de door 
genoemd Comité uitgegev en brochure 
,,Rechtszekerheid in Nederland" bi. 9 v.v.), 
schijnt mij niet t e aanvaarden. Ik meen 
dan ook daartegenover te mogen stellen, 
dat de Nederlandse Staat, ook onder de be
zetting, naar de eigen erkentenis van eiser, 
als zodanig in wezen gebleven , doch door 
bruut geweld afgesneden van de organen, 
in de eerste plaats bevoegd om hem te 
besturen en t e verbinden, zich t er eigen 
handhaving heeft kunnen en moeten be
dienen van zijn eigen organen, aan wie, 
bij gebreke van eerstgenoemde, in feite, 
door nood gedwongen, de daartoe nodige 
bevoegdh eden moesten worden toegeschre
ven, naast de in artikel 43 Landoorlogregle
m ent in feite aan de bezetter toegekende 
bevoegdheden tot h erstel en verzek ering van 
de openbare orde en h et openbare leven , 
waarbij k ennelijk een afweging van de be
langen van de bevolking van h et bezette ge-
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bied enerzijds en van de militaire belangen 
van de bezetter anderzijds de leidende ge
dachte is geweest. En dan schijnt het mij 
voor de hand te liggen, dat, gelijk de Rb. 
aanneemt, reeds vóór de capitulatie, toen 
de Nederlandse Ministers het land hadden 
verlaten, hun bevoegdheden en plichten, 
zoal niet rechtens krachtens het K. B. van 
•1 September 1823 No. 7 (gepubliceerd in 
het Bijvoegsel van het Staatsblad 1850 
blz. 591; vg. over dit K. B.: Rb. Zierikzee 
22 Febr. 1921 W. 10689, H. R. 14 Dec. 1921 
B. i. B. 2892, Mr. J. Wolterbeek Muller in 
W. 10995 en H. R. 7 Juni 1927 W. 11732, 
N. J. '27-939), dan toch in feite overgin
gen op de Secretarissen-Generaal. Il, meen 
mij, hoezeer de geachte raadsman van eiser 
daarin slechts een zwak aanknopingspunt 
wil zien, hiervoor niettemin te mogen be
roepen op de, in de dagbladen van 14 Mei 
1940 opgenomen, proclamatie van de Op
perbevelhebber van Land- en Zeemacht, 
Generaal Winkelman, toen hier te lande 
optredende als de hoogste v ertegenwoordi
ger van onze wettige Regering, in welke 
proclamatie immers uitdrukkelijk wordt 
verzekerd, dat "alle departementen van al
gemeen bestuur, besturen van provinciën 
en gemeenten blijven in hun bevoegdh eden 
en verzekeren de voorziening in de nood
zakelijke behoeften der bevolking". Het 
middel schijnt, blijkens het laatste lid sub 
a subsidiair deze proclamatie als een maat
regel van wetgeving te willen beschouwen, 
waar blijkbaar in verband daarmede, wordt 
gesteld. dat "een uit de omstandigh eden 
voortvloeiende gebodenheid tot h et treffen 
van een maatregel van wetgevin g van zóó 
verre strekking als de Rechtbank h eeft 
aangenomen - immers niet alleen voor den 
tijd, dat de Opperbevelhebber van Land- en 
Zeemacht zelfstandige drager van het hoog
ste burgerlijke gezag hier te lande zou zijn, 
maar ook voor het geval hij zijn vrijheid 
van handelen door het verloop van de oor
log mocht verliezen - niet aanwezig kan 
zijn geweest." lk zoude mij daarentegen 
durven vérstouten in die proclamatie niet 
anders te zien, dan een plechtige verzeke
ring van h et toenmaals hoogste Regerings
gezag hier te lande omtrent het bestaan 
van een feit, hetwelk aldus, voorzover no
dig, ter algemene kennis werd gebracht en 
mitsdien als een notoir feit is aan te mer
ken. Dat de Departementen van algemeen 
bestuur in hun bevoegdheden blijven, kan 
hier, waar de Ministers ontbraken, wel 
niet anders betekenen, clan dat die bevoegd
heden voortaan zouden worden uitgeoefend 
onder leiding en gezag van de, na de Mi
nister hoogste, ambtenaren t en departe
mente, de Secretarissen-Generaal of dege
n en, die bij ontstentenis ook van dezen, 
hun ambt waarnamen. Het kömt mij dan 
ook geenszins onduidelijk voor, dat de 
Rechtbank in haar overweging, dat reeds 
vóór de capitulatie, toen de Nederlandse 
Ministers h et land verlieten, hun bevoegd
h eden en plichten "in feite overgingen" op 
de Secretarissen-Generaal, h et oog h eeft op 

een bloot feitelijk gebeuren van algemene 
bèkendheid en vervolgens t er echt, in ver
band met de bijzondere noodtoestand, wel
ke in die tijd wetswijziging langs de nor
male weg onmogelijk maakte, van oordeel 
is geweest, dat deze feitelijke overgang, 
ook zonder dat wetswijzig ing plaats vond, 
geldig tot stand kon komen. De grief van 
het middel, onder a primair aangevoerd, 
mist derhalve naar mijn mening, feitelijke 
grondslag, terwijl het mij wil voorkomen, 
dat omtrent de grief, aldaar subsidiair ge
steld, evenzo valt te oordélen, nu h et be
strèden vonriis kennelijk geen steun zoekt 
in enige maatregel van wetgevende aard, 
doch inderdaad uitsluitend in een bloot 
feitelijk gebeuren, als waarop de steller van 
het middel meer subsidiair veronderstellen
der wijze doelt. In zijn aanhef acht ik dit 
~edeelte van het middel ongegrond, ver
mits uit het hiervorenstaande, naar mijn 
bescheiden mening, völgt, dat de Recht
bank niet ambtshalve een feitelijke grond 
voor de toewijzing der vordering van thans 
verweerster heeft bijgebracht, doch haar 
beslissing heeft doen berustén op een no
toir feit, wá.arop uiteraard door verweerster 
geen uitdrukkelijk beroep behoefde te wor
den gedaan, daar dit immers reeds lag op
geslotén in haor gestelde, dat de onderwer
pelijke huurövereenkomst door de waarne
rri'ende Secretaris-Generaal was goedge
keurd, hetgeen kennelijk niets anders wit 
zeggen, dan dat die waarnerriend Secreta
ris-Generaal een bevoegdheid had uitge
oefend, welke vóór Mei 1940, overeen~ 
korii.sti15 artikel 32 van de Comptabiliteits
wet, alleen door of namens de Minister 
placht te worden uitgeoefend. 

He·eft de Rechtbank, naar h et mij dus 
wil vöorkomen, terecht aangenomen, dat 
de bevoègdheden en plichten van de Mi
nisters reeds vóór de capitulatie in feite op 
de Secrtarissen-Gen. waren overgegaan, 
en - wat door eiser overigens niet is be
twist - dat die bevoegdheden hun, noch 
bij de capitulatie, noch lijdens de bezetting, 
door enige bevoègde autoriteit zijn ontno
men, zelfs veéleer zoude kunnen worden 
aangenomen , dat de bezetter m eer bepaal
delijk bij zijn verordening 3/40 par. 3 aan 
een bestaande feitelijke toestánd h eeft aan
geknoopt, dan kon verweérster m.i. ook 
redelijkerwijze vertrouwen, dat de, met 
goedkeuring van de Secretaris-Generaal 
voor rekening van de Staat gesloten, huur
dvereenkomst ook inderdaad de Staat bond. 

De bij het middel gestelde eis, dat ver
weerster redelijkerwijs moest kunnen ver
onderstellen of vertrouwen, dat de onder
werpelijke huurovereenkomst de instem
ming van de Minister zou hebben, acht ik 
ongegrond indien de Rechtbank terecht 
heeft aangenomen, dat de waarnemend Se
cretaris-Gen efaai niet namens de Minister 
handelde, maar zelfstandig de ministeriële 
bevoegdheid uitoefende. Het zoude overi
gens wellicht moeilijk zijn uit te maken, 
hoe d~ Minister zelf, gesteld hij ware tij
dens de bezetting hier te lànde gebleven en 
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door de bezetter in de uitoefening van zijn 
bevoegdheden gelaten, t e dezen zou h ebben 
gehandeld. 

Dat hier sprake zoude zijn van een hande
ling van een door de bezetter benoemde 
waarn emend Secr etaris-Generaal, doet, al 
zoude h et, hoewel niet blijkt, dat de Staat 
zich reeds eerder op deze omstandigheid 
heeft beroepen en de R èchtbank ze niet be
paaldelijk h eeft vastgesteld, op grond van 
algemene bekendheid als vaststaande kun
nen worden aangenomen, m.i. niet ter zak e. 

Het staat immers, naar de beginselen 
van volkenrecht, aan de bezetter vrij, de 
in h et bezette gebied functionnerende 
Staatsambtenaren desgewenst door andere 
te vervangen en de aldus door h em be
noemde ambtenaren zijn dan ook, behou
dens hun verantwoordelijkheid tegenover 
de teruggekeerde wettige Regering, gedu
rende de bezetting, wat hun tijdelijke be
voegdheden en plichten betreft, m et de in 
functie gebleven Nederlandse Ambtenaren 
gelijk t e stellen, en dus evenals deze laat
ste, als organen van de Nederlandse Staat 
te beschouwen. 

Ook komt h et mij in deze niet van be
lang voor, of h et onderhavige, voor r ek e
ning van de Staat gehuurde, huis gehuurd 
werd ten behoeve van de "Deutsche 
Ordnungspolizei" en of verweerster m et de
ze omstandig h eid bekend is geweest. Ver
weerster, die deze huurovereenkomst af
sloot met de Rijksgebouwendienst, mocht 
er toch, naar mijn mening, op vertrouwen, 
dat deze dienst als Nederlands orgaan be
voegd was, de overeenkomst namens h et 
Rijk aan te gaan, zonder dat van haar kon 
worden gevergd, dat zij zich daarbij ver
diepte in de vraag, of de bezetter, t e wiens 
behoeve in dezen door ambtenaren in Ne
derlandse Staatsdienst werd gehandeld, 
volkenrechtelijk bevoegd was, zich tot h et 
sluiten van deze overeenkomst van óie or
ganen van de N ederlandse Staat t e bedie
nen. Voorzover dit niet h et geval m ocht 
blijken, zal de Staat zich m.i. t er zake van 
hem daardoor berokkende schade op de be
zetter dienen te verhalen, t enzij er daar
nevens termen mochten zijn, op grond 
waarvan de Staat een beroep zou kunnen 
doen op de in Hoofdstuk III van h et Be
s luit H erstel Rechtsverkeer E 100 gegeven 
r egeling, waarop in voormelde inleiding 
van Mr. Pels Rijcken (bi. 19) de aandacht 
wordt gevestigd. 

Naar mijn mening zal dus ook h et onder 
b van h et middel aangevoerde niet tot cas
satie kunnen leiden. en wel, voor wat h et 
eerste lid daarvan betreft, op grond van 
hetgeen ik t er bestrijding van de daarin 
vervatte stelling hierbov en r eeds meende te 
mogen opm erk en en, wat de volgende leden 
aangaat, omdat een criterium, a ls daarbij 
voor de verbindende kracht van overeen
komsten, als de onderwerpelijke, wordt ge
steld, daartoe, naar mijn bescheiden oor
deel, onbruikbaar is. De toepassing van dit 
criterium, h etwelk k ennelijk is ontleend aan 
artikel 43 van het Landoorlogreglement, in 
de N ederlandse tekst (S. 1910 No. 73) lui-

dende: ,,Wanneer h et gezag van de wette
lijke overheid feitelijk is overgegaan in 
handen van dengen e, die h et gebied heeft 
bezet, n eemt deze alle maatregelen, die in 
zijn vermogen staan, teneinde voor zooveel 
mogelijk de openbare orde en h et openbaar 
leven te h erstellen en te verzekeren, c11 
zulks, behoudens volstrekte verhindering, 
met eerbiediging van de in het land gel
dende wetten", en, h etwelk even eens t en 
grondslag is gelegd aan bovengenoemd 
wetsontwerp, wordt dan ook m.i. terecht 
gewraakt door Mr. Pels Rijcken t.a.p. bi. 
12/13. Terecht merkte deze op, dat h et ge
noemde artikel van het Landoorlogregle
m ent, sprekende over maatregelen van de 
bezetter tot h erstel of verzekering van de 
openbare orde of het openbaar leven, daar
mee een richtsnoer heeft willen geven, 
waarnaar de bezetter zich h eeft te richten 
bij zijn daden van wetgeving en bij de 
handhaving van de bestaande wetten. Het 
voorschrift h eeft derhalve geen betrekking 
op civielrechtelijke overeenkomsten, welke 
de bezetter mocht aangaan met ingezete
nen van h et bezette gebied, noch op die, 
welke te zijnen behoeve, door organen van 
de wettige r egering van de bezette Staat 
worden gesloten. De rechtsgeldigheid van 
zodanige overeenkomsten zoude dan ook, 
naar mijn m ening, slechts kunnen worden 
betwist op grond van ontbr ek en van een 
der, in art. 1356 B. W . tot de bestaanbaar
h eid der overeenkomsten vereiste, voor
waarden, waarop in dezen door de Staat 
geen beroep is gedaan, dan wel kunnen 
worden bestreden door middel van een be
roep op de voornoemde regeling van het 
Besluit H erstel R echtsverk eer, behoudens 
voor h et overige mogelijke aanspraken van 
de Staat op de bezetter wegens de h em 
door de, te diens behoeve, doch te zijnen 
koste en nadele, gesloten over eenkomst be
rokkende schade. 

H et voorgestelde middel mitsdien onge
grond achtende, concludeer ik tot verwer
ping van het beroep, m et veroordeling van 
eiser tot cassatie in de daarop gevallen 
kosten. (N. J.) 

2 Februari 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1g20, art. 101ter). 

Het schoolbestuur heeft tengevolge 
van omstandigheden, onafhankelijk van 
zijn wil, aan zijn school geen onderwij
zers kunnen benoemen en heeft dien
tengevolge voor het onderwijs in de 
nuttige handwerken een vakonderwij
zeres moeten aanstellen; terecht heeft 
de Minister bij zijn beslissing op het 
verzoek om toepassing van art. 101 ter 
rekening gehouden met de daaraan ver
bonden kosten. 

Andere extra-kosten, te weten voor 
het schoonmaken, het adverteren en 
het verrichten van verfwerkzaamheden 
en. reparaties zijn terecht buiten be
schouwing gelaten. 
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Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

het bestuur der Christelijke schoolvereniging 
te Sondel (gemeente Gaasterland) tegen de 
beschikking van Onze Minister van Onder
wijs , Kunsten en Wetenschappen van · 21 
Juli 1947, N°. 30090, afdeling L. 0 ., voorzo
ver daarbij overeenkomstig artikel 101 ter 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten behoeve 
van zijn bijzondere lagere school aldaar, de 
vergoeding, bedoeld in artikel 101 dier wet , 
-over het jaar 1947 is vastgesteld op f 23.77 
per leerling; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 Januari 1948, N°. 2; 

Op de voordracht van Onze Minister va n 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Januari 1948, N°. 30514, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0 .: dat bij bovengemelde beschikking voor 
de bijzondere lagere school van het bestuur 
der Christelijke schoolvereniging te Sondel, 
.gemeente Gaasterland, de vergoeding, be
doeld in artikel 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, over de jaren 1946 en 1947 recpectie
velijk is vastgesteld op f 20.- en f 23,77 per 
leerling; 

dat deze beschikking steunt op de over
w egingen, dat het bestuur dezer school ten
gevolge van omstandigheden, onafhankelijk 
van zijn wil, aan zijn school geen onderwij
zeres heeft kunnen benoemen en dienten
.gevolge voor het onderwijs in de nut
tige handwerken ee·n vakonderwijzeres 
heeft moeten aanstellen; dat er slechts 
uit dien hoofde grond is tot toepassing van 
artikel 101 ter der Lager-Onderwijswet 1920, 
zodat de vergoeding niet behoort te worden 
verhoogd tot de bedragen, welke door het 
bestuur, mede op andere gronden, zijn ge
vraagd; 

dat de appellant van deze beschikking bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
tegen vaststelling der vergoeding over 1946 
op f 20. - b ij hem geen bezwaar bestaat, doch 
dat hij meent ernstige bedenkingen te moe
ten maken tegen genoemde beslissing met 
b etrekking tot het voor het jaar 1947 vast
.gestelde bedrag ; dat toch een vergoeding 
van f 23,77 per leerling in de huidige omstan
digheden ten enenmale onvoldoende is om 
daaruit de exploitatiekosten ener school te 
bestrijden; dat hij, ter staving van deze be
wering, moge wijzen op hetgeen moet worden 
uitgegeven bij voorbeeld voor schoolschoon
maak; dat de gemeente Gaasterland voor 
het schoonmaken van haar openbare lagere 
school , eveneens groot drie lokalen plus gang 
f 200. - betaalt , dit is f 3 ,22 per leerling, ter
wijl hij daarvoor een bedrag ad f 360.- ver
schuldigd is, d it is per leerling f 6, - ; dat door 
een toevallige omstandigheid, namelijk de 
aanwezigheid van het kamp "W ijldemerk" 
het gemiddeld aantal leerlingen der openbare 
lagere school is geklommen van ongeveer 35 
op ongeveer 60 leerlingen, tengevolge waar
van het bedrag, dat de gemeente vergoedt, 
veel lager komt te liggen dan anders het ge
val zou zijn; dat hij gedurende zeven maan
den een vacature van onderwijzer aan zijn 
school heeft gehad en toen veel geld heeft 
moeten besteden aan advertentiekosten, als-

mede reis- en verblijfkosten voor het bezoe
ken van sollicitanten ; dat bovendien de kos
ten van reparatie en verfwerk buitengewoon 
hoog zijn en de voor dit doel geraamde be
dragen eerder aan de lage dan aan de hoge 
kant zijn; dat hij, op vorenstaande gronden 
meent, dat het niet billijk is, dat bij de beoor
deling van zijn aanvraag, door Onze Minis
ter alléén rekening is gehouden met de meer
dere uitgaaf, welke hij heeft te doen voor 
het vak handwerken door de aanwezigheid 
van twee mannelijke leerkrachten aan zijn 
school; 

0 .: dat naar Ons oordeel Onze Minister, 
bij zijn beslissing op het verzoek van de ap
pellant om toepassing van artikel 101 ter 
der Lager-Onderwijswet 1920, terecht slechts 
rekening heeft gehouden met de kosten, ver
bonden aan het aanstellen van een vakon
derwijzeres in de nuttige handwerken, en 
niet met andere extra kosten , te weten voor 
het schoonmaken, het adverteren en het ver
richten van verfwerkzaamheden en repara
ties; 

dat mitsdien de bestreden beschikking 
moet worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
A. B . 

8 F ebr uari 1948. U ITSPRAAK van de Cen
trale Raad va n B eroep. (Ambtena ren 
wet 1929 a rt. 24 en a rt. 60, 2e lid.) 

I n h et midden gela ten, of de circulaire 
van de Minister van Binnenlandse Za 
k en dd. 2 D ecember 194 6 door die Minis
ter bevoegdelijk is gegev en, deze circu 
la ire beva t in ieder geval niet een ten 
aanzien van eiser gen omen besluit, 
waardoor h ij r echtstreeks in zijn bela ng 
is getroffen . H et t egen die circula ire in
gestelc!e beroep is dus niet-ontva nkelijk. 

De burgem eester va n R otterdam was 
n iet ver plicht eiser t e benoem en in de 
door h em begeerde ra n g. Er is dus geen 
weigering een verplicht besluit t e n e
m en , a ls in a rt. 60, 2e lid, bedoeld, zodat 
h et beroep, a ls gericht tegen een niet 
bestaande weigering, niet-ontva nkelijk 
is. 

U itspraak in zak e : 
W . H oogstad, won ende t e R otterda m, 

eiser in hoger beroep, 
tegen : 

de Burgemeester va n R otterda m, gedaagde 
in h oger beroep. 

De Centra le Raad va n Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgedi ng : 

0 . dat op 25 April 1947 bij h et Ambten a 
rengerecht te R otterda m een klaagschrift is 
ingekom en dd. 24 April 1947 met in hoofd
zaak de navolgende inh ou d : 

"Ondergeteekende Willem H oogs tad, 53 
jaar, hoofdagent van politie, won ende Bree 
114 te Rotterda m, is bij besluit va n den 
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Burgemeester van Rotterdam op 3 Mei 1920 
aangesteld als agent van politie te Rotter
,dam; op 1 Juli 1942, eveneens bij besluit 

1 van voornoemden Burgemeester bevorderd 
tot agent van politie le klasse, titel majoor. 
Op 1 Maart 1943 volgde zijn benoeming tot 
hoofdwachtmeester der Staatspolitie door 
het Directoraat-Generaal te Nijmegen, op 
voordracht van den Politie-President te 
Rotterdam. 

Bij de herwaardering, na de bevrijding 
en nadat bij besluit van de Kroon, dd. 30 
December 1945 (Politiebesluit)" (bedoeld is 
blijkbaar het Koninklijk Besluit van 8 No
vember 1945, Staatsblad F 250, j 0

• het Ko
ninklijk Besluit van 22 December 1945, 
Staatsblad F 324) ,,de politie te Rotterdam 
weer tot gemeentepolitie was terugge
bracht, in welk besluit in art. 4 mede de 
indeeling in rangen is opgenomen, is hij in 
den rang van hoofdagent van politie ge
plaatst, hoewel hij in verband met de alge
meen, zoowel hier als elders gevolgde ge
dragslijn, in den rang van brigadier had 
behooren te worden geplaatst. 

De dato 28 Maart 1947 maakte de Hoofd
Commissaris van Politie te dezer stede bij 
Dagorder aan het personeel, dus ook aan 
klager, ingevolge een circulaire van den 
Minister van Binnenlandsche Zaken, be
kend, dat de rang van hoofdagent niet meer 
als een lagere kaderrang werd beschouwd, 
zoodat hij zich dus van af dien datum ge
degradeerd ziet tot agent van politie, dienst
doende als chefagent. 

Art. 4, le lid, Politiebesluit 1945 kent aan 
de Kroon de bevoegdheid toe van het rege
len van tucht, rangindeeling en dergelijke, 
terwijl het 2e lid van voornoemd artikel den 
Minister van Binnenlandsche Zaken be
voegd verklaart met de uitvoering daarvan. 

Naar de meerring van klager heeft voor
noemde Minister zijn rechtsmacht over
schreden, door datgene te regelen wat uite 
sluitend aan de Kroon toekomt, weshalve 
hij Uw Gerecht verzoekt voornoemd besluit, 
neergelegd in circulaire No. 1635914 Afd. 
O.O. en V. Bureau B. dd. 2 December 1946 
onverbindend te verklaren. 

Mocht Uw gerecht deze zijn zienswijze 
niet delen, zo verzoekt hij wijders, naar 
analogie van deze circulaire, teneinde de 
discrepantie op te heffen, aan den Burge
meester van Rotterdam a lsnog op te dra
gen hem tot brigadier van gemeentepolitie 
te Rotterdam te bevorderen, opdat de scha
de, die door hem wordt geleden, worde onge
daan gemaakt. Immers bij Kon. Besluit van 
9 April 1947 is de salarisregeling voor de 
gemeentepolitie als volgt geregeld: 

Jaarwedde hoofdagent f 3100 tot f 3300 
" brigadier f 3400 tot f 3700 

zoodat door hem nu een schade geleden 
wordt van - aangezien hij in dit geval op 
het maximum zou worden aangesteld -
f 500" (bedoeld zal zijn f400) ,,per jaar."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam· bij uitspraak van 13 Augustus 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- eiser, (toenmaals kla&·er) in zijn beroep 

niet-ontvankelijk heeft verklaard; 
0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 

hoger beroep heeft ingesteld en op de bij 
het beroepschrift aangevoerde gronden 
heeft verzocht die uitspraak nietig te ver
klaren; 

0. dat 's Raads fungerende voorzitter bij 
beschikking van 14 October 1947 eiser niet
ontvankelijk heeft verklaard in zijn hoger 
beroep op gr01:1d, dat hij ondanks een hem 
daartoe gezonden uitnodiging niet had over
gelegd een door de bevoegde autoriteit ge
waarmerkt afschrift van de uitspraak, 
waartegen het hoger beroep was gericht; 

0. dat eiser, bij gemachtigde M. Roest, 
voornoemd, tegen deze beschikking tijdig 
verzet ·heeft gedaan en bij het verzetschrift 
bedoeld afschrift alsnog heeft overgelegd; 

In rechte: 
0 . dat tengevolge van het gedane verzet 

voormelde beschikking is vervallen en de 
Raad, nu het gepleegde verzuim bij het ver
zetschrift alsnog is hersteld en er ook overi
gens geen termen bestaan het hoger beroep 
niet-ontvankelijk te verklaren, dit beroep 
ontvankelijk acht en ten gronde zal behan
delen; 

0. dat eiser bij een hem in Juli 1946 uit
gereikt besluit van gedaagde, dd. 22 Mei 
1946, gerekend te zijn ingegaan 1 Januari 
1946, is benoemd tot hoofdagent van ge
meentepolitie, en dit besluit, waartegen niet 
tijdig beroep is ingesteld, rechtens onaan
tastbaar is geworden; 

0 . dat eiser dit niet betwist, maar meent, 
dat hij tot de rang van brigadier had be
horen te worden bevorderd toen een circu
laire verscheen van de Minister van Bin
nenlandse Zaken aan de burgemeesters der 
gemeenten met gemeentepolitie dd. 2 Dec. 
1946 betreffende het aantal "brigadiers en 
hoofdagentplaatsen", welke circulaire aan 
eiser, naar hij mededeelt, bekend is gewor
den op 28 Maart 1947 door een dagorder van 
de hoofdcommissaris van politie te Rotter 
dam; 

0. dat eiser blijkens zijn vorenweergege
ven klaagschrift, dd. 24 April 1947, van 
mening was, dat genoemde Minister met het 
geven van die circulaire zijn rechtsmacht 
had overschreden, en eiser daarom heeft 
verzocht het in die circulaire neergelegde 
besluit onverbindend te verklaren; 

0. dat de Raad in het midden kan laten 
en laat, of de Minister bevoegd was bedoelde 
circulaire uit te vaardigen en of in die cir
culaire enig besluit is neergelegd, maar in 
elk geval van oordeel is. dat de circulaire 
niet behelst een ten aanzien van eiser ge
nomen besluit, waardoor hij rechtstreeks in 
zijn belang is getroffen; weshalve hier geen 
S]Jrake is van een besluit, als bedoeld in de 
artt. 24, eerste lid, en 58, eerste lid, der 
Ambtenarenwet 1929; 

0. dat eiser mitsdien niet bevoegd was 
tegen voormelde circulaire beroep in te st0l
len. zodat het hiertegen gerichte beroep bij 
de aangevallen uitspraak terecht niet-ont
vankelijk is verklaard, zij het ook, dat de 
niet-ontvankelijkheid in die uitspraak -
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anders dan te dezen geschiedt - is ge
grond op het bepaalde in het 4e lid van art. 
58 der Ambtenarenwet 1929; 

0 . dat eiser in zijn tegen die uitspraak 
gericht beroepschrift heeft gesteld (over
eenkomstig hetgeen hij in zijn klaagschrift 
subsidiair ha d gedaan), dat, nu door het 
Ambtenarengerecht is uitgesproken, dat 
meerbedoelde circulaire een algemeen ver
bindend voorschrift is, gedaagde t en on 
rechte van dat voorschrift is afgewek en , 
nl. in plaats van h em te bevorderen tot bri
gadier h em heeft gedegradeerd "tot h oofd
agent, eindrang ag·ent van politie, met de 
bepaling dat hij chefagentendienst zal blij
ven doen"; 

0. dat vaststaat, dat gedaagde een uit
drukkelijk besluit tot "degradatie", gelijk 
zo even omschreven, niet h eeft genom en, 
maar eiser blijkbaar bedoelt, met een be
roep op het 2e lid van art. 60 der Ambtena
renwet 1929 te stellen, dat gedaagde moet 
worden geacht t e h ebben geweigerd hem te 
bevorderen tot brigadier van gemeente poli
tie, hoewel gedaagde hiertoe (volgens e iser) 
krachtens voormelde circulaire verplicht 
was; 

0 . hieromt ren t, dat - welke betekenis 
aan die circulaire ook moet worden geh echt 
- ze evenwel in genen dele insluit een ver
plichting tot benoeming van eiser in de door 
hem begeerde rang; 

0. dat evenmin een nader rondschrijven 
van de Minister van Binnenlandse Zaken, 
dd. 28 December 1946, betreffende "vast
stelling formatie gem . politiekorps", noch 
een besluit van deze Minister, dd. 30 Dec. 
1946, waarbij de maximumsterkte van h et 
gemeentelijk politiekorps te Rotterdam 
voorlopig is bepaald, een verplichting tot 
zulk een benoeming medebrengt; 

0. dat ook niet uit enige a ndere hoofde 
spralrn is van een weigering tot h et n em en 
van een v erplicht besluit, a ls in h et 2e lid 
van artikel 60 der Ambtenarenwet 1929 
bedoeld, weshalve h et beroep ook in zo
verre, als gericht tegen een niet-bestaande 
weigering, niet-ontvank elijk was; 

0. da t in dit verband nog moet worden 
opgemerkt, dat in de aangevallen uitspraak, 
in overeenstemming m et het proces-verbaal 
der terechtzitting van het Ambtenarenge
recht van 23 Juli 1947, is vermeld, da t eiser 
zijn vordering om gedaagde op te dragen 
hem te benoemen tot brigadier, op die zit 
ting heeft ingetrokken, doch dat eiser t e 
genover de Raad ten s t elligs te heeft ont
kend, dat hij of zijn gemachtigde zulks h eeft 
gedaan, e n dat de Raad daarom wil aanne
m en , dat te dien aanzien bij h et Ambtena
renger echt een misverstand in h et spel is 
geweest; 

0. dat h et evenwel n a h et vorenstaande 
geen betoog behoeft, dat, nu er voor ge
daagde geen verplichting bestond eiser tot 
brigadier te benoemen, toewijzing van die 
vordering is uitgesloten ; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat h et 
Ambtenarengerecht eiser t erecht niet-ont
vanlrnlijk heeft verklaard in zijn bij da t Ge -

recht ingest eld beroep, zodat de aangevallen 
uitspraak, zij het op a ndere gronden dan. 
waarop ze werd gewezen, moet worden be 
vestigd ; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarva n beroep. 

(A.B.) 

S P ebruari 1948. U ITSPRAAK van d e Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 19 29 art. 58, 2e lid.) 

De?e bepaling h eeft betrekking op be-• 
sluiten tot disciplinaire strafoplegging. 
Een besluit, houdende tenuitvoerlegging 
van een vroegere, voorwaardelijk opge 
legde, straf, kan dus niet worden aan 
gevochten op grond van onevenredig
h eid. 

Uitspraak in zake: 
0., wonende te M., klager, 

t egen: 
de Minister van Wederopbouw en Volks -• 
huisvestin g , verweerder. 

Post alia: 
I -n rechte : 
0. dat de toenmalige Secretaris-Generaal 

van het Departement van Binnenla ndse Za
ken bij besluit van 8 Januari 1941, 

beschikkende op het bij bezwaarschrift 
van 16 Augustus 1940 van de assistent l e 
k lasse, Tb. 0., voornoemd, ingestelde beroep 
t egen de h e m door de Directeur -Generaal 
der Posterijen, T elegrafie en T elefonie (bij 
besluit van 10 Augustus 1940 opgelegde
bestraffing m et ontslag uit de dienst m et 
ingang van 1 September 1940, omdat: 

"a. hij Rijksgeld tijdelijk aan zijn kas 
heeft ontleend t e n behoeve van particuliere 
doeleinden; 

b. hij een n evenbetrekking heeft aan
vaard, zonder da t hem de daa rtoe, inge 
volge art. 30 van het DAPTT, vereischte 
vergunning was verleend; 

c. hij herhaaldelijk dagsta t en van h et 
Postagentschap-Papenweg heeft ondertee 
kend m et den naam van den postagent H., 
met het k ennelijke doel h et t e doen voor
komen a lsof de postagent zelf de staten 
met diens handteek ening bekrachtigd had; 

d. hij een t ekort in zijn kas, tijdens een 
door de kascontroleurs ingest eld onderzoek, 
heeft bema nteld door van een m ede-ambte
naar tijdelijk een bedrag aan geld te leenen 
en dit in zijn betreffende kas t e storten ;"; 

en gezien h et advies van de P ermanente 
Commissie van Beroep voor h et Staat sbe 
drijf der Posterijen, Telegrafie en Telefonie,. 
dd. 23 October 1940 en 7 Nove mber 1940, om 
de aan 0. opgelegde straf t e ha ndhaven , 
doch daarbij te bepalen, dat de straf niet 
t en uitvoer zal gelegd worden, indien hij 
zich gedurende 3 jaren niet aan soortgelijk 
of enig a nder ernstig plichtsverzuim schul
dig maakt; 

op da t beroep over eenkomstig dit advies 
heeft bes list; 

0. dat he t door O. tegen genoemd besluit 
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van 8 J a nuari 1941 ingestelde beroep bij 
beschikking van de fungerende voorzitter 
v an deze Raad van 7 0 ctober 1947 n iet-ont
vankelijk is verklaard, op grond van te late 
instelling daarvan, zijnde het tijdig t egen 
deze beschikking gedane verzet bij beschik
king van de Raad, dd. 18 November 1947, 
-0ngegrond verklaard ; 

0. dat in elk geval meerbedoeld besluit 
van 8 J anuari 1941 a lsook de in h et bestre
den besluit genoemde beschikking van 9 
J a nuari 1941 onaantastbaar zijn geworden; 

0. a lsnu ten aanzien van h et thans be 
streden besluit van 4 Augustus 1947, dat 
voor de R aad op grond van de gedingstuk
ken vaststaat, dat klager in strijd met zijn 
plicht op 1 December 19 42 een briefpakje, 
verzonden door een Duits milita ir en be
stemd voor mejuffrouw J. , uit de ter ver
.zending gereed liggende stukken h eeft w eg
genomen en h et in zijn zegelkast heeft op
geborgen; 

0 . dat in het klaagsch r ift is gesteld, da,t 
0. voor dat tegen de Duitsers gerichte ver
grijp, waarvoor hij door de Duitse ins tantie 
reeds zwaar was gestraft, ook nog van N e
derlandse zijde werd gestraft met ontslag, 
terwijl zijns inziens diefstal niet bewezen 
is en in het a lgemeen benadeling van de 
Duitsers niet een feit was, dat voor een 
N ederlander afk eurenswaardig was; 

0 . te dezen aanzien, dat niet in e nig op
.zicht is gebleken, dat klager m et zijn han
deling op 1 December 1942 slechts benade
ling van Duitsers of een Duitser beoogde 
en de R aad aanneemt, dat klager zich in 
deze h eeft schuldig gemaakt aan verduiste
ring, derhalve aan een ernstig plichtsver
zuim; 

0. dat voorzover klager in h et klaag
schrift, evenals diens raadsman ter terecht
zitting, bedoelt te st ellen, dat er tussen de 
tenuitvoerlegging van de vroeger voorwaar
delijk opgelegde straf en de thans gepleegde 
-0vertreding onevenredigheid bestaat, moge 
worden opgemerkt, dat de Raad daarover 
niet vermag te oordelen, aan gezien h et in 
casu niet betreft een besluit tot disciplinaire 
strafoplegging, a ls waarop het bepaalde bij 
art. 58, lid 2, der Ambtenarenwet 1929 be
trekking heeft, doch h et hier gaat om een 
besluit tot h andhaving van h et tenuitvoer
leggen van een straf, welke, zij het voor
waardelijk, al was opgelegd; 

0. dat de Raad dan ook slechts te beant
woorden h eeft de vraag, of evengenoemd 
besluit, te weten dat van 4 Augustus 1947 
- en daarmede het daarin gehandhaafde 
besluit van de Directeur-Generaal der Pos
t erij en, Telegrafie en Telefonie - feitelijk 
of rechtens strijden met enig toepasselijk 
a lgemeen verbindend voorschrift, of dat die 
Directeur-Generaal, zijn besluit nemende, 
en verweerder, dat besluit handhavende, 
van hun bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik hebben gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdh eid is gege
ven; 

0. dat, waar klager niet h eeft vervuld de 
voorwaarde, overeenkomstig a rt. 81, lid 3, 

van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, gest eld in de besluiten van 8 en 9 
Janua ri 1941, de meergenoe mde Directeur
Generaal bevoegd was de straf van ontslag 
ten uitvoer te leggen en verweerder de be 
voegdheid ha d dien tenuitvoerlegging bij 
zijn besluit van 4 Aug ustus 1947 t e hand
haven, en deze laatstbedoelde besluiten dus 
niet kunnen worden gezegd te s trijden m et 
evengenoemd artikel ; 

0. dat de R aad ook overigens n iet is ge
bleken van h et bestaa n van enig toepas
selijk a lgemeen verbindend voorschrift, 
waarmede deze besluiten van de Directeur
Generaal en van verweerder zouden strij
den, noch ook, dat de Directeur-Generaal 
bij h et nemen van zijn besluit en verweer
der bij het handhaven daarvan van hun 
bevoegdheid dat te doen kennelijk een a n
der gebruik hebben gemaalct dan tot de 
doeleinden, waarvoor dezelve is geg·ev en; 

0. dat uit h et vorenstaande volgt, dat h et 
te dezen ingestulde beroep ongegrond moet 
worden verklaard; 

0. dat klagers vordering tot het toeken
n en van een schadevergoeding ad f 10,000 
reeds daarom niet-ontvankelijk moet wor
den verklaard, omdat het hier niet betreft 
een ha ndeling, a ls bedoeld in a rt. 47, lid 3, 
der Ambtenarenwet 1929; 

R echtdoende: 
Verklaart k lager niet-ontvankelijk in zijn 

vordering to t t oek enning van een schade
vergoeding ad f 10,000 ; 

Verkla.art zijn beroep on gegrond. 
(A.B.) 

4 Febr. z948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Hoewel de echtgenoot van patiënte 
als politiek delinquent ten tijde, dat de 
rechterlijke machtiging, bedoeld in dit 
art., werd aangevraagd, in een inter
neringskamp verblijf hield en zijn wo
ning met landerijen gelegen in de ge
meente A., door den beheerder van zijn 
vermogen tijdelijk aan een ander was 
verpacht, is de band met die gemeente 
niet geheel verbroken; voor de toepas
sing van art. 39 moet de gemeente A. 
dan ook als woonplaats van patiënte 
worden beschouwd. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige G. van der 
Veer-Boekhoff ; 

De Raad van State , Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Januari 1948, No. 115 ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 28 Januari 1948, 
No. 992, afdeling Maatschappelijke Zorg I; 

0 . dat Geertje van der Veer, geboren 
Boekhoff, tot het einde van de oorlog in de 
gemeente Aduard woonde, waar haar echt
genoot, J. van der Veer, een boerenbedrijf 
uitoefende, doch dat zij en haar echtgenoot 
na genoemd tijdstip als politiek verdachte 
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personen geïnterneerd werden en het boeren
bedrijf met woning en inventaris door de be
heerder van het vermogen voor het tijdvak 
van 1 Mei 1945 tot 1 Mei 1947 werd verpacht 
aan P. Hamming; dat Geertje van der Veer, 
wiens echtgenoot een interneringsstraf tot 
October 1947 heeft gekregen, na op 3 Juni 
1946 uit de internering te zijn ontslagen, op 
4 Juni 1946 haar verhuisbiljet naar Groningen 
heeft aangevraagd, waar zij zich toen ge
vestigd heeft, terwijl zij op 2 Augustus 1946 
opgenomen werd in het gesticht " Licht en 
Kracht " te Assen, waarna op 13 Augustus 
van dat jaar de rechterlijke machtiging, be
doeld in artikel 39 der Armenwet, is aange
vraagd; dat de patiente, na op 27 Maart 1947 
met proefverlof uit het gesticht te zijn ont
slagen, in Mei 1947 in haar vroegere woning 
te Aduard is teruggekeerd ; 

dat een op verzoek van Gedeputeerde Sta
ten van de Provincie Groningen ingesteld 
onderzoek door het gemeentebestuur van 
Groningen, dat zich bereid heeft verklaard 
om, behoudens teruggave door de woon
plaats, de kosten van overbrenging en ver
pleging van deze patiente voorlopig te vol
doen, aangetoond heeft, dat deze kosten niet 
volledig uit de opbrengst van de bezittingen 
van het gezin kunnen worden bestreden zon
der het bestaansmiddel van dat gezin aan te 
tasten; 

dat over de betaling van deze kosten geschil 
is ontstaan tussen de gemeenten Aduard en 
Groningen, hetwelk Gedeputeerde Staten 
van Groningen niet in der minne hebben kun
nen bijleggen; 

dat burgemeester en wethouders, van de 
gemeente Aduard erop wijzen, dat de lande
rijen en de woning en inventaris van J. van 
der Veer, op het ogenblik, waarop de rech
terlijke machtiging, bedoeld in artikel 39 der 
Armenwet, werd aangevraagd, verpacht wa
ren aan P . Hamming en dat tengevolge van 
deze, door de beheerder van het vermogen 
van J. van der Veer gemonen maatregel elk 
contact tussen Van der Veer en de gemeente 
Aduard is verbroken; dat immers, indien de 
geïnterneerde op dat ogenblik zou zijn terug
gekeerd, hij in die gemeente geen woning 
zou kunnen vinden, daar ook de vader van 
genoemde Van der Veer geen ruimte had om 
aan deze onderdak te verschaffen ; dat de 
patiente, na op 3 Juni 1946 uit de interne
ring te zijn ontslagen, reeds op 4 Juni 1946 
geheel vrijwillig haar verhuisbiljet heeft 
overgebracht naar de gemeente Groningen, 
waardoor zij dus te k ennen gaf geen inwoon
ster meer van Aduard te zijn; dat tenslotte 
door Ons reeds in Onze beslissing van 13 
Maart 1926, No. 47 in een soortgelijk geval 
is beslist , dat in het algemeen domicilie in 
een gemeent e ophoudt, indien in die gemeente 
een woning van de betreffende persoon ont
breekt; 

dat burgemeester en wethouders van Gro
ningen zich erop beroepen ; dat op grond van 
het bepaalde in artikel 78 van het Burger
lijk Wetboek de echtgenote de Woonplaats 
van haar man volgt, zodat de overschrijving 
van Mejuffrouw G. van der Veer-Boekhoff 
naar de gemeente Groningen derhalve de 
woonplaats van het echtpaar Van der Veer
Boekhoff niet heeft kunnen wijzigen; dat 

voorts de band van J. van der Veer met de 
gemeente Aduard niet is verbroken door het 
enkele feit, dat de beheerder van zijn vermo
gen, zonder zijn medewerking de woning 
heeft verhuurd; dat derhalve naar hun mening 
Van der Veer, op het tijdstip, dat de rechter
lijke machtiging om zijn echtgenote in een 
krankzinnigengesticht te plaatsen, werd aan
gevraagd, woonplaats had in de gemeente 
Aduard ; dat, indien deze zienswijze onjuist 
mocht blijken te zijn, geen gemeente als 
woonplaats van J . van der Veer zal kunnen 
worden aangewezen, aangezien hij nog steeds 
geïnterneerd is en zich derhalve niet in 
een andere gemeente heeft kunnen vestigen, 

0. dat op grond van het bepaalde in arti
kel 78 van het Burgerlijk Wetboek deze pa
tient dezelfde woonplaats heeft als haar -echt
genoot , J, van der Veer, zodat de vraag, 
welke gemeente als haar woonplaats moet 
worden beschouwd op 13 Augustus 1946, het 
tijdstip, dat de rechterlijke machtiging, be
doeld in het 1° Jid van artikel 39 der Armen
wet werd aangevraagd, slechts beantwoord 
kan worden door een onderzoek naar diens 
woonplaats op voormeld tijdstip; 

dat uit de stukken is gebleken, dat J. van 
der Veer op 13 Augustus 1946 in een inter
neringskamp in de Carel-Coenraadspolder 
vertoefde en dat voor het tijdvak van 1 Mei 
1945 tot 1 Mei 1947 door de beheerder van 
zijn vermogen zijn woning met de daarbij 
behorende landerijen in de gemeente Aduard 
aan een ander persoon verpacht was; 

dat door het enkele feit van het onvrij
willig verblijf van J. van der Veer in een in
terneringskamp in een andere gemeente zijn 
woonplaats in de gemeente Aduard niet ver
loren is gegaan ; 

0. verder met betrekking tot de vraag, of 
de band met de gemeente Aduard verloren 
is gegaan door de verpachting van zijn wo
ning; dat al moge in het algemeen het begrip
woonplaats veronderstellen de aanwezigheid 
van een woning, in dit geval het enkele feit, 
dat de woning met de landerijen van genoemde 
Van der Veer tijdens zijn internering, zon
der zijn toedoen, aan een ander verpacht was , 
diens woonplaats in genoemde gemeente 
niet verloren deed gaan, aangezien de ver
pachting op zodanige wijze was . geschied, 
dat toen reeds aangenomen kon worden , dat 
hij, na het einde van zijn internering, weer 
in zijn vroegere woning, die immers gelegen 
was bij het bedrijf, dat hem de middelen van 
bestaan bood, zou terugk e ren; 

dat derhalve naar Ons oordeel op dat ogen
blik de band, die hem met de gemeente Adu
ard verbond, niet geheel verbroken was; 

dat dan ook de gemeente Aduard als de 
woonplaats van deze patiente moet worden 
beschouwd, voor de toepassing van art. 39 
der Armenwet ; 

Gezien deze wet : 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
de gemeente Aduard aan te wijzen als de 

woonplaats van de armlastige krankzinnige 
G. van der Veer-Boekhoff, voor de toepas
sing van artikel 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz . 

A.B. 
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9 Februari 1948. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht 's-Gravenhage. 
(Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 art. 4, le lid, sub B; Eerste Uitvoe
ringsbesluit wet r echtsherstel over
h eidsperson eel 1946 art. 7.) 

Ook al zouden de bewoordingen van 
het bij K. B. tot stand gekomen, E.U.B. 
strijdig zijn met de bepaling der wet, 
waarvan dat K. B. een uitvoeringsmaat
regel is, dan zou aan dat K. B. in zoverre 
rechtskracht moeten worden ontzegd. 

De bewoordingen van het E.U.B. zijn 
echter niet in duidelijke strijd met art. 
4, le lid, sub B, C, de r wet, zodat verre
kening der na het ontslag genoten in
komsten moet geschieden ongeacht of 
die inkomsten zijn genoten vóór of na 
1 Januari 1945. 

Mr. L. de Groot, wonende te 's-Graven
hage, klager, , 

tegen: 
het College van B. en W. der gemeente 
's-Gravenhage, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Wat de feiten bet.-eft: 
0. dat klager op 13 Aug. 1947 beroep 

heeft ingeste d tegen het besluit van ver
weerder van 29 Juli 1947, bij welk besluit 
hem, op grond van het bepaalde in de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 en 
het Eerste Uitvoeringsbesluit Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946, wegens 
derving van wedde is toegekend een scha
deloosstelling groot f 2515.40, bij dat klaag
schrift heeft aangevoerd, dat hij van oor
deel is, dat door dit besluit art. 7 van voor
meld besluit H 110 verkeerd is toegepast; 

dat immers door B. en W. de volgende be
rekening is toegepast: 

over tijdvak 1-3-'41-31-12-'44 
komt hem toe ................. ,. ..... f 9698.03 

verschuldigde pensioen-
premie ..................... f 943.79 

genoten inkomsten ...... f 3885.34 

f 4829.13 f 4829.13 

Uit te keren bedrag f 4868.90 

over tijdvak 1-1-'45-26-8-'45 komt 
hem toe . ... .. . .. . . .. . ... ... .. . ........ .. f 2140.22 

verschuldigde pensioen-
premie ......... . ... .. ...... f 182.80 

genoten inkomsten ...... f 4311.-

f 4493.80 f 4493.80 

Verschil ......... . ............. .. . ....... . .. f 2353.58 

dat B. en W. deze twee bedragen - ten 
onrechte - van elkaar hebben afgetrokken, 
zodat een saldo ontstond van f 2515.32 
(waarbij het besluit ten onrechte vermeldt 
f 2515.40, hetwelk als zijnde een onjuiste ba
rekening ten deze buiten beschouwing 
blijft); 

dat echter volgens voormeld art. 7 de 

schadeloosstelling afzonderlijk wordt be
rekend over het tijdvak tot 1 Jan. 1945 en 
het tijdvak n a 31 Dec. 1944; 

dat deze afzonderlijke berekening niet 
h eeft plaats gevonden; 

dat aan klager derhalve uitgekeerd had 
moeten worden f 4868.90 over h et tijdvak 
tot 1 J an. 1945 en niets over het tijdvak ne1. 
31 Dec. 1944; 

dat B. en W. dan ook ten onrechte onder 
II van hun besluit vermelden, dat over het 
tijdvak van 1 Maart 1941 tot en met 31. Dec. 
1944 een bedrag van f 2515.40 wordt uitge
keerd, daar volgens hun eigen berekening 
dat bedrag wordt uitgekeerd over het tijd
vak van 1 Maart 1941 tot en met 26 Aug. 
1945, niet alzo "afzonderlijk berekend" zoals 
meervermeld art. 7 uitdrukkelijk voor
schrijft en ten slotte heeft gevorderd, dat 
h et Gerecht bij uitspraak zal bepalen, dat 
klager aanspraak heeft op een bedrag aan 
schadeloosstelling ingevolge de voormeld~ 
Wet en voormeld Besluit van f 4868.90 over 
het tijdvak van 1 Maart 1941 tot 1 Jan. 1945 
en dat h em geen uitkering zal worden ge
geven over het tijdvak vallende na 31 Dec_ 
1944; , 

0. dat de waarnemend Burgemeester van 
's-Gravenhage bij contra-memorie heeft ge
concludeerd tot ongegrondverklaring van 
het beroep, na daarbij te hebben aange
voerd: 

"Bij de beoordeling van het geschilpunt 
in bovenvermelde zaak dient in de eerste 
plaats in het oog te worden gehouden, dat 
wetgeving en practijk van het rechtsherstel 
de term "schadetoosstelling" in tweeërlei 
zin bezigen, n.l. om aan te duiden de ge
derfde inkomsten enerzijds en het aan de 
benadeelde uit t e ker-en bedrag anderzijd:3. 
De eerste betekenis treedt helder naar vo
ren uit art. 4, le lid E onder c en uit art. 12, 
l e lid in fine, der Wet Rechtsherstel Over
heidspersoneel 1946, welke een duidelijk on
derscheid maken tussen de "schadeloosstel
ling" en de inkomsten, die daarmede ·rnr
rekend of daarop in mindering moeten 
worden gebracht. 

Deze zelfde betekenis van "schadeloos
stelling" behoort ingevolge de begripsbe
palingen van art. 1 van het Eerste Uitvoe
ringsbesluit (H 110) ook voor dat besluit 
te gelden en voor het eerste lid van art. S. 
past dit, gelet op het verband met de beide 
volgende leden, volkomen. Zonder enige 
twijfel slaan deze drie leden op de bereke
ning van de gederfde inkomsten. 

Het vierde lid van art. 6 houdt zich ver
volgens bezig met de aanwijzing (zoals art_ 
4, le lid B, onder c, alleen maar vergt) van. 
wèl genoten inkomsten, die voor verreke
ning in aanmerking komen . Volkomen te
recht wordt de eis van berekening per ka
lenderjaar hier niet gesteld, omdat dit feite
lijk niet altijd uitvoerbaar zal zijn (men 
denke aan de vaak op zeer onregelmatige 
en onzekere tijdstippen en tot zeer onge
regelde bedragen genoten illegale steun), 
maar bovenal omdat dit tot resultaten zou. 
voeren, welke met de strekking van de wet,. 
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zoals deze in haar considerans tot uitdruk 
king komt, geheel in strijd zouden zijn. 

De Wet toch beoogt, het tijdens de bezet
ting aangedaan onrecht zoveel mogelijk 
ongedaan te maken. Dat doel wordt ver 
voorbijgeschoten, indien men als uitvloeisel 
van een zuiver-monetair voorschrift a ls art. 
7 van h et Eerste Uitvoeringsbesluit de ver
rel<ening van (een deel van) de in art. 4, l e 
lid B onder c bedoelde, na het ontslag ge
noten inkomsten achterwege zou moeten 
laten. Daardoor zou immers een aanmerke
lijk gunstiger situatie kunnen worden ge
schapen dan zonder ontslag het geval ware 
geweest. 

Derha lve is de door klager gewenste wijze 
van berekening als strijdig met de W et, 
voor Burgemeester en Wethouders onaan
vaardbaar. 

Tegenover zijn mededeling aan de voet 
van het in afschrift overgelegde aanvraag
formulier, dat hij zijn in Belgische en 
Engelse valuta genoten inkomsten niet voor 
het onderhoud van zijn gezin heeft kunnen 
aanwenden, mag in dit verband worden ge
releveerd, dat hij volgens mondelinge ver
klaring ter Gemeente-secretarie deze va
luta in goederen heeft kunnen realiseren, 
waarmede - zij het ook achteraf - het ge
zinsbelang toch evenzeer gediend zal zijn 
geweest. 

Uit de voorgaande alinea volgt reeds, dat 
naar het oordeel van B. en W. de Kroon in 
art . 7 van h et Eerste Uitvoeringsbesluit de 
term "schadeloosstelling" plotseling in d~ 
tweede betekenis van "uit te keren bedrag" 
hanteert, w elk bedrag om zuiver monetaire 
redenen in tweeën moet worden gesplitst. 

Maar daaruit volgt geenszins, dat overschot
t en aan genoten inkomsten uit de ene pe
riode niet met "schadeloosstellingen" over 
de andere periode verrekend mogen worden. 
Onomstotelijk blijkt çiit uit a rt. 8 van het 
E erste Uitvoeringsbesluit, bepalende, dat 
een t eveel ontvangen uitkering, onverschil
lig of deze in een overschot over de geblok
keerde dan wel over de vrije periode haar 
oorzaak vindt, in vrij geld moet worden 
terugbetaald. Zou dan niet een overschot 
over de vrije periode met de "schadeloos 
stelling" over de geblokkeerde periode ver
rekend mogen worden?"; 

In rechte: 
0. dat het beroepen besluit, dat çloor de 

vordering van klager aan het oordeel van 
het Gerech t is onderworpen, en dat, behou
d ens het hiervoren bedoelde twistpunt, geen 
geschil tussen partijen oplevert, ook naar 
h et oordeel van het Gerecht, waar het z.g. 
invasievoorschot bedoeld in de laatste vol
zin van het 2e lid van art . 6 van het Eerste 
Uitvoeringsbesluit, afzonderlijk is toege
kend, in overeenstemming is met de toe
passelijke algemeen verbindende voorschrif
t en, zodat in het twistpunt een oordeel moet 
worden uitgesproken; 

0. dienaangaande, dat het Gerecht op de 
gronden door verweerder bij contra-memo
rie aangevoerd en die het Gerecht tot de 
zijne maakt. zich verenigt m et het stand-

punt van verweerder n.l. dat de Wet rechts
h erstel overheidspersoneel 1946, met name 
art. 4, l e lid B, sub c voorschrijft, dat met 
de gederfde inkomsten moeten worden ver
rekend de genoten inkomsten a ls aangewe. 
zen in art. 6, lid 4 van het E erst e Uitvoe" 
ringsbesluit, ongeacht of laatstbedoelde in
komsten zijn genotei;i voor of na 1 Jan. 1945; 

0. dat het Gerecht daaraan nog wil toe
voegen, dat ook a l zouden de bewoordingen 
van het E erste Uitvoeringsbesluit moet en 
leiden tot een opvatting strijdende met een 
bepaling der wet, waarvan het K. B. een 
uitvoeringsmaatregel is, aan h et K . B. in 
dat opzicht rechtskracht zou moeten worde n 
ontzegd; 

0 . dat echter de bewoordingen van h et 
E erste Uitvoeringsbesluit niet in duidelijke 
tegenspraak zijn met de inhoud van de 
hierboven weergegeven wetsbepaling, ook 
nie t die van art. 7, h etwelk zo kennelijk be
oogt de verkrijging van een splitsing van 
het uit te keren bedrag ten einde, wanneer 
nodig, deels in vrij en deels in geblokkeerd 
geld t e kunnen uitbetalen, dat de betek enis 
van dit artikel door klager ver buiten de 
grenzen wordt gebracht; 

0. dat het aangevallen besluit (behou
dens dat in de plaats van het vastgestelde 
bedrag ad f 2515.40 moet worden gelezen 
f 2515.32) dan ook in overee stemming is 
met de toepasselijke algtmeen verbindende 
voorschrüten, zodat het beroep ongegrond 
moet worden verklaard; 

0. dat weliswaar terecht met toepassing 
van art. 4, lid 1, B, sub c der wet klagers 
inkomsten genoten tot 26 Aug. 1945, de dag 
zijner weder-indienstneming, zijn verre
kend, doch dat deze regeling n adeliger voor 
klager is dan die, welke zou zijn getroffen, 
indien ver"'eerder k lagers weder-indienst 
neming had gesteld op 20 Mei 19 45, de dag, 
waarop hij zich ter Gemeente-secretari-3 
h eeft aangemeld, doch waarop hij n agelaten 
heeft weder-indienstneming te vragen met 
verlof zonder behoud van bezoldiging bij de 
gemeente, ten einde ~ijn werkzaamheden te 
Londen te kunnen afwikkelen, waarmede 
naar het Gerecht aanneemt, ook een a lge
meen belang was gediend ; 

R ech tdoende: 
Verklaart het beroep ongegrond. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 

9 Februari 1948. UIT SPRAAK van de Cen
tra le Raad van Beroep. (Ambtenaren
w et 192\i art. 58, le lid; Politieambtena
renreglement art. 1.) 

Waar het toepasselijke gemeentelijke 
ambtenarenreglem ent de straf van on
eervol ontslag niet kent, moet een be
sluit, houdende pneervol onts lag worden 
nietig verklaard. 

Het Politieambtenar enreglement is 
van toepassing op de ambtenaren van 
gemeentepolitie. Sinds de datum van 
inwerkingtreding van dit r eglem ent (5 
Juni 1947) is h et gemeentelijk r echts-
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toestandreglement voor de politieamb
tenaren vervallen. Beroep op het ge
meentelijk scheidsgerecht stond dus 
sinds 5 Juni 1947 niet meer open voor 
de agent van gemeentepolitie, aangezien 
h et Politieambtenarenreglement geen 
desbetreffende overg·angsbepaling be
vat. Het ambtenarengerecht is dus be
voegd van het beroep kennis te nemen, 
ook van een ontslagbesluit, dat nog is 
genomen onder de werking van het ge
m eentelijke rechtstoestandsreglement. 
Beslissend is dus de datum van het in
stellen van het beroep. 

Uitspraak in zake: 
H ., wonende te S., eiser in hoger beroep, 

t egen: 
de Burgemeester van S., gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Post alia: 
In rechte: 
0. dat - gelet op het Koninklijk Besluit 

van 9 April 1947, Staatsblad H 112, houden
<'le nadere aanwijzing van gemeenten met 
gemeentepolitie, uitgegeven 10 April d.a.v., 
waarbij o.m. is bepaald, dat ook in de ge
meente S. de politie zal bestaan uit gemeen
tepolitie, en gelet op de gedingstukken -
voor de Raad vaststaat, dat eiser ten tijde 
dat het aangevallen besluit van 10 Mei 1947 
is genomen, was agent van (gemeente)
politie te S., waaraan niet afdoet dat ge
<laagde, laatstelijk bij besluit van 28 Januari 
1947, eiser als agent van politie heeft ge
schorst met ingang van 1 Februari 194 7; 

0. dat in het bestreden besluit zijn aan
gehaald de artt. 80 en 81, lid 1 sub k, van 
het Algemeeen Rijksambtenarenreglement, 
nemende gedaagdil de toepasselijkheid van 
dit reglement hier kennelijk aan op grond 
van de beschikking van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 21 December 1945, 
geplaatst in de Nederlandse Staatscourant 
van 28 December 1945, no. 140, volgens 
welke - uit overweging dat het wenselijk 
is een tijdelijke voorziening te treffen no
pens de rechtspositie, met inbegrip van de 
bezoldiging en de tucht, van de ambtenaren 
van politie in gemeenten, waar de politie 
uit gemeentepolitie bestaat - de bepalin
gen van het Algemeen Rijksambtenaren
reglement en de Verordening Bezoldiging 
Politie 1943, zolang nopens de rechtspositie, 
met inbegrip van de bezoldiging en de 
tucht, van de ambtenaren der gemeente
politie op grond van art. 4, eerste lid, van 
het Politiebesluit 19 45 geen regelen zijn ge
geven, op hen van overeenkomstige toepas
s ing zijn; 

0. dat echter, gelijk deze Raad reeds 
meerdere malen heeft beslist, tot het geven 
van een zodanige "tijdelijke voorziening" 
geen andere autoriteit bevoegd kan worden 
geacht dan de Kroon, die immers ingevolge 
art. 4, lid 1, van h et Politiebesluit 1945 al 
leen gerechtigd is de bierbedoelde regelen 
- waarbij geen onderscheid is gemaakt 
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naar gelang van de a l of niet tijdelijke aard 
- uit te vaardigen, zijnde bij dit besluit of 
enig ander besluit van gelijke rechtskracht 
niet aan een andere gezagsdrager enige be
voegdheid ter zake verleend; 

0. dat derhalve deze beschikking van 21 
December 19 45 rechtskracht mist; 

0. dat er ook overigens niet een a lgemeen 
verbindend voorschrift bestaat, uit kracht 
waarvan het Algemee1> · Rij1- ie.mbtenaren
reglement hitT 7 an t,-,epassing zou zijn; 

0. dat eiser ten tijde van h et bestreden 
besluit echter wel viel onder het "Rechts
toestandsreglement voor het politieperso
neel" van S., door de burgemeester dier ge -
meente op 28 Februari 1935 vastgesteld en 
op 4 September 1941 gewijzigd, aangezien 
het tijdvak, waarin het personeel der ge
meentepolitie te S. krachtens art. 1, aanhef 
en sub a, van het Politiebesluit 1945 be
hoorde tot de Rijkspolitie - welk tijdvak 
moet worden beschouwd als een periode, 
waarin geen personen aanwezig waren ten 
aanzien van wie dat reglement van toepas 
sing was - is beëindigd, toen door opge
meld Koninklijk Besluit van 9 April 1947 
die tot de Rijkspolitie behorende ambtena
ren van politie (waaronder eiser) weer 
ambtenaren van gemeentepolitie van S. 
werden; 

0. dat art. 46 van dit Rechtstoestands
reglement luidt als volgt: 

"1. T en aanzien van het Scheidsgerecht 
worden van toepassing verklaard de bepa
lingen, opgenomen in Hoofdstuk X der Al
gemeene Rechtstoestandsverordening. 

"2. Voor zoover in de bepalingen, in het 
eerste lid bedoeld, wordt verwezen naar 
in andere hoofdstukken der Algemeene 
Rechtstoestandsverordening voorkomende 
bepalingen, wordt voor de toepassing van 
dit reglement geacht, dat deze verwijzingen 
betrekking hebben op de overeenkomende 
bepalingen van dit reglement."; 

0. nu dat krachtens art. 100 jo. art. 101 
der "Algemeene Rechtstoestandsverorde
ning" tegen een besluit, .i-ls het onderhavige, 
door de betrokkene bij dat Scheidsgerecht 
beroep kan worden ingesteld, zulks door 
het inzenden van een klaagschrift bij de 
secretaris van het Scheidsgerecht binnen 
30 dagen na de dag, waarop o.m. het aan
gevallen besluit is genomen; 

0. dat · blijkens de gedingstukken dat 
Scheidsgerecht met ingang van December 
1946 wederom is ingesteld en ook ten tijde 
van het bestreden besluit bestond; 

0. dat hiermede echter niet is uitgemaakt, 
dat eiser tegen dit besluit bij bedoeld 
Scheidsgerecht beroep moest instellen om 
te trachten nietig-verklaring van dat be
sluit te verkrijgen; 

0. immers dat ter zake mede van belang 
is het Koninklijk Besluit van 9 Mei 1947 tot 
vaststelling van het Politieambtenaren
reglement, Staatsblad H 144, alsmede dat 
van diezelfde datum tot vaststelling van 
het Politietuchtreglement, Staatsbl. H 145, 
beide in werking getreden met ingang van 
5 Juni 1947, welke besluiten blijkens der-

4 
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zelver artikelen, onderscheidenlijk 1 en 2, 
en 1, van toepassing zijn mede op een amh
tenaar van gemeentepolitie als eiser en in 
welk eerstgenoemde besluit is geregeld de 
rechtspositie o.m. van een zodanig ambte
naar; 

0. dat mitsdien door deze regelingen voor 
een betrokkene sinds 5 Juni 1947 geen be
roep meer openstond op voormeld Scheids
gerecht, nu immers met ingang van deze 
datum meergenoemd Rechtstoestandsregle
ment was vervallen, bevattende het Politie
ambtenarenreglement en het Politietucht
reglement niet een overgangsbepaling, 
krachtens welke beroep sinds deze datum 
op zodanig Scheidsgerecht nog mogelijk is 
gemaakt; 

0. dat eiser, die tevoren bij het Scheids
gerecht beroep niet had ingesteld, dus sinds 
5 Juni 1947 zich niet meer tot hetzelve kon 
wenden ter bereiking van het door hem 
gestelde doel, doch dit wel kon doen tot h et 
Ambtenarengerecht, te dezen dat te Roer
mond, hetgeen ook inderdaad is geschied; 
gelijk blijkt uit zijn op 25 Juni 1947 bij dat 
Gerecht ingekomen klaagschrift; 

0. dat dit beroep weliswaar niet is inge
steld binnen de in art. 60, lid 1, der Ambte
narenwet 1929 voorgeschreven termijn -
immers niet binnen 30 dagen na de dag, 
waarop h et aangevallen besluit is genomen, 
zijnde 10 Mei 1947 - doch de eerste rechtf!r, 
te wiens beoordeling zulks enkel staat, dat 
verzuim k ennelijk voor gedekt heeft ge
houden, daarbij blijkbaar in aanmerking 
nemende, dat eiser, toenmaals klager, heeft 
te kennen gegeven, dat, door afwezigheid, 
eerst op 26 Mei 1947 dat besluit te zijner 
kennis is gekomen; 

0. alsnu t en aanzien van de hoofdzaak 
dat de Raad allereerst in een onderzoek 
wenst te betrekken de vraag, of het bestre
den besluit kan worden aangetast wegens 
strijd, feitelijk of rechtens, met een toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift; 

0. dat art. 33 van het meergenoemd 
R echtstoestandsreglement - welk r egle
ment, gelijk bereids hiervoren is overwogen, 
op de dag, waarop h et aangevallen besluit 
is genomen, nog op eiser van toepassing 
was - onder de disciplinaire straffen, welke 
(wegens plichtsverzuim van een ambte
naar) kunnen worden toegepast, niet noemt 
de straf van oneervol ontslag (welke straf 
trouwens evenmin is genoemd in het Alge
meen Rijksambtenarenreglement) ; 

0. dat echter eiser bij het bestreden be
sluit wel oneervol is ontslagen bij wijze van 
straf, zodat dit besluit wegens strijd met 
dat art. 33 moet worden nietig verklaard, 
zulks met vernietiging van de uitspraalc, 
waarvan beroep ; 

R echtdoende in naam der Koningin! 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart nietig voormeld besluit van de 

Burgemeester van Sittard van 10 Mei 1947. 
(A.B.) 

9 Februari 1948. UITSPRAAK van de Cen
. trale Raad van Beroep. (Wet rechts
herstel overheidsperson eel 1946 art. 2.) 

Het onderhavige overplaatsingsbe
sluit was niet bij wijze van straf geno
men en komt dus niet voor herziening 
krachtens de wet in aanmerking. 

Ook al war e h et een verkapte straf, 
dan nog kwam h et niet voor h erziening 
in aanmerking, omdat h et besluit op een. 
buiten de bezetting gelegen grond is ge
nomen. 

Uitspraak in zake: 
J., wonende te M., klager, 

tegen: 
het College van Burgemeester en W ethou
ders der gemeente M., verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de f eiten van het twistgeding: 

0. dat de burgemeester van M. op 17 Dec. 
1941 het volg ende besluit heeft genomen: 

,,De Burgemeester der gemeente M., 
ter waarneming van de taak van Burge

meester en Wethouders, 
0. dat het belang van den gemeentelijken 

dienst eischt, dat wordt overgegaan tot de. 
inrichting van eene formeele magazijnad
ministratie bij den dienst van gemeentewer
ken, met welke adminis tratie is te belasten. 
een daarvoor speciaal aan te wijzen amb
tenaar met voldoende theoretische en prak
tische scholing; 

0. dat anderzijds het belang van den 
dienst eischt, dat een der ambtenaren, werk
zaam ter gemeente-secretarie, wordt belast 
met werkzaamheden buiten het stadhuis; 

0. te dezen aanzien, dat door en tenge
volge van de gedragingen van den com
mies-chef ter gemeente-secretarie, den. 
heer J., tusschen dezen ambtenaar en zijne. 
collega's eene zoodanige verwijdering is. 
ontstaan , dat als gevolg daarvan tusschen. 
hem en met name het personeel van de af
deling "Financiën", waaraan hij werkzaam 
is, niet m eer bestaat noch kan bestaan die. 
samenwerking, welke voor eene effectieve 
functionneering van deze belangrijke secre-• 
tarie-afdeeling absoluut noodzakelijk is; 

0. dat termen aanwezig zouden kunnen 
worden geacht om te onderzoeken of dez 
opdracht van andere werkzaamheden ware 
te verstrekken bij wijze van disciplinairen 
maatregel, doch la n gdurige dienst van den. 
betrokken functionnaris grond oplevert om 
vooralsnog niet het odium van strafopleg
ging aan deze opdracht te verbinden; 

0. dat het, bij deze feitelijke verhouding, 
in het belang van den dienst is de beide 
hiervoren ontwikkelde punten - t.w. de 
aanwijzing van een ambtenaar voor de ma
gazijnensadministratie bij !l'emeentewerken. 
eenerzijds en de opdracht van andere werk
zaamheden aan een ambtenaar ter gemeen
tesecretarie anderzijds - in onderling ver
band te bezien en tot oplossing te brengen; 

0. dat in art. 60 der Rechtstoestandver
ordening is bepaald, dat een ambtenaar, 
wanneer h et belang van den dienst zulks. 
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vordert, verplicht is eene a ndere betrekking 
van ongeveer gelijke waarde te aanvaarden, 
die hem in verband m et zijne persoonlijk
heid en zijne omstandigheden redelijkerwijze 
kan worden opgedragen; 

0. dat h et mitsdien in het belang van den 
dienst is genoemden ambtenaar te onth effen 
van zijne werkzaamheden ter secretarie en 
te belasten met de werkzaamheden, verbon
den aan de magazijnsadministratie van ge
meentewerken; 

dat de R echtstoestandverordening zich 
ook overigens niet verzet tegen deze in h et 
dienstbelang gew enschte oplossing, aange
zien de beide in aanmerking komende be
trekkingen va n ongeveer gelijke waarde 
zijn t e achten, terwijl met het oog op de 
persoonlijkheid en de omstandigheden a ls
mede de theoretische en praktische scho
ling van den ambtenaar in kwestie, die tot 
nu was belast met de ontvangsten-admi
nistratie aan de afdeeling "Financiën", r e 
delijkerwijs de ongeveer gelijkwaardige 
werkzaamheden aan de magazijnsadmi
nistratie aan hem kunnen worden opgedra
gen, zonder m et de normen van de veror
dening in strijd te k om en; 

Gehoord den meergenoemden a mbtenaar, 
zulks m et h et oog op het bepaalde in art. 60 
der Rechtstoestandverordening ; 

Besluit: 
1 °. Te bepalen, dat met ingang van 1 

Januari 1942 bij den dienst der gemeente 
werken zal worden ingericht eene formeele 
m agazijnsadministratie, welke zal ressor
t eeren onder de administratie van dien 
dienst; 

2°. Den Directeur der Gemeentewerken 
opdracht te verstrekken in overleg met den 
Chef der Afdeeling Financiën ter Gemeen
t esecretarie de nodige instructies te geven 
voor het inrichten en voeren van de sub 1 ° 
omschreven magazijnsadministra tie; 

3°. In het belang van den gemeente
dienst den h eer J. voornoemd met ingang 
van 18 December 1941 te ontheffen van 
zijne werkzaamheden als ambtenaar ter ge
meente-secretarie en hem te belasten met 
het voorbereiden van en met ingang van 
1 Januari 1942 met h et voeren van de sub 
1 ° omschreven administratie, zulks met 
handhaving van zijn salaris in den rang van 
Commies-Chef en onder bepaling dat de 
omschreven administratie mede zal omvat
ten de inventarisatie, volgens door den bur
gemeester te geven richtlijnen, van -de 
eigendommen der gemeente, welke volgens 
de "Verordening regelende de n technische n 
dienst der gemeente M." ressorteeren on
der .,gemeentewerken"."; 

O. dat k lager - stellende, dat hij bij voor
m eld besluit disciplina ir is gestraft met 
overplaatsing, omdat door zijn toenmalige 
chef met voorbedachten rade onder de kan
tooruren een incident is uitgelolü gewor
den - bij verzoekschrift dd. 20 Juni · 1947 
aan het college van burgemeester en wet
houders van M. heeft gevraagd, met toe 
passing va n de "Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946" de disciplinaire straf 
te h erzien; 

0. dat genoemd college bij besluit van 22 
Juli 1947 heeft verstaan, .,dat requestrant 
niet ontvankelijk kan worden verklaard in 
zijn verzoek om h erziening van het besluit 
van de burgemeester van M. d.d. 1 7 Decem
ber 1941, omdat het verzoek eenerzijds niet 
betreft een als in artikel 2, lid 1 der wet be
doeld ontslag of disciplinaire straf tijdens 
de bezetting in bezet gebied verleend, onder
scheidenlijk opgelegd, doch slechts een 
maatregel van orde in het belang van de 
gemeentedienst, en anderzijds, omdat, al 
ware de bij het besluit van 17 December 
1941 tegenover requestrant getroffen maat
regel te beschouwen als zodanige discipli
naire straf, ingevolge artikel 2, lid 1, der 
Wet geen herziening van die straf kan 
plaats vinden, omdat de maatregel in feite 
op een buiten de bezetting gelegen grond is 
opgelegd."; 

0. dat het Sch eidsgerecht voor Gemeente
ambtenaren te M. bij uitspraak van 13 Oc
tober 1947 dat besluit van 22 Juli 1947 heeft 
gehandhaafd ; 

0. dat klager tegen deze uitspraak tijdig 
beroep heeft ingesteld en op de bij het klaag
schrift aangevoerde gronden kennelijk heeft 
bedoeld t e verzoeken om vernietiging van 
die uitspraak met nietigverklaring van het 
besluit van 22 Juli 1947 en toewijzing van 
zijn verzoek om herziening; 

In rechte: 
0. dat de uitspraak van het Scheidsge

recht blijkens de Rechtstoestandverorde
ning der gemeente M. bindende kracht be
zit en dus moet worden aangemerkt als een 
besluit, gelijk bedoeld in het 3e lid van ar
tikel 3 der Ambtenarenwet 1929, waarover 
de Raad in eerste en enige aanleg heeft te 
oordelen; 

0. dat klager zijn verzoek om herziening 
van het vorenweergegeven besluit van 17 
December 1941 h eeft gedaan met een be
roep op de "Wet rechtsherstel overheids
personeel 1946", waarin in artikel 2 - voor
zover te dezen van belang - is bepaald, dat 
ontslagen en disciplinaire straffen, tijdens 
de bezetting in bezet gebied verleend, onder
scheidenlijk opgelegd, overeenkomstig de 
bepalingen dezer wet worden herzien, met 
dien verstande, dat geen herziening plaats 
vindt van een disciplinaire straf anders dan 
ontslag, indien deze in feite op een buiten 
de bezetting gelegen g rond is opgelegd; 

0. dat in de uitspraak van het Scheids
gerecht is overwogen vooreerst, dat de op 
17 December 1941 ten opzichte van klager 
getroffen maatregel niet is geweest een 
disciplinaire straf, maar moet worden be
schouwd als een maatregel van orde, voor
zien in artikel 60 der Rechtstoestandver
ordening, en voorts, dat, ook al ware die 
maatregel als een straf te beschouwen, hoe
genaamd niets is gebleken van een grond, 
berustende op de bezetting of bij de bezetter; 

0 . dat (naar ook klag·er terecht heeft op
gemerkt) met de overwegingen van die uit 
spraak niet geheel in overeenstemming is ' 
hetgeen is vermeld aan het slot van het ver
slag van de op 18 September 1947 gehouden 
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zitting van het Scheidsgerecht, nl. dat "men 
tot de conclusie komt, dat hier kan worden 
gesproken van een disciplinaire straf op 
gronden gelegen buiten de bezetting"; 

dat echter - nog daargelaten, of in het 
volgens artikel 93, 2e lid, der Rechtstoe
standverordening voorgeschreven "verslag 
van de behandeling" mede iets behoort te 
worden opgenomen van het verhandelde in 
raadkamer van het Scheidsgerecht - aan 
het verschil tussen de uitspraak en het ver
slag geen rechtsgevolg is verbonden, nu 
moet worden aangenomen of dat de ver
melde zinsnede uit het verslag niet geheel 
juist is, of dat het Scheidsgerecht, welke uit
sprfu'l.k op 13 October 1947 is voorgelezen 
in tegenwoordigheid van dezelfde leden a ls 
op de zitting van 18 September 1947 aan
wezig waren geweest, bij nadere overweging 
zijn conclusie heeft gewijzigd in die, in de 
uitspraak vervat; 

0. dat klager o.m. heeft betoogd, dat het 
besluit van 17 December 1941 reeds op deze 
grond ongeldig zou zijn, dat de toenmalige 
burgemeester van M. niet was benoemd 
door H. M. de Koningin maar door de toen
malige Rijkscommissaris voor het bezette 
Nederlandse gebied, maar - in het midden 
gelaten, of een ongeldig besluit herziening 
behoeft - die grond moet worden verwor
pen, vermits krachtens de toenmaals, a ls 
gevolg van h et feit der vijandelijke bezet
ting, geldende voorschriften die benoeming 
geacht moet worden rechtsgeldigheid te be
zitten; 

0. wat de h oofdzaak betreft, dat de Raad 
- zowel op grond van de bewoordingen van 
h et besluit van 17 December 1941 a ls op 
grond van hetgeen over de omstandigheden , 
waaronder dit besluit tot stand is gekomen, 
nader is verklaard inzonderheid door de ge
meentesecretaris Mr. P. - met het Scheids
gerecht en met verweerder van oordeel is, 
dat het besluit niet kan worden aangemerkt 
als een besluit tot oplegging van een disci
plinaire straf, doch niet alleen naar de vorm, 
maar ook in feite niet anders inhoudt dan 
een toepassing van de maatregel, in artikel 
60 der Rechtstoestand verordening voorzien; 

0. dat de "Wet rechtsherstel overheids
personeel 1946" herziening van een derge
lijk besluit niet kent, zodat klagers verzoek 
om herziening bij het besluit van 22 Juli 
1947 terecht niet-ontvankelijk is verklaard; 

0. dat de Raad hieraan - zij het geheel 
ten overvloede - nog wil toevoegen, dat, 
indien het besluit van 17 December 1941 een 
verkapte strafoplegging zou inhouden, deze 
in feite zou hebben plaats gehad op een bui
ten de bezetting gelegen grond, nl. wegens 
klagers intrigerend gedrag jegens zijn me
de-ambtenaren, verband houdend met een 
onofrbare verhouding van hem met een 
pootsvrouw in dienst der gemeente; 

0. dat uit het eerder overwogene volgt, 
dat de aangevallen uitspraak moet worden 
bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

12 Februari 1948. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht 's-Hertogenbosch. 
(Algemeen Rijksambtenarenreglement 
art. 81; Ambtenarenwet 1929 art. 48.) 

Gelei op de verscheidenheid der straf
fen in dit artikel, is h et niet geoorloofd 
voor hetzelfde feit twee straffen op te 
leggen, zodat het strafbesluit, houdende 
voorwaardelijk ontslag en verplaatsing, 
moet worden nietig verklaard. De nie
tigheid wordt voor gedekt verklaard. 

Nietigheid bestreden besluit - waar
bij voor één strafbaar feit twee straffen 
zijn opgelegd - voor gedekt verklaard, 
aangezien klager h et aanzien der Par
ketwacht in hoge mate in opspraak 
heeft gebracht. 

W. V., wonende te A., klager, 
tegen: 

De Minister van Justitie te 's-Gravenhage, 
verweerder. 

Het Ambtenaren~erecht: 
Gehoord voornoemde v erschenen perso

nen; 
Ten aanzien der feiten : 
0. dat de Minister van Justitie op 7 Fe

bruari 1947 de navolgende beslissing heeft 
gen omen: 

.,De Minister van Justitie, 
Gelet op de brieven van den Inspecteur 

van de Parketwacht d.d. 28 Aug. 1946, No. 
3029/46 en 14 Dec. 1946, No. 5915/46, met bij
behoorende stukken; 

0. dat daaruit blijkt, dat de wachtmeester 
bij de Parketwacht ter standplaats Breda, 
V., geboren 20 Sept. 1910, zijn m edewer
king h eeft verleend bij het smokkelen van 
een auto over de Nederlandsch-Belgische 
grens op 1 Januari 1946; 

0. dat vorenstaand feit, h etwelk blijkens 
z ijn schriftelijke verantwoording door h em 
wordt erkend, is te beschouwen als een 
ernstig plichtsverzuim, dat den naam van 
het korps Parketwacht in hooge mate heeft 
geschaad, hetgeen een strenge discipli
naire bestraffing op grond van h et Al
gemeen Rijksambtenarenreglement wen
schelijk maakt; 

0. dat de straf van ontslag in overeen
stemming is met den ernst van h et ge
pleegde feit, dat er echter aanleiding be
staat, gezien de ho\Jding van betrokkene 
tijdens de bezetting, voor ditmaal nog deze 
straf voorwaardelijk op te leggen; 

Gelet op de artikelen 80, 81, leden 1, sub 
g en k, en 3, 82, 83 en 84 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement; 

Besluit: 
den wachtmeester V. voornoemd, m et 

ingang van 1 Februari 1947 I. de discipli
naire straf van ontslag op te leggen, onder 
bepaling dat deze straf niet ten uitvoer zal 
worden gelegd, indien de gestrafte zich ge
durende 3 jaar niet een soortgelijke han
deling, noch aan eenig ander ernstig plichts
verzuim schuldig maakt, terwijl als bijzon
dere voorwaarde geldt, dat hij zich onder 
toezicht zal stellen van den groepscomman-
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dant van de Parketwacht, onder wien hij 
dienst doet of dienst zal doen en zich naar 
diens aanwijzingen zal hebben te gedragen; 

II. bij wijze van straf met behoud van 
rang en bezoldiging te verplaatsen van B. 
naar A." 

0. dat klager tijdig van dit besluit is ge
komen in beroep, in hoofdzaak aanvoerende, 

. dat hij allerminst te kwader trouw is ge
weest en niet uit winstbejag heeft gehan
deld, waarom hij verzoekt hem geen disci
plinaire straf op te leggen en de straf van 
overplaatsing te doen vervallen; 

0. dat bij contra-memorie is aangevoerd: 
"Blijkens zijn d.d. 9 Januari 1946 aan de 

Kapitein Dr. C. W. Pohlmann, de lste Lui
tenant D. F. W. de Haas en de Opperwacht
meester van de Koninklijke Marechaussee 
A. van Zweeden afgelegde verklaring, er
kent V., dat hij zijn medewerkng heeft ver
leend aan het frauduleus over de grens 
brengen van een aan Fr. v. d. Broek in ei
gendom toebehorend 4-wielig motorvoer
tuig. 

Deze verklaring was in strijd met hetgeen 
V. bij zijn aanhouding aan de grens bij te
rugl,eer in Nederland op 1 Januari 1946 
heeft v erklaard en stemt ook niet overeen 
met zijn op 3 Januari 1946 afgelegde ver
klaring. 

Steeds geeft V. een andere lezing van het 
geval. 

Uit de betreffende proces-stukken blijkt 
niet in wiens handen het motorvoertuig uit
eindelijk is gespeeld. 

Dat dit aan zich toenmaals in België be
vindende Poolse Troepen is teruggegeven, 
zoals klager in zijn verweerschrift aangeeft, 
is niet komen vast te staan en meen ik in 
ernstige twijfel te moeten trekken, daar V. 
eerder verklaard heeft, niet te weten waar 
de auto is gebleven en aan wie deze is afge
leverd. Evenmin stemt dit overeen met de 
eerder door V. afgelegde verklaring, dat de 
auto eigendom was van Fr. v. d. Broek, dat 
deze auto ondergedoken was en niet gere
gistreerd. 

Bij zijn eerste verhoor verklaarde V., dat 
hij in opdracht van het Hoofd van de toen
malige Politieke Opsporingsdienst naar Bel
gië was geweest voor een onderzoek, h et
geen niet juist is. 

V. is slechts van 29 Oct. 1944 tot 1 Juli 
1945 gedetacheerd geweest bij de Politieke 
Opsporingsdienst. 

Door zijn gedrag heeft hlj het prestige 
van het ambtenarencorps in ernstige mate 
geschaad en een blaam geworpen op het 
Korps Parketwacht. 

Zijn langer verblijf in de grensstreek was, 
gezien het vorenstaande niet verantwoord. 

Dat overplaatsing niet eerder is geschied, 
vindt zijn oorzaak in het feit, dat V. zich 
gedurende de bezetting zeer moedig heeft 
gedragen en uitstekend en belangrijk ille
gaal werker heeft verricht, waarvoor hem 
door Z.K.H. Prins Bernhard, als Bevelheb
ber der Binnenlandsche Strijdkrachten, een 
oorkonde is uitgereikt m et dankbetuiging. 

Dit heeft mij aanleiding gegeven de voor
genomen verplaatsing nog enige tijd op te 
schorten, teneinde V. gelegenheid te geven 
zich te verbeteren. 

V. heeft echter, ook na het voorgevallene 
op 1 Januari 1946, op verschillende andere 
wijzen zijn plicht verzaakt en, blijkens bij 
mij ingelrnmen rapporten betreffende zijn 
gedrag zowel in als buiten dienst, het ander
maal in hem gestelde vertrouwen in 
ernstige mate beschaamd, zodat hij te B. 
niet meer was te handhaven. 

De Officier van Justitie heeft - op voor
waarde van zijn verplaatsing naar een 
standplaats ver van de grensstreek - ter 
zake van de door V. gepleegde feiten, geen 
strafvervolging tegen hem ingesteld. Door 
V. de disciplinaire straf op te leggen van 
voorwaardelijk ontslag met een proeftijd 
van 3 jaar, is hem nog eenmaal de gelegen
heid geboden van zijn willen en kunnen blijk 
te geven doch hiermede is - gezien de fei
ten, welke V. zijn ten laste gelegd - wel de 
uiterste grens bereikt. 

V. is, a ls ambtenaar - speciaal a ls justi
tie-ambtenaar - ernstig in zijn taak tekort 
geschoten, zodat ik Uw College in ovenve
ging moge geven het door klager ingestelde 
beroep, ongegrond te verklaren." 

In rechte: 
0. dat klager als wachtmeester bij de Par

ketwacht ter standplaats B., is ambtenaar 
in de zin der Ambtenarenwet 1929 (A.W.), 
zodat op h em op 7 Febr. 1947 van toepassing 
was het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment (A.R.); 

0. dat de Minister van Justitie aan kla
ger heeft opgelegd de straffen van verplaat
sing en voorwaardelijk ontslag, genoemd in 
artikel 81, sub g en 81 sub k A.R., juncto 
artikel 81 sub 3; 

0. dat naar het oordeel van dit Gerecht, 
gelet op de verscheidenheid der straffen ge
noemd in artikel 81 A.R., h et niet geoorloofd 
Is, voor hetzelfde feit twee straffen op te 
leggen, zodat de bestreden beslissing als 
strijdig met een algemeen verbindend voor
schrift, nietig moet worden verklaard; 

0. dat klager door het frauduleus vervoe
ren van een auto naar België, de naam van 
Parketwacht in het algemeen, en die welke 
gestationeerd is te B. in het bijzonder, in 
hoge mate in opspraak heeft gebracht ; 

0. dat naar het oordeel van dit Gerecht in 
casu het algemeen belang vordert, dat de 
nietigheid van h et bestreden besluit voor 
gedekt wordt verklaard; 

Rechtdoende : 
Verklaart nietig het besluit van de Minis

ter van Justitie d.d. 7 Febr. 1947. 
Dekt de nietigh eid. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 
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I4 Febr. I948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, art. 73). 

Een nadere verklaring van een aantal 
ouders, dat zij hun handtekening terug 
nemen, kan de kracht van de bij de 
aanvrage overgelegde verklaring niet te 
niet doen. nu blijkens een ingesteld on
derzoek niet is bewezen, dat de handte
keningen. welke geplaatst zijn onder de 
bij de aanvrage ingediende verklaring 
door onjuiste voorlichting zijn verkre
gen. 

H et bezwaar van den raad, dat het 
aantal bij de opening der school te ver -
wachten kinderen zo gering zou zijn, 
dat het 2e lid van art. 79 zou moeten 
worden toegepast, bevat geen aan de 
wet ontleende grond voor weigering der 
aanvrage om schoolstichting. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

<loor de raad der gemeente Loosdrecht tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht van 9 September 1947, 3• adfeling, 
no. 1885/2912, waarbij met vernietiging van 
het besluit van de appellant van 21 Februari 
1947, no. 3765'46, is bepaald, dat de door de 
Kerkeraad der Nederduits Hervormde Ge
meente1:e Nieuw-Loosdrecht gevraagde mede
werking, als bedoeld in de artikelen 72 en 
volgende der Lager-Onderwijswet 1920, voor 
de stichting van een bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs te Nieuw-Loosdrecht 
alsnog moet worden verleend; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge• 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Januari 1948, N°. 141; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
7 Februari 1948, No. 31.776, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Loosdrecht 
in zijn vergadering van 21 Februari 1947 op 
de aanvraag van de Kerkeraad der Neder
duits Hervormde Gemeente te Nieuw-Loos
drecht tot het verstrekken van de nodige 
gelden voor de stichting van een bijzondere 
lagere school te Nieuw-Loosdrecht, Kerk
buurt, afwijzend heeft beschikt, uit over
weging, dat - hoewel uit de overgelegde ver
klaring van ouders, die instemmen met de 
plannen van de Kerkeraad der Nederduits 
Hervormde Gemeente te Nieuw-Loosdrecht 
tot stichting van de bedoelde school en die 
bereid zijn hun kinderen naar deze school 
te zenden, blijkt, dat een zestigtal kinderen 
de nieuwe school zullen gaan bezoeken -
bij de te nemen beslissing rekening moet 
worden gehouden met de aan de raad over
gelegde verklaring van een 15-tal ouders van 
24 kinderen, dat zij hun handtekeningen op 
de oorspronkelijke verklaring terugnemen; 
dat derhalve de aanvrage niet voldoet aan 
het bepaalde in artikel 73; sub 1, onder a, 
der Lager-Onderwijswet 1920, aangezien 
uit de overgelegde verklaringen blijkt, dat 
de school zal worden bezocht door slechts 
36 kinderen ; dat te Nieuw-Loosdrecht een 
christelijke school voor nationaal school
onderwijs bestaat, waarheen de betrokken 
ouders hun kinderen kunnen zenden tot het 
verkrijgen van christelijk schoolonderwijs 

en er dus ook daarom geen reden is tot stich
ting van de bedoelde school mede te werken; 

dat , nadat de K erkeraad der Nederduits 
Hervormde Gemeente te Nieuw-Loosdrecht 
van dit besluit bij Gedeputeerde Staten van 
Utrecht in beroep was gekomen, dit college 
bij besluit van 9 September 1947, 3• afdeling, 
nr. 1885/2012, met vernietiging van het be
streden besluit van de raad der gemeente 
Loosdrecht van 21 Februari 1947, heeft be
paald, dat de gevraagde medewerking als
nog door de gemeente Loosdrecht dient te 
worden verleend; dat Gedeputeerde Staten 
daarbij hebben overwogen, dat blijkens de 
stukken de Kerkeraad der Nederduits Her
vormde Gemeente te Nieuw-Loosdrecht bij 
zijn tot de raad der gemeente Loosdrecht 
gerichte aanvrage ingevolge artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 heeft voldaan aan 
de in artikel 73 dier wet omschreven vereis
ten; dat hij met name heeft overgelegd een 
verklaring, waaruit blijkt, dat de school door 
ten minste 50 leerlingen zal worden bezocht; 
dat hieraan geen afbreuk wordt gedaan door 
de achteraf opgekomen omstandigheid, dat 
een vijftiental ouders voor 24 kinderen bij 
de gemeenteraad een contraire verklaring 
hebben ingediend, volgens welke zij hun 
handtekening terugnemen; dat toch bij de 
beoordeling van de vraag, of de door de aan
vrager overgelegde ouder-verklaring voldoet 
aan het bij artikel 73, eerste lid, onder a, der 
wet gestelde minimum aantal leerlingen, uit
sluitend rekening behoort te worden gehouden 
met die leerlingen, ten aanzien van wie ten 
tijde van het indienen van de verklaring 
redelijkerwijs kan worden aangenomen, dat 
zij de school, tot oprichting waarvan de mede
werking is gevraagd, zouden bezoeken, ten
zij - hetgeen in casu niet is gebleken - zich 
daaronder leerlingen bevinden, die ingevolge 
het vierde lid van genoemd artikel 73 buiten 
aanmerking dienen te worden gelaten; dat 
voor het innemen van dit standpunt te ge
reder aanleiding bestaat, nu uit een door een 
commissie uit hun college ter plaatse ;nge
steld onderzoek niet is gebleken van het door 
of vanwege de aanvragende K erkeraad ge
bruik maken van onjuiste middelen bij het 
verkrijgen van de oorspronkelijke bereidver
klaringen der ouders, hun kinderen naar de 
op te richten school te zenden; dat - wat 
's raads zienswijze betreft, dat de gevraagde 
medewerking niet behoort te worden ver
leend, nu de te stichten school niet nodig is, 
doordat te Nieuw-Loosdrecht een christelijke 
school voor nationaal onderwijs bestaat -
hun college van oordeel is, dat deze uitspraak 
zich niet verdraagt met de door de wet aan 
de gemeenteraad toegekende bevoegdheid; 
dat immers ingevolge artikel 75, tweede lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 de raad een 
aanvrage als de onderhavige slechts mag 
weigeren op de gronden, welke in die bepa
ling met name zijn genoemd; dat deze wei
geringsgronden in het onderhavige geval 
niet aanwezig zijn; dat alzo ingevolge arti
kel 75, tweede lid, der Lager-Onderwijswet 
1920 de raad der gemeente Loosdrecht ten 
onrechte zijn medewerking heeft geweigerd 
en mitsdien zijn daartoe strekkend besluit 
van 21 Februari 1947 niet kan worden ge
handhaafd; 

dat van deze beslissing de raad der ge-
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meente Loosdrecht bij Ons in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat volgens artikel 73, 
1• lid, onder a, van de Lager-Onderwijswet 
.1920 bij schoolstichting een verklaring inge
zonden moet worden, waaruit blijkt, dat in 
een gemeente met minder dan 25000 inge
zetenen de aangevraagde school door ten 
minste 50 leerlingen bezocht zal worden; dat 
deze verklaring bij de behandeling der aan
vrage formeel in orde was, doch dat intussen 
voor meer dan 20 kinderen, wier namen op 
de genoemde verklaring voorkwamen, bij 
het college van Gedeputeerde Staten van 
Utrecht een mededeling was ingezonden, dat 
:zij de aangevraagde school niet zullen bezoe
ken; dat hierdoor het vereiste aantal van 50 
leerlingen practisch tot ruim 30 is gedaald; 
dat bij d;t aantal te verwachten kinderen 
voor de nieuw te stichten bijzondere school 
hoogstwaarschijnlijk het 2• lid van artikel 
79 der Lager-Onderwijswet 1920 aanstonds 
in werking treedt, terwijl daarnaast zich de 
mogelijkheid opent op de toepassing van het 
3• lid van genoemd artikel 79; dat de laatst
bedoelde mogelijkheid daarom aanwezig is, 
wijl van de 59 kinderen, waarvoor de school
stichting verzocht werd, er ongeveer de helft 
:zal verschijnen en de groei van dit aantal 
voortdurend belemmerd zal worden door aan
wezigheid van een christelijk nationale school 
waar het verlangde christelijk onderwijs ge
noten kan worden; dat het onder die omstan
digheden niet verantwoord is tot de aange
vraagde stichting zonder meer over ·te gaan, 
:zonder tot in hoogste instantie uitgesproken 
te zien, of medewerking tot stichting dezer 
school wettelijke plicht is; weshalve de raad 
verzoekt, met vernietiging van het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Utrecht , als
nog te beslissen, dat de gevraagde medewer
king niet behoeft te worden verleend; 

0. dat de aanvrage om mèdewerking tot 
de stichting van een bijzondere lagere school, 
als bedoeld in artikel 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920, ingevolge artikel 75, lid 2, der wet 
slechts wordt geweigerd, wanneer niet aan 
de in artikel 73 omschreven vereisten is vol
daan; 

dat blijkens de stukken daaraan in dit ge
val is voldaan; 

dat met name is overgelegd een verklaring 
waaruit blijkt, dat de school door ten minste 
50 leerlingen zal worden bezocht; 

dat op de datum van indiening der ver
klaring door de Kerkeraad der Nederduits 
Hervormde Gemeente te Nieuw-Loosdrecht 
redelijkerwijs kon worden aangenomen, dat 
de op de overgelegde lijst voorkomende 
kinderen de school inderdaad zouden bezoe
ken; 

dat weliswaar de ouders van een 24-tal der 
op de lijst voorkomende kinderen achteraf 
hebben te kennen gegeven, dat zij hun hand
tekening terugnemen, doch dat hun nadere 
verklaringen de kracht van de bij de aan
vrage overgelegde verklaring niet te niet doen, 
nu blijkens een te dezer zake door een com
missie uit Gedeputeerde Staten ingesteld 
onderzoek geenzins is bewezen, dat de hand
tekeningen, welke geplaatst zijn onder de 
bij de aanvrage ingediende verklaring, door 
onjuiste voorlichting zouden zijn verkregen; 

dat het bezwaar van de appellerende ge-

meenteraad, dat het aantal der bij de opening 
der school te verwachten kinderen zo gering 
zou zijn, dat het 2• lid van artikel 79 der 
Lager-Onderwijswet 1920 zou moeten wor
den toegepast, terwijl daarnaast ook de moge
lijkheid bestaat, dat het 3• lid van laatst
genoemd artikel toepassing zal vinden, geen 
aan de wet ontleende grond voor weigering 
der aanvrage voor schoolstichting bevat; 

dat dus de gemeenteraad, ingevolge arti
kel 75, 2• lid, der wet, ten onrechte zijn mede
werking heeft geweigerd en Gedeputeerde 
Staten terecht hebben bepaald, dat deze 
medewerking behoort te worden verleend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van . Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
A.B. 

16 F ebruari 1948. UITSPRAAK van de 
Centra le Raad van B eroep. (Politiebe
sluit 1945 artt. 3 en 4 ; Gem eentewet art. 
1 94.) 

W eliswaar houdt deze bepa ling o.m . 
in, da t de benoeming van inspecteurs 
der gem eentepolitie de goedkeuring va n 
de minister van binnenla ndse zak en be
h oeft, doch dit betek ent niet , dat een 
r eeds vóór de inwerkingtreding van het 
Politiebesluit 1945 ben oemde inspec
t eur va n polit ie tha ns opnieuw moet 
w orden benoemd in een a nder e rang, 
welke benoeming dan de goedkeuring 
va n voornoemde minister zou behoeven. 

T oek enning van een rang aan een 
r eeds in functie zijnde a mbtenaar van 
politie behoeft niet gepaard t e gaan m et 
een benoeming van die ambtenaar in de 
r eeds door h em beklede functie. Hieraan 
doet niet af, dat h et noodzak elijk kan 
zijn h em een andere rang toe te kennen. 

D e weigering van de minister va n 
binnenlandse zak en om aan de inspec
t eur van politie der gem eent e B . een 
ra ng toe t e kennen , levert niet op een 
verandering in de inrichting van h et 
diens tvak, aa n gezien als diens tvak moet 
worden beschouwd de dienst der ge
m eentepolitie, in welk dienstvak door 
de reorganisatie van het politiewezen 
geen vera n dering is aangebracht, welke 
aanleiding kan geven tot ontslag. 

D eze bepaling h eeft n iet tot gevolg, 
da t de gemeent elijke rechtstoestands
r egeling voor de politieambtenaren door 
de inwerkingtreding van h et P olitiebe
s luit 1945 zijn komen te vervallen, aan
gezien in art. 4, l e lid, van het Politie
besluit 1945 de Kroon s lechts bevoegd 
is verklaard o.a . nadere a lgemene r ege
len voor de gem eentepolitie, zo t en aan
zien van de r echtspositie, t e geven. Ten 
tijde van het onderhavige ontslagbesluit 
wa ren deze a lgem en e regelen n og niet 
gegeven , zoda t h et gem eentelijk politie
a m btenarenreglement toen n og gelding 
bezat 
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Een tegengestelde opvatting zou tot 
de onaanvaardbare consequentie leiden, 
dat tot aan de inwerkingtreding van het 
Politieambtenarenreglement en het Po
litietuchtreglement (5 Juni 1947) de 
rechtstoestand der gemeentepolitie on
geregeld zou zijn geweest. 

Uitspraak in zake: 
De Burgemeester van Beverwijk, eiser in 

hoger beroep, 
tegen: 

A. Rijkeboer, wonende te Beverwijk, ge
daagde in hoger beroep, 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat eiser op 31 Januari 1947 het na

volgende besluit heeft genomen: 
,.De Burgemeester van Beverwijk; 
O. dat bij zijn besluit van 20 Augustus 

1945, na verluegen goedkeuring van den 
Procureur-Generaal, fgd. Directeur van 
Politie te Amsterdam, is aangesteld tot 
ambtenaar van politie in den rang van In
specteur 2e klas, Albert Rijkeboer, voorheen 
adj.-commies le klas bij de gemeente-politie 
te Wormerveer" wonende aldaar; 

dat sindsdien is tot stand gekomen een 
reorganisatie van de Nederla~dsche politie, 
waarbij de rang van Inspecteur 2e klas is 
komen te vervallen; 

dat Rijkeboer in de nieuwe organisatie als 
inspecteur van politie den rang zou moeten 
worden toegekend van ambtenaar 3e klas; 

dat voor een benoeming in dezen rang 
ingevolge art. 3 van het Politiebesluit 1945 
de goedkeuring van den Minister van Bin
nenlandsche Zaken wordt vereischt; 

dat de Minister blijkens schrijven van 3 
Juni 1946, no. U. 11865, afd. O.O. en V. Bur. 
B, niet bereid is deze goedkeuring te ver
leenen; 

dat de heer Rijkeboer derhalve wegens 
verandering in de inrichting van het dienst
vak, waarbij hij werkzaam is, in zijn func
tie niet kan worden gehandhaafd; 

Gelet op art. 224 van de Gemeentewet; 
Besluit: aan A. Rijkeboer, bovengenoemd, 

met ingang van 1 April 1947 uit zijn betrek
king van Inspecteur van Politie 2e klas eer
vol ontslag te verleenen."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 15 October 1947, naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen, 
evengemeld besluit heeft nietig verklaard; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
in hoger beroep is gekomen en bij beroep
schrift op de daarin aangevoerde gronden 
de Raad verzoekt om, met vernietiging van 
de beroepen uitspraak, gedaagde, toenmaals 
klager, alsnog in zijn beroep niet-ontvan
kelijk te verklaren, althans hem zijn eis als 
ongegrond t e ontzeggen; 

0. dat Mr. J. A. Schuering als gemach
tigde van gedaagde bij contra-memorie op 
de daarin aangevoerde gronden de Raad 
verzoekt het door eiser ingestelde beroep 
ongegrond te verklaren en de bestreden 
uitspraak te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat een besluit a ls het onderhavige kan 

worden aangevochten op een der gron.len, 
genoemd in art. 58, le lid, der Ambtenaren
wet 1929, en de Raad allereerst wenst te 
onderzoeken, of dit besluit strijdt met de te 
dezen toepasselijke a lgemeen verbindende 
voorschriften; 

0 . dat de Raad met de eerste rechter, op 
de door deze aangenomen grond, van oor
deel is, dat als zodanig voorschrift in de 
eerste plaats in aanmerking komt het be
paalde in art. 33, le lid, aanh ef en sub c, van 
het Politieambtenarenreglement der ge
meente Beverwijk, vastgesteld bij besluit 
van de Burgemeester dier gemeente dd. 3 
Maart 1941, welke bepaling inhoudt, dat 
eervol ontslag wordt gegeven wegens op
heffing der betrekking of wegens verande
ring in de inrichting van het dienstvak, 
waarbij de ambtenaar werkzaam is; 

0. dat eiser in het beroepschrift o.m. 
heeft gesteld (zulks in tegenstelling met 
zijn ter terechtzitting in eerste aanleg ge
dane verklaring, dat het ontslag van ge
daagde plaats vond onder vigueur van voor
meld Politieambtenarenreglement), dat na 
de inwerkingtreding - op 11 November 
1945 -- van het - kracht van wet bezitten
de - Politiebesluit 1945, S. no. F 250, de ge
meentelijke verordeningen, berustende op 
de artt. 223 en 224 der Gemeentewet, rege
lende de rechtstoestand der gemeente
politie, van rechtswege ophielden te gelden, 
zulks ingevolge het bepaalde in art. 194 der 
Gemeentewet; 

0. te dien aanzien dat evengenoemdt> 
wetsbepaling, voorzover te dezen van be
lang, inhoudt, dat de bepalingen van plaat
selijke verordeningen, in wier onderwerp 
door een wet of een algemene maatregel 
van bestuur wordt voorzien, van rechts
wege ophouden te gelden; 

0. dat naar het oordeel van deze Raad het 
beroep van eiser op evengenoemd art. 194 
slechts dan zou opgaan, wanneer door het 
Politiebesluit 1945 of door een op grond 
daarvan tot stand gekomen algemene 
maatregel van bestuur inderdaad zou zijn 
voorzien in de onderwerpen, geregeld door 
meervermeld Politieambtenarenreglement, 
hetgeen te dezen echter niet h et geval is; 

dat immers weliswaar blijkens art. 4, l e 
lid, van het Politiebesluit 1945, voorzover te 
dezen van belang, de Kroon bevoegd is ver
klaard nadere algemene regelen, zowel voor 
het corps Rijkspolitie als voor de gemeente
politie te geven, o.m. ten aanzien van de 
rechtspositie, doch dat, nu ten tijde van het 
ontslagbesluit van 31 Januari 1947 zodanige 
nadere a lgemene regelen nog niet waren 
gegeven - zijnde deze eerst tot stand ge
komen bij de Koninklijke Besluiten van 9 
Mei 1947, houdende de vaststelling van het 
Politieambtenarenreglement en h et Politie
tuchtreglement, S. no. H 144, onderschei
denlijk H 145 - het Politieambtenaren
reglement van Beverwijk destijds nog gel
ding bezat; 

dat de Raad hierbij nog wil opmerken, 
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dat aan een tegengestelde opvatting deze, 
onaanvaardbare, consequentie zou zijn ver
bonden, dat de rechtstoestand der gemeen
tepolitie tot aan de inwerkingtreding van 
voormelde Koninklijke Besluiten ongeregeld 
zou zijn geweest, missende immers, gelijk 
deze Raad herhaaldelijk heeft uitgemaakt, 
de beschikking van d<, Minister van Binnen
landse Zaken dd. 21 December 1945, Ned. 
Stct. dd. 28 December 1945, no. 140, rechts
kracht; 

0. dat de Raad thans wenst te beant
woorden de vraag, of de grond, waarop het 
onderwerpelijke ontslag berust - te weten 
verandering in de inrichting van het dienst
vak, waarbij gedaagde werkzaam was -
het bestreden ontslagbesluit kan dragen; 

0. te dien aanzien, dat aan eiser kan wor
den toege.geven, dat na de bevrijding van 
Nederland een ingrijpende reorganisatie 
van het Nederlandse politiewezen is tot 
stand gebracht, doch zulks, naar het oor
deel van deze Raad, op zichzelf nog niet 
medebrengt, dat een ambtenaar der ge
meentepolitie van Beverwijk, als gedaagde, 
wegens verandering in de inrichting van 
het dienstvak, waarbij hij werkzaam is, kan 
worden ontslagen; 

dat toch als gedaagde's dienstvak moet 
worden aangemerkt de dienst der gemeen
tepolitie te Beverwijk en in dit dienstvak 
door voormelde reorganisatie geen verande
ring is aangebracht, welke aanleiding kon 
geven tot gedaagde's ontslag; 

dat toch het dienstvak, waarbij hij werlc
zaam was, is gebleven dat der gemeente
politie van Beverwijk; dat de functie van 
inspecteur van politie (waarover hieronder 
nader), waarin hij krachtens de op 20 Aug. 
1945 plaats gehad hebbende benoeming a ls 
enige werkzaam was, is blijven bestaan, en 
dat er in dat dienstvak ook overigens niets 
is veranderd, hetwelk aantasting van zijn 
rechtspositie zou kunnen wettigen; 

0. dat een verandering in de inrichting 
van het dienstvak, waarbij gedaagde werk
zaam was, met name niet is gelegen in de 
omstandigheid, dat de Minitser van Bin
nenlandse Zaken niet bereid is gebleken een 
benoe"lling van gedaagde in de rang van 
ambtenaar 3e klasse goed te keuren; 

dat ..,eliswaar art. 3 van het Politiebesluit · 
1945 o.m. inhoudt, dat de benoeming van 
inspecteurs van de gemeentepolitie de goed
keuri!l1l" van voornoemde Minister behoeft, 
doch PP.n zodanige benoeming hier niet aan 
de orct" kwam, vermits gedaagde in die 
functie reeds was benoemd vóór de inwer
kingtreding van dat besluit; zijnde de Raad 
met de eerste rechter van oordeel, dat de 
functie, waarin gedaagde werd benoemd, 
niet die was van ambtenaar van politie 
zonder meer, doch die van inspecteur van 
politie, met a ls nadere rangaanduiding die 
van inspecteur 2e klas; 

0. dat de Raad met de eerste rechter van 
oordeel is, dat het Politiebesluit 1945 (en 
ook de ter uitvoering van art. 4, eerste lid, 
onder e, van dit besluit gegeven regelen) 
scherp onderscheid maken tussen functie 

en rang, zodat niet gezegd kan worden, dat 
de toekenning van een rang aan een reeds 
in functie zijnde ambtenaar van gemeente
politie gepaard moet gaan met een benoe
ming van die ambtenaar in de reeds door 
hem beklede functie, waaraan niet afdoet, 
dat het noodzakelijlc kan zijn hem een an
dere rang toe te kennen dan hem in die 
functie tevoren toegekend was; 

0. dat ingevolge art. 19 van het Politie
besluit 1945 de Ministers v. Justitie en van 
Binnenlandse Zaken bevoegd zijn bij ge
meenschappelijke beschikking nadere alge
mene regelen te geven, o.a. voor de ge
meentepolitie, ten aanzien van de toeken
ning van rangen - hoedanige regelen door 
voornoemde Ministers nog niet zijn gege
ven - en zij, doch slechts gedurende 6 
maanden na het inwerkingtreden van dat 
besluit, dus tot 11 Mei 1946, gezamenlijk be
voegd zijn geweest o.a. ambtenaren van ge
meentepolitie naar een andere gemeente of 
een ander corps over te plaatsen of hen in 
rang te verlagen, doch zulks uiteraard niet 
insluit een aan de Minister van Binnen
landse Zaken verleende bevoegdheid ge
daagde uit het gemeentelijke politiecorps 
van Beverwijk te doen elimineren, door te 
weigeren hem een rang toe te lrnnnen; 

0. dat voormelde weigering evenmin kan 
geacht worden te berusten op art. 20 van 
voormeld besluit, aangezien te dezen geen 
sprake is van voorschriften ter uitvoering 
van dat besluit; 

0. dat uit het hiervoren overwogene 
volgt, dat het bestreden ontslagbesluit 
strijdt met het bepaalde in art. 33, eerste 
lid, aanhef en sub c, van het op gedaagde 
toepasselijke Politieambtenarenreglement 
der gemeente Beverwijk, zodat dit besluit 
door de eerste rechter terecht is nietig ver
klaard en de aangevallen uitspraak moet 
worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

16 Februari 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, le lid; Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid artt. 82, 47.) 

De voorzitter van de Raad van Arbeid 
kan niet rechtsgeldig, per dienstorder, 
de werktijdregeling, zoals deze in het 
toepasselijke ambtenarenreglement is 
neergelegd. wijzigen. Daargelate n of die 
dienstorder een algemeen verbindend 
voorschrift is, deze stelt het toepasselijk 
ambtenarenreglement niet buiten wer
king. 

Een beslissing van de ministerraad 
dat de 41 ½-urige werkweek voor het 
rijkspersoneel wordt ingevoerd, is niet 
een op de ambtenaar van de Raad van 
Arbeid toepasselijk a lgemeen verbin
dend voorschrift. 

Het besluit van de Raad van Arbeid 
tot wijziging van de werktijdregeling 
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h eeft wel verbindende kracht, ook al is 
de commissie voor georganiseerd over
leg niet gehoord, doch slechts als voor
lopige regeling. 

De verbindende kracht komt aan dit 
besluit echter niet toe, voorzoverre aan 
dat besluit terugwerkende kracht is ver
leend. 

In aanmerking nemende, dat de Ra
denwet niet is ingetrokken zonder meer, 
maar is vervangen door de W et op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, is de Centrale Raad van oordeel, 
dat m et het intrekken der Radenwet 
niet zijn vervallen de op deze wet geba
seerde besluiten , welke zijn gegrond op 
artikelen uit de Radenwet, die in de Wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de Ra
den van Arbeid geh eel of a lthans in 
hoofdzaak zijn overgenomen. 

Ook na de intrekking van de Raden
wet is het ambtenarenreglement voor 
de ambtenaren van de Raden van Ar
beid van kracht gebleven. 

Uitspraak in zake: 
De Raad van Arbeid t e Breda, eiser in 

hoger beroep, 
tegen: 

H . H. H. Lemmens, J. A.D. M. Vermeult-n 
en A. M. A. van Tomputte, allen wonende te 
Breda, gedaagden in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het t'W4stgeding , 

0 . dat de drie gedaagden alsmede yie1 
andere ambtenaren van eiser zich op 31 Mei 
1946 tot eiser hebben gewend met het vol
gend schrijven: 

"Onder verwijzing n aar de uitspraak van 
<len Centralen Raad van Beroep dd. 27 Mei 
1946, inzake vergoeding van la n geren ar
b eidsduur verzoeken ondergeteekenden 
Uwen Raad te willen bepalen, dat ook de 
vergoeding wegens langeren arbeidsduur, 
ingevoerd sedert 1 November 1945, op grond 
van artikel 22, 2e lid A.R. alsnog wordt uit
betaald."; 

0. dat eiser daarna op 7 Juni 1946 het na
volgende besluit h eeft genomen : 

,,De R aad van Arbeid te Breda; 
Gezien de circulaire van den Minister 

van Sociale Zaken No. 1145, Afd. A.V ., waar
bij voorgeschreven wordt, dat de hand moet 
worden gehouden aan de 41½-urige werk
week, welke geldt voor de D€partementen 
van Algemeen Bestuur; 

0 . dat het wenschelijk is het Ambtena
renreglement 1932 laatstelijk vastgesteld bij 
Raadsbesluit van 24 November 1932 laat
stelijk aangevuld bij Raadsbesluit van 13 
Juli 1944 in overeenstemming te brengen 
met genoemde circulaire; 

Gehoord het voorstel van den Voorzitter; 
Besluit: 
I. het Ambtenarenreglement aan te vul

len met de navolgende bepaling. 
In art. 21 wordt tusschen lid 1 en lid 2 

een lid la gevoegd luidende: 
la. In afwijking van het bepaalde in h et 

vorige lid, zal h et normaal aantal dienst
uren voor de ambtenaren bedoeld in h et 
vorige lid niet minder bedragen dan het 
normaal aantal diensturen hetwelk geldt 
voor de ambtenaren van het Departement 
van Sociale Zaken; 

II. Aan deze bepaling t erugwerkende 
kracht te verleenen van 2 November 1945 
af; ' 

III. Afschrift van dit besluit te zenden 
aan het Bestuur der Rijksverzekeringsbank 
en aan belanghebbenden."; 

0 . dat eisers voorzitter vervolgens in ant
woord op het schrijven van 31 Mei 1946 aan 
Lemmens, voornoemd, op 27 Juli 1946 heeft 
bericht : 

"Naar aanleiding van h et schrijven van 
een 7-tal ambtenaren, waarvan U de eerste 
onderteekenaar bent, deel ik U mede, dat 
de Raad aan Uw verzoek geen gevolg kan 
geven in verband met de aanvulling van 
art. 21 van het ambtenarenreglem ent. U ge
lieve dit ter kennis van U medeondertee-
k enaars te brengen."; . 

0. dat de drie gedaagden (toenmaals kla
gers) bij het Ambtenarengerecht te 's -Her
togenbosch elk voor zich beroep hebben 
ingesteld zowel tegen het bij die brief van 
27 Juli 1946 medegedeelde besluit a ls tegen 
het op 7 Juni 1946 door eiser genomen be
sluit; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Her
togenbosch de drie zaken h eeft gevoegd en 
daarin op 20 October 1947 een uitspraak 
beeft gewezen, waarvan h et dictum luidt: 

"Verklaart klagers niet ontvankelijk in 
hun beroep, voorzover zij vorderen vernie 
tiging van art. II van het besluit van 7 Juni 
1946; 

Verklaart voor het overige h et beroep 
gegrond; 

Verklaart nietig het bestreden besluit dd. 
27 Juli 1946; 

Verstaat, dat aan klagers, ingaande 2 
November 1945 totdat het A. R. in zoverre 
dit betrekking heeft op de vaststelling van 
het normale aantal werkuren per week, 
rechtsgeldig zal zijn gewijzigd, voor de uren 
gedurende welke meer dan 39 uur per weel;: 
is gewerkt, een vergoedin g moet worden 
toegekend overeenkomstig de overwerkre
geling geldend voor de ambtenaren van het 
Departement, waaronder de Raad van Ar
beid ressorteert; 

Bepaalt, dat aan !, lagers een jaarlijkse 
rente van 3 % zal zijn verschuldigd over de 
hierboven vermelde vergoeding, vanaf de 
verlopen betaaldag in November 1945 tot 
op de dag, waarop de Raad van Arbeid t e 
Breda aan zijn bij deze uitspraak opgelegde 
verplichting zal h ebben voldaan."; 

0 . dat eiser bij drie beroepschriften tegen 
die uitspraak tijdig hoger beroep heeft in
gesteld en daarin h eeft aangevoerd: 

"dat voornoemde uitspraak is gegrond op 
de overweging, dat ingevolge art. 82 sub 2 
van de "Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de R aden van Arbeid" Stbl. 598 dd. 17 
November 1933, de Wet op de Rijksverze
keringsbank Stbl. 1920 No. 780 en de Ra-
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denwet 3 Juni 1913 Stbl. 203 zijn vervallen 
en dat derhalve het Koninklijk Besluit van 
2 Januari 19 25, hetwelk genomen is inge
volge art. 50 lid 1 der Radenwet, geen 
grondslag meer vindt in de vervallen Ra
denwet, terwijl indien men zich stelt op het 
standpunt, dat dit K. B. nog rechtskracht 
:beeft, nu het niet uitdrukkelijk bij wet of 
K. B. is ingetrokken verweerder geen be
Toep kan doen op dit K. B., aangezien er 
geen Departement van Algemeen bestuur 
meer is, welks hoofd met de uitvoering der 
Radenwet is belast, waarbij het Ambtena
rengerecht niet wilde veronderstellen, dat 
-de Raad van Arbeid de inconsequentie zou 
willen begaan, zelf in palats van "Raden
wet" in dat K. B. te lezen "Wet op de Rijks
verzekeringsbank"; 

dat het Ambtenarengerecht hieruit heeft 
.afgeleid, dat een beroep op het K. B. van 2 
Januari 1925 faalt en derhalve de commis
sie van georganiseerd overleg ingevolge art. 
104 van het A. R. had moeten worden ge
hoord, zodat het besluit van 6 Juni 1946 
(lees 7 Juni 1946) niet rechtsgeldig is tot 
stand gekomen en dat derhalve nog van 
kracht zijn de artt. 21 en 22 van het A. R. 
waarin een algemeen verbindend voor
.schrift is neergelegd, waarmede het bestre
den besluit rechtens strijdt; 

dat de Raad van Arbeid de mening van 
het Ambtenarengerecht te 's-Hertogen
bosch niet vermag te delen; 

dat bij pleidooi ter openbare terechtzitting 
niet, zoals het Ambtenarengerecht doet 
voorkomen, is aangevoerd, dat de Commis
sie voor Georganiseerd Overleg niet gehoord 
behoefde te worden op grond van art. 3, sub 
1 van het A. R. juncto art. 1 van het K. B. 
van 2 Januari 1925, Stbl. 1, juncto het 
schrijven van de Minister van Sociale Za
ken dd. 22 October 1945, doch dat deze Com
missie niet gehoord behoefde te worden om
dat art. 104 lid 2 van het A. R. uitdrukkelijk 
bepaalt, dat, aan het oordeel d<'1· Commissie 
~liet worden onderworpen de rf'gelingen, die 
door de Regering worden getroffen ingevol
ge het Rijksambtenarenreglement, ten aan
zien waarvan door de Raad van Arbeid is 
bepaald, dat deze automatisch op de amb
tenaren van de Raad van toepassing zullen 
zijn; 

dat de Raad van Arbeid ter openbare te
rechtzitting zich op art. 3 sub 1 van het A.R. 
juncto art. 1 van het K. B. van 2 J anuari 
1925, Stbl. 1, juncto het schrijven van de 
Minister van Sociale Zaken dd. 22 October 
1945 heeft beroepen om aan te tonen, dat 
in het geval het Ambtenarengerecht tot 
nietigheid van het besluit van 7 Juni 1946 
·zou besluiten, klagers toch nog geen rech
ten zouden kunnen ontlenen aan de artt. 21 
en 22 van het A. R., daar deze artikelen in 
verband met art. 3 sub 1 van het A. R. en 
art. 1 van het K. B. van 2 Januari 1925 
Stbl. 1 geen toepassing zouden vinden; 

dat het Ambtenarengerecht nu van oor
deel is dat het K. B. van 2 Januari 1925 
Stbl. 1 geen rechtskracht meer heeft, in 

ieder geval, dat de Raad van Arbeid hierop 
geen beroep meer kan doen; 

dat het Ambtenarengerecht hierbij ken
nelijk het a lgemene staatsrechtelijke begin 
sel volgt, dat een Koninklijk Besluit, het
welk steunt op een wet, met het vervallen 
dier wet zijn rechtskarakter verliest; 

dat, alhoewel dit beginsel wel in het alg·e
meen geldt, in sommige gevallen afwijking 
van dit beginsel voorkomt; 

dat een dergelijke afwijking als regel haar 
oorzaak vindt in het karakter dier bijzon
dere wettelijke regeling; 

dat een dergelijke afwijking o.m. bestaat 
in een aantal Koninklijke besluiten steu 
nende op de Wet op de Rijksverzelcerings
bank en de Raden van Arbeid; 

dat deze afwijking haar grondslag vindt 
in het bijzonder karakter van de Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, welke wet blijkens de Memorie van 
Toelichting de stof regelt, welke daarvóór 
was verdeeld over de Wet op de Rijksverze
keringsbank en de Radenwet, terwijl voor 
zoveel betreft de organisatie van de taak 
van Bank en Raden van Arbeid de daar
over handelende voorschriften eerder voor
komende in de beide vorenbedoelde wetten 
werden overgenomen met de veranderingen 
welke van zelf voortvloeien uit de voorge
stelde vereenvoudiging in de organisatie en 
uit de voorgestelde meerdere aaneensluiting 
in de uitvoering van de taak opgedragen 
aan Bank en Raden; 

dat ten aanzien van bepaalde onderwer
pen uit dien hoofde in de Wet op de Rijks
verzekeringsbank en de Raden van Arbeid 
dezelfde bepalingen voorkomen a ls in de 
door het in werkingtreden dier wet ver
vallen Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en Radenwet; 

dat indien het standpunt, dat nu door het 
in werking treden van de wet op de Rijks
verzekeringsbank en de Raden van Arbeid 
bepaalde koninklijke Besluiten geen rechts
kracht meer zouden hebben, juist zou zijn 
ten aanzien van bepaalde onderwerpen, zo
lang op grond van de analoge bepalingen 
van d·e Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid geen nieuwe ko
ninklijke besluiten tot stand zouden zijn 
gekomen, een vacuum zou zijn ontstaan, 
hetgeen niet de bedoeling van de wetgever 
van de Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid is geweest, terwijl 
door een dergelijk vacuum de practijk der 
uitvoering in ernstige moeilijkheden ge
raakt zou zijn; 

dat men als voorbeeld daarvan kan aan
voeren het K. B. van 28 Februari 1919 S. No. 
54 tot vaststelling van een algemene maat
regel van bestuur als bedoeld in de artt. 1 
en 2 der Radenwet, zoals dat laatstelijk 
werd gewijzigd bij het K. B. van 21 Febr. 
1933 S. 54 welk K. B. te rekenen van 1 Jan. 
1935 werd ingetrokken bij K. B. van 2 Juni 
1934 s. 301; 

dat de wetgever dus van oordeel was, dat 
het K. B. van 28 Februari 1919 S. 54 niet 
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automatisch door het inwerkingtreden van 
de Wet op de Rijksverzekeringsbank en de 
Raden van Arbeid buiten werking trad, 
doch dat dit laatste pas geschiedde met in
gang van de dag waarop het door een nader 
K. B. werd ingetrokken, welk oordeel ge
wettigd was door het bijzondere karakter 
van de Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid met betrekking tot 
de daarin voorkomende materie, welke eer
dflr geregeld was in de Wet op de Rijks
v~rzekeringsbank en de Radenwet; 

dat, - indien dit standpunt onjuist zou 
zijn -, quod non -, er met betrekking tot 
de aanwijzing van de rechtsgebieden der 
Raden van Arbeid van 1 Maart 1934 tot 1 
Januari 1935 een vacuum bestaan zou heb
ben hetgeen een onmogelijkheid van de uit
voering der aan de Raden van Arbeid ter 
uitvoering of medewerking opgedragen 
wetten zou h ebben betekend; 

dat men bij wijze van tweede voorbeeld 
kan vermelden de beschikking van de Mi
nister van Arbeid van 14 Juni 1922, No. 
1863 welke beschikking was uitgevaardigd 
op grond van art. 49 tweede lid der Raden
wet en bij beschikking van de Minister van 
Sociale Zaken van 16 October 1935 No. 2586 
A.V. werd gewijzigd o.a. door in de aanhef 
van de beschikking in plaats van "Gezien 
art. 49 tweede lid der Radenwet" te lezen 
"Gezien art. 46 tweede lid van de Wet op 
de Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid"; 

dat blijkens de slotbepaling van de be
schikldng van de Minister van Sociale Za
ken van 16 October 1935 de wijzigingen en 
aanvullingen voor het eerst zouden worden 
toegepast bij de samenstelling van het jaar
verslag over 1935, met betrekking tot de 
gegevens, welke vanaf 1 Juli 1935 moesten 
worden verzameld; 

dat indien de beschikking van de Minister 
van Arbeid van 14 Juni 1922 No. 1863 geen 
rechtskracht meer kon ontlenen na 1 Maart 
1934 aan de vervallen Radenwet, het jaar
verslag over 1934 niet behoefde te worden 
vastgesteld en indien vastgesteld niet 
rechtsgeldig zou zijn vastgesteld; 

dat deze uitleg strijdt met de bedoeling 
van de Minister van Sociale Zaken, die 
slechts aanleiding vond de aanvankelijke 
beschikl,ing te wijzigen; 

dat alhoewel meer voorbeelden te geven 
zouden zijn, dat de bijzondere geaardheid 
van de Wet op de Rijksverzekeringsbank 
en de Raden van Arbeid afwijking van de 
a lgemene regel dat een K. B. of lagere wet 
met de wet waarop deze steunt haar rechts
kracht verliest gedoogt, de Raad van Ar
beid het bij deze voorbeelden wil laten; 

dat deze afwijking in het bijzonder is t e 
motiveren ten a.a.nzien van het K . B. van 2 
Januari 1925, S. 1; 

dat vooreerst de materie geregeld in art. 
50 der Radenwet in art. 47 der Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid, op dezelfde wijze is geregeld; 

dat naar aanleiding van een in het voor
lopig verslag op het wetsontwerp gemaakte 

opmerking dat sommige leden het niet wen
selijk achtten dat de R aden van Arbeid zelf 
hun ambtenaren benoemen en zelf de re
geling van de bezoldiging der ambtenaren 
ter hand moeten nemen, en deze leden 
vreesden dat hierdoor geen gelijkstelling 
der rechtspositie van de ambtenaren van 
Bank en Raden zou ontstaan, de Minister 
bij Memorie van Antwoord heeft opge
merkt, dat de rechtspositie, met inbegrip 
van de regeling der bezoldiging van de 
ambtenaren der Bank en die van de Raden 
van Arbeid vrijwel elkander dekken en dat 
de Algemene Maatregel van Bestuur be
doeld in art. 50 lid 1 der Radenwet (K. B. 
van 2 Januari 1925 Stbl. 1) er voor heeft 
gezorgd, dat een regeling door de Raad van 
Arbeid ingevolge art. 50 lid 1 vastgesteld 
voor de ambtenaren niet gunstiger is dan 
de overeenkomstige regeling geldende voor 
de Rijksambtenaren; 

dat na het inwerkingtreden van de wet. 
op de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van Arbeic"', de Raden van Arbeid "in het 
algemeen è;een regelingen op grond van 
art. 47 van te wet op de Rijksverzekerings
bank en de Raden van Arbeid hebben ge
maakt, om,1at zij dit reeds hadden gedaan 
op grond v._n art. 50 der Radenwet en met 
inachtneming van art. 1 van het K. B. van 
2 Januari 1926, Stbl. 1 ; 

dat ool het Ambtenarenreglement voor 
de Raad an Arbeid Breda 1932 op grond 
van art. hu der Radenwet en met inacht
neming , _j,n art. 1 van genoemd K. B. is. 
vastgestelt ; 

dat de Raad van Arbeid van oordeel is 
dat het K. B. van 2 Januari 1926 Stbl. 1 nu 
het niet is ingetrokken of vervallen ver
klaard nog van kracht is, in ieder geval 
nog steeds rechtsgevolgen heeft ten aan
zien van een Ambtenarenreglement dat met 
inachtneming van dit K. B. i~ vastgesteld; 

dat indien - zoals het Ambtenarenge-
recht te 's-Hertogenbosch meent - dit 
standpunt onjuist zou zijn - quod non -
dit tevens betekent dat het Ambtenaren
reglement 1932 voor de Raad van Arbeid 
Breda, hetwelk is vastgesteld op grond van 
art. 50 der Radenwet en art. 1 van het K. B. 
van 2 Januari 1925 Stbl. 1 geen rechtskracht 
meer h eeft, daar het dan geen steun meer 
kan vinden in de vervallen Radenwet en in. 
het vervallen K. B.; 

dat dit dan leidt tot de gevolgtrekking 
dat de ambtenaren van de Raad van Arbeid 
Breda, waaronder gedaagde in hoger be
roep, aan het Ambtenarenreglement 193Z 
geen aanspraken meer kunnen ontlenen, 
zodat het Ambtenarengerecht te 's -Herto
genbosch ten onrechte heeft beslist dat aan 
klager een vergoeding toekomt voor de 
uren, welke hij sedert 2 November 1946 ten 
kantore van de Raad van Arbeid langer 
heeft gewerkt dan 39 per week; 

dat Uw college zelf bij uitspraak van 27 
Mei 1946 (beroepszaak Laurey) de rechts
kracht van h et Ambtenarenreglement 1932 
voor de Raad van Arbeid heeft erkend en 
tot deze conclusie niet had kunnen komen, 
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indien niet de rechtskracht van het K. B. 
van 2 Januari 1925 Stbl. 1 door Uw college 
werd vóórondersteld; 

dat de Raad van Arbeid betwist, dat het 
K . B. van 2 Januari 1925 Stbl. 1 geen rechts
kracht meer heeft; 

dat nu de vraag aan de orde komt of de 
Raad van Arbeid nu nog wel een beroep 
1{an doen op dit K. B ., aangezien er geen 
Departement van Algemeen Bestuur meer 
is, welks hoofd met de uitvoering der Ra
denwet is belast en of het inconsequent zou 
zijn dat de Raad van Arbeid in plaats van 
"Radenwet" in dat K. B. zou lezen Wet op 
de Rijksverzekeringsbank; 

dat het Ambtenarengerecht deze door 
bem aldus geformuleerde vraag ontkennend 
heeft beantwoord; 

dat de Raad van Arbeid natuurlijk niet zo 
inconsequent zal zijn voor "Radenwet" te 
lezen "Wet op de Rijksverzekeringsbank", 
doch van oordeel is consequent te zijn voor 
,.Radenwet" te lezen "Wet op de Rijksver
zekeringsbank en de Raden van Arbeid"; 

dat toch het meermalen voorkomt dat de 
wetgever bij het aanbrengen van wetswijzi
gingen in andere wetten daarmee corres
ponderende wijzigingen achterweg laat; 

dat het in een dergelijk geval niet incon
sequent is bij de uitvoering der wetten de 
bepalingen in andere wetten te lezen alsof 
€en corresponderende wijziging had plaats 
gehad; 

dat Uw college deze mening ook heeft 
gehuldigd in een recente uitspraak gewezen 
bij beslissing 11 Februari 1947 Invaliditeits 
wet 1946/113; 

dat Uw college b ij deze u itspraak heeft 
beslist dat, waar in art. 374 der Invalidi
teitswet wordt gesproken van een ouder
domsrente, a ls bedoeld in art. 26 der Ouder
domswet, moet worden aangenomen (hoe
wel in eerstgenoemd artikel ten onrechte 
geen wijziging is gebracht) dat wordt be
doeld de rente, waarvan sedert 1 Februari 
1923 sprake is in art. 24 der Ouderdomswet 
1919; 

dat bij deze beslissing een rol heeft ge
speeld de overweging, dat de materieële in
houd van de gewijzigde artikelen geen ver
andering heeft ondergaan; 

dat ook bij de hiervoren bedoelde beschik
king van de Minister van Sociale Zaken 
van 16 October 1935 No. 2586 A.V. in de 
aanhef van de beschikking van de Minister 
van Arbeid van 14 Juni 1922 No. 1863 wel 
,.art. 49 tweede lid der Radenwet" is veran
derd in "art. 46 tweede lid van de wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van 
Arbeid", doch in het hoofd is blijven staan: 
,.De Minister van Arbeid etc."; 

dat noch Uw college in zijn uitspraak van 
27 Mei 1946, noch het Ambtenarengerecht 
te 's-Hertogenbosch zo incon sequent heeft 
willen zijn in art. 22 van het A. R . voor Be
stuur van de Raad van Arbeid niet te lezen 
Raad van Arbeid, terwijl de Raad van Ar
beid Breda sedert 1 Maart 1934 toch geen 
bestuur meer heeft; 

dat terwijl voorts in de materieële inhoud 

van het K. B. van 2 Januari 1925 Stbl. 1 
geen verandering is aangebracht, het niet 
inconsequ ent is daarin te lezen voor "Ra
denwet": ,.Wet op de Rijksverzekerings
baI)I{ en de Raden van Arbeid"; 

dat de Raad van Arbeid dan ook van oor
deel is, dat het K . B. van 2 Januari 1925 
Stbl. 1 nog rechtskracht heeft en dat een 
beI·oep op dit K. B. niet fa.alt; 

dat de Raad van Arbeid gerechtigd was 
h et Ambtenarenreglement te wijzigen met 
terugwerkende kracht en het verzoek van 
klager om vergoeding voor de uren, die hij 
sedert 2 r ovember 1945 langer gewerkt 
heeft dan 39 per week af te wijzen; 

dat de Raad van Arbeid terecht vergoe
ding wegens langer gewerkte uren heeft 
geweigerd ;," ; 

op grond waarvan, en mede onder verwij 
zing naar het bij contra-memorie en plei
dooi in eerste instantie door hem aange
voerde, eiser heeft verzocht de uitspraak 
van het Ambtenarengerecht te vernietigen 
inzoverre het beroep door dit Gerecht ge
grond is verklaard en te verstaan, dat de 
klagers door het Ambtenarengerecht niet
ontvankelijk hadden moeten worden ver
klaard; 

0. dat de drie gedaagden bij contra-memo
riën hebben verzocht de aangevallen uit
spraak te bevestigen, echter met vernieti
ging van dat deel der uitspraak, waarbij 
zij niet-ontvankelijk worden verklaard in 
hun beroep tot nietigverklaring van art. II 
van het besluit van 7 Juni 1946; 

In rechte: 
0. dat eiser tegen de uitspraak van het 

Ambtenarengerecht niet in hoger beroep is 
gekomen, voorzover daarbij niet-ontvanke
lijk is verklaard het beroep, door gedaag
den (destijds k lagers) ingesteld tegen het 
h iervoren weergegeven besluit van 7 Juni 
1946, zodat die uitspraak in zoverre aan 
's Raads oordeel niet is onderworpen en ge
daagden (die zelf tegen die uitspraak geen 
hoger beroep hebben ingesteld) niet be
voegd waren bij contra-memorie alsnog te 
vorderen, dat de uitspraak van het Amb
tenarengerecht in zoverre zal worden ver
nietigd, weshalve zij in deze vordering niet
ontvankelijk moeten worden verklaard; 

0 . dat eiser van mening is, dat het Amb
tenarengerecht ook het beroep, gericl::t te
gen het niet-uitbetalen over de tijd sinds 
2 November 1945 van de vergoeding voor 
overwerk, niet-ontvankelijk had moeten 
verklaren, op grond, dat met toepassing van 
art. 60 (2) der Ambtenarenwet 1929 geacht 
moet worden, dat op het eind van iedere 
maand de uitbetaling van die vergoeding 
was geweigerd, wdat het beroep niet tijdig 
was ingesteld ; 

dat de Raad echter met het Ambtenaren
gerecht van oordeel is, dat ten aanzien van 
de onderhavige overwerkvergoeding geen 
weigering, als in dat art. 60 (2) bedoeld, 
geacht kan worden te hebben plaats gehad, 
omdat moet worden aangenomen, dat een 
beslissing daarover is uitgesteld in afwach
ting van 's Raads uitspraak betreffende het 
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verzoek om vergoeding voor overwerk, over 
de tijd sedert 10 Mei 1943 ingediend door 
eisers ambtenaar C. J. Laurey, in welke 
zaak de Raad op 27 Mei 1946 uitspraak h eeft 
gedaan (A.W. 1946 B 2); 

dat daarom dient te worden aanvaard, 
dat de in art. 60 (2) voormeld bedoelde re
delijke tijd, waarbinnen een verplicht besluit 
moet zijn genomen of een verplichte h a n
deling m oet zijn verricht, op 31 Mei 1946, 
toen h et vorenvermelde verzoekschrift werd 
ingediend, en op 27 Juli 1946, toen daarop 
werd geantwoord, nog niet was verstreken 
en dat het eerste besluit dienaangaande aan 
gedaagden pas is kenbaar gemaakt op 
laatstgenoemde datum; 

dat er ook overigens geen reden bestond 
de in eerste aanleg ingediende beroepen 
tegen het op 27 Juli 1946 medegedeelde be
s luit nie t-ontvankelijk te verklaren, zodat 
het Ambtenarengerecht die beroepen te
recht ten gronde heeft behandeld; 

0. dat gedaagden voor hun verzoek om 
vergoeding voor het door hen sedert 2 (in 
vorenvermeld verzoekschrift dd. 31 Mei 
19 46 staat ten onrechte 1) November 19 45 
verrichte overwerk hebben gewezen op het 
bepaalde in het Ambtenarenreglement van 
de Raad van Arbeid te Breda, waarin staat: 

in a rt. 21, eerste lid: ,,Het normaal aantal 
d iensturen is voor de ambtenaren, werk
zaam t en kantore van den Raad - met uit 
zondering van de ambtenaren behoorend tot 
h et bedienend personeel - 39 per week"; en 

in art . 22, tweede lid: ,,Aan ambtenaren 
welke verplicht worden langer dan den 
normalen dagelijkschen diensttijd werk
zaam te zijn, wordt door het Bestuur eene 
vergoeding toegekend overeenkomstig de 
overwerkregeling, geldend voor de ambte
naren van h et D epartement, waaronder de 
Raad van Arbeid ressorteert."; 

0. dat bedoeld ambtenarenreglement door 
eiser is vastgesteld op 24 November 1932, 
gelet op art. 50 der Radenwet en op art. 1 
van het Koninklijk Besluit van 2 J anuari 
1925, Staatsblad 1, en dat, mede op grond 
van het in het beroepschrift gestelde, nu 
a llereerst de vraag moet worden beant
woord of dit reglement rechtskracht bezit; 

dat het antwoord op deze vraag immers 
ontkennend moet zijn, indien juist is het bij 
de aangevallen uitspraak ingenomen stand
punt, dat ingevolge art. 82 (2) van de Wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de Raden 
van Arbeid (wet van 17 November 1933, 
Staatsblad 598) de Wet op de Rijksverze
keringsbank (Staatsblad 19 20 nr. 780) en 
de R adenwet (Staatsblad 1913, nr. 203) zijn 
vervallen en derhalve h et Koninklijk Be
sluit van 2 Januari 1925, Staatsblad 1, het
welk is gen om en ingevolge art. 50 (1) der 
Radenwet, geen grondslag meer vindt in 
deze vervallen wet en mitsdien geen rechts 
kracht meer heeft; 

0 . dienaangaande, dat de Raad, in aan
merking nemende, dat de Radenwet niet is 
ingetrokken zonder meer, maar is vervan
gen door de Wet op de Rijksverzekerings
bank en de Raden van Arbeid, deelt de in 

het beroepschrift uitvoerig verdedigde me
ning, dat met h et intrekken der Radenwet 
niet zijn vervallen de op deze wet gebaseer
de besluiten, welke zijn gegrond op artike
len uit de Radenwet, die in de Wet op de 
Rijksverzekeringsbank en de Raden van. 
Arbeid geh eel of a lthans in hoofdzaak zijn. 
overgenomen; 

dat dit het geval is met art . 50 der R aden
wet, h etwelk in hoofdzaak gelijkluidend is. 
aan art. 47 der Wet op de Rijksverzeke 
ringsbank en de R aden van Arbeid en aan 
de Raad van Arbeid opdraagt de r echtstoe
stand van zijn ambtenaren te regelen, zodat 
moet worden aangenomen, dat zowel het 
ingevolge dat art. 50 genomen Koninklijk 
Besluit van 2 J anuari 1925 a lsook het even
eens op dat artikel steunende ambtenaren
reglement van eiser ook n a de intrekking 
der Radenwet van kracht zijn gebleven ; 

0. dat eiser de stelling heeft verdedigd, 
dat h et verzoek om de vergoeding voor 
overwerk moest worden afgewezen reeds. 
op grond van h et bepaalde in genoemd 
Koninklijk Besluit van 2 Januari 1925, 
waarin in art. 1 is bepaald: 

"Een regeling door een Raad van Arbeid 
ingevolge art. 50, eerste lid, der Radenwet 
vastgesteld, mag voor ambt enaren en be 
ambten van dien Raad niet g unstiger zijn. 
dan de dienovereenkomstige regeling, gel
dende voor ambtenaren en beambten, werk
zaam bij of onder het Departement van Al
gemeen Bestuur, welks hoofd m et de uit
voering der Radenwet is belast." ; 

dat hierbij naar aanleiding van het in de 
aangevallen uitspraak overwogene opmer
king verdient, dat seder t de v ervanging 
van de Radenwet doop de Wet op de Rijks
verzekeringsbank en de Raden van Arbeid 
in plaats van "uitvoering der Radenwet" 
moet worden gelezen: uitvoering der Wet 
op de Rijksverzekeringsbank en de Raden. 
van Arbeid; 

dat de Raad eisers voormelde stelling 
evenwel moet verwerpen, vermits dat Ko
ninklijk Besluit wel de - a ls a utonoom 
besch ouwde - Raden van ·Arbeid verplicht 
geen gunstiger regeling vast t e stellen dan 
daarbedoeld, maar zulks niet ins luit, dat 
een door een Raad van Arbeid vastgestelde 
r egeling, welke wèl g unstiger is, van rechts
wege nietig is of vervalt; 

0. dat eiser voorts heeft betoogd, dat 
iedere g unstiger afwijking, in zijn ambt e 
narenregle m ent, van de departementale r e 
geling (waarbij de werktijd is bepaald op 
41 ½ uur per week) niet van toepassing zou 
zijn volgens art. 3 van zijn ambtenaren
reglement, waarvan h et l e lid luidt: 

,,Voor zoover bij wet of a lgemeen en maat
regel van bestuur voor ambtenaren a ls be 
doeld in art. 1 voorschrüten worden gege
ven omtrent onderwerpen, waar omtrent in 
dit reglement bepalingen voorkomen, zijn 
deze laatste bepalingen voor d ie ambtenaren 
niet van toepassing."; 

dat ook dat betoog echter niet opgaat , 
aangezien bedoelde werktijdregeling - nog 
daargelaten, of ze is gegeven mede voor de 
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ambtenaren als bedoeld in art. 1 van het 
ambtenarenreglement, nl. de ambtenaren 
in dienst van de Raad van Arbeid te Breda 
- berust op een besluit van de Minister
raad en niet is gegeven bij wet of a lgemene 
maatregel van bestuur; 

O. dat, moet mitsdien worden afgewezen 
eisers stelling, dat zijn hiervoren reeds 
weergegeven besluit van 7 Juni 1946 ten 
overvloede zou zijn genomen en eigenlijk 
overbodig was, thans moet worden onder
zocht, of dit besluit rechtsgeldigheid bezit; 

O. dat het Ambtenarengerecht dit heeft 
ontkend op grond, dat h et besluit is tot 
stand gekomen zonder dat de commissie 
voor g·eorganiseerd overleg was gehoord, 
maar dat eiser hiertegen heeft aangevoerd, 
da t h et horen van die commissie niet nodig 
was, omdat in art. 104 van het ambtenaren
reglement in de 2e alinea van het le lid is 
bepaald: 

"Aan h et oordeel der Commissie worden 
niet onderworpen de regelingen, die door de 
Regering worden getroffen ingevolge het 
Rijksambtenarenreglement, ten aanzien 
waarvan door de Raad van Arbeid is be
paald, dat deze automatisch op de ambte
naren van de Raad van Arbeid van toepas
sing zullen zijn." ; 

dat eisers argument echter niet steek
houdend is, omdat - nog daargelaten of een 
besluit van de Ministerraad gezegd kan 
worden te vormen een r egeling, getroffen 
door "de Regering" - althans tot 7 Juni 
1946 door eiser niet was voorgeschreven, 
dat een door de Regering getroffen r egeling 
omtrent het wekelijks aantal diensturen 
a utomatisch op zijn ambtenaren van toe
passing zou zijn; 

dat dus genoemde reglementsbepaling het 
horen van de commissie voor georganiseerd 
overleg niet overbodig maakte voor het ne
men van een besluit a ls dat van 7 Juni 1946, 
en een regeling, waarbij eiser een voor
schrift omtrent zodanige automatische toe 
passing in het leven zou roepen, door de 
geciteerde be paling niet aan het oordeel 
der commissie was onttrokken; 

O. dat hiermede nog niet is uitgemaakt, 
dat h et besluit van 7 Juni 1946 rechts
kracht ontbeert; 

dat immers mede rekening moet worden 
gehouden met h et 2e lid van gezegd art . 104, 
inhoudende, dat eiser omtrent de onderwer
pen, wellce de bijzondere arbeids- en dienst
voorwaarden der betrokken ambtenaren 
raken, niet anders dan voorlopig een rege
ling maakt, wanneer de aangelegenheid in 
de commissie voor georganiseerd overleg 
nog niet een punt van behandeling heeft 
uitgemaakt; waarna de voorlopige regeling 
in de eerstvolgende vergadering der com
missie aanhangig wordt gemaakt; terwijl 
definitieve regeling der aangelegenheid 
eerst geschiedt, nadat zij in de commissie is 
behandeld; 

dat nu met inachtneming van dit tweede 
lid moet worden aangenomen, dat het be
sluit van 7 Juni 1946 wel verbindende kracht 
heeft als voorlopige r egeling; 

0. dat die verbindende kracht evenwel 
niet toekomt aan het besluit in zijn volle 
omvang, nl. niet, voorzover daarin· onder II 
is opgenomen, dat aan de aanvulling van 
art. 21 van het ambtenarenreglement terug
werkende kracht wordt verleend van 2 
November 1945 af; 

dat immers zulk een bepaling nietig is 
wegens strijd met het a lgemeen rechtsbe
ginsel, hetwelk verbiedt, dat rechtmatig 
verkregen aan spraken ten nadele van de 
rechthebbende worden aangetast; 

0. dat dit tengevolge heeft, dat de aan
spraken der gedaagden op vergoeding voor 
arbeid, verricht boven de normale dienst
tijd van 39 uren per week, over het tijdvak 
2 November 1945 tot 7 Juni 1946 bij het be
stred en besluit zijn afgewezen in strijd met 
de toen geldende bepalingen van art. 22 (2) 
jo. art. 21 (1) van eisers ambtenarenregle
ment, zodat dit besluit wegens strijd met 
deze toepasselijke a lgemeen verbindende 
voorschriften nietig is en bij de aangevallen 
uitspraak - zij het op andere gronden -
terecht nietig is verklaa.rd; 

0 . dat hieraan uiteraard niet afdoet, dat 
de voorzitter van eiser bij dienstorder van 
30 October 1945 aan eisers personeel heeft 
medegedeeld, dat ingevolge beslissing van 
de Ministerraad de 41¾ urige werkweek 
werd ingevoerd, aangezien de beslissing van 
de Ministerraad niet is een op eisers ambte
naren toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift, en daargelaten of dit wel h et 
geval is m et die dienstorder, invoering 
hiervan, geschiedend zonder verandering of 
aanvulling va n het toepasselijke ambtena
renreglement, art. 21 (1) van het ambtena
renreglement niet buiten werking stelt; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
aangevallen uitspraak moet worden beves
tigd, voorzover daarbij het beroep gegrond 
en het besluit van 27 Juli 1946 nietig is ver
klaard, doch da t die uitspraak, in zoverre 
daartegen hoger beroep is ingesteld, overi
gens moet worden vernietigd, onder bepa
ling, dat aan gedaagden over het tijdvak 2 
November 1945 tut 7 Juni 1946 over de 
diensturen, waarop zij werkzaam zijn ge
weest boven het aantal van 39 uur per week, 
door eiser een vergoeding moet worden 
toegekend overeenkomstig de overwerk
regeling , geldend voor de ambtenaren van 
het Departement, waaronder de Raad van 
Arbeid ressorteert; 

dat dus mede wordt vernietigd de in de 
aangevallen uitspraal< opgenomen ver
plichting tot rente-betaling, daar h et op
leggen dier verplichting geen grond vindt in 
enige bepaling der Ambtenarenwet 1929; 

R echtdoende: 
Verklaart gedaagden niet-ontvankelijk in 

hun bij contra-memorie gedane vordering 
tot gedeeltelijke vernietiging van de uit
spraak van het Ambtenarengerecht van 20 
October 1947; 

Bevestigt die uitspraak, voorzover daar
bij het beroep gegrond en het besluit van 
27 Juli 1946 nietig is verklaard; 

Vernietigt die uitspraak, in zoverre daar-
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tegen hoger beroep is ingesteld, voor het 
overige; 

Bepaalt, dat eiser aan gedaagden over het 
tijdvak 2 November 1945 tot 7 Juni 1946 
over de diensturen, waarop zij wekelijks 
werkzaam zijn geweest boven het aantal van 
39 uren, een vergoeding moet toekennen 
overeenkomstig de overwerkregeling, gel 
dend voor de ambtenaren van het Departe
ment, waaronder de Raad van Arbeid res
sorteert. (A.B.) 

16 Febriwri 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
r enwet 1929 art. 58, 2e lid.) 

Een ambtenaar van politie, die, blij
k ens m edische verklaringen, lijdende is 
aan een geestelijke afwijking, bestaande 
in een ernstige neurose met neiging tot 
psychose, waardoor hij als verminderd 
toerekeningsvatbaar moet worden aan
gemerkt, is wegens plichtsverzuim ge
straft met ontslag. De centrale raad 
oordeelt deze straf te zwaar, aangezien 
de politieambtenaar slechts ten dele 
voor de door h em begane overtredingen 
aansprakelijk is t e stellen en verklaart 
op d ie grond h et bestreden besluit nietig. 

Uitspraak in zake: 
K ., wonende te A., eiser in hoger beroep, 

t egen: 
de Burgemeester van Amsterdam, gedaag
de in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Post alia: 
In rechte: 
0. dat, gelijk in de aangevallen uitspraak 

terech t is overwogen, voormeld besluit van 
26 Nove mber 1946 in wezen bevat twee he
siuiten, waaronder mede een ontslagbesluit, 
en dat het in eerste aanleg ingestelde be
roep enkel tegen h et ontslagbesluit is ge
richt; 

0. dat alsnu te dezen moet worden beslist, 
of dit ontslagbesluit op een der gronden, 
aangegeven in art. 58, lid 1 en 2, der Amb
t enarenwet 1929, kan worden aangetast; 

0. dat de eerste rechter in de beroepen 
uitspraal< terecht en op goede gronden heeft 
beslist, dat niet het Algemeen Rijksambte
narenreglement doch het Politie-Ambtena
renreglement, op 14 December 1939 uitge
vaardigd door de Burgemeester van A., zo
a ls dit sindsdien is gewijzigd en luidde ten 
tijde van het bestreden besluit, als het in 
casu t en aanzien van dit besluit t oepasse
lijke algemeen verbindend voorschrift moet 
worden beschouwd; 

0. dat de Raad op grond van de geding
stukken a ls vaststaande aann eemt, dat 
eise r , die zulks trouwens zelf heeft erkend, 
zich h eeft schuldig gemaakt aan de gedra
gingen, welke en zoals dezelve bij h et aan
gevallen besluit zijn omschreven en dat 
deze opleveren plichtsverzuim, als bedoeld 
in art. 21 van voormeld Politie -Ambtenaren-

reglement, zoda t gedaagde, krachtens het 
bepaalde in de aanhef en onder g van dit 
artikel j 0

• art. 22 van d it reglement, be
voegd was eiser te straffen met ontslag, 
tenzij de bedoelde gedragingen aan eiser 
niet kunnen worden toegerekend; 

0. dat de stelster van het beroepschrift 
van oordeel is, dat het Ambtenarengerecht 
hie r verminderde toerekeningsvatbaarheid 
had moeten aannemen, waarvoor een be 
roep wordt gedaan op h et oordeel van na te 
noemen doktoren Zeijlstra en P loegsma, 
wier conclusie afwijkt van die van dr. Que 
rido in zijn rapport van 15 April 1947; 

0. dat laatstgenoemde, gemeentearts aan 
de afdeling ziels- en zenuwziekten van de 
Gemeentelijke Geneeskundige Dienst te A., 
in dit rapport als conclus ie heeft vermeld: 
.,Hoewel K. t eek enen van n eurotische stoor
nis vertoont is deze afwijking nie t van zo 
danige aard, dat hij slechts ten deele aan
sprakelijk is voor zijn gedragingen."; 

0. dat dr. H. Zeijlstra, zenuwarts te Am
sterdam, ter terechtzitting in eerste aanleg 
van 29 April 1947 - gelijl{ blijkt uit het des
betreffende proces-verbaal - o.m. heeft 
verklaard, dat volgens h em bij eiser, toen
maals klager, gesproken kan worden van 
een neurotische depressie, d ie grenst aan 
een psychose; 

0. dat dr. W. Ploegsma, zenuwarts t e 
Amsterdam, blijkens de conclusie van zijn 
in opdracht van de. voorzitter van het Amh
tenarengerecht t e Amsterdam te dezen op 
8 Augustus 1947 uitgebr acht rapport, eiser 
sedert 1943 manifest lijdende acht aan een 
ernstige neurose met n e ig ing tot psycho
gene psychose en, volgens het betrokken 
proces-verbaal, ter terechtzitting van dat 
Gerecht van 3 October 1947 als zijn mening 
h eeft t e kennen gegeven, dat eisers overtre
dingen, a ls te dezen bedoeld, aan h em voor 
ongeveer 50 % minder zijn toe te rekenen 
dan aan een normaal persoon ; 

0. dat de R aad, gelet op die rapporten en 
verklaringen, in het bijzonder die van dr. 
Zeijlstra en dr. Ploegsma, aanneemt, dat 
eiser mede tijdens zijn hiervoren bedoelde 
gedragingen lijdende was aan een geeste
lijke afwijking, bestaande in een ernstige 
neurose met neiging tot psychose, waardoor 
bij alstoen a ls verminderd toerekenbaar 
moet worden aangemerkt, doch tevens van 
oordeel is, dat niet kan worden gezegd, dat 
die gedragingen hem in h e t geheel niet k u n
nen worden toegerekend; 

0 . dat dan ook gedaagde - die in casu 
heeft in acht genomen h et bepaalde in 
artikel 25 van genoemd Politie-Ambte
narenreglement, houdende dat de amb
t enaar tegen wie een rapport is opge
maakt of een klacht is ingediend, op de 
wijze als door de h oofdcommissaris te be
palen, op de beschuldiging wordt gehoord en 
dat bij de aanvang van het verhoor h em 
duidelijk wordt medegedeeld, wat hem ten 
laste wordt gelegd - door h et genomen ont
slagbesluit niet h eeft gehandeld in strijd 
met vorenaangebaalde artikelen van h et 
Politie-Ambtenarenreglement, zijnde de 
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Raad niet gebleken van het bestaan overi
gens van een toepasselijk algemeen verbin 
dend voorschrift, waarmede dat besluit 
zoude strijden, noch ook, dat gedaagde bij 
het n emen daarvan van zijn bevoegdheid 
om een ambtenaar van politie, die zich heeft 
sch u ldig gemaakt aan p lichtsverzuim, te 
straffen met ontslag, kennelijk een a n der 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doelein
den, waarvoor dezelve is gegeven; 

0. dat thans nog beantwoording behoeft 
de vraag, of tussen de opgelegde straf en de 
gepleegde overtredingen onevenredigheid 
bestaat; 

O. dat de Raad deze vraag bevestigend 
beantwoordt, immers van oordeel is, dat hij 
eiser van een zodanige verminderde toere
kenbaarheid sprake was, dat hij slechts ten 
dele voor de overtredingen aansprakelijk is 
te stellen en dat op die grond de straf van 
ontslag als te zwaar moet worden be
schouwd; 

0 . dat mitsdien met vernietiging van de 
uitspraak , waarvan beroep, a lsnog h et be
streden besluit niet ig moet worden ver
k laard; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart voormeld besluit van 26 Nov. 

1 946 nietig. 
Het Ambtena r eng·erecht had o.m. over

wogen: 
0. dat thans nog ter beoordeling over 

blijft de vraag of er t ussen de opgelegde 
straf en de gepleegde overtreding oneven
redigheid bestaat; 

0. dienaangaande dat het Gerecht een 
p lichtsverzuim, a ls door k lager begaan, in 
het a lgemeen dermate ernstig acht, dat een 
straf van ontslag zeker niet a ls een te zware 
correctie kan worden beschouwd; 

0. dat naar het oordeel van h et Gerech t 
in h et geval van k lager geen termen aan 
wezig zijn een ander standpunt in te nemen; 

dat toch, a l moge k lager lijden aan een 
aandoening van neurotische of psychotische 
aard, het Gerecht geenszins de overtu iging 
heeft verkregen, dat tengevolge van deze 
aandoening de toerekeningsvatbaarheid van 
k lager zou zijn verminderd tot een dusda
nige graad, dat van onevenredigheid tussen 
een straf van ontslag en de ernst van het 
begane plichtsverzuim, voor zover dat aan 
klager kan worden toegerekend, de rede 
zou zijn. 

(A.B. ) 

z8 Febr. z948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, art. 101 , 5de 
lid (nieuw).) 

T en onrechte heeft het raadsbesluit 
voor een v iertal bizondere scholen bin
nen de gem eente afzonderlijke bedra
gen vastgest eld; u it art. 101, 5de lid, 
v loeit voort, dat - behoudens even
t uele toepasselij kheid van a rt. 101, 3de 
lid , - slechts één bedrag onderschei-

denlijk voor gewoon en voor uitgebreid 
lager onderwijs moet worden vastge
steld. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door de raad der gemeente Almkerk, het be
stuur der vereniging tot stichting en instand
houdingvanscholenmet de Bijbel te Nieuwen
dijk , het bestuur der vereniging tot stichting 
en instandhouding van scholen met de bijbel 
te Almkerk, het bestuur van de Hervormde 
vereniging tot stichting en instandhouding 
van scholen met de Bijbel te Almkerk en 
het bestuur der vereniging tot stichting en 
instandhouding van Christelijke scholen te 
Uitwijk en Waardhuizen (gemeente Almkerk) , 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant van 20 Augustus 1947, 
G. No. 429 , IVe afdeling, houdende niet
ontvankelijkverklaring van het beroep van 
de hoofdinspecteur van het lager onderwijs 
in de eerste hoofdinspectie tegen het besluit 
van de raad der gemeente Almkerk van 27 
December 1946, waarbij voor een viertal 
bijzondere lagere scholen aldaar vier afzon
derlijke bed ragen, als bedoeld in het vijfde 
lid van artikel 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, zijn vastgesteld ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 J anuari 1948, N° 1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Februari 1948, No. 31.774, Afdeling Lager 
Onderwijs ; 

0. dat de raad der gemeente Almkerk bij 
besluit van 27 December 1946 het bedrag, 
bedoeld in het s• lid van artikel 101 der Lager• 
Onderwijswet 1920, voor de 4 b ijzondere 
scholen voor gewoon en voortgezet lager on
derwijs voor het jaar 1947 als volgt heeft be
paald : 
f n ,90 per leerling voor de Bijzondere School 
te Nieuwendijk ; f 12,38 per leerling v oor de 
Bijzondere School aan het Verlaat t e Alm
kerk; f 12,88 p er leerling voor de b ijzondere 
School aan de Voorsteeg te Almkerk ; f 17,31 
per leerling voor de Bijzondere School te 
Waardhuizen ; 

dat dit besluit st eunt op de overwegingen, 
dat in de gemeente Almkerk geen openbare 
school v oor gewoon, uitgebreid of voortgezet 
gewoon lager onderwijs, doch wel b ijzondere 
scholen voor gewoon met voortgezet gewoon 
lager onderwîjs bestaan; dat in dit geval 
v olgens artikel 101 , vijfde lid , der Lager
Onderwijswet 1920 t egelijk met het vast
stellen van de begroting va n inkomsten en 
u it gaven der gem eente moet worden bepaald 
h et b e d rag, d a t p e r le erling v oor d e b ijzon
dere scholen onderscheidenlijk voor gewoon 
en voortgezet gewoon lager onderwijs in het 
jaar, waarvoor de begrot ing geldt, als ver
goeding zou worden beschikbaar gesteld ter 
best rijding van de k osten, bedoeld in het 
eerste lid va n artikel 55bis der Lager-Onder
wijswet 1920, indien in de gemeente wel 
openba re sch olen voor gewoon of voor voort
gezet gewoon lager onderwijs zouden bestaan; 
dat naa r de mening van de raad, gegrond op 
tot dusver voor het bijzonder onderwijs in 

5 
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de gemeente vereiste bedragen en overeen
komstiK de circulaires van Gedeputeerde 
Staten van Noord-Brabant van 18 Juni 1947, 
G. no. 435, en 3 December 1946, G. No. 407, 
beide IV0 afdeling, met de genoemde be
dragen kan worden volstaan; 

dat , nadat de Hoofdinspecteur van het 
lager onderwijs in de eerste hoofdinspectie 
van dit besluit bij Gedeputeerde Staten van 
Noord-Brabant in beroep was gekomen, dit 
college bij zijn bovenvermeld besluit deze 
Hoofdinspecteur in zijn beroep niet-ontvan
kelijk heeft verklaard, op de overwegingen, 
dat het raadsbesluit wegens st rijd met het 
5e lid van artikel 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920 nietig is, aangezien daarin niet het 
bedrag is bepaald, dat als exploitatievergo·e
ding ter beschikking wordt gesteld; dat de 
gemeenteraad van Almkerk derhalve geacht 
moet worden niet vóór 1 Maart 1947 een be
sluit te hebben genomen, als bedoeld in het 
5e lid van artikel 101, voor dat jaar; dat de 
gemeenteraad derhalve ingevolge dat arti
kel, juncto het tweede lid van artikel 55 bis 
der Lager-Onderwijswet 1920, geacht moet 
worden op l Maart 1947 het bedrag te heb
ben vastgesteld op f 8,95, zijnde het bedrag, 
dat gold voor het voorafgaand kalenderjaar; 
dat nöch door de Hoofdinspecteur voor
noemd, nöch door enige andere instantie 
binnen de termijn van 30 dagen na 1 Maart, 
bedoeld in het vijfde lid van artikel 101 ,juncto 
het derde lid van omschreven artikel 55 bis, 
beroep heeft aangetekend tegen de vast stel
ling van het bedrag op f 8 ,95 ; 

dat van het besluit van Gedeputeerde 
Staten bij Ons in beroep zijn gekomen de 
raad der gemeente Almkerk, het bestuur 
der vereniging tot stichting en instandhou
ding van scholen met de Bijbel te Nieuwen
dijk, het bestuur der vereniging tot stich
ting en instandhouding van scholen met de 
Bijbel te Almkerk, het bestuur van de Her
vormde vereniging tot stichting en instand
houding van scholen met de Bijbel te Alm
kerk en het bestuur der vereniging tot stich
ting en instandhouding van Christelijke scho
len te Uitwijk en Waardhuizen (gemeente 
Almkerk); 

dat de raad der gemeente Almkerk aan
voert , dat het bestreden raadsbesluit welis
waar niet geheel in overeenstemming kan 
worden geacht met de wettelijke voorschrif
ten, doch dat het ontegenzeggelijk tijdig is 
genomen ter uitvoering van artikel 101, 
lid 5 , der Lager-Onderwijswet 1920; dat hij 
van oordeel is, dat de betrokken schoolbe
sturen niet de dupe mogen word"n van een 
foutieve opvatting, c. q . nalatigheid van het 
gemeentebestuur; dat de betrokken school
besturen, mede tengevolge van de oorlogs
omstandigheden in deze geteisterde streek, 
reeds met grote financiële moeilijkheden 
hebben te kampen en het toch onmiskenbaar 
een gemeentebelang is, dat het lager onderwijs 
zonder grote moeilijkheden behoorlijk voort
gang kan vinden ; 

dat de overige appellanten, ieder voor zich, 
aanvoeren, dat het schoolbestuur in deze 
zaak bij de vernietiging of verbetering van 
de bestreden beslissing onmiskenbaar belang 
heeft, omdat door de nietigverklaring van het 
in eerste instantie aangevallen raadsbesluit 

en de daaraan verbonden toepassing van ar
tikel 55 bis, lid 2, der wet een aanzienlijk lager 
bedrag beschikbaar zal komen ter vergoe
ding van de exploitatiekosten zijner voor
melde school over het jaar 1947; dat het be
doelde raadsbesluit onmiskenbaar door de 
gemeenteraad is genomen ter uitvoering van 
artikel 101, lid 5, der Lager-Onderwijswet 
1920 ; dat dit raadsbesluit weliswaar niet ge
heel in overeenstemming is met de wettelijke 
voorschriften, doch dat daaruit toch geenszins 
voortvloeit , dat het zonder meer nietig is; 
dat Gedeputeerde Staten in beroep dit raads
besluit hadden moeten verbeteren, voorzo
ver het verbetering behoefde, teneinde het 
geheel in overeenstemming te brengen met 
de wet ; dat mitsdien de beslissing van Ge
deputeerde Staten naar de mening van het 
schoolbestuur niet kan worden gehandhaafd; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant bij hun bestreden besluit ten on
rechte hebben overwogen, dat het besluit 
van de raad der gemeente Almkerk van 27 
December 1946 niet is is wegens strijd met 
het vijfde lid van artikel 101 der Lager-Onder
wijswet 1920, en zij op grond van artikel 55 
bis, lid 3, dezer wet, zoals dit artikel luidt 
sinds het bij de wet van 27 Juni 1947, Staats
blad H 207, gehandhaafd besluit van 5 Mei 
1944 (Staatscourant 1944 N° 93), de appel
lant in zijn beroep ontvankelijk hadden moe
ten verklaren en een beslissing op de hoofd-· 
zaak hadden dienen te geven; 

dat , nu Gedeputeerde Staten zulks niet 
hebben gedaan, het aan Ons staat alsnog
ter zake te beslissen ; 

0. dienaangaande: 
dat met Gedeputeerde Staten moet wor

den geoordeeld, dat het raadsbesluit ten on-
rechte voor een viertal bijzondere scholen 
binnen de gemeente afzonderlijke bedragen 
vaststelt, daar uit evengenoemde wettelijke, 
bepaling voortvloeit, dat - behoudens even
tuele toepasselijkheid van artikel 101, lid 3, 
der wet - slechts één bedrag onderscheiden
lijk voor gewoon en voor uitgebreid lager· 
onderwijs moet worden vastgesteld; 

dat op grond van de overgelegde stukken. 
het bedrag, bedoeld in het vijfde lid van. 
meergenoemd artikel 101 voor het jaar 1947 
in de gemeente Almkerk behoort te worden. 
vastgesteld, zowel voor het gewoon als voor 

het voortgezet Jager onderwijs, op: ~ x 
792 

X f 250 + f 4,50 + f 0,25 + f 1,25 = f 12,63 ;. 
Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be-

sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant, het besluit van de raad der ge-• 
meente Almkerk van 27 December 1946 als
nog te vernietigen en te bepalen, dat voor 
het jaar 1947 het bedrag, bedoeld in artikel' 
101, lid 5, der Lager-Onderwijswet 1920 in 
de gemeente Almkerk zowel voor het ge-• 
woon als voor het voortgezet lager onderwijs 
wordt vastgesteld op f L.?,63. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten. 
en Wetenschappen i~ belast enz. 

A.B. 
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20 Februari 1948. UITSPRAAK van h et 
Ambtenarengerecht Groningen. (Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
art. 6.) 

Een buiten de bezetting gelegen grond 
voor ontslag is ontstaan ten aanzien van 
de burgemeester van Opsterland, door
dat vaststaat, dat de noodzakelijke sa
menwerking tussen hem en de plaatse
lijke bestuurscolleges niet aanwezig is 
en redelijkerwijs niet te verwachten is, 
dat die samenwerking voor de naaste 
toekomst zou kunnen worden hersteld. 

Derhalve is terecht krachtens de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
het tijdens de bezetting verleende ont
slag thans herzien door eervol ontslag 
te verlenen m.i.v. 1 Mei 1947. 

Ontslagbesluit niettemin nietig ver
klaard wegens strijd met artikel 5 van 
het Eerste Uitvoeringsbesluit dier wet. 

A., wonende te B., klager, 
tegen: 

de Minister van Binnenlandse Zaken, te 
's-Gravenhage, vertegenwoordigende H. M. 
de Koningin, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz. : 
Post alia: 
In rechte: 
0. dat in deze vaststaat, dat klager als 

burgemeester van de gemeente X op 2 Oct. 
1944 door de voor de provincie Y aangewezen 
Gevolmachtigde van de Rijkscommissaris 
is ontslagen, zulks niet op een grond, in 
feite buiten de bezetting gelegen; 
" 0. dat dus ingevolge de Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946 herziening van dat 
ontslag zou moeten plaats h ebben met toe
passing o.m. van lid 1, onder B, van artikel 
4 van die wet; 

0. dat verweerder echter heeft gemeend, 
ingevolge het bepaalde bij art. 6, lid 1, van 
meerbedoelde wet de maatregel, bedoeld in 
art. 4, eerste lid, B, onder a, bij het bestreden 
besluit achterwege te moeten laten, omdat 
inmid,lels een buiten de bezetting gelegen 
grond was ontstaan, en ingevolge h et be
paalde bij lid 2, van hetzelfde art. 6, klager 

·bij dat besluit ontslag heeft verleend met 
ingang van 1 Mei 1947; 

0. dat partijen verdeeld zijn over de vraag, 
of de omstandigheid, dat de voor een juiste 
behartiging van het gemeentebelang nood
zakelijke samenwerking tussen klager en de 
plaatselijke bestuurscolleges niet aanwezig 
"\vas, noch in de naaste toekomst kon worden 
verwacht, grond voor ontslag met ingang 
van 1 Mei 1947 kon opleveren; 

0. dat intussen ook door klager niet is be
weerd, dat die samenwerking op 1 Mei 1947 
wel aanwezig was of in de naaste toekomst 
wel kon worden verwacht, en voor dit Ge
recht in ieder g·eval vaststaat, dat die sa
menwerking ontbrak en dat redelijkerwijs 
niet te verwachten was, dat die samenwer
king voor de naaste toekomst zou kunnen 
worden hersteld; ' 

0 . dat de Kroon dan ook, toen zij bij het 

bestreden besluit op de daarbij aangevoerde 
gronden aan klager ontslag verleende, van 
Haar bevoegdheid zeker niet kennelijk een 
and.er gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gege
ven, zijnde dit Gerecht ook niet het minste 
gebleken van een andere in feite bestaande 
grond dan die welke in het bestreden besluit 
voor het daarbij verleende ontslag is aan
gevoerd; 

0. dat klager zijn standpunt in hoofdzaak 
doet steunen op zijn stelling, dat de slechte 
samenwerking tussen hem en de plaatselijke 
bestuurscolleges niet, en zeker niet in hoofd
zaak, aan hem, maar aan die bestuurscol
leges is te wijten, maar ook wanneer die 
stelling op zich zelf als juist wordt aan
vaard, dat toch niet wegneemt, dat er een 
slechte sàmenwerking tussen klager en die 
bestuurscolleges was en dat ook geen ver
betering daarvan in de naaste toekomst was 
te verwachten, zodat de Kroon het om die 
redenen gewenst kon oordelen klag'er m et 
ingang van 1 Mei 1947 te ontslaan ; 

0. dat ook niet uit het oog mag worden 
verloren, dat de positie van een burgemees
ter tegenover de gemeente, aan het hoofd 
waarvan hij is geplaatst, nu eenmaal een 
zeer bijzondere is, met als gevolg o.a. dat bij 
K. B. van 18 Nov. 1932, S. 540 slechts som
mige artikelen van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement ten aanzien van bur
gemeesters van toepassing zijn verklaard. 
welke omstandigheid ook art. 66 der Ge
meentewet, krachtens hetwelk een burge
meester ten allen tijde door de Kroon kan 
worden ontslagen, in een bijzonder licht 
plaatst; 

dat niettemin een ingevolge bedoeld art. 
66 g·enomen ontslagbesluit, in geval van be
roep daartegen, zou moeten worden nietig 
verklaard, wanneer de Kroon van Haar be
voegdheid een ander gebruik zou hebben 
gemaakt dan tot de doeleinden, waarvoo-r 
Haar die bevoegdheid is gegeven, maar -
gelijk hiervoren is overwogen - daarvan in 
casu niet is gebleken; 

0. dat er ook geen twijfel over kan be
staan, dat de grond voor het ontslag reeds 
op 1 Mei 1947 was ontstaan, zodat ingevolge 
lid 2, van art. 6, van de Wet rechtsherstP,l 
overheidspersoneel 1946 het ontslag kon 
worden verleend met ingang van die datum; 

0. dat klager nog heeft aangevoerd, dat 
het bestreden besluit zou zijn totstandgeko
men met schending van artikel 7, van het 
K. B. van 18 Nov. 1932, S. 540, en daarom 
zou moeten worden nietig verklaard, maar 
ten onrechte, nu ook niet-naleving van ge
meld artikel de rechtsgeldigheid van een 
ontslagbesluit als het bestredene niet aan
tast, nog afgezien van het feit, dat ten aan
zien van klager geen beoordelingslijsten zijn 
aangehouden, naar dit Gerecht aanneemt, 
nu de gemachtigde van verweerder zulks ter 
terechtzitting uitdrukkelijk heeft gesteld 
en klager dat niet heeft betwist; 

0. dat ook voor zover klager tegen het 
bestreden besluit in beroep is gekomen, om
dat hem daarbij een te gering wachtgeld 
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zou zijn toegekend, dat beroep on gegrond 
is, daar klager dat wachtgeld slechts is kun-
n en worden toegek end m et toepassing van 
art. 9, van h et K. B. van 18 N ov. 1932, S. 
540, zoals dat artikel bij K . B. van 22 Jan. 
1946, G 19, is gewijzigd , en h et Gerecht ook 
in dit opzicht allerminst is gebleken , dat de 
Kroon van Haar bevoegdheid - d. i. de be
voegdheid om klager een periodieke u itke
ring t e verzekeren, welke naar Haar oordeP,l 
in v erband m et de duur van de ambtsver
v ulling en de laatstelijk genot en bezoldig ing 
redelijk is te achten - kennelijk een ander 
gebruik zou h ebben gem aakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0. dat h et bestreden besluit intussen niet 
inhoudt, zoals art. 5 van het Eerste Uitvoe
ringsbesluit W et r echtsherstel overh eids 
personeel 1946 dwingend voorschrijft, de be
loning(en) en andere voordelen, in geld of 
anderszins, op de dag van ingang van het 
ontslag verbonden aan de betrekking, welke 
klager op die dag bekleedde, noch ook de 
wijze van ber ek ening der bij h et besluit toe
gek ende schadeloosstelling overeenkomstig 
de artt. 6 en 7 van laatstbedoeld besluit; 

0 . dat h et bestreden besluit op deze grond 
nietig behoort t e worden verklaard; 

Rechtdoende: 
V erklaart h et beroep gegr ond; 
V erklaart nietig h et K . B. dd. 30 Juli 1947, 

waarvan beroep. 
Geen hoger beroep ingest eld. 

(A.B. ) 

20 Febr. z948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet artt. 36, 37). 

Het bezwaar van appellanten, dat het 
uitbreidingsplan in bezettingstijd zon
der de medewerking van gemeenteraad 
en Gedeputeerde Staten is tot stand 
gekomen gaat niet op, aangezien de be
sluiten tot vaststelling en gedeeltelijke 
goedkeuring van het plan bevoegdelijk 
zijn genomen en niet ter zake doet, of 
de hier aangewende op de verordening 
I52/r94I steunende bevoegdheden van 
de burgemeester en de Commissaris der 
provincie in strijd zijn met de in de 
woningwet neergelegde bedoeling van 
de wetgever, daar uit de plaatsing van 
genoemde verordening op de lijst B 
van het Besluit bezettingsmaatregelen 
voortvloeit, dat deze bevoegdheden door 
d e Nederlandse wetgever zijn erkend. 

Wij WILHELMINA , enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Jonkvrouwen M. C. J., L. H . M. en 
E . L. M. van Nispen tot Pannerden, te Zeve
naar, tegen het besluit van de Commissaris 
der p rovincie Gelderland, waarnemend de 
taak van Gedeputeerde Staten dier provin
cie, van 21 Juni 1944, no. 143, houdende ge
deeltelijke goedkeuring van een uitbreidings
plan c. a . voor de gemeente Zevenaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge-

schillen van Bestuur, gehoord, advies van 28 
Januari 1948, no. 136; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 14 
Februari 1948, no. 16261/ P. B. R., Afdeling 
Juridische Zaken ; 

0 . dat bij besluit van 21 Juni 1944, no. 143, 
de Commissaris der provincie Gelderland, 
waarnemend de taak van Gedeputeerde Sta
ten dier provincie , onder meer gedeeltelijk 
goedkeuring heeft verleend aan het op 24 
Juni 1943 vastgestelde uitbreidingsplan in 
hoofdzaake n in onderdelen, met bestemmings
en bebouwingsvoorschriften, voor de gemeente 
Zevenaar, en ongegrond heeft verklaard de 
bezwaarschriften, door voornoemde appel
lanten bij hem ingediend; 

dat in dit besluit onder meer wordt over
wogen, dat Jonkvrouwen M. C. J., L. H . M. 
E . L. M. van Nispen tot Pannerden met be
trekking tot het plan van uitbreiding aan
voeren : 

l. dat thans geen plan van uitbreiding be
hoort te worden vastgesteld, omdat de waar
borgen, door de Woningwet gesteld, tegen 
onnodige of te vergaande schending van de 
rechtmatige belangen der grondeigenaren 
tijdelijk terzijde zijn gesteld ; 

2. enz. 
dat het eerste bezwaar van appellanten 

op een dwaling berust, aangezien wel bij 
verordening 152/ 1941 andere overheidsor
ganen zijn belast met onder andere de vast
stelJing en goedkeuring van uitbreidings
plannen, doch dat ten aanzien van de waar
borgen tegen onnodige of te ver gaande aan
tasting van de belangen van grondeigenaren 
bij de vaststelJing en goedkeuring van uit
breidingsplannen na de totstandkoming van 
genoemde verordening geen andere maatsta
ven worden aangelegd dan daarvoor ; 

dat , enz. 
dat de appellanten in beroep zijn gekomen, 

aanvoerende dat het formele antwoord van 
de Commissaris op haar eerste bezwaar haar 
niet bevredigt ; dat immers vóór d e verorde
ning 152/ 1941 bij het totstandkomen van 
een uitbreidingsplan een rol speelden de 
burgemeester, burgemeester en wethouders, 
de gemeenteraad en Gedeputeerde Staten, 
welke rol thans wordt waargenomen door 
de burgemeester en de Commissaris der pro
vincie; dat het uitbreidingsplan van Zeve
naar , opgemaak t vanwege de Commissaris 
der provincie, aan de burgemeester van Ze
venaar ter vast s t e lling is toegezonden, aan 
welke opdracht deze heeft voldaan; 

dat, al moge het door de Commissaris ge
geven antwoord formeel juist zijn, niet ont
kend kan worden, dat het op deze wijze tot 
stand brengen van een uitbreidingsplan in 
strijd is met de in de Woningwet zeer duide
lijk tot uitdrukking gebrachte bedoeling van 
de wetgever ; dat de strekking van de rege
ling, volgens welke de burgemeester waar
neemt de taak van de gemeenteraad en de 
Commissaris der provincie de taak van Gede
puteerde Staten, is, dat het bestuursapparaat 
bij afwezigheid van de gemeenteraad en van 
Gedeputeerde Staten blijft functionneren en 
niet dat deze waarnemers van de hun gegeven 
bevoegdheid gebruik maken om maatrege
len te treffen, die niet dringend nodig zijn en, 
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zoals een uitbreidingsplan, ver in de toekomst 
doorwerken; dat voor de gemeente Zevenaar 
een uitbreidingsplan allerminst noodzakelijk 
is, zodat daarom alleen al het wenselijk ware 
geweest het maken daarvan te laten rusten 
tot normale tijden ; dat in de laatste v ijftig 
jaren de bouw van huizen in aansluiting aan 
de oude stadskern van Zevenaar zeer gering 
is geweest , zo gering, dat iemand, die 50 jaar 
geleden de stad Zevenaar voor het laatst' zou 
hebben gezien , geen veranderingen van enige 
betekenis dan de lelijke Turmacfabriek zou 
opmerken; dat door de weigering van de 
Commissaris der provincie haar, appellanten, 
inzage te geven van de door hem bij zijn be
s lissing, waarvan beroep, vermelde brieven 
van de burgemeester van Zevenaar, va n de 
Hoofdingenieur-Directeur van de Rijkswa-

' terstaat in de Direct ie Gelderland, van de 
Insp ect eur voor d e Volkshuisvesting en van 
de Hoofd ingenieur van de Provinciale Wa
terst aat , het haar, appellanten, niet gemak
kelijk is gemaakt de met een paar korte zin
nen gegeven weerlegging van haar bezwaren 
te beantwoorden ; dat haar tweede bezwaar 
betrof enz. 

0. dat in de eerste plaats de appellant en 
als bezwaar aanvoeren, dat het uitbreidings
plan in bezett ingstijd zonder de medewer
king van gemeenteraad en Gedeputeerde 
Staten is tot stand gekomen ; 

dat d it bezwaar n iet opgaat, aangezien de 
besluiten tot vaststelling en gedeeltelijke 
goedkeuring van het plan bevoegdelijk zijn 
genomen, hetgeen door de appellanten ook 
niet wordt t egengesproken, en niet ter zake 
doet, of de hier aangewende , op de verorde
ning 152/ 19 41 steunende bevoegdheden van 
de burgemeester en de Commissaris der pro
vincie in strijd zijn met de in de Woningwet 
neergelegde bedoeling van de wetgever, daar 
uit de plaatsing van evengenoemde verorde
ning op de lijst B van het Besluit bezettings
maatregelen voortvloeit, dat deze bevoegd
heden, voor wat betreft de verdere duur van 
de bezetting, door de Nederlandse wetgever 
zijn erkend ; 

dat , afgezien hiervan, het bezwaar boven
dien nog ongegrond is, omdat de behande
ling van en de besliss ing op het ingestelde 
beroep Ons de gelegenheid schenkt om bij 
gebleken onjuistheden, ontstaan tengevolge 
van de eerdere besluiten der lagere instanties, 
zo nodig alsnog goedkeuring aan het plan te 
onthouden; 

0 . dat de appellanten vervolgens bezwaar 
hebben enz. 

0 . dat op grond van het voorgaande het 
bestreden besluit moet worden gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Wederopbouw en Volks

huisvesting is belast enz. 
A.B. 

23 Februari 1948. UITSPRAAK van h et 
Ambtenarengerecht 's-G;ravenhage. 
(Ambtenarenwet 1929 a r t. 58, le lid.) 

Een verhoogd ziekte-risico is geen 
grond voor ontslag, doch uitsluitend on-

geschiktheid a ls gevolg van ziels - of 
lichaamsgebreken. 

De bevindingen der keu r ing, welke 
opleverden, dat wegens verhoogd ziekte
risico aanstelling niet gewenst was, 
doch niet opleverden ongeschiktheid tot 
dienstvervulling, kunnen n iet voldoende 
geacht worden om ontslag wegens onge
schiktheid tengevolge van ziels - of 
lichaamsgebreken te rechtvaardige~. 

H. de Ree, wonende te 's -Gravenhage, 
k lag·er , 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou
ders van 's-Gravenhage, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz. ; 
,Vat de feiten betreft: 
0 . dat verweerder op 7 Augustus 1947 ten 

aanzien van klager het navolgende besluit 
heeft genomen: 

.,0. dat Hessel de Ree, geboren 7 Nov. 
1903, bij brief van 3 September 1946, corr. 
no. 170146, afd. S.Z., wegens lichamelijke 
ongeschiktheid tegen 1 October 1946 eervol 
ontslag u it zijn betrekking van tijdelijk cri
sisambtenaar ter Gemeente-secretarie is 
aangezegd; dat hij• in afwachting van de 
uitslag ener herkeuring zijn werkzaamhe
den is blijven verrich ten; dat hij ingevolge 
het schrijven van 22 April 1947, corr. no. 
182730, afd. S.Z. aan een nieuw geneeskun 
dig onderzoek is onderworpen, doch dat cle 
geneeskundige commissie, welke bedoeld 
on derzoek heeft verricht, hem voor verdere 
dienstvervulling ongeschilü heeft bevon 
den; 

Gelet op het Ambtenarenreglement, en op 
de brief van 22 April 1947, corr. no. 182730, 
afd. S.Z.; 

Besluiten: H. de Ree, op voormelde grond 
eervol ontslag uit bovengenoemde betrek
king te verlenen met ingang van 15 Septem
ber 1947."; 

0. dat k lager tegen voormeld besluit tij .. 
dig beroep heeft ingesteld en op de bij zijn 
daartoe strekkend. klaagschrift aangevoer
de g-ronden heeft verzocht de bedoelde keu 
ring n ietig te verklaren, verweerder op te 
dragen het aangezegde ontslag in te trek
ken en de Gemeente 's-Gravenhage te ver
oordelen tot betaling van a lle schaden, die 
klager door gemeld ontslag zou hebben ge
leden; 

0 . dat verweerder een contra-memorie 
heeft ingediend en op de daarbij aangevoer
de gronden heeft geconcludeerd tot onge
grond verklaring van het beroep; 

In rechte: 
0. dat voor h et Gerecht vast staat, dat 

k lager, tijdelijk cris isambtenaar ter ge
meentesecretarie van 's-Gravenhage blij
kens rapport van 2 Augustus 1946 van ue 
geneeskundige van de Gemeentelijke Ge
neeskundige en Gezon dheidsdienst van 
's-Gravenhage, T . K. Fortuyn blijvend on
geschikt voor verdere dienstvervulling is 
bevonden, ingevolge waarvan hem door 
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verweerder tegen 1 0ctober 1946 eervol ont
slag is aangezegd; 

dat klager na gevraagde en verkregen 
herkeuring een brief van verweerder ont
ving, waarin hem werd medegedeeld, dat 
de geneeskundige commissie, die hem op 
30 September 1946 aan een herkeuring 
heeft onderworpen, van oordeel is, dat kla
ger ongeschikt is voor aanstelling in ge
meentedienst; 

0. dat verweerder niettemin klager in zijn 
betrekking na 1 0ctober 1946 heeft gehand
haafd en bij brief van 22 April 1947 aan 
klager onder meer heeft bericht: 

.,In verband met bezwaren, die zijn gere
zen met betrekking tot de gang van zaken 
bij het geneeskundig onderzoek door een 
geneeskundige commissie, als bedoeld in 
art. 10, le lid, letter c, van de Verordening 
op de Gemeentelijke Geneeskundige en Ge
zondheidsdienst, tot welk onderzoek wij in
dertijd naar aanleiding van Uw desbetref
fend verzoek hebben besloten, zullen wij U 
aan een nieuw onderzoek door een commis
sie a ls hierbovenbedoeld onderwerpen. 

Wij verzoeken U zo spoedig mogelijk, 
uiterlijk 8 dagen na ontvangst van dit 
schrijven, indien U tot aanwijzing van een 
particulier geneeskundige wenst over te 
gaan, daarvan opgaaf te doen aan de Direc
teur van de Gemeentelijke Geneeskundige 
en Gezondheidsdienst, die U daarna zal me
dedelen waar en wanneer het onderzoek zal 
plaats vinden." 

0. dat klager ingevolge die brief een ge
neeskundige H. N. Kemme te Rijswijk heeft 
aangewezen om deel uit te maken van de 
commissie van herkeuring ; 

0. dat klager in beroep onder meer het . 
bezwaar opwerpt, dat de laatstbedoelde her
keuring niet reglementair kon plaats vin
den, omdat de ontslag en keuringskwestie 
was afgedaan en hij bovendien door ziekte 
van 21 Maart 1947 tot 19 Mei 1947 in de on
mogelijkheid verkeerde te protesteren tegen 
de oproeping voor de bovenbedoelde herkeu
ring; welke heeft plaats gevonden op 6 Juni 
1947 en dat dit zijns inziens te meer klemt, 
nu de keuring door de voornoemde com
missie plaats had slechts enkele dagen na 
zijn ziekte en klager h et geenszins acht uit
gesloten, dat de geconstateerde verschijn
selen, op grond waarvan tot zijn lichame
lijke ongeschiktheid is geconcludeerd, nog 
een gevolg waren van zijn ziekte; 

0 . dat evenwel het Gerecht niet kan delen 
klagers mening, dat nu zijn herkeuring in 
1946 als van onwaarde is beschouwd en hij 
in verband daarmede in zijn betrekking is 
gehandhaafd, geen hernieuwde herkeuring, 
a ls bedoeld in art. 43 van het Ambtenaren
reglement omschreven zou kunnen plaats 
vinden zonder voorafgaande nieuwe eerste 
keuring; 

0 . dat ook voorbij moet worden gegaan 
klagers bezwai,,,·, dat hij door ziel,te verhin
derd was tijdig te protesteren, ten eerste, 
omdat er geen grond was voor protest en 
ten tweede omdat het Gerecht allerminst 
overtuigd is, dat hij in de door hem ge-

schetste onmogelijkheid verkeerde, vermits 
hij wel heeft kunnen zorg dragen voor de 
aanwijzing van een geneeskundige en ook 
nog op 21 Mei 1947 een onderhoud had ter 
gemeentesecretari6; 

0. dat klagers derde hiervoor weergege
ven bezwaar vervalt, indien, zoals nader zal 
blijken, zijn ongeschiktheid niet is komen 
vast te staan; 

0. dienaangaande, dat blijkens art. 55 van 
het Ambtenarenreglement eervol ontslag 
aan de ambtenaar kan worden verleend 
.,wegens ongeschiktheid voor zijn betrek
king. Indien deze ongeschiktheid het ge
volg is van ziels- of lichaamsgebreken, moet 
zij blijken uit het geneeskundig onderzoek 
van een geneeskundige of de geneeskundige 
commissie, bedoeld in de Verordening op de 
Gemeentelijke Geneeskundige en Gezond
heidsdienst, dan wel uit een beslissing van 
de Pensioenràad of van de Centrale Raad 
van Beroep, bedoeld in de Pensioenwet 1922, 
S. no. 2-10"; 

0. dat het overeenkomstig voormelde be
paling ten aanzien van klager plaatsgevon
den geneeskundig onderzoek van de genees
kundige commissie op 6 Juni 1947 is inge
steld door twee geneeskundigen van de Ge
meentelijke Geneeskundige en Gezondheids
dienst, die het daarover uitgebrachte rap
port hebben ondertekend en door de door 
klager aangewezen arts H. N. Kemme, die 
het rapport niet heeft ondertekend, doch 
zelf een rapport heeft ingediend dd. 14 Juni 
1947, waarvan de conclusie luidt : 

.,wel verhoogd ziekterisico, doch momen
teel niet ongeschikt voor verdere dienstver
vulling"; 

0 . dat blijkens het vorenbedoelde niet ge
dag·tekende rapport waarvan de beslissing 
luidt: .,wel ongeschikt voor de verdere 
dienstvervulling, de ongeschiktheid is te be
schouwen als van blijvende aard"; bij kla
ger zijn gevonden de afwijkingen: psychas
thenie en vaatstoornissen; 

0. dat de toenma~ls als voorzitter der 
commissie fungerende arts J. S. van Sol
kema, opgeroepen als .getuige en deskun
dige ter openbare terechtzitting, heeft ver
klaard: 

"Nadat de herkeuring van H. de Ree en 
...... in 1946 was mislukt, vond een nieuwe 
herkeuring plaats in 1947 op verzoek van 
B. en W. Deze had plaats, naar ik meen, op 
ongeveer 6 Juni 1947. Ik was voorzitter en 
Dr. de Reus lid der keuringscommissie, ter
wijl als derde lid, aangewezen door of van
wege H. de Ree optrad, respectievelijk Dr. 
H. N. Kemme. 

De bevonden afwijkingen werden op h et 
rapport vermeld. Als er meer afwijkingen 
geconstateerd zouden zijn, als die welke op 
het rapport vermelr. staan, dan zouden deze 
er zeker aan toegevoegd zijn. Ik meen mij 
te herinneren, dat wij voor een vaste aan
stelling en niet voor een afk euring keurden. 
De risico's werden verschillend beoordeeld 
door Dr. de Reus en mij en Dr. Kemme. Ik 
kan echter wel verklaren dat H. de Ree en 
. . . . . . beiden op de dag van het onderzoek 
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niet ongeschikt waren voor h et vervullen 
van bun dienst. Onze afkeuring is er op ge
baseerd, dat de betrokkenen een verhoogd 
ziekterisico opleverden door de geconsta
teerde afwijkingen"; 

0. dat blijkens mededeling ter openbare 
terechtzitting klager thans als tijdelijk amb
tenaar bij een andere dienst der gem eente 
's-Gravenhage w erkzaam is; 

0 . dat h et Gerecht op grond van het vo
renstaande van oordeel is, dat klager op 6 
Juni 1947 niet door ziels- of lichaamsgebre
ken ongeschikt was voor zijn administra
tieve betrekking van tijdelijk crisisambte
naar, waaraan niet afdoet, dat klagers ge
zondheidstoestand een verhoogd ziekterisico 
moge opleveren, zijnde alleen de ongeschikt
heid en niet een verhoogd ziekterisico een 
g rond voor ontslag; 

0. dat mitsdien het beroepen besluit we
gens strijd m et de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften behoort te wor
den nietig verklaard; 

0. dat klagers vordering tot het betalen 
door verweerder van a lle schaden door het 
ontslag geleden niet een op de Ambtenaren
wet 1929 gegronde toewijsbare vordering is, 
zodat h et beroep te dezen niet-ontvankelijk 
behoort te worden v erklaard; 

R echtdoende: 
Verklaart nietig het besluit van verweer

der dd. 7 Augustus 1947, waarvan beroep; 
Verklaart gegrond klagers daartoe strek

kend beroep; 
Verklaart het beroep voor het overige 

niet-ontvankelijk. 
Geen hoger beroep ingesteld. (A. B.) 

24 Februari 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 1; Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946 art. 1.) 

D e politie-adspirant, die de politie
opleiding te Schalkhaar volgde, kan niet 
worden aangemerkt als gewezen amb
tenaar in de zin van art. 1 der A.W. '29. 
Hij was immers niet aangesteld om in 
openbare dienst werkzaam t e zijn, gelijk 
art. 1, l e lid, vereist, aangezien door 
h em geen politiewerkzaamheden dien
den te worden verricht en hij slechts in 
opleiding was voor de politiedienst. 

Hieraan doet niet af, dat h et Staats
opleidingsinstituut (te Schalkhaar) 
werd gerek end tot de uitvoerende dienst 
der politie. 

Ook de Wet rechtsherstel overh eids
personeel 1946 is daarom niet op de po
litie-adspirant van toepassing, aange
zien die wet, blijkens a rt. 1, slechts van 
toepassing is op hen, die hier te lande 
werkzaam waren. 

Uitspraak in zake: 
De Minister van Justitie, eiser in hoger 

beroep, 
tegen: 

B. Krieger, wonende t e Amsterdam, ge
daagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat a<..,,gaat de f eit en: 
0. dat namens eiser op 6 Aug. 1947 aan 

gedaagde het navolgende is bericht: 
,,Naar aanleiding van het door U in twee

voud ingediende formulier, a ls bedoeld in 
art. 2 van h et Eerste Uitvoeringsbesluit 
Wet R echtsherstel Overheidspersoneel 1946, 
deel ik U, namens Zijne Excellentie de Mi
nister van Justitie, mede, dat, aangezien de 
tijd welke U als politie-adspirant bij het 
voormalige Politie-Opleidings-Bataljon te 
Schalkhaar hebt doorgebracht, een oplei
dingsperiode was en U reeds na afloop daar
van eventueel voor een aanstelling tot Amb
tenaar van Politie in aanmerking zoudt zijn 
gebracht, de Wet R echtsherstel Overheids
personeel 1946 (Staatsblad No. G 401) te 
Uwen aanzien niet van toepassing is (zie 
art.1 onder le aanhef van genoemde Wet) ."; 

0 . dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 12 Nov. 1947, naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen, ge
daagde (toenmaals klager) niet-ontvanke
lijk heeft verklaard in zijn beroep voorzover 
betreft zijn vordering "kosten rechtens", 
het beroep overigens gegrond beeft ver
klaard, voormeld besluit nietig h eeft ver
Idaard en heeft verstaan, dat eiser, toen
maals verweerder, alsnog overeenkomstig 
de bepalingen van de Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946 zal herzien het aan 
gedaagde, toenmaals klager, vanwege de 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landse gebied, onder dagtekening van 12 
Juni 1944, verleende ontslag als adspirant
ambtenaar der Nederlandse politie; 

Post alia: 
In rechte: 
0. dat de Raad a llereerst de vraag wenst 

te beantwoorden, of gedaagde is aan te 
merken als ambtenaar of gewezen ambte
naar in de zin van art . 1 der Ambtenaren
wet 1929, vermits de Wet r echtsherstel 
overheidspersoneel 1946 aan hen, op wie die 
wet van toepassing is, het recht van beroep 
op de gerechten, bedoeld in art. 3 der Amb
tenarenwet 1929, niet uitdrukkelijk toe
kent, zodat het recht van beroep op even
bedoelde gerechten ter zake van de toepas
sing der Wet rechtsherstel overheidsperso
n eel 1946 slechts toekomt aan ambtenaren 
en gewezen ambtenaren in de zin der Amb
tenarenwet 1929 ; 

0. dat art. 1, le lid, der Ambtenarenwet 
1929 als ambtenaar in de zin dier wet aan
merkt hem, die is aangesteld in openbare 
dienst om hier te lande werkzaam te zijn, 
en art. 1, 4e lid, dier wet voor de toepassing 
daarvan, t enzij het tegendeel blijkt, onder 
ambtenaren gewezen ambtenaren begrijpt; 

0. dat de Raad op grond van de geding
stukken en h et verhandelde te zijner te
rechtzitting als vaststaande aanneemt: 

dat gedaagde van 12 April 1944 tot aan de 
datum van ingang van zijn ontslag uit de 
politiedienst krachtens bovengenoemd be-
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sluit van 12 Juni 1944, was ingedeeld bij het 
Politie-Opleidings-Bataljon te Schalkhaar, 
nader te noemen F.O.B.; 

dat ingevolge art. 4 der Verordening van 
17 September 1943, ed. Staatscourant d.d. 
21 September 194~. no. 183, de opleiding der 
politie-adspiranten uitsluitend geschiedt in 
Staatsopleidingsinstituten en diegene, die 
in dienst van de uitvoerende dienst der Ne
derlandse politie treedt, door de Secretaris
Generaal van het Departement van Justi
tie, of door de van zijnentwege aangewezen 
instanties als politie-adspirant bij de staats
politie wordt aangesteld en voor eerste op
leiding bij een Staatsopleidingsinstituut -
a ls hoedanig i.c. het F.O.B. is aan te m er
ken - wordt ingedeeld; 

0. dat namens eiser in het beroepschrift 
is gesteld, dat aan gedaagde, evenals aan 
de andere politie-adspiranten, nimmer een 
schriftelijke aanstelling is uitgereikt en hij 
heeft nagelaten op grond van art. 11 van 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
om zodanige aanstelling te verzoeken, doch 
de Raad hieraan niet de conclusie vermag 
te verbinden, dat gedaagde niet zou zijn 
aangesteld in de zin van art. 1, le lid, Jer 
Ambtenarenwet 1929, vermits geen enkel te 
dezen toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift inhoudt, dat voor een aanstel
ling het bezit van een schriftelijk stuk ver
eist is; 

0. echter dat de enkele omstandigheid, dat 
gedaagde was aangesteld niet voldoende is 
om hem als ambtenaar of gewezen ambte
naar in de zin der Ambtenarenwet 1929 te 
kunnen aanmerken, vermits art. 1, le lid, 
dier wet vereist, dat de aanstelling verkre
gen is teneinde in openbare dienst hier te 
lande werkzaam te zijn; 

0. dat namens eiser, zo bij geschrifte a ls 
ter terechtzitting van deze Raad, pertinent 
is gesteld, dat de politie-adspiranten, in op
leiding bij het F.O.B., nimmer active politie
dienst hebben verricht en dat het ook niet de 
bedoeling was, dat zij zodanige arbeid zou
den verrichten, welke stelling de Raad als 
juist aanvaardt- mede gelet op de omstan
digheid, dat de politie-adspiranten geen be
zoldiging genoten, doch vrije voeding, kle
ding, huisvesting en geneeskundige verzor
ging, benevens een zakgeld van f 3 per week 
en, als zij gehuwd waren, een kostwinners- · 
vergoeding-; zijnde bovendien namens ge
daagde wel gesteld, doch niet aannemelijk 
gemaakt, dat de politie-adspiranten wel ac
tieve politiedienst h ebben verricht; 

0. dat gedaagde als politie-adspirant mits
dien niet gezegd kan worden te zijn aange
steld om in openbare dienst werkzaam te 
zijn, vermits door hem geen politiewerk
zaamheden dienden te worden verricht, en 
hij slechts in opleiding was voor de politie
dienst; waaraan niet afdoet, dat in meer
vermeld artikel 4 het Staatsopleidingsinsti
tuut blijkbaar werd gerekend tot de "uit
voerende dienst der ederlandse politie"; 

0. dat gedaagde mitsdien niet kan worden 
aangemerkt als gewezen ambtenaar in de 
zin van art. 1 der Ambtenarenwet 1929 -

wordende hierbij opgemerkt, dat ten aan
zien van het onderhavige geding irrelevant 
is, dat hij thans agent van politie der ge
meente Amsterdam is - zodat de eerste 
rechter hem ten onrechte in zijn beroep 
heeft ontvangen en de aangevallen uit
spraak niet gehandhaafd kan worden en 
gedaagde, toenmaals klager, op grond van 
·het bepaalde in art. 109 der Ambtenarenwet 
1929, in zijn in eerste aanleg ingestelde be
roep alsnog niet-ontvankelijk moet worden 
verklaard: 

0. - zij het ten overvloede - dat de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 even
min op gedaagde van toepassing was, ver
mits laatstgenoemde wet, blijkens art. 1, 
slechts van toepassing is op hen, die, krach
tens aanstelling of arbeidsovereenkomst, op 
of na 15 Mei 1940 in openbar e dienst hier 
te lande werkzaam waren, aan welk laatste 
vereiste gedaagde, blijkens het hiervoren 
overwogene, niet voldoet; 

0. dat mitsdien moet worden beslist als 
volgt: 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart gedaagde, toenmaals klager, in 

het door hem in eerste aanleg ingestelde be
roep niet-ontvankelijk. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over
wogen: 

dat ten slotte het Gerecht de gemachtigde 
van verweerder niet kan volgen in diens 
betoog, dat klager gedurende zijn dienst '1.ls 
politie-adspirant, gelet op het opleidings
karakter van die dienst en op de verrich
tingen, die van hem in verband daarmede 
werden gevorderd, niet zou zijn werkzaam 
geweest, a ls bedoeld in art. 1 van de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946; dat 
immers, gelet op het feit, dat de dienst a ls 
politie-adspirant ingevolge meergemelde 
verordening behoort tot de uitvoerende 
dienst der politie, klager, die dienst ver
richtende, geacht moet worden in openbare 
dienst werkzaam te zijn geweest, als in 
evengemelde wetsbepaling bedoeld, onver
schillig waarin die dienst feitelijk bestond. 

(A.B.) 

24 Februari 1948. UITSRPAAK van de 
Centrale Ra.ad van Beroep. (Politiebe
sluit 1945 art. 4; Gemeentewet art. 194; 
Ambtenarenwet 1929 art. 58, le lid.) 

Ingevolge art. 194 der Gemeentewet 
houden van rechtswege op te gelden de 
bepalingen van plaatselijke verordenin
gen, in wier onderwerp door een wet 
enz. wordt voorzien. 

In art. 4, le lid, van het Politiebesluit 
1945 heeft de Kroon slechts op zich ge
nomen in de rechtspositie van het poli
tiepersoneel te voorzien. De voorziening 
zelf is eerst tot stand gebracht bij h et 
Politieambtenarenreglement (S. H 144), 
in werking getreden 5 Juni 1947. Van 
die datum af is derhalve eerst de 
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gemeentelijke rechtstoestandsregeling 
voor het politiepersoneel vervallen. 

Beslissend is het oordeel van de bur
gemeester omtrent de vraag, of een 
agent van politie niet of slechts ten 
koste van grote inspanning zijn betrek
king kan vervullen, nu het desbetref
fend algemeen verbindend voorschrift 
een dergelijke bepaling inhoudt. 

U!tspraak in zake: 
De Burgemeester van Eindhoven, eiser in 

hoger beroep, 
tegen: 

M. van Summeren, wonende te Einhoven, 
gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de -gedingstukken en gehoord bo

vengenoemde verschenen personen; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat eiser op rn Mei 1946 h et navolgende 

besluit heeft genomen: 
,.De Burgemeester van Eindhoven; 
Gezien het voorstel van den Commissaris 

van Politie d.d. 2 April 1946, Nr. 7382B I. 
PC; 

0. dat na te noemen ambtenaren van po
litie, in verband met hunne leeftijd, niet of 
slechts ten koste van groote inspanning 
hunne betrekking naar behooren kunnen 
vervullen; 

Gelet op art. 12, 2e lid, van de Rechtstoe-
standregeling Politiepersoneel II-1938; 

Mede gelet op de Pensioenwet 1922, S. 240; 
Besluit: 
met ingang van 1 Juni 1946 eervol ontslag 

te verleenen aan de navolgende ambtenaren 
van politie: · 

1. enz. 
7. M. van Summeren, geboren 4 Febr. 

1885, agent le klasse; 
8. enz."; 
0. dat eiser vervolgens op 24 Juni 1946 

heeft besloten als volgt: 
,.De Burgemeester van Eindhoven; 
0. dat h et Algemeen Rijksambtenaren

reglement bij beschikking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken dd. 21 December 
1945, Nr. U 9141 afd. O.O. en V., betreffende 
de rechtspositie van het gemeentelijke po
litiepersoneel op de ambtenaren der ge
meentepol.itie van overeenkomstige toepas
sing is verklaard; 

Besluit: 
te bepalen, dat in zijn besluit van 15 Mei 

1946, afd. VI, h oudende verleening van eer
vol ontslag aan de ambtenaren van Politie: 

J. H. Antonis, P. M. Baken, J. M. Jacobs, 
P. Knabben, M. Kuijs, W. S. van der Leeg
te, M. van Summeren, G. van Wanrooij en 
Th. Werkhoven, in stede van 

,.Gelet op art. 12, 2e lid, van de Rechts
toestandsregeling Politiepersoneel Il-1938"; 

,.Mede gelet op de Pensioenwet 1922, S. 
240;" 

wordt gelezen: 
"Gelet op art. 98, eerste lid, sub f, van 

het Algemeen Rijksambtenarenreglement;" 
,.Mede gelet op art. 48, eerste lid, sub b, 

• 

juncto art. 49 der Pensioenwet 1922, S. 
240;"."; 

0. dat gedaagde (toenmaals klager) tegen 
eerstvermeld besluit beroep heeft ingesteld 
bij het Ambtenarengerecht te 's-Hertogen
bosch en dit Gerecht bij uitspraak van 8 
November 1947 - naar welker inhoud hier
bij wordt verwezen - het beroep gegrond 
en het besluit d.d. 15 Mei 1946, ook zoals dit 
is gewijzigd bij besluit d.d. 24 Juni 1946, nie
tig heeft verklaard; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
hoger beroep heeft ingesteld en op de bij 
het beroepschrift aangevoerde gronden 
heeft verzocht die uitspraak te vernietigen 
en h et beroep van gedaagde ongegrond te 
verklaren; 

In rechte: 
0. dat te dezen in geding is het besluit van 

eiser van 15 Mei 1946, zoals het bij het be
sluit van 24 Juni 1946 is gewijzigd, en dat 
nu, krachtens art. 58 (1) der Ambtenaren
wet 1929, moet worden onderzocht, of het 
ontslagbesluit strijdt met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften, en of 
eiser bij h et nemen van dit besluit van zijn 
bevoegdheid kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat gedaagde was agent le klasse bij 
de gemeente-politie te Eindhoven en dat 
volgens het wijzigingsbesluit van 24 Juni 
1946 als toepasselijke algemeen verbinden
de voorschriften in hoofdzaak in aanmer
king zouden moeten komen de bepalingen 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, zulks evenwel, naar eiser nader ook 
zelf heeft gesteld, ten onrechte, aangezien 
de ministeriële beschikking van 21 Decem
ber 1945, naar aanleiding waarvan dit be
sluit genomen is, als onbevoegdelijk geno
men, rechtskracht mist; 

0. dat het Ambtenarengerecht heeft over
wogen, dat met de bevrijding van Eindho
ven voor de ambtenaren van politie dezer 
gemeente weder van kracht is geworden de 
gemeentelijke "Rechtstoestandsregeling Po
litiepersoneel II-1938", dit recht, doch dat 
het Gerecht tevens heeft gesteld, dat inge
volge art. 4 (1) van het Politiebesluit 1945 
deze Rechtstoestandsregeling met ingang 
van 11 Nov. 1945 kwam te vervallen, aan
gezien de Kroon de regeling van de rechts
positie van het politiepersoneel, ook het 
gemeentelijke, aan zich had g·etrokken; 

0. dat de Raad deze stelling niet kan on
derschrijven, vermits de enkele omstandig
heid, dat de Kroon bij het Politiebesluit 
1945 de regeling van de rechtspositie van 
het politiepersoneel aan zich heeft getrok
ken, nog niet medebracht, dat de tot dien 
gegolden hebbende voorschriften van 
rechtswege vervielen; 

dat immers volgens art. 194 der Gemeen
tewet van rechtswege ophouden t<e ge lden 
de bepalingen van plaatsel ijke verordenin
gen, in wier onderwerp door een wet enz. 
wordt voorzien, en in art. 4 (1) van het Po
litiebesluit 1945 de Kroon slechts op zich 
heeft genomen in de rechtspositie van het 
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politiepersoneel te~ voorzien, maar de voor
ziening zelf eerst tot stand heeft gebracht 
bij het Politieambtenarenreglement, vast
gesteld bij Koninklijk Besluit van 9 Mei 
1947, Staatsblad H 144, in werking getreden 
op 5 Juni 1947, zodat eerst van deze datum 
.af vorenvermelde Rechtstoestandsregeling 
is vervallen ; 

0. dat in h et onderhavige geding dus -
in overeenstemming met het uiteindelijk 
<loor beide partijen ingenomen standpunt -
allereerst moet worden onderzocht, of het 
bestreden besluit strijdt met de toepasse
lijke a lgemeen verbindende voorschriften, 
in die Rechtstoestandsregeling vervat; 

0 . dat eiser tot staving van zijn besluit 
zich beroept op art. 12 (2) dezer Rechts
toestand regeling, waarin is bepaald, dat 
o.m. de agenten le klasse, die naar het oor
<leel van de burgemeester, gehoord de hoofd
commissaris, niet of s lechts ten koste van 
grote inspanning hun betrekking naar be
horen kunnen vervullen, eervol worden 
ontslagen met ingang van de eerste dag der 
maand, volgend op die, waarin zij de leeftijd 
van 55 jaren hebben bereikt; 

0. dat gedaagde betwist, dat deze bepaling 
een algemeen verbindend voorschrift zou 
zijn, en wel op deze grond, dat ze in de 
Rechtstoestandsregeling is aangebracht bij 
besluit van de burgemeester van Eindho
ven van 16 Aug. 1941 en deze hiertoe niet 
bevoegd zou zijn geweest, maar zulks be
hoorde tot de bevoegdheid van de gemeen
teraad; 

dat gedaagde hierbij echter blijkbaar over 
het hoofd ziet, dat het hier niet gaat · over 
een verordening, als bedoeld in art. 223 (3) 
<ler Gemeentewet, regelende de rangen, het 
aantal, de samenstelling, de eisen van be
noembaarheid en de bezoldiging der ge
meentepolitie - zulk een verordening is 
voor de gemeente Eindhoven gegeven in de 
"Rechtstoestandsregeling Politiepersoneel I 
1937", door de raad dezer gemeente vastge
steld op 2 Augustus 1937 -, maar over de 
,,Rechtstoestandsregeling Politiepersoneel 
II-1938", door de burgemeester van Eindho
ven, onder wiens bevelen de gemeentepolitie 
immers stond uit kracht van art. 223 (1) 
der Gemeentewet, als het bevoegde gezag, 
bedoeld in art. 125 (2) der Ambtenarenwet 
1929, op 26 J an. 1938 vastgesteld; 

dat mitsdien reeds om deze reden de be
voegdheid van de burgemeester tot vast
stelling van vorenvermeld 2e lid van art. 12 
dezer R echtstoesta ndsregeling niet met 
recht kan worden ontkend; 

0. dat ook overigens niet is gebleken (en 
evenmin is beweerd), dat deze bepaling 
rechtskracht zou missen, zodat het ontslag
besluit nu moet worden getoetst aan dit 
toepasselijk a lgGmeen verbindend voor
schrift; 

0. dat het besluit deze toetsing kan door
staan, omdat gedaagde, die is geboren op 4 
Febr. 1885, ten tijde van het besluit de 55-
jarige leeftijd reeds had overschreden, en 
omdat ten aanzien van de vraag, of hij niet 
of slechts ten koste van grote inspanning 

zijn betrekking naar behoren kon vervul
len, beslissend is het oordeel van de burge
meester, gehoord de hoofd -commissaris, 
welk horen te dezen heeft plaats gehad; 

0. dat evenmin in enig ander opzicht is 
gebleken en trouwens ook niet is aange
voerd, dat het bestreden besluit met een 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift in strijd zou zijn ; 

0 . dat hierbij - zij het ten overvloede -
nog opmerking verdient, dat, indien (zoals 
het Ambtenarengerecht heeft gesteld) op 
15 Mei 1946, toen het bestreden besluit werd 
genomen, de "Rechtstoestandsregeling Po
litiepersoneel II-1938" niet meer geldend 
was, er evenmin een toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift was, waarmede h et 
besluit zou strijden, ook niet het in de aan 
gevallen uitspraak genoemde art. 4 (1) van 
het Politiebesluit 1945, daar dit artikel om
trent de ontslagbevoegdheid geen enkele 
regeling inhoudt; 

0. dat voorts niet is gebleken, dat eiser, 
het bestreden besluit n emende, van de hem 
in voormeld art. 12 (2) verleende bevoegd
heid tot het verlenen van eervol ontslag 
kennelijl, een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die be
voegdheid is gegeven; 

0. dat uit al het vorenstaande volgt, dat 
de aangevallen uitspraak niet kan worden 
gehandhaafd en dat het in eerste aanleg in
gediend beroep a lsnog ongegrond moet wor
den verlclaard; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het door M. van Summeren bij 

het Ambtenarengerecht te 's-Hertogen
bosch ingestelde beroep alsnog ongegrond. 

(A.B.) 

2!4 Februari 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 60, 3e lid.) 

De woorden "ten genoege des rech
ters" betekenen ten genoegen van h et 
betrokken ambtenarengerecht. 

De vaste jurisprudentie van de cen
trale raad op dit stuk h oudt echter niet 
in, dat ook de quaesties, rijzende met 
betrekking tot art. 60, le en 2e lid, der 
A.W. '29, aan het oordeel van de cen
trale raad zijn onttrokken. Omtrent die 
quaesties h eeft die raad wel degelijk 
eventueel zijn beslissing t e geven. 

Uitspraak in zake: 
P., wonende te G., eiser in hoger beroep, 

tegen: 
het College van B. en W. van G., gedaagde 
in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Post alia: 
In rechte : 
0. dat in de contra-memorie in hoger bo 

roep in de eerste plaats een beroep is g.,_ 
daan op de uitspraak van deze Raad van 21 
Oct. 1947, waarmede kennelijk is bedoeld 

• 
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's Raads uitspraak van die datum in zake 
Ambtenarenwet 1929, 1947/B 31; 

0. da t u it die uitspraak volgt, dat - zu lks 
in overeenstemming met de r eeds lang t e 
d ezen aanzien bestaa nde jurisprudentie -
de woorden in art. 60, lid 3, der Ambtena
r enwet 1929 "t en genoegen des r ech ters" 
b etekenen " t en genoeg en va n h et betrokke11 
Ambtenarengerecht", zodat de vraag, of een 
b eroep is ingesteld binnen 30 da gen na de 
dag, waarop de betrokken e van het a ange 
. vallen bes luit of de a angeva llen ha nctelin.; 
o f w eigering r edelijkerwijs heeft kunnen 
k ennis dragen, niet staat t er beoo1·deling 
van deze R aad ; 

0. nu da t gedaagde van m ening is, dat 
a ldus deze Raad de kwesties va n deze aard 
uit art. 60 van genoemde w et t er definit ieve 
b es lissing h eeft gela t en van h et Ambte
n a r engerecht in eerste instantie en da t t en 
gevolge daarva n de uitspraak va n het Amh
t ena r enger echt t e Rotterdam zal moet en 
w orden bevestigd ; 

0 . da t gedaagde echter .t en onrechte deze 
gevolg trekkin g maakt, wijl toch "de kwes
t ies van deze aard" enkel zijn die, welk e in 
verband staan met het derde lid va n voor 
m eld a rt. 60, doch niet die, welke kunnen 
r ijzen naa r aa n leiding van het bei,aalde in 
de leden 1 en 2 va n dit artikel, waarover de 
Raad w el degelijk ook zelf e ventueel zijn 
hPs lissin g h eef t t e geven: 

0 . da t de :rtaad da n ook in casu moet na
gaan, of gedaagde t en aan zien van eiser, m et 
betrekking tot h et bij de beide klaagschrif
t en gevorderde, een bes luit, ha ndeling of 
w eigering (om te bes luiten of t e ha ndelen) 
h eeft gen om en, verricht of uitgesproken 
of geacht moet worden een w eiger in g tot h et 
n em en va n een bes luit of het verrich t en van 
een handeling t e h ebben uitgesproken, en of 
eiser daartegen binnen de in art. 60, lid 1 
onderscheidenlijk lid 2, evenbedoeld, gestel
de t ermijn van 30 dagen bij h et Ambtena
r engerecht t e Rotterda m in beroep is ge -
komen. · (A. B .) 

26 Febr. z948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(L ager Onderwijswet 1920, a rt . 75) . 

H et raadsbesluit voldoet niet aan de 
eis, dat het met redenen omkleed moet 
zijn, daar het niet .inhoudt de gronden, 
waarop n aar de m ening van de raad de . 
gevraagde m edewerking moet worden 
geweige rd, d och inpla ats d aarva n u i t 
sluitend de v ermelding b evat, dat Ge
deputeerde Staten in v erband met het 
bepaalde in de Algem ene Voorwaarden , 

v erbonden aan de toekenning van Rijks
steun aan noodlijdende gemeenten heb
ben medegedeeld, dat op grond van 
daa rin opgenomen overwegingen tegen 
het verlenen van medewerking- door de 
gem eente bezwaar bestaat, terwijl ver
der geconstateerd wordt, dat de aan
v rage overigens voldoet aan de in art. 
73 gest elde eisen. 

Ingevolge het bepaalde in het 1ste 
lid van art. 76 moet de raad geacht 
worden de gevraagde medewerking te 
hebben verleend. 

W ij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Rooms-Katholieke 
MeisjeEscholen, Oudegracht 204 te Alkmaar, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland van IS October I947, af
deling 4, no. 266, houdende. ongegrondver
klaring van het beroep van de appellant tegen 
hef besluit van de raad der gemeente Alk
maar van 17 Juli I947 , no. 12, waarbij afwij
zend werd beschikt op zijn aanvrage ter be
koming van medewerking ex artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920, voor de aanleg 
van een centrale verwarmingsinstallatie in 
het gebouw der St. J osephschool voor ge
woon Jager onderwijs en der St. Annaschool 
voor voortgezet gewoon Jager onderwijs al
daar ; 

De Raad van Stat e , Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 4 
Februari 1948, N° 147; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
20 Februari 1948, No. 32492, afdeling Lager 
Onderwijs ; 

0 . : dat de raad van de gemeente Alkmaar 
in zijn vergadering van 17 Juli 1947 heeft 
afgewezen het verzoek van het bestuur der 
Rooms-Katholieke Meisjesscholen, Oude
gracht 204 te Alkmaar, om medewerking 
voor het aanleggen van een centrale verwar
mingsinstallatie in de St. J osephschool en de 
St. Annaschool , welke beide in één gebouw 
zijn ondergebracht , hierbij overwegende, 
dat Gedeputeerde Staten in verband met het 
bepaalde in de Algemene Voorwaarden, ver
bonden aan de toekenning ván Rijkssteun. 
noodlijdende gemeenten, bij brief va n r8 
Juni 1947, afdeling 4, no. I54, hebben mede
gedeeld, dat op grond van daarin opgenomen 
overwegingen t egen het verlenen va n m ede
werking door de gemeente aan d e aanvrage 
bezwaar bestaat ; dat de aanvrage overigens 
voldoet aan de in artikel 73 der Lager-Onder
wijswet 1920 gestelde ei sen; 

dat, nadaf het schoolbestuur van dit be
sluit bij Gedeputeerde Staten van Noord
H ollend in beroep was gekomen, d it college 
bij besluit van 15 October 1947, afdeling 4, 
no. 266, met handhaving van het bestreden 
besluit, het beroep ongegrond heeftverk laard; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij in hoofd
zaak hebben overwogen, dat het beroep van 
de appellant uitsluitend hierop is gebaseerd, 
dat de raad van Alkmaar de gevraagde mede
werking heeft geweigerd , zonder de gronden 
aan te geven, waarop naar zijn m ening de 
aanvrage niet voor inwilliging vatbaar was; 
dat de a ppellant van oordeel is, dat, nu het 
bestreden raadsbesluit naar zijn mening niet 
naar de eis van artikel 75, 2• lid, laatste zin, 
met redenen is omkleed, de raad op grond 
van het bepaalde in artikel 76, rste lid , ge
a cht moet worden tot de gevraagde medewer
king te hebben besloten ; dat dit beroep op 
h et gestelde in a r tikel 76, rst e lid , niet kan 
worden aanvaard, nu artikel 75, 2• lid , laatste 
zin, uitsluitend voorschrijft, dat een weige-
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ring dient te geschieden bij een met redenen 
omkleed besluit, zonder echter daaraan toe 
te voegen, dat deze redenen tevens steek
houdende redenen behoren te zijn, zodat het 
bestreden raadsbesluit, dat immers verwijst 
naar het door Gedeputeerde Staten op grond 
der noodlijdendheidsvoorschriften ter zake 
gemaakte bezwaar, in ieder geval als een met 
redenen omkleed besluit dient te worden 
aangemerkt; dat het bestreden raadsbesluit 
weliswaar de overweging behelst, dat de 
aanvrage voldoet aan de in artikel 73 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gestelde eisen, doch 
geen aandacht schenkt aan de vraag, of door 
inwilliging der aanvrage de normale eisen, 
aan het geven van lager onderwijs te stellen -
genoemd in artikel 75, 2 • lid-, ook zouden 
worden overschreden; dat de Bouwkundig 
Inspecteur van het Jager onderwijs omtrent 
de aanleg van een centrale verwarming in 
het onderhavige gebouwencomplex heeft ge
rapporteerd, welk rapport in het schrijven 
van Gedeputeerde Staten aan burgemeester 
en wethouders van Alkmaar van x8 Juni 
I947, afdeling 4 1 no. I54, in extenso is mede
gedeeld; dat zowel de Inspecteur van het 
lager onderwijs in de inspectie Alkmaar, als 
de Hoofdinspecteur van het lager onderwijs 
in de tweede hoofdinspectie zich geheel met 
dit rapport en de conclusie daarvan hebben 
verenigd; dat, gelet op bovenaangehaald rap
port van de Bouwkundig Inspecteur, de aan
jeg van de gevraagde centrale verwarming, 
hoezeer op zichzelf beschouwd ook wense
lijk en gerechtvaardigd, niet dringend nood
zakelijk is en bij het huidige tekort aan geld
middelen en materialen derhalve voorlopig 
niet verantwoord kan worden geacht ; dat de 
omstandigheid, dat de appellant de beno
digde materialen zal kunnen verwerven, hier 
niet ter zake doet, daar het er om gaat, in 
verband met het dringende tekort aan mate
rialen voor wel noodzakelijke voorzieningen 
elders, te voorkomen, dat materialen worden 
gebruikt voor werken, die niet strikt nood
zakelijk zijn of die zonder overwegend be
zwaar kunnen worden uitgesteld; dat bij de 
interpretatie van het begrip "normale eisen" 
rekening dient te worden gehouden, zowel 
met de financië1e, als met de algemeen eco
nomische toestand; dat onder deze omstan
digheden het aanleggen van een centrale ver
warmingsinstallatie in het gebouwencomplex 
der St. Josephschool en St. Annaschool ge
acht moet worden de normale eisen, aan het 
geven van lager onderwijs te stel1en, te over
schrijden; 

dat tegen dit besluit het schoolbestuur bij 
Ons in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat een besluit tot weigering van 
de overeenkomstig artikel 72 der Lager-On
derwijswet 1920 gevraagde medewerking 
voor het treffen van enige voorziening slechts 
<fan naar de eis der wet als met redenen om
kleed kan worden be~chouwd, indien het als 
grond van de weigering inhoudt een of meer 
der gronden, waarop volgens het bepaalde 
in artikel 75 , tweede lid der Lager-Onder
wijswet 1920 medewerking kan geweigerd 
worden ; dat nu de omstandigheid, dat bij 
Gedeputeerde Staten bezwaar tegen het ver
lenen van medewerking bestaat, in artikel 
75 voornoemd niet als een mogelijke grond 

voor afwijzing der aanvrage genoemd wordt ; 
dat derhalve het bestreden raadsbesluit, zo 
dit al als gemotiveerd beschouwd kan wor
den, in ieder geval niet naar de eis der wet 
met redenen is omkleed( omdat het niet in
houdt een grond, waarop de medewerking 
geweigerd kan worden) en niet als een be
sluit in de zin van het eerste lid van artikel. 
75 beschouwd kan worden; dat echter naar 
de mening van hem, appellant , het raads
besluit in het geheel niet gemotiveerd is , 
daar de raad het bezwaar van Gedeputeerde 
Staten niet tevens tot het zijne heeft ge-· 
maakt, noch zelfs het bestaan daarvan, als 
grond voor zijn weigering om medewerking 
te verlenen, heeft aangevoerd, doch slechts 
op het bestaan van dit bezwaar heeft gewe
zen, terwijl hij daarentegen uitdrukkelijk 
heeft overwogen, dat zijn aanvrage aan de in 
artikel 73 der Lager-Onderwijswet 1920 ge
stelde eisen voldoet, zodat op zijn overwe
gingen slechts een besluit tot het verlenen 
van de gevraagde medewerking zou hebben 
gepast ; dat, nu de gemeenteraad niet bin
nen drie maanden een aan de voorschriften 
der Lager-Onderwijswet 1920 beantwoor-• 
dend besluit genomen heeft, hij , appellant , 
van oordeel is , dat de raad, volgens artikel 
76, eerste lid, dier wet geacht wordt tot de 
medewerking te hebben besloten ; dat hij in 
dit verband ook moge wijzen op Ons besluit 
van 28 Augustus 1939 1 no. 6, waarin in een 
geval , analoog aan het omderhavige, de be
sfüsing van Gedeputeerde Staten, inhoudende 
de vernietiging van een afwijzend raadsbe
sluit en de uitspraak, dat de gemeenteraad 
op grond van artikel 76, eerste lid der Lager
Onderwijswet 1920 tot het verlenen van me
dewerking gehouden is , werd bekrachtigd; 
dat , zoals uit het rapport van de bouwkun
dig inspecteur blijkt en door Gedeputeerde 
Staten uitdrukkelijk bevestigd wordt , de 
aanleg van centrale verwarming, op zich 
zelf beschouwd, wenselijk en gerechtvaar
digd is , doch dat een beletsel daarvoor ge
legen is in het benodigde bedrag en de hui
dige schaarste aan materialen; dat hij, appel
lant, nu voor de keus staat om de aanwezige 
kachels voor een gedeelte te vernieuwen en 
voor een ander gedeelte te herstellen, of cen
trale verwarming aan te leggen; dat de kos
ten van aanschaffing en reparatie der kachels 
inderdaad ver beneden het bedrag der kos
ten van de aanleg van centrale verwarming 
blijven, doch dat daartegenover staat , dat, 
zoals uit andere geval1en bekend is, de ex
ploitatiekosten van kachelverwarming in 
een groot gebouw, zoals het onderhavige,. 
dat I9 klaslokalen telt en waarin bovendien 
nog andere te verwarmen ruimten aanwezig 
zijn, belangrijk hoger zijn dan de exploita
tiekosten van centrale verwarming, zodat 
het de vraag is, wat tenslotte in financiëel 
opzicht de meest voordelige oplossing zal 
blijken te zijn; dat, wat de vraag betreft, of 
de huidige materialenpositie de aanleg van 
centrale verwarming gedoogt, hij, appellant, 
meent te mogen opmerken; dat het beant
woorden van deze vraag tot de competentie 
van andere organen dan Gedeputeerde Sta
ten behoort en het oordeel van dit college 
hieromtrent niet van beslissende betekenis 
kan zijn; dat overigens, zelfs al zou in de 
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schaarste van materiaal op dit ogenblik 
een beletsel voor de aanleg van een centrale 
verwarming gelegen zijn, op grond hiervan 
de medewerking overeenkomstig de Lager
Onderwijswet 1920 voor deze voorziening 
niet geweigerd kan worden, doch hierin 
slechts een aanleiding voor de met de 
afgifte van materiaal-toewijzingen belaste 
organen gelegen zou kunnen zijn, die 
toewijzingen te weigeren, zodat het gevolg 
slechts kan zijn, dat het besluit, waarbij de 
medewerking is opgelegd, voorlopig geen 
effect kan hebben; dat Gedeputeerde Staten 
voorbij zien, dat ook nog in de huidige om
standigheden de verwarming van een gebouw 
van een omvang als het onderhavige door 
middel van centrale verwarming algemeen 
als normaal beschouwd wordt en dat deze 
wijze van verwarming in een schoolgebouw 
zelfs in hoge mate gewenst is om redenen van 
hygiënische aard, als daar zijn het voorkomen 
van stofontwikkeling en het bevorderen van 
een gelijkmatige verdeling van de warmte 
door het gehele gebouw; dat hij, appellant, 
in dit verband er ook op moge wijzen, dat 
blijkens publicaties in de pers verschillende 
colleges van Gedeputeerde Staten in de laatste 
tijd medewerking voor de aanleg van een 
centrale verwarmingsinstallatie hebben ver
leend; dat in het onderhavige geval centrale 
verwarming zelfs noodzakelijk is om de lo
kalen behoorlijk te kunnen verwarmen, daar 
dit, zoals hij, appellant, reeds in zijn tot Gede
puteerde Staten gericht beroepschrift stelde 
en ook motiveerde, bij kachelverwarming 
niet mogelijk is en daarin zoals ook blijkt 
uit het rapport van de bouwkundig Inspec
teur, geen verbetering kan gebracht worden, 
aangezien de kachels reeds de meest gunstige 
plaats in de lokalen hebben; dat hij zich wel
iswaar lange tijd in de bestaande ongunstige 
situatie geschikt heeft, doch meent de gele
genheid, dat thans de kachels versleten zijn, 
te moeten aangrijpen om afdoende verbete
ring te brengen in het verwarmingssysteem; 
dat het verkrijgen van een behoorlijke ver
warmingsinstallatie, waarmede voortdurend 
de belangen van een groot aantal kinderen 
gemoeid zijn, het brengen van een financi
eel offer alleszins waard is; dat het hem, ap
pellant, niet recht duidelijk is, als in het onder
havige geval geen noodzaak tot de aanleg 
van een centrale verwarmingsinstallatie be
staat, wanneer die hoofdzaak dan wel aan
wezig is; dat het immers, op zich zelf geno
men, altijd mogelijk is in plaats van een cen
trale verwarmingsinstallatie kachels te ge
bruiken, zij het dan met de daaraan verbon
den min of meer ernstige bezwaren; dat het 
gewicht van deze bezwaren zal moeten be
slissen, wat in een bepaald geval de voorke_ur 
verdient en naar zijn oordeel in het onder
havige geval de bezwaren van kachelver
warming zo groot zijn, dat noodwendig voor 
centrale verwarming gekozen moet worden; 
dat deze bezwaren, kort samengevat, hierop 
neerkomen, dat het niet mogelijk is, mede 
wegens het tekort aan werkkrachten, om in 
19 lokalen elke morgen de kachels op zodanig 
tijdstip aan te maken, dat bij de aanvang 
der lessen een behoorlijke temperatuur heerst, 
noch om die kachelg op de dag behoorlijk te 
verzorgen; dat het evenmin mogelijk is gan-

gen en toiletruimten te verwarmen, zodat, 
hetgeen herhaaldelijk is voorgekomen, lei
dingen en afvoer bevriezen; dat de kachels 
zodanig zijn geplaatst, dat de temperatuur 
voor en achter in de lokalen van 6 tot 8 gra
den verschilt en dat tenslotte, hetgeen blijk
baar aan een gebrek in de schoorstenen ge
weten moet worden, herhaaldelijk rookont
wikkeling in de lokalen plaats vindt; dat Ge
deputeerde Staten overigens een eis stellen, 
welke die van de wet te boven gaat, wanneer 
zij de aanleg van centrale verwarming wil
len afhangen van de dringende noodzaak, 
daar de wet slechts eist, dat deze voorzie
ning de normale eisen, aan het geven van 
lager onderwijs te stellen, niet overschrijdt 
en dit iets anders is, dan dat strikte nood
zaak tot de beoogde voorziening bestaat; 

0.: dat het besluit van de raad ener ge
meente, waarbij de medewerking, bedoeld 
in het tweede lid van artikel 75 der Lager
Onderwijswet 1920 wordt geweigerd, op 
grond van het bepaalde in de slotzin van dit 
lid van genoemd artikel met redenen om
kleed moet zijn, terwijl artikel 76, eerste lid, 
dier wet onder meer bepaalt, dat, indien de 
gemeenteraad een beslissing, als bedoeld in 
artikel 75, eerste, derde en vierde lid, niet 
binnen drie maanden heeft genomen of in
dien daarvan niet binnen een week na het 
verstrijken van die termijn mededeling aan 
het schoolbestuur en openbaarmaking heeft 
plaats gehad, de gemeenteraad geacht wordt 
met het eindigen van de termijn van drie 
maanden tot de medewerking te hebben be
sloten; 

dat in het onderwerpelijke geval door de 
raad der gemeente Alkmaar aan de eis, dat 
zijn desbetreffend besluit met redenen om
kleed moet zijn, niet is voldaan, daar zijn 
voormeld besluit van 17 Juli 1947 niet in
houdt de gronden, waarop naar de mening 
van deze raad de gevraagde medewerking 
moet worden geweigerd, doch in plaats daar
van uitsluitend de vermelding bevat, dat 
Gedeputeerde Staten in verband met het 
bepaalde in de Algemene Voorwaarden, ver
verbonden aan de toekenning van Rijkssteun 
aan noodlijdende gemeenten, bij brief van 
18 Juni 1947, afdeling 4 1 no. 154 hebben mede
gedeeld, dat op grond van daarin opgenomen 
overwegingen tegen het verlenen van mede
werking door de gemeente aan de aanvrage 
bezwaar bestaat, terwijl verder geconstateerd 
wordt, dat de aanvrage overigens voldoet 
aan de in artikel 73 der Lager-Onderwijswet 
1920 gestelde eisen; 

dat hieruit niet blijkt, of de raad de bij 
Gedeputeerde Staten van N oordholland be
staande bezwaren tot de zijne heeft gemaakt; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve dit 
raadsbesluit hadden behoren te vernietigen, 
daar het niet aan de door de wet gestelde 
eis voldoet, tengevolge waarvan thans het 
geval, bedoeld in het voornoemde artikel 
76, 1• lid, zich ten deze voordoet en de raad 
der gemeente Alkmaar geacht moet worden 
de gevraagde medewerking te hebben ver
leend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Heb hen goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het besluit van Ge

deputeerde Staten van Noord-bolland van 
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15 October 1947, afdeling 4, no. 266, en van 
het besluit van de raad der gemeente Alk
maar van 17 Juli 1947, no. 12, te beslissen, 
dat de raad ingevolge het bepaalde in het 1• 
lid van artikel 76 der Lager-Onderwijswet 
1920 geacht moet worden de gevraagde 
medewerking te hebben verleend. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

A.B. 

z Maart z948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet a rt. 36) . 

Weliswaar is uit stedebouwlrundig 
oogpunt de ligging van de fabriek van 
appellante te midden van de overige 
bebouwing, en dus ook de uitbreiding 
van haar industrie, minder gewenst, 
maar dit weegt niet op tegen de econo
mische belangen, welke met die uit
breiding niet slechts voor de appellante 
zelf, maar ook voor de gemeenschap 
zijn gemoeid; het stedebouwkundige 
bezwaar kan beperkt worden door de 
bestemming der betrokken percelen tot 
industrieterrein te binden aan voor
waarden. 

Goedkeuring wordt onthouden aan 
gedeelte van het uitbreidingsplan, waar
in de percelen van appellante worden 
bestemd voor straataanleg en woning
bouw. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de vennootschap onder de firma Schrä
der, Schneider, Tijert en Co, te Stad-Delden, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Qverijssel van 26 Juni '45, No. A. 492 /A. 
612, 4• Afdeling, houdende goedkeuring van 
een uitbreidingsplan c. a. der gemeente 
Stad-Delden; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
rr Februari 1948, No. II57 (1947); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 26 
Februari 1948, No. 20684 afdeling Juridische 
Zaken; 

0.: dat bij besluit van Gedeputeerde Sta
ten van de provincie Overijssel van 26 Juni 
1945, No. A. 492/A. 612, 4• Afdeling, goed
keuring is verleend aan het uitbreidings
plan met bebouwingsvoorschriften voor de 
gemeente Stad-Delden, vastgesteld bij be
sluit van de burgemeester dier gemeente van 
27 Mei 1944; 

dat de appellante van het besluit van Ge
deputeerde Staten bij Ons in beroep gekomen 
is, aanvoerende, dat zij onder overlegging 
en handhaving van haar bij de burgemeester 
en Gedeputeerde Staten ingediende bezwaar
schriften, als nadere argumentering van zake
lijke aard nog wil wijzen op het schrijven 
van Gedeputeerde Staten van 26 Juni 1945, 
waarin wordt overwogen, dat bezwaren van 
financiële aard voldoende zouden worden 
ondervangen door de door de burgemeester 
vastgestelde "Schadevergoedingsverorde
ning"; dat inderdaad in de gemeente Stad
Delden zodanige verordening bestaat 

overigens pas vastgesteld op 17 Juli 1944, 
derhalve na de indiening van appellante's 
bezwaarschrift bij Gedeputeerde Staten, en 
dus kennelijk "pour besoin de la cause" ! -
doch dat deze verordening niet de minste 
waarborg geeft voor de vergoeding van de 
welhaast onberekenbare schade, die zij door 
de vaststelling van dit uitbreidingsplan dreigt 
te zullen lijden; dat toch deze schade uit
sluitend een gevolg zal zijn van de bestem
ming, die door het uitbreidingsplan aan hare 
percelen wordt gegeven - namelijk tot wo
ningbouw, waardoor uitbreiding van haar 
fabriek onmogelijk wordt - terwijl volgens 
artikel 3, lid III, der Schadevergoedingsver
ordening zodanige aanwijzing van bestem
ming juist geen recht op schadevergoeding 
geeft; dat zij derhalve door dit uitbreidings
plan ernstig zal worden gedupeerd, zonder 
dat dit met onvermijdelijke noodzakelijk
heid door het algemeen belang gevorderd 
wordt; dat het er dan niet op aankomt , of -
zoals Gedeputeerde Staten overwegen - de 
aan haar percelen gegeven bestemming uit 
stedebouwkundig oogpunt verantwoord is 
te achten, doch veeleer of die bestemming 
onvermijdelijk is, daar het toch alleen in dat 
geval naar redelijkheid te verantwoorden 
zou zijn, om haar, ter wille van deze bestem
ming, een dergelijk onherstelbaar nadeel toe 
te brengen; dat zij dan ook een dringend be
roep doet, om aan deze schromelijke onbil
lijkheid paal en perk te stellen en niet te 
dulden, dat zij zonder enige noodzaak, zó 
ernstig zal worden gedupeerd; dat zij naast 
deze argumenten van zakelijke aard, nog 
een meer principieel bezwaar wil aanvoeren 
tegen de wijze, waarop het thans goedge
keurde uitbreidingsplan is tot stand geko
men; dat dit plan is vastgesteld door de 
burgemeester alléén, die daarbij gebruik 
maakte van de hem door de bezetter ver
leende bevoegdheid, om de taak van de ge
meenteraad waar te nemen; dat het nu wel
licht in bepaalde gevallen te verontschuldi
gen is, wanneer een Nederlandse burgemees
ter van een hem door de vijand toegekende 
bevoegdheid gebruik maakt, doch zulks dan 
toch alleen in gevallen van absolute nood
zaak, waarin het algemeen belang van het 
Nederlandse volk de toepassing van de vijan
delijke voorschriften onvermijdelijk maakt; 
dat hiervan in casu echter geen sprake kan 
zijn, daar het volstrekt niet noodzakelijk 
was, om nu juist tijdens de bezetting, -
toen er waarlijk wel dringender noden van 
het volk om leniging vroegen! - een uitbrei
dingsplan te gaan vaststellen; dat dit inte
gendeel zonder enig bezwaar had kunnen 
worden uitgesteld, totdat de omstandighe
den zodanig veranderd waren, dat dit plan 
weer op de wettige en normale wijze, dus 
door de gemeenteraad, vastgesteld kon wor
den; dat natuurlijk de dictatoriale vaststel
ling door de burgemeester alléén wel heel 
gemakkelijk en eenvoudig is, doch ander
zijds zeer ondemocratisch en geheel in strijd 
met de beginselen van de rechtsstaat ; dat in 
ieder geval - al moge destijds, toen het plan 
werd vastgesteld, daarvoor iets te zeggen 
zijo geweest, omdat men toen niet wist, hoe 
lang de bezetting nog zou duren - het thans, 
na de bevrijding, geheel onjuist zou zijn, om 
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dit plan aldus vastgesteld te laten zonder 
de gemeenteraad alsnog gelegenheid te geven, 
zich daarover uit te spreken, gelijk de wet
gever toch zeer uitdrukkelijk heeft gewild; 
dat deze inschakeling van de gemeenteraad 
geenszins maar een blote formaliteit is, doch 
wel degelijk dit grote voordeel biedt, dat de 
rechten en de belangen der burgers beter 
gewaarborgd zijn dan bij een zuiver ambte
lijke behandeling, zoals het plan in casu heeft 
ondergaan; dat zij niet zonder reden heil 
verwacht van de inmenging van de gemeen
teraad, aangezien zij zich vleit met de hoop, 
dat dit college een juistere kijk zal hebben 
op de waarachtige belangen van de gemeen
te en geredelijk zal inzien, dat het voor de 
meente Stad-Delden van meer belang is , of 
de industrie, waarvan haar bloei afhangt, 
zich behoorlijk kan ontwikkelen, dan of een 
bepaald stuk achteraf gelegen grond al dan 
niet met woningen zal worden bebouwd ; dat 
echter ook een meer algemeen belang bij deze 
kwestie betrokken is, daar zij, appellante, 
ervan overtuigd is , dat vele eigenaren van 
in het uitbreidingsplan gelegengrond en al
leen daarom geen bezwaren hebben inge
bracht, omdat zij een dergelijk tijdens de be
zetting tot stand gekomen plan toch ongel
dig achtten of althans erop rekenden, dat 
later, na de bevrijding, dit plan nader aan 
het oordeel van de gemeenteraad zou wor
den onderworpen; dat het derhalve, ook af
gezien van haar bezwaren, reeds op deze 
principiële grond gewenst schijnt, om dit 
aldus , tijdens de vijandelijke bezetting vast
gestelde uitbreidingsplan niet goed te keuren 
en daardoor alsnog voor de gemeenteraad de 
gelegenheid te openen, om zich over dit plan 
uit te spreken en het, al dan niet gewijzigd , 
vast te stellen; dat op deze wijze aan de be
proefde democratische beginselen van de 
Nederlandse rechtsstaat recht zal worden ge
daan, en ongetwijfeld - hoe het plan uit
eindelijk ook moge uitvallen, het rechtsge
voel der betrokken eigenaren beter zal zijn 
bevredigd, dan thans het geval kan zijn ; 

0. : dat ten aanzien van het bezwaar van 
de appellante, dat het uitbreidingsplan door 
de burgemeester alleen met gebruikmaking 
van de hem door de bezetter verleende be
voegdheid is vast gesteld en de gemeenteraad 
zich daarover niet heeft kunnen uitspreken, 
moet worden geoordeeld, dat dit geen grond 
oplevert om aan het plan goedkeuring te 
onthouden ; 

dat immers, gelet op de Verordening van 
II Augustus 1941. No . 152/ 1941 en het 
Besluit bezettingsmaatregelen, aan het be
sluit van de burgemeester rechtsgeldigheid 
niet kan worden ontzegd, terwijl bovendien 
de behandeling van en de beslissing op het 
ingestelde beroep Ons de gelegenheid schenkt 
het plan niet of slechts gedeeltelijk goed te 
keuren naar gelang de bezwaren t egen de 
inhoud van het plan gegrond worden geacht ; 

dat , wat dit laatste betreft, uit de over
gelegde stukken blijkt, dat de t en zuiden 
van de P eperkampweg gelegen percelen van 
de appellante volgens het plan zijn bestemd 
voor straataanleg en woningbouw, ten ge
volge waarvan het voor de appellante on
mogelijk wordt uitvoering te geven aan haar 
voornemen deze percelen te benutten voor 
de uitbreiding van haar textielfabriek ; 

dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten moet worden aangenomen, dat 
weliswaar uit stedebouwkundig oogpunt de 
ligging van de fabriek van de appellante te 
midden van de overige bebouwing, en dus 
ook de uitbreiding van haar industrie min
der gewenst is , doch dat dit niet opweegt 
tegen de economische belangen, welke 
met die uitbreiding niet slechts voor de 
appellante zelf, maar ook voor de gemeen
schap zijn gemoeid , zulks te minder, nu 
het te stichten fabrieksgebouw volgens het 
ontwerp van de appellante een betrekke
lijk geringe hoogte zal hebben en dus in-de 
omgeving n iet dominerend zal zijn ; 

dat blijkens de nader op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State voor de Ge
schillen van Bestuur, ingewonnen inlichtin
gen het evenbedoelde st edebouwkundig be
zwaar bovendien beperkt kan worden door 
de bestemming van de bovenvermelde per
celen tot industriet errein te binden aan de 
voorwaarden, dat van het gezamenlijke op
pervlak ten hoogste 1/3 gedeelte bebouwd 
zal mogen worden, dat de hoogte der op te 
richten gebouwen maximaal 9 meter zal 
mogen bedragen, en dat het terrein zal moe
ten worden omgeven door een doelmatige 
afscheiding, waarvoor door burgemeester en 
wethouders nadere eisen ten behoeve van de 
welstand .zullen worden gesteld ; 

dat mitsdien aan het desbetreffende ge
deelte van het uitbreidingsplan alsnog goed
keuring moet worden onthouden ; 

Gezien de Woningwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met gegrondverklaring van het beroep, 

het besluit van Gedeputeerde Staten, waar
bij goedkeuring aan het uitbreidingsplan der 
gemeente Stad-Delden is verleend, te ver
nietigen, voorzover deze goedkeuring betrek
king heeft op de percelen sectie A . Nos. 2845 , 
2846, 2843 (gedeeltelijk), 2844 (gedeeltelijk) 
en 4II2 (gedeeltelijk), en alsnog aan dit ge
deelte van het uitbreidingsplan goedkeuring 
te onthouden . 

Onze Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast enz. 

A. B. 

!! Maart 1948. UIT SPRAAK van de Cen
trale R aad van Beroep. (Ambtena ren
wet 1929 a r t. 58, le lid.) 

Eervol ontslag ui t de militaire dienst, 
op gron d van artikel 39, su b 6°, der Be
vorder ingswet voor de landmacht 1902 
(on geschiktheid ) moet worden nietig 
verklaar d, nu de k lager geen gelegen
heid h eeft gekregen kennis te nemen 
van h et schriftelijk verslag der verkla 
ringen, afgelegd voor de comm issie van 
onderzoek, van getuigen, die buiten te
genwoordigh eid van de klager zijn ge
hoord. 

De klager is, a lthans kan zijn, ge
sch aad door het n iet-nak omen van h et 
voorschrift, dat in een geval, a ls vo ren 
omschreven, gelegenheid moet worden 
geboden van de inhoud der van die ge
tuigenverkla r ingen opgem aakte proces
sen-verbaal k en n is te nemen. 



1948 2 MAART 80 

Uitspraak in zake: 
W., wonende te 0., gemeente R ., klager, 

tegen: 
de Minister van Oorlog, als vertegenwoordi
ger van Hare Majesteit de Koningin, ver
weerster. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van h et tu;istgedin!l: 
0. dat bij Koninklijk Besluit van 24 Juni 

1947 - op de voordracht van de Minister 
van Oorlog en gelet op de bepalingen der 
Bevorderingswet voor de landmacht 1902 -
met ingang van 1 Juli 1947 een eervol ont
slag uit de militaire dienst is verleend o.a. 
aan de eerste luitenant W., van het wapen 
der infa nterie, zulks met toepassing van het 
bepaalde in art. 39, onder 6, en art. 40 der 
aangehaalde wet; 

dat de Minister van Oorlog bij schrijven 
van 22 Sept. 1947 aan klager heeft medege
deeld, dat H are Majesteit de Koningin h em, 
naar aanleiding van een brief van klager 
van 5 Aug. 1947, bij kabinetsrescript van 5 
Sept. 1947 machtiging heeft verleend tot 
wijziging van voormeld Koninklijk Besluit 
en wel in die zin, dat de datum van "1 Juli 
1947" wordt gewijzigd in " 1 Sept. 1947"; 

0. dat klager tegen voormeld Koninklijk 
Besluit, zoals h et was gewijzigd, beroep 
heeft ingesteld bij een op 1 Oct. 1947 ter 
griffie ingekomen klaagschrift en hierin 
'lP de daarin aangegeven gronden heeft ver
.tocht, het he m verleende eervol ontslag te 
vernietigen met zodanige verdere beslissing 
als de Raad zal vermenen t e behoren; 

0. dat de Minister van Oorlog bij contra
memorie de Raad in overweging h eeft ge
geven de vorderingen, in h et klaagschrift 
vervat, ongegrond te verklaren; 

In rechte: · 
0 . dat het aangevallen besluit is genomen, 

nadat een bij Koninklijk Besluit van 7 Dec. 
1946 - gelet op de bepalingen der Bevor
deringswet voor de landmacht 1902 en ge
zien het Koninklijk Besluit van 20 Jan. 1903, 
Staatsblad 35 - benoemde commissie van 
onderzoek op 22 April 1947 een advies te 
dezer zake ha d uitgebracht, zodat de R aad 
bevoegd is over het aangevallen besluit in 
eerste en enige aanleg te oordelen; 

0. dat het klaagschrift is ingediend bin
n en 30 dagen, nadat de voormelde wijziging 
va n het Koninklijk Besluit van 24 Juni 19 47 
aan klager was medegedeeld, en dat de 
Raad het beroep daarom als tijdig aan
vaardt; 

0. dat in het onderhavige geding m oet 
worden onderzocht, of dat besluit kan wor
den aangetast op een der gronden, ger,oem<l 
in art. 58 (1) der Ambtenarenwet 1929; 

0. hieromtrent, dat het aangevallen be 
sluit ten aanzien van klager a ls eerste lui
tenant der infanterie is genomen met toe
passing van h et bepaalde in art. 39, onder 
6, en art. 40 der Bevorderingswet voor de 
landmacht 1902, in welk art. 39, zoals h et 
nader is gewijzigd en voorzover te dezen 
van belang, is voorgeschreven, dat een of
ficier niet uit de dienst kan worden ontsla-

gen dan ter zake van onbekwaamheid of 
ongeschiktheid om in de verkregen rang bij 
de landmacht te dienen, welke onbekwaam
h eid of ongeschiktheid erkend moet zijn bij 
onderzoek van een daartoe door de Kroon 
aangewezen commissie van opper- en hoofd
officieren, naar regelen t e stellen bij alge
mene maatregel van bestuur; 

dat deze algemene maatregel van bestuur 
is vastgesteld bij Koninklijk Besluit van 20 
Jan. 1903, Staatsblad 35, in welk besluit, 
zoals het is gewijzigd bij Koninklijk Besluit 
van 31 Jan. 1905, Staatsblad 32, in art. 18, 
vijfde lid, is bepaald: 

"Nadat de bovenbedoelde verhooren zijn 
afgeloopen en de schriftelijke inlichtingen, 
verklaringen of getuigenissen zijn ingeko
men, doet de voorzitter aan den officier, 
wien het onderzoek geldt, mededeeling , da t 
de op de zaak betrekking hebbende schrif
turen te zijner beschikking zijn om daar
van inzage of afschriften te n emen, onder 
vermelding tevens van de plaats waar en 
de dagen en uren waarop daartoe onder 
door den voorzitter aan te wijzen toezicht, 
de gelegenheid zal openstaan. 

"Geeft de officier, wien h et onderzoek 
geldt, zijn verlangen t e kennen om zijne 
meening over den inhoud dier bescheid en 
uit te spreken, dan zal h em daartoe in de 
eerste vergadering der commissie de gele
genheid worden geschonken, t en ware hij 
er de voorkeur aan mocht geven zijne ver-

, antwoording of rechtvaardiging schriftelijk 
in te dienen, in welk geval dat geschrift in 
het bezit van den voorzitter zal behooren te 
zijn gesteld binnen een door dezen te be 
palen tijd."; 

0. dat nu uit d~ gedingstukken blijkt en 
ter terechtzitting door klager ook is beves
tigd, dat evenvermeld voorschrift niet is na
gekomen en dat klager met name geen ge
legenheid heeft gehad kennis te nemen van 
het schriftelijk verslag der verklaringen, 
welke, nadat klager op 13 Maart 1947 door 
de commissie van onderzoelc was gehoord, 
door een aantal getuigen zijn afgelegd in 
vijf daarna gehouden vergaderingen der 
commissie, al welke getuigen zijn gehoord 
buiten klagers tegenwoordigheid (dit over
eenkomstig een besluit, h etwelk de commis
sie h ad genomen met gebruikmaking van 
de haar daartoe in het vierde lid van ise
noemd art. 18 verleende bevoegdheid), ter
wijl van h et verhandelde in die vergade
ringen door de secretaris der commissie 
aantekening is gehouden, zoals in art. 17 
van genoemd Koninklijk Besluit van 20 Jan. 
1903 is voorgeschreven; 

0. dat wegens het niet-nakomen van 
voormeld vijfde lid van art. 18 - hetwelk 
niet slechts een blote formaliteit 

0

betreft, 
maar waardoor klager in zijn rechtmatige 
belangen is, althans kan zijn, geschaad -
het door de commissie ingestelde onderzoek 
niet heeft plaats gehad overeenkomstig de 
daarvoor gegeven regelen, zodat h et te de
zen aangevallen Koninklijk Besluit tot 
stand is gekomen in strijd met bovenge
noemd a lgemeen verbindend voorschrift 
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van art. 39 der Bevorderingswet voor de 
l andmacht 1902; 

0. dat de Raad mitsdien zonder nader on
derzoek verplicht is het aangevallen besluit 
nietig te verklaren; 

Rech tdoende: 
Verklaart het Koninklijk Besluit van 24 

Juni 1947, voorzover het op W. betrekking 
heeft, nietig. 

(A.B.) 

3 Maart 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Pensioenwet 
1922 art. 95; Zuiveringsbesluit 1945 art. 
ö 8e lid). _ 

Klaagster, die ter zake van h et op 1 7 
Dec. 1943 overlijden van haar echtge
noot in h et genot was van een ·wedu
wenpensioen, meent dat zij dit recht op 
weduwenpensioen uit eigen hoofde 
heeft, zodat een ontslag krachtens het 
Zuiveringsbesluit 1945, waarbij wijlen 
haar echtgenoot alsnog met ingang van 
17 Dec. 1943 wordt ontslagen met ver
val van alle rechten, ook van zijn nage
laten betrekkingen, haar niet regar
deert. 

Ingevolge art. 5 8e lid van h et Zuive
ringsbesluit 1945 worden de r echtsge
volgen verbonden aan de aanvankelijke 
beëindiging der dienstbetrekking ver
vangen door die verbonden aan h et Zui
veringsontslag. Hiertoe behoort ook het 
recht op weduwenpensioen. Aangezien 
de echtgenoot van klaagster door het 
Zuiveringsontslag geacht moet worden 
op het tijdstip van zijn overlijden niet 
meer in dienst te zijn geweest, zou 
klaagste r haar recht op weduwenpen
sioen moeten ontlenen aan art. 95. Art. 
43 nu legt bindend vast, dat de in art. 95 
genoemde personen na te laten betrek
kingen zijn en niet uit eigen hoofde aan
spraken op pensioen hebben. Terecht is 

· verklaard, dat klaagster geen recht op 
weduwenpensioen h eeft. 

J. G. M. P. E. de V., weduwe van Jhr. 
Ir. P. T . M. S., 

tegen: 
de Pensioenraad. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding : 
0. dat verweerder - gezien zijn beshik

king van 28 Maart 1944, waarbij aan klaag
ster, weduwe van Jhr. Ir. P. T. M. S., in 
leven ingenieur eerste klasse bij de Duin
waterleiding te 's-Gravenhage, met ingang 
van 18 December 1943 een weduwenpen
sio€'n is toegekend van f 1400 per jaar en 
gelet op de beslissing van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 12 Juli 1946, waar
bij aan nu wijlen Jhr. Ir. P. T. M. S. in
gaande 17 December 1943 ontslag is ver
leend uit zijn voormelde betrekking met 
bepaling dat alle r echten op dadelijk of uit
gesteld pensioen en a lle andere r echten, 
welke hij, krachtens wettelijk voorschrift of 
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arbeidsovereenkomst zou kunnen doen gel
den, alsmede a lle rechten op pensioen en 
alle andere r echten, welke zijn nagelaten 
betrekkingen krachtens wettelijk voor
schrift of arbeidsovereenkomst zouden kun
n en doen gelden, v ervallen en mede gelet 
op de Pensioenwet 1922 S. 240 en h et Zui
vering·sbesluit 1945 - bij beslissing van 26 
Februari 1947 heeft verstaan, dat h et bij 
beschikking van 28 Maart 1944 aan klaag
ster verleende weduwenpensioen van f 1400 
t e rekenen van 18 December 1943 is ver
vallen, daarbij overwegende: 

dat aangezien nu wijlen Jhr. Ir. St. als
nog met toepassing van de bepalingen van 
het Zuiveringsbesluit 1945 met verlies van 
alle rechten te rekenen van 17 December 
1943 is ontslagen, artikel 5, achtste lid, van 
dat Besluit, luidende: ,,De rechtsgevolgen, 
verbonden aan een beëindiging der dienst
betrekking vóór een ontslag van de be
trokkene krachtens dit besluit worden ver
vangen door de aan dit ontslag verbonden 
rechtsgevolgen, voorzover deze met eerst
genoemde rechtsgevolgen onverenigbaar 
zijn", eveneens toepassing moet vinden; 

dat onder die rechtsgevolgen mede is be
grepen het ·recht op weduwenpensioen; 

dat dientengevolge het bij voornoemde 
beschikking van 28 Maart 1944 toegekend 
weduwenpensioen te rekenen van 18 De
cember 1943 is vervallen; 

0. voorts dat verweerder naar aanleiding 
van een bij de Pensioenraad ingediend be
zwaarschrift namens klaagster, gericht te
gen de beslissing van 26 Februari 1947, bij 
beslissing van 2 April 1947 klaagster niet
ontvankelijk heeft verklaard in haar be
zwaren voorzover deze zijn gericht tegen 
de rechtsgeldigheid van h et Zuiveringsbe
sluit 1945 en van de beslissing van de Mi
nister van Binnenlandse Zaken voormeld, 
en die bezwaren voor het overige als on
gegrond heeft afgewezen, daarbij overwe
gende: 

dat de bezwaren gericht zijn hiertegen, 
dat bij de bestreden beslissing is verstaan, 
dat h et weduwenpensioen van reclamante 
te rekenen van 18 December 1943 is ver
vallen; 

dat reclarnante aanvoert, dat zij haar 
pensioenrechten niet geldend maakt als na
gelaten betrekking van Jhr. Ir. P. T. M. 
S., in leven ingenieur le k lasse bij de Duin
waterleiding t e 's-Gravenhage, aangezien 
zij deze pensioenrechten meent zelfstandig 
te bezitten, terwijl zij in haar hoedanig
heid van echtgenote (en niet als erfge
naam) , hetzij In, h etzij buiten gemeen
schap van goederen gehuwd, bevoegd is 
haar pensioenrechten geldend te maken, in 
welke qualiteit zij niet optreedt als nage
laten betrekking; 

dat toch door de dood elke betrekking 
tussen de echtgenoten eindigt, zodat ook uit 
dien hoofde hier geen sprake is van nage
laten betrekking; 

dat r eclamante verder van mening is, 
dat het besluit van de Zuiveringscommis
sie, waarbij wijlen haar echtgenoot ontslag 

6 
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werd verleend met vervallenverklaring van 
alle rechten, geen rechtsgeldigheid kan 
worden toegekend, aangezien ontslagver
lening voor iemand, die r eeds overleden is, 
rechtens niet mogelijk is; 

dat zij stelt, dat hier kennelijk sprake is 
van détournement de pouvoir, nu het ont
slagbesluit geen enkel r echtsgevolg kan 
hebben ten aanzien van de overledene en 
dus k ennelijk bedoelll is om reclamante in 
haar vermogensrechten te treffen; 

dat het ontslagbesluit ook geen rechtsge
volg kan hebben, nu het tegen geen enkele 
persoon is gericht; 

dat niet een zuiveringscommissie, doch 
de Minister van Binnenlandse Zaken bij 
besluit van 12 Juli 1946, gelijk in de bestre
den beslissing is vermeld, nu wijlen Jhr. 
Ir. P. T. M. S., alsnog met ingang van 17 
September 1943 h eeft ontslagen met bepa
ling, dat alle rechten vervallen; 

dat de rechtsgeldigheid van h et Zuive
ringsbesluit 1945 alsmede de rechtsgeldig
heid van een op dat besluit gegronde ont
slagbeslissing van de Minister van Binnen
landse Zaken niet kan worden aangevoch
ten langs de weg van een bezwaarschrift 
bij de Pensioenraad tegen de bestreden pe
slissing; 

dat reclamante derhalve in haar bezwa
ren voor zoveel deze de rechtsgeldigheid 
van h et Zuiveringsbesluit 1945 en genoem
de beslissing van de Minister van Binnen
landse Zaken betreffen, h et beroep op dé
tournement de pouvoir van de ontslag ver
lenende ins.tantie daaronde,r begrepen, niet
ontvankelijk m oet worden verklaard; 

dat thans nog slechts moet worden on
derzocht, of het recht op pensioen van r e
clamante is begrepen onder de vervallen
verklaring van alle rechten op pensioen en 
alle andere rechten, welke de nagelaten be
trekkingen van de ontslagene krachtens 
wettelijk voorschrift of arbeidsovereen
komst zouden kunnen doen gelden; 

dat reclamante als weduwe van de ont
slagen ambtenaar in de zin der Pensioen
wet 1922, wijlen Jhr. Ir. P. T. M. S., haar 
recht op pensioen weliswaar zelfstandig 
kan geldend maken, doch dat zij deze r ech
ten slechts kan ontlenen aan haar hoe
danigheid van weduwe van die ambtenaar; 

dat uit de Pensioenwet 1922 (Staatsblad 
No. 240) onmiskenbaar blijkt, dat zowel de 
weduwe als de wezen nagelaten betrekkin
gen van de overleden ambtenaar zijn; 

dat toch artikel 43 dier wet uitdrukkelijk 
spreekt van na te laten betrekkingen, t er
wijl artikel 95, naar welk artikel in artikel 
43 wordt verwezen, omschrijft, wie onder 
die na te laten betrekkingen zijn te ver
staan, namelijk voorzover te dezen van 
belang, de vrouw met wie hij op het tijd
stip van ingang van zijn ontslag gehuwd 
is ; 

0. dat Mr. Tj. D. S. namens klaagster 
van de beslissing d.d. 2 April 1947 tijdig is 
gekomen in beroep en bij klaagschrift op 
de daarbij aangevoerde g ronden h eeft ver
zocht met vernietiging van even genoemde 

beslissing en van die van 26 Februari 1947 
te beslissen, dat klaagster pensioen zal 
blijven toegekend: 

In rechte: 
0. dat partijen verdeeld houdt de vraag 

of terecht bij de beslissing van 26 Febr .. 
1947 is verstaan, dat h et aan klaagster bij 
beslissing van 28 Maart 1944 krachtens 
de artikelen 91, le lid a, 97 le en 2e lid, 98 
en 108, le lid, der Pensioenwet 1922 S. 24(), 
toegekende pensioen van f 1400 per jaar t e 
rekenen van 18 December 1943 is verval
len; 

0. dat bij het bij de Pensioenraad namens 
klaagster ingediend bezwaarschrift tegen 
de beslissing van 26 Februari 1947 voor
meld als haar mening is te kennen 
gegeven, dat het besluit van de Zui
veringscommissie (bedoeld zal zijn de 
beslissing van de Minister van Binnen
landse Zaken van 12 Juli 1946), waarbij wij
len haar echtgenoot Jhr. Ir. P. T. M. s_ 
ontslag werd verleend ingaande 17 Dec. 
1943 uit zijn voormelde betrekking met 
vervallen verklaring van al zijn rechten 
en van die zijner nagelaten betrekkingen 
als in voormelde Ministeriële beslissing 
aangegeven, geen r echtsgeldigheid kan 
worden toegekend, zijnde bij klaagschrift 
betoogd, dat, al moge het Zuiveringsbesluit 
1945 en voormelde Ministeriële beslissing 
jegens haar echtgenoot geldigheid h ebben . 
jegens haar deze beslissing toch generlei 
rechtsgevolg heeft; 

0. dienaangaande dat bij voormelde be
slissing van de Minister van Binnenlandse
Zaken, gezien het adviei, van de Commis
sie van Advies, bedoeld in artikel 5, vierde
lid, van voornoemd besluit, overeenkomstig 
dit advies en gelet op artikel 5 van dat 
besluit, aan de op 17 D ecember 1943 over
leden echtgenoot van klaagster, Jhr. Ir. P. 
T. 1\1. S., in leven ingenieur le klasse bij 
de Duinwaterleiding te 's-Gravenhage, in
gaande 17 December 1943 ontslag is ver
leend uit deze betrekking met bepaling, dat 
a lle rechten op dadelijk of uitgesteld pen
sioen en alle andere rechten, welke hij 
krachtens wettelijk voorschrift of arbeids
overeenkomst zou kunnen doen gelden, als
mede alle rechten op pensioen en alle an
dere r echten, welke zijn nagelaten betrek
kingen krachtens wettelijk voorschrift of 
arbeidsovereenkomst zouden kunnen doen 
gelden , vervallen; 

0. dat de rechtskracht van het Zuive
r ingsbesluit 1945, gelijk deze Raad reeds 
eerder besliste, niet kan worden betwist, 
zijnde niet gebleken dat zulks door of na
mens klaagster wel is geschied; 

0. dat wel namens klaagster is betoogd, 
dat voormelde beslissing van de Minister 
van Binnenlandse Zaken jegens haar ge
nerlei r echtsgevolgen kan h ebben en deze 
beslissing, houdende een ontslag van haar 
overleden echtgenoot m et vervallen v er
klaring van r echte n, haar niet regardeert. 
vermits zij door het overlijden van haar 
echtg·enoot aanspraken heeft op h et pen
sioenfonds zowel tot 12 Juli 1946 als sedert-
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dien en dat haar rechten nid door een be
sluit jeg ens een derde, haar echtgenoot, 
kunnen worden vervallen verklaard; 

0 . dienaang·aande dat de rechtsgevolgen, 
verbonden aan voormeld g eg even ontslag 
bij de beslissing van de Minister van Bin
nenlandse Zaken van 12 Juli 1946, geno
m en overeenkomstig de bepalingen van 
h et Zuiveringsbesluit 1945, ingevolge h et 
achtste lid van a rtikel 5 van dat besluit 
h ebben vervangen de r echtsgevolgen, v er
bond en aan de vóór voormeld ontslag be
eindig ing diens tbetrekking, welke r echtsge
volgen ook betreffen het r echt op wedu
wenpensioen van klaagst er , die, gelet o p 
het bepaalde bij artikel 43 junct,) artikel 95 
der P ensioenwet 1922 S. 340. als nagelaten 
betrekking va n nu wijlen Jhr. Ir. S. moet 
worden aa ngem erkt en m et ·:velke beslis
s ing door deze Raad bij de I.J P.antwoording 
d er vraag, of !daagsters r <'chL op evenbe
doeld pensioen t er echt is v ervallen ver
klaard ingaande 17 D e,·ember 194:!. t en 
volle moet worden r ekening- g élh ouden; 

0. dat mitsdien, naar 's ri::rads oord,nl, 
bij de beslissing van 26 F ebruari 1941 lwt 
aan klaagster bij de beslissing Yan 28 Maart 
1944 toegek end weduwen pensioen t erech t 
is vervallen v erklaard m et ingang van J 8 
December 1943, zodat de bestreden beslis 
sing, waarbij de bezwa r~n van klaagster 
t eg en eerstgenoemde besliss rng zijn onge
g rond v erklaard, moet worden bevestigd; 

R echtdoende : 
B evestigt de bestreden beslissing , wa 'l.r

bij de bezwaren van kla.:i.gste.r t ege,1 de 
beslissing van 26 F·ebrua ri 1947 zijn ongtó
g rond verklaard. 

(A.B.) 

5 ,lfaart 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Vorderingsbesluit W oonruimte 
E 103 art. 1.) 

Tegenover een vordering van den 
Burgem eest er staat aan dengeen w iens 
burgerlijke r echten door de vordering 
worden aangetast, de w eg open zich t e 
wenden t ot den gewonen rechter t en 
einde dezen t e doen oordelen over de a l 
da n niet r echtmatigheid van de vorde 
ring. 

H et H of h eeft geoordeeld ( in hoger 
beroep van een vonnis in kort geding ) , 
da t de principale r echter aan de door 
den Burgem eester van den Minister 
v erkregen machtiging waarschijnlijk 
geen bet eke nis zal toelrnnnen , waardoor 
aan de vo rdering haar g ronds lag ont
valt, zulks omdat de Burgem eester bij 
zijn aanvrage om machtig ing aan den 
Minister een voor st elling van zaken 
h eeft gegeven , die zozeer a fweek van de 
juist e a a n den Burgem eest er bekende 
t oedracht, dat g eh eel onaann em elijk is, 
dat de Minister , als hij die gekend ha d, 
mach t iging zou h ebben gegeven . 

De stelling van h et cassatiemiddel, 
dat deze om standigh eid irrelevant is, 
omdat, een maal een machtig ing tot 

vordering van een pastorie gegeven, 
daarmee de onaantastbaarheid van de 
daarop gevolgde vordering vaststaat, 
kan niet worden aanvaard. Degeen toch, 
van wien gevorderd wordt, kan er zich 
t eg enover den vorderenden Burgem ees
t er m et vrucht op beroepen , dat deze 
t eg enover h em een op de evengemelde 
wijze v erkreg en machtiging niet kan 
doen g elden als de voor zijn vordering 
onmisbare sanctie van den Minister. 

D e Gereformeerde K erk te Kornhorn bin
n en het oude Synoda le ver band, gevestigd 
t e K ornhorn, eiser es tot cassatie va n een 
op 28 Mei 1947 door h et Ger echtshof te 
L eeuwarden tussen partijen gew ezen arrest, 
adv . Mr. A. E . J. N ysing h ; gepleit door Mr. 
C. J . Colijn, 

t egen : 
de Gereformeerde K erk t e Kornhorn vrijge 
maakt krachtens art. 31 R. 0 ., gevestigd te 
K ornhorn, verweerster in cassatie, adv. Mr. 
W . Bla ckstone. 

D e Ifooge R aad, enz. ; 
0 . da t uit h et bestred en a rrest voorzoveel 

thans va n bela ng , blijkt: 
da t d e verweerster - verder de vrijge

maakte K erk t e noem en - bij inleidende 
dagvaarding van 13 F ebrua ri 19 47 de eiser es 
tot cassa tie - verder de Kerk binnen h et 
verba nd t e n oem en - heeft gedaagd voor 
den President van de Arr.-Rechtbank te 
Groningen, daarbij s t ellende : 

"da t haar K erkeraad op 16 0 ct ober 1945 
heeft besloten niet la n ger m et de ander e 
Ger eformeerde K erken in Synodaal verband 
t e lev en, doch da t een groot gedeelte van 
hare gemeente, h etwelk zich niet m et dat 
besluit kon ver enigen, a fzonderlijk is gaan 
vergaderen en een nieuwe K erkeraad heeft 
gek ozen , optred ende voor de k erk binnen 
het verband, welke beweert eigena r es van 
de eigendommen va n de v rijgemaakte K erk 
t a zijn; dat de pr edikant van de vrijge
maakte kerk t engevolg e van een beroep 
naar elders, op 18 December 1946 haar 
pastorie h eeft verla t en en zij da arop een 
huisbewaarder in de pastorie h eeft ge
pla ats t, totda t haar nieuw t e ber oepen pre 
dikant de pastorie zou kunnen betrekken; 
da t beide partijen tha ns va cant zijn; da t zij 
op 7 F ebrua ri 1947 van d en Burgem eester 
van Grotegast bericht h eeft gek regen, dat 
de Minister va n Binnenlandse Zaken er 
geen bezwaar t egen h eeft, da t de burge
meester de pastorie zou vorder en voor d en 
predikant, die h et eer s t voor een van de 
beide pa rtijen een beroep za l aanvaarden, 
indien a lsda n nog geen uitspraak door den 
R echter is gedaan; da t de vrijgemaakte 
k erk, die de pastorie in h=r bezit h eeft, 
echter geen behoeft e a an .::en dergelijke 
vor dering h eeft en d en burgemeester daar
toe dan ook niet h eeft verzocht, wa t de 
t egenpa rtij blijkbaar wel heeft gedaan; da t 
de bedoelde ma chtiging van d en Minister 
een gevolg is van de onjuiste voorlichting, 
door den burgemeester , als zouden beide 
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partijen, die eigendomsrecht op de pastorie 
pretenderen, bij een dergelijke vordering 
belang hebben, aangezien de pastorie mo
menteel door een niet-predikant wordt be 
woond; dat de vrijgemaakte Kerk, waar 
ernstig rekening moet worden gehouden 
met de mogelijkheid, dat de wederpartij 
eerder een predikant zal vinden dan zij 
zelve, waardoor zij haar te beroepen predi
kant geen woning zal kunnen aanbieden, 
dus belang h eeft bij een spoedige uitspraak 
van den rechter t e dezer zake;" 

dat de vrijgemaakte Kerk op die gronden 
heeft gevorderd een voorlopig oordeel van 
den Rechter, dat zij is eigenares van de 
pastorie te Kornhorn en veroordeling van 
de wederpartij om zich te onthouden van 
alle gebruilc daarvan op verbeurte van een 
dwangsom bij niet-voldoening aan de ver
oordeling; 

dat de Kerk binnen he t verband tegen 
deze vordering heeft aangevoerd: 

,,dat de pastorie t e Kornhorn op 18 Dec. 
1946 door het vertrek van Ds. Woldringh 
naar elders, is ontruimd en toen door de 
vrijge maakte Kerk is bezet, die er een echt
paar in deed wonen; dat deze Kerk, gezien 
de k leine omvang van haar gemeente en liet 
geringe aantal candidaten voorlopig geen 
eigen predikant zal kunnen vinden; dat de 
Kerk binnen h et verband, die een predikant 
(Ds. van der Meulen) heeft beroepen, welke 
predikant het beroep thans heeft aanvaard, 
den burgemeester indertijd advies h eeft ge
vraagd over de door haar predikant te ver
krijgen woning en dat deze h eeft verklaard 
bereid te zijn de pastorie te vorderen ten 
behoeve van den predikant die het eerst een 
op hem uitgebracht beroep zou hebben aan
vaard, wat da n ook door den burgemeester 
ten behoeve van Ds. van der Meulen is ge
schied; dat de zaak niet spoedeisend was, 
omdat h et er niet toe doet, wie eigenaar 
van de pastorie is, nu de burgemeester h et 
gebruik er van heeft gevorderd en dus de 
e igendomsverklaring alleen maar van be
lang is voor de vraag, aan wie de huur zal 
moeten worden betaald, en omdat de vrlJ
gemaakte Kerk voor de pastorie op dit 
ogenblik geen predikant als bewoner heeft 
en zeker in de naaste toekomst niet zal ver
krijgen; dat de Kerkeraad van Kornhorn 
slechts met zeer kleine meerderheid tot los
making van de Kerk h eeft besloten en dat 
het grootste deel van de ge meente tegen die 
losmaking was; dat de burgemeester vol
komen juist en correct heeft gehandeld, t oen 
hij den Minister vroeg of hij mocht vorderen 
ten behoeve van dien predikant die h et eerst 
een beroep zal hebben aanvaard, t erwijl de 
burgemeester ook is gebleven binnen de 
grenzen, welke hem de Woonruimtevorde
ring heeft gesteld; dat de Kerk binnen het 
verband ten slotte met deze zaak niets te 
maken h eeft, nu niet t en haren behoeve, 
doch ten behoeve van den predikant per
soonlijk is gevorderd, zodat, gesteld dat de 
vordering voor wat de pastorie betreft, voor 
toewijzing vatbaar was, zulks aan de tegen
partij nog niet zou baten, daar zij dan geen 

vonnis tegen Ds. van der Meulen had;" 
0. da t de President bij vonnis van 24 Fe

bruari 1947 aan de vrijgemaakte K erk haar 
vordering heeft toegewezen, van oordeel : 
"dat de Burgemeester in zijn brief aan den 
Minister een misleidende voorstelling van 
den feitelijken toestand had gegeven, omdat 
hij had behoren mede te delen, dat de pasto
rie zich bevond in de feitelijke macht van 
de vrijgemaakte Kerk, die er een huisbe
waarder in bad gezet ; dat mitsdien de vor
dering van den burgemeester onrechtmatig 
was en dat, nu de m eerderheid van den 
Kerkeraad tot losmaking heeft besloten, de 
plaatselijke K erk dezelfde is gebleven en 
dat de vrijgemaakte K erk voorlopig als 
eigenares van de pastorie moet worden be
schouwd;" 

0. dat op het beroep van de Kerk binnen 
h et verband het Hof bij het thans bestreden 
arrest het vonnis van den President heeft 
bekrachtigd, n a - voor zoveel nog van be
lang - te hebben overwogen: 

,,dat de eerste grief luidt, dat de Presi
dent t en onrechte de zaak spoedeisend heeft 
geoordeeld, omdat de pastorie toch leeg 
staat en de vrijgemaakte Kerk geen predi
kant heeft en ook niet spoedig een zal krij
gen en omdat er pas, als zij een predikant 
h eeft, van "spoedeisend" kan worden ge
sproken; 

dat de vrijgemaakte Kerk stellende dat 
zij is eigenares en bezitster van de pastorie, 
alsmede dat de Burgemeester machtiging 
van den Minister had deze pastorie voor 
d en predikant, die het eerst een ber oep van 
een der partijen had aanvaard, te vorderen 
en welke machtiging op grond van onjuiste 
voorlichtingen zou zijn verkregen, er alle 
belang bij had ter bescherming van haar 
bedreigde rechten op de pastorie zo spoedig 
mogelijk een voorlopige beslissing t e dien 
aanzien uit te lokken en zij zich dan ook te
recht tot dat doel tot den President in kort 
geding heeft gewend; 

dat de tweede g rief klaagt, dat de Kerk 
volkome n ten onrechte in h et geding is be
trokken, aangezien de Burgemeester niet 
ten name en ten behoeve van haar heeft ge
vorderd, doch ten behoeve van Ds . van der 
Meulen, maar dat deze niets h eeft te maken 
met een eventuele uitspraak van den Pre
sident tussen partijen en dat deze door een 
dergelijke uitspraak ook nooit uit de pasto
rie zou kunnen worden verwijderd, terwijl 
zij als derde grief aanvoert, dat de Presi
dent ten onrechte de vordering van den 
Burgemeester onrechtmatig heeft geoor
deeld, omdat deze geen blaam treft, immers 
de Minis ter naar waarheid door hem is in
gelicht en de vordering bovendien recht
matig is gedaan, nu zulks geschiedde voor 
iemand die zich in Kornhorn had te vesti
é·en, die daar dus een woning moest hebben 
en voor wien een woning is gevorderd, om
dat er geen andere beschikbaar was; 

dat het Hof eerst de derde grief zal onder
zoeken en te dien aanzien overweegt: 

dat door het schrijven van den Burge
m eester aan d en Minister d.d. 21 Januari 
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1947, hetwelk evenals liet antwoord van den 
Minister d.d. 3 Februari 1947 in 't geding is 
en naar inhoud tussen partijen in confesso, 
de indruk wordt gevestigd, dat een derde 
- buiten enig verband met een van de beide 
partijen ~ in de pastorie was gezeten, bij 
wiens ontruiming in verband met een nieuw 
te beroepen predikant beide partijen het 
grootste belang hadden en dat de beste op
lossing· ter bewerkstelliging van die ontrui
ming zoude zijn - nu beide gemeenten mo
menteel vacant zijn - dat de pastorie werd 
gevorderd ten behoeve van den predikant, 
die het eerst een beroep van een der partijen 
heeft aanvaard, ongeacht welke partij dat 
zou zijn en met voorbehoud van a lle r echten 
van beide partijen; 

dat echter in werkelijkheid de vrijge
m aakte Kerk gedurende den tijd, dat de 
Kerk geen nieuwe predikant had, een huis
bewaarder tot toezicht en bewaking in de 
bedoelde pastorie had geplaatst, die - geiijk 
uit het geproduceerde desbetreffende con
tract blijkt - die pastorie met de zijnen on
middellijk, althans binnen twee dagen, na
dat de K erk dat verlangde, voor den nieu
wen predikant moest ontruimen; 

dat het nu geh eel onaannemelijk is, dat 
de Minister, als hij zulks ha d geweten, 
machtiging tot vorderen zou hebben ver
leend, te meer, waar door deze machtiging 
voornamelijk de K erk binnen het verband 
werd gebaat, daar de vrijgemaakte Kerk 
de pastorie in haar bezit had en aan den 
Minister bovendien niet was medegedeeld 
- een omstandigheid, waarvan de Burge
meester w el op de hoogte was -, dat de ge
meente van de Kerk binnen het verband 
veel groter was dan die, welke zich bij de 
meerderheid van den Kerkeraad van de 
oorspronkelijke Kerk te Kornhorn had aan- · 
gesloten en welke de vrijgemaakte Kerk 
vormde en dus de Kerk binnen h et verband 
verreweg de gunstigste kans had het eerst 
met het beroepingswerk te zullen slagen ; 

dat dus naar 's Hofs oordeel het consent 
van den Minister is verkregen na inlichtin
gen, welke niet in voldoende mate het juiste 
licht op het plaatselijk conflict hebben ge
worpen, in elk geval de Minister niet met 
volledige kennis van zaken heeft kunnen 
beslissen, zodat het Hof verwacht, dat de 
principale rechter geneigd zal zijn aan die 
machtig ing van den Minister geen bete
kenis toe te kennen, waardoor aan de vor
dering van den Burgemeester d.d. 13 Febr. 
1947, krachtens welke de pastorie moest 
worden ter beschikking gesteld ten be hoeve 
van den predikant van de Kerk binnen het 
verband, haar noodzakelijke grondslag ont
valt ; 

dat mitsdien naar 's Hofs voorlopig oor
dee l de derde grief is ongegrond en waar uit 
h et bovenoverwogene volgt, dat bedoelde 
vordering van den Burgemeester derhalve 
niet aan een eventuele uitspraak van den 
Rechter in kort geding in den weg behoeft 
te staan, ook de tweede grief als ongegrond 
zal moeten worden verworpen;" 

0. dat de Kerk binnen het verband het 

arrest aanvalt met de navolgende middelen 
van cassatie: 

Primair: S. of v. t . van de artt. 168 
Grondwet, 20 ·R. O., 48, 56, 59, 134, 289, 291, 
295, 332, 335, 343, 347, 348, 349, 353 Rv., 625, 
626, 627, 628, 629, 1954 B. W., 1, 2, 3, 5, 6, 7, 
8, 9, 13 Vordering besluit Woonruimte en 
van de eerste richtlijn, zoals die is vastge
steld op 3 Juli 1946 door den Minister van 
Binnenlandse Zaken (Neder!. Staatscourant 
van 16 Juli 1946 no. 137), door in deze zaak 
t a overwegen a ls voormeld ; 

t en onrechte: 
omdat de rechter slechts de bevoegdheid 

beeft de door den Burgemeester verrichte 
vordering aan de door den Minister ver
strekte richtlijnen te toetsen, welke richt
lijnen in dit verband bepalen , dat de Bur
gemeester eerst na van den Minister ver
kregen machtiging gerechtigd is een pasto
rie t e vorderen, 

weshalve de rechter in casu de bevoegd
heid had, t e onderzoeken · of inderdaad de 
machtiging tot vordering van de onder
havig e pastorie was verleend, maar niet, 
wat h et Hof wel h eeft gedaan, om na t e 
gaan of de machtiging zelf terecht is ver
leend, 

w elke stelling medebrengt: 
dat het Hof ten onrechte van oordeel is 

geweest, dat h et belang van verweerster 
een on verwijlde voorziening bij voorraad 
vorderde, daar de door v erweerster in cas
satie gestelde en door h et Hof aan zijn af
wijzing der eerste grief ten grondslag ge
legde omstandigheid, dat de machtiging op 
grond van onjuiste voorlichtingen zou zijn 
verkregen, niet ter beoordeling van den 
rechter staat en derhalve niet ter zake die
nende is; 

dat het Hof ten onrechte verwachtte, 
daarbij de derde grief afwijzende, dat de 
principale r echter geneigd zou zijn aan 
's Ministers machtiging geen betekenis toe 
te k ennen; 

dat de door het Hof gegeven gronden voor 
de afwijzing van de tweede grief niet in 
stand kunnen blijven; 

Subsidiair: S. of v . t. van de zelfde ar
tikelen als in h et primaire middel aange
haald, door t e overwegen omtrent de 2de 
grief a ls voormeld, ten onrechte, omdat deze 
grief in het midden laat of de vordering 
van den Burgemeester in den weg staat aan 
een rechterlijke uitspraak en uitgaat van 
de opvatting, dat, wat er ook moge zijn van 
deze vraag, in ieder geval aan Ds. van der 
Meulen, ten behoeve van wie de pastorie 
gevorderd is en die dèrhalve de beweerde 
rechten van verweerster in cassatie op deze 
pastorie bedreigt, een r echterlijke uitspraak 
in het onderhavige tussen partijen bestaan
de geschil niet kan worden tegengeworpen; 

weshalve het Hof ten onrechte de door 
deze grief in het midden gelaten vraag wel 
beeft behandeld en de grief zelf ten on
rechte niet heeft behandeld, althans uit het 
oog heeft verloren, dat, waar niet ten be
hoeve van eiseres, doch van Ds. van der 
Meulen persoonlijk is gevorderd, een uit-
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spraak in kort geding als gevorderd en toe
gewezen, tegenover eiseres niet hào. mogPn 
plaats vinden; 

0. omtrent het primair.e middel: 
dat het Vorderingsbesluit Woonruimte, 

zoals het is gewijzigd bij de wet van 11 Mei 
1946 G 123, den burgemeester de bevoegd
heid geeft tot vordering van woonruimte 
ten behoeve van burgerpersonen, die deze 
naar zijn oordeel dringend behoeven met 
inachtneming van ter zake door den Minis
ter van Binnenlandse zaken gegeven voor
schriften of richtlijnen; 

dat deze Minister op 3 Juli 1946 richt
lijnen h eeft vastgesteld, gepubliceerd in 
de Staatscourant van 16 Juli 1946 no. 137, 
onder meer inhoudende, dat tqt vordering 
van pastorieën niet mag worden overge
gaan dan nadat machtiging van den Mi
nister zal zijn gevraagd en verkregen; 

dat tegenover een vordering van den bur
gemeester aan dengene, wiens burgerlijke 
r echten door de vordering van woonruimte 
worden aangetast, de weg openstaat zich te 
wenden tot den gewonen rechter ten einde 
dezen te doen oordelen over de al dan niet 
rechtmatigheid van de vordering; 

dat, terwijl in het algemeen het beleid op 
het stuk van de vordering van woonruimte 
aan den burgemeester is overgelaten, de 
richtlijnen door den eis van 's Ministers 
machtiging een bijzonderen waarborg in het 
leven hebben geroepen ten opzichte van de 
vordering van pastorieën met het oog op 
de bijzondere belangen, welke daarbij in het 
spel zijn; 

dat het Hof te dezen heeft vastgesteld, dat 
de burgemeester bij zijn aanvrage om mach
tiging aan den Minister een voorstelling 
van zaken heeft gegeven, die zozeer afweek 
van de juiste aan den burgemeester beken
de toedracht, dat geheel onaannemelijk is, 
dat de Minister, als hij die gekend had, 
machtiging tot vordering zou hebben ge
geven; 

dat het middel stelt, dat deze omstandig
heid irrelevant is, omdat. eenmaal een 
machtiging tot vordering van een pastorie 
door den Minister gegeven, daarmee de on
aantastbaarheid van de daarop gevolgde 
vordering vaststaat; 

dat deze stelling niet kan worden aan
vaard; 

dat toch degene, van wien gevorderd 
wordt. tegenover den vorderenden burge
meester er zich met vrucht op kan beroepen, 
dat deze tegenover hem een op de evenge
melde ·wijze, verkregen machtiging niet k an 
doen gelden als de voor zijn vordering on
misbare sanctie van den Minister; 

dat het primaire middel dus is ongegrond; 
0. omtrent het subsidiaire middel: 
dat het middel voorbijziet, dat de eis in 

kort geding van de vrijgemaakte kerk zich 
niet richtte tegen de vordering van den 
burgemeester, welke ook bij het uitbrengen 
van de inleidende dagvaarding op 13 Febr. 
1947 aan die kerk niet bekend was, doch 
tegen h et optreden van de kerk binnen het 

verband en de van haar dreigende rechts
schennis; 

dat bij de beoordeling van de eerste in 
hoger beroep aangevoerde grief het Hof 
heeft beslist - een beslissing, welke dit 
middel niet aantast -, dat de vrijgemaakte 
Kerk er alle belang bij had ter bescherming 
van haar bedreigde rechten een voorlopige 
voorziening uit te lokken; 

dat bij de tweede grief van de zijde van 
de kerk binnen het verband ti)!l beroep was 
gedaan op 's burgemeesters vorfü,ring, ten 
betoge, dat daardoor dit belang was komen 
te vervallen, immers Ds. van der MeulP.n, 
te wiens behoeve was gevorderd, door een 
uitspraak tegen die kerk niet kon worden 
gedeerd; 

dat dit verweer geheel is weerlegd door 
's Hofs - bij het primaire middel vergeefs 
aangetast - oordeel, dat de burgemeester 
deze vordering niet vermocht door te zetten, 
zodat zij niet aan een uitspraak in kort ge
ding tegen de kerk in het verband in den 
weg kon staan ; 

dat derhalve ook dit middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt eiseres tot cassatie in de kos

ten op de7.e voorziening gevallen. (Salaris 
f 450) . 

Conclusie Proc.-Gen. Berger: 

Het primaire middel gaat uit van de 
juiste stelling, dat de rechter de bevoegd
heid heeft de door de Burgemeester ver
richte vordering van woonruimte te toet
sen aan dP. richtlijnen, door de Minister 
van Binnenlandse Zaken verstrekt inge
volge artikel 1 van het Vorderingsbesluit 
Woonruimte, zoals dit luidt na de wijzi
ging bij K. B. van 26 September 1945 
Stbl. F 210 en de aanvulling bij de Wet 
van 11 Mei 1946 Stbl. G 123 (v.g. de M. v. 
A. bij het ontwerp van laatstgenoemde 
Wet, Bijl. Hand. 2e Kamer 1945/46-150 No. 
5 blz. 1). Voor het onderhavige geval be
tekent dit, dat de rechter bevoegd was om 
na te gaan, of inderdaad, overeenkomstig 
het daaromtrent bepaalde in de eerste van 
de Ministeriële richtlijnen, opgenomen in 
de Nederlandse Staatscourant van 16 Juli 
1944 No. 137, door de Minister machtiging 
tot h et vorderen van de onderhavige pasto
rie was verleend. Dit was bier het geval. 
Het Hof stelt echter tevens vast, dat die 
Ministeriële machtiging door de Burge
meester was gevraagd en verkregen op 
grond van onjuiste en onvolledige inlich
tingen, welke door de Burgemeester aan 
de Minister waren verstrekt in voege, als 
hierboven onder de feiten vermeld, en wel
ke waren van zodanige aard, dat het, naar 
het Hof eveneens feitelijk vaststelt, geheel 
onaannemelijk is, dat de Minister, als hij 
van de juiste verhoudingen op de hoogte 
ware gesteld, de machtiging zou hebben 
verleend. In verband hiermede wordt nu 
bij h et middel aan het Hof verweten, dat 
het zoude hebben nagegaan, of de mach
tiging zelf terecht is verleend, waarmede 
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kennelijk bedoeld wordt, dat het Hof hier
<loor t en onrechte zoude zijn getreden in 
een beoordeling van het beleid der admini
stratie. 

Het wil mij echter voorkomen , dat het 
middel, aldus beschouwd, de beslissing van 
net H of niet geheel juist opvat. Wanneer 
toch h et Hof op g rond van de onjuiste en 
o nvolledige gegevens van de Burgemeester 
van oordeel zegt t e zijn, dat de rechter in 
het bodemgeschil geneigd zal zijn aan de 
1.V[achtiging van de Minister "geen beteke
nis toe te kennen", dan raakt dit oordeel 
blijkbaar niet h et beleid van de Minister, 
<lie de machtig ing verleende op g rond van 
<le h em door de Burgemeester verstrekte 
gegevens, doch veeleer de handelwijze van 
<le Burgemeester, die, hoewel h et hem be
kend kon zijn, dat de pastorie zich in h et 
bezit bevond van verweerster, dat deze die 
a mbtswoning tijdelijk, in afwachting van 
een door haa r te beroepen nieuwe predi
kant, door een huisbewaarder deed bewo
nen, en dus, t er huisvesting van een door 
naar te beroepen nieuwe predikant, geen 
behoefte had aan een vordering van Over
h eidswege, niettemin, bij het vragen van 
's Ministers machtiging, een zodanige voor
stelling van zaken gaf, dat daaruit wel 
moest worden afgeleid, dat beide partijen 
bij zodanige vordering gelijk belang had
den, en vervolgens van de, op deze on
juiste voorstelling gegronde, machtig ing 
gebruik maakte om de pastorie te vorderen 
ten behoeve van de door eiseres beroepen 
predikant. 

Het wil mij voorkomen, dat de beoor
deling van een en a nder inderdaad betreft 
niet enk el de doelmatigh eid, doch wel de
gelijk ook de r echtmatigheid van 's Bur
gem eesters vordering, wijl immers op 
grond van gemelde feiten door de rechter 
zoude kunnen worden geoordeeld, dat de 
Burgemeester, op grond van de onder deze 
omstandigheden verkregen machtig ing vor
derende, geacht zou moeten worden te 
nebben gehandeld in strijd met de zorg
vuldigheid. wPlke h P.m bij de uitoefening 
van zijn overheidstaak in h et maatschap
pelijk verkeer ten aan zien van de belangen 
van verweerster m et betrekking tot de 
pastorie betaamde. Wellicht ten overvloede 
moge ik nog opmerken dat - de gëerde 
pleiter voor verweerster vestigde hierop de 
aandacht - het beginsel, dat h ij, die van 
een machtiging gebruik maakt, terwijl hij 
weet, dat zij niet op g rond van juiste gege
vens is verkregen, onrechtmatig handelt 
jegens degeen, in wiens belang de mach
tiging is voorgeschreven, ook wettelijk uit
<lrukking h eeft gevonden in de bepaling 
van het laatste lid van a rt. 461 B . W ., ter
wijl een enigszins vergelijkbare figuur valt 
aan te wijzen in de op volledige of on
juiste gegeven verleende décharge (H. R. 
17 Juni 1921 W. 107 40, N. J. '21- 737 Deen/ 
Perlak en H. R. 20 Juni 1924 W. 11259 
N. J. '24 - 1107. Truffino). 

Het wil mij dan ook voorkomen, dat het 
Hof, zonder sch ending of verkeerde toe-

passing van een der bij h et middel aange
haalde wetsbepalingen, kon verwachten, 
dat de rechter t en principale geneigd zoude 
zijn, aan de machtiging van de Minister te 
dezen geen betekenis toe te k ennen , het
geen medebrengt, dat het H of de door ver
weerster in kort geding aanhangig ge
maakte zaak t erecht spoedeisend h eeft ge
oordeeld en evenzeer t erecht de tweede 
appèlgrief van eiseres h eeft afgewezen. Ik 
houd daarom dit primaire midclel voor on
gegrond. 

Voor het geval Uw Raad zich hiermede 
mocht kunnen verenigen, bespreek ik het 
subsidiaire middel, hetwelk ik even eens 
zoude willen afwijzen. Ik meen toch, dat 
daarbij uit h et oog wordt verloren, dat bij 
de oorspronkelijke vordering van verweer
ster , ter staving van haar spoedeisend ka
rakter, terecht beroep werd gedaan op de, 
verweerster onmiddellijk, immers voordat 
de r echter te dezen uitspraak zoude h eb
ben gedaan , bedreigende, vordering van de 
pastorie ten behoeve van een predikant 
der wederpartij, t en gevolge waarvan aan 
verweerster de mogelijkheid zoude wor:,den 
ontnom en om een door haar te beroepen 
predikant in de, in haar bezit zijnde, pasto
rie te huisvesten. Ware de daarna in feite 
gevolgde vordering van de Burgemeester 
rechtmatig geschied, dan zoude inderdaad 
het spoedeisend karakter aan de vordering 
van verweerster zijn ontvallen, t erwijl 
daarentegen de mogelijkheid, dat 's Burge
m eesters vordering in weerwil van de ver
leende ministeriële machtiging onrechtma
tig zoude worden bevonden, h et belang 
van verweerster bij een onmiddellijke voor
ziening ter zake, als door haar gevorderd, 
ongerept liet. 

Mitsdien van oordeel, dat geen van beide 
middelen tot het beoogde gevolg zal kun
n en leiden, concludeer ik tot verwerping 
van het beroep, met veroordeling van 
eiseres tot cassatie in de daarop gevalh>n 
kosten. (N. J.) 

8 Maart 1948, KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 19 20 art. 51.) 

Appellant heeft in 1944 en 1945 meer
malen anonieme brieven geschreven aan 
Duitse en andere insta nties, waarin hij 
handelingen vermeldde, in strijd m et de 
door de Duitsers of hun handlangers 
genom en maatregelen en personen 
noemde, die in strijd daarmede handel
den. Derhalve heeft hij zich zodanig ge
d ragen, dat zijn herplaatsing bij het on
derwijs niet wenselijk is en is zijn 
wachtgeld terecht vervallen verklaard. 

Wij WILHELMINA, enz. ; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door J. W. de Bock te Grotegast, tegen de 
beschikking van Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 18 
September 1947, no. 20493 W, Afdeling L.O., 
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waarbij zijn wachtgeld met ingang van 1 
D ecember 1944 is vervallen verklaard met 
toepassing van het zevende lid van art. 51, 
juncto art. 125, tweede lid, der Lager-On
derwijswet 1920 ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 
18 Februari 1948, No. 1859(1947); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
1 Maart 1948, No. 20258 W., afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat Onze Minister bij zijn evenvermelde 
beschikking beéft overwogen, dat J. W. de 
Bock in de bezettingstijd in ernstige mate 
is te kort geschoten in het betrachten van 
de juiste houding in verband met de bezet
ting, zodat zijn herplaatsing bij het onder
wijs niet wenselijk is; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hem of zijn gezin sedert 1 December 1944 
geen enkele uitkering uit enige openbare 
kas is verstrekt, of wachtgeld is uitgekeerd 
- zulks in tegenstelling met andere ge
vallen -, zodat hij en zijn gezin in zeer 
kommervolle omstandigheden verkeren en 
van noodzakelijke inkomsten verstoken zijn 
en in deze omstandigheden de intrel~king 
van het wachtgeld met terugwerlcende 
kracht als zeer onbillijk gevoelen; w'lshalve 
hij verzoekt, de beschikking van de Minister 
alsnog te vernietigen en hem van 1 Decem
ber 1944 af opnieuw in het genot van wacht
geld t e willen stellen; 

0. dat op grond van de nader op verzoek 
van de Afdeling van de Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, ingewon
nen inlichtingen a ls vaststaande moet wor
den aangenomen, dat de appellant in het 
laatst van 1944 en het begin van 1945 meer
malen anonieme brieven b eeft geschreven 
aan Duitse en andere instanties, waarin hij 
handelingen vermeldde, welke in strijd wa
ren met de door de Duitsers of bun hand
langers genomen maatregelen, en personen 
noemde, die in strijd daarmee handelden, 
onder meer door te schrijven aan de N.S.B.
er P. obacb te Doezum, dat bij de gemeen
tesecretaris te Grotegast een onderduiker 
thuis was, en aan de Sicberbeitspolizei te 
Groningen, dat een bepaalde Hunzeboot, va
rende naar Amsterdam, clandestien levens
middelen vervoerde; 

dat mitsdien met Onze Minister moet wor
den geoordeeld, dat de appellant zich zoda
nig heeft gedragen, dat zijn herplaatsing bij 
het ondei·wijs niet wenselijk is; 

dat het wachtgeld van de appellant der
halve terecht op grond van art. 51, lid 7, der 
Lager-Onderwijswet 1920 vervallen is ver
klaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

8 Maart 1948. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht 's-Gravenbage. (Amb
tenarenwet 1929 art. 1; Eerste Uitvoe
ringsbesluit Wet rechtsherstel over
heidspersoneel art. 6.) 

Iemand, die is benoemd tot tijdelijk 
klerk op arbeidscontract t er secretarie 
ener gemeente, moet worden aange
merkt als ambtenaar in de zin der Amb
tenarenwet 1929, aangezien de indienst
neming op arbeidscontract t e r gemeen
te-secretarie slechts kan plaats vinden 
door het sluiten van een arbeidsover
eenkomst, hetgeen i.c. achterwege is ge
bleven. 

ln mindering mag niet worden ge
bracht een bedrag wegens genoten kost 
en inwoning, aangezien art. 6, 4e lid, van 
het E.U.B. spreekt van de geldelijke in
komsten, waarmede het vrije genot van 
kost en inwoning niet kon worden ge
lijkgesteld. 

Een inkomste van f 60 per maand, 
waarop f 45 per maand in mindering 
wordt gebracht wegens voeding enz., 
moet voor de volle f 60 als in·komste 
gerekend worden. 

M. K. van Dijke, wonende te D elft, klager, 
tegen: 

het College van B. en W. van Lopik, ver
weerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Wat de feiten betreft: 
0. dat verweerder, gezien het verzoek van 

klager wonende te Delft, dd. 7 Mei 1947 om 
herziening van h et ontslag, om toekenning 
der schadeloosstelling, bedoeld in art. 9· der 
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
en regeling der rechtspositie overeenkom
stig de bepalingen bij of krachtens de wet 
gesteld, bij besluit van 28 Aug. 1947 op de 
daarbij aangevoerde gronden en berekenin5 
beeft besloten: 

,,le. Het besluit van 7 Juli 1944, nr. 
2265/43 waarbij aan Mattheus Karel van 
Dijke, geboren op 25 Nov. 1923, thans wo
nende te Delft, ontslag was verleend als 
tijdelijk ambtenaar ter gemeente-secretarie 
der gemeente Lopik, in te trekken. 

2e. Aan Mattheus Karel van Dijke voor
noemd, met ingang van 6 Mei 1945 eervol 
ontslag te verlenen als ambtenaar ter se
cretarie op arbeidscontract. 

3e. De schadeloosstelling van Mattheus 
Karel van Dijke voornoemd, te bepalen op 
netto f 209.16 + f 141 of in totaal f 350.16. 

4e. Dit besluit te doen toekomen aan be
langhebbende en in afschrift aan de Pen
sioenraad."; 

0. dat klager tijdig tegen voormeld be
sluit beroep beeft ingesteld en onder aan
voering, bij zijn daartoe strekkend klaag
schrift en aanvullend klaagschrift, dat ten 
onrechte op de hem toekomende schade
loosstelling in mindering is gebracht over 
1944, wegens genot van vrije kost en inwo
ning, een bedrag van f 188.33 en over 1945, 
wegens genoten voeding en soldij, een be-
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drag van f 250, beeft gevorderd vernietiging 
der beroepen beslissing voor zover in het 
dictum onder 3e is vermeld met bepaling, 
dat verweerder het bedrag der hem toeko
mende schadeloosstelling alsnog zal bepa
len : voor 1944: op f 435.56 en voor 1945 : op 
f 416.67 onder aftrek van de t erzake van 
deze uitkeringen verschuldigde loonbelas
ting; 

In rechte: 
0. dat klager blijkens schriftelijke ar

beidsovereenkomsten van 15 Sept. 1942 in
gaande 1 Sept. 1942 in dienst is getreden 
van de gemeenten Lopik, Willige Langerak 
en Jaarsveld om "als ambtenaar op arbeids
contract werkzaam te zijn", bij besluit van 
29 Maart l!J43 van de burgem eester der ge
meente Lopik, zulks in verband met de sa
m envoeging der gemeenten Lopik, Willige 
Langerak en Jaarsveld tot de nieuwe ge
m eente L opik ingaande 1 Jan. 1943 eervol 
is ontslagen als tijdelijk 3e ambtenaar ter 
secretarie dei- voormalige gemeenten Jaars
v eld, Lopik en Willige Langerak en bij be
sluit van dezelfde datum en dezelfde burge
m eest er m et ingang van 1 Jan. 1943 is be
noemd tot tijdelijk klerk op arbeidscontract 
t er secretarie der (nieuwe) gem eente Lopik 
en t en slotte bij besluit van dezelfde burge
m eester van 7 Juli 1944 ingaande 10 Juli 
1944 eervol is ontslagen op zijn verzoek. 
welk verzoel{ zijn g rond vond in de houding 
van klager t egenover de bezetting; 

0. dat klager op grond van h et voormeld~ 
aanstellingsbesluit van 29 Maart 1943, het
welk niet is een schriftelijke arbeidsover- ' 
eenkomst, sinds 1 Januari 1943 moet worden 
aangemerkt als een ambtenaar in de zin van 
art. 1 der Ambtenarenwet 1929, waaraan 
niet kan afdoen, dat klager in dat besluit 
wordt benoemd tot "tijdelijk klerk op ar
beidscontract ter secretarie" v ermits de in
dienstneming op arbeidscontract t er ge
meentesecretarie slechts kan plaats vinden 
door het sluiten van een arbeidsovereen
komst, hetgeen in casu achterwege is ge
bleven; 

0. dat klager bijgevolg ontvankelijk is in 
zijn beroep ; 

0. dat tussen partijen slechts geschil be
staat over h et bedrag der klager toekomen
de schadeloosstelling, zodat, nu h et Gerecht 
ook niet is geblek en, dat h et beroepen be
sluit overigens strijdt met de toepasselijke 
algemeen v erbindende voorschriften, het 
geschilpunt nader dient t e worden onder
zocht; 

0 . dienaan gaande , d·a t klage r a,,an zijn on
derduikadres te Steenbergen van 10 Juli 
1944 tot 20 November 1944 kost en inwoning 
h eeft genoten en daarvoor geen vergoeding 
h eeft betaald en gedurende h et tijdvak Z 
D ecember 1944 tot en met 11 Mei 194-5 bij 
het toenmaals geheten Regiment Stoottroe
pen Brabant een bruto bedrag gen oot van 
f 60 per maand, waarvan werd ingehouden 
f 45 per maand voor voeding enz. en een
maal f 2.07 voor loonbelasting ; 

O. dat verweerder t er zake van de door 
klager t e Steenbergen genoten kost en in-

woning van het bedrag der door klager ge
derfde inkomsten h eeft afgetrokken een be
drag van f 188.33, evenwel ten onrechte, im
mers in strijd met art. 6, lid 4, aanhef van 
het Eerste Uitvoeringsbesluit der W et 
r echtsherstel overheidspersoneel 1946, lui 
dende: 

,.In mindering worden gebracht de gelde
lijke inkomsten, gen oten: 

a . uit . ... . . enz." 
vermits h et vrije genot van kost en inwo
ning niet gelijk t e stellen is m et geldelijke 
inkomsten; 

0. dat klager t evens meent, dat niet voor 
aftrek in aanmerking komt h etgeen hij bij 
de Stoottroepen h eeft ontvangen, deels niet 
omdat daarin zijn begrepen inkomsten, in 
natura gelijk voeding, anderdeels niet om
dat hij met die indiensttreding niet beoogde 
de vestiging van een burgerrechtelijlrn 
dien s tverhouding, waarin hem, tot zijn le
vensonderhoud, een bepaald arbeidsloon als 
equivalent voor de door h em te presteren 
arbeid zou worden uitbetaald ; 

0. dat evenwel blijkens de opgave ver
strekt door h et Afwikkelingsbureau Stoot
troepen klager f 60 per maand bruto genoot, 
zijnde derhalve een inkomste in geld, waar
aan niet afdoet, dat daarvan f 45 per maand 
werd ingehouden wegens de aan klager v er
strekte voeding enz.; 

0. dat die geldelijke inkomsten ook moe
ten worden geacht te zijn genoten ter zak e 
van klagers dienst doen bij de Stoottroepen, 
derhalve uit arbeid van klager, welke hij 
heeft kunnen v errichten als gevolg van het 
niet vervullen van zijn dienst bij de ge
m eente, zijnde van geen belang, of die ar
beid al dan niet krachtens een burgerrech
telijke dienstverhouding is ve rricht; 

0 . dat voormeld Afwikkelingsbureau te
vens h eeft bericht, dat het R egiment Stoot
troepen Brabant op 12 Mei 1945 Koninklijke 
Landmacht werd, zodat h et Gerecht in te
genstelling in zoverre m et de m ededeling 
van klager, aanneemt, dat klager tot 6 Mei 
1945 niet was te beschouwen als militair in 
de zin der wet en niet behoorde tot de Ko
ninklijke Landmacht, a ls bedoeld in art. 1 
van h et Koninklijk besluit van 5 September 
1944 (Stbl. E 62); 

0. dat verweerder mitsdien t erecht heeft 
toegepast aftrek wegens klagers inkomsten 
bij de Stoottroepen, waarvan h et bedrag 
echter blijkens de gedingstukken niet op 
f 250 gelijk verweerder deed, doch op f 308 
moet worden gesteld ; 

0. dat v erweerder ten onrechte de voren
bedoelde aftrek van f 188.33 h eeft toegepast, 
zodat de beroepen beslissing en de daarin 
opgenomen berekening in zoverre behoort 
t e worden nietig verklaard, en uitspraal1: 
moet worden gedaan als volg t : 

Rech tdoende: 
Verklaart nietig h et onder 3° bepaalde in 

h et dictum der beroepen beslissing en de 
daaraan t en grondslag liggende berekening; 

Bepaalt :.iat verweerder overeenkomstig 
art. 4, 1<> lid, A, sub c, der W et rechtsh erstel 
overh,;Idspersoneel 1946, aan klager dient 
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toe te kennen een schadeloosstelling, waar
bij een aftrek wegens genoten inkomsten 
wordt toegepast van f 308. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

8 Maart 1948. UITSPRAAK van h et Amb
tenarengerecht 's-Gravenhage. (Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
art. 4, l e lid, sub A) . 

Een besluit, houdende, dat aanteke
ning wordt genomen, dat h et dienstver
band, wegens het neerleggen van de 
arbeid, is geëindigd, vertoont zodanig 
subtiel verschil m et een ontslagbesluit, 
dat het voor de toepassing dezer wet als 
een ontslagbesluit moet worden aange
merkt. 

Ook al berust h et bezettingsontslag 
op een buiten de bezetting gelegen 
grond, de gemeente kan er niet mede 
volstaan de gewezen ambtenaar een 
nieuwe ontslagbesluit in het uitzicht te 
stellen, zo hij daarop prijs stelt, doch 
behoort een dergelijk besluit te geven. 

T. A. van Ingen, wonende te 's-Graven
hage, klager, 

tegen: 
h et college van Burgem eester en Wethou
ders van 's-Gravenhage, verweerder . 

Het Ambtenarengerecht enz.; 
Wat de feiten betreft : 
0. dat klager de volgende op 2 October 

1947 gedagtekende brief van verweerder 
heeft on vangen: 

,,Betr. r echtsherstel. 
Naar aanleiding van Uw op 4 Juni 1947 

ingekomen verzoek als bedoeld in de 
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946, 
strekkende tot h e rziening van h et U tij
dens de bezetting verleend ontslag, delen 
wij U h et volgende m ede : 

Bij besluit van de toenmalige Burgemees
t er, waarnem ende de taak van Burgemees
t er en Wethouders van 14 April 1944, Corr. 

o. 130604, afd. , is aantek ening ge-
n om en, dat ger ek end te zijn ingegaan 28 
Maart 1944 Uw di enstverband weg·ens het 
n eerleggen van de arbeid is geëindigd. Zo
als ü b ek end is, is hiertoe besloten, omdat 
d e controle rend geneeskundige van de G e 
m eentelijke-Geneeskundige- en Gezond
h eidsdienst U b ij contröle op Uw ziekmel
din g· van 28 Maart 1944, niet arbeidsonge
s chikt bevond en beslis te, dat U op die 
zelfde dag Uw werkzaamheden beh oo rde te 
hervatten. Hieraan h eeft U geen gevolg 
g-eg·even. 

Evenmin h eeft U gebruik gemaakt van 
Uw bevoegdheid om overeenkomstig h et 
W erkliedenreglem ent 1911, t egen deze be
slissing binnen 4 weken beroep in t e stel
len. Uw ontslag h eeft derhalve op normale 
wijze plaats gehad op een buiten de bezet
ting gelegen grond. 

Krachtens art. 4, l e lid, onder A van bo
vengenoemde wet leidt h erziening van ont-

slag, indien dit in feite op een buiten de 
bezetting gelegen grond is verleend, tot 
ontslag va:n de betrokkene door h et inge
volge de geldende wettelijke bepalingen be
voegd gezag, met ingang van de dag, waar
op het tijdens de bezetting verleende ont
slag is ingegaan. 

Het komt dus hierop neer, dat wij een 
nieuw besluit kunnen nemen, waarbij U 
m et ingang t e r ekenen van 28 Maart 1944, 
op dezelfde gronden ontslag uit Uw be
trekking wordt verleend. Voor schadeloos
stelling en regeling Uwer rechtspositie 
kunt U echter niet in aanmerking komen. 

Indien U prijs stelt op een nieuw ont
slagbesluit, zullen wij U dit op Uw verzoek 
doen toekomen." 

0. dat klager naar aanleiding van voor
m elde brief tijdig beroep h eeft ingesteld en 
op de bij zijn daartoe strekkend klaag
schrift en verbeterd klaagschrift aange
voerde gronden kennelijk h eeft bedoeld te 
vorderen schadeloosstelling en r egeling zij
n e r r echtspositie als bedoeld in de Wet 
rechtshe rstel overheidspersoneel 1946; 

0. dat door de vordering van klager me
de aan h et oordeel van h et Gerecht is on
derworpen de in h et aangevallen besluit 
vervatte weigering - zij h et een voorlo
pige - om tot herziening ingevolge de W et 
rechtshe rstel overheidspersoneel 1946 over 
t e gaan; 

0 . dat vanwege verweerder de volgende 
contra-memorie is ingediend: 

"Formeel is klagers beroep gericht t egen 
de voorlopige beschikking van Burge
meester en W e thouders op zijn op 4 Juni 
1947 ingediende aanvrage om rechtsherstel 
krachtens de Wet R echtsherstel Overheids
personeel 1946. Uit de overgelegde stukken, 
in h et bijzonder uit h et op de inventaris
lijst onder 4. vermelde - waarnaar kort
heidshalve moge worden verwezen - kan 
Uw Ger echt blijken, dat h et dienstverband 
van van Ingen een einde vond onder om
standig h eden en op gronden, welke met de 
bezetting in geen enkel verband stonden. 
De aanvrage om herziening kan dus hoog
stens leiden t ot de in artikel 4, l e lid, on
der A, van voormelde wet omschreven for
maliteit. 

Aan van Ingen is gevraagd, of hij daarop 
prijs stelt. Klage r h eeft hier op niet r echt
str eeks aan Burgemeest e r en Wethouders 
geantwoord, doch uit zijn beroep op Uw 
Gerecht mag worden afgeleid, dat hij daar
m ede geen genoegen n eemt. 

Voor zover Uw Ger echt geen te rmen aan
wezig ach t om dit a.h.w bij anticipatie inge
stelde beroep niet-ontvankelijk t e verklaren. 
zal h et even wel om de aangegeven r eden 
als ongegrond moeten worden afgewezen. 
Zelfs kan twijfel rijzen , of hier w el h erzie
ning van "ontslag" mogelijk is, nu de 
dienst niet door het in artikel 52, eerste lid, 
onder c, van h et W erkliedenreglement 1911 
genoemde "ontslag" - een handeling van 
h et Gem eentebestuur" - maar door h et 
slechts in het besluit van 14 April 1944 ge
constateerde n eerleggen van de arbeid -
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een handeling van klager zelf - een einde 
nam. 

Zo bezien is er voor de toepassing van 
-de W et R echtsherstel Overheidspersoneel 
1946 in h et geh eel geen plaats en zal uit 
.dien hoofde evenzeer een niet-ontvankelijk
•Of ongegrond-verklaring van het beroep 
m oeten volgen. 

Mater iëel t racht klager echter langs deze 
weg alsnog beroep in t e stellen t egen h et 
besluit va n 14 April 1944, zoals voora l uit 
zijn nader e toelichting van 19 November 
1947 t en duidelijks t e blijkt. 

Van de m ogelijl{heid om van de beslis
;Sing· van de geneeskundige, die hem op 28 
Jvlaa rt 1944 arbeidsgeschikt verklaarde 
-bij de B urgem eester t e a ppell er en , n och 
v an zijn recht om bij U w Ger echt voorzie
n ing t e v ragen tegen het besluit va n de 
B urgemeest er van 14 Ap ril 1944 of t egen 
-de weiger ing van Burgem eester en W et
houders d.d. 14 Novem ber 1945, om dat be
s luit ongedaan t e m a k en, heeft klager t e 
ger eder t ijd gebruik gemaakt. E en daar
t eg en geri cht beroep is thans ingevolge art. 
58, 5e lid, der Ambtena r en wet 1929 niet
-ontvankelijk, t erw ijl h et beroep t egen h et 
schrijven va n 2 October 1947, voorzov er 
-daar in een h erhaalde weigering om t erug 
t e kom en op vroeger genom en beslissingen 
mag worden gelezen , volgens vaste juris
p rudentie evenmin tot h et door klager ge
wens t e gevolg ka n leiden. 

T en overvloede wo rdt nog opgem erkt, 
dat va n een verva llen-verkla ring van pen
s ioenrechten uit de aard der zaa k geen 
s pra k e ka n zijn, omda t de Burgem eester of 
Burgemeest er en W ethouders daartoe ge
n erlei bevoegdheid toek omt. 

Da t de pensioengerechtigde dien sttijd op 
28 Maar t 1944 eindigde, was een na tuurlijk 
gevolg va n h et a flopen va n h et dienstver
band op die dag. 

Op grond van h et bovenstaa nde h eeft on 
der get ek ende Mr. W. A. J. Visser, Burge
m eester van 's-Gra venhage, t e dezen ver
t egenwoordigende het College va n Burge
m eest er en Weth ouder s dier gem eente, de 
eer Uw Gerecht t e verzoek en het ber oep 
van klager tegen het besluit va n h et Col
l ege van 2 October 1947, corr. no. 184000/ 
171, afd. S.Z., n iet-ontvankelijk, a lthans 
-0ngegrond t e v erkla r en"; 

I n rechte: 
0 . dat, waar klager was a m bt enaar in 

d ienst der gem eente 's -Gravenhage, in de 
eer s te plaat s m oet worden beantwoord de 
v raag, of aan h em in 1944 uit die betrek
k ing ontslag is verleend ; 

0 . d ienaangaande, da t de t oenmalige Bur
gem eest er van 's-Gravenhage op 14 April 
1944 een besluit heeft genomen waarva n 
h et dictum luidt : 

,,Beslui t : 
aan tek ening t e n emen , da t h et dienst

ver band van T . A. van Ingen voornoemd, 
ger ek end t e zijn ingegaan 28 Maart 1944 
wegens het neerleggen van de arbeid is ge
e indigd."; 

0. da t dit besluit, genom en t er zake dat 

klage, op 28 Maart 1944 zonder g eldige 
r eden h et werk bad n eer g elegd en na dien 
niet h ervat, steunt op h et bepaalde bij art. 
52, l e lid van h et R eglem ent betreffende 
de dienst der gem eentewerklieden t e 's-Gra
ve nhag·e, luidende : 

,,De dien s t eindig t: 
a. door overlijden , 
b. door h et n eerleggen va n de a rbeid of 

h et gediirende 3 achter eenvolgende dagen 
of la nger niet t e werk kom en , een e n ander 
buiten verlof of ziekte, 

c. door ontslag."; 
O. da t ve rweerder nu wel opwe rpt, dat 

klager s dienstverban d in 1944 is geëindigd 
door zijn n eerleggen van de a rbeid, zodat 
voor ontslag geen plaa ts m eer zou zijn, 
doch da t niettemin h et voormelde besluit 
va n 14 Ap r il 1944 is genom en, hetwelk ver
weerder kenmer k t a ls ·h et cons tater en van 
het n eerleggen van de a rbeid ; 

0 . da t voormeld besluit genom en op 
-grond van h et n eerleggen va n zijn a rbeid 
door klager een zoda nig sub tiel ver schil 
vertoont m et een ontslagbesluit gen om en 
op een a ndere onts laggrond en in zijn ge
volgen zozeer gelijk s taat m et een ontslag
besluit, da t h et zee r zek er voo r de t oepas
sing der W et rech tshe rs t el overheids per
soneel 1946 a ls een ontslagbesluit moet 
worden aangem erkt ; 

0 . da t , waar uit h et vo r ens taande volg t , 
dat klager tijdens de bezetting is ontslagen , 
de brief van verweerder van 2 October 1947 
beha lve een weigering h em h et gewenste 
r echtsherstel t e v erlenen, m ede beva t ee n 
weigering om tot h erziening a ls ver eis t in 
art. 1, l e lid, der W et r echtsh ers t el ov er
h eidsper soneel 1946, over te gaan ; een be
sluit t ot h et n em en waarvan ve rweerder 
op gr ond van die W et v erplicht was , zodat 
die weigering niet - gelijk v er weerder 
m eent - ka n worden aangem erkt a ls een 
w eigering om op een r eeds eerder genomen 
besluit t erug t e k omen ; 

0. dat verweP.rder dan ook niet ka n vol
staan, gelijk hi:i in de brief va n 2 Oct ober 
1947 deed, klagnr een nieu w on tslagbesluit 
in h et uitzicht t d stellen, zo bij dat op prijs 
stelde, doch dat besluit m et toepassing va n 
art. 4, l e lid A, c.Je r W et r echtsh ers t el over
h eidsper son eel J 946 bad beh or en t e geven , 
nu klager eenmaal om r echts h erst el had 
gevraagd; 

0 . t en aan zien van klager s vordering om 
scha deloosst elling en r egeling zijn er r echts
positie, dat - bij daarop alleen aanspraa k 
zou kunnen m a k en , ind ien zijn onts lag in 
feite op een in de bezetting g·eleg·en g rond 
is verleend ; 

0 . dat k lager ech ter 2-ilf s t elt, da t de 
grc,ndoorzaak va n h et onts lag is gelegen 
in h et fe it, da t bij tijdens zijn w erkzaam
h eden op de fa briek va n h et gem eentelijk 
gasbed rijf t e 's-Gra v enbage is mishandeld, 
zonder zelfs aan t e voer en, da t die mis
ha ndeling in enig opzicht v erband houdt 
m et de bezetting, t erwijl voor h et Ger echt 
op g rond van de gedingstukken en h et ver
ha ndelde t er openba r e t erechtzit ting vast-
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staat, dat h et ontslag op een buiten de be
zetting gelegen grond is verleend, zodat 
het beroep van klager ongegrond is; 

Rechtdoende: 
Verklaart nietig h et besluit van ver

weerder vervat in diens brief van 2 Octo
ber 1947, houdende weigering om tot h er
ziening van klagers ontslag over t e gaan; 

Verklaart het beroep voor het . overige 
ongegrond; 

Bepaalt, dat ve rweerder klagers ontslag 
dient t e herzien overeenkomstig de Wet 
r echtsherstel overheidspersoneel 1946. 

Hooger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

9 Maart 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenverkeersreg. art. 24.) 

Nu in art. 24 der Wegenverkeersrege
ling, bepalende dat wielrijders niet met 
meer dan twee personen naast elkander 
mogen rijden, gelezen in verband met 
de strafbepaling van art. 42 dier r ege
ling, een duidelijk omschreven gedra
ging verboden en strafbaar is gesteld, 
bestaat geen g r ond voor de opvatting 
dat slechts hij dit feit h eeft gepleegd, 
die door zijn wederrechtelijk handelen 
den verboden toestand van h et naast 
elkander voortrijden m et m eer dan twee 
wielrijders heeft veroorzaakt. De hie r
bedoelde gedraging levert voor ieder der 
drie wielrijders een strafbaar feit op, 
tenzij van enigen strafuitsluitingsgrond 
blijkt. 

Op h et beroep van den Ambtenaar 0 . M. 
bij het Kantongerecht te Sneek, requirant 
van cassatie tegen een bij verstek gewezen 
schriftelijk vonnis van den Kantonrechter 
aldaar van 3 September 1947, waarbij 1. T. 
F., 2. W. H., 3. M. d. J. te IJlst, verdacht 
van overtreding van art. 24 van de Wegen
verkeersregeling, te dier zake van alle 
rechtsvervolging zijn ontslagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Rombach; 
Gelet op het middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, waarbij 
betoogd wordt dat ten aanzien van ieder der 
gerequireerden de artt. 24 en 42 der W egen
verkeersregeling geschonden zijn; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lange
meijer, namens den Procureur-Generaal, in 
zijne mondelinge conclusie, strekkende tot 
niet-ontvankelijkverklaring van het inge
stelde beroep; (de conclusie is niet ontvan
gen, R ed.); 

0. dat de Kantonrechter ten laste van de 
gerequireerden overeenkomstig de t elaste
leggingen bewezen heeft verlclaard: dat zij 
op 14 April 1947 omstreeks .half een in den 
morgen in de gemeente Wijmbritseradeel 
onder Oosthem als bestuurder van een rij
wiel daarmede hebben gereden over den 
voor h et openbaar verkeer openstaanden 
rijweg, den Oosthemmerweg, voorzoveel 
gerequireerde F. betreft, tussen twee andere 

wielrijdende personen en voorzoveel de an
dere gerequireerden aangaat, naast twee 
andere wielrijd ende personen; 

0. dat bovenvermeld ontslag van alle 
rechtsvervolging is uitgesproken op de na
volgende gronden: dat in art. 42 der We
genverkeersregeling onder meer strafbaar 
wordt gest eld het overtreden van enige be
paling van dat Besluit, in casu van de be
paling, dat wielrijders niet met m eer dan 
twee personen n aast elkander mogen rijden. 
waaruit dus volgt, dat slechts hij zich aan 
een overtreding als bedoeld in a:-t. 42 der 
Wegenverkeersregeling schuldig maakt en 
derhalve het feit heeft gepleegd in den zin 
van art. 47 sub 1 Sr., die door zijn weder
rechtelijk handelen den verboden toestand 
van h et naast elkander voortrijden m et 
meer dan twee wielrijders heeft veroor
zaakt, derhalve hij, die a ls derde m a n naast 
of tussen twee anderen naast elkaar voort
rijdende wielrijders gaat rijden, of hij die 
dezen verboden toestand laat voortduren, 
terwijl het in zijn vermogen is, doch tevens 
de plicht op hem rust, om aan dien verboden 
toestand een einde te maken; dat in de te
lastelegging dit element der wederrechtlijk 
heid echter feitelijk moet zijn omschreven, 
wil er van een plegen van een strafbaar feit 
in den zin van art. 47 sub 1 Sr. sprake zijn, 
doch dit element in de onderhavige telaste
legging ontbreekt, zodat de feiten, zoals die 
aan de verdachten zijn telastegelegd, niet 
strafbaar zijn ; 

0. naar aanleiding van voornoemd mid
del, dat a rt. 24 der Wegenverkeersregeling 
bepaalt dat wielrijders niet met meer dan 
twee personen naast elkander mogen rij<;ien, 
terwijl art. 42 dierzelfde R egeling het over
treden dezer bepaling strafbaar stelt; 

0. dat, nu hier een duidelijk omschreven 
gedraging verboden en strafbaar gesteld is, 
geen grond bestaat voor de opvatting, dat 
slechts hij dit feit heeft gepleegd, die door 
zijn wederrechtelijk handelen een verboden 
toestand als door den Kantonrechter be
schreven heeft veroorzaakt; 

0. dat de Kantonrechter derhalve in de 
telastelegging t en onrechte voor strafbaar
heid een besta nddeel heeft gemist, doch be
doelde gedraging een strafbaar feit oplevert, 
t enzij van enigen strafuitsluitingsgron<l. 
blijkt; 

0. dat mitsdien art. 24 der Wegenver. 
keersregeling geschonden is en de zaak ten 
principa le kan worden berecht; 

Vernietigt het beroepen vonnis, behou 
dens de daarbij uitgesproken bewezenver
klaring en 

Rechtdoende krachtens art. 105 der Wet 
R. 0.: 

Beslis t dat het bewezenverklaarde ten 
aanzien van a lle gerequireerden oplevert: 
.,als wielrijder naast meer dan één wielrij
der rijden", strafbaar gesteld bij de artt. 24 
en 42 van de Wegenverkeersregeling en art. 
23 Sr., terwijl alle gerequireerden deswege 
strafbaar zijn, omdat van een strafuitslui
tingsgrond niet gebleken is ; 

Veroordeelt ieder van h en in een geld-
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boete van dr ie gulden bij niet betaling of 
verhaal t e vervang en door een dag h ech 
tenis, zijnde deze straffen in overeenstem .. 
ming met den ernst der overtreding. 

(N. J.) 

16 Maart 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenverkeers regeling artt. 38, 
44; Verord. Putten r eg. rijwielverkeer 
op ma rktd.). 

H et ma rktplein te Putten is een weg 
in den zin van a rt. 1 der W egenver
k eersr egeling en de gem eenteraadsver
ordening, houdende het v erbod op zek ere 
marktdagen tussen de kramen te fi etsen 
of een rijwiel aan de ha nd m ee te · voe
r en, bevat - wat er ook zij va n h et doel, 
waarvoor die v erordening is gegeven -
maatregelen als bedoeld in art. 5 der 
W egenverkeer sregeling. Zulk een maa t
regel kan slechts bevoegd worden g·e
troffen in casu door B. en W . De raads
v erordening is derhalve niet v erbindend. 

Op h et beroep van Jhr. Mr. F. J. C. S., 
t e Putten , r equirant van cassatie t egen een 
v onnis van den Ka ntonrechter te Harder
wijk van 7 October 1947, waarbij r equirant 
t er zake va n "te Putten op de marktdagen 
in de maanden Juni, Juli en Augustus tus
s en 8 en 12 uur voormiddags tussen de 
kramen op h et markttnrrein fietsen of een 
rijwiel aan de hand m eevoeren", m et aan
haling van de artt. 1 en 2 der Verordening 
r egelende h et v erkeer m et rijwielen op 
marktdagen op het marktterrein in de ge
m eente Putten, 23 en 91 Sr. en 168 der Ge
m eentewet , is veroordeeld tot een geldboete 
van vijftig cent of één dag hechtenis; (Ge-. 
p leit door Mr. H . A. M. Canter Crem ers, 
advocaat t e 's-Gravenhage) . 

D e Hooge Raad, enz.; 
Geh oord h et v erslag van den Raadsheer 

va n der Meulen; 
Gelet op h et middel va n cassatie, namens 

d en r equirant voorgesteld bij pleidooi en 
luidende : 

,, S. , althans v . t. va n de artt. 348, 349, 
350, 351, 358, 359, 398 Sv., 38, 44 Wegen
v erkeersregeling 1941/193, 18 E 93, door h et 
b ew ezen verklaarde m et toepassing van h et 
besluit va n 7 Mei 1947 va n den Raad der 
gem eente Putten s trafbaar te oordeelen, 
h oewel 

a. de voormelde Verkeersregeling te 
zam en m et de Motor- en Rijwielwet en de 
krachtens deze w et gegev en voorschriften 
b ij uitslu it ing de r egeling van h et verkeer 
la ngs den weg beh elst, 

b. a lléén de verkeerspolitie maatregelen 
k a n t reffen om het gebruik va n bepaalde 
wegen t e beperken en daaronder niet valt 
de Raad der gem eente ;" 

Geh oord den Adv.-Gen . Holsteijn, na mens 
den P roc.-Gen., in zijn conclusie, strekken
de dat enz. ; 

0 . da t b ij h et aangevallen vonnis, met 
qua lificatie en strafoplegging a ls voor
m eld, ten la ste van r equirant is bewezen 
verklaard dat hij op 27 Augustus 1947 om-

streeks 10.30 uur te Putten tijdens de 
marktdag per rijwiel h eeft gereden tussen 
de kramen op h et marktterrein; 

0. dat de Raad der gemeente Putten bij 
besluit van 7 Mei 1947 h eeft vastgesteld 
een verordening, regelende h et v erkeer met 
rijwielen op marktdagen op h et marktter
rein in de gemeente Putten, afgek ondigd op 
22 Juli 1947, waarvan art. 1 luidt : ,,Het is 
verboden op de marktdagen in de maanden 
Juni, Juli en Au gustus, tusschen 8 en 12 
uur des voormiddags, tusschen de kramen 
op het marktterrein te fietsen of een rij
wiel aan de hand m ee t e voeren". 

0 . t en a a nzien van h et middel : 
dat de K a ntonrechter h eeft overwogen, 

dat h et onderhavige verbod kennelijk is ge
gev en om een ordelijk verloop van de 
markten in de gemeente Putten t e v erze
k eren, w elk onderwerp niet is geregeld bij 
enig ander voorschrift en m et name niet 
bij de W egenverkeersregeling , die beoogt 
de vrijheid en veiligh eid van het v erkeer t e 
r egelen; 

dat echter de r echter h eeft aangenomen 
dat het marktterrein der gemeente Putten 
is een voor h et algem een verkeer open 
staand plein; 

da t mitsdien h et bedoelde plein is een 
w eg in den zin van art. 1 der W egenver
k eersregeling en, wat er zij van h et doel 
waarvoor, naar a ls voormeld door den Kan
tonrechter is overwogen, de verordening 
is gegeven, h et voormelde voorschrift maat
regelen bevat als bedoeld in art. 5 dier re
geling; 

dat art. 38 dezer r egeling bepaalt dat dit 
besluit, t e zamen m et de Mot or- en Rijwiel
wet en de krachtens deze wet gegeven 
voorschriften , bij u itsluiting de regeling 
van het verkeer langs den w eg behelst; 

dat nu bij art. -14 der r egeling de daar 
genoemde artikelen van de Motor- en Rij
w ielwet buiten werking zijn gesteld, een 
maatregel a ls in a rt. 1 <ier voormelde ver 
ordening is t e lezen slechts bevoegdelijk 
kan worden getroffen cl oor h et in art. 5 
der regeling bedoelde orgaan; 

clat volgen s artikel 3 van de •Uitvoerings
beschikking Wegenverkeer, zoals gewijzigd 
bij B esluit van 28 D ecember 1945 (Staats
blad F 330), daartoe t e dezen zijn aange
w ezen: burgem eester en wethouders · 

dat mitsdien de a ls voormeld doo~ den 
Raad der gem eente gegeven v erordening 
niet v erbindend is, dat h et bewezenver
k laarde evenmin va lt onder enige andere 
door straf t e handhaven bepaling va n wet 
of v erordening zodat moet worden beslist 
a ls volg t: 

Vernietig t het bestreden vonnis, behou
dens t en aan zien der bewezenverklaring ; 

R echtdoende kra chtens art. 105 R . O. 
Verklaart dit bewezen verklaarde niet 

strafbaar en ont-slaat r equirant van a lle 
r echtsvervolg ing. 

Gewezen ov ereenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Holsteijn, die n og v er
wijst naar H. R. 4 Jan. 1943, N . J. 1943, no. 
219. (N. J .) 
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16 Maart 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Zuiveringsbe
sluit 1945 art. 5; Algemeen Rijksamb
tenarenreglement art. 99; Wachtgeld
besluit art 8) 

Tot "alle andere rechten", bedoeld in 
h et 5e lid, van h et Zuiveringsbesluit 
1945 behoren enkel die r echten, wellce 
çle ontslagene en zijn nagelaten betrek
kingen krachtens wettelijk voorschrift 
of arbeidsovereenkomst zouden kunnen 
doen gelden als uitvloeisel van de be
trekking, waaruit het ontslag is ver~ 
!eend. Onaangetast blijven de rechten, 
ontleend aan een betrekking, waaruit 
men, anders dan krachtens het Zuive
ringsbesluit 1945, is ontslagen. 

Een uitkering krachtens art. 99 A.R. 
A.R . .,voor eenzelfde tijdsduur als voor 
dat wachtgeld" - krachtens h et Rijks
wachtgeldenbesluit verleend - .,zou 
gelden", kan worden vervallen verklaard 
op g rond van art. 8, 3e lid, van laats t
vermeld besluit. De tijdsduur van de 
uitkering is afhankelijk van art. S. 

M., wonende te M., eiser in hoger beroep, 
tegen: 

de Minister van Binnenlandse Zaken, ge
daagde in hoger beroep. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0 . dat gedaagde op 23 Sept. 1947 h et na
volgende besluit h eeft genomen : 

"De Minister van Binnenlandse Zaken 
,.0. dat bij K. B. van 6 Jan. 1940, No. 4, 

aan M. krachtens art. 99 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement met ingang van 
1 J a n . 1940 eervol ontslag is verleend als 
hoofdcommies bij h et Departement van 
Binnenlandse Zaken met bepaling, dat hem 
een uitkering wordt toegekend, welke gelijk 
zal zijn aan h et wachtgeld, waarop hij aan
spraak zou h ebben gehad, indien h et ontslag 
zou zijn verleend ter zake van verandering 
in de inrichting van het dienstvak, waarbij 
hij werkzaam is ·en zulks voor eenzelfde 
tijdsduur als · voor dat wachtgeld zou gel
den; 

"0. dat belanghebbende 1 Nov. 1941 in 
dienst is getreden bij de Nederlandse Ar
beidsdienst en bij dezerzijdse beschikking 
dd. 11 April 1946, No. Z. 4166, Afdeling B.B. 
Bur. Zuiverin g, gezien het advies van de 
Commissie van Advies, bedoeld in art. 5, lid 
4, van h et Zuiveringsbesluit 1945, krachtens 
art. 5 van dat besluit met ingang van 18 
Sept. 1944 ontslag uit zijn functie bij de 
Nederlandse Arbeidsdienst is verleend; 

"0. dat betrokkene bij besluit van de 
Proc.-Fiscaal bij het Bijzondere Gerechts
hof te M., dd. 16 October 1946 voorwaarde
lijk buiten vervolging is gesteld o.a. met 
ontzetting voor de tijd van tien jaren van 
het recht tot het bekleden van ambten; 

"0. dat, ware het ontslag per 1 Jan. 1940 
a ls hoofdcommies bij het Ministerie van 
Binnenlandse Zaken verleend ter zake van 
verandering in de inrichting van h et dienst-

vak, waarbij belanghebbende werkzaam 
was, aanspraak op wachtgeld zou hebben 
bestaan voor een tijdsduur, welke uiterlijk 
per 1 Oct. 1947 zou zijn geëindigd met ge
bruikmaking van de bij art. 8, derde lid, van 
het K. B. van 3 Aug. 1922 (S. no. 479) zoals. 
dat thans luidt, verleende bevoegdheid tot. 
vervallenverklaring van wachtgeld, indien 
de op wachtgeld gestelde zich zodanig ge
draagt, dat hij, ware hij in dienst gebleven, 
zou zijn ontslagen; 

.,Heeft goedgevonden: 

.,De aan M. voornoemd krachtens art. 99-
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment toegek ende uitkering met ingang van 
1 Oct. 1947 vervallen t e verklaren."; 

0. dat het Ambtenarengerecht t e Roer
mond bij uitspraak van 23 Dec. 1947 - n aai
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het door M., voornoemd, t egen dat besluit 
ingestelde beroep ongegrond heeft ver
klaard; 

0. dat eiser van die uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden h eeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen en nietig 
te verklaren voormeld besluit van 23 Sept. 
1947 ; 

I n rechte: 
0. dat voor de R aad op grond van de ge

dingstukken vaststaat hetgeen in de eerste 
drie overwegingen van het bestreden be
sluit is overwogen, waaromtrent partijen 
trouwens ook niet van mening verschillen; 

0. dat hierbij nog opmerking verdient, dat 
de Minister van Binnenlandse Zaken bij zijn 
in h et aangevallen besluit genoemde be
schikking van 11 April 1946, No. Z. 4166, 
gelet op art. 5 van het Zuiveringsbesluit 
1945, tevens h eeft bepaald, dat alle rechten 
op dadelijk of uitgesteld pensioen en alle 
andere rechten, welke de betrokkene krach
t ens wettelijk voorschrift of arbeidsover
eenkomst zou kunnen doen gelden, alsmede 
alle rechten op pensioen en alle andere 
rechten, welke de nagelaten betrekkingen 
van betrokkene krachtens wettelijk voor
schrift of ar-beidsovereenkomst zouden kun
nen doen gelden, vervallen; 

0. dat het Ambtenarengerecht h eeft over
wogen, dat door die vervallenverklaring 
ook de r echten uit het wettelijk voorschrift 
vervat in art. 99 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement, aan eiser, toenmaals 
klager, toekomende, zijn vervallen; 

0. dat de Raad zich hiermede niet kan 
verenigen en van oordeel is, dat tot "alle 
andere rechten", welke kunnen worden 
vervallen verklaard krachtens art. 5, lid 5, 
van het Zuiveringsbesluit 1945 - waarop 
voormelde beschikking van 11 April 1946 
steunt - enkel behoren die rechten, welke 
de ontslagene en zijn nagelaten betrekkin
gen krachtens wettelijk voorschrift of ar
beidsovereenkomst zouden kunnen doen 
gelden a ls uitvloeisel van de betrekking, 
waaruit het ontslag is verleend, en dat dus 
bij zodanig ontslag onaangetast blijven 
rechten, welke de ontslagene kan ontlenen 
o.m. aan een betrekking, waaruit hij, niet 
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op grond van het Zuiveringsbesluit 1945, 
ontslag heeft gekregen, zoals in het onder
havige geval de rechten, waarop eiser aan
spraak kon maken uit zijn betrekking van 
hoofdcommies bij het Departement van Bin
nenlandse Zaken, als hoedanig hij bij K. B. 
van 6 J a n. 1940 met ingang van 1 Jan. 1940 
eervol is ontslagen, zulks met toekenning 
van een uitkering, als daarin omschreven, 
gebaseerd op art. 99 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement; 

0. dat ook gedaagde blijkbaar een derge
lijk standpunt inneemt, vermits deze, bij een 
andere opvatting, h et niet nodig zou hebben 
geoordeeld het besluit van 23 Sept. 1947 te 
doen steunen op een grond, verband hou
dende met art. 8, derde lid, van h et K. B. 
van 3 Aug. 1922, S. No. 479, sindsdien ge
wijzigd, h et Rijkswachtgeldenbesluit; 

0. dat het Ambtenarengerecht ook nog 
heeft overwogen, dat de rechten, welke 
eiser krachtens de Ambtenarenwet 1929 
zouden competeren, zijn vervallen, zulks, 
gelijk uit het hiervoren overwogene volgt, 
eveneens t en onrechte, en m et name door 
voormelde ingevolge het Zuiveringsbesluit 
1945 genomen beschikking van 11 April 
1946 aan eiser niet kon worden ontnomen 
het recht om krachtens die wet beroep in 
te stellen tegen het onderhavige besluit van 
23 Sept. 1947, welk tijdig ingesteld beroep 
door de eerste rechter dan ook moest wor
den, en trouwens is, ontvangen, zijnde niet 
gebleken van het bestaan overigens van een 
grond, w elke tot niet -ontvankelijkverkla
ring van het beroep had moeten leiden; 

0. dat dus deze Raad, hetgeen ook de 
eerste rechter had behoren te doen, h eeft na 
te gaan, of dat besluit van 23 Sept . 1947 ·op 
een der gronden, bedoeld in art. 58, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929, kan worden aan
getast , en de Raad ter zake in de eerste 
plaats wenst te onderzoeken, of zodanige 
aantasting mogelijk is wegens strijd m et een 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift; 

0. dat eiser dusdanige strijd aanwezig 
acht met art. 99 van het Algemeen Rijks
a mbtenarenreglement, omdat op de hem 
krachtens dit artikel verleende uitkering 
z.i. het bepaalde in art. 8, lid 3, van het 
Rijkswachtgeldenbesluit - houdende, voor
zover hier van belang, dat het wachtgeld 
kan worden vervallen verklaard, indien de 
op wachtgeld gestelde zich zodanig ge
draagt, dat hij, ware hij in dienst gebleven, 
zou zijn ontslagen - ten onrechte is toege
past, aangezien hij van mening is, dat die 
uitkerin g hem niet is toegekend op de voet 
van de bepalingen van het Rijkswachtgel
denbesluit of met overeenkomstige toepas
sing van deszelfs bepalingen of "iets van 
die aard"; 

0. dat de Raad eiser hierin echter niet 
vermag te volgen en van oordeel is, dat in 
voormeld K . B. van 6 Jan. 1940, waarbij 
een uitkering aan eiser is toegekend o.m. 
"voor eenzelfden tijdsduur als voor dat 
wachtgeld zou gelden", met die tijdsduur is 

bedoeld een t ijd gedurende · welke eiser 
wachtgeld zou hebben kunnen genieten, in
dien hem dit laatste ware toegekend, het
geen rnedebrengt, dat de maximum-duur, 
Pvenals bij eventueel toegekend wachtgeld, 
in bepaalde gevallen zou kunnen worden 
verkort en dat met name die duur afhanke
lijk was van het bepaadle in art. 8 van het 
Rijkswachtgeldenbesluit, waarvan in een 
geval, als het onderhavige, niet alleen het 
eerste maar ook het derdé lid eventueel zou 
zijn toe te passen, waaraan niet afdoet, dat 
bij de casuspositie van dat eerste lid het 
wachtgeld ipso jure vervalt en bij het in
treden van de omstandigheid, vermeld in 
het derde lid, de bevoegdheid tot vervallen
verklaring bestaat; 

0. nu dat de Raad op grond van voor
melde Ministeriële beschikking van 11 April 
1946 en van het feit, dat eiser bij besluit van 
de Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Ge
rechtshof te M., d.d. 16 0ct. 1946, voorwaar
delijk buiten vervolging is gesteld, o.a. m et 
ontzetting voor de tijd van tien jaren van 
h et r echt tot h et bekleden van ambten, aan
n eemt, dat eiser, ware h et ontslag met in
gang van 1 Jan. 1940 aan hem verleend t er 
zake van verandering in de inrichting van 
het dienstvak, waarbij hij werkzaam was, 
en hem uit dien hoofde wachtgeld toege
k end, dit wachtgeld, krachtens vorenbe
doeld derde lid, had kunnen zijn vervallen 
verklaard, zulks in elk geval met ingang 
van 1 0ct. 1947, en dat diensvolgens gedaag
de bevoegd was de te dezen toegekende uit
kering -- blijkens de stukken toegekend tot 
4 Oct. 1958 - eveneens met ingang van 1 
0ct. 1947 vervallen te verklaren, dus voor 
een niet langere tijdsduur dan tot deze da
tum toe t e kennen, staande hieraan niet in 
de weg, dat de vervallenverklaring zelfs 
met ingang van een vroegere datum dan 
laatstgenoemde mogelijk ware geweest; 

0 . dat het bestreden besluit dus niet kan 
worden gezegd met art. 99 van het Alge
meen Rijksa.mbtenarenreglement t e strij
den, zijnde de Raad niet gebleken van het 
bestaan overigens van enig toepasselijk al 
gemeen verbindend voorschrift, waarmede 
dat besluit zoude strijden; 

0. dat ook niet met enig recht kan wor
den betoogd, dat gedaagde bij het n emen 
van dit besluit van zijn bevoegdheid ken
nelijk een ander gebruik heeft gemaakt da n 
tot de doeleinden, waarvoor deze is geg~
ven; 

0 . dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, zij het op ge
heel andere gronden dan waarop dezelve iS 
gewezen, moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitsp,·aak, waarvan beroep. 

(A. B.) 
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16 Maart 1948, UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Wet rechtsher
stel overheidspersoneel 1946 art. 4, le 
lid, B.) 

Onder de op geld waardeerbare voor
delen is niet begrepen de detacherings
toelage, die een ondergedoken ambte
naar vóór zijn onderduiken genoot. Niet 
met zel{erheid kan gesteld worden, dat 
deze toelage zou zijn genoten, omdat zij 
een facultatieve is en altijd kan worden 
ingetrokken. In het onderhavige geval 
klemt dit te meer, nu na de bevrijding 
die toelage niet meer is betaald, hoewel 
de detachering eerst later is beëindigd. 

De Minister van Financiën, eiser in hoger 
beroep, 

tegen: 
B. J. Janssen, wonende te St. Odiliënberg, 
gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Post alia: 
In rechte: 
0. dat op grond van de inhoud der ge, 

dingstukken en het verhandelde ter terecht
zitting voor de Raad vaststaat: 

dat gedaagde, grenskommies der invoer
rechten en accijnzen te Hoogcruts, bij reso
lutie van de waarnemend Secretaris-Gene
raal van het Departement van Financiën 
van 9 Juli 1942, no. 136, afdeling persone•3l 
van de belastingdienst, met ingang van 16 
Augustus 1942 tot nader order is gedeta
cheerd te Mill; 

dat bij resolutie van de Minister van Fi
nanciën dd. 3 Jan. 1946, no. 12, afdeling per
soneel van de belastingdienst, voormelde 
detachering met ingang van 16 J an. 1941 
is opgeheven en gedaagde is overgeplaatst 
van Hoogcruts naar Veghel; 

dat gedaagde op 6 Aug. 1943, toen hij te 
Mill gedetacheerd was, is ondergedoken, 
omdat hij weigerde zich als krijgsgevangene 
aan te melden; 

dat gedaagde de hem vanwege zijn de
tachering toegekende vergoeding - waar
over hieronder nader - · tot en met 5 Aug. 
1943 heeft ontvangen; 

dat gedaagde gedurende zijn onderduik
tijd, welke tot aan de bevrijding van 
Mill heeft voortgeduurd, te Mill is gebleven 
in zijn pension ; 

dat gedaagde na de bevrijding van het 
Zuiden van Nederland zonder detacherings
vergoeding te Mill is werkzaam geweest; 

dat bij de vorenvermelde, aan gedaagde 
toegekende, schadeloosstelling ingevolge de 
Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1916 
geen rekening is gehouden met de aan ge
daagde tot en met 5 Aug, 1943 uitgekeerde 
detacheringsvergoeding en deze derhalve in 
het aangev>1.llen besluit niet is begrepen 
onder de op geld waardeerbare voordelen, 
a ls bedoeld in art. 4, lid 1, sub B, c, jo. art. 9, 
lid 1, der evengenoemde wet; 

0. dat ingevolge art. 6 van het K . B. van 
29 Nov. 1935, no. 81, o.m. aan ambtenaren 
als gedaagde, die tijdelijk buiten bun gewo-

ne dienstkring werkzaam worden gesteld, 
een vergoeding kan worden verleend in 
verband met buitengewone uitgaven voor 
levensonderhoud; 

0. dat deze vergoeding krachtens de ter 
zake bestaande voorschriften voor ambte
naren als gedaagde, die ongehuwd was, 
f 1.50 per dag bedroeg; ' 

0. dat tussen partijen in geschil is, of de 
aan gedaagde in 1942 toegekende detache
ringsvergoeding van f 1.50 per dag mede 
dient te worden begrepen onder de op geld 
waardeerbare voordelen, a ls in voormeld 
art. 4, lid 1, sub B, c, bedoeld; 

0. hieromtrent, dat ingevolge die wets
bepaling jo. art. 9 - voorzover te dezen van 
belang - der meergenoemde wet de toe te 
kennen schadeloosstelling moet worden be
paald op het bedrag van de geldswaarde der 
op geld waardeerbar e voordelen, welke de 
betrokkene in het tijdvak tussen de dag van 
ingang van het onderduiken en de dag van 
ingang der werkhervatting zou hebben ge
noten, indien hij niet ware ondergedoken; 
· 0. dat thans te beslissen valt, of bedoelde 

detacheringsvergoeding valt aan te merken 
als een op geld waardeerbaar voordeel, dat 
zou zijn genoten, wanneer het onderduik en 
van gedaagde niet had plaats gevonden; 

0. dat, mede blijkens voormeld art. 6 van 
het Koninklijk Besluit van 29 N ovember 
1935, no. 81, de detacheringsvergoeding een 
facultatieve is, welke kan, doch niet behoeft 
te worden toegekend in geval van detache
ring en, eenmaal toegekend, ook t ijdens de 
detachering kan worden ingetrokken, zodat 
niet met zekerheid gesteld kan worden, dat 
deze toelage door gedaag·de ook gedurende 
zijn onderduiktijd zou zijn genoten, wan
neer hij niet ware ondergédoken; 

dat dit in het onderhavige geval te meer 
klemt, nu aan gedaagde ook sedert zijn 
werkhervatting in September 1944 geen de
tacheringsvergoeding is verleend, hoewel 
zijn detachering eerst met ingang van 16 
Januari 1946 is opgeheven; 

0. dat in het bijzonder gelet op deze laat
ste omstandigheid de Raad van oordeel is, 
dat ten aanzien van gedaagde niet gezegj 
kan worden, dat hij de bedoelde vergoeding 
ook tijdens zijn onderduiken nog zou hebben 
genoten; 

0. dat hierbij in het midden kan worden 
gelaten, of die vergoeding anders wel zou 
kunnen worden aangemerkt als een "voor
deel" in de zin van voormelde wetsbepaling; 

0. dat uit het eerder overwogene volgt, 
dat de detacheringsvergoeding, welke aan 
gedaagde was toegekend, terecht bij de aan 
gedaagde toegekende schadeloosstelling in
gevolge de Wet Rechtsherstel Overheids
personeel 1946 buiten beschouwing is ge
laten, zodat de aangevallen uitspraak, waar
bij het bestreden besluit is nietig verklaard 
op deze grond, dat bij de berekening van die 
schadeloosstelling voormelde detacherings
vergoeding wel had dienen te zijn medege
teld, moet worden vernietigd en het tegen 
het besluit van 19 September 1947 bij h et 
Ambtenarengerecht ingediende beroep als -
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nog-ongegrond moet worden verlclaard, daar 
oolc overigens niet is gebleken van enige in 
art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929 om
schreven grond, waarop het zou kunnen 
worden aangetast; 

R echtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verlclaart het tegen het besluit van de 

Minister van Financiën, dd. 19 September 
1947, bij het Ambtenarengerecht te Roer
mond ing·estelde beroep a lsnog ongegrond. 

(A.B.) 

28 Maart 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 58, l e lid, 48 en 60, 2e lid.) 

Détournement de pouvoif. 
De (stilzwijgende) weigering om B. te 

beëdigen als gem eente-secretaris, welke 
weigering plaats heeft gevonden nadat 
bij onh erroepelijk geworden uitspraak 
van de Centrale Raad is beslist, dat B. 
secretaris der gemeente A. is, levert dé
tournem ent de pouvoir op. 

De vroeger e weigeringen om B. te be
edigen waren uitvloeisel van h et oor
deel (waarvoor r edelijke gronden kon
de n worden aangevoerd) dat B. niet was 
benoemd tot secretaris der gemeente A. 
Voor de onderhavige weigering is geen 
r edelijk motief aangevoerd, aangezien 
bij c. m. alleen is aangevoerd, dat ge
daag·de nog steeds op h et standpunt 
staat, dat B. niet is secretaris d~r ge
m eente A., welk standpunt door de Cen
trale Raad is verworpen. 

Gedekte nietigheid. 
vVaar moet worden verwacht, dat 

door het indiensttreden van eiser als 
s ecretaris der gemeente A. de goede 
gang van zaken bij h et gemeentelijk be
stuur schade zal lijden, wordt de nietig
h eid van de weigering om eiser als se
cretaris te beëdigen voor gedekt ver
klaard, m et veroordeling der gemeente 
aan e iser een schadevergoeding van 
f 2500 te betalen. 

Redelijke tijd. 
De h ernieuwde weigering om B. te be

edigen als secretaris der gemeente A. 
(nadat bij uitspraak van de Centrale 
Raad van 29 Juli 1947 onherroepelijk is 
beslist, dat B. secretaris dier gem eente 
is) moet geacht worden t e hebben plaats 
gevonden tussen 28 Augustus en 27 Sep
tember 19-:17. 

Weliswaar was re e d s bij uitspraak 
van de Centrale Raad van 4 November 
1946 beslist, dat B. secretaris der ge
meente A. was, doch met die uitspraak 
was h et twistgeding niet afgedaan , doch 
de zaal< ter verdere berechting terugge
wezen naar het Ambtenarengerecht, 
waarna dat geding een einde heeft ge
vonden met de uitspraak van 29 Juli 
1947. Tijdens de loop der procedure Jean 
de gemeente niet geacht worden op
nieuw een weigering, als vorenbedoeld, 
t e h ebben uitgesproken. 

L. 1948 

B., wonende te S., eiser in hoger beroep, 
tegen: 

het College van B. e n W. der gem eente A., 
gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding; 

0 . dat eiser (toenmaals klage r) zich bij 
een op 27 Sept. 1947 bij h et Ambtenaren
gerecht t e Groningen ingekom en klaag
schrift tot dit Gerecht heeft gewend, in 
h oofdzaak h et navolgende aanvoerende: 

"ctat bij uitspraak van de Centrale Raad 
van Beroep van 29 Juli 1947 * is beslist, 
dat hij is ambtenaar der gemeente A., het
geen betekent, dat hij is secretaris der ge
meen t e A.; 

"dat op deze onherroepelijk geworden 
uitspraalc ingevolge art. 107 der Gemeente
wet de beëdiging als gemeente-secretaris 
van A. had moeten volgen; 

"dat deze beëdiging tot op h eden niet 
heeft plaats gehad, zodat hij van oordeel 
is, dat B. e n W. van A. weigerachtig zijn, 
hem de gelegenheid te geven tot h et afleg
gen van de eed in de vergadering van de 
gemeenteraad; 

,.dat hij krachtens art. 58 der Ambtena
renwet 1929 tegen deze weigering van B. 
en W. der gemeente A. om te handelen bij 
Uw ger echt in beroep wenst te komen, h et
geen hij bij deze doet; 

"dat hij gaarne de gronden waarop hij 
zijn beroep baseert nader ter kennis van 
Uw gerecht zal brengen; 

,.met verzoek B. en W. der gemeente A. 
te verplichten h em , overeenlcomstig art. 
107 der Gemeentewet, de eed te laten af
leggen en zijn functie als gemeente-secre
taris der gemeente A. t e laten aanvaarden 
en m et verzoelc te willen verstaan, dat kla
ger r echt h eeft op een schadevergoeding 
tot een bedrag, gelijkstaande aan h et ver
schil tussen zijn wedde als hoofdcommies 
ter secretarie t e S. en die van secretaris 
der gemeente A., gedurende de tijd dat hij, 
sedert zijn t erug lcomst na de bevrijding in 

rederland, de bediening van het ambt van 
secretaris der gem eente A. had kunnen be
kleden"· 

0. <fu.t h et Ambtenarengerecht te Gro
ningen bij uitspraak van 18 Dec. 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- h et bij voormeld klaagschrift ingestelde 
beroep ongegrond heeft verklaard; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
in hoger beroep is gekom en en op de bij 
het beroepschrift aangevoerde gronden de 
Raad h eeft verzocht die uitspraak te ver
nietigen, zijn beroep gegrond t e verklaren, 
B. en W. der gem eente A. te verplichten, 
hem over eenkomstig art. 107 der Gemeen
tewet de eed te laten afleggen en zijn func
tie als gemeente-secretaris der gemeente 
A. te laten aanvaarden, en te willen ver
staan, dat hij recht h eeft op de door hem 
gevraagde schadevergoeding, met zodanige 
verdere beslissing a ls de Raad zal verme
nen te behoren; 

0. dat de burgemeester van A. bij contra
m emorie h eeft verzocht de uitspraak van 

7 
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het Ambtenarengerecht te bevestigen, eiser 
niet-ontvankelijk te verklaren in zijn be
roep, althans en in ieder geval hem zijn 
vordering met nevenvorderingen te ont
zeggen; 

In rechte: 
0. dat in het twistgeding, beëindigd met 

's Raads in het klaagschrift genoemde uit
spraak van 29 Juli 1947, A.W. 1947/B 18, • 
ongegrond is verklaard eisers beroep tegen 
een besluit van gedaagde van 27 Febr. 1946, 
houdende een weigering te bevorderen, dat 
eiser werd beëdigd en in functie kon treden 
als secretaris der gemeente A.; 

dat genoemd besluit moest worden en 
oolc door de Raad is aangemerkt als een 
besluit, waarbij gedaagde niet terugkwam 
op vroegere, aan eiser reeds bekende, wei
geringen om hem de functie van secretaris 
der gemeente A. te laten uitoefenen en 
maatregelen te nemen , dat hij tevoren als 
zodanig werd beëdigd; 

0. dat eiser in h et onderhavige twistge
ding, ingeleid met voormeld klaagschrift 
van 27 Sept. 1947, opkomt tegen een her
nieuwde weigering van gedaagde om hem 
de gelegenheid t e geven tot het afleggen 
van de in art. 107 der Gemeentewet voor
geschreven eed, welke weigering in eisers 
gedachtengang geacht moet worden te heb
ben plaats gehad vóór 27 Sept . 1947 en na 
27 Aug. 1947; 

0. dat de Raad, gelet op art. 60, lid 2, 
der Ambtenarenwet 1929, zich ermede ver
enigt, dat wordt geacht, dat gedaagde In 
evenbedoeld tijdvak opnieuw een zodanige 
weigering heeft uitgesproken, te meer, om
dat, terwijl het besluit van 27 Febr. 1946 
evenals de vroegere weigeringen berustte 
op deze grond, dat de door eiser gestelde 
benoeming van hem tot secretaris der ge
meente A. in werkelijkheid niet had plaats 
gevonden, in de op 29 Juli 1947 beëindigde 
procedure rechtens onaantastbaar is uit
gemaakt, dat zulk een benoeming wel -
nl. in Mei 1942, mondeling - was geschied; 
weshalve, toen binnen redelijke tijd na 29 
Juli 1947 van de kant van gedaagde geen 
stappen waren gedaan ten einde tot de -
naar ook aan gedaagde bekend was - door 
eiser gewenste beëdiging te geraken, hij 
mocht aannemen, dat gedaagde wederom 
weigerde deze beëdiging met de eerst daar
na mogelijke infunctie-treding te b evorde
r en; 

dat de Raad weliswaar ook vóór zijn uit
spraak van 29 Juli 1947, en wel bij uit
spraalc van 4 Nov. 1946, A.W. 1946/B 33, •• 
had overwogen en daarmede beslist, dat 
eiser was aan te m erken als ambtenaar -
te w eten: secretaris - der gemeente A., 
doch dat met laatstgenoemde uitspraak het 
toen aanhangige twistgeding niet was af
gedaan, maar daarbij de zaak ter verdere 
berechting was teruggewezen naar het 
Ambtenarengerecht te Groningen, waarna 
dat geding eerst met 's Raads uitspraak 

• Zie e.v. 1947, bi. 210. 
•• ZiP. e.v. 1946, bi. 145. 

van 29 Juli 1947 een einde heeft gevonden; 
hetgeen meebrengt, dat redelijkerwijs niet 
kan worden geacht, dat gedaagde vóór deze 
datum en na 4 Nov. 1946, dus nog tijdens 
de loop die r procedure, opnieuw een weige
ring als vorenbedoeld heeft u itgesprok en; 

0. dat nu de weiger ing, welke moet wor
den geacht te zijn geschied in het tijdvak 
28 Aug. tot 27 Sept. 1947 - waarin naar 
's Raads oordeel de redelijke tijd na 29 Juli 
1947, als vorenbedoeld, eindigde - moet 
worden beschouwd a ls een herhaalde wei
gering terug te komen op het vroegere be
sluit niet te bevorderen, dat eiser a ls ge
meente-secretaris zou worden beëdigd en 
zijn bediening zou aanvaarden; 

0. dat de Raad geen toepasselijk a lge
meen verbindend voorschrift bekend is, 
waarmee de aangevochten weigering niet 
terug te komen op een vroeger besluit· zou 
strijden, zodat deze weigering niet kan 
worden aangetast op de in art. 58, lid 1, der
Ambtenarenwet 1929 het eerst genoemde 
grond; 

0. dat nu nog overblijft te beoordelen , of 
zodanige aantasting kan geschieden op de 
andere daargenoemde grond, m.a.w. of ge
daagde bij het uitspreken der onderhavige 
weigering (om te besluiten of te handelen) 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander
gebruik heeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven; 

0 . dat de Raad deze vraag bevestigend! 
beantwoordt; 
· 0. dat immers - in onderscheid met de: 
vroeger gedane weigeringen, welke zijn ge
daan, omdat gedaagde van oordeel was, 
(voor welk oordeel redelijke en oirbare 
gronden konden worden aangevoerd, al zijn 
deze uiteindelijk ook niet houdbaar geble
ken) dat eiser niet was benoemd tot se
cretaris der gemeente A. - voor de onder
havige weigering géén redelijk of oirbaar
motief is aangevoerd, aangezien het enige, 
inede in voormelde contra-memorie aange
voerde, motief, dat gedaagde nog steeds op. 
het standpunt staat, dat eiser niet is amb
tenaar der gemeente A., na 's Raads uit
spraken van 4 Nov. 1946 en 29 Juli 1947, 
waarin rechtens onaantastbaar is vastge
steld, dat eiser wèl is benoemd tot secre
taris der gemeente, niet langer als redelijk. 
en oirbaar kan worden aanvaard; 

dat dit t e meer klemt, omdat aanvanke
lijk de gemeenteraad van A. - welk or
gaan aan het hoofd staat der gemeente en 
de bevoegdheid bezit tot benoeming vàn de 
gemeente-secretaris - het oordeel van ge-• 
daagde deelde, maar dit niet meer het ge
val was ten tijde dat de onderhavige wei
gering plaats had, hetwelk duidelijk is ge-• 
bleken door de aanneming in de raadsver
gadering van 21 Juli 1947 (met 6 tegen ó 
stemmen) van een desbetreffend voorstel; 
waaraan voor de beslissing van h et geding 
niet afdoet, dat later, nl. op 29 Sept. 1947, 
dus nadat de onderhavige weigering reeds. 
had plaats gehad, de raad van dat stand
punt is teruggekomen (wederom met 6, 
tegen 5 stemmen) ; 
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O. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
te dezen bestreden weigering, m et vernie
tiging der aangevallen uitspraak, nietig 
moet worden verklaard; 

0. dat de' Raad tevens termen aanwezig 
oordeelt deze nietigheid, met toepassing 
van art. 48 der Ambtenarenwet 1929, om 
redenen van algemeen belang voor gedekt 
te verklaren, vermits is gebleken, dat zo
wel de huidige burgemeester als de meer
derheid van het college van B. en W. als 
ook de huidige meerderheid van de ge
meenteraad ernstig bezwaar heeft tegen 
eisers infunctietreding, en de gemeente
raad bovendien bij besluit van 29 Sept. 1947 
een ander dan eiser, en wel een ambtenaar 
ter gemeente-secretarie van A., tot ge
meente-secretaris heeft benoemd (welk be
sluit bij Koninklijk Besluit van 29 Nov. 
1947, H 403, tot 1 Nov. 1948 is geschorst), 
weshalve moet -worden verwacht, dat ei
sers tewerkstelling in dienst der gemeente 
A. voor de goede gang van zaken bij het ge
m eentelijk bestuur aldaar schadelijke ge
volgen zal hebben; 

0. dat eiser door de gedektverklaring der 
nietigheid, .insluitend àat hij zijn bediening 
van secretaris der gemeente A. niet zal kun
nen aanvaarden, geldelijke schade lijdt en er 
daarom alleszins termen zijn deze gemeente 
te veroordelen tot schàdevergoeding, tot een 
bedrag, hetwelk de Raad - gelet op het ver
schil tussen de bezoldiging van de secretaris 
der gemeente A. en die in eisers huidige be
trekking als hoofdcommies ter gemeente
secretarie van S., op eisers leeftijd ( 47 jaar) 
e_n op zijn vooruitzichten tot het verkrijgen 
van een andere betrekking, beter bezoldigd 
dan zijn huidige - in redelijkheid meent te 
moeten vaststellen op f 2500; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Vernietig1: de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart de onderhavige weigering van 

gedaagde, eiser in de gelegenheid te stellen 
de eed als gemeentesecretaris af te leggen 
en deze bediening te aanvaarden, nietig; 

Verklaart deze nietigheid voor gedekt; 
Veroordeelt de gemeente A. aan eiser een 

schadevergoeding te betalen van f 2500. 
(A.B.) 

23 Maart 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 artt. 1 
en 9.) 

Op de secretaris der gemeente A., die 
wèl als zodanig is benoemd en is aan te 
merken als ambtenaar dier gemeente, 
doch t.a.v. wie het gemeentebestuur 
weigerachtig is gebleken te bevorderen, 
dat hij de in art. 107 der Gemeentewet 
vereiste eed kan afleggen, is de wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 19-t6 
niet van toepassing. Hij is immers nim
mer als secretaris werkzaam geweest, 
terwijl deze wet (anders dan de Amb
tenarenwet 1929) s lechts van toepassing 
is op personen, op of na 15 Mei 1940 
werkzaam in openbare dienst hier te 

lande krachtens aanstelling of arbeids
overeenkomst. 

Onder tijdens àe bezetting niet uitbe
taald salaris of loon moet worden be
grepen het salaris of loon, waarop de 
betrokkene toentertijd krachtens zijn 
rechtspositie recht had. 

Hieronder is derhalve niet te brengen 
de tot gemeentesecretaris benoemde 
ambtenaar, die nog niet als zodanig is 
beëdigd en dus zijn functie nog niet 
heeft aanvaard, zodat tijdens de bezet
ting geen aanspraak op salaris is ont
staan. 

B., wonende te S., eiser in hoger beroep, 
tegen: 

de Raad der gemeente A., gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat de Raad der gemeente A. op 29 
September 1947, voorgenomen een formu
lier, als bedoeld in art. 2 van het Eerste Uit
voeringsbesluit Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946, in duplo ingediend door 
B. te S., heeft besloten op het verzoek van 
eiser om schadeloosstelling ingevolge even
genoemde wet afwijzend te beschikken, 
zulks na o.m. te hebben overwogen, dat eiser 
geen aanspraken op de betrekking van se
cretaris dier gemeente kan doen gelden en 
overigens o.a. op grond van de overweging, 
dat art. 9 dier wet op eiser geen toepassing 
kan vinden; 

0. dat het Ambtenarengerecht t e Gronin
gen bij uitspraak d.d. 18 December 1947, 
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen, 
het door eiser, toenmaals !dager, tegen 
voormeld besluit ingestelde beroep onge
grond heeft verklaard; 

Post alia: 
In rechte: 
0. dat in dit geding de vraag moet worden 

beantwoord, of te dezen op eiser de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 van 
toepassing is ; 

O. dat deze Raad in zijn uitspraken AW. 
1946/B 33 • en A W. 1947/B 18, •• onderschei
denlijk d.d. 4 November 1946 en 29 Juli 1947, 
heeft beslist, dat eiser in Mei 1942 rechts
geldig was benoemd tot secretaris der ge
meente A. en derhalve was aan te merken 
als ambtenaar dier gemeente; 

0. dat eiser mitsdien als ambtenaar in de 
zin van art. 1 der Ambtenarenwet 1929 in 
zijn beroep ontvankelijk is, zijnde de Raad 
niet gebleken van enige andere grond, 
waarop hij, gelijk bij contra-memorie is ver
zocht, in zijn beroep niet-ontvankelijk zou 
dienen te worden verklaard; 

0. dat op grond van de inhoud der geding
stukken en het verhandelde ter openbare 
terechtzitting voor de Raad vaststaat, dat 
eiser de werkzaamheden, verbonden aan 
zijn betrekking van secretaris der gemeente 

• Zie e.v. 1946, bi. 145. 
•• Zie e.v. 1947, bi. 210. 
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A., tot dusverre nimmer heeft uitgeoefend, 
aangezien het gemeentebestuur van A. wei
gerachtig is gebleken te bevorderen, dat 
eiser de ingevolge art. 107 der Gemeentewet 
vereiste eed als secretaris kan afleggen om 
daarna zijn betrekking te aanvaarden; 

0 . dat art. 1, le lid, aanhef, der Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946, voor
zover te dezen van belang, bepaalt, dat die 
wet van toepassing is op personen, op of na 
15 Mei 1940 werkzaam in openbare dienst 
hier te lande krachtens aanstelling of ar
beidsovereenkomst; 

0. dat, nu, gelijk uit het hiervoren over
wogene volgt, eiser nimmer als secretaris 
der gemeente A. werkzaam is geweest, 
evengenoemde wet op hem niet van toepas
sing is, vermits de werking dier wet (dus 
anders dan bij de Ambtenarenwet 1929) uit
drukkelijk is beperkt tot hen, die zijn werk
zaam g·eweest, hetgeen met eiser niet het 
geval is geweest; 

0. dat de Raad der gemeente A. eiser in 
zijn verzoek om schadeloosstelling krach
tens de eerstbedoelde wet derhalve niet
ontvankelijk had behoren te verklaren, zo
dat, met vernietiging van de uitspraak, 
waarvan beroep, en met nietig-verklaring 
van het bestreden besluit, moet worden 
versta.an, dat de Raad dier gemeente eiser 
alsnog Jn zijn verzoek om schadeloosstelling 
niet-ontvankelijk zal dienen te verklaren; 

O. dat mitsdien moet worden beslist als 
volgt: 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan be

roep; 
Verklaart nietig het besluit van de Raad 

der gemeente A. d.d. 29 September 1947; 
Verstaat, dat de Raad der gemeente A.B. 

in zijn verzoek om schadeloosstelling krach -
tens de V/et rechtsherstel overheidsperso
neel 1946 niet-ontvankelijk zal dienen te 
verklaren. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over
wogen: 

0. dat klager meent aan de Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 aanspraken 
op schadeloosstelling te kunnen ontlenen f'H 

wel speciac1J aan het bepaalde bij art. 9 van 
die -wet; • 

0. dat krachtens dat artikel een schade
loosstelling moet worden toegekend aan 
personen te wier behoeve tijdens de bezet
ting ingevolge de door of vanwege de bezet
ter uitgevaardigde voorschriften of geno
men tesluiten - anders dan bedoeld in art. 
2 der wet - geen salaris of loon is uitbe
taald, en van wie, in verband met het ge-
vaar van maatregelen van de bezetter, re
delijkerwijze niet verlangd mocht worden, 
dat zij hun dienst verrichtten; 

0. dat voor zover in dat artikel sprake is 
van tijdens de bezetting niet-uitbetaald sa
laris of loon, daarmee kennelijk is bedoeld 
tijdens de bezetting niet-uitbetaald salaris 
of loon, als waarop de betrokkene overi
gens toentertijd krachtens zijn rechtspositie 
r echt had; 

0. dat kl2.ger echter, hoewel destijds be
noemd tot secretaris der gemeente A., tij
dens de bezetting generlei aanspraak heeft 
gehad op h et salaris van een secretaris der 
gemeente A., nu hij die functie nimmer 
heeft aanvaard; 

0. dat de Wet rechtsherstel overheidsper
soneel 1946 derhalve ten aanzien van kla
gers geval geen toepassing kan vinden, zo 
min als ten aanzien van gevallen, betref
fende ambtenaren, die in redelijkheid zou
den mogen menen zonder tussenkomst van 
een bezettingsautoriteit wel te zouden zijn 
bevorderd of in een andere betrekking te 
zouden zijn benoemd, ten aanzien van welke 
gevallen ook art. 6, lid 2, van het Eerste 
Uitvoeringsbesluit Wet rechtsherstel over
heidsperson eel 1946 nog ten overvloede be
paalt als het bepaalt; 

0 . dat h et beroep derhalve ongegrond 
moet worden verklaard. 

(A.B.) 

23 Maart 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Gemeentewet 
artt. 76 en 107; Ambtenarenwet 1929 
art. 24.) 

De termijn van 30 dagen, bedoeld in 
h et 4e lid van art. 76 der Gemeentewet, 
was verstreken uiterlijk 26 Augustus 
1947, toen de e.v. raadsvergadering na 
die van 21 Juli 1947 is gehouden (in de 
vergadering van 21 Juli had de raad be
sloten de burgemeester op te dragen of 
uit t e nodigen over te gaan tot beëdiging 
van de reeds in 1942 benoemde gemeen
t esecretaris, welk besluit aan de Kroon 
t er schorsing of vernietiging was voor
gedragen, welke schorsing of vernieti
ging evenwel niet binnen de gestelde 
t ermijn is gevolgd). 

Uiterlijk 26 Augustus 1947 was er dus 
i. c. een weigering van de burgemeester 
van h et raadsbesluit van 21 Juli 1947 
uit te voeren. 

De tot gemeentesecretaris benoemrle 
ambtenaar, wiens beëdiging ingevolge 
art. 107 der Gemeentewet, nog steeds 
niet heeft plaats gevonden als g·evolg 
van de tegenwerking van h et gemeente
bestuur, met name van de burgemees
ter, wordt niet r echtstreeks in zijn be
lang getroffen door een raadsbesluit, 
houdende opdracht of uitnodiging aan 
de burgemeester om tot die beëdiging 
over te gaan, aangezien, daargelaten '>f 
de raad tot h et nemen van een dergelijk 
besluit bevoegd is, voor de beëdiging en 
infunctietr eding van een benoemde ge
meentesecretaris geen besluit nodig is. 

Reeds om deze reden is h et beroep, 
ingesteld tegen een later raadsbesluit, 
waarbij h et vorenbedoelde besluit werd 
ingetrokken, niet-ontvankelijk. 

J. D . Bruins, wonende te Sappemeer, eiser 
in hoger beroep, 

tegen: 
a. de Raad der gemeente Anloo, gedaagde in 
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hoger beroep, b. de Burgem eester der ge
m eente Anloo, even eens gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad .van Beroep, 
Wat aan.qaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat eiser, toenmaals klager, zich bij een 

op 21 October 1947 bij h et Ambtenarenge
recht t e Groningen ingek omen klaagschrift 
tot dit Gerecht h eeft gewend, o.a. aanvoe
rende het navolgende: 

"dat bij uitspraak van de Centrale Raad 
van Beroep van 29 Juli 1947 in een geschil 
tussen ondergetekende (toenmaals eiser) en 
Burgemeester en Wethouders der gemeente 
Anloo h et volgende is overwogen: 

,,0. dat deze Raad in zijn opgemelde uit
spraak van 4 November 1946 h eeft overwo
gen en daarmede h eeft beslist, dat eiser is 
aan te merken als ambtenaar der gemeente 
Anloo"; 

dat ondergetekende - daar hij nimmer 
in enige andere functie aan de gem eente 
Anloo verbonden is geweest dan als secreta
ris - is secretaris der gemeente Anloo; 

dat de ra.ad de r gemeente Anloo op 21 Juli 
1947 een besluit h eeft genomen, waarbij o.m. 
de burgemeester dier gemeente opdracht 
werd gegeven om klager a ls s ecr etaris der 
gem eente Anloo t e beëdigen; 

dat, naar ondergetekende vernomen h eeft, 
de burgemeeste r dezer gem eente vermeld 
raadsbesluit t er vernietiging h eeft voorge
dragen aan de Kroon, doch dat binnen de 
in art. 76 der gemeentewet voorgeschreven 
t ermijn van 30 dagen geen schorsing of ver
nietig ing door de Kroon is bevolen , zodat de 
burgemeester verplicht was na afloop van 
deze termijn aan genoemd raadsbesluit uit
voering te geven; 

dat hij voorts uit een persverslag h eeft 
vernomen, dat genoemde raad - welke door 
wisseling van een lid inmiddels van samen
stelling veranderde - in zijn vergadering 
van 29 September 1947 h eeft besloten, om 
het eerde r ve rmelde raadsbesluit va n 21 Juli 
1947 bevattende de opdracht aan de burge
m eester om tot beëdiging over t e gaan, in te 
t,rekken; 

dat hij zowel door de weigering van de 
burgemeeste r van Anloo om h et raadsbe
sluit van 21 Juli 1947 uit t e voeren als door 
h et raadsbesluit van 29 September 1947 ern
stig in zijn belang als ambtenaar wordt ge
schaad: 

dat hij mitsdien tegen beide handelingen, 
welke in wezen dezelfde aangelegenheid be
treffen, bij Uw gerecht in beroep vvenst te 
komen, hetgeen hij bij deze doet;"; 

in welk klaagschrift eiser voorts, onder 
aanvoering van nadere g ronden, heeft ver
zocht h et "vermelde besluit van de raad der 
gemeente Anloo van 29 September 1947, 
houdende intrekking van het besluit van 
21 Juli 1947, waarbij de burgem eester werd 
opgedragen klager t e beëdigen, nietig t e ver
klaren wegens strijd m et een algemeen ver
bindend voorschrift, subsidiair wegens h e t 
misbruiken van bevoegdheid, en met ver
zoek te willen v erstaa n, dat klager alsnog, 

overeenkomstig art. 107 der gemeentewet, 
moet worden beëdigd als secretaris der ge
meen te Anloo, a lsmede te willen uitspreken, 
dat klager recht h eeft op een schadevergoe
ding tot een bedrag, gelijkstaande aan h et 
.-erschil tussen zijn wedde a ls hoofdcommies 
ter secr etarie van Sappermeer en die van 
secretaris der gem eente Anloo, gedurende 
de tijd, dat hij sedert zijn terugkomst na de 
bevrijding in Nederland, áe bediening van 
h et ambt van secr etaris der gemeente Anloo 
had kunnen bekleden ."; 

0. dat h et Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij uitspraak van 18 D ecember 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- h et bij voormeld klaagschrift ingestelde 
beroep niet -ontvankelijk h eeft verklaard, 
voorzover het is gericht tegen h et besluit 
va n de raad der gem eente Anloo, d.d. 29 
September 1947, en h et beroep voor h et ov e
rige ongegrond h eeft verklaard; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig in 
h oger beroep is gekomen en op de bij h e l 
beroepschrift aangevoerde gronden de Raad 
h eeft v er zocht te willen verstaan, dat bij 
alsnog overeenkomstig a rtikel 107 der ge
m eentewet m oet wqrden beëdigd als secre
taris der gemeente Anloo en dat hij r echt 
h eeft op de door h em gevraagde schadever
goeding , m et zodanige verdere beslissing als 
de Raad zal vermenen te behoren ; 

0. da t de burgem eester van Anloo bij con
tra -memorie h eeft verzocht de uitspraak 
van h et Ambtenarengerecht te bevestigen, 
althans eiser niet-ontvankelijk in zijn be
roep te v erklaren, althans hem zijn vorde
ringen met n evenvorderingen te ontzeggen ; 

In rechte: 
0. dat de Raad m et h et Ambtenarenge

recht van oordeel is, dat het in h et algemeen 
in strijd is m et een goede procesorde, wan
n eer bij één klaagschrift wordt opgekomen 
tegen meer dan één besluit, handeling of 
weigering, vooral wanneer - als in h et on
derhavige geval - verschillende organen 
die besluiten, handelingen of weigeringen 
hebben genomen, verricht of uitgesproken 
of zouden moeten worden geacht t e h ebben 
uitg·esproken; 

dat de Raad niettemin voorts m et h et 
Ambtenarengerecht in clit geval wil aan
vaarden, dat eiser (destijds klager) bij één 
klaagschrift in beroep is gekomen tegen een 
besluit van één orgaan (de gem eenteraad 
van Anloo) , en t egen een weigering van 
een a nder orgaan (de burgemeester van 
Anloo), welke beide samenhangende zaken 
de Raad gevoegd laat; 

0. wat betreft eisers beroep tegen h et be
sluit van de gemeenteraad van Anloo van 29 
September 1947, waarbij h et raadsbesluit 
van 21 Juli 19 47 is ingetrokken, dat laatst
genoemd besluit volgens het op verzoek van 
's Raads fungerend-voorzitter door de bur
gemeester van Anloo overgelegde afschrift 
luidt als volgt: 

.,De Raad der gemeente Anloo : 
"Gelezen een verzoekschrift van de heren 

C. Nijborg, H. Udding, J. H. Piening, W. 
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Kremer en M . Velthuis om een besluit te ne
men waarbij de Burgemeester wordt opge
dragen in de e.v. raadsvergadering over t e 
gaan tot be

0

ëdiging van de heer J . D. Bruins 
a ls secretaris dezer gemeente. 

,.besluit : 
"de Burgemeester op te dragen in de 

eerstvolgende raadsvergadering over te 
gaan tot beëdiging van de heer J. D. Bruins 
a ls secretaris dezer gem eente."; 

dat echter van eisers kant de juistheid 
,an die redactie is betwist en is aangevoerd, 
dat h et ongewijzigd aangenomen voorstel als 
volgt luidde: 

,.Voorstel van onder getekenden tot h et n e
m en van een besluit, waarbij de burgemees
t er wordt opgedragen in de e.v. raadsverga
dering over te gaan tot beëdiging van de 
h eer J . D. Bruins, benoemd tot secretaris 
der gemeente Anloo met uitnodiging aan 
B urgem eest er en Wethouders om te bewerk
stelligen, dat deze persoon spoedig zijn func
tie zal kunnen aanvaarden".; 

0 . dat de Raad in het midden kan laten 
en laat de te dezen opgeworpen vraagpun
ten, welke a ls de juiste redactie van het op 
21 Juli 1947 aangenomen voorstel moet wor- · 
den aanvaard, of het de betekenis heeft van 
een bindend besluit dan wel van een nie t
bindende uitnodiging dan wel gedeeltelijk 
van het een en gedeeltelijk van h et ander, 
voorts, of de gemeenteraad bevoegd was ter 
zake een bindend besluit te nemen; 

0. dat in elk geval niet kan worden ge
zegd, dat eiser door dat "besluit" r echt
streeks in zijn belang is getroffen, te min
der nu voor de beëdiging en infunctietre
ding van een benoemde gemeentesecretaris 
g een besluit van node is, maar zulks een 
vanzelfsprekend gevolg is van het besluit 
tot benoeming, tenzij dit (wat hier niet is 
geschied) wordt ingetrokken; 

0. dat r eeds om deze reden eiser ook door 
h et bestreden besluit van 29 September 1947, 
waarbij de gemeenteraad zijn "besluit" van 
21 Juli 1947 heeft ingetrokken, niet recht
s treeks in zijn belang is getroffen , zoals in 
artikel 24 (1) der Ambtenarenwet 1929 is 
bedoeld, weshalve het daartegen gerichte 
beroep bij de aangevallen uitspraak terecht 
niet-ontvankelijk is verklaard; 

0 . voorts ten aanzien van eisers beroep 
tegen de weigering van de burgemeester 
van Anloo om het raadsbesluit van 21 Juli 
1947 uit te voeren, dat deze weigering -
daar h et beroep op 21 October 1947 is inge
steld - in eisers gedachtengang geacht 
m oet worden te h ebben plaats gehad vóór 
deze datum en na 20 September 1947; 

0. dat er in dit tijdvak evenwel s lechts 
sprake kan zijn geweest van een h erhaalde 
weigering h et raadsbesluit van 21 Juli 1947 
uit te voeren, aangezien moet worden aan
genomen, dat de eerste weigering daartoe 
h eeft plaats gehad uiterlijk op 26 Aug. 1947, 
toen na 21 Juli 1947 "de eerstvolgende ver
gadering" in dat besluit bedoeld, werd ge
houden, en toen t evens, nadat de burge
meester binnen 24 uur aan de gemeent eraad 
en aan Gedeputeerde Staten van de provin-

cie Drenthe k ennis had gegeven van zijn 
gevoelen , dat h et besluit a ls strijdig met de 
wet of het algem een belang door de Kroon 
kon worden geschorst of vernietigd, was 
verstreken de termijn van 30 dagen, ge
noemd in artikel 76 lid 4, der Gem eentewet ; 

0. dat, nu tegen die eerste weigering niet 
binnen de ber oepstermijn beroep is inge
steld, te dezen buiten beschou wing m oet 
blijven, of ze op een der in artikel 58, lid 1, 
der Ambtenarenwet 1929 genoemde g r on
den voor aantasting vatbaar was, en thans 
alleen aan de orde is de vraag, of een weige
ring, welke de burgemeester volgens eisers 
standpunt geacht moet worden te h ebben 
uitgesprok en in h et tijdcak 21 September 
tot 21 October 1947, en w elke niet meer kan 
Inhouden dan een weigering t erug"te komen 
op zijn reeds eerder genomen besluit, op een 
dier gronden kan worden aan getast; 

0. dat de Raad <).eze vraag ontkennend 
beantwoordt; 

0. dat er immers geen toepasselijk a lge
meen verbindend voorschrift is, krachtens 
h etwelk de burgemeester verplicht zou zijn 
van dat besluit terug te komen , en dat ook 
niet kan worden gezegd, dat de burgem ees
ter met de onderhavige weigering (welke 
om verschillende r edenen van andere aard 
is en ook steunt op andere gronden dan die, 
welke het onderwerp is van 's Raads heden 
gedane uitspraak A.W. 1948, B 6) van zijn 
bevoegdheid, op een eenmaal genomen be
sluit niet terug te komen, k enn elijk een an
der gebruik h eeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gege
ven; 

0. dat het tegen deze weigering gericht 
beroep bij de aangevallen uitspraak der
halve terecht ongegrond is verklaard; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat die 
uitspraak in haar geh eel moet worden be
vestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

23 Maart 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920, artt. 19, 75, 
76). 

Motieven, ontleend aan het algemeen 
belang, kunnen geen grond opleveren 
tot afwijzing van een aanvraag om be
schikbaarstelling van de nodige gelden 
voor de stichting van een schoolgebouw. 

Gedeputeerde Staten hebben ten on
rechte nagelaten tegelijk met hun be
slissing op het ingestelde beroep de 
vraag te beantwoorden, of overgegaan 
moet worden tot oprichting van een 
overeenkomstige openbare .school, zo 
nodig m et toepassing van art. 19, 5de 
lid. 

Doende wat Gedeputeerde Staten 
hadden behoren te doen, beslist de 
Kroon, dat een drietal gemeenten zich 
moeten verenigen tot het oprichten van 
een gemeenschappelijke school voor uit
gebreid lager onderwijs. 
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Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Baflo tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gro
ningen van 22 Augustus 1947, N° 10.489/A. 
A., 3• afdeling, waarbij met vernietiging van 
.het besluit van de appellant van 15 October 
1946 is bepaald, dat de door het bestuur der 
Vereniging tot bevordering van Gereformeerd 
lager onderwijs te Baflo ingevolge artikel 72 
en volgende der Lager-Onderwijswet 1920 
gevraagde medewerking inzake de stichting 
van een school voor uitgebreid lager onder
wijs aldaar, alsnog behoort te worden ver
leend; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Februari 1984, N° 1926 (1947); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Maart 1948, N° 33.822 Afdeling Lager 
Onderwijs ; 

0 . dat de raad der gemeente Baflo, kennis 
genomen hebbende van de aanvrage van het 
bestuur der Vereniging tot bevordering van 
Gereformeerd lager onderwijs te Baflo, waar
bij dit bestuur - onder mededeling van het 
feit, dat de genoemde vereniging heeft be
sloten tot stichting van een bijzondere U. L. 
0 . school te Baflo - de raad verzoekt over te 
gaan tot de bouw en inrichting van dat school
gebouw, alsmede van het verzoek van de 
Nederlandse Onderwijzers Vereniging, af
<ieling Het Halve Ambt, omvattende de 
.gemeenten Baflo, Eenrum en Winsum, om 
een onderzoek te willen instellen naar de mo
gelijkheid tot stichting van een openbare 
U.L.O. school te Baflo en verder de adres
sen van de oudercommissies der openbare 
lagere scholen te Winsum, Eenrum, Pieter
buren en Warffum en van het hoofd der open
bare lagere school te Westernieland, in welke 
adressen instemming wordt betuigd met de 
plannen tot oprichting van een openbare 
:school voor uitgebreid lager onderwijs te 
Baflo, bij zijn besluit van 15 October 1946 
heeft besloten, I. niet over te gaan tot stich
ting van een openbare school voor uitgebreid 
lager onderwijs; 2. de door het bestuur van 
de Vereniging tot bevordering van Gerefor
meerd lager onderwijs te Baflo gevraagde 
medewerking te weigeren ; 

dat, nadat voormeld schoolbestuur van 
<fit besluit in beroep was gekomen bij Gede
puteerde Staten van Groningen, dit college 
bij besluit van 22 Augustus 1947 heeft be
paald, dat met vernietiging van het raadsbe
sluit van 15 October 1946, de door het school
bestuur gevraagde medewerking alsnog be
hoort te worden verleend; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat aan de in artikel 73 der Lager-Onderwijs
wet 1920 omschreven vereisten is voldaan; 
dat de gemeenteraad op de aanvrage der
halve ten onrechte een afwijzende beslissing 
heeft genomen ; 

dat de gemeenteraad van Baflo van het 
besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat in de 
aanvrage van genoemd schoolbestuur ver
zocht wordt over te gaan tot de bouw en in
richting van een schoolgebouw; dat, gelet 
op het grote gebrek aan materialen en ar-

beidskrachten en daarnaast op het ontstel
lend tekort aan woonruimte, niet verwacht 
mag worden, dat binnen afzienbare tijd een 
dergelijke school zal kunnen worden gebouwd; 
dat, wanneer de schoolbouw eerst na verloop 
van jaren zal plaats hebben, het niet moge
lijk is, reeds nu te beoordelen of deze school
bouw wenselijk of noodzakelijk zal zijn; dat 
er niet de minste zekerheid bestaat, dat op 
het tijdstip van aanvang van de schoolbouw 
het aantal leerlingen, dat nu in de opgave 
staat vermeld, nog aanwezig zal zijn; dat, 
gezien de inkorting van de leerplicht, stel
lig een mindere toeloop tot de school voor 
uitgebreid lager onderwijs in de jaren tot 1951 
te verwachten zal zijn ; dat in de opgave van 
de leerlingen, die de school zullen bezoeken, 
zijn vermeld 25 kinderen uit het 7• en 8• leer
jaar van de Geref. lagere school te Baflo, ter
wijl het totaal aantal kinderen in deze leer
;aren gemiddeld over 1945 : 27 en over 1946: 
22 bedraagt; dat het geschikt achten voor 
het volgen van uitgebreid lager onderwijs 
van een zo groot percentage leerlingen vol
gens deskundigen volkomen onjuist is, en 
een neerhalen betekent van de waarde van 
het uitgebreid lager onderwijs ; dat welis
waar volgens de letter der wet in deze ge
meente met 24 candidaat-leerlingen kan wor
den volstaan, maar deze leerlingen dan -
zoals ook in artikel 11, 3• lid, van de Lager-
Onderwijswet 1920 is aangegeven - toch 
zeker een zodanige ontwikkeling en aanleg 
zullen moeten bezitten, dat met grond mag 
worden verwacht, dat zij het onderwijs der 
school voor uitgebreid lager onderwijs zon
der bezwaar zullen kunnen volgen; dat in de 
gegeven omstandigheden hiervan geen spra
ke is en dus de vraag rijst , of in wezen wel 
voldaan wordt aan de eis, gesteld in artikel 
73, 1• lid, sub a, van de Lager-Onderwijswet 
1920, een vraag, die naar zijn mening ont
kennend moet worden beantwoord, nu ver
reweg het grootste deel van de candidaat
leerlingen wordt gevormd door de leerlingen 
van het 7• en 8• leerjaar van de Gereformeerd 
lagere school te Baflo; dat ingevolge het be
paalde in artikel 75, 3• lid van de Lager
Onderwijswet '20 -welke bepaling is opgeno
men om te voorkomen, dat het openbaar on
derwijs ten achter zal worden gesteld bij het 
bijzonder onderwijs - de totstandkoming van 
een Geref. school voor uitgebreid lager on
derwijs te Baflo ten gevolge zal hebben de 
stichting van een gelijksoortige openbare 
school, terwijl nu, noch in de naaste toekomst, 
een aantal leerlingen aanwezig zal zijn om 
twee scholen voor U.L.O. van voldoende om
vang en betekenis·te bevolken ; dat deze over
weging des te meer klemt, nu behalve te 
Baflo, ook in het op 4 km. afstand gelegen 
dorp Winsum, twee scholen voor uitgebreid 
lager onderwijs zullen worden gesticht, te 
weten I Gereformeerde en I openbare; dat 
derhalve in geval van uitvoering van al deze 
plannen in elkaars onmiddellijke nabijheid 
4 kleine schooltjes voor uitgebreid lager on
derwijs zullen worden opgericht, met tezamen 
een aantal leerlingen, voldoende voor één 
flinke, goed ingerichte school; dat het be
lang van het onderwijs, dat in deze toch pri
mair moet zijn, met deze stichtingsplannen 
geheel op de achtergrond is gedrongen; dat 
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de uitvoering van deze plannen zodanige fi
nanciële offers met zich zal brengen, dat van 
geldverspilling kan worden gesproken en dat 
vooral, nu de toestand van de overheidsfi
nanciën zeer zorgelijk is, een dergelijke ver
spilling absoluut onverantwoord zou zijn; 

0. dat Gedeputeerde Staten terecht op 
grond van de overweging, dat aan de in arti
kel 73 der Lager-Onderwijswet 1920 omschre
ven vereisten is voldaan, hebben geoordeeld, 
dat de door het schoolbestuur gevraagde 
medewerking alsnog behoort te worden ver
leend; 

dat immers ingevolge artikel 75, lid 2, der 
genoemde wet de medewerking slechts wordt 
geweigerd, indien aan de evenbedoelde ver
eisten niet is voldaan ; 

dat de appellant weliswaar aanvoert, dat 
de vraag rijst, of wel voldaan wordt aan de 
eis, gesteld in artikel 73, 1• lid, onder a, doch 
dat niet aannemelijk is gemaakt, dat de kin
deren, die volgens de overgelegde verklaring 
de te stichten school zullen bezoeken, dit 
metterdaad niet zullen doen, en zulks met 
name niet blijkt uit de blote mededeling in 
het beroepschrift, dat in de gegeven omstan
digheden er geen sprake van is , dat deze kin
deren het onderwijs der school voor uitge
breid lager onderwijs zonder bezwaar zullen 
kunnen volgen ; 
• dat de appellant nog de aandacht vestigt 

op de bepaling, vervat in het derde lid van 
artikel 75 der meergenoemde wet, doch dat 
dit niet kan afdoen ean het dwingend voor
schrift van het tweede lid van dit artikel ; 

0. voorts: 
dat gedeputeerde Staten in verband met 

het bepaalde in artikel 76, 3• lid, der Lager
Onderwijswet 1920 ten onrechte hebben na
gelaten tevens een beslissing te geven over 
de vraag, of, nu zij tot de medewerking aan 
de stichting van een bijzondere school voor 
uitgebreid lager onderwijs besloten, ook moet 
worden overgegaan tot de oprichting van 
een overeenkomstige openbare school, zo 
nodig met toepassing van artikel 19, 5• lid, 
der wet; 

dat Wij, de Onderwijzersraad gehoord, 
van oordeel zijn, dat deze vraag bevestigend 
moet worden beantwoord, zij het dan ook, 
dat het op grond van de op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, nader ingewonnen 
ambtsberichten van het R ijksschooltoezicht 
in het belang van een goede organisatie van 
het onderwijs en op economische gronden 
ongewenst, zo niet onverantwoord moet wor
den geacht tegelijkertijd in ieder der naburige 
gemeenten Baflo, Eenrum en Winsum een 
openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs op te richten, hetgeen, naar het zi ch 
laat aanzien, zal geschieden, indien niet een 
der maatregelen, als bedoeld in artikel 19, 
4• lid der Lager-Onderwijswet 1920, wordt 
bevolen; 

dat Wij, de Hoofdinspecteur van het Rijks
schooltoezicht gehoord, en doende wat Gede
puteerde Staten hadden behoren te doen, 
daarom het nodig achten te bevelen, dat de 
evengenoemde gemeenten zich verenigen 
tot het oprichten en instandhouden van een 

blijkens evenbedoelde ambtsberichten 
bij voorkeur te Eenrum te vestigen - ge-

meenschappelijke school voor uitgebreid 
lager onderwijs; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met handhaving van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten te bevelen, dat de 
gemeenten Baflo, Eenrum en Winsum zich 
verenigen tot het oprichten .en instandhouden 
van een gemeenschappelijke school voor uit
gebreid lager onderwijs. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door R. Zijlstra te Winsum, tegen het besluit 
van Gedeputeerde Staten van Groningen 
van 22 Augustus 1947, no. 10490/ B B. 3• af
deling, houdende ongegrondverklaring van 
het beroep van appellant tegen het besluit 
van de ·raad der gemeente Winsum van 21 
October 1946, no. 3, waarbij medewerking 
is verleend inzake de stichting van een bij
zondere school voor uitgebreid lager onder
wijs te Obergum, gemeente Winsum ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur , gehoord, advies van 
25 Februari 1948, N° 1925 (1947); 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 Maart 1948, No . 33 1824 Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad der gell)eente Winsum in 
zijn vergadering van 21 October 1946, be
schikkende op het verzoek van het Bestuur 
van de Vereniging voor Gereformeerd Lager 
Onderwijs, gevestigd te Obergum, gemeente 
Winsum, om de benodigde gelden uit de ge
meentekas te verstrekken voor de stichting 
van een bijzondere school voor uitgebreid 
lager onderwijs te Obergum, heeft besloten 
de gevraagde medewerking te verlenen en 
tot oprichting van een overeenkomstige open
bare school, zo nodig met toepassing van ar
tikel 19, vierde lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, over te gaan, daarbij overwegende, dat 
aan de in artikel 73 der Lager-Onderwijswet 
1920 omschreven vereisten is voldaan en 
dat zich voordoet het geval, bedoeld in arti
kel 75, derde lid, dier wet ; 

dat , nadat R. Zijlstra te Winsum van dit 
besluit bij Gedeputeerde Staten van Gronin
gen in beroep was gekomen, dit college, de 
Onderwijsraad gehoord, bij besluit van 22 
Augustus 19471 no. 10490/B. B., 3• afdeling, 
met handhaving van het besluit van de raad 
der gemeente Winsum van 21 October x946, 
no. 3, het daartegen ingestelde beroep onge
grond heeft verklaard; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij hebben 
overwogen, dat aan de in artikel 73 der Lager
Onderwijswet 1920 omschreven vereisten 
is voldaan; dat de gemeenteraad derhalve 
terecht heeft besloten tot het verlenen van 
de gevraagde medewerking; 

dat van deze beslissing R . Zijlstra bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat het 
besluit van de raad der gemeente Winsum 
gezien moet worden in verband met de aan
vragen, ingediend bij de raden van de ge
meenten Baflo en Winsum en de besluiten 
van de genoemde raden ten opzichte van de 
stichting van openbare U .L.O. scholen in de 
genoemde gemeenten; dat dientengevolge 
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in deze kleine omgeving een 4-tal U.L.O. 
scholen zullen komen, waar nauwelijks vol
doende leerlingen zijn voor één goed geoutil 
leerde inrichting voor uitgebreid lager onder
wijs; dat daardoor het onderwijs ten sterkste 
wordt benadeeld, terwijl de uitgaven voor 
de openbare kassen op niet te verantwoorden 
wijze worden verhoogd; dat , gezien de schaar
ste aan bouwmaterialen en de behoefte aan 
die materialen voor de bouw van woningen, 
in de eerste jaren van de bouw der gevraagde 
scholen geen sprake kan zijn en derhalve op 
dit ogenblik financiële besluiten genomen 
zullen moeten worden, waarvan de draag
wijdte niet te bepalen is; dat kan wordei;i toe
gegeven, dat de aanvrage voldoet aan de in 
artikel 73 der Lager-Onderwijswet 1920 ge
stelde eisen; dat evenwel het geheel van de 
genomen besluiten in de gemeenten Winsum 
en Baflo, waarvan het bestreden besluit één 
is, een misbruikmaken genoemd kan worden 
van de bepalingen der meergenoemde wet, 
terwijl het onderwijs er niet door bevorderd 
wordt en 's lands financiën in sterke mate ge
schaad worden; weshalve hij, zich beroepende 
op artikel 17 der Lager-Onderwijswet 1920, 
verzoekt het besluit van Gedeputeerde Sta
ten op grond van het algemeen belang te 
vernietigen; 

0 .: dat krachtens artikel 75, 2• lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 de medewerking 
tot het vestigen van een bijzondere lagere 
school slechts wordt geweigerd, wanneer niet 
aan de in artikel 73 omschreven vereisten 
is voldaan; 

dat derhalve motieven, aan het algemeen 
belang ontleend, geen grond kunnen ople
veren tot afwijzing van de aanvrage; 

dat , nu blijkens de overgelegde stukken, 
aan de bij artikel 73 omschreven vereisten 
der wet is voldaan, Gedeputeerde Staten 
terecht. met handhaving van het besluit van 
de raad der gemeente Winsum tot het ver
lenen van de gevraagde medewerking, het 
daartegen ingestelde beroep ongegrond heb
ben verklaard ; 

0. voorts : 
dat Gedeputeerde Staten in :verband met 

het bepaalde in artikel 76, 3• lid, der Lager
Onderwijswet 1920 ten onrechte hebben na
gelaten tevens een beslissing te geven over 
de vraag, of, nu de gemeenteraad van Win
sum tot de medewerking aan een bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs heeft 
besloten, ook moet worden overgegaan tot 
de oprichting van een overeenkomstige open
bare school, zo nodig met toepassing van 
artikel 19, 5de lid, der wet; 

dat Wij , de Onderwijsraad gehoord, van 
oordeel zijn, dat deze vraag bevestigend moet 
worden beantwoord, zij het dan ook, dat het 
op grond van de op verzoek van de Afdeling 
van de Raad van State, voor de Geschillen 
van Bestuur, nader ingewonnen ambtsbe
richten van het Rijksschooltoezicht in het 
belang van een boede organisatie van het 
onderwijs en op economische gronden onge
wenst, zo niet onverantwoord moet worden 
geacht tegelijkertijd in ieder der naburige 
gemeenten Winsum, Eenrum en Baflo een 
openbare school voor uitgebreid lager onder
wijs op te richten, hetgeen naar het zich laat 
aanzien, zal geschieden, indien niet een der 

maatregelen, als bedoeld in artikel 19, 4• lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920, wordt bevolen; 

dat Wij, de Hoofdinspecteur van het Rijks
schooltoezicht gehoord, en doende wat Ge
depute·erde Staten hadden behoren te doen, 
daaron het nodig achten te bevelen, dat de 
evengenoemde gemeenten zich verenigen tot 
het oprichten en instandhouden van een -
blijkens evenbedoelde ambtsberichetn bij 
voorkeur te Eenrum te vestigen - gemeen
schappelijke school voor uitgebreid lager 
onderwijs; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
met handhaving van het bestreden besluit 

van Gedeputeerde Staten te bevelen, dat de 
gemeenten Winsum , Baflo en Eenrum zich 
verenigen tot het oprichten en instandhouden 
van een gemeenschappelijke school voor 
uitgebreid lager onderwijs. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz . 

A.B. 

iJ3 Maart 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. ( Sv. art. 350; Besluit Bui tengew. 
Strafr. a rt. 1; Bes!. Bijz. Gerechtsh.). 

Op h et tijdstip, waarop de onderha
vige zaak bij de Groninger Rechtbank 
werd aangebracht [vóór Juni 1947, 
Red.], was niet één der gewone ge
r echten doch h et bij K. B. D 62 inge
stelde bijzonder gerecht, bevoegd van 
de primaire en subsidia ire t elasteleg
ging k ennis te nemen. De wijzig ingen 
echter, die door art. I sub 1 °. van de 
wet van 27 Juni 1947 (H 206), welke 
wet, die geen overgangsbepalingen be
vat, in werking is getreden op 31 Juli 
1947, zijn gebracht in art. 1 van het 
K. B . D 61, h ebben tengevolg·e gehad, 
dat, toen deze zaak bij h et Gerechts
hof [in hoger beroep van het vonnis 
d.d. 5 Juni 1947 der voorm elde Recht
bank] werd aangebracht, de bepalingen 
van h et Besluit Buitengew. Strafrecht 
(D 61) op h et primair en het eerste 
subs. telastegelegde niet langer van 
toepassing waren en ook dat de be
voegdh eid van h et bedoelde b ijzonder<> 
gerecht om daarvan k ennis te n emen , 
welke op art. 12 van h et Besluit D 62 
berustte, is vervallen, zodat een en an
der weder ter competentie van de ge
wone gerechten was gebracht. 

In het midden kan worden gelaten, 
in hoever die wijzigingen in de wetge
v ing ook gevolgen h ebben voor zaken~ 
die tijdens haar inwerking treding bij 
h et bijzonder gerecht aanhangig waren. 
In ieder geval zal het beroepen a rrest, 
dat niet op zodanige zaak betrekking 
h eeft [en waarbij o.m. de Rechtbank 
a lsnog onbevoegd was verklaard] , niet 
in stand kunnen blijven. Handhaving 
dier uitsp raak zou immers tengevolge 
h ebben, dat de strafver volging, wanneer 
zij opni euw zou worden aangevangen , 
ingesteld zou behoren t e worden bij 
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hetzelfde gerecht dat bij die uitspraak 
onbevoegd was verklaard. Een onaan
nemelijk gevolg, omdat het slechts tot 
onnodigen omslag e n tot vertraging der 
procedure zou leide n. 

[Men zie ook de blz. 467 e.v. uit h et 
artikel van L . van Praag, Rechterlijke 
bevoegdheid en verwante onderwerpen 
naar tranisitor recht, R.M. 1912, Red.] 

Adv.-Gen. Langemeijer: Vormfout 
w elke tot nietigh eid leidt, is h et over
springen van h et eerste op h et derde 
subs. t elastegelegde zonde r ov er h et 
tweede subs. t elastegelegde een beslis
sing te geven. Daardoor is niet beslist 
op den grondslag der telastelegging. 

[Door H . R. niet beslist]. 

Op de ber oepen van : . 
1 °. den Proc.-Generaal bij h et Ger echts

hof t e L eeuwarden , 2°. F. J. A., te Gronin
gen, requiranten van cassatie tegen een ar
r est van h et Gerechtshof te Leeuwarden 
van 3 September 1947, houdende vernieti
ging in hoger beroep van een vonnis van 
de R echtbank t e Groningen van 5 Juni 
1947, waarbij r equirant sub 2°. is vrijge
sproken van een hem primair t elastegelegd 
f eit en terzak e van "als ambtenaar een gift 
aannemen wetende dat zij h em gedaan 
wordt tengevolge van hetgeen door h em , in 
strijd m et zijn plicht, in zijn bediening is 
gedaan", m et aanhaling van d e artt. 10, 27 
en 363 Sr. is veroordeeld in een gevangenis
straf van een jaar met aftrek van voor
lopige hechtenis, hebbende h et Hof ver
staan dat de Rechtbank onbevoegd was om 
van de feiten, waarop die v rijspraak en die 
veroordeling betrekking hadden, k ennis te 
n em en en t erzak e van een m eer subsidiair 
t elastegelegd feit, dat geq ua lificeerd werd: 
;,door het v erschaffen van inlichtingen op
zettelijk uitlokken van oplichting", m et 
aanhaling van de artikelen 10, 27, 47 sub 2°. 
e n 326 Sr., den r equi ra nt sub 2°. ver
oordeeld in een gevangenisstraf van acht 
maanden eveneens met aftrek van voor
l opige h echtenis. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord h et verslag van den Raadsheer 

R ombach; 
Gelet op de middelen van cassatie door 

<len r equirant sub 1 °. voorgesteld bij schrif
tuur en luidende : 

1. V. t. van de artt. 348, 349, 350, 415, 
422 en 423 Sv. en de a rtt. 10, 27, 47 s ub 2°. 
en 326 Sr., doordat h et Gerechthof h et von
nis van de R echtbank heeft v ernietig d in 
zoverre betreft de beslissingen gegeven t en 
aanzien van h et primaire en h et eerste 
subsidiaire t elastegelegde en opnieuw r echt
doende h eeft verstaan da t de R echtbank 
onbevoegd was om daarvan kennis t e ne
m en en h et den verdachte bij inleidende 
dagvaarding als derde subsidiair t elaste
gelegde bewezen t e verklaren en h em · des
w ege t e veroordelen ; 

n. Niet-toepassing of v . t. van art. 1 
B.B.S .. (D 61) gewijzigd door de w et van 

• 27 Juni 1947 (H 206) en verkeerde toepas
sing van de artt. 348, 349, 415 en 422 Sv., 
doordat h et Ger echtshof t e Leeuwarden h et 
vonnis van de Rechtbank t e Groningen 
heeft vernietigd in zoverre betreft de be
slissingen gegeven t en aanzien van het pri
maire en h et eerste subsidiaire telastege
legde en opnieuw rechtdoende h eeft ver
staan, dat de R echtbank onbevoegd was om 
daarvan kennis t e nemen , wordende hier
bij nader aangevoerd: .,D e wet (lees: het 
Besluit) van 27 Juni 1947 (H 206) heeft op 
dit punt geen overgangsbepalingen , dus is 
m en weder vrij in zijn beslissing. De Recht
bank is weer bevoegd en h et Hof had dus 
a ls bevoegde hogerberoepsrechter zowel de 
primaire als de subsidiaire t elasteleggingen 
moet e n beoordelen"; 

Gehoord den Adv.-Gen. Langemeijer, na
m ens den Proc.-Gen., in z ijn conclusie, 
strekkende tot enz. ; 

0. dat requirant sub 2° . geen middelen 
h eeft voorgest eld, zijnde bij de stukken wel 
een geschrift volgens opschrift inhoudende 
middelen van cassatie van F. J. A., doch 
blijkende niet dat dit geschrift is ingediend 
door r equirant sub 2°. zelf of door een 
daartoe overeenkomstig de wet gemachtig
de; 

0. dat aan requirant sub 2 °. is telaste 
gelegd primair: dat hij in of omstreeks be
g in Januari 1947 in de gem eente Groningen 
a ls ambtenaar en wel als commies bij de 
Rijksverkeersinspectie een belofte door of 
vanwege P. K. gedaan, inhoudende, dat 
verdachte of een ander voor h em verdach
te een bedrag aan geld groot ongeveer 2500 
gulden , althans verscheiden honderden gul
dens, zou ontvangen, h eeft aangenomen, 
wetende dat deze belofte aan verdachte · 
werd gedaan t en einde h em t e bewegen om 
in strijd m et zijn plicht in zijn bediening 
bij de beha ndeling van- aanvragen tot h et 
verkrijgen van aankoopvergunningen voor 
personenauto's bij voorrang op partijdige 
wijze aan genoemden K ., zonder dat ' deze 
daarvoor reeds anders in aanmerking wu 
zijn gekomen, een zodanige aankoopver
g unning te verschaffen of daartoe te ad
viseren; 

s u bsidiair: da t hij op of omstreeks 3 Ja
nuari 1947 in de gem eente Groningen als 
ambtenaar en wel als commies bij de Rijks
verkeersinspectie een gift, bestaande in een 
belangrijk bedrag aan geld, van of vanwege 
P. K ., door tussenlrnmst van J. V. of een 
a nder, heeft aangenomen, wetende dat deze 
h em w erd gedaan t engevolge of naar aan
leiding van h et feit, da t hij. verdachte, in 
strijd m et zijn pli cht, in zijn bediening bij 
de behandeling van aanvragen tot het ver
krijgen van aankoopvergunningen voor 
personenauto's bij voorrang op partijdige 
wijze aan genoemden K ., zonder dat deze 
daarvoor anders r eeds in aanmerking zou 
zijn gekomen, een zodanige aankoopvergun
ning had verschaft of daartoe geadviseerd; 

terwijl hij m eer subsidiair nog van ver
schillende andere feiten is beschuldigd; 

0 . dat de R echtbank bij voormeld vonnis 
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•dien r equirant h eeft vrijgesproken van het 
primair telastegelegde feit en h em ter zake 
van h et eerst e subsidiair telastegelegde, in 
voege als dit bewezenverklaa'rd werd, h eeft 
veroordeeld als bovenverm eld; 

0. dat in hoger beroep van deze beslis
s ingen het Gerechtshof bovenvermelde on
bevoegdverklaring der Rechtbank h eeft uit
gesprok en en heeft geoordeeld g·een vrijheid 
te kunnen vinden de kennisneming van h et 
-primair en van het eerste subsidiair te
'lastegelegde to t zich te trekken, zulks op 
-de volgende g ronden: 

dat h et primair telastegelegde feit ople
vert h et misdrijf bedoeld in art. 363 sub 1 °. 
Sr. en dat dat misdrijf volgens de telaste-
1eggin g gepleegd zou zijn op of omstreeks 
.Januari 1947, derhalve gedurende de tijd 
van den huidigen oorlog in den zin van 
art. 1 aanh ef B.B.S. (D 61), zoals die aan
hef luidde voor de wijziging daarvan door 
-de Wet van 27 Juni 1947 (H 206), t erwijl in 
artikel 1 sub 1 °. van gem eld Besluit t en 
tijde van de behandeling in eersten aanleg 
nog genoemd werd a rt. 363 Sr.; 

dat derhalve de Rechtbank op g r ond van 
artil{el 12 van h et Besluit op de Bijzondere 
Gerechtshoven (D 62) zich onbevoegd had 
moeten verklaren van het primair t elaste
gelegde fe it kennis te nemen in plaats van 
dat feit niet bewezen te verklaren, zodat 
het vonnis, waarvan beroep in zoverre zal 
worden vernietgd en h et Hof zal verstaan, 
dat de Rechtbank onbevoegd was van ge
m eld feit kennis te nemen; 

dat weliswaar tha ns t engevolge van de 
wijzigingen in h et genoemd Koninklijk Be
s luit D 61 door gen oemde wet aangebracht 
de onbevoegdheid van den gewon en Straf
rechter ten aanzien va n m eer gem eld mis
drijf is komen te vervallen, doch 'h et H of 
geen vrijheid kan vinden de k ennisneming 
van h et primair t elastegelegde tot zich t e 
trekken, daar genoemde wet aan de daarin 
vervatte wijzig ing op h et punt der compe
t entie niet uitdrukkelijk t erugwerk ende 
kracht toekent en mitsdien m oet worden 
aangenomen dat terugwerkende kracht in 
dat opzicht ontbreekt; t erwijl voorts ge
noemde wet ook niet bepaalt, dat de nieuwe 
r egeling der çompetentie van toepassing is 
óók op gedingen, die t en tijde van de in
voering van de nieuwe r egeling r eeds aan
hangig waren en h et H of van oordeel is, 
dat zodanige toepassing bij h et zwijgen der 
wet niet mag plaats vinden, daar zij -
afgezien van de onderhavige strafzaak -
zeer ongewenste gevolgen zou h ebben met 
name ten aanzien van gedingen vóór de in
voering van de nieu we r egeling aanhangig 
gemaakt bij een rechter, die volgens de 
oude r egeling bevoegd was, doch volgens 
de nieuwe regeling onbevoegd zou zijn; 

dat het Hof van oordeel is, dat de uit
drukking "althans", waarmede de subsi
diaire en de m eer-subs idia ire telasteleggin
gen worden ingeluid, naar de bedoeling van 
den steller der dagvaarding geacht m oet en 
worden te worden gevolgd door de uitdruk
king " indien ter zakè van h et voorgaande 

geen veroordeling mocht volgen" of iets 
dergelijks; 

dat de R echtbank op grond van de bo
vengenoemde Koninklijke besluiten zich 
onbevoegd had m oeten verklaren óók ten 
aanzien van h et eerste subsidiair telaste
geleg·de feit (nl. h et misdrijf van art. 363 
sub 2°. Sr.), inplaats van dat feit bewezen 
en strafbaar t e verklaren en deswege straf 
op te leggen, zodat h et vonnis, waarvan be 
roep, ook in zoverre zal worden vernietigd 
en h et Hof zal verstaan, dat de Rechtbank 

· onbevoegd was van h et eerste subsidiair 
telastegelegde feit kennis t e nem en; 

0. naar aanleiding van h et tweede mid
del van den Proc.-Gen., h etwelk h et eerst 
behoort t e worden onderzocht, dat, in over
eenstemming met h et Hof, behoort te wor
den aangenomen dat inderdaad op h et tijd
stip, waarop de onderhavige zaak bij d e 
Groninger Rechtbank werd àangebracht, 
niet een der gewone gerechten doch h et bij 
h et Besluit op de Bijzondere Gerechtshoven 
(D 62 ) ingest elde bijzondere gerecht, be
voegd was va n bovenvermelde primaire 
en subs idia ire telastelegging k ennis t e ne
m en; , 

0. echter dat de wijzigingen, die door ar
tikel I s ub 1 °. van de wet van 27 Juni 1947, 
h oudende nadere voorzieningen m et betrek
king tot de bijzondere rechtspleging (no. 
H 206), welke wet, die geen ov ergangsbe
palingen bevat, in werking is getreden op 
31 Juli 1947, zijn gebracht in art. 1 B.B.S. 
(D 61), t engevolge h ebben gehad, dat, toen 
deze zaak bij h et 'Gerechtshof werd aange
bracht, de bepalingen van dit Besluit Bui
t engewoon Strafrecht op h et primair en op 
het eerste s ubsidia ir daa rbij telastegelegde 
niet la nger van toepassing waren en ook 
dat de bevoegdheid van het bedoelde bij
zondere ger echt om daa rvan k ennis t e 'ne
m en , welke op artikel 12 van het Besluit 
op de Bijzondere Gerechtshoven (D 62) be
r ustte, is vervallen, zodat een en ander w e
der ter competenti e van de gewone ge
rechten was gebracht ; 

0. dat, t erwijl in h et midden ka n worden 
gelaten in h oev er die wijzigingen in de wet
gevin g ook gevolgen h ebben voor zak <> n, 
die ' tijdens hare inwerkingtr eding bij h "t 
bijzonder ger echt aanhangig waren, in ieder 
geva l h et beroepen arr est, dat niet op 
zodanige zaak betrekking h eeft, niet in 
sta nd zal kunnen blijven; 

0. immers dat ha ndhaving dier uitspraak 
a ls gevolg zou h ebben dat de strafvervol 
g ing, wanneer zij opnieuw zou worden aan
gevangen, ingesteld zou behoren t e worden 
bij h etzelfde ger echt dat bij die uitspraal{ 
onbevoegd was v erklaard; 

0. dat dit gevolg onaa nnemelijk is omdat 
het slechts t ot onnodigen omslag en tot 
vertraging der procedure zou leiden; 

0 . dat h et Gerechtshof a rt. 2 der W et 
R. 0. h eeft geschonden, zulks in verband 
met de artikelen 1 en 56 dier wet en h et 
gewijzigde artikel 1 van D 61 en artikel 12 
van D 62, zodat h et middel deugdelijk is ; 

0. dat mitsdien h et bestreden arrest zal 
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behoren te worden vernietigd en het Ge
rechtshof bevoegd zal behoren te worden 
verklaard in hoger beroep ook van het pri
mair en h et eerste subsidiair telastegelegde 
feit kennis t e nemen, zulks met terugwij
zing der zaak naar het Gerechtshof; 

0. dat dan een beslissing over de be
voegdheid der Rechtbank om van de zaak 
kennis te nemen niet meer ter zake die
nende zal zijn en het Gerechtshof de zaak, 
waarbij de hoofdzaak in den zin van artikel 
423, 2e lid, Sv. reeds door de Rechtbank is 
beslist zelve zal behoren te onderzoeken en 
te beslissen; · 

0. dat h et Gerechtshof niet bewezen 
heeft verklaard hetgeen aan verdachte 
meer of anders is telastegelegd dan een ge
deelte van het in de derde plaats subsidiair 
telastegelegde en den verdachte van het 
niet bewezen verklaarde heeft vrijgespro
ken, doch deze beslissingen uit den aard 
der zaak niet betrekking kunnen hebben 
op h et primair en het eerste subsidiair te
lastegelegde feit, tot kennisneming waar
van h et Hof zich onbevoegd heeft ver
klaard; 

0. tenslotte dat het eerste middel van 
den eersten requirant onder deze omstan
digheden niet behoeft te worden onder
zocht; 

Vernietigt h et bestreden arrest; 
V erklaart dat het Gerechtshof te 

L eeu warden bevoegd is tot kennisneming 
in hoger beroep ook van h et primair en 
het eerste subsidiair telastegelegde feit; 

Wijst de zaak t erug naar dat Gerechtshof 
teneinde haar, m et inachtneming dezer uit
spraak, op h et bestaande hoger beroep te 
berechten. 

Conclusie van den Adv. -Generaal Lan
gem e ijer: 

Het eerst e middel van de Proc.-Generaal 
komt mij gegrond voor. Hoe men ook het 
woord "altha ns" opvat, blijkt daaruit in 
ieder geval de bedoeling om de berechting 
van de daarop volg·ende telastelegging af
hankelijk te stellen van een berechting m et 
n egatieve uitslag van de voorafgaande. 
Twijfel laat h et woord slechts hieromtrent, 
of die negatieve uitslag alleen is h et onbe
wezen blijven van het eerder telastegelegde 
dan wel het om andere redenen nlet volgen 
van straf voor h etgeen wel bewezen is. 
Wanneer er echter een •andere r echter zou 
bestaan, voor wie berechting van h et eer
der t elastegelegde nog m et positieve uit
slag kan geschieden, dan doet h et geval, 
m et h et oog waarop het vervolgend orgaan 
zijn subsidiaire telastelegging h eeft ge
schreven, zich niet voor. Daaraan doet niet 
af dat de vervolging de (naar 's Hofs m e
ning") verkeerde rechter zou h ebben ge
adieerd. 

Alvorens het tweede middel van de Proc.
Generaal t e bespreken wijs ik ambtshalve 
op een andere vormfout, namelijk deze: h et 
Hof is van het eerste subsidiair t elastege
legde overgesprongen op h et derde subsi-

diaire zonder over h et tweede subsidiair 
telastegelegde een beslissing te geven. Het 
heeft dus niet beslist op de g-rondslag der 
telastelegging. 

Wat nu het tweede materieelrechtelijke 
middel van de Proc.Generaal betreft ver
dient de motivering van 's Hofs tegenge
stelde mening hier te worden weergegeven. 
Zij luidt: [men zie h et a rrest van den 
H. R., Red.] 

Zou men de vraag die h et Hof en de 
Proc.-Generaal verdeeld h oudt aldus stel
len: of artikel I 1 van de ·wet van 27 Juni 
1947 H 206 terugwerken,de kracht heeft, 
dan were dit te eenvoudig. In zuiver ma
terieelrechtelijk opzicht toch werkt het 
voorschrift zeker terug. Men kan er , on
danks het interpretatieve verm oeden van 
artikel 4 A.B., niet aan twijfelen dat op fei
ten welker geh ele vervolging valt na 31 
Juli 1947 (datum van het in werking tre
den der wet), maar die gepleegd zijn tussen 
15 Mei 1945 en genoemde 31 Juli, h et ge
wone strafrecht moet worden toegepast. 
Immers, had de wetgever dit niet bedoeld, 
dan zou de invoeging van de datum "vóór 
15 Mei 1945" in artikel 1 B.B.S. zinloos zijn 
geweest en had men in plaats daarvan kun
nen schrijven: ,,voor het tijdstip van in 
werking treden dezer wet." 

Daarentegen is een aparte vraag, in hoe
ver bij een vervolging, die reeds voor 31 
Jupli 1947 was begonnen, maar waarin na 
die datum nog rechtspraak t en principale 
plaats vindt, gelijk i. c. h et geval is, ook 
h et nieuwe recht moet worden toegepast. 

Het antwoord op deze vraag wordt niet 
meer alleen bepaald door de strekking van 
het voorschrift, dat in art. 1 B.B.S. de woor
den "vóór 15 Mei 1945" invoegde en uit 
datzelfde artikel onder 1 ° ., o.a. art. 363 Sr. 
deed vervallen. Het wordt m ede bepaald 
door h et karakter der verschillende straf
processuele rechtshandelingen. In dit geval 
k omt het aan op het karakter der r echt
spraak in hoger beroep, immers, ná de 
einduitspraak in eerste aanleg en vóór de 
behandeling in hoger beroep is de wetswij
ziging in werking getreden. 

Nu is h et vaste r echtspraak van Uw 
Raad. dat h et hoger beroep in strafzaken 
betekent een geh eel nieuwe beoordeling der 
zaak, dus toetsing van de dan vastgestelde 
feiten aan het dan geldende recht, behou
dens natuurlijk de werking van artikel 1 
lid 2 Sr. Ik wijs op de arresten van 8 Fe
bruari 1904, '\V. 8035; 15 November 1915, 
W. 9879, N. J . 1916, 125; 23 Februari 1920, 
W. 10543, N. J. 1920, 325; 19 April 1920, 
W. 10573, N. J. 1920, 558 en 5 December 
1921, W. 10650, N. J . 1922, 239. De woor
den "wat de r echtba nk had behooren t e 
doen", aan het slot van art. 1, 23 van h et 
huidige Wetboek van Strafvordering, die 
een ogenblik zouden kunnen suggereren, 
dat de appèlrechter slechts zou behoeven te 
controleren , of de eerste r echter destijds 
juist beslist h eeft, bedoelen een zo ingrij
pende wijziging niet. Zie de noot onder Uw 
arrest van 16 Mei 1927, N. J. 1927, 901. 
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Dit beginsel brengt dus mede, dat het 
Hof in ieder geval bevoegd was om al de 
telastegelegde feiten in hog,er beroe'p te 
berechten. Nu gaf echter de rechtbank ten 
tijde van haar uitspraak een onjuiste be
slissing door na t e laten zich onbevoegd te 
verklaren. Weliswaar stond van die uit
spraak ongeacht haar inhoud beroep op 
het Hof open, maar kon dit de fout van de 
rechtbank goed mal-en door zelf bevoegde-
1ijk in hoger beroep r echt te spreken? De 
verdachte had dan toch een bevoegde eerste 
instantie gemist. Nu is h et merkwaardige 
echter, dat de verdachte daardoor toch al
tijd nog gunstig·er er voor zou staan, dan 
wanneer de zaak r egelmatig behandeld was. 
Immers was de zaak, gelijk juist zou zijn 
geweest, voor het Bijzonder Gerechtshof 
behandeld, en had dit uitspraak gedaan op 
<lezelfde datum als de rechtbank, dan zou 
voor de veroordeelde nog slechts cassatie 
hebben opengestaan en die zou niet heb
ben kunnen slagen op de enkele grond van 
de competentieverandering na de sententie 
van het bijzonder Hof. 

Ook hiermede echter zijn nog niet alle as
pecten van de zaak uitgeput. Immers, door 

• zichzelf onbevoegd te achten zou het Hof 
weliswaar de verdachte een nieuwe behan
<leling, thans van louter bevoegde instan
ties verschaffen, maar die instanties zouden 
dan nu toch wel moeten zijn instanties van 
gewone rechtspleging. Immers, al kent Uw 
Raad bij zijn arrest van 11 Januari 1937 
W. en N. J . 1937 No. 781 aan een dagvaar
ding voor een onbevoegde r echter de kracht 
toe om de verjaring van het recht tot 
strafvervolging te schorsen, ik kan niet 
àannemen, dat zulk een dagvaarding ook 
de kracht zou hebben om de competentie 
van de destijds bevoegde rechter, voor wie 
niet is gedagvaard, in stand te houden op 
een tijdstip, waarop zij voor regelmatig 
vérlopen gevallen niet meer bestaat. 

Aan de zaak het verloop t e bezorgen, dat 
zij bij regelmatige behandeling had moe
ten hebben, is dus in een geval als dit 
langs geen enk ele weg meer mogelijk. On
der die omstandigheden meen ik, dat het 
Hof de meest juiste beslissing zou hebben 
gegeven door na verstaan t e hebben dat 
de Rechtbank onbevoegd was en haar von
nis te hebben vernietigd de zaak te be
handelen volgens wat ten tijde van zijn 
uitspraak, althans afgezien van de voorge
schiedenis dezer zaak, geldend r echt was. 
Ook middel II van de Proc.-Generaal zou 
mij dus tenslotte gegrond voorkomen. 

Ik concludeer op grond van middel I en 
van h et ambtshalve opgeworpen middel dat 
Uw Raad h et arrest waarvan beroep ver
nietige en de zaak verwijze naar een aan
grenzend Hof teneinde haar op het be
staande hoger beroep opnieuw te berechten. 

(N. J.) 

24 Maart 1948. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht Arnhem. (Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
art. 2.) 

Iemand, die belast is, voorlopig, met 
de waarneming van de functie van di
rectéur van een gewestelijk arbeidsbu
reau en die, op verzoek van de bezetten
de macht, van die waarneming is ont
heven, is, zelfs bij de meest ruime uitleg 
van h et woord ontslag, niet ontslagen. 

In zijn verzoek om herziening is hij 
dus niet -ontvankelijk. 

Dr. Bernard Kapma, gewezen rijksconsu
lent voor Sociale Zaken, wonende t e Arn
h em, 

tegen: 
de Minister van Sociale Zaken, als ver
weerder. 

H et Ambtenarengerecht, 
Ten · aanzien der feiten: 
O. dat de Minister van Sociale Zaken. 
.,Gezien het formulier als bedoeld in ar-

tikel 2 van genoemd Uitvoeringsbesluit; 
.,0. dat de heer B. Kapma, Rijksconsu

lent voor Sociale Zaken in vaste dienst 
van het Ministerie van Sociale Zaken, in 
bovenbedoeld formulier stelt, dat hij op 
15 September 1941 te Arnhem in z·ijn be
trekking als plaatsvervangend Directeur 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau aldaar, 
met ingang van 1 November d.a.v. door de 
Rijkscommissaris voor het bezette Neder
landse Gebied is ontslagen, waarom hij om 
r egeling van zijn salaris sinds 1941 ver
zoekt op de voet van de salarisregeling, 
welke bij zijn benoeming tot Directeur van 
genoemd Gewestelijk Arbeidsbureau per 1 
Mei 1941 was vastgesteld; 

"0. dat door de wnd. Secretaris-Generaal 
van het Departement van Sociale Zaken 
met het oog op de oprichting der Geweste
lijke Arbeidsbureaux bij schrijven van 13 
Januari 1941, Nr. 681 A.B. Afd. R.A.B. aan 
de Geschäftsgruppe Soziale Verwaltung im 
Hause, werd voorgesteld, de h eer Kapma, 
die tengevolge van d e oorlogsomstandig
heden, waardoor hij de leiding van de Neder
landse Arbeidsbeurs t e Oberhausen niet 
meer kon vervullen, t er beschikking van 
het Departement was gekomen te belasten, 
althans voorlopig, met de waarneming van 
de functie van Directeur van het in te stel
len Gewestelijk Arbeidsbureau Arnhem; 

.,dat bij schrijven van 1 April 1941, No. 
933, Afd. R.A.B., van de wnd. Secretaris
Generaal van het .Departement van So
ciale Zaken betrokkene tot wederopzegging 
belast werd met bedoelde waarneming on
der toekenning van een beloning van f 150 
per maand; 

,,dat de General-Kommissar für Verwal
tung und Justiz bij schrijven van 15 Sep
tember 1941 G.Z. 12671 Ve 141, berichtte, 
dat hij zijn goedkeuring aan d e benoeming 
van de h eer Kapma voornoemd, tot Direc
teur van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
Arnhem niet k_on verlenen ~egens de 
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,.deutschfeindlichen, anti-nationale sozia
listischen und N.S.B.-feindlichen Einstel
lung des Obengenannten"; 

"dat de heer Kapma bij schrijven van 26 
September 1941, Nr. 566, A.B. Afd. R.A.B. 
met het besluit van de General-Kommissar 
voornoemd, waarbij deze zijn goedk euring 
tot een defimtieve aanstelling als directeur 
van h et Gewestelijk Arbeidsbureau te Arn
hem geweigerd had en tevens verzocht had 
betrokkene van de waarneming van deze 
betrekking te ontheffen, in kennis werd ge
steld; dat betrokkene tenslotte met ingang 
van 1 November 1941 van bedoelde waar
neming werd ontheven; 

"0. dat uit het bovenstaande volgt, dat de 
heer Kapma voornoemd nimmer krachtens 
aanstelling of arbeidsovereenkomst tot Di
recteur van het Gewestelijk Arbeidsbureau 
Arnhem werd benoemd; 

,.dat hij, die als Rijksconsulent voor So
ciale Zaken door de oorlogsomstandigheden 
ter beschikking was gekomen, slechts tot 
wederopzegging toe met de waarneming 
van bedoelde functie werd belast en daar
van na verJoop van tijd weder is onthe
ven; 

.,0. dat ing·evolge het bepaalde in artikel 
1, le lid, van de Wet Rechtsherstel Over
heidspersoneel 1946, deze Wet slechts van 
toepassing is op personen, werkzaam in 
openbare dienst hier te lande krachtens 
aanstelling of arbeidsovereenkomst en dat 
deze Wet bovendien ingevolge het bepaal
de in artikel 2, le lid, slechts kent de her
ziening van ontslagen en disciplinaire straf
fen, terwijl de heer Kapma noch tot Direc
t eur van hE:t Gewestelijk Arbeidsbureau 
Arnhem werd benoemd noch als zodanig 
werd ontslagen" ; 

i. d. 24 October 1947 h eeft besloten: de 
heer Kapma voornoemd niet-ontvankelijk 
te verklaren in zijn verzoek om toepassing 
van de Wet Rechtsherstel Overheidsperso
neel 1946; 

0. dat klager tegen dit besluit beroep 
heeft ingeleid bij klaagschrift, hetwelk op 
22 November 1947, dus tijdig, ter g riffie is 
ontvangen en waarin hij vordert - be
halve kennelijk dat dit besluit zal worden 
nietig verklaard - inwilliging van zijn 
verzoek om herziening van het hem met 
ing-ang van 1 November 1941 verleende ont
slag (ontheffing) en om toekenning der 
schadeloosstelling, bedoeld in artikel 9 der 
Wet; 

0. dat k lager o.m. betoogt: 
"dat het in casu derhalve gaat om de 

vraag of de opdracht tot waarneming van 
het zo juist genoemde ambt formeel valt 
onder het begrip "aanstelling" ; 

"dat in de onderhavige beschikking er op 
gewezen wordt, dat de bezetter zijn goed
keuring niet kon verlenen aan de "benoe
ming" van ondergetekende tot Directeur 
van het Gewestelijk Arbeidsbureau en be
zwaar had tegen een "definitieve aanstel
ling'' als zodanig; dat rekwestrant dus nim
mer tot Directeur of tot waarnemend Di
recteur van genoemd bureau werd "be
noemd", op grond waarvan de zoeven ge-

stelde vraag ontkenn end wordt beant
woord; 

,.dat rekwestrant meent er bezwaar te
gen te moeten maken, dat aldus de in de 
Wi:t gestelde term "aanstelling'' in beteke
nis wordt beperkt tot "benoeming" of "de
finitieve aanstelling''; 

"dat hij geen reden ziet, in casu aan deze 
term een meer beperkte inhoud te geven. 
dan de in h et administratief recht gebrui
k elijke t.w. elke tweezijdige vrijwillige wils
overeenstemming, waarbij door het be
voegd gezag een openbaar ambt wordt op
gedragen en door de aangewezen persoon. 
aanvaard (zulks ongeacht de meer of min
der vaste band met de Overheid, welke 
daardoor incidenteel ontstaat); 

"dat integendeel de cons iderans van de 
onderhavige wet, welke spreekt van on
recht aangeda.'\n "aan Ons getrouwe per
sonen in overheidsdienst werkzaam", noopt 
tot een zo ruim mogelijke interpretatie van 
de in de wet gebruikte term "aanstelling''; 

,.dat derhalve de begrenzing van de toe
passelijkheid der Wet tot personen, werk
zaam in openbare dienst krachtens aanstel
ling slechts kan bedoelen uit te sluiten de 
gevallen, waarin aan de werkzaamheid in • 
openbare dienst een der elem enten, welke 
administratiefrechtelijk het begrip "aan
stellen" bepalen, ontbreekt; 

"dat evenzo onder de term "ontslag'' zal 
zijn te verstaan, de bij de toegepaste vorm 
van aanstelling behorende vorm van be
eindiging der dienstbetrekking"; 

0. dat verweerder bij contra-memorie, 
dd. 29 Januari 1948, het aangevallen beslui t 
nader heeft toegelicht en verdedigd; 

0 . dat ter terechtzitting door verweer
ders gemachtigde Mr. Gispen voornoemd 
h et woord is gevoerd in dezelfde geest, 
waarbij hij onder anderen de nadruk er op 
heeft gelegd, dat de voorgenomen benoe
ming van klager als directeur van het Ge
westelijk Arbeidsbureau te Arnhem niet is 
doorgegaan en dat hangende d it voornemen 
van de zijde van het bevoegd gezag geen 
sprake is geweest van het opdragen van 
een openbaar ambt, doch enkel en alleen 
van het belasten van de Rijksconsulent 
voor Sociale Zaken Kapma, die door de 
tijdsomstandigheden ter beschikking was 
gekomen, met de waarneming van even
genoemde functie en dan nog maar voor
lopig; dat het niet ter zake doet, dat de be
zetter ten overvloede zijn goedkeuring aan 
een benoeming tot directeur, welke niet 
eens gevraagd was omdat daar nog geen 
sprake van was, weigerde, evenmin als het 
feit, dat er in een interne nota ten onrech
te sprake is geweest van een aan de h eer 
Kapma tegen 1 November 1941 te verlenen 
ontslag als directeur; 

FJn in rechte: 
0. dat klager als Rijksconsulent voor 

Sociale Zaken ten tijde van het beroep was 
ambtenaar in de zin der Ambtenarenwet 
1929; dat het bestreden besluit is genomen 
ten aanzien van deze ambtenaar als zo
danig en hij daardoor rechtstreeks in zijn 
belang is getroffen; 
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O. dat h et verschuldigde griffierecht is 
betaald en aan de geldende voorschriften 
van formele aard is voldaan; 

O. dat het aangevallen besluit is geno
m en ingevolge de Wet Rechtsherstel Over
h eidspersoneel 1946 en betreft een verzoek 
van klager tot herziening van een hem -
naar hij stelt - gegeven ontslag of opge
legde straf als bedoeld in artikel 2, eerste 
lid, van genoemde Wet; 

O. dat het Ambtenarengerecht echter 
van oordeel is, dat hier noch een ontslag, 
noch een disciplinaire straf aanwezig is; 

0. dat toch het schrijven van de waar
nemend Secretaris-Generaal van het D e
partement van Sociale Zaken aan klager, 
dd. 1 April 1941, no. 933, Afd. R.A.B., 
s lechts spreekt van een voornemen, hem tot 
wederopzeggen te belasten met de waarne
ming der functie van Directeur van het in 
t e stellen Gewestelijk Arbeidsbureau Arn
h em: niet van "benoeming" of "aanstel
ling" in die functie; 

0. dat zo ook h et afkeuren door de be
zetter van bedoeld voornemen en de daar
mede verband houdende ontheffing van 
klager van de waarneming niet onder h et 
beg-rip "ontslag" zijn t e brengen, zelfs niet 
bij de m eest ruime uitlegging van dit 
woord; 

0. dat overigens de correspondentie tus
sen de bezetter en h et D epartement van 
Sociale Zaken niet beslissend is voor de 
bepaling van klagers positie en van h et 
karakter der ontheffing van de waarne
ming waarover h et hier gaat; 

0. dat er in ieder geval geen enk ele aan
wijzing is om die ontheffing of een andere 
t en aanzien van klager genomen beschik
king aan te merken als een disciplinaire 
straf; 

0. dat hier ook niet in h et geding is toe
k enning van schadeloosstelling bedoeld in 
artikel 9 van m eergenoemde wet of r ege
ling dei• rechtspositie; 

0. dat er derhalve geert grondslag is, 
waarop klagers verzoek om herziening zou 
kunnen steunen, ook indien men a l aan
n eemt, dat de Wet Rechtsherstel Over
h eidspersoneel 1946 in h et algemeen op 
h em van toepassing is, al hoewel hij in 
zijn hier in het geding zijnde waarneming 
werkzaam was krachtens aanstelling of ar
beidsovereenkomst; 

0. dat verweerder dus terecht bij het be
streden besluit klager niet-ontvankelijk 
h eeft verklaard in zijn verzoek om toepas
s ing van de meervermelde wet; 

0. dat aan het Ambtenarengerecht niet 
van strijd, feitelijk of r echtens, van be
doeld besluit met enig ter zake toepasselijk 
a lgem een geldend voorschrift is gebleken, 
noch zich iets h eeft voorgedaan wat enig 
misbruik van bevoegdheid zou kunnen 
doen vermoeden; · 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep ongegrond. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 

it5 Maart 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Handelsregisterwet art. 3.) 

Uit de in art. 5, lid 1, onder 4° en 6° 
gegeven omschrijving van .de daar be
doelde opgaven volgt, dat, behoudens 
h et hier niet ter zake dienende geval 
van h et 2e lid, ,.eigenaar" der zaak is hij 
die de zaak drijft en h et daarin v ervatte 
bedrijf uitoefent. 

Indien dus een zaak door een huur
koper op zijn naam en voor zijn r eke
ning wordt gedreven , is deze als "eige
naar" in den zin der wet te beschouwen, 
waaraan niet afdoet, dat bij den huur
verkoop van de zaak bepaalde rechten 
aan den huurverkoper zijn voorbehou-
den. · 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen: 
J a n van Za lingen, wonende t e Bussum, 

(adv. Mr. G. A. Fijn van Draat); 
da t de Kantonrechter te Hilversum op 

verzoek van R. J . Mul wonende te Bussum 
heeft gegeven de beschikking dd. 23 Juli 
1947, e.nz.; 

dat nadat van Zalingen van deze beschik
king in appèl was gekomen de Arr.-Recht
bank t e Amsterdam bij beschikking dd. 24 
November 1947 deze beschikking h eeft be
vestigd enz. ; 

dat requestrant hierbij van opgemelde 
beschikking dd. 24 November 1947 bij Uwen 
Raad in cassatie komt en als middel doet 
aanvoeren : 

S., althans v. t. van de artt. 625, 1576h en 
1576m B. W- en 1, 2, 3, 4, 5, 17 en 22 Han
delsregisterwet en 48 Rv.; 

doordat de Rechtbank, overwegende: 
da t tusschen partijen vaststaat, dat Mul 

zijn sinds 10 Maart 1938 in het Handels
r egister te Hilversum ingeschreven kruide
nierszaak in 1946 bij huurkoopovereen
komst heeft overgedaan aan gerequestreer
de van Za lingen, waarna laatstgenoemde 
deze zaak op 22 Januari 1947, toen ingevolge 
dat contract de eigendom der zaak nog niet 
op h em, van Zalingen, was overgegaan, o:r 
zijn naam als eigenaar heeft doen over
schrijven met opgave van de wijziging, dat 
R- J . Mul als eigenaar uittrad; 

dat Van Zalingen a ls grief tegen de be
schikking van den Kantonrechter - waar
bij de tenietdoening van voormelde wijzi
ging werd gelast - h eeft aangevoerd, dat 
in den zin der Handelsregisterwet de han
delszaak niet behoort aan den persoon, die 
deze aan een ander in huurkoop h eeft afge
staan, maar aan hem, die de zaak onder 
eigen naam en voor eigen risico drijft, zij 
het dan ook dat hij de zaak in huurkoop van 
een ander heeft gekregen, op grond waar
van de opgave dezer wijziging rechtsgeldig 
was gedaan; 

dat h et de uitdrukkelijke bedoeling van 
partijen is geweest de eigendom van de 
zaak niet eerder te doen overgaan dan na
dat de zaak afbetaald was ; 

dat h et van belang is, dat het Handels
register de werkelijk bestaande verhoudin-
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gen weergeeft en dat er geen aanleiding is• 
de huurkooper, al moge hij op eigen naam 
de zaak drijven, tegen de uitdrukkelijke be
woordingen van het mede door hemzelf ' ge
sloten contract, eigenaar der zaak in den 
zin der Handelsregisterwet te noemen, 

h eeft geoordeeld dat van Zalingen der
halve niet gerechtigd was om meerge
noemde wijziging aan het Handelsregister 
op te geven, zoodat zijn verzoek afgewezen 
en de beschikking van den Kantonrechter 
bekrachtigd moet worden; 

zulks ten onrechte omdat de huurkooper, 
die de in huurkoop gekochte doch n og niet 
ingesch reven zaak onder eigen naam drijft, 
gerechtigd - zooal niet verplicht - is -
t enzij dit onder eigen naam drijven ge
schied t egen den wil van den huurverkoo
per - die zaak in h et Handelsregister in te 
doen schrijven a ls ware hij eigenaar van de 
zaak, ook al zou het tusschen den huurkoo
per en huurverkooper alsdan nog gelden, 
dat de eigendom van de zaak nog bij den 
huurverkooper is gebleven; zoodat een dus
danige huurkooper ook gerechtigd is in de 
inschrijving, waarbij de in huurkoop ver
kochte zaak nog t en name van den huur 
verkooper staat, wijziging te doen aanbren
gen in dier voege, dat alleen de huurkooper 
vanaf dan a ls eigenaar wordt vermeld ; 

Mitsdien h et Uwen Raad behage de be
schikking waarvan beroep in cassatie t e 
vernietigen en ten principale rechtdoende 
na vernietiging van de beschikking van 
den Kantonrechter te Hilversum dd. 23 Juli 
1947 alsnog Mul in zijn vordering niet ont
vankelijk te verklaren, a lthans h em deze 
t e ontzeggen, in elk geval met a lle wette
lijke gevolgen van dien; kosten rechtens. 

Toelichting. 
1. De beschikking van de R echtbank -

die toch vastgesteld heeft, dat van Zalingen 
de in huurkoop gekochte zaak op eigen 
naam dreef - is niet aldus te verstaan, dat 
de Rechter feitelijk vaststelt, dat hetgeen 
van Zalingen h eeft doen inschrijven in strijd 
was met hetgeen in werkelijkheid - de con
tractu eele verhouding tusschen van Za lin
gen en Mul weggedacht - plaatsvond, doch 
wel dat hetgeen van Zalingen deed inschrij
ven, niet paste in de contractu eele verhou
ding, waarin van Zalingen tot Mul stond. 

Voor derden zou het onoverkomelijke be
zwaren meebrengen indien Mul ingeschre
ven stond a ls eigenaar van de zaak, die van 
Zalingen onder eigen n aam, alzoo voor zijn 
rekening dreef. 

Het Handelsregister is ingesteld t er be
scherming van derden; het is er niet om 
ten behoeve van de betrokken partijen hare 
juiste contractueele onderlinge verhouding 
ten aanzien van den eigendom van een zaak 
vast te leggen. 

2. D e huurkooper, die een in huurkoop 
gekocht roerend goed in zijn macht heeft en 
met toestemming van den huurverkooper 
tegenover derden in eigen naam houdt, mag 
door elke derde als eigenaar van dit goed 
aangemerkt worden en kan tegenover die 
derde ook alle rechten eens eigenaars gel-

dend' maken . D e hûurkoóp 'I:ieeft dàn alleen 
interne werking· 'iusS'che'n kooper en ver-
kooper. • .,, ' · 

Te vérgelijken art. 1186 B. W . lid ·2 slot. 
3. Des te eer gehit zulks indien een on

derneming in huurkoop is verkocht en de 
huurkooper met toestemming van den huur
verkooper de in huurkoop verkochte onder
neming ondr·1 eigen naam en voor eigen 
rekenrng dr1Jrt. 

4. Bij arrest van Uwen·Raad van 29 Juni 
1916 W . 9983 werd beslist, dat eigendom van 
een handelszaak in den zin van art. 625 B. 
W. niet bestaat. 

Bij de tot stand koming'iler H a ndelsregis
terwet stelde de Regeering zich eveneens op 
dit standpunt en zij meende dan ook dat in 
deze wet het begrip ,eigenaar" niet in 
s treng juridischen zin behoort te worden 
opgevat (c.f. Memorie van Toelichting, 
Schuurman en Jordens Handelsregisterwet 
1943 pag. 19 ). 

5. De structuur der Handelsregisterwet 
laat geen a ndere mogelijkheid toe dan deze, 
dat hij, die voor eigen r ekening onder eigen 
naam een zaak drijft en zich voor de schul
den aansprakelijk stelt; in qen zin der H a n
delsregisterwet als eigenaar der zaak valt 
aan te merken ongeacht de wijze, waarop 
hij die zaak heeft verkregen en welke zijne 
contractueele verhouding tot dengene voor 
wiens rekening en op wiens naam de zaak te 
voren gedreven werd ook is. 

6. Mul heeft - althans het tegendeel is 
niet gebleken of door den Rechter onder
zocht - zich nooit verzet tegen het drijven 
door van Zalingen van de in huurkoop ge
kochte zaak onder eigen naam. 

7. Het geen hierboven is betoogd -voor de 
:huurkoopcr, geldt ook voor iedereen diP 
krachtens overeenkomst op eigen naam r-en 
aan een ander in eigendom toebehoorende 
zaak drijft. Alleen wanneer het recht om 
de zaak te drijven een einde heeft genomen, 
ka n de vorige exploitant zich weer als "eige
naar" doen inschrijven. 

8. De beslissende factor ten deze is dus : 
h et op eigen n aam drijven. D e contractuçele 
verhouding van den nieuw ingeschrevene 
tot dengene die te voren als eigenaar stond 
ingeschrevep., h eeft alleen in zooverre in
vloed dat naar haar beoordeeld moet wor
den of h et den nieuw ingeschreven contrap:
tueel toegestaan is "op eigen naam" te drij
ven. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig t e k ennen: 
R. J. Mul, wonende te Bussum, (adv. Mr. 

Y. H. M. Nygh) enz.; 
dat Mul zich met de in voornoemd cassa

tiegeschrift ontwikkelde grief niet k an ver
enigen ; 

dat immers, gelijk van Zalingen terecht 
opmerkt, het Handelsregister is ingesteld 
ter besch erming van derden; 

dat deze bescherming van derden eühter 
geheel illusoir zou zijn, indien deze derden, 
afgaande op een inschrijving met van Za
lingen a ls "eigenaar" en h em dieno,·ereen-
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komstig crediet-ver,schaffende, achteJ:af 
zouden moeten merken, dat die niet van 
Zalingen, doch Mul de eigenaar van de.zaak
bestanddelen zou zijn; 

dat juist ter wille van de derden, voor wie 
het Handelsregister is ingericht, aan de 
werkelijke toestand pijnlijk nauwkeurig de 
hand moet worden gehouden ; 

dat dit in casu niet anders kan geschieden 
dan door de vermelding, dat Mul eigenaar 
van de zaak is; 

dat een dergelijke vermelding geheel met 
de feiten overeenkomt, partijen hadden uit
drukkelijk bedongen, dat de eigendom van 
de zaak bij Mul zou blijven totdat van Zalin
gen aan al zijn verplichtingen zou h ebben 
voldaan; 

dat voorts de opvatting van van Zalingen 
ook met de duidelijke wettekst in strijd 
komt, welke op vele plaatsen spreekt vn.n 
de "eigenaar" v,an de zaak, zonder ook maar 
ergens het begrip "eigenaar" te denatu
reren tot "ondernemer"; 

art. 3 (eigenaar der handelszaak), tweede 
lid (wordt de handelszaak namens de eige
naar door een ander gedreven, etc.); art. 5 
tweede lid (zijn met de koopman andere per
sonen eigenaren der zaak, etc.) art. 13 
(wordt een handelszaak namens de eigenaar 
door een gevolmachtigde gedreven, etc.) 
art. 16, etc. 

dat de in de Memorie van Toelichting 
door de Regering verkondigde mening, uat 
in deze wet het begrip "eigenaar" niet in 
streng juridische zin behoort te worden ge
nomen, kennelijk verband hield met de toen 
bestaande opvatting, dat eigendom van een 
handelszaak in den zin van art. 625 B. \V. 
niet bestaat (H. R. 29-6-1916 W. 9983); 

dat deze interpretatie, welke geen wets
kracht heeft, overbodig (en zoals boven
aangetoond schadelijk) is temeer nu Uw 
Raad op 27-8-1937 N. J. 38-39 heeft beslist, 
dat geen der artikelen de verkoop van een 
beµrijf verbiedt ; 

dat de structuur der Handelsregisterwet 
geen andere mogelijkheid toelaat dan deze, 
dat alleen hij, die eigenaar is van een zaak 
of bedrijf, als zodanig kan worden inge
schreven in het Handelsregister; 

Mitsdien het Uwen Raad behage, het cas-
satieberoep te verwerpen; kosten rechtens. 

Conclusie Adv.-Gen. Holsteijn: 
Gezien, enz. ; 
Gelet in h et bijzonder op de overwegin

gen der Rechtbank: ,,dat het van belang is 
-dat h et Handelsregister de werkelijk be
;staande verhoudingen weergeeft; en dat er 
geen aanleiding is de huurkoper, al moge 
bij op eigen naam de zaak drijven, tegen de 
uitdrukkelijke bewoordingen van h et mede 
-door hemzelf gesloten contract, eigenaar 
-der zaak in den zin der Handelsr egister-
wet te noemen"; 

0. dat de in deze overwegingen vervatte 
beslissingen steun' vinden in de Handels
registerwet, bepaaldelijk ook gelet op struc
tuur en strekking dezer wet, dat dan ook 
-de ·Rechtbank geen der in h et aangevoerde 

L. x948 

cassatiemiddel genoemde wetsartikelen 
heeft geschonden of verkeerd toegepast, èµ 
het middel faalt_; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. ten aanzien van het voorgesteld<i mid

del van cassatie: 
dat de Handelsregisterwet blijkens art. 1 

beoogt de inschrijving in het handelsregis
ter van alle hier te lande gevestigde zaken; 
dat naar luid van art. 2 onder zaak is te 
verstaan elke onderneming, waarin enig 
bedrijf, door wien dan ook, wo_rdt uitge 
oefend; 

dat art. 3, eerste lid, behoudens het hier 
niet t erzak e dienende geval van het tweede 
lid van dat artikel, tot het doen van de 
voorgeschreven opgaven verplicht den 
"eigenaar" der zaak of - zoals de tweede 
zin van art. 3, eerste lid, en de aanhef van 
art. 5, eerste lid, het uitdrukt - degene(n) 
aan wie(n) de zaak behoort; 

dat uit de in art. 5, eerste lid, onder 4° en 
5° gegeven omschrijving van de daar be-· 
doelde opgaven volgt, dat, behoudens het 
hier niet ter zake dienende geval van he.t 
tweede lid van dat artikel, ,,eigenaar" der 
zaak is hij die de zaak drijft en het daarin 
vervatte bedrijf uitoefent; 

dat dus in een geval al!l het onderhavige, 
waarin een zaak door een huurkoper op zijn 
naam en voor zijn r ekening wordt gedreven, 
deze als "eigenaar" in den zin der wet Is te 
beschouwen, en daaraan niet afdoet, dat bij 
den huurverkoop van de zaak bepaalde 
rechten aan d en huurverkoper zijn voorl:l(>. 
houden ; 

dat mitsdien het middel van cassatie is 
gegrond en de bestreden beschikking niet 
in .stand kan blijven, terwijl de Hooge Raad 
ten principale kan recht doen ; 

Vernietigt de bestreden beschikking; 
En ten principale rechtdoende: 
Vernietigt de beschikking van den Ku.n

tonrechter te Hilversum van 23 Juli 1947; 
Wijst het oorspronkelijke verzoek af. 

. (N.~) 

30 Maart 1948, UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, l e lid.) 

Van verlaten van de actieve militaire 
dienst kan niet worden gespr oken, in
dien een militair als gevolg van de be
zetting van Nederland op nonactiviteit 
wordt gesteld. 

Het is r edelijk, wanneer later wèl die 
actieve dienst wordt verlaten (i.c. is op 
verzoek eervol ontslag verleend) om de 
tijd, gedurende welke men buiten zijn 
toedoen de dienst als (beroeps)officier 
van gezondheid niet heeft kunnen ver
richten, als dienst in die hoedanigh eid 
mede te tellen (de tijd der non-activiteit 
als gevolg der bezetting). Die tijd komt 
derhalve mede in aanmerking als dienst
tijd als actief officier van gezondheid. 

8 
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De Minister van Oorlog, eiser in hoger 
beroep, 

tegen: 
F. Piekema, wonende te Apeldoorn, gedaag
de in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

O. dat gedaagde op of enkele dagen na 16 
Nov, 1946 in kennis is gesteld met eisers 
aan de Inspecteur van de Geneeskundige 
dienst der Koninklijkê Landmacht gerichte 
brief, d.d. 11 Nov. 1946, luidende: 

,.Naar aanleiding van het tot Hare Ma
jesteit de Koningin gericht request d.d. 30 
Aug. 1946 van den Officier van Gezondhei•l 
der tweede klasse F. Plekema, houdende 
verzoek om eervol ontslag uit den militairen 
dienst onder gelijktijdige benoeming tot 
reserve-officier van gezondheid, mij gewor
den met Uw advies d.d. 30 Sept. 1946, no. 
5·91, deel ik U mede, dat er dezerzijds geen 
bezwaren bestaan om aan voornoemden of
ficier van gezondheid met ingang van 1 
Dec. 1946 een zoodanig eervol ontslag te 
verleenen, mits door hem vooraf wordt vol
daan aan de voorwaarde gesteld in art. 11 
van het Reg·lement voor Adspirant-Officie
ren van Gezondheid bij de Koninklijke 
Landmacht. 

"Aangezien de tijd, welke belanghebbende 
op non-activiteit heeft doorgebracht, uiter
aard niet wordt medegeteld voor de bere
kening van de in genoemd artikel bedoeld~ 
termijn van twaalf jaren, zal hij op voren
genoemden datum eerst zeven jaren en vijf 
dagen (2525 dagen) actieven dienst hebben 
verricht, zodat over het nog onverstreken 
tijdvak van vier jaren en driehonderd vijf 
en vijftig dagen {1795 dagen) genoemde 
studiepremiën moeten worden terugbetaald. 

,.In verband hiermede behoort door be
langhebbende vóór 15 Nov. 1946: 

"1. een bedrag van f 2285.80 te worden 
gestort op postrekening no. 425041 van den 
comptabel-ambtenaar van mijn Ministerie, 
zulks ter gedeelteli,ike restitutie van de des
tijds door hem genoten studiepremiën van 
f 5000; 

"2. een verklaring te worden overgelegd 
volgens bijgaand model. 

,.Ik verzoek U adressant met het voren
staande in k ennis te stellen en hem voorts 
mede te deelen, dat, wanneer door hem aa,1 
de gestelde voorwaarden is voldaan, zijn ,n 
den aanhef dezes genoemd verzoekschrift in 
nadere behandeling zal worden genomen."; 

0. dat gedaagde, toenmaals klager, na be
taling omstreeks 20 Nov. 1946 van het in 
voormelde brief bedoelde bédrag, bij het 
Ambtenarenger. te 's-Gravenhage, recht
sprekende in militaire zaken, beroep heeft 
ingesteld tegen het in die brief vervatte 
besluit, zulks bij een op 13 Dec. 1946 aldaar 
ingekomen klaagschrift, welk Gerecht l:Ji.j 
uitspraak van 3 •ov. 1947 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - het be 
roepen besluit nietig hee!t verklaard e n 
heeft verstaan, dat eiser, toenmaals ver-

weerder, aan F. Piekema, voornoemd, moet 
terugbetalen f 2285.30; 

0. dat eiser van die uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ge
vorderd die uitspraak te vernietigen en k la
ger in eerste aanleg niet-ontvankelijk te 
verklaren, subsidiair hem zijn vordering te 
ontzeggen als ongegrond; 

O. dat Mr. E. H. Thljssen, wonende te 
's-Gravenhage, als gemachtigde van ~e
daagde op de in de contra-memorie gestelde 
gronden heeft geconcludeerd tot bevesti
ging van de uitspraak van het Ambtenaren
gerecht; 

In rechte: 
Post alia: 
0. dat ter beslissing van het on derhavige 

geding moet worden beantwoord de vraag 
of dat besluit, tot storting door gedaagde 
v.an-ilell bedrag van f 2285.1!0, om een -der 
redenen, aangegeven in art. 58, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929, jo. art. 2 der Militaire 
Ambtenarenwet 1931, kan worden aange
tast; 

0. dat de Raad op grond van de geding
stukken als vaststaande aanneemt: 

dat gedaagde zich op 23 Jan. 1933 te 
Utrecht heeft verbonden de Staat der Ne
derlanden bij de Koninklijke la n dmacht te 
dienen overeenkomstig de bepalingen, ver
vat in het Reglement voor de opleiding van 
studenten in de geneeskunde aan de Neder
landse Universiteiten tot officier van ge
zondheid bij de landmacht, vastgesteld bij 
Kon. Besluit van 18 Juni 1913, S . no. 279, 
zulks tegen het genot van een studietoelage 
van -r 5000; 

dat hij op 11 Nov. 1935 is benoemd en 
aangesteld tot officier van gezondheid der 
tweede klasse ; 

dat hij op 1 Oc t. 1940 door het Hoofd van 
het Afwikkelingsbureau van het Departe
ment van Defensie op non-activiteit is ge
steld wegens de opheffing zijner betrekking 
o'f wegens verandering in de organisatie 
van het wapen of dienstvak, waartoe hij be
hoorde, zulks kennelijk met toepassing van 
het bepaalde in art. 70, sub 3°, der Bevor
deringswet voor de Landmacht 1902; 

dat hij van 16 Mei tot 14 Juni 1942 in 
Duitse krijgsgevangenschap h eeft doorge
bracht en ingaande laatstgenoemde datum 
wederom op non-activiteit, als evenbe
doeld, is gesteld, alstoen door de Commissa
ris voor de belangen van de voormalige 
N ederlandse weermacht, zulks tot 14 Nov. 
1944, met ingang van welke datum hij In 
actieve dienst is hersteld; 

dat hem bij K. B . van 17 Dec. 1946, no. 73, 
op zijn verzoek eervol ontslag uit de mili
taire dienst is verleend als officier van ge
zondheid der tweede klasse en hij daarbij is 
benoemd en aangesteld tot r eserve-officier 
van gezondheid der tweede klasse, een e n 
ander te rekenen van 1 Dec. 1946; 

0. dat in voormelde brief van 11 Nov. 
1946 sprake is van de voorwaarden, gesteld 
in art. 11 van het Reglement voor adspirant-
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officieren van gezondheid bij de Koninklijke 
la ndmacht (welk reglement is vastgesteld 
bij K. B. van 19 Maart 1934, S. no. 118), aan 
welke voorwaarden gedaagde, volgens die 
brief, h ad te voldoen, doch dat, bijlkens art. 
15 van dit K. B., h et reglement, vastgesteld 
bij K. B. van 18 Juni 1913, S. no. 279), sedert 
gewijzigd en aangevuld, van kracht blijft 
voor h en, die zich ingevolge dit reglement 
hebben verbonden, weshalve, waar gedaag
de zich op 23 Jan. 1933 ingevolge dit regle 
ment had verbonden, in meerbedoelde brief 
t en onrechte een beroep is gedaan op voor
meld art. 11 en de Raad wil aannemen, dat 
in plaats daarvan bed0eld is art. 6 van dat 
bij K. B. van 18 Juni 1913 vastgestelde 
reglement, welk artikel trouwens gelijklui
dend is aan dat art. 11; 

0. dat gezegd art. 6 luidt als volgt: 
"De tot arts bevorderde student zal h et 

door hem genoten subsidie niet behoeven te
rug te betalen, wanneer hij twaalf achter
eenvolgende jaren a ls actief officier van ge
zondheid heeft gediend. 

"Verlaat hij, op eigen verzoek dan wel 
om andere redenen dan welbewezen ziels
of lichaamsgebreken - niet het gevolg van 
eigen moedwillige handelingen of ongere
geld gedrag -- vroeger den actieven mili
tairen dienst, dan zal hij vooraf moeten 
hebben terugbetaald zooveel twaalfden van 
het door h em genoten subsidie, vermeerderd 
met 10 t en honderd, als er nog jaren aan de 
tijdruimte van twaalf jaren ontbreken."; 

0. dat thans allereerst moet worden on
derzocht of, en zo ja, wanneer gedaagde 
"den actieven militairen dienst", als bedoeld 
in dat lid 2, heeft verlaten en dat wel om 
een reden a ls daarin aangegeven; 

0 . dat de Raad - anders dan het Amb
tenarengerecht, h etwelk h et in werkelijke 
dienst zijn als r eserve-officier acht te val
len onder het begrip actieve militaire dienst 
- van oordeel is, dat onder "den actieven 
militairen dienst" in dat tweede lid enkel 
is te verstaan de dienst van een betrokkene 
a ls beroepsofficier van gezondheid, voor 
welke opvatting de Raad steun vindt: 

zowel in het bepaalde bij de artt. 1 en 9 der 
Wet van 2 Aug. 1880, S. no. 145 - op welker 
art. 18 de onderhavige verbintenis van ge
daagde mede is gegrond - , wordende in 
art. 1 uitdrukkelijk onderscheid gemaakt 
tussen officieren van gezondh eid, in werke
lijke dienst, en reserve-officieren van ge
zondheid en bepalende art. 9, dat de aanne
ming der benoeming tot officier van gezond
heid der 2de klasse de benoemde verplicht 
bij de landmacht te dienen gedurende een 
tijdvak van zes achtereenvolgende jaren en 
dat de officier van gezondheid tevens ver
plicht is na het verlaten van de werkelijke 
dienst nog gedurende 4 achtereenvolgende 
jaren als reserve-officier van gezondheid 
ter beschikking van de Kroon te blijven; 

alsook in het voorschrift van art. 5 der 
Wet voor het r eserve-personeel der land
macht 1905, welker lid 2, sub 1 °, onder ac
tieve militaire dienst kennelijk verstaat 
dienst als beroepsmilitair; 

0. dat voor de beantwoording van de 
vorengestelde vragen mede van beslissende 
betekenis is, dat, gelet op de bewoordingen, 
waarin h et tweede lid van voormeld art. 6 
is gesteld, moet worden aangenomen, dat 
van verlaten van de actieve militaire dienst, 
om een reden als daarin genoemd, door een 
betrokkene niet kan worden gesproken, in
dien hij om een reden buiten zijn toedoen en 
met name door een maatregel van hoger
hand, zoals op non-activiteitstelling, als in 
casu, gedwongen wordt tot het niet ver
richten van die dienst; 

0. da t h et echter, naar 's Raads oordeel, 
a lleszins redelijk is te achten, dat, indien 
een betrokkene na een dergelijk geval later 
wel om een reden, als in dat tweede lid aan
gegeven, die dienst verlaat, alsdan rekening 
moet worden gehouden met het feit, dat hij 
buiten zijn toedoen enige tijd zijn dienst als 
(beroeps)officier van gezondheid niet heeft 
kunnen waarnemen en dat die tijd bij zijn 
verlaten van de actieve militaire dienst als 
dienst in die hoedanigheid moet medetellen; 

0 . dat, gelet op een en ander, moet worden 
aangenomen, dat gedaagde eerst op 1 Dec. 
1946, toen hem op eigen verzoek eervol ont
slag als (beroeps)officier van gezondheid 
is verleend, die actieve militaire dienst 
heeft verlaten en dat de tijd, welke hij, ge
lijk hiervoren nader is aangeduid, op non
activiteit doorbracht, mede in aanmerking 
komt als diensttijd als actief oftewel be
roepsofficier van gezondheid; 

0. dat, gezien de duidelijke bewoordingen 
van meerbedoeld tweede lid, de Raad met 
gedaagde van oordeel is, dat de aan de 
daarin genoemde twaalf ja r en ontbrekende 
tijd s lechts in gehele jaren en niet tot in 
dagen nauwkeurig berekend behoort te wor
den; 

0. dat derhalve, waar gedaagde sinds 11 
Nov. 1935 a ls actief officier van gezondheid 
had gediend, op 1 D ec. 1946 niet meer een 
vol jaar ontbrak aan de te dezen bedoelde 
tijdsruimte van twaalf jaren en terugvor
dering, a ls in casu geschied, niet rechts
geldig kon plaats vinden, immers in strijd 
was met het meeraangehaalde lid 2 ; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, zij het op an
dere gronden, moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, wall,rvan beroep. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over-
wogen: 

0. dat de terugbetaling vooraf, a ls in dat 
artikel bedoeld is gebonden aan de voor
waarden, dat de betrokkene de actieve mi
litaire dienst verlaat; 

0 . dat het in werkelijke dienst zijn als 
reserve -officier, naar het oordeel van het 
Gerecht valt onder het begrip actieve mi
litaire dienst, zodat nu klager op 1 Dec. 1946 
de actieve militaire dienst niet heeft verla
ten, zelfs op 13 0ct. 19 47 nog in werkelijke 
dienst was, de voorwaarde voor de gehou
denheid tot terugbetaling niet is vervuld en 
de verschuldigdheid van klager tot betaling 
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niet bestaat, zodat terugbetáling door ver
weerder dient plaats te vinden; 

0. dat het Gerecht daarenboven deelt 
klagers m ening, dat gelijk ook bij klagers op 
non-activiteit stelling op 1 Oct. 1940, geen 
terug-betaling is gevorderd, verweerder in 
November 1946 niet meer naar redelijkheid 
terugbetaling kon vragen, waar klager im
mers zonder zijn toedoen de benodigde 
twaalf dienstjaren op 1 Dec. 1946 niet heeft 
kunnen vervullen; 

.0. dat mitsdien het beroepen besluit be
hoort t e worden nietig verklaard en ver
weerder moet worden veroordeeld tot te
rugbetaling aan klager van f 2285.30. 

(A.B.) . 

30 Maart 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Wet rechtsher
stel overheidspersoneel 1946 art. 2.) 

Gelet op het bepaalde in het 3e lid van 
artikel 2; heeft een ambtenaar in tijde
lijke dienst geen aanspraak op herzie
ning van het hem tijdens de bezetting, 
wegens onderduiken verleende ontslag, 
nu aangenomen moet worden, dat zijn 
tijdelijk dienstverband ook onder noc
male omstandigheden niet langer dan 
een jaar zou hebben geduurd. 

F. R. Froger, wonende te Scheveningen, 
gemeente 's-Gravenhage, eiser in hoger be
roep, 

tegen: 
het College van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Aduard, gedaagde in 
hoger beroep. 

De Centrale Raad· van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat gedaagde op 23 Juni 1947 h et na
volgende besluit h eeft genomen: 

.,Burgemeester en Wethouders der ge
m eente Aduard; 

"Gelezen het verzoek van F. R. Froger 
te 's-Gravenhage om toekenning van scha
deloosstelling en h erziening ontslag ; 

"0. dat bij besluit van de Burgemeester 
van Aduard, waarnem ende de taak van 
Burgemeester en Wethouders, m et ingang 
van 12 Maart 1944 als tijdelijk ambtenaar 
ter secretarie werd aangesteld F. R . Fro
ger, wonende t e Groningen; 

.,dat Froger na mondeling overleg te
werkgesteld werd op een bezoldiging van 
f 100 per maand; 

.,dat h em werkzaamheden werden opge
dragen om de achterstand in de admlni
stratie in te halen; 

.,dat voor zover thans nog is na te gaan, 
de opgedragen werkzaamheden binnen enige 
maanden verricht hadden kunnen worden; 

.,dat in verband daarmede zijn dienst
verband ook onder normale omstandighe
den niet langer dan 1 jaar zou hebben ge
duurd; 

.,dat Froger bij besluit van de wnd. Bur
gemeP.ster van Aduard, waarnemende de 
taak van Burgemeester en Wethouders van 

2 October 1944, m et ingang van 10 Septem
ber 1944 ontslag werd verleend na onder-
duiking; . 

.,dat hij na de bezetting de betrekking, 
waaruit hij werd ontslagen, niet weder 
heeft waargenomen, doordat zijn werk
zaamheden wegens beëindiging overbodig 
waren geworden; 

;,dat hieruit de· korte duur van de te ver
richten werkzaamheden ondubbelzinnig 
blijkt; . 

.,Gelet op artikel 3 van de Wet Rechts
h erstel Overheidspersoneel 19 4 6 Staatsblad 
G 401 en artikel 4 van het Koninklijk Be
sluit van 8 April 1947, Staatsblad H 110. 

.,Besluiten: 
"te verklaren, dat zich ,hier voordoet een 

geval, als omschreven in lid 3 van artikel 2 
der Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 
1946 Staatsblad G 401, zodat geen herzie-
ning mogelijk is."; · · 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak van 8 Dec. 1947. 
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen·, 
het door F. R. Froger, voornoemd, tegen 
dit besluit ingestelde beroep· ongégrond 
h eeft verklaard; · 

ó. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
in hoger beroep is gekomen en bij beroep
schrift op de daarin aangevoerde gronden 
de Raad kennelijk bedoelt te verzoeken om, 
met vernietiging der aangevallen uitspraak 
en nietigverklaring van h et bestreden be
sluit, te verstaan, dat h et hem d.d. 2 Octo
ber 1944 verleende ontslag alsnog wordt 
herzien overeenkomstig de bepalingen van 
de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 
1946; . 

I n rechte: 
0 . dat de afwijzing van eisers verzoék 

om rechtsherstel, gelijk deze in het bestre
den besluit is vervat, is gebaseerd op het 
derde lid van artikel 2 der Wet Rechtsher
stel Overheidspersoneel 1946, welke bepa
ling luid t als volgt: 

"3. H erziening blijft m ede achterwege 
t en aanzien van personen, wier tijdelijk 
dienstverband ook onder normale omstan
digheden niet langer dan een jaar zou h eb
ben geduurd."; 

0. dat partijen verschillen over de vraag, 
of eisers dienstverband ook onder normale 
omstandigheden langer dan een jaar zou 
h ebben geduurd; 

0. hieromtrent dat de Raad - in h et bij
zonder gelet op h et zich onder de geding
stukken bevindende afschrift van eisers 
brief, d.d. 13 September 1945, gericht tot 
de toenmalige Burgemeester der gemeente 
Aduard, waarin hij o.m. m ededeelt: ,.Toen 
de gemeente Aduard .:,1aa,rt 1944 om een 
ambtenaar verlegen was om de schrome
lijke achterstand, die vooral in de registra
tuur ontstaan was, in te halen, was ik on
middellijk bereid hierin te voorzien"; als
m ede op de zich eveneens onder de geding
stukken bevindende verklaring van 25 Sep
tember 1947 van evenbedoelde Burgemees
ter, die tevens het ambt van secretaris der 
gemeente Aduard bekleedde, inhoudendP. 
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o.m., dat naar zijn m ening de achterstand 
in de administratie binnen 6 maanden zou 
zijn ingehaald - zich verenigt met en 
mitsdien overneemt de gronden, welke tot 
de bestreden• uitspraak hebben 'geleid, zo
dat deze behoort te worden bevestigd; 

Rechtdoende : 
· Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Het Ambtenarengerecht h eeft o.m. over
wogen: 

0 . dat klagers indienstneming, blijkens 
de overweging van h et beroepen besluit, 
aan welker juistheid h et Gerecht geen 
grond heeft om te twijfelen, ten doel had, 
dat klager de bestaande achterstand in de 
administratie zou inhalen; 

0. dat h et Gerecht eveneens m et ver
weerder aanneemt, dat de inhaling dier 
achterstand binnen enige maanden ver
richt had kunnen worden, m ede in aan
m erking genomen, dat de indienstneming 
van een extra arbeidskracht op een ge
meentese:!retarie m et een sterkte van 2 
ambtenaren een aanzienlijke personeelsuit
breiding neduidt; 

0. dat h et Gerecht het bovenstaande ook 
niet ontzenuwd acht door de m ededeling 
van klager ter openbare terechtzitting, dat 
na de bevrijding drie ambtenaren ter se
cretarie in dienst zijn gekomen, overmits 
zulks reeds te verklaren is uit de afwezig
h eid van a lle ambtenaren vanaf September 
1944 tot de bevrijding; 

0. dat dan ook ten aanzien van klager, 
die zijn functie te Aduard in September 
1944 h eeft beëindigd wegens onderduiken , 
zich het geval voordoet, bedoeld in h et 
voormelde 3e lid van artikel 2, der Wet 
Rechtsherstel Overheidsper.soneel 1946, zo
dat de beroepen beslissing is genomen in 
overeenstemming daarmede. 

(A.B.) 

SO :Maart 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 24, 60, 2e lid en 58, le lid.) 
B elang. H et hoger beroep is wel ont
vankelijk, ook al is het gericht tegen 
een weigering van demobilisatie en !s 
eiser inmiddels ter demobilisatie naar 
Nederland gezonden, alleen r eeds hier
om, omdat eiser eventueel m et toepas
sing van art. 48 der A.W. '29 aanspraak 
zou kunnen maken - gelijk subsidiair 
is geschied - op schadevergoeding. 

Red,elijkheid. Verzoek (om demobi
lisatie, ontheffing van de verbintenis en 
opschorting der uitzending naar Indië) 
is gedateerd 28 D ec. 1946. Klaagschrift 
d.d. 24 Januari 1947, dus binnen 30 da
gen. Niettemin aanvaardt de C. R., dat 
de redelijke tijd inmiddels is verstreken, 
dit te eerder, nu .was besloten, blijkens 
k ennisgeving d.d. 3 Januari 1947 tot uit
zending van eiser naar Indië, t engevolge 
waarvan de afdoening van eisers ver
zoek bijzonder spoedeisend werd. 

T egenstrijdigheid in een tweetal b;Jla-

gen, beiden geldend, van een K. B. De 
C. R. neemt aan, dat, nu in de bijlage 
B 1, blijkbaar niet voldoende doordacht, 
een aantal artikelen der bijlage B. van 
toepassing zijn verklaard en de bijlage 
B 1 de grondslag der verbintenis van 
eiser vormt, de met de bijlage B 1 on
verenigbare bepaling van de bijlage B 
als niet toepasselijk moet worden aan
gemerkt. 

A. G. Hamers, wonende · t e Amsterdam, 
eiser in hoger beroep, 

t eg·en: 
de Minister van Oorlog, gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het tw istgeding: 
0. dat eiser (toenmaals klager) bij een 

op 24 Januari 1947 bij het Ambtenarenge
r echt te 's-Gravenhage ingekomen klaag
schrift o.m. h eeft aangevoerd: 

,,dat hij zich bij verzoekschrift op 28 De
cember 1946 h eeft gewend tot zijne Excel
lentie den Minister van Oorlog m et het 
verzoek: 

,,1. h em ingevolge art. 5 sub b van Bij
lage B 1 van het Koninklijk Besluit van 9 
Januari 1931, nr. 25, te ontheffen van de 
verbintenis, door hem in Maart 1943 te Lon
den aangegaan bij verbandakte Model V A; 

,,2. h em terstond te demobiliseeren; 
"3. de beslissing over zijne uitzending 

naar Indië op t e schorten, totdat op zijne 
sub 1 en 2 omschreven verzoeken is be
slist; 

,,dat hij op 3 Januari 1947 de k ennisge
ving ontving, waaruit bleek, dat besloten 
was tot zijne uitzending a ls reserve ser
geant-majoor-vlieger naar Nederlandsch
Indië en de vertrekdatum op 10 Januari 
1947 was bepaald; 

"dat de vertrekdatum later is uitgesteld 
tot begin Februari a.s.; 

,,dat hij hierbij bij het Militaire Ambtena
r engerecht t e 's-Gravenhage beroep instelt; 

"a. tegen h et besluit van den Minister 
van Oorlog tot uitzending van klager als 
reserve sergeant-majoor-vlieger naar Ne
derlandsch-Indië; 

,,b. t egen de weigering van dien Mi
niste r om t e besluiten tot inwilliging van 
bovengenoemd verzoek - h ebbende de Mi
nister immers niet binnen r edelijken tijd 
de verplichte besluiten tot ontheffing, de
mobilisatie en opschorting genomen -, het 
nemen waarvan klager Zijner Excellentie 
bij bovengenoemd request had verzocht;" 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage naar aanleiding van voormeld 
klaagschrift op 30 Juni 1947 een uitspraak 
heeft gedaan, naar welker · inhoud hierbij 
wordt verwezen en waarvan het dictum 
luidt als volgt: 

,,Verklaart gegrond het beroep van kla
ger tegen de weigering van verweerder 
dd. 3 Januari 1947, waarbij de uitzending 
van klager naar Nederlandsch-Indië gelast 
werd; 
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"Verklaart nietig deze weigering en dit 
besluit, doch bepaalt om redenen van al
gemeen belang dat deze nietigheid eerst zal 
werken met ingang van drie jaren na het 
tijdstip, waarop de Regering naar Neder
land is teruggekeerd; 

"Verklaart het beroep voor het overige 
ongegrond;" 

0. dat Mr. J. A. Polak, advocaat te 
's-Gravenhage, namens eiser, die zich toen 
in Nederlands-Indië bevond, tegen die uit
spraak hoger beroep heeft ingesteld bij een 
op 30 October 1947 ingekomen beroepschrift 
en op de daarbij aangevoerde gronden 
heeft verzocht "te vernietigen het op 30 
Juni 1947 door het Ambtenarengerecht te 
's-Gravenhage, rechtsprekende in militaire 
ambtenarenzaken, gewezen vonnis tussen 
appellant als klager en de Minister van 
Oorlog als verweerder, voorzover bij dat 
vonnis om redenen van algemeen belang is 
bepaald, dat de nietigheid van de weigering 
van de Minister om appellant te ontheffen 
van de vrijwillige verbintenis, door hem in 
Maart 1943 te Londen aangegaan, alsmede 
de nietigheid van het besluit van die Mi
nister om appellant naar Nederlands-Indië 
uit te zenden, eerst zal werken met ingang 
van drie jaren na het tijdstip, waarop de 
Regering naar Nederlands-Indië (lees: Ne
derland) is teruggekeerd en te dien aanzien 
opnieuw rechtdoende appellant voorzover 
nodig a lsnog terstond te ontheffen van ge
noemde vrijwillige verbintenis; 

subsidiair de Minister van Oorlog te 
veroordelen om appellant een naar billijk
heid te bepalen vergoeding per maand toe 
te kennen over het tijdvak liggende tussen 
3 Januari 1947 en het tijdstip, waarop de 
Regering drie jaren naar Nederland is te
ruggekeerd; 

meer subsidiair nietig te verklaren de 
weigering van de Minister van Oorlog om 
appellant ingevolge zijn verwek terstond 
te demobiliseren en voorzover nodig te be
palen, dat hij terstond zal worden gedemo
biliseerd;" ; 

0. dat de landsadvocaat Jhr. Mr. G. W. 
van der Does namens gedaagde een contra
memorie heeft ingediend, waarin is gecon
cludeerd: primair tot niet-ontvankelijk
verklaring van het hoger beroep wegens 
gemis aan alle belang bij eiser, subsidiair 
dat de bestreden uitspraak worde vernie
tigd aldus, dat de klacht geheel en ten 
principale warde afgewezen, en meer sub
sidiair tot bevestiging van de bestreden uit
spraak en verwerping van het beroep; 

In rechte: 
0. dat namens gedaagde is betoogd, dat 

h et hoger beroep niet-ontvankelijk is, om
dat eiser geen belang bij deze zaak meer 
heeft, daar hij inmiddels na medisch on
derzoek ongeschikt is bevonden voor een 
vliegfunctie, voorshands voor 6 maanden, 
en het Indische legerbestuur hierin aanlei
ding h eeft gevonden eiser naar Nederland 
t erug te zenden ter demobilisatie; 

dat de Raad dit betoog echter niet kan 
aanvaarden, r eeds om deze reden, dat eiser 

stellig belang bij deze zaak h eeft, o.a. om
dat hij eventueel met toepassing van ar
tikel 48 der Ambtenarenwet 1929 aanspraak 
zou kunnen maken (gelijk hij subsidiair 
ook heeft gedaan) op een vel'goeding over 
een tijdvak, gelegen vóór de (mogelijk aan
staande) demobilisatie; 

0. dat er eok overigens geen grond be
staat het binnen de in artikel 6 der Mili
taire Ambtenarenwet 1931 bepaalde termijn 
van 4 maanden, dus tijdig, ingesteld hoger 
beroep niet-ontvankelijk te verklaren, zo
dat het hoger beroep - waardoor de aange
vallen uitspraak in haar geheel aan 's 
Raads oordeel is onderworpen - ten gron
de moet worden behandeld; 

0. dat eiser bij een op 12 Maart 1943 te 
Londen aangegane verbintenis was aange
nomen om, op de voet van het Koninklijk 
Besluit van 9 Januari 1931, nr. 25, en het 
bepaalde in de daarbij behorende bijlage B 
1, bij het reserve-personeel der landmacht 
te dienen, en dat hij hierbij in Januari 
1947 diende als reserve-sergeant-vlieger; 

0. dat het in eerste aanleg ingestelde 
beroep was gericht: 

a. tegen een weigering, welke gedaagde 
met toepassing van artikel 60, 2e lid, der 
A.mbtenarenwet 1929 geacht zou moeten 
worden te hebben uitgesproken met betrek
king tot het door eiser bij request, d.d. 28 
December 1946, tot gedaagde gerichte ver
zoek, hem te ontheffen van die verbintenis, 
hem terstond te demobiliseren en de beslis
sing over zijn uitzending naar Nederlands
Indië op te schorten totdat over de eerste 
twee verzoeken zou zijn beslist; 

b. tegen een door hem op 3 Januari 1947 
ontvangen kennisgeving, waaruit bleek, dat 
besloten was tot zijn uitzending naar Ne
derlands-Indië; 

0. wat de onder a bedoelde weigering 
betreft, dat deze slechts dan geacht kan 
worden aanwezig te zijn, indien gedaagde 
op het gedane verzoek niet heeft beschikt 
binnen redelijke tijd, welke tijd, nu het 
klaagschrift op 24 Januari 1947 bij h et 
Ambtenarengerecht is ingekomen, vóór de
ze datum zou moeten zijn verlopen; 

dat het Ambtenarengerecht heeft gesteld, 
dat op het verzoekschrift van 28 December· 
1946 nimmer antwoord is gegeven, en daar
om heeft aangenomen, dat gedaagde heeft 
geweigerd het verzoek in te willigen; 

dat evenwel uit de gedingstukken blijkt, 
dat gedaagde op dat verwekschrift wèl 
antwoord heeft gegeven, te weten bij brief 
van 20 Maart 1947, waarbij eisers v erzoek 
om ontheffing uit zijn vrijwillig dienstver
band en om demobilisatie is afgewezen, op 
grond dat de belangen van de dienst zich 
daartegen verzetten; zijnde door eiser te
gen het in deze brief vervatte besluit "voor
zover nodig" beroep ingesteld bij een op 15 
April 1947 bij het Ambtenarengerecht te 
's-Gravenhage ingekomen klaagschrift, 
welk beroep bij dat Gerecht nog aanhangig 
is; 

dat de Raad niettemin met h et Ambte
narengerecht aanvaardt - hetgeen gedaag-
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de trouwens niet heeft bestreden - dat de 
redelijke tijd. waarbinnen op eisers ver
zoek van 28 December 1946 behoorde te zijn 
beschikt, op 24 Januari 1947 was verstre
k en, dit t e eerder, nu blijkens de op 3 Jan. 
1947 ontvangen k ennisgeving besloten was 
tot eisers uitzending naar Nederlands-In
dië, t engevolge waarvan de afdoening van 
dat verzoek immers bijzonder spoedeisend 
werd; 

0 . dat in h et onderhavige geding moet 
worden onderzocht, of de onder a bedoelde 
weigering en h et onder b bedoelde besluit 
kunnen worden aangetast op een der gron
den, genoemd in h et le lid van artikel 58 
der Ambtenarenwet 1929 juncto artikel 2 
der Militaire Ambtenarenwet 1931; 

0. t en aanzien van de weigering eiser te 
ontheffen van zijn verbintenis, dat de Raad 
en erzijds deelt h et oordeel van eiser en van 
h et Ambtenarengerecht, dat artikel 5, aan
hef en onder b, van de bijlage B van het 
vorengenoemde Koninklijk Besluit van 9 
Januari 1931 aan de belangh ebbende, die 
een daartoe strekkend verzoek heeft ge
daan, r echt geeft op ontheffing van zijn 
verbintenis, doch anderzijds evenzeer on
derschrijft h et namens gedaagde verdedig
d e standpunt, dat die bepaling in strijd is 
m et artikel 2 van de bijlage B 1 van dat 
Koninklijk Besluit, van welk artikel de in
houd uitdrukkelijk is weergegeven in de 
aan eiser verstrekte verbandakte, en 
krachtens welk artikel de belanghebbende 
is verplicht in werkelijke dienst te blijven 
,,tot zoodanig tijdstip als - t e r beoordee
ling van den Minister van Oorlog - h et 
belang van den dienst bij de militaire 
luchtvaart mocht vorderen, doch niet lan
ger dan tot drie jaar na h et tijdstip, waai::
op de Regeering naar Nederland is t erug
gek eerd"; 

dat nu de Raad, in aanmerking ne
mend, dat. de bijlage B 1 bepaaldelijk de 
grondslag vormt van de door eiser aange
g ane verbintenis en dat daarin de artikelen 
4 tot en met 8 en zodoende ook a rtikel 5 
o nder b van de bijlage B s lechts (blijkbaar 
niet voldoende doordacht) van toepassing 
zijn verklaard, overwegenqe betek enis 
hecht aan de uitdrukkelijke bepaling van 
a rtikel 2 der bijlage B 1 en mitsdien de 
daarmede onverenig·bare bepaling van ar
tikel 5 onder b der bijlage B voor de onder
havige rechtsbetrekking niet als toepasse
lijk aanmerkt; 

dat bij de aangevallen uitspraak de wel
gering tot o nthe ffing van de verbintenis 
derhalve ten onrechte nietig is geacht we
gens strijd m et dit voorschrift, terwijl ook 
O\Terigens niet is geblek en , dat die - m et 
toepassing van artikel 2 der bijlage B 1 ge
dane -- weigering m et enig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift in strijd 
zou zijn; . 

0. ten aanzien van de weigering eiser 
ters tond te demobilis(;lr en, dat de Raad van 
oordeel Is, dat ook deze weigering niet m et 
enig toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift strijdt, en m et name met h et 

Ambtenarengerecht aanneemt, dat de mi
nisteriële kennisgeving van 13 Juli 1945 -
nog daargelaten, o( deze als zodanig voor
schrift kan worden aangemerkt - niet op 
eiser van toepassing waf!, omdat hij wegens 
de door h em aangegane verbintenis van de 
werking dier kennisgeving was uitgezon-
derd: · · 

0. ten aanzien van de weigering tot op
schorting van de beslissing over eisers uit
zending naar N ederlands-Indië, dat de Raad 
deze weigering m et h et Ambtenarenge
r echt evenmin m et enig toepasselijk alge
m een v erbindend voorschrift in strijd acht: 

0 . dat voorts ook niet kan worden ge
zegd, dat gedaagde met de drieërlei bespro
ken weigering van zijn bevoegdheid om on
dersch eidenlijk niet t e ontheffen, niet te 
demobiliseren en niet op te -schorten , k en
n elijk een ander gebruik h eeft gemaakt dan 
tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd-
h eld is gegeven; · 

0. t enslotte ten aan zien van gedaagde's 
besluit tot uitzending van eiser naar Neder
la,nds-Indië, dat die uitzending mogelijk 
was krachtens h et Koninklijk Besluit van 
22 Juni 1944, Staa tsblad E 45 - h etwelk 
krachtens de wet van 4 Augustus 1947 , 
staatsblad H 293, met ingang van 13 Aug. 
1947 is verva llen , maar t en tijde, dat het 
bestreden besluit werd genomen, nog gel
dend was en kracht van wet bezat - be
palend, dat de dienstplichtigen van de Ko
ninklijke landmacht, m et inbegrip van hen. 
die behoren tot h et r eserve-personeel, en 
van h en , die een v erbintenis als vrijwilli
ger h ebben aangegaan op de voet van 
dienstplichtige, zonder dat daartoe een toe
stemming hunnerzijds n odig is, kunnen 
worden uitgezonden naar elke plaats, waar 
hun aanwezigheid door de Kroon noodza
kelijk worat geacht in het belang van h et 
Koninkrijk; 

dat ook overigens niet is geblek en , dat 
die uitzending m et enig toepasselijk alge
meen verbindend voorschrift zou strijden 
en evenmin kan worden gezegd, dat bij het 

. nemen van h et besluit tot uitzending van 
de bevoegdheid daartoe k enneiijk een ander 
g!)bruik is gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

dat bovendien - zij h et t en ov ervloede -
nog opmerking verdient, dat, ook al zou 
eiser aanspraak hebben gehad op onthef
fing van zijn verbintenis en op demobilisa
tie, niettemin, zolang de ontheffing niet 
was verleend en de demobilisatie niet was 
uitgevoerd, de bevoegdheid tot uitzending 
onverlet bleef; 

0. dat uit a l h et vorenstaande volgt, dat 
h et door eiser in eerste aanleg ingestelde 
beroep in zijn geh eel ongegrond was, zodat 
moet worden beslist als volg t: 

R echtdoende: 
Verklaart h et hoger beroep ontvankelijk: 
Vernietig t de uitspraak, waarvan hoger 

beroep; 
Verklaart h et in eerste aanleg ingestelde 

beroep ongegrond. 
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· · Het .Ambtenarengerecht had o.m·. over·
,vugen: 

0. aangaande de primaire grief, gelijk 
door partijen niet is betwist, dat op hem 
toepassèlijk is art. 4 van de Bijlage B 1 
van het Koninklijk Besluit van 9 Januari 
1931 No. 25, volgens welk artikel onder 
meer van toepassing is art. 5 van Bi,Ji.age 
B van genoemd Koninklijk Besluit, lui-
dende: · · · 

,.Hij, die een verbintenis als in de artt. 
2 en 3 omschreven heeft aangegaan, wordt 
ctaarvan door of vanwege de Minister van 
Defensie ontheven: 

a. wanneer mocht blijken, dat hij niet 
of niet meer geschikt is voor de dienst als 
militair vlieger of niet voldoet aan de jaar
lijks af te leggen herhalingsproef, bedoeld 
in art. 2, eerste lid, onder b; 

b. op eigen verzoek." 
o: dat de raadsman van verweerder wel 

bij pleidooi te bewijzen heeft aangeboden 
dat er na 1941 geen exemplaar van de 
Luchtvaartregeling 1941 (zijnde het hier
voor vermelde Koninklijk Besluit) te Lon
den aanwezig was, doch dat het Gerecht 
dit bewijsaanbod als niet ter zalèe dienen
de, passeert nu de toepasselijkheid van het 
betrokken besluit door verweerder niet is 
aangevochten bij contra-memorie; 

0. dat verweerder zich echter op het 
standpunt stelt, dat het door klager aan
gehaalde artikel uit de bijlage van bedoeld 
Koninklijk Besluit slechts wil zeggen, dat 
personen, op wie genoemd Koninklijk Be
sluit van toepassing is, op hun verzoek 
ontslagen kunnen worden, zonder dat het 
bevoegd gezag verplicht is een dergelijk 
verzoek in te willigen; 

0. dat het Gerecht deze zienswijze van 
verweerder niet kan volgen, nu genoemd 
artikel zeer bepaald zegt, dat de betrok
kene op zijn verzoek ontslagen wordt, h et
welk niet anders kan betekenen, dan dat 
de ambtenaar recht op ontslag heeft; 

0. dat de weigering van verweerder om 
klager op zijn verzoek van zijn verbintenis 
te ontheffen dan ook strijdt met artikel 5 
van de Bijlage B' I van het Koninklijk Be
sluit van 9 Januari 1931, no. 25, zijnde een 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift; 

0. dat mitsdien het Gerecht de nietig
heid van genoemde weigering zal hebben 
uit te spreken, brengende zulks mede 'de 
nietigheid van het aangevallen besluit van 
verweerder d.d. 3 Januari 1947; 

0. evenwel dat artikel 48 der Ambtena
renwet het Gerecht de bevoegdheid ver
leent om redenen van a lgèmeen belang' te 
bepalen, dat een door hem uitgesproken 
nietig verklaring eerst zal werken van een 
bij de uitspraak bepaalde dag; 

0. dat door verweerder is aangevoerd, 
dat toewijzing der primaire vordering aan 
klag·er zou betekenen het ontstaan vau 
mogelijkheden, welke ten slotte lamlegging 
van onze luchtmacht ten gevolge zou kun
nen hebben; 

0. dat juist onder de huidige ernstige 
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omstandigh eden de weerbaarheid van onze 
krijgsmacht, en stellig van een integrerend 
onderdeel als de luchtmàcht, geenszins ver
zwakken mag en zelfs de vrees daarvoor 
moet worden gekeerd; 
· 0. dat daarom stellig h et algemeen be
lang met zich brengt, dat de nietigheid 
van de · weigering van verweerder om kla
ger van zijn verbintenis te ontheffen, nil\t 
thans doch eerst op een later tijdstip zal 
gaan werken; 'dat wel is waar door het 
Gerecht niet de theorie wordt aangehangen 
dat het algemeen belang in elk geval bo- . 
ven het individueel belang gaat, maar dat 
thans in Indië dermate bijzondere omstan
digheden heersen, 'dat het Gerecht aanlei
ding vindt een speciaal defensie belang in 
het bijzonder te beschermen; 

0. dat het het Gerecht billijk voorkomt, 
mede gelet op de tijdsduur van de door kla
ger ondertekende verbanciacte, dit tijdstip te 
stellen op drie jaren na het tijdstip, waar
op de Regering naar Nederland is terug
gekeerd; 

0. dat klager nog aangevoerd heeft tot 
geen enkele verbintenis gehouden te zijn, 
daar hij de verbandacte als minderjarige 
ondertekend heeft, doch het Gerecht meent 
dit punt buiten beschouwing te kunnen 
laten nu klager als meerderjarige geduren
de geruime tijd de gesloten overeenkomst 
vrijwillig is blijven nakomen; 

Verklaart gegrond het beroep van klager 
tegen de weigering van verweerder hem te 
ontheffen van zijn verbintenis en tegen het 
besluit van verweerder d.d. 3 Januari 1947, 
waarbij de uitzending van klager naar e
derlands-Indië gelast werd; 

Verklaart nietig deze weigering en dit 
besluit, doch bepaalt om redenen van al
gemeen belang dat deze nietigheid eerst 
zal werken met ingang van drie jaren na 
het tijdstip, waarop de Regering naar Ne
derland is teruggekeerd; 

Verklaart het beroep voor h et overige 
ongegrond. 

(A. B.) 

6 April 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Bezoldigings
regeling Politie 1947 art. 12. Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 7. 
Politiebesluit 1945 art. 19). 

Een hoofdwachtmeester der Staats
politie, als zodanig m.i.v. 1 Maart 1943 
benoemd, wordt bij besluit van 4 Juli 
1947 door de burgemeester van Rotter
dam benoemd tot hoofdagent van ge
meentepolitie. Waar o.a. de · maximum 
wedde, aan laatstgenoemde functie ver
bonden, lager is dan die, verbonden aan 
de rang van hoofdwachtmeester der 
Staatspolitie, ziet de C. R. in het be
streden besluit een aantasting van ...rer
kregen rechten en strijd met o.a. art. 
12; voormeld en verstaat dat eiser als
nog benoemd moet worden tot brigadier 
van gemeentepolitie, de naàst hogere 
rang. ' 
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De burgemeester is In zijn bevoegd
h eid om aan de ambtenaren van ge
meentepolitie een rang toe te kennen 
slechts beperkt door algemene r echts
beginselen. 

Het besluit van de benoeming tot 
hoofdwachtmeester der Staatspolitie 
m.i.v. 1 Maá.rt 1943 is rechtens onaan
tastbaar geworden, waarbij opmerking 
verdient, dat t.a.v. eiser niet is gebruik 
gemaakt van de in art. 7 der Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
verleende bevoegdheid, noch van die, 
bedoeld in art. 19, 2e Jid, van het Po
litiebesluit 1945. 

P. Groenendijk, wonende te Rotterdam, 
eiser in hoger beroep, in persoon ter open
bare terechtzitting verschenen, met bijstand 
van zijn raadsman Mr. J. F. B. Rutgers, 
adv. te 's-Gravenhage, 

tegen: 
de Burgemeester van Rotterdam, gedaagde 
in hoger beroep, voor wie ter openbare te
rechtzitting als gemachtigde is opgetreden 
Mr: L. A. Vreeswijk, juridisch hoofdambte
nàar dier gemeente, wonende aldaar. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken en gehoord bo

vengenoemde verschenen persone·n; 
lVat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde op 4 Juli 1947 het navol

gende besluit heeft genomen: 
,.De Burgemeester van Rotterdam, 

Hoofd der Gemeentepolitie; 
' ,.Gelet op het bepaalde in de artt. 2 en 10 

van het Kon. Besluit van 9 April 1947 tot 
voorlopige regeling van de rangen en de be
zoldiging van de ambtenaren van het corps 
Rijkspolitie en van de gemeentepolitie (Be
zoldigingsregeling Politie 1947, Stbl. No. H 
111), alsmede op de bepalingen van de Pen
sioenwet 1922 (Stbl. No. 240), wals deze wet 
nader is gewijzigd ; 

,.Besluit onder intrekking van het om
trent hem bepaalde in zijn besluiten d.d. 31 
Juli 1946, No. 193, sub D, 6e en d.d. 6 Febr. 
1947, No. 43, gerekend te- zijn ingegaan 1 
Jan. 1946 te benoemen tot Hoofdagent van 
Gemeentepolitie in vaste dienst op een jaar
wedde van f 2400, vermeerderd met een wo
ningtoelage van f 360 per jaar, een tijde
lijke pensioentoelage van f 295.80 per jaar 
en een kledingtoelage van f 198 pei: jaar, 
met gelijktijdige vastst elling van de pen
sioensgrondslag op f 2968; 

,.Pieter Groenendijk, 
geboren te Boskoop 23 October 1897;"; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Rotter
dam bij uitspraak, d.d. 7 Jan. 1948, naar wel 
ker inhoud hierbij wordt verwezen, voor
meld besluit heeft bevestigd; 

0. dat Mr. J. F. B. Rutgers, a ls gemach
tigde van eiser, tegen vorenbedoelde uit
spraak tijdig in hoger beroep is gekomen 
en bij beroepschrift ól) de daarin aangevoer
de gronden de Raad kennelijk bedoelt te ver
zoeken_ de aangevallen uitspraak te vernie-

tigen en het bestreden besluit nietig t e ver
klaren , behoudens voorzover hierbij h et be
sluit van gedaagde van 31 Juli 1946 is Inge
trokken; 

I n rechte: 
0. dat de Raad op grond van de geding

stukken en h et verhandelde te zijner te
rechtzitting als vaststaande aanneemt: 

dat eiser sedert h et jaar 1920 in dienst was 
bij de politie der gemeente Rotterdam, se
dert 1 Augustus 1942 in de rang van majoor, 
en laatstelijk werkzaam was bij de rivier
politie; 

dat eiser met ingang van 1 Maart 1943 
werd benoemd tot hoofdwachtmeester der 
Staatspolitie en te werk gesteld werd bij de 
politie te water te Rotterdam, in de over
eenkomstige rang van hoofdschipper; 

dat eiser ingevolge het bepaalde in h et 
Politiebesluit 1945, jo. het K. B. d.d. 22 Dec_ 
1945, S. n o. F 324, wederom ex lege is gaan 
behoren tot de politie der gemeente Rotter
dam en ten tijde van het bestreden besluit 
van die politie deel uitmaakte; 

dat eiser als hoofdwachtmeester (hoofd
schipper) der Staatspolitie laatstelijk een 
jaarwedde van f 2430 genoot en de pen
sioensgrondslag, voor hem a ls zodanig vast .. 
gesteld, f 2993 bedroeg en dat het maximum 
van de aan deze rang verbonden jaarwedde 
f 2600 bedroeg, terwijl de voor hem bij het 
bestreden besluit vastgestelde jaarwedde 
f 2400 bedroeg, de pensioensgrondslag 01> 
f 2958 werd vastgesteld en het maximum van 
de jaarwedde, verbonden aan de rang van 
hoofdagent van politie, met ingang van J 
J an. 1946, ingevolge de artt. 10 en 12 der op, 
eiser toepasselijke Bezoldigingsregeling Po
litie 1947 (K. B. d.d. 9 April 1947, S. no. H 
111), f 2500 bedroeg; · 

0. dat namens eiser bij het Ambtenaren
gerecht te Rotterdam beroep is ingesteld 
tegen het bestreden besluit o.m. op deze 
grond, dat de in dat besluit vervatte benoe
ming een verlaging in rang zou inhouden 
en de Raad allereerst wenst te onderzoeken, 
of in bedoelde benoeming zodanige rangs
verlaging,' anders dan ingevolge discipli
naire bestraffing, moet worden gezien, en 
zo ja, of deze rangsverlaging op een der 
gronden, vermeld in art. 58, le lid, der 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aange
tast; 

0. hieromtrent, dat in een zich onder de 
gedingstukken bevindend schrijven van de 
Hoofdcommissaris van politie te Rotter
dam, d.d. 23 Oct. 1947, o.m. het volgende 
voorkomt: 

,.Met terugzending der bijlagèn van bo
venvermelde brief, heb ik de eer UEclelge
strenge te berichten, dat de tegenwoordige 
taak van politieambtenaren in de rang van 
brigadier niet gelijk is aan die, welke tijdens 
de bezetting werd vervuld door ambtenaren 
van een rang h oger dan die van de toen
malige hoofdwachtmeesters. " 

,.Ter toelichting diene het volgende: 
"Voor de bezetting waren er te Rotterdam 

twee chefagent-rangen , t .w. majoor en bri
gadier; de laatste was de hoogste. 
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"Bij de reorganisatie van 1 Maart 1943 
ging de Rotterdamse Rivierpolitie over naar 
een ander dienstvak, n.l. de Politie te Wa
t er. 

"Voorzover de Staatspolitie te Rotterdam 
betreft werden bij die reorganisatie alle ma
joors "ingeschat" in de rang van opper
wachtmeesters, evenals tal van oudere 
agenten. De opperwachtmeesters, ex-ma
joors werden zeer tot hun misnoegen niet 
meer als chefagenten e rkend; 

"De brigadiers werden "ingeschat" in de 
rang van hoofdwachtmeester. De ouds ten 
hunner werden later bevorderd tot onder
luitenant. D e hoofdwachtmeesters contro
leerden de agenten; de onderluitenants had
den tot taak in voorkomende gevallen de in
specteurs (officieren) te vervangen. 

"Na de bevrijding werden de voormalige 
majoors herwaardeerd in de rang van hoofd
agent. De vroegere brigadiers (hoofdwacht
m eesters) werden wederom brigadier, be
halve de oudsten hunner die van onder
luitenant adjudant w erden. Ook een adju
dant is bestemd tot vervanging van een in
specteur."; 

0. dat uit vermeld schrijven en het daar
bij gevoegde schema blijkt, dat in de ge
meente Rotterdam de hoofdwachtmeesters 
der Staatspolitie, waartoe ook eiser behoor
de, na de bevrijding van Nederland, toen zij 
wederom deel gingen uitmaken van de 
Rotterdamse gemeentepolitie, in de rang 
van brigadier zijn benoemd, hetgeen blijkens 
het bestreden besluit t.a.v. eiser echter niet 
is geschied; 

0. dat de Raad in de benoeming van eiser 
tot hoofdagent van politie niet anders kan 
zien dan een verlaging in rang, anders dan 
bij wijze van disciplinaire bestraffing, waar
door de verkregen rechten van eiser zijn 
aangetast; 

0. dat gedaagde, toenmaals verweerder, 
blijkens h et gestelde in zijn contra-memorie 
in eerste aanleg, van oordeel was, dat eiser, 
toenmaals klager, niet voldeed aan de eisen, 
welke voor aanstelling of bevordering tot 
brigadier zijn gesteld, in he\ bijzonder de 
voor die functie vereiste geschiktheid miste, 
en voorts geen aanspraak op de rang van 
brigadier kon ontlenen aan de omstandig
heid, dat hij tijdens de bezetting a ls hoofd
wachtmeester bij de Staatspolitie was werk
zaam geweest, vermits hij deze rang ten on
rechte bekleedde en zijn streven om thans 
brigadier te worden slechts beoogde h et be
houd van een tijdens de bezetting ten on
rechte v erkregen voordeel ; 

0. dat de Raad - daargelaten wat er ûj 
van het eerste, in de vorige rechtsoverwe
ging weergegeven, argument - gedaagde in 
dit betoog niet kan volgen, aangezien het 
besluit, houdende de benoeming van eiser, 
m et ingang van 1 Maart 1943, tot hoofd
wachtmeester der Staatspolitie, rechtens 
onaantastbaar is geworden; 

dat hi erbij opmerking verdient, dat ten 
aanzien van eiser niet is gebruik gemaakt 
van de in art. 19, 2e lid, van h et Politiebe
sluit 1945 aan de Ministers van Justitie en 
Binnenlandse Zaken gezamenlijk verleende 

bevoegdheid om o.a. ambtenaren van ge
m eentepolitie in rang t e verlagen, welke be
voegdheid gedurende 6 maanden na de in 
werking treding van voormeld besluit 
(welke op 11 November 1945 plaats had) 
h eeft bestaan; 

dat evenmin t.a.v. eiser gebruik is ge
maakt van de in art. 7, le lid, der Wet 
r echtsherstel overheidspersoneel 1946 ver
lPende bevoegdheid tot t erugzetting in de 
, :óór de bezetting beklede rang, w elke be
voegdheid, blijkens lid 2 van evengemeld 
art. 7, gedurende 30 dagen na de inwerking
treding dier wet (1 Mei 1947) heeft bestaan; 

0. dat bij voormelde contra-memorie nog 
i~ betoogd, dat de Burgemeester van Rotter
dam in zijn bevoegdheid om aan de am.bte 
naren van gemeentepolitie een rang toe te 
kennen niet was beperkt, met name niet 
door voormeld Kon. Besluit S. no. H 111, 
r,och door h et Rangenbesluit Politieperso
neel (Kon. Besluit d.d. 30 Nov. 1946, S. no. 
G 339), doch slechts gehouden is aan alge
mene rechtsbeginselen, als b.v. h et eerbiedi
gen vaE verkregen rechten; 

0. dat de Raad deze mening kan onder
schrijven, zijnde toch de in art. 19, l e lid, 
van het Politiebesluit 1945 bedoelde gemeen
i;chappelijke beschikking van de Ministers 
van Justitie en Binnenlandse Zaken, hou
dende nadere algemene regelen voor de ge
meentepolitie t.a.v. de toekenning van ran
gen, nog niet gegeven en de Burgemeester 
derhalve vrij de richtlijnen, o.m. betreffende 
de rangindelmg van het personeel der ge
meentepolitie, neergelegd in de circulaire 
d.d . 1 April 1946, no. U 6842, van laatstge
noemde Minister , al dan niet op t e volgen, 
welke circulaire niet kan worden aange
rr.erkt, gelijk de eerste r echter blijkbaar 
heeft gedaan, als een algemeen verbindend 
voorschrift, als hoedanig ze trouwens ken
nelijk ook niet is bedoeld; 

0. dat de Raad uit de twee vorige over
wegingen geen andere conclusie vermag ~e 
trekken dan deze, dat, nu bij h et bestreden 
besluit geen rekening is geh ouden met de 
doo r eiser in de rang van hoofdwachtmees • 
ter der Staatspolitie verkregen rechten, dit 
besluit, met vernietiging van de aangevallen 
uitspraak, moet worden nietig verklaard, 
wegens strijd m et h et algemeen rechtsbe
ginsel, dat eerbiediging van verkregen. 
rechten eist, en met de artt. 2 en 12 van 
voormelde Bezoldigingsregeling Politie 1947 
er. met art. 2, lid 1, sub b, van voormeld 
Rangenbesluit Politiepersoneel, t erwijl 
voorts moet worden beslist als volgt: 

R echtdoende : 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart nietig het besluit van gedaagde, 

d.d. 4 Juli 1947, t.a.v. eiser genomen, voor
zover daartegen beroep is ingesteld; 

Verstaat, dat gedaagde eiser alsnog, met 
ingang van 1 Januari 1946, moet benoemen 
tot brigadier van gemeentepolitie, met in
achtneming voorts van de t e dezen toepas
selijke algemeen verbindende voorschriften, 
met name de artt. 12 t/m 14 van de Bezoldi
g·ingsregeling Politie 1947. 

(A.B.) 
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:S .4.pril 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 4, 
le lid , sub A. Ambtenarenwet 1929 art. 
59). 

Bij een ontslag, berustende op een 
buiten de bezetting gelegen grond, moet 
volstaan worden, ingevolge h et impera
tieve voorschrift van dit artikel, met 
ontslag, h etgeen medebrengt , dat het 
administratief orgaan zich h eeft te ont
houden van een onderzoek naar de al 
of niet juistheid overigens van de des
tijds voor h et ontslag aangevoerde 
grond, h etgeen eveneens voor de ad
ministratieve rechter geldt. Een tegen
gestelde opvatting leidt tot de niet te 
aanvaarden consequentie, dat de be
roepstermijn voor een tijdens de bezet
ting verleend ontslag zou worden ver
lengd of opnieuw gegeven. 

Waar de vordering (ingevolge de 
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946) strekt tot ongedaanmaking van 
·h et in 1942 v erleende ontslag met we
derindienstneming is bevoegd het ge
recht van de vroegere standplaats van 
de gewezen ambtenaar en niet dat van 
zijn woonplaats. 

A. Boom, wonende te Ede, eiser in h oger 
l,eroep, t egen : 
de Minister van Financiën, gedaagde in ho
ger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
vil at aangaat de feiten van het twistgeding : 

0 . dat gedaagde op 4 Aug. 1947 h et na
volgende besluit heeft genomen: 

,,De Minister van Financiën, 
,,Gelezen h et door A. Boom, voorheen ad

junct-commies bij het Ministerie van Fi
-r,aneiën, ingediend verzoek om h erziening 
Tan het hem tijdens de bezetting bij be
:schikking van 27 Oct. 1942, n o. 205, afdeling 
.Ambtenarenzaken, verleende ontslag en re
geling der rechtspositie overeenkomstig de 
l:,epalingen bij of krachtens de Wet Rechts
.herstel Overheidspersoneel 1946 gesteld; 

"0. dat het ontslag is verleend wegens 
·verandering in de inrichting van h et dienst
vak, waarbij adressant werkzaam was; 

"0. dat het ontslag in feite op een buiten 
-à<> bezetting gelegen grond is verleend; 

,,Gelet op art. 96 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreg lem ent; 

,,Gelet op de Wet Rechtsherstel Over-
1'eidspersoneel 1946 (S. no. G 401) en het 
Eerste Uitvoeringsbesluit W et Rechtsher
stel Overheidspersoneel 1946 (S. no. H 110); 

,,Heeft goedgevonden en verstaan: 
"Gerekend m et ingang van 1 D ec. 1942 

.aan A. Boom uit zijn betrekking van acl
Junct-commies bij het Ministerie van Finan
ciën wegens een destijds plaats gehad heb
bende verandering in de inrichting van het 
<lienstvak waarbij hij werkzaam is geweest, 
eervol ontslag te verlenen en a ldus het hem 
tijdens de bezetting verleende ontslag Ie 
bekrachtigen."; 

0. dat het Ambtenarengerecht tè 's-Gra -

venhage bij uitspraak van 22 Dec. 1947 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwtlzen 
-- het door A. Boom, voornoemd, tegen 
vc,ormeld besluit van 4 Aug. 1947 ingestelde 
beroep ongegrond h eeft verklaard; 

0. dat eiser van die uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en op de bij be
roepschrift aangevoerde g ronden heeft ver
zocht, dat het de Raad moge behagen, met 
vernietiging van die uitspraak, doende wat 
h et Ambtenarengerecht had behoren te 
doen, h et aangevallen ontslagbesluit te ver
klaren nietig met zodanige verdere beslis
:; ing als de Raad zal vermenen te behoren; 

0. dat gedaagde op de in de contra-memo
rie gestelde gronden h eeft verzocht voren
bedoelde uitspraak van het Ambtenarenge
recht te bekrachtigen ; 

In rechte: 
0. dat het Ambtenarengerecht terecht en 

op goede grond zich als h et tot beoordelen 
van h et te dezen aangevallen besluit in eer
ste. aanleg bevoegde Gerecht h eeft be .. 
schouwd en de Raad alsnu, evenals dat Ge
recht heeft gedaan, moet onderzoeken, of 
dat besluit op een der gronden, genoemd in 
art. 58, lid 1, der Ambtenarenwet 1929, kan 
worden aangetast; 

0. dat de Raad, gelet op de gedingstukken 
e!'. het verbandelde ter t er echtzittingen in 
eerste aanleg en in hoger beroep, t en volle 
overtuigd is en dan ook als vaststaanrle 
aanneemt, dat het bij beslissing van de 
waarnemend Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën, dd. 27 Oct. 
1!)42, aan eiser met ingang van 1 Dec. 1942 
gegeven ontslag als adjunct-commies bij dat 
Departement in feite op een buiten de be
zetting gelegen grond is verleend, en dat 
m et name daaraan geheel vreemd is h et feit, 
dat zijn toenmalige chef Hoek N.S.B.er was 
en dat eiser destijds een jeugdige ambte
naar, die op h et bureau, waar eiser en die 
ambtenaar werkzaam waren, propaganda 
trachtte te maken voor de N.S.B. , ter zake 
h eeft onderhouden; 

0. dat mitsdien, krachtens h et bepaalde 
in art. 4, lid 1, aanhef en sub A, der Wet 
Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946, de 
in casu door eiser verzochte herziening van 
bedoeld ontslag moest leiden tot zijn ontslag 
ctoor gedaagde, als h et bevoegde gezag, met 
ingang van 1 Dec. 1942, de datum waarop 
!,et tijdens de bezetting verleende ontslag 1s 
ir.gegaan; 

0. dat in h et beroepschrift wordt gesteld 
- ter terechtzitting nader onderstreept -, 
cJat in het thans bestreden besluit h et ont
slag is gegeven wegens een plaats gehaa 
h ebbende verandering in de inrichting van 
h et dienstvak, waarbij eiser werkzaam was, 
zulks volgens eiser ten onrechte, omdat ge
lJlek en zou zijn, dat het ontslag in feite werd 
gebaseerd op pretense ongeschiktheid van 
eiser; dat hij ten stelligste ontkent, dat zijn 
capaciteiten of wel zijn dienstijver zodanig 
waren of zijn, dat daarin grond voor ontslag 
lrnn of kan gelegen zijn; dat bovendien het 
ontslag wegens verandering in de inrichting 
, ,i.n h et dienstvak volgens de desbetreffende 
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bepalingen geen verband houdf met de ca. 
p&citeiten van betrokkenen, zijnde ontslag 
wegens ongeschiktheid afzonderlijk gere-
1;-eld, en dat, indien al zou moeten worden 
a:-...ngenomen verandering in de inrichting 
van h et dienstvak - hetgeen eiser t en stel
ligste afwijst - in deze niet in acht zijn ge
nomen <ie desbetreffende bepalingen van het 
Ambtenarenreglement (bedoeld zal zijn: Al
gemeen Rijksambtenarenreglement); 

0. dat eiser m et een en ander dus h et 
!!tandpunt inneemt, dat voormeld besluit 
van 4 Aug. 1947 kan en moet worden getoetst 
aan bepalingen van evenbedoeld reglem ent; 
zulks evenwel ten onrechte, vermits gedaag
de, nu hij terecht h eeft aangenomen, dat 
eiser in 1942 op een buiten de bezetting ge
legen grond is ontslagen, volgens het im
i ,eratieve voorschrift van vorenaangehaald 
art. 4, lid 1, aanhef en sub A, eiser moest 
ontslaan, h etgeen noodzakelijkerwijs m ee
bracht, dat gedaagde zich had te onthouden 
van een onderzoek naar de al of niet juist
heid overigens van de destijds voor het ont
slag aangevoerde grond en dat aldus ook de 
administratieve rechter zodanig onderzoek 
moet nalaten; leidende eisers opvatting 
trouwens tot de niet te aanvaarden conse
quentie, dat de beroepstermijn voor een tij
dens de bezetting genomen ontslagbesluit in 
wezen zoude worden v erlengd of wel op
nieuw gegeven, indien h et mogelijk zoude 
~ijn het nieuwe ontslagbesluit ook aan te 
tasten op een buiten de bezetting gelegen 
g rond; · 

0. dat het aangevallen besluit dus niet 
feitelijk of rechtens strijdt met, immers is 
g enomen overeenkomstig meergenoemd art. 
4, lid 1, aanhef en onder A, zijnde de Raad 
niet gebleken van het bestaan overigens van 
t•en toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift, waarmede dat besluit zoude strij
den ; 

0. dat, zoals het Ambtenarengerecht te
recht heeft overwogen, ook indien aan het 
vroegere ontslag - niet op bezettingsgrond 
verleend - een gebrek zou kleven, er voor 
het betrokken administratieve orgaan zeker
geen noodzaak bestond eiser weer in dienst 
te nemen, al had zodanig orgaan daartoe 
citeraard wel de bevoegdheid, doch dat het 
in casu niet gebruik maken van deze be-
voegdh e id niet k an worde n gezegd op te 
leveren een misbruik van bevoegdheid; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, welke met juist
heid is gewezen, moet worden bevestigd ; 

R echtdoende : 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

H et Ambtenarengerecht had o.m. over-
v:og n: 

0. dat, waar de vordering van klager, die, 
ir. 1942 als ambtenaar bij het Departement 
van Financiën ontslagen, geen standplaats 
meer heeft, strekt tot ongedaanmaking van 
7.ijn ontslag met wederindienstneming, dit 
Gerecht ondanks het feit, dat klager t e Eda 
woont, als het bevoegde dient te worden 
aangemerkt. (A. B.) 

6 April 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Reglement 
militairen Koninklijke Landmacht art. 
10. Ambtenarenwet 1929 art. 24). 

Een gewezen fourier der Landmacht, 
die m .i.v. 15 Juli 1940 uit de militaire 
dienst is ontslagen - m et toekenning 
later van wachtgeld, wordt na de be
vrijding opgeroepen en doet van 6 April 
1946 af weder als fourier dienst. Deze 
indienststelllng droeg slechts een voor
lopig karakter en is niet gevolgd door 
een v erbintenis, als bedoeld in art. 10, 
zodat de fourier niet kan worden aan
gemerkt als in de actieve dienst te zijn 
h erplaatst. Hij is dus militair-wacht
gelder gebleven, aan wie tijdelijk een 
militaire betrekking is opgedragen. 

Door h et besluit van de Minister van 
Oorlog, inhoudende vervallenverklaring 
van h et wachtgeld (na verkregen m e
dewerking van de Ministe r van Bin
n enlandse Zaken) wordt eiser niet 
r echtstreeks in zijn belang getroffen. 
Het beroep is dus niet-ontvankelijk. 
Tegen h et met m edewerking van die 
Minister genom en besluit heeft eiser 
geen beroep ingesteld bij de commissie, 
als bedoeld in art. 14 van de Wacht
geldregeling voor militairen der K. L. 
In zijn beroep op h et Ambtenarenge
recht is hij niet-ontvankelijk. 

G., wonende te E., eiser in hoger beroep, 
tegen: 

de, Ministers van Oorlog en Binnenlandse 
Zaken, gedaagden in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
·Wat aanuaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat de Minister van Oorlog op 25 Oct. 
1946 het navolgende besluit heeft genomen. 

.,De Minister van Oorlog, 

.,Gezien de bezwaren, welke zijn inge
bracht tegen den met ingang van 6 April 
1!,46 weder in militairen dienst opgeroepen 
fourier der lste klasse G., te E.; 

"Gelet op het advies van de Commissie 
zuivering beroepspersoneel beneden den 
rang van tweede-luitenant dd. 9 Sept. 1946 
nr. 1122/D 478; 

.,0. le. dat een tijdens de bezetting ont
slagen beroepsmilitair beneden den rang 
van tweede-luitenant, om voor een herplaat
sing als zodanig in aanmerking te kunnen 
komen, moet overleggen een verklaring om
trent zijn physieke geschiktheid voor den 
militairen dienst, a lsmede een bewijs, dat het 
onderzoek naar zijn politieke betrouwbaar
heid geen beletsel voor herplaatsing ople
Yert; 

.,2e. dat ·voorts - na het tot stand ko
men van L . 0. 1946 o. 168 - het aangaan 
van een militaire verbintenis voor onbe
paalden tijd wordt vereischt; 

.,3e. dat de fourier der lste klasse J., 
voornoemd, hoewel door den Inspecteur der 
militaire administratie tot wederindienst
treding opgeroepen zijnde, niet in aanmer
king kon komen voor een van de zijde van 
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het. Ministerie van Oorlog a.f te geven nadere 
bevestiging van deze oproeping; 

" 4.e. dat belanghebbende niet in staat 
is een bewijs van politii,ke betrouwbaarheid 
over te leggen, zulks in verband met zijn ge
àragingen tijdens de bezetting, zoodat ool{ 
de verbintenis, bedoeld in 2e, niet tot stand 
kon komen; . 

"5e. dat er derhalve te zijnen opzichte 
niet kan worden getuigd, dat hij in militai
ren dienst is herplaatst in den zin van art. 
10, punt 6°, van de Pensioenwet voor de 
landmacht (Stbl. 1922 no. 66); 

,.6e. dat tegen belanghebbende is uitge
gproken een vonnis van twee maanden ge
vangenisstraf wegens overtreding van art. 
250 sub 2, en art. 250 bis Sr.; 

,.7e. dat, hoewel belanghebbende als gewe
zen militair-ambtenaar valt onder de toe
passing van het Zuiveringsbesluit, in het 
advies van de bovengenoemde Commissie 
wordt geraden de bezwaren, waarvan in 
den aanhef dezer beschikking spral!:e is, 
niet aan het Zuiveringsbesluit te toetsen, 
doch wel maatregelen te treffen dat belang
l1ebbende het verder verblij~ in militairen 
à.lenst wordt ontzegd; 

Se. dat belanghebbende, gelet op het te
gen hem gewezen vonnis, zich zoodanig 
heeft gedragen, dat, ware hij als beroeps
militair in actieven dienst gebleven, hij niet
eervol uit den militairen dienst zou zijn 
ontslagen; . 

Gelet op het bepaalde bij art. 10 eerste lid 
onder a, van de Wachtgeldregeling voor 
militairen der Koninklijke landmacht be
neden den rang va n officier; 

Besluit, bij deze, met ingang van den 
datum dezer beslissing: 

a. de staking van den fourier der lste 
klasse G., voornoemd, bevolen bij de dezer
zijdsche beslissing van 27 Juni 1946 Geheim 
Litt. No. 126 op t e heffen; 

b. belanghebbende te beschouwen als 
een militairen wachtgelder, wien met in
gang van 6 April 1946 tijdelijk een militaire 
betrekking is opgedragen waarvan de in
komsten met het hem toekomende wacht
geld worden verrekend; 

c. het hem toegekende wachtgeld, na 
verkregen medewerking van den Minister 
van Binnenlandsche Zaken, vervallen te 
-verklaren;"; 

0 . dat de Ministers van Oorlog en Bin
n enlandse Zaken voorts onder dagtekening 
27 November 1946/12 December 1946 het 
navolgende besluit hebben genomen: 

"De Minister van Oorlog en de Minister 
van Binnenlandsche Zaken, 

Gelet op de wachtgeldregeling voor mili
tairen der Koninklijke landmacht beneden 
àen rang van officier, vastgesteld bij Ko
ninklijk Besluit van 17 Augustus 1935 
(Staatsblad no. 515) en op de beslissing van 
den Minister van Oorlog dd. 25 October 
1946, Geheim Litt.N 236; 

Hebben goedgevonden: 
A. In te trekken hunne gemeenschap

pelijke beschikking van 7 Augustus 1946, 
Afd. A I No. 182 en va n 14 Augustus 1946, 

Afd. Pensioenen en wachtgelden, No. 6074, 
Yoor zoover betreft de toekenning van 
wachtgeld aan den gewezen fourier der l e 
klasse G.; 

B. T.e bepalen: 
Aan den gewezen fourier der le klasse 

G. wordt met ingang van 1 Januari 1944 een 
wachtgeld toegekend - naar reden per 
Jaar - ten bedrage van: 

f 1801 van en met 1 Januari 1944 t/m 31 
December 1944 ; 

f 1972 van en met 1 Januari 1945 t/m 14 
Januari 1946; 

f 1691 van en met 15 Januari 1946 t/m 24 
October 1946. 

Deelen voorts mede: 
a. dat zijn laatstelijk genoten bezoldi

ging bij deze is vastgesteld op f 2572 van en 
met 1 Januari 1944 tot en met 31 December 
1944 en op f 2817 over het tijdvak 1 Januari 
1945 tot en met 24 October 1946; 

b. dat h et wachtgeld, krachtens het be
paalde bij art. 10 eerste lid onder b van de 
Wachtgeldregeling voor militairen der Ko
ninklijke landmacht beneden den rang van 
officier, met ingang van 25 October 1946 
vervallen is verklaard, omdat de op wacht
geld-gestelde, gelet op het tegen hem gewe
zen vonnis, zich zoodanig heeft gedragen, 
dat, ware hij als beroepsmilitair in actieven 
dienst gebleven, hij niet-eervol uit den mi
litairen dienst zou zijn ontslagen."; 

O. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage, bij welk Gerecht. eiser (toenmaals 
klager) t egen de beide voormelde besluiten 
beroep had ingesteld, bij uitspraak van 3 
November 1947 - naar welker inhoud hier
bij wordt verwezen - het beroep niet-ont
vankelijk heeft verklaard voorzover gericht 
tegen het gemeenschappelijk besluit van de 
Ministers van Oorlog en Binnenlandse Za
ken van 27 (in het dictum dier uitspraak 
staat abusievelijk: 17 November/12 Decem
ber 1946, en het beroep voor het overige on
gegrond heeft verklaard, daarbij (terecht) 
aannemende, dat geen beroep was ingesteld 
tegen het in h et besluit van 25 October 1946 
bepaalde onder a; 

0. dat eiser tegen die uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en op de bij het 
beroepschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht, met vernietiging van die uit
spraak zijn oorspronkelijk beroep ontvan
kelijk en gegrond te verklaren en hem als
nog in actieven dienst te herplaatsen, al
thans hem wederom in het bezit te stellen 
van wachtgeld; 

I n r echte : 
0. dat eiser, die was aangesteld als fou

rier der l e klasse bij de landmacht hier te 
lande, met ingang van 15 Juli 1940 uit de 
militaire dienst is ontslagen - met toeken
ning later van wachtgeld - en, na oproe
ping door de inspecteur der militaire admi
nistratie, van 6 April 1946 af wederom als 
fourier der le klasse heeft dienst gedaan, 
totdat hem bij besluit van de Minister van 
Oorlog van 27 Juni 1946 met inachtneming 
van art. 2, derde lid, van het Zuiveringsbe
sluit 1945 is aangezegd onmiddellijk de uit-
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oefening van zijn functie te staken; 
0. dat eisers tewerkstelling in militaire 

dienst met Ingang van 6 April 1946 niet 
heeft plaats gehad met toepassing van de 
bepalingen van de ministeriële beschikking 
van 3 November 1945, bekend gemaakt bij 
legerorder 1945 nr. 51, betreffende "her
plaatsing van op wachtgeld gesteld of ge
pensionneerd beroepspersoneel beneden den 
rang van tweede-luitenant, enz.", en even
min met toepassing van de bepalingen van 
de ministeriële kennisgeving van 24 Mei 
1946, bekend gemaakt bij legerorder 1946 
nr. 168, betreffende "verbintenissen, enz."; 
zijnde in het bijzonder niet verkregen gun
stige resultaten van een ingesteld betrouw
baarheidsonderzoek als daarin vereist, en 
ook niet aangegaan een verbintenis als 
daarin voorgeschreven; 

O. dat daarom door het Ambtenarenge
recht terecht is aangenomen, dat eisers in
dienststelling slechts een voorlopig karak
ter droeg; waarbij de Raad, vermits eiser 
in elk geval was een gewezen militair amb
tenaar, als bedoeld in het 3e lid van art. 1 
der Militaire Ambtenarenwet 1931, in het 
midden laat, of eiser met Ingang van 6 April 
1946 wederom militair ambtenaar was ge
worden in de zin van het l e lid van c!,t 
artikel; 

0 . dat, nu etsers lndienststelling slechts 
een voorlopig karakter droeg en niet is ge
volgd door een verbintenis, als bedoeld In 
art. 10 van het reglement voor de militaire 
ambtenaren der Koninklijke landmacht, 
vastgesteld bij Koninklijk besluit van 22 
Augustus 1931, Staatsblad 378, sindsdien 
gewijzigd, hij niet kan worden aangemerkt 
als in de actieve dienst te zijn herplaatst, 
zodat hij bij het bestreden besluit van 25 
October 1946 onder b terecht is beschouwd 
als een militair wachtgelder, wie tijdelijk 
een militaire betrekking is opgedragen, op 
welk tijdelijk karakter niet van invloed is, 
of eiser zich daarna bereid heeft verklaard 
een herscholingscursus te volgen; 

0. dat ook overigens niet is gebleken van 
een algemeen verbindend voorschrift, waar
mee dat deel van het besluit van 25 October 
1946 in strijd zou zijn, en evenmin is geble
ken, dat de Minister van Oorlog daarbij 
van een bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doelein
den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat bij de aangevallen uitspraak het 
beroep, voorzover gericht tegen het in dat 
besluit onder b bepaalde, derhalve terecht 
ongegrond is verklaard; 

O. ten aanzien van het beroep, voorzo
ver gericht tegen het in dat besluit bepaalde 
onder c, dat eiser door dit besluit op zich
zelf, daar de rechtskracht ervan afhanke
lijk was van de voorwaarde van medewer
king van de Minister van Binnenlandse 
Zaken, niet rechtstreeks in zijn belang is 
getroffen, terwijl tegen het daarna met me
dewerking van deze bewindsman genomen 
b&sluit van 27 November/12 December 1946, 
zoals in de aangevallen uitspraak met juist
heid is overwogen, geen beroep op het Amb-

tenarengerecht openstaat, weshalve het. 
hiertegen gerichte beroep bij die u itspraak 
tPrecht niet-ontvankelijk is verklaard; het
welk eveneens nog dien: te geschieden met 
r.et beroep, gericht tegen het besluit van de
Minister van Oorlog van 25 October 194& 
onder c; 

0. da t mitsdien moet worden beslist als 
volgt: 

Rech tdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

met deze aanvulling, dat tevens niet-ont
vankelijk wordt verklaard het beroep, ge
richt tegen het in het besluit van de Minis
ter van Oorlog van 25 October 1946 gestelde 
onder c. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over
wogen: 

0. dat klagers overige grieven betreffen. 
de vaststelling, toekenning en intrekking
van zijn wachtgeld, bij het beroepen besluit 
,·an 27 Nov./12 Dec. 1946, hetwelk is een 
beslissing, als bedoeld in art. 14 van de 
Wachtgeldregeling voor militairen der Ko
ninklijke landmacht beneden de rang van. 
officier . (Kon. besluit van 17 Aug. 1935, S. 
no. 515); 

0. dat blijkens het tweede lid van art. 14 
van deze regeling voor klager bij de daar
tedoelde Commissie administratief beroep 
l:eeft opengestaan, als bedoeld in art. 3 der 
.Ambtenarenwet 1929, zodat zijn beroep bij 
dit Gerecht te dezen opzichte, ingevolge het 
bepaalde bij art. 58, lid 5, van laatstgenoem
de wet, niet-ontvankelijk behoort te worden 
verklaard. (A. B.) 

6 April 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet toelating en uitzetting v. 
vreemdelingen art. 20; Wet Nederlan
derschap art. 7). 

Verklaring, dat de wet van 13 Aug. 
1849, S. 39, niet toepasselijk is op ver
zoeker - genaturaliseerd Nederlander 
- die in 1937 of 1938 in dienst Is ge
treden van de "D.E.K.O.-Gruppe". Niet 
is gebleken, dat deze Gruppe een Duit
se staatsinstelling was. 

Verzoeker heeft het Nederlander
schap niet verloren als gevolg van het 
,.eingebürgert" zijn In October 1940 ; 
art. 1 B esluit 22 Mei 1943, D 16. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gezien h et verzoekschrift van F. J .• 

thans verblijvende in het Bewarings- en 
Verblijfskamp "Centr. Bewaarplaats Sche
veningen" te Scheveningen, alsmede de 
naar aanleiding van dat verzoekschrift ge
nomen conclusie van den Adv. -Generaal 
Langemeijer, namens den Proc.-Generaal, 
strekkende tot inwilliging van het verzoek. 

0. dat verzoeker zich wendt tot den H . R. 
teneinde te doen verklaren dat verzoeker 
Nederlander is en de wet van 13 Aug. 1849 
S. 39, niet op h em toepasselijk is, en daar
om stelt: 
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,,dat hij is geboren ~e Weenen uit Zweed
se ouders op 14 Januari 1892 en door zijn 
naturalisatie In 1930 Nederlander Is gewor
den; 

dat de Proc.-Fiscaal bij h et Bijzondere 
Gerechtshof te 's-Gravenhage zich op het 
standpunt stelt, dat verzoek er in 1937 of 
1938 de Nederlandse nationaliteit heeft ver
loren door in dienst te treden van de "Deut
sche Ekonornische Gruppe Kolonia! Wirt
schaftsliche Unternehmungen" - D.E.K.O. 
Gruppe - immers aldus zonder verlof der 
Nederlandse Overheid in Duitsen Staats
dienst is getreden; 

dat gen oemde Proc.-Fiscaal tevens van 
oordeel is, dat nu verzoeker in October 1940 
wederom werd "eingebürgert" hij toen op
nieuw de Duitse nationaliteit verkreeg, zo
dat het Besluit D 16 niet van toepassing Is; 

dat verzoeker is overgedragen aan den 
Rijksvreemdelingendienst t er beschikking 
van den H oofdcommissaris van Politie t e 
's-Gra ven hage ; 

0 . dat niet is geblek en dat de zogenaam
de D.E.K .0.Gruppe een Duitse Staatsin
stelling was, zodat van verlies van ·Neder
landerschap, door h et zonder verlof van de 
Nederlandse Overheid zich begeven in 
vreemden Staatsdienst, hier niet kan wor
den gesproken; 

0 . dat in art. 1 van h et Besluit van 22 
Mei 1943 - D 16 - in w erking getreden 
op 4 Juni 19 43, wordt. bepaald: ,,Door h et 
na 9 Mei 1940 v erkrijgen of deelachtig wor
den van de nationaliteit of h et onderdaan
schap van een staat, waarmede wij t en tijde 
die r verkrijg ing geen '1.iplomatieke betrek
kingen onderhielden or onderhouden, wordt, 
tenzij die betrekkingen tusschen 9 Mei 1940 
en het tijdstip waarop dit besluit in wer
king treedt, zijn tot stand gebracht, het 
Nederlanderschap noch h et Nederlandsch 
onderdaanschap verloren dan indien wij 
zulks uitdrukkelijk verklaren. 

Van een verklaring als bedoeld in het vo
rige lid wordt mededeeling gedaan in <ie 
Staatscourant"; 

0. dat van een verklaring, als in dit ar
tikel 1 bedoeld, niet blijkt en mitsdien moet 
worden a a ngenom en dat ve rzoeker h et Ne
derlanderschap niet als gevolg van het be
weerd "eingebürgert" zijn h eeft verloren; 

0. dat h et verzoek derhalve voor inwilli
ging vatbaar is; 

Verklaart dat de wet van 13 Augustus 
1849 S. 39 op verzoeker niet van toepassing 
is. 

(N. J.) 

7 April 1948. UITSPRAAK van h et Amb
tenarenger echt Amsterdam. (Politie
ambtenarenr"glement art. 78). 

E en politieambtenaar, die k enbaar 
h eeft gemaakt, dat hij principiële be
zwaren h eeft om zo n odig, op een 
volksmenigte t e schieten, is ongeschikt 
voor de vervulling van zijn ambt bij de 
politie, anders dan uit hoofde van ziels
of lichaamsgebreken. 

J. S., wonende te H ., klager, 
t egen: 

de Algemeen Inspect eur van Rijkspolitie te 
's-Gravenhage, verweerder. 

P ost al-ia : 
In rechte: 
0. dat h et tussen partijen bestaande ge

schil zijn oplossing vindt in h et antwoord 
op deze vraag of de in verweerders schrij
ven van 14 October 1947 aan klager mede
gedeelde feit en of wel een of m eer dezer 
feiten , al dan niet, h et aannemen van kla
gers ongeschikthe id voor h et door hem 
beklede ambt wettigen; 

0 . dienaangaande dat voor h et Gerecht 
op grond van de gedingstukken en h et on
derzoek ter t erechtzitting in elk geval is 
kom en vast te staan : 

a. dat klager, als opperwachtmeester 
der Rijkspolitie dienstdoen.àe bij de groep 
Purmer end op 20 Juni 1944, aan de com
mandant dier g roep, h et navolgende schrif
telijke verzoek h eeft t er hand gesteld: 

"Ondergetek ende, S., Opperwachtmeester 
der Rijkspolitie te P., v erzoekt UEde!Ge
strenge beleefd, hem te ontheffen van de 
verplichting tot deelneming aan de "Con
centratie m et spoed" en de oefeningen 
daaraan verbonden, zulks om redenen van 
principiële aard en in verband met zijn 
lichamelijke gesteldheid."; 

en dat hij, door die groepscommandant 
bij de aanbieding van h et verzoekschrift 
gevraagd zijnde waarin zijn principiële be
zwaren bestonden, op deze vraag heeft ge
antwoord: 

"De Afdelingscommandant h eeft gisteren 
gezegd, dat wij tot de Stoottroepen behoren 
en dat van ons de volle 100 % wordt ver
wacht. Ik voel niets voor een dergelijke 
militaire opleiding en zou bovendien uit 
principe nooit op een volksmenigte schie
ten m et stens en zo".; 

b. dat klager op 20 Juni 1944, bij of om
streeks het middageten , toen het gesprek 
op de "concentratie m et spoed" -oefeningen 
kwam, zich in bijzijn van de wachtmeester 
der Rijkspolitie R. en zijn kostbaas v. T. 
andermaal zijn principiële bezwaren om op 
een m enigte t e schieten naar voren heeft 
gebracht; 

0. da t het Gerecht van oordeel is, dat 
een rijkspolitieambtenaar, àie evengem elde 
principiële bezwaren h eeft tegen deelname 
aan een ev entueel n oodzakelijk optreden 
der politie op een wijze, welke in h et bij
zonder tot de taak der rijkspolitie behoort. 
voor de vervulling van zijn ambt bij die po
litie ongeschikt is te achten, zodat verweer 
der bevoegd was om de klager m et toepas
sing van artikel 78, lid 1, onder f, van het 
Politie-Ambtenarenreglement ( Staatsblad 
n o. H 144) uit dat ambt te onts laan ; 

0 . dat klager weliswaar t er terechtzitting 
h eeft ontkend deze bezwaren t e hebben, 
doch h et Gerecht aan deze ontkenning 
achteraf geen waarde in deze kan toeken
n en ; 

0. dat klager voorts nog h eeft aange-
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voerd, dat de leider der "concentratie-met
.spoed"oefeningen vóór de aanvang dier 
oefeningen heeft gezegd, dat wie bezwaren 
had, hetzij van principiële aard of wat ook, 
naar voren moest komen, en dat dit op 
grond van de verklaring van de getuige 
van V. niet onaannemelijk is te achten, 
doch het Gerecht allerminst daaruit de 
conclusie vermag te trekken, dat zulks als 
het ware een vrijbrief voor zodanige be
zwaren zou vermogen te geven; 

O. dat, nu het Gerecht reeds op deze 
grond met verweerder van oordeel is, dat 
klager ongeschikt voor het door hem be
klede ambt is te achten, geen termen aan
wezig zijn om in dit geding ook nog te on
derzoeken of ook een of meer der overige 
door verweerder in zijn schrijven van 14 
October 1947 aan klager aangewreven te
kortkomingen hetzij op zich zelf, hetzij te
zamen met h et reeds onderzochte feit kla
gers ongeschiktheid voor het door hem be
klede ambt m edebrengen; 

0. dat, waar het ten deze aangevalle11 
besluit ook overigens niet met de ten deze 
toepasselijke voorschriften van h et Politie
ambtenarenreglement (Staatsblad no. H 
144) strijdt en aan het Gerecht ook niet is 
gebleken, dat verweerder daarbij van zijn 
bevoegdheid een ander gebruik w u h ebben 
gemaakt dan waartoe die bevoegdheid hem 
is gegeven, het onderhavige, tegen dat be
sluit gerichte beroep, ongegrond behoort 
te worden verklaard; 

R ech tdoende: 
Verklaart het onderhavige beroep onge

grond. 
Hoger beroep (te laat) ingesteld en bij 

beschikking n. o. verklaard. 
(A. B.) 

1 April 1948. UITSPRAAK van bet Amb
tenarenger. Amsterdam. (Wet r echts
b erstel overheidspersoneel 1946 art. 6). 

Ook al moge klager zich feitelijk op 5 
Mei 1945 voor wederindienstneming 
hebben aangemeld, het Gerecht is niet
temin van oordeel, dat klager, door 
daarna de werkhervatting in zijn oude 
functie te weigeren, - hij w ilde wel 
een hogere functie aanvaarden - aan 
de aanvankE!lijke aanmelding haar reële 
betekenis h eeft ontnomen en derhalve 
niet geacht kan worden zich binnen 
redelijke tijd te h ebben aangemeld. 

H erziening door ontslagverlening 
m.i.v. 22 Mei 1945 en toekenning van 
schadeloosstelling." 

J . H offstaetter, wonende te Duiven
drecht, klager, 

tegen: 
h et College van Burgemeester en Wethou
ders der gemeente Ouder-Amstel, verweer
der. 

In rechte: 
0. thans ten principale, dat tussen par

tijen is onbetwist en ook voor h et Gerecht 

op grond van de gedingstukken vaststaat, 
dat aan klager tijdens de bezetting ontslag 
is verleend uit zijn betrekking van amb
t enaar (schrijver) in vaste dienst der ge
m eente Ouder-Amstel en dat dit ontslag in 
feite was gegrond op klagers onderduiken 
ten einde aan tewerkstelling in Duitsland. 
te ontkomen; 

0. dat klager onder dez.e omstandighe
den, overeenkomstig het bepaalde in art. 4, 
eerste lid, onder B, der W et r echtsherstel 
overheidspersoneel 1946, r echt op h erzie
ning van zijn vorenvermeld bezettings
ontslag door wederindienstn eming, r egeling 
zijner rechtspositie en toekenning van 
schadeloosstelling heeft, tenzij zich ten aan
zien van klager een buiten de bezetting ge
legen grond voor ontslag w u h ebben voor
gedaan, als bedoeld in art. 6, eerste lid 
onder a, dier wet, in welk geval de weder
indienstnemin g achterwege behoort te blij
ven en ingevolge het tweede lid van ge
m eld art. 6 aan klager ontslag behoort te 
worden verleend m et ingang van de dag, 
waarop die buiten de bezetting gelegen 
grond is ontstaan; 

0. m et betrekking tot de vraag of ten 
aanzien van klager een buiten de bezetting 
gelegen g rond voor ontslag is ontstaan, dat 
h et Gerecht op grond van de gedingstuk
ken en het onderzoek ter terechtzitting als 
vaststaande aanneemt: 

dat klager zich na de bevrijding op 5 Mei 
1945 voor wederindienstneming heeft aan
gemeld; 

dat de toenmalige burgemeester van 
Ouder-Amstel op genoemde dag geweigerd 
h eeft omtrent de wederindienstneming van 
klager t e beslissen op grond dat hij eerst 
de richtlijnen daaromtrent wenste af te 
wachten; 

dat verweerder vervolgens de k lager bij 
schrijven van 19 Mei 1945 heeft bericht, dat 
deze met ingang van 22. Mei d.a.v. weder 
als schrijver ter secretarie kon worden in
geschakeld; 

dat klager echter op laatstgenoemde da
tum zijn werk ter gemeente-secretarie niet 
heeft h ervat, doch in een schrijven van 28 
Mei 1945, na enige bezwaren tegen de toon 
van de verdere inhoud van verweerders 
schrijven van 19 Mei 1945 te hebben inge
bracht, aan verweerder het volgende h eeft 
te kennen gegeven : 

"Ten slotte meen ik U nog te m oet en 
wijzen op eenige benoemingen en promo
ties, die h ebben plaats gehad in het tijds
bestek, -waarin de h eer Van Voorst die be
stuursdaden kon verrichten welke voor den 
oorlog (en kort nog daarna) tot de com
petentie van B. en W. en den raad behoor
den. Ik weet niet of de heeren wethouders 
met deze mutaties accoord gaan, maar voor 
het geval zij geen wijziging willen brengen 
in den bestaanden toestand, ligt het wel in 
de rede, dat zij zullen bevorderen dat een 
ambtenaar, die op verzoek van de regee
ring zijn plicht tegenover h et vaderland 
heeft gedaan, een eenigermate r edelijk sa
laris verkrijgt. Dit kunnen zij bereiken 
door ondergeteekende die - nu de voedsel-
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positie steeds beter wordt - binnenkort in 
het huwelijk hoopt te treden, te benoemen 
tot adjunct-commies ter secretarie, zoo mo
gelijk onder toekenning van eenige perio
dieke verhoogingen in verband met zijn 
leeftijd. Van zijn kant wil hij dan gaarne 
al zijn werkkracht in dienst van de ge
meente stellen."; 

dat verweerder de klager bij brief van 8 
Juni 1945 nogmaals in de gelegenheid heeft 
gesteld om zijn voormalige functie te her
vatten, onder mededeling, dat indien kla
ger op 11 Juni 1945 zijn arbeid ter secreta
rie nog niet mocht hebben hervat, de zaak 
door h em als afgedaan zou worden be
schouwd; 

dat klager zijn arbeid op 11 Juni 1945 
niet h eeft hervat; 

dat verweerder daarop bij schrijven van 
19 Juni 1945 aan· klager h eeft medegedeeld, 
de mogelijkheid van diens terugkeer tot 
zijn voormalige functie te sluiten; 

0. dat art. 6, derde lid, der Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 bepaalt, dat 
een buiten de bezetting gelegen grond voor 
ontslag onder meer wordt geacht te zijn 
ontstaan, indien de betrokkene zich na de 
bevrijding niet binnen redelijke t e rmijn, na
dat hij daartoe in de gelegenheid was ge
komen, voor wederindienstneming heeft 
aangemeld; 

O. dat, al moge klager zich feitelijk op 5 
Mei 1945 voor wederindienstneming h ebben 
aangemeld, het Gerecht niettemin van oor
deel is, dat klager, door na zijn aanvanke
lijke aanmelding de werkhervatting in zijn 
voormalige functie te weigeren toen hij 
daartoe door verweerder in de gelegenheid 
werd gesteld, aan deze aanvankelijke, fei
telijke aanmelding zijn r eële betekenis ont
nomen h eeft en derhalve niet geacht kan 
worden zich binnen redelijke tijd voor we
derindienstneming te hebben aangemeld, in 
de zin als in evengemelde wetsbepaling be
doeld; 

0. dat h et Gerecht in dit verband nog 
went op te m erken, dat klager, indien hij 
bezwaren had t egen de toon van verweer
ders schrijven van 19 Mei 1945, alleszins 
gerechtigd was die bezwaren naar voren 
te brengen, en dat het klager evenzeer v rij 
stond om, indien hij daarop aanspraak 
m eende te mogen maken, aan verweerder 
te verzoeken tot een hogere functie te wor
den benoemd, doch een en ander naar h et 
oordeel van h et Gerecht zijn weigering om 
weder in zijn voormalige functie in dienst 
te treden niet vermag te rechtvaardigen; 

0. dat derhalve ten aanzien van klager 
zich naar het oordeel van het Gerecht reeds 
op 22 Mei 1945 een buiten de bezetting ge
legden grond voor ontslag voordeed en ver
-weerder - waar aan klager r eeds vóór 1 
D ec. 1943 de aan zijn functie verbonden 
maximum bezoldiging was toegekend en 
ook de daarmede verband houdende vast
stelling van de pensioensgrondslag reeds 
had plaats gehad, zodat r egeling der rechts
positie achterwege kan blijven - klagers 
:meerbedoeld bezettingsontslag overeenkom-

L. x948 

,stig het bepaalde in art. 4, eerste lid, onder 
B, juncto art. 6, eerste lid onder a, en 
tweede lid, der Wet rechtsherstel overheids
personeel 1946 had behoren te herzien door 
ontslagverlening met ingang van 22 Mei 
1945, en toekenning van schadeloosstelling 
over het tijdvak 1 Dec. 1943 tot 22 Mei 
1945, een en ander uiteraard met inacht
neming van de in het Eerste Uitvoerings
besluit Wet rechtsherstel overheidsperso
neel 1946 (8. No. H 110) gegeven voor
schriften, voorzover ten deze toepasselijk; 

O. dat, nu zulks bij het aangevallen be
sluit - latende h et Gerecht hierbij in het 
midden welke betekenis aan h et gestelde 
onder 1 ° in het dictum van dat besluit 
moet worden toegekend - kennelijk niet Is 
geschied, dat besluit door het Gerecht we
gens strijd met evenbedoelde algemeen 
verbindende voorschriften behoort te wor
den nietig verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart nietig h et besluit van B. en W. 

van de gemeente Ouder-Amstel, dd. 25 Sept. 
1947, waartegen t en deze beroep ; 

Bepaalt dat B. en W. van Ouder-Amstel 
het aan klager bij besluit van de toenma
lige burgemeester van die gemeente, dd. 17 
Dec. 1943, met ingang van 1 D ec. 1943 ver
leende ontslag uit zijn functie van schrij
ver ter gemeente-secretarie, op basis van 
het bepaalde in art. 4, eerste lid onder B, 
juncto art. 6, eerste lid onder a, en tweede 
lid, der Wet rechtsherstel overheidsperso
neel 1946 en m et inachtneming van het 
bepaalde in h et Eerste Uitvoeringsbesluit 
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 1946, 
zullen herzien door aan klager a . met in
gang van 22 Mei 1945 ontslag te verlenen 
uit zijn betrekking van schrijver ter ge
meente-secretarie en b. schadeloosstelling 
toe te kennen over het tijdvak 1 Dec. 1943 
tot 22 Mei 1945. 

Hoger beroep (te laat) ingesteld en bij 
beschikking n.-o. verklaard. 

(A.B.) 

'1 April 1948. UITSPRAAK van het Amb
tenarenger. Amsterdam. (Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 4, 
l e lid, B.) 

Op een verzoek om herziening van 
een tijdens de bezetting verleend ont
slag, moet in ieder geval zodanige her
ziening volgen, h etzij overeenkomstig 
het bepaalde sub A, h etzij sub B , van 
het eerste lid van art. 4 der wet. 

Ontslag als ambtenaar van de bur
gerlijke stand, wegens achterstand in 
de werkzaamheden, moet worden her
zien overeenkomstig het bepaalde sub 
B, nu die achterstand opzettelijk was 
veroorzaakt, t eneinde aan uitzending 
naar Duitsland te ontkomen. 

De omstandigheid, dat inmiddels een 
ander de functie van de ontslagene be
zet houdt, levert op zich zelf geen 
grond op om klager in die functie niet 
weder in dienst te n emen. 

9 
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J . Hoffstaetter, wonende te Duivendrecht, 
klager, tegen: 
de Raad der Gem eente Ouder-Amstel, ver
weerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Ten aanzien der feiten: 
0 . dat de toenmalige burgem eester van 

de gemeente Ouder-Amstel, waarnemende 
de taak van de raad dier gem eente, bij be
sluit van 30 ov. 1943 h eeft besloten aan 
klager, m et ingang van 1 D ec. 1943 ontslag 
te verlenen als ambtenaar van de burger
lijke stand dier gemeente; 

0 . dat verweerder, naar aanleiding van 
een door klager ingediend verzoek om h er
ziening van vorenvermeld ontslag op grond 
van de bepalingen van de W et rechtsher
stel overheidspersoneel 1946, bij besluit van 
26 September 1947 h eeft besloten, dat ver
zoek om rechtsherstel af te wijzen , daarbij 
overwegende: dat verzoeker (thans kla
ger) zijn aanvrage om rechtsherstel g rondt 
op h et feit, dat hij geweigerd h eeft hande
lingen t e verrichten, welke voor de vijand 
voordeel zouden h ebben kunnen opleveren, 
i.c. arbeid voor de bezetter in Duitsland ; dat 
echter blijkens de zich in het archief be
vindende minuut h et ontslagbesluit is ge
grond op het feit, dat verzoek er (thans: 
klager) als ambtenaar ter secretarie di
verse werkzaamheden had te verrichten en 
het voor h et goed behartigen van die werk
zaamheden ondoenlijk was geblek en hem 
daarnaast ook nog werkzaamheden betref
fende de burgerlijke stand op te dragen , 
terwijl zijn slordige en onnauwk eurige wij
ze van werken, gepaard aan een g rote 
achterstand in de afdoening der werkzaam
heden, h em ongeschikt maakte voor de ver
vulling van de betrekking van ambtenaar 
van de burgerlijke stand; 

dat na verlenging van dit ontslag een 
andere secretarie-ambtenaar tot ambtenaar 
van de burgerlijke stand is benoemd; 

dat er derhalve geen aanleiding bestaat 
om op het verzoek dd. 25 Augustus 1947 
tot rechtsherstel door herbenoeming tot 
ambtenaar van de burgerlijke stand, in te 
gaan; 

Post alia : 
In r echte: 
0. ten principale, dat h et Gerecht in de 

eerste plaats wil opmerken, dat, waar kla
ger tijdens de bezetting uit zijn betrekking 
van ambtenaar van de burgerlijke stand 
der gemeente Ouder-Amstel is ontslagen, 
verweerder naar aanleiding van klagers 
verzoek om herziening van dat ontslag op 
g rond van de W et r echtsherstel overheids
personeel 1946, in ieder geval tot een zo
danige h erziening verplicht was, h etzij, in
dien hij, h etgeen h et Gerecht als v erweer
ders standpunt in deze meent t e moeten 
aannem en, van oordeel was, dat het ont
slag in feite op een buiten de bezetting ge
legen g rond was verleend, door, overeen
komstig h et bepaalde in artikel 4, eerste 
lid, onder A, dier wet, klager andermaal 
m et ingang van dezelfde datum uit meerbe-

doelde betrekking te ontslaan, hetzij, indien 
hij van oordeel zou zijn geweest, dat het 
ontslag niet in feite op een buiten de be
zettmg gelegen grond was verleend, door 
een h erziening op basis van het bepaalde in 
artikel 4, eerste lid, onder B, en de daar
mede samenhangende bepalingen dier wet, 
zodat het ten deze aangevallen besluit, 
waarbij klagers verzoek om r echtsherstel 
(herziening van m eerbedoeld ontslag) zon
der meer werd afgewezen, r eeds op deze 
grond als in strijd met de toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften zal 
moeten worden nietig v erklaard; 

0. dat het Gerecht thans wil onderzoek en 
of h et aan klager bij besluit van 30 No
vember 1943 uit zijn betrekking van amb
tenaar van de burgerlijke stand der ge
m eente Ouder-Amstel gegeven ontslag, al 
dan niet, in feite op een buiten de bezet
ting gelegen grond is verleend; 

0. dienaangaande, dat zowel uit de over
wegingen van het betrokken ontslagbesluit 
als uit de verklaringen van de getuigen 
van Voorst tot Voorst en Scheper blijkt, 
dat het betrokken ontslag in hoofdzaak zijn 
grond vond in het feit, dat verweerder het 
niet langer doenlijk oordeelde om aan kla
ger , die naast de functie van ambtenaar 
van de burgerlijke stand, als hoofdbetrek
king de betrekking van ambtenaar ter ge
meente-secretarie van Ouder-Amstel be
kleedde, wilde klager de aan deze hoofd
functie verbonden werkzaamh eden goed 
verrichten, daarnaast ook nog de werk
zaamheden betreffende de burgerlijke stand 
op te dragen, dit oordeel in hoofdzaak ba
serende op de g rote achterstand, welke in 
kll!,gers werkzaamheden als secretarie-amb
tenaar was geconstateerd; 

0. dat klager t er terechtzitting deze gro
te achterstand h eeft erkend, doch ter ver
klaring daarvan h eeft m edegedeeld, dat hij 
- overeenkomstig een bij een plaats ge
vonden h ebbend overleg m et collega's-amb
tenaren met betrekking tot de vraag op 
welke wijze zij het beste zouden kunnen 
bewerkstelligen, dat zij niet voor uitzending 
naar Duitsland in aanmerking zouden kun
n en worden gebracht, ingenom en stand
punt -, deze achterstand welbewust h eeft 
veroorzaakt teneinde daardoor zijn onmis
baarheid te bewerkstelligen en daardoor 
aan de gev reesde uitzending te ontkomen; 

0. dat h et Gerecht deze voorstelling van 
zaken aannemelijk acht, nu de getuige van 
de Vall t er t er echtzitting van 17 Maart 
1948 onder ede h eeft bevestigd, dat een zo
danig overleg, resulterende in een dergelijk 
standpunt inderdaad h eeft plaats gevonden 
en dat hij, getuige, in verband daarmede 
evE:n eens welbewust zijn werk had late~ 
oplopen en op diezelfde terechtzitting de 
getuige Scheper zowel als de vertegenwoor
diger van verweerder h ebben m edegedeeld, 
dat ook bij van de Vall inderdaad een aan
merkelijke achterstand in de afdoening zij
ner werkzaamheden was geconstateerd; 

0. dat het Gerecht, m ede In aanmerking 
n em ende, dat h et klager Inderdaad ernst is 
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geweest bij zijn pogingen om aan uitzen
ding naar Duitsland te ontkomen, - blij
kende zulks uit de omstandigheid, dat hij, 
toen hij niettemin voor uitzending werd 
aangewezen, is ondergedoken -, op grond 
van h et vorenstaande van oordeel is, dat 
onder de hiervoren vermelde omstandig
heden niet gezegd kan worden, dat het be
trokken ontslag in feite uitsluitend op bui
ten de bezetting gelegen gronden werd ver
leend; 

0. dat de herziening van dat ontslag der
halve op basis van het bepaalde in artikel 
4, eerste lid, onder B, en de daarmede ver
band houdende bepalingen van de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 be
hoort te geschieden, waarbij het Gerecht 
nog wil opmerken, dat, waar klager zich 
reeds op 5 Mei 1945 voor wederindienst
neming als ambtenaar van de burgerlijke 
stand had aangemeld doch verweerder hem 
daartoe niet in de gelegenheid beeft ge
steld, het bepaalde in artikel 6, derde lid, 
dier wet ten deze niet van toepassing is te 
achten, terwijl voorts· ook de omstandig
heid, dat inmiddels een ander in de plaats 
van klager tot ambtenaar van de burger
lijke stand is benoemd, naar het oordeel 
van het Gerecht op zich zelf geen grond 
vermag op te leveren om klager a ls zoda
nig niet weder in dienst te nemen; 

Rechtdoende: 
Verklaart het onderhavige beroep ge

grond; 
Verklaart nietig het besluit van verweer

der van 26 September 1947, waartegen ten 
deze beroep; 

Verstaat dat verweerder het aan klager 
door de toenmalige burgemeester van 
Ouder-Amstel, bij besluit van 30 November 
1943, verleende ontslag als ambtenaar van 
de burgerlijke stand dier gemeente zà.l her
zien op basis van het bepaalde in artikel 4, 
eerste lid, onder B, van de Wet rechtsher
stel overheidspersoneel 1946. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

"1 .April 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Onteigeningswet art. 30). 

Indien in den loop der onteigenings
procedure de oorspronkelijk benoemde 
deskundigen zijn vervangen door ande
ren, die alsnog advies zullen moeten 
uitbrengen, geldt de aan partijen in art. 
30 Onteig.wet verleende bevoegdheid 
om aan de deskundigen al de gronden op 
te geven, welke volgens haar oordeel 
tot een juiste bepaling der schade kun
nen leiden, ook t. a. v. de nieuw be
noemde deskundigen. 

Waar bij geschil over de schadeloos
stelling het advies van deskundigen 
een noodzakelijk bestanddeel is van het 
onteigeningsgeding en daarbij het tot 
zijn recht doen komen van de gezegde 
bevoeg·dheld van partijen als een sub
stantiële eis van het onteigeningsge
ding valt te beschouwen, brengt ver-

waarlozing van dit vormvereiste de 
nietigheid van het onteigeningsvonnis 
mede. 

1. R. P. P. A. M. Mignot, wonende te 
Eindhoven, c.s., als de gezam enlijke rechts
opvolgers van wijlen Mr. H. J. Passtoors 
en a ls in h et geding toegelaten interveniën
ten, eiseres tot cassatie van een tussen par
tijen gewezen vonnis van de Arr. -Recbt
bank te 's-Hertogenbosch van 16 Januari 
1948, adv. Mr. A. E. J. Nysingb, 

tegen: 
den Burgemeester der gemeente Eindho
ven, zijnde thans Mr. H. A. M. T. Kolf
schoten, verweerder in cassatie, adv. Mr. 
W. Blackstone. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat, voor zoveel in cassatie van be

lang, uit het bestreden vonnis b)ijkt: 
dat de Rechtbank volhardt bij haar von

nis van 21 November 1941, waarbij ter zake 
van de onderwerpelijke onteigening drie 
deskundigen zijn benoemd; dat de Recht
bank voorts overweegt, dat het onderzoek, 
voorgeschreven bij artikel 34 van de Ont
eigeningswet, blijkens het daarvan opge
maakt proces-verbaal heeft plaats gevon
den; dat de deskundigen op 24 Sept. 1947 
bun advies ter griffie van de Rechtbank 
hebben nedergelegd; dat daarna de procu
reur van gedaagden bij conclusie, op de 
daarin vermelde gronden, heeft verzocht 
dat de Rechtbank een nader onderzoek van 
deskundigen zal gelasten; 

dat de Rechtbank vervolgens aangaande 
het bedrag der schadeloosstelling - na de 
verschillende grieven van partijen tegen 
het advies der deskundigen te hebben af
gewezen met uitzondering van een grief 
der gedaagden betreffende het niet toeken
nen van schadeloosstelling wegens waarde
vermindering van een hun in eigendom 
toebehorend, niet in de onteigening begre
pen perceel, ter zake van welke waarde
vermindering naar het oordeel der Recht
bank aan gedaagden een schadeloosstel
ling van f 72 moet worden toegekend -
voor het overige zich geheel verenigt met 
den inhoud en de conclusies van het aavies 
der deslrnndigen, die de schadeloosstelling 
voor het te onteigenen berekenen op 
f 25328.40, en na nog te hebben vermeld, 
dat de Directeur-Generaal voor de Prijzen 
aan den President der Rechtbank bij brief 
van 24 October 1947 heeft medegedeeld, dat 
voor het te onteigenen ten hoogste als prijs 
in aanmerking mag worden gebracht 
f 25328.40, de aan nu eisers te betalen 
schadeloosstelling voor het te onteigenen 
h eeft bepaald op f 25328.40 en wegens 
waardevermindering van het vorenbedoelde 
niet te onteigenen perceel op f 72; 

dat ten slotte de Rechtbank in het be
lang der volkshuisvesting ten name van de 
gemeente Eindhoven de gevorderde ont
eigening heeft uitgesproken met vaststel
ling van h et bedrag der schadeloosstelling 
als voormeld; 

0. dat tegen h et bestreden vonnis als 
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middelen van cassatie zijn aangevoerd: 
S. of v. t. van de artt. 27 tot en met 37 

van de Onteigeningswet in verband m et de 
artt. 1. 2, 3, 25, 26, 40, 41, 77, 78, 79, 88, 92 
en 92a van die Wet, 158 en 168 der Grond
wet, 48 en 59 Rv., 20 R. 0., door in dit ge
ding - waarin de Rechtbank bij inter
locutoir vonnis van 21 November 1941 was 
ovP.rgegaan :ot de benoeming van deskun
digen, teneinde haar in te lichten om tot 
een juiste bepaling der door oorspronkelijk 
eiser q.q. te betalen schadeloosstelling te 
kunnen geraken E'n als hoedanig zij toen 
benoemd had de drie in dat vonnis ge
noemde personen, - nadat deze personen, 
nadat de beëdiging overeenkomstig art. 29 
der Onteigeningswet had plaats gevonden 
en het onderzoek was aangevangen, suc
cessievelijk door anderen waren vervangen 
wier benoemingen en wier beëdiging buiten 
eisers in cassatie zijn omgegaan en van 
wie de beëdiging ook niet heeft plaats ge
vonden op de plaats des onderzoeks, de 
onteigening uit te spreken en de aan nu
eisers uit te keren schadeloosstelling te be
palen, niettegenstaande de nu-eisers ter 
terechtzitting geconcludeerd hadden, dat 
het der Rechtbank behage te gelasten, dat 
een nader onderzoek van deskundigen zal 
plaats vinden, 

ten onrechte, 
a. omdat aldus aan eisers de gelegen

heid is ontnomen aan de deskundigen, die 
de Rechtbank ten slotte hebben voorgelicht 
en bij wier oordeel de Rechtbank zich, al
thans grotendeels heeft aangP.sloten, vóór 
de vaststelling van hun advies en de ne
derlegging ter Griffie daarvan, de gronden 
op te geven, welke volgens hun oordeel tot 
een juiste bepaling der schade kunnen lei
den en het deskundigenbericht dat de 
Rechtbank aldus verkregen heeft, niet is 
het deskundigenbericht, dat volgens de aan
gehaalde artikelen der onteigeningswet 
noodzakelijk is alvorens uitspraak over de 
onteigening en over de schadeloosstelling 
te mogen doen, 

b. omdat de Rechtbank heeft nagelaten 
in haar vonnis aan te geven waarom de 
bovenaangehaalde conclusie ter terechtzit
ting door nu-eisers genomen, door haar 
werd gepasseerd, zodat het vonnis niet in 
den zin der wet is gemotiveerd. 

II. S. of v. t. van de artt. 1, 2, 3, 37, 40, 
41, 77, 78, 79, 88, 92, 92a Onteigeningswet, 
48, 69 Rv., 158, 168 Grondwet, 20 R. 0., 2, 5 
Vervreemdingsbesluit Onroerende Zaken, 

doordat de Rechtbank de waarde van het 
te onteigenen heeft vastgesteld overeen
k omstig het rapport van de deskundigen, 
die voor de berekening der werkelijke 
waarde van de ruwe grond op 9 Mei 1940 
de methode der bouwgrondexploitatieana
lyse toepassen en aan de hand van en met 
deze methode verkregen resultaten door 
intuïtieve waardering de waarde van de 
.ruwe grond op 9 Mei 1940 hebben bepaald, 
welke methode en de wijze waarop deskun
digen haar toepassen de Rechtbank ·wette
lijk geoorloofd acht en tot de Hare maakt, 

niettegenstaande de nu-eisers hadden 

aangevoerd dat deskundigen ten onrechte 
voor het gerede bouwterrein een maximale 
verkoopsprijs van f 4.62 per M2 en een 
optimale verkoopsprijs van f 4 per M2 be
rekenen, omdat deskundigen, bij de bepa
ling van deze maximale verkoopsprijs, geen 
rekening houden met de aftrek voor t en 
behoeve van straataanleg benodigde grond, 
terwijl de door deskundigen berekende op
timale verkoopsprijzen van f 4 per M2 voor 
gereed bouwterrein, en f 0.50, f 0.45 en 
f 0.40 per M2 voor maagdelijke grond aan
zienlijk lager zijn, dan de in deze omgeving 
bestede prijzen van f 7 àf 8 per M2 voor 
gereed bouwterrein en f 2 à f 2.75 per M2 
voor maagdelijke grond, 

hetgeen door de Rechtbank echter buiten 
beschouwing werd gelaten en als niet ter 
zake dienende werd gepasseerd op grond 
dat hetgeen g·edaagden aanvoeren nopens 
de maximum verkoopsprijs van h et gerede 
bouwterrein en de v.:>or gerede bouwper
celen en ruwe grond werkelijk bestede 
prijzen, uitgaat van een andere methode en 
derhalve onaangetast laat de grondslag en 
toepassing der door deskundigen gevolgde 
waarderingsmethode, 

ten onrechte 
a. omdat deze grond is onbegrijpelijk en 

het vonnis mitsdien niet in den zin van de 
wet is gemotiveerd, daar toch deskundigen 
en mitsdien ook de Rechtbank zelve tot de 
waardebepaling komen door als uitgangs
punt te nemen den van een gegadigde te 
bedingen verkoopsprijs van gerede bouw
grond, zodat dehat over die verkoopsprijs 
ter zake dienende is, ook al zou die prijs 
ook in een andere methode van waarde
berekening een factor van betekenis kun
nen zijn; wat echter niet eens het geval 
kan zijn, nu het te onteigenen geen gereed 
bouwterrein is, - subsidiair omdat deze 
grond is onjuist en het debat over be
doelde verkoopsprijs ter zake dienende is 
als voren gesteld, zodat aangenomen de 
juistheid der door nu-eisers voor de Recht
bank aangevoerde feiten de Rechtbank 
door dit verweer te passeren de waarde en 
daardoor de schadeloosstelling op een lager 
bedrag h eeft vastgesteld dan de werkelijke 
waarde, die volgens de Wet moet worden 
vergoed; 

b. omdat al moge de wet den rechter 
vrijlaten in de methode om tot de waarde
bepaling van het te onteigenen te komen, 
indien de onteigenden de juistheid van het 
volgens een bepaalde methode verkregen 
resultaat bestrijden m et een beroep op 
werkelijk bestede prijzen voor gereed 
bouwterrein en maagdelijke grond in de 
omgeving, de Rechtbank zulks had beho
ren te onderzoeken en eventueel reken
schap had behoren te geven van een ge
bleken verschil, doch niet kan volstaan 
met die bestrijding als niet ter zake die
nende te passeren, zodat ook in dit opzicht 
het vonnis niet naar den eis der wet is ge
motiveerd; 

c. omdat deskundigen in hun rapport 
een fout hebben gemaakt door als uit
gangspunt te nemen een waarde van f 4.62 
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per M2 gereed bouwterrein volgens de 
Schattingscommissie die voor verweerder 
in cassatie de waarde der terreinen aan 
een onderzoek heeft onderworpen, terwijl 
in werkelijkheid volgens die schattings
commissie die waarde f 6.87 bedraagt, -
tot welke fout de deskundigen zijn geko
m en doordat zij de totale opbrengst van 
h et gereed bouwterrein hebben gedeeld 
door h et aantal M2 maagdelijke grond in 
plaats van door h et aantal M2 gereed 
bouwterrein (maagdelijke grond vermin
derd met de grond benodigd voor straten
aanleg) - en de Rechtbank dit bezwaar 
van nu-eisers niet als niet t er zake die
n ende mocht passeren en het systeem en 
de wijze van toepassing der deskundigen 
niet tot de hare had mogen maken, omdat 
wanneer dit uitgangspunt na correctie van 
bedoelde fout in werkelijkheid hoger blijkt 
te liggen, het eindresultaat waartoe de 
methode der deskundigen en van de Recht
bank voert, ook hoger komt te liggen, zo
dat door de ecartering van dit verweer 
van de onteigenden de waarde en daardoor 
de schadeloosstelling op een lager bedrag 
werd vastgejlteld dan de werkelijke waarde, 
die volgens de Wet moet worden vergoed, 
althans de grond, waarop de Rechtbank 
gem eend h eeft deze bestrijding van het 
Deskundigenrapport te moeten ecarteren, 
is onbegrijpelijk tengevolge waarvan h et 
vonnis niet naar den eis der Wet is gemo
tiveerd· 

d. omdat de deskundigen wel motiveren, 
dat de waarde van gereed bouwterrein la
ger ligt dan de door vorenbedoelde Schat
tingscommissie aangenomen waarde, doch 
zij zulks doen onder meer op grond van 
h et feit. dat de Gemeente op den verkoops
prijs doet drukken een bijdrage in de kos
ten van grote werken en de kosten van 
aanleg en de grondafstand van brede we
gen, plantsoenen e.d. waaromtrent volgen!:! 
Deskundigen zelf, in ander verband werd 
vastgesteld dat daarmede in de onteige
ningsprocedure volgens de Wet geen reke
ning mag worden gehouden, hetgeen ech
ter dan ook hier niet kan verklaren dat 
een lagere waarde wordt aangenomen dan 
waartoe bedoelde schattingscommissie 
kwam, zodat de Rechtbank het deskun
digenrapport op deze punten volgende en 
overnemende een onbegrijpelijke en inner
lijk tegenstrijdige motivering geeft, tenge
volge waarvan haar vonnis niet naar lien 
eis der wet is gemotiveerd; 

e. omdat bij gegrond bevinding van een 
of m eer van de onderdelen a tot d de vast
stelling van de waardevermindering van 
het niet onteigende perceel Tongelre E 237, 
dat volgens de Rechtbank practisch alle 
waarde zal verliezen en waarvoor de 
Rechtbank dan ook de waardeverminde
ring bepaalt op hetzelfde bedrag per M2 
als door haar werd vastgesteld als werke
lijke waarde van de onteigende gronden, 
evenmin in stand kan blijven; 

0 . aangaande deze middelen: 
dat bij vergelijking van het interlocutoir 

vonnis van 21 November 1941, waarnaar 

de R echtbank in het bestreden vonnis voor 
wat aangaat de feiten van het geding ver
wijst, met het op 24 September 1947 ter 
griffie van de Rechtbank nedergelegde ad
vies van deskundigen, t en aanzien waar 
van de Rechtbank zich ter motivering van 
de toegekende schadeloosstelling met den 
inhoud en de conclusies van dat advies 
verenigt, blijkt dat dit advies door drie an
dere personen is uitgebracht dan de in het 
interlocutoire vonnis als deskundigen aan
gewezen personen; 

dat bij h et eerste middel terecht er van 
wordt uitgegaan, dat indien in den loop 
der onteigeningsprocedure de oorspronke
lijk benoemde deskundigen zijn vervangen 
door anderen, die alsnog advies zullen moe
ten uitbrengen, de aan partijen in art. 30 
der Onteigeningswet verleende bevoegd
heid om aan de deskundigen al de gronden 
op te geven, welke volgens haar oordeel 
tot een juiste bepaling der schade kunnen 
leiden, ook geldt ten aanzien van de nieuw 
benoemde deskundigen; 

dat de Rechtbank overweegt, dat het 
onderzoek, voorgeschreven bij art. 34 der 
Onteigeningswet, heeft plaats gevonden 
blijkens h et daarvan opgemaakt proces
verbaal; 

dat, nu dat procesverbaal h et onderzoek 
van de oorspronkelijk benoemde deskun
digen betreft en in h et bestreden vonnis 
niet wordt gerept van een m et inachtne
ming van de wettelijke voorschriften plaats 
gevonden onderzoek van de nieuwe des
kundigen, daaruit valt op te maken dat 
aan de nu eisers de gelegenheid is onthou
den bij de nieuwe deskundigen van de bij 
het voornoemde art. 30 verleende bevoegd
heid gebruik te maken; 

dat, waar bij geschil over de schadeloos
stelling h et advies van deskundigen een 
noodzakelijk bestanddeel is van het ont
eigeningsgeding en daarbij het tot zijn 
r echt doen komen van de gezegde be
voegdheid van partijen a ls een substan
tiële eis van het onteigeningsgeding valt 
t e beschouwen, verwaarlozing van dit 
vormvereiste de nietigheid van het ont
eigeningsvonnis m et zich brengt; 

dat derhalve het eerste middel in zijn 
onderdeel a is gegrond; 

dat in verband daarmede onderdeel b van 
het eerste middel en h et tweede middel 
buiten onderzoek kunnen blijven; 

0. dat de verweerder zich ten aanzien 
van het eerste middel heeft gerefereerd 
aan h et oordeel van den Hoogen Raad en 
onderdeel a van dat middel niet betreft een 
verzuim door die partij uitgelokt; 

Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verwijst het geding naar het Gerechts

hof te 's-Hertogenbosch ten einde de zaak 
opnieuw t e behandelen en te beslissen; 

Verstaat, dat de kosten in cassatie deel 
zullen uitmaken van die waarover bij eind
uitspraak in h et geding tot onteigening 
moet worden beslist enz. (Salaris f 450). 

Conclusie Adv.-Gen. Langemeijer: 
Bij het eerste dezer middelen zal aller-
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eerst moeten worden onderzocht, of het 
feitelijk e grondslag heeft. Ik meen van wel. 
Immers, door de volharding in de aanhef 
van h et bestreden vonnis bij h et interlocu
toire vonnis, waarbij deskundigen zijn be
noemd, staan derzelver person en vast. Ver
der h eeft de feitelijke overweging, die de 
meer genoemde incidentele conclusie weer
geeft tengevolge, dat ook in h et vonnis wor
den opgenom en de stukken , w elke die con
clu sie a ls in zich g eïncorporeerd beschouwd 
wil zien . Onder die s tukken is h et deskun
digenadvies, waaruit blijkt dat h et af
komstig is van drie a ndere person en dan 
bij h et interlocutoire vonnis benoemd. T en 
aanzien va n de eerstbenoemde personen 
blijkt uit de daarvoor aangewezen stuk
ken, dat de artikelen 28 en 29 der Ont
eigeningswet zijn in acht genomen. Ten 
aanzien van de schrijvers van h et advies 
daarentegen blijkt slechts van hun benoe
m ing door de r echtba nk en van hun be
ediging door de waarnemende president 
dier rechtba nk (zijnde niet t evens de r ech
ter-commissaris in deze zaak) in zijn kabi
net, niet op h et t e onteigenen t errein. 
Evenmin blijkt - en da t is practisch wel 
h et belangrijkste - dat partijen van het 
optreden der n ieuwe deskundigen anders 
dan allicht door toeval h ebben k ennis ge
kregen. 

H et staat dus wel vast, da t de schrijver 
van h et advies niet op de door de Onteige

n ingswet voorgeschreven wijze tot hun taak 
g eroepen zijn. Nu is h et waar, da t de w et 
geen regeling geeft voor h et tussentijds 
overlijden of tot v ervulling van hun op
dracht buiten s taat geraken van een of 
m eer deskundigen. Dit kan ook niet ver
w,..nderen, wanneer m en ziet . hoe artikel 
34 lid 2 ervan schijnt uit te gaan, dat de 
deskundigen r eeds bij gelegenheid van hun 
beëdiging hun taak voltooien. W el echter 
kan uit de regeling die a rtikel 29 geeft van 
de v ervanging va n weggebleven deskun
digen worden afgeleid, dat de wetgev er 
g root belang eraan h echt, dat de desku ndi
gen gezamenlijk de toepassing der voorge
schreven formaliteiten bijwonen . Anders 
toch ware h et niet nodig geweest ook de 
beëdig ing van de wèl versch en enen u it t e 
stellen, totdat ook de vervangers van de 
ontbrek enden aanwezig zijn. 

De enige juiste gedragslijn ware daarom 
m.L in dlt geval gew eest, dat bij elk optre
den van een nieu we deskundige voor a llen 
gezamenlijk weer de vormen der wet -
behalve, zou ik zeggen, de beëdiging van de 
r eeds beëdigden - waren in a cht genomen. 
W el zouden natuurlijk de nieuw opgetr e
denen hebben mogen voortbouwen op de 
reeds door de anderen verrichte onderzoe
kingen. 

H et komt mij nu voor, dat de afwijking 
van de juiste gang van za k en, die zich hier 
heeft voorgedaan, zó ver ging, dat de ma
k ers van het advies niet kunnen gelden a ls 
de door de wet voorgeschreven deskundi
gen. 

Nu bedreigt de wet niet m et zoveel woor-

den nietigheid tegen veronach tzaming van 
de bepalingen betreffende de deskundigen . 
I k zou ook niet willen bew eren , dat de ge
ringste a fwijking van die voorschriften n ie
tigh eid m oet m eebrengen . W el echter ben 
ik van m ening , dat dit de uitvoerige en 
gedetailleerde r egeling , die de wet van het 
onderwerp geeft, volg t , dat zij het geh eel 
dier r egeling beschouwt als een substan
tieel v ereis te voor een geldig onteigenings
geding, zoda t een loop van zaken die zo 
k ennelijk n iet daaraan gelijkwaardig is a ls 
de hier gevolgde, nietigheid moet mede
brengen. 

D it betek ent dus dat van h et middel bel
de onderdelen gegrond zijn, het eerste 
rechtstreeks op grond van het hiervoren 
betoogde, h et tweede omdat het voorbij
gaan van een vordering van interven ienten 
tot na leving van de wet toch minstens m o
tivering had v er eist. 

In verband m et Middel II h eeft de zeer 
geachte pleiter voor eisers zelf de vraag 
opgewor pen, of zijn partij daarbij wel be
lang h eeft, nu de toeg ek ende schadevergoe
ding gelijk is aan h et bedrag, dat met in
achtneming va n artikel 5 va n h et Ver
vreemdingsbesluit Onroerende Goederen 
door de Directeur Gen eraal voor de Prijzen 
a ls h et h oogst toelaatbare is bepaald. Eiser 
beantwoordt die vraag bevestigend op twee 
g ronden. Vooreers t is zeer wel denkbaar, 
dat de Direct eur-Gen eraal zijn beslissing 
zal wijzigen, wanneer het advies van des
kundigen onhou dbaar zou blijken. En bo
vendien zou cassatie leiden tot berekening 
van de waarde naar een ander t ijdst ip en 
dus niet mogelijkerw ijze een ander e uit
k omst. 

Geen van deze beide g ronden komt mij 
s t erk voor . Beide zien m.i . voorbij, dat be
lang bij een cassatiemiddel betek ent, dàt 
een voor de eiser tot cassatie gu nstige be
s lissing m ogelijk zou zijn geweest, indien 
de rechter ha d geha ndeld, zoals hij volgens 
h et middel ha d beh oren t e handelen . Nu 
zijn a lthans de onderdelen b en d van h et 
middel zuivere motiveringsklachten, die 
dus de m ogelijkheid open laten , dat de 
rechter eenzelfde slotsom beter had k un 
nen m otiveren , in welk geval dus geen re
den zou bes taan om te verwachten dat de 
Directeur-Generaal zijn stan dpunt zou h er
zien . H et eerste argument zou ·dus hoog 
stens voor wat betreft de onderdelen a , c en 
e van h et m iddel kunnen gelden. 

Voor het tweede argument geldt h etzelf
de bezwaa r nog sterker. Immers, h et komt 
er niet op aan of ná cassatie een andere 
beslissing mogelijk is, maa r of een a ndere 
beslissing had kunnen zijn gegeven, indien 
de rechter aanstonds ha d ingezien, wat 
thans bij wijze van cassatiem iddel wordt 
betoogd. 

Intussen zou ik op andere g ronden wel 
belang bij h et m iddel in volle omvang aan
wezig a chten. Vooreerst is nimmer m et ze
k erheid t e · zeggen, dat h et voor de belan
gen van de onteigende partij onverschillig 
is, of wordt uitgemaakt, dat zijn grond niet 



135 9 APRIL 1948 
m eer dan het als schadeloosstelling toege
kende bedrag waard is, dan wel, dat die 
grond w èl m eer waard is maar ingevolge 
h et vervreemdingsbesluit niet m et een ho
ger bedrag ka n worden v ergoed. Maar bo
v enal; er is altijd een ideëel belang m ee ge
m oeid, dat een vonnis gemotiveerd is op 
zodanige w ijze, dat een r edelijk m ens er 
door ov ertuigd kan worden. Dit laatste ar
gument voor de ontvankelijkheid vult dus 
juist datgen e aan wa t h et eerste argu
m ent van eiser onbewezen liet. 

W a t nu h et middel zelf betreft : de on
d erdelen a en b k er en zich t egen één zelfde 
overweging van de r echtba nk. Zij doen dat 
van enigszins v erschillend standpunt. On
derdeel a betoogt , dat de r echtbank, die op 
h et voetspoor va n deskundigen zelf ook 
ui tgaat va n de v erkoopprijs van gerede 
bou wgr ond, een onbegrijpelijke motivering 
of subsidia ir een onjuiste beslissing gaf 
door a ls niet t er zak e dienende t e n egeren 
h etgeen toenmaals gedaagden omtrent die 
p rijs s t elden. Onderdeel b stelt, dat, zelfs 
bij een m ethode van waa rdebepaling, die 
zich van genoemde prijs geh eel los zou ma
k en, m en nog niet een betoog dat op r ede
lijke wijze wèl aan die prijs aanknoopt, 
,.niet t er zak e dienende" mag noem en , al
leen omdat h et een andere m ethode volgt. 

Nu moet worden voor opgesteld, dat de 
aangevallen over weging van de r echtbank 
gelezen m oet worden aangevuld door de 
r eden ering van h et deskundigenrapport. 
Di t rapport nu noemt op b1z. 44, tweede 
volledige alinea, inderdaad een r eden , waar
om h et hoofda r gument van de toenmalige 
gedaagden , v ergelijking m et in v ergelijk
bare gevallen werkelijk betaalde prijzen , 
geen grote kra cht zou h ebben . Onbegrijpe
lijk vind ik 's-rechters overweg ing , m èt 
deze aa nvulling, da n ook niet . Ook aldus 
aangevuld echt er is de m otivering m .i. wèl 
onvoldoende. Zek er is, dat de opm erking 
va n de r echtba nk, dat de deskundigen nu 
eenmaal een a ndere m ethode (de overwe
gend intuïtieve) volgens op zichzelf onvol
doende is. Immer.s , die m ethode is w el een 
geoorloofde, maar niet de enig geoorloofde, 
niet een wettelijk voorgeschrev en e. Met an
dere woor den : de "waarde" is niet eenvou
dig h et r esultaat da t m en verkrijgt door die 
bepaalde m ethode toe te passen, maar een 
g rooth eid, die m en wel m et behulp van die 
methode ka n trachten va st t e s t ellen , doch 
die geacht moet worden objectief va st t e 
s taan, a l mag dan de ber ek ening moeilijk 
zijn. Altijd blijft dus h et betoog vrijstaan, 
dat een a ndere eveneens r edelijke m ethode 
doet twijfelen aan de juistheid va n de m et 
d e toegepaste m ethode v erkregen uitkomst. 
Nu geeft, gelijk gezegd, h et rapport op blz. 
44 inderdaad een a rgum ent, waar om h et 
feit, da t wel eens een a ndere prijs wordt 
b etaald, nog niet voldoende is om h et r e
sultaat van de m ethode van deskundigen 
omver t e s tot en. Echter da t argument: ,.de 
om standig h eden kunnen in v ele opzichten 
v erschillen", schijnt mij toch niet voldoen
de om geh eel alleen de weerlegging t e dra
g en van h etgeen eisers tot cassatie ha dden 

aangevoerd blijkens hun in het vonnis ge
incorporeerde conclusie, te weten dat on
geveer de dubbele prijs r egel zou zijn. 
Slechts een dieper gaande beschouwing zou 
op dit punt h ebben kunnen maken , dat de 
schatting van deskundigen t egenover de 
objectie van gedaagden overtuigende 
kracht behield. 

Ik zou dus onderdeel b en niet onderdeel 
a voor gegrond houden. D e r edenering van 
r echtba nk en deskundigen is, ik zeide h et 
r eeds, niet onbegrijpelijk. Ook beh oeft het 
r esultaat niet n oodzak elijk onjuist t e zijn. 
Zij is slechts onvoldoende om de juistheid 
van h et r esultaat aan t e t on en. 

Daarentegen zou Ik de onderdelen c en d 
om éénzelfde r eden voor ongegrond houden, 
namelijk om deze r eden, dat in het rapport 
van deskundigen van zó w einig verband 
m et de besch ouwingen va n de gem eente
lijke schattingscommissie blijkt, dat noch 
het feit, dat zij bij de w eer gave van die be-

l schou wingen een op zichzelf verstrekken
de v er g issing h ebben begaan, noch de om
standigh eid da t zij omtrent h et verschil 
tussen die beschouwingen en hun eigene 
iets zeggen, dat ook mij onbegrijpelijk is, 
iets afdoet aan de kracht van de motivering 
va n hun eigen scbatting. N ergens geven 
deskundigen blijk van de m ening , dat hun 
uitkomst na bij die van de gemeentelijke 
scha ttingscommissie zou m oet en liggen. 
Integendeel op blz. 44/5, h et m eest w el in 
de tweede volle alinea van blz. 45, maken zij 
zich van de m ethode der schattingscom
missie zo radicaal m ogelijk los. Onder die 
omstandigh eden k en ik aan de beschou
wingen op blz. 43/4, waarteg en ik der eisers 
bezwaren deel, gelijk gezegd, slechts illu
stratieve betek enis toe, en geen invloed op 
de ber ek ening va n deskundigen of het re
sultaat daarvan. 

Onderdeel e daarentegen deelt m.i. in de 
gegr ondheid va n onderdeel b. 

Op g rond va n de middelen I en Il onder 
b en è, w elke middelen beide vormverzulm 
betreffen, concludeer ik, dat Uw Raad het 
vonnis waarva n ber oep vernietige en de 
zaak v erwijze naar h et Ger echtshof van 
het r essort, t en einde haar opnieuw t e be
rechten en af t e doen . 

(N. J.) 

9 April z948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Besluit IO Oct. 1945, S. F 221, art. 1.) 

De enkele feiten, dat appellante bij 
hare sollicitatie naar de betrekking van 
ambtenares bij de distributiedienst o.m. 
als referentie heeft opgegeven een lid 
der N.S.B. bij wie zij te voren in dienst
betrekking was geweest; en dat zij tot 
die functie is benoemd door de burge
meester op voordracht van het hoofd 
van die dienst, die beiden eveneens lid 
dier beweging waren, rechtvaardigen 
niet het haar verleende ontslag, nu van 
een onjuiste houding in verband met de 
bezetting harerzijds in de uitoefening 
van haar functie niet is gebleken. 
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Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 

Mejuffrouw H . te G. tegen de beschikking 
van Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
van 22 November 1946, No. Z . 9146, Afdeling 
Binnenlands Bestuur, Bureau Zuivering, 
waarbij haar ontslag is verleend uit haar func
tie van ambtenares bij de distributiedienst 
te G; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 19 
December 1947, No. 1927; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 31 Maart 1948, 
No. Z. 14314, Afdeling B. B. Bureau Zuive
ring; 

0.: dat , nadat door de Commissie van Ad
vies, bedoeld in het vierde lid van artikel 5 
van het Zuiveringdbesluit 1945, in overwe
ging was gegeven in dit geval ontslag te ver
lenen, als bedoeld in artikel 2, lid 1, van het 
Zuiveringsbesluit 1945, Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken bij zijn voormelde be
schikking, gerekend met ingang van 17 Oc
tober 1945, aan Mejuffrouw H . ambtenares 
bij de distributiedienst te G, ontslag heeft ver
leend, als bedoeld in artikel 1, sub b, van Ons 
besluit van 10 October 1945, Staatsblad 
no. F . 221; 

dat Onze Minister hierbij heeft overwogen, 
dat , mede naar het oordeel van genoemde 
Commissie, de houding van Mejuffrouw H. 
voornoemd in verband met de bezetting zo
danig is geweest, dat zij in haar betrekking 
niet kan worden gehandhaafd ; 

dat op 14 October 1947 Mejuffrouw H . 
door Onze Minister ervan in kennis is gesteld, 
dat de desbetreffende door hem genomen be
schikking afweek van het advies der voor
melde Commissie ; 

dat tegen de beschikking, waarbij aan haar 
ontslag werd verleend, Mejuffrouw H. bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
zij meent alsnog recht op beroep te hebben, 
daar aan haar pas op 14 October 1947 is mede
gedeeld, dat de bestreden beschikking was 
genomen in afwijking van het advies van de 
Commissie, bedoeld in artikel 5, lid 4, van 
het Zuiveringsbesluit 1945; dat zij geen en
kel feit weet , waarop dit ontslag gegrond is, 
en dat op geen enkele wijze haar iets hierom
trent is medegedeeld, zodat zij tot nu toe 
niet in staat is iets ter verdediging aan te 
voeren ; dat zij verder van mening is, dat, in
dien al het bestreden besluit niet geheel ver
nietigd moet worden, in ieder geval niet met 
terugwerkende kracht aan haar ontslag be
hoort te worden verleend; 

0 . : dat uit de stukken is gebleken, dat de 
appellante bij haar sollicitatie naar de be
trekking van ambtenares bij de distributie
dienst te G. als referentie heeft opgegeven 
twee personen, waarvan één ' id der N. S. B . 
was en dat zij door de burgemeester van de 
genoemde gemeente , op voordracht van het 
hoofd van de distributiedienst, die beiden 
eveneens lid dezer beweging waren, is be
noemd; 

dat echter deze feiten in de gegeven om
standigheden het aan haar door Onze Minis
ter van Binnenlandse Zaken bij zijn bestre
den beschikking verleende ontslag niet recht
-vaardigen; 

dat de appellante in het bijzonder naar 
Ons oordeel aannemelijk heeft kunnen ma
ken, dat zij met het opgeven van de naam 
van een lid der N. S. B., mede gelet op haar 
toentertijd nog jeugdige leeftijd, geen in 
vaderlandse zin onoirbare bedoeling heeft 
gehad, daar gebleken is, dat zij ten huize 
van deze persoon als dienstbode werkzaam 
was geweest en het zeer wel mogelijk is, dat 
zij de bedoelde N.S.B.er slechts als een harer 
vroegere werkgevers heeft opgegeven; 

dat haar bovendien in verband met de 
zuiver administratieve aard van de functie, 
waarnaar zij dong, niet euvel geduid kan 
worden, dat haar benoeming door een het 
vaderland niet getrouwe functionaris is ge
schied , temeer omdat van een onjuiste 
houding in verband met de bezetting harer
zijds in de uitoefening van die functie niet 
is gebleken; 

dat ook overigens niet is gebleken van 
feiten of omstandigheden, welke haar ont
slag op grond van het Zuiveringsbesluit 1945 
of van Ons besluit van 10 October 1945 
(Staatsblad no. F . 221) zouden kunnen 
rechtvaardigen; 

dat het verleend ontslag in dit geval dan 
ook niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien Ons besluit van 10 October 1945 
(Staatsblad no. F . 221); 

Hebben goedgevonden en verstaan : 
de beslissing van Onze Minister van Bin

nenlandse Zaken van 22 November 1946, 
no. Z. 9146, Afdeling Binnenlandse Bestuur, 
Bureau Zuivering, te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

9 April 1948. ARREST van den H oogen 
Raad. (Merkenwet art. 3). 

Het Hof heeft bij zijn beslissing, of 
de merken geh eel of in hoofdzaak over
eenstemmen, den indruk op h et publiek 
den bepalenden factor doen zijn. Hier
aan doet niet af, dat h et Hof daarnaast 
om trent den oorsprong van beide voor
stellingen een en ander h eeft m edege
deeld. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig t e k ennen : 
De N.V. Verkade's l!'abrieken N.V., te 

Zaandam, adv. Mr. A. F. Visser van IJzen
doorn; 

dat zij zich h eeft gewend tot de Arr.
Rechtbank t e 's-Gravenhage, m et h et v er
zoek nietig t e verklaren de inschrijving on
der nummer 84882 in h et bij art. 5 der Mer
k enwet bedoelde r egister t en name van 
A. A. t er Beek te Almelo van een beeld
merk voor onder m eer de waren beschuit, 
k oek , cake, gebakjes en koekjes; 

dat de Rechtbank dit verzoek heeft afge
wezen bij haar beschikking van 18 Juni 
1947; . 

dat zij van deze beschikking in appèl is 
gegaan bij het Gerechtshof te 's-Graven
hage, welk Hof de beschikking van de 
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Rechtbank bij haar beslissing van 31 De
cember 1947 heeft bekrachtigd; 

dat zij zich door deze beslissing van het 
Hof gegriefd voelt en daartegen bij deze 
beroep in cassatie instelt, als middelen van 
cassatie aanvoerende: 

I. S. a lthans v. t. van de artt. 48 Rv., 
3, 5, 10, 12 en 12bis van de Merkenwet, 
332, 345, 347 en 348 Rv., doordat h et Hof in 
strijd met deze artikelen heeft overwogen 
en beslist, ,,dat alleen in het geding is. of 
er overeenstemming in hoofdzaak bestaat 
tussen de beide genoemde merken, en mits
dien buiten beschouwing kan blijven, het
geen door appellante nog wordt aange
voerd over andere te haren name inge
schreven m erken dan het merk no. 23056" 
- t e m eer nu niet blijkt, dat de weder
partij daartegen heeft geprotesteerd; 

II. S. althans v. t. van de artt. 48 Rv., 
3, 5, 10, 12 en 12bis van de Merkenwet, 
doordat h et H of zich bij zijn beslissing 
mede h eeft laten leiden door feiten, die 
aan "het publiek" niet bekend zijn, en mits
dien niet in aanmerking mogen worden 
genomen voor de beoordeling van de vraag, 
of verwarring t e duchten is (of de merken 
geh eel of in hoofdzaak overeenstemmen) ; 

dat zij ter toelichting van deze middelen 
h et volgende wenst aan t e voeren: 

Ad middel I: 
De in dit middel aangevallen overweging· 

en beslissing slaat terug op de hier vol
gende twee alinea's uit het appèlrequest : 

"dat tenslotte in verband met de door 
de Rechtbank gegeven beschrijving van het 
aangevallen merk als een wit springend 
paard op donkere achtergrond er te allen 
overvloede nog op zij gewezen, dat appel
lante krachtens eerste gebruik r echtheb
bende is op h et merk bestaande uit het 
beeld van een paard met ruiter in ver
scheidene variaties, waaronder afbeeldin
gen van paard m et ruiter als lichte figuur 
tegen een donkere achtergrond of wel als 
silhouet; 

,,dat, voorzover deze variaties als afzon
derlijke m erken zijn te beschouwen, appel
lante hierdoor voorzoveel nodig aanbiedt 
te bewijzen, dat zij van deze merken de 
eerste gebruikster is;" 

(een expeditie van 's Hofs beslissing, 
waarin h et appèl-request is opgenomen, 
wordt hierbij overgelegd en moge als hier
in ingelast worden beschouwd). 

De regeling van het hoger beroep in de 
onderhavige request-procedure moet in zijn 
geheel geacht worden te zijn n eerg"Jegd in 
art. 12bis van de Merkenwet en de daarin 
toepasselijk verklaarde leden van art. 12 
van die wet (zie H. R. 27 September 1937, 
N. J. 1938 no. 539). 

Bij Uw arrest van 18 D ecember 1936, 
N. J. 1937 no. 587, heeft Uw Raad - na te 
hebben overwogen, dat het verbod van art. 
348 Rv., om in hoger beroep een nieuwe 
eis te doen, ook blijkens de geschiedenis, 
berust op de overweging, dat het aan de 
ene partij niet mag vrij staan de andere 
partij t e versteken van een eerste graad 

van jurisdictie - beslist, dat, indien een 
eiser in hoger beroep een nieuwe eis in de 
zin van art. 348 Rv. heeft gedaan, het Hof 
slechts dan die eis op grond van dit artikel 
kan en moet terzijde stellen, wanneer de 
wederpartij de voor haar in h et artikel ge
legen bescherming, die de grondslag daar
van uitmaakt, inroept. 

Onder nieuwe eis zal hier mede moeten 
worden begrpen een nieuwe grondslag voor 
dezelfde eis. 

Requirante tot cassatie is nu van oor
deel, dat deze algemene gedachtengang ook 
zal moeten gelden voor de request-proce
dure en in de r egeling dier procedure ge
acht moet worden te zijn opgesloten , - ook 
in de bijzondere regelingen voor afzonder
lijk geregelde request-procedures, t enzij uit 
een bijzondere r egeling blijkt, dat een af
wijking van deze algemene regel is bedoeld. 

Waar nu van een dergelijke afwijking in 
art. 12bis Merkenwet niet blijkt, is requi
rante mitsdien van oordeel, dat het Hof, 
h etgeen door requirante in appèl nog is 
aangevoerd over andere dan het te haren 
name ingeschreven merk no. 23056, niet 
had mogen voorbijgaan nu niet blijkt (im
mers daarvan wordt in 's Hofs beslissing 
niet gerept), dat verweerder (Ter Beek) de 
in Uw hierboven weergegeven arrest be
doelde bescherming heeft ingeroepen. 

Voor deze opvatting is te meer r eden, bij
a ldien uit Uw arrest van 25 Juli 1911, W. 
9250, dat onder m eer steun zoekt in het 5e 
lid van art. 12 der Merkenwet, dat volgens 
art. 12bis van die wet ook toepasselijk is in 
hoger beroep, blijkt, dat in deze procedure 
de eiser een uitzonderlijk grote vrijheid 
heeft om - ook ondanks protest van zijn 
wederpartij - de grondslagen van zijn eis 
aan t e vullen. 

Op grond van dit bijzondere karakter van 
de voor deze procedure voorgeschreven 
procesorde is requirante zelfs van oordeel, 
dat, ook indien zou vaststaan, dat de we
derpartij h eeft geprotesteerd - wat intus
sen niet het geval is - 's Hofs beslissing 
m et de aangehaalde wetsartikelen in strijd 
is. 

Ad middel II : 
In een procedure als de onderhavige gaat 

het om de vraag, of gevaar te duchten is, 
dat "het publiek" het merk, van welke in
schrijving nietigverklaring wordt verzocht, 
zal verwarren m et h et merk, waarop de
gene. die nietigverklaring van die inschrij
ving verzoekt, zich beroept. Dit brengt 
m ede, dat van belang is de indruk, die de 
beide merken op "het publiek" maken in 
verband met aan "het publiek" bekende 
feiten en omstandigheden, m.a.w. dat niet 
gelet mag worden op feiten en omstandig
h eden, die geacht moeten worden alleen 
aan enkele personen bekend te zijn. 

Het Hof heeft dit in deze zaak uit het 
oog verloren, immers, na als zijn mening 
te hebben gegeven, ,,dat, al moge In beide 
merken een groot paard voorkomen, de 
voorstelling in beide gevallen dermate ver
schillend is, dat bij aanschouwing telkens 
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een geheel verschillende indruk bij het pu
bliek moet achterblijven", deze zijn mening 
verduidelijkt door te vervolgen: 

.,dat immers de voorstelling van appel-
1ante's merk omschreven moet worden als 
een heraut te paard, die blijkens de opge
h even klaroen den volke kond doet, dat 
Verkade de fabriek voor beschuit is, waar
van de hoofdvoorstelling derhalve is een 
ruiter, en wel naar de naam van de oor
spronkelijke inzendster, de n.v. Bakkerij 
.,De Ruyter", terwijl het merk van geïnti
meerde voorstelt een springend paard 
(springend over een grote zak met uitrol
lende beschuiten) zoals de gemachtigde bij 
de toelichting mededeelde, een nabootsing 
van h e t Saksisch paard uit het wapen van 
Twente. zoals dat paard ook voorkomt op 
het titelblad van de door die gemachtigde 
overgelegde jubileum-uitgave, uitgegeven 
in 1935 ter gelegenheid van het 12½-jarig 
bestaan van de vereniging "Bond voor 
Vreemdelingenverkeer in Twente", vragen
de op de voorstelling van geïntimeerde's 
merk het springend paard zonder tuig of 
ruiter de volle aandacht, welke ook in de 
herinnering zal achterblijven;" 

Uit deze alin ea blijkt toch, dat het Hof 
niet alleen invloed heeft toegekend aan de 
indruk, die de beide merken op "het pu
bliek" maken in verband met " h et publiek" 
bekende omstandigheden - en aan de hand 
daarvan de hoofdvoorstellingen, die in her
innering blijven, heeft bepaald - , maar 
ook _invloed heeft toegekend aan omstan
digheden, die "het publiek'·' niet bekend 
zijn. Het Hof immers baseert zijn oordeel, 
dat h et beeld van het merk van requirante, 
dat bij "het publiek" in herinnering zal 
blijven, h et beeld · is van een ruiter, niet 
uitsluitend op het feit, dat het merk van 
requirante een paard laat zien met een 
heraut (ruiter) erop (het aangevallen m erk 
laat zien een paard zonder ruiter erop), 
maar mede daarop, dat de oorspronkelijke 
inzendster was de N.V. Bakkerij "De Ruy
ter", en dat daarom het typische van het 
merk van requira.,nte in de ruiter gelegen 
is. Deze voorgeschiedenis moge enkele In
gewijden bekend zijn en daardoor ook in 
deze procedure aan het Hof bekend zijn 
geworden, maar het is kennelijk dat deze 
voorgeschiedenis niet behoort tot hetgeen 
,,het publiek" w eet - wat het Hof trou
wens ook niet beweert. 

H etzelfde geldt "mutatis mutandis" voor 
hetgeen het Hof overweegt naar aanleiding 
van het aangevallen merk. Het Hof t och 
doet zijn oordeel, dat het springend paard 
(zonder tuig of ruiter) de volle aandacht 
zal trekken en in de herinnering van "het 
publiek" zal achterblijven, niet uitsluitend 
steunen op h et plaatje en wat verder al
gem een bekend is, maar op iets wat ken
nelijk niet algemeen bekend is, immers h et 
Hof slechts blijkt te weten door medede
ling van de gemachtigde van de geïnti
meerde, bij de toelichting gedaan, hierop 
neerkomende, dat dat springend paard niet 
is een springend paard zonder meer , maar 

dat het een bijzonder springend paard is, 
n.l. de nabootsing van h et Saksische paard 
uit het wapen van Twente, zoals dat paard 
ook voorkomt op het titelblad van de door 
die gemachtigde overgelegde jubileum-uit
gave, uitgegeven in 1935 t e r gelegenheid 
van het 12½-jarig bestaan van de vereni
g ing "Bond voor Vreemdelingenverkeer In 
Twente". 

Verweerder zal wellicht de beslissing van 
h et H of verdedigen door het voor t e stel
len alsof de hierboven besproken "histori
sche" mededeliogen van h et Hof buiten 's 
Hofs a rgumentatie staan. Maar wie dat doet 
vergeet, dat het onaannemelijk is, dat een 
Hof een alinea, opgenomen om duidelijk 
inzicht te geven in zijn gedachtenvorming, 
- n og wel voor bijkans de h elft - vult 
bet mededelingen, die met die' gedachten
vorming niets te maken hebben . 

Requirante is mitsdien van oordeel, dat 
duidelijk is, dat h et Hof zich bij zijn be
s lissing h eeft laten leiden door een onjuist 
inzicht omtrent het wettelijk criterium: 
.,geh eel of in h oofdzaak overeenstemmen". 

Met eerbiedig verzoek: 
de aangevallen beslissing te vernietigen 

met zodanige verdere uitspraak als Uwe 
Raad zal vermenen te behoren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig t e kennen: 
A. A. ter Beek, te Almelo (adv. Mr. W. 

Blackstone) enz. ; 
Ad cassatiemiddel I. 
Verkade h eeft er in haar appèlrequest, 

in verband met de door de Rechtbank ge
geven beschrijvin g van verweerders aange
vallen merk, wel op gewezen, dat zij recht
hebbende is op het merk bestaande uit h et 
beeld van een paard met ruiter in ver
sch eidene variaties, waaronder afbeeldin
gen van paard met ruiter als lichte figuur 
tegen een donker e achtergrond of wel als 
silhouet, maar in deze "te allen overvloede" 
geplaatste opmerking kan bezwaarlijk wor
den gezien - en is ook door het Hof k laar
blijkelijk niet gezien - een nieuwe grond
slag voor Verkade's vordering. R eeds om 
deze reden mist hetgeen V erkade bij dit 
middel te berde brengt, elke r elevantie. 

Dit geldt ook om een andere reden: h et 
Hof acht immers tussen Verkade's en ver
weerders merk geen overeenstemming aan
wezig op dezen grond, dat de hoofdvoor
stelling van Verkade's merk is een ruiter 
en die van verweerders merk daarentegen 
een springend paard zonder tuig of ruite r. 
Bij dit betoog is uiteraard irrelevant of de 
afbeeld ing van V erkade's paard m et ruite'r 
ook wel als lichte figuur tegen een donkere 
achtergrond of wel als silhouet wordt uit
gevoerd. 

Ook afgescheiden van het voorgaande is 
Verkade's l e cassatieklacht onjuist. In geen 
der aangehaalde wetsartikelen is te lezen, 
dat h et den verzoek er van art. 10 M erken
wet vrij zou staan in appèl den grondslag 
van zijn actie naar w illek eur t e wijzigen of 
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uit te breiden. Ook het door Verkade ge
noemde arrest H. R. 25 Juli 1911 W 9250 

"huldigt die opvatting klaarblijkelijk niet, 
immers acht ook op deze request-proce

•dure art. 348 Rv. toepasselijk. Indien men 
-dit artikel niet r echtstreeks toepasselijk 
-oordeelt, zal h et beginsel ener behoorlijke 
proces-orde, dat een procespartij niet te
gen haar zin van een instantie mag wor
den beroofd, niettemin tot h etzelfde re
sultaat leiden. 

Nu behoeven de rechterlijke beschikkin
gen bij deze r equest-procedure niet t e wor

•den gemotiveerd en ook 's Hofs aangevallen 
overweging, dat alleen in het geding is, of 
er overeenstemming in hoofdzaak bestaat 
tussen de beide genoemde m erken (sc. Ver
kade's m erk no. 23056 en verweerders m erk 
no. 84882) behoefde derhalve geen nadere 
motivering. Uit h et ontbreken van zodanige 
r edengeving mag mitsdien niet worden af
_geleid. dat verweerder geen bezwaar heeft 
_geopperd t egen een eventuele uitbreiding 
-van den g rondslag van Verkade's vorde
ring of, algemener, dat h et Hof ten deze 
·zou zijn uitgegaan van een onjuiste opvat
ting t .a.v. de mogelijkheid van zodanige 
uitbreiding. In feite h eeft verweerders ge
machtigde bij de besttijding van Verkade's 
:appèl' natuurlijk wel degelijk bezwaar ge
maakt t egen elke door Verkade eventueel 
_gewenste uitbreiding van den g rondslag 
-van haar verzoek. 

Ad cassatiemiddel II. 
Verkade's uitvoerige beschouwingen bij 

-dit middel vermogen niet het eenvoudige 
en klare feit te verdoezelen, dat inderdaad 
<l.e passages der appèlbeschikking, waar
tegen Verkade zich in het bijzonder richt, 
-voor 's Hofs beslissing geen enkele wezen
lijke betekenis h ebben . 

H et H of beslist immers m et zovele woor
-den (appèlbeschikking rov 4a) en op zich
zelf volkom en feitelijk, dat al moge er in 
beide m erk en een g root paard voorkomen, 
-de voorstelling in beide gevallen dermate 
verschillend is, dat bij beschouwing telkens 
een geheel verschillende indruk bij h et pu
bliek moet a chterblijven. 

Dit oordeel motiveert h et Hof dan nader 
-door er op t e wijzen, dat - kort samenge-
-vat - de hoofdvoorstelling van Verkade's 
merk een ruiter, die van verweerders m erk 
<laarentegen een springend paard zonder 
tuig of ruiter ' is. Deze motivering is, blij
k en s de r edactie van rov 4b en geh eel 
overeenkomstig rov 4a, evidentelijk geba
seerd op aanschouwing de r beide merken. 
Daaraan doet h oegenaamd niet af, dat het 
Hof van Verkade's ruitermerk t erloops nog 
een historische explicatie geeft en t.a.v. 
-verweerders paardmerk een verband con
stateert m et h et wapen van Twente: daar
mede is slechts, overbodiglijk, geëxpliceerd 
waaràm Verkade een ruiter in zijn merk 
heeft gekozen en wèlk paard in verweer
<lers m erk is nagebootst. 

B eide cassatiemiddelen zijn mitsdien on
gegrond, weshalve verweerder Uw Raad 
eerbiedig verzoekt het door Verkade inge
steld beroep in cassatie te verwerpen. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Mr. Wijn
veldt: 

0. omtrent het eerste middel: 
dat verzoeker in haar appèlrequest er op 

heeft gewezen, zoals zij zegt, t en allen over
vloede, dat zij krachtens eerste gebruik 
r echthebbende is op h et m erk bestaande 
uit het beeld van een paard met ruiter in 
onderscheidene variaties, waaronder afbeel
dingen van paard m et ruiter als lichte fi 
guur tegen een donker e achtergrond of wel 
als silhouet, 

dat verzoekster blijkens haar toelichting 
op dit middel van m ening is, dat zij op die 
wijze een nieuwe grondslag aan haar vor
dering h eeft gegeven, 

dat h et Hof blijkens zijn beschikking een 
ander oordeel h eeft, en bij zijn uiteenzet
ting waarom tussen verzoekers en ver
weerders merk overeenstemming in hoofd
zaak niet bestaat, er op wijst, dat de hoofd
voorstelling van verzoeksters m erk een 
ruiter (heraut) is, t erwijl verweerders merk 
een springend paard zonder ruiter of tuig 
bevat, waarna het Hof nog een uiteenzet
ting geeft van h et historisch ontstaan der 
beide m erken als nadere g rond voc!' opvat
ting; 

dat h et Hof op die wijze de artt. 348 Rv. , 
12 en 12bis der Merkenwet niet geschon
den h eeft; 

0. dat ook h et tweede middel niet tot 
cassatie kan leiden , daar het H of een fei
telijke beslissing h eeft gegeven door zijn 
overweging, dat al moge in beide merken 
een groot paard voorkomen, de voorstel
ling dermate verschillend is, dat bij aan
schouwing telkens een geheel verschillende 
indruk bij h et publiek m oet achterblijven; 

dat h et H of dan nader omschrijft welke 
die voorstellingen zijn en bovendien ten 
overvloede de historisch e wording ver
m eldt, waarmede h et echter niet zegt, dat 
het publiek dit ontstaan der m erk en uit 
de voorstelling m oet kunnen afleiden, of 
dat dit punt voor h et publiek van belang 
is om de m erken uit elkaar te houden; 

Concludeert tot verwerping van h et be
roep. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0. t en aanzien van de voorgestelde mid

delen van cassatie: 
dat h etgeen door verzoekster werd aan

gevoerd ov er andere te haren name inge
schreven m erken, doch door het Hof bui
ten beschouwing werd gelaten, blijkens den 
aanhef van de desbetreffende alinea van 
h et verzoekschrift In hoger bero(!p in ver
band stond m et de door de R echtbank ge
geven beschrijving van het aangevallen 
merk als een wit springend paard op don
k ere achtergrond; 

dat bij de vergelijking van de m erken 
dit op de kleur betrekking hebbend ele
ment van een van de m erken door het Hof 
geheel is t erzijde gelaten; 

dat dus h et eerste middel daarop moet 
afstuiten, dat verzoekster bij een beslissing 
over dat middel geen belang heeft; 

dat - wat betreft h et tweede middel -
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het Hof heeft overwogen, dat van verzoek
sters merk de hoofdvoorstelling is een rul
ter en dat in de voorstelling van gere
questreerdes merk het springend paard 
zonder tuig of ruiter de volle aandacht 
vraagt, welke ook in de herinnering zal 
achterblijven; 

dat hieruit volgt, dat het Hof bij zijn be
slissing, of de merken geheel of in hoofd
zaak overeenstemmen, den indruk op h et 
publiek den bepalenden factor heeft doen 
zijn; 

dat hieraan niet afdoet, dat het Hof 
daarnaast omtrent den oorsprong van 
beide voorstellingen een en ander mede
deelt; 

dat dus ook het tweede middel faalt; 
Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 

z2 April z948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onde.rwijswet art. 55quater). 

Hoewel de schorsing (ingevolge het 
Besluit bezettingsmaatregelen) van het 
besluit van 5 Mei 1944, no. 86 O.K .W . 
(Ned. Stcrt. 1944, nr. 93) , bi; de wet 
van 27 Juni 1947, S. H 207, met terug
werkende kracht ongedaan is gemaakt, 
kan dit niet betekenen, dat de belang
hebbende alsnog gacht moet worden 
gebonden te zijn geweest aan de in dat 
besluit vermelde termijn; het verzoek 
van de gemeenteraad om toepassing van 
art. 55quater over het jaar 1947, inge
diend În Januari van dat jaar, is te
recht ontvankelijk verklaard. 

Bij de beoordeling van een dergelijk 
verzoek doet niet ter zake, of de ver
goeding voor de bizondere scholen vol
doende is te achten, daar de besturen 
dier scholen, indien zij menen, dat dit 
niet het geval is, langs de weg van art. 
55bis of art. 101ter verhoging hadden 
kunnen vragen. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het kerkbestuur van de Rooms-Katho
lieke Parochie van de H. Adelbertus te Rin
negom en dat van de Rooms-Katholieke Pa
rochie van de H. Maria Alacoque te Egmond 
aan de Hoef, gemeente Egmond-Binnen, vor
mende de besturen der Rooms-Katholieke 
scholen aldaar, tegen de beschikking van 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 15 Juli 1947, N°. 10030, 
Afdeling L. 0 ., houdende toepassing van ar
tikel 55 quater der Lager-Onderwijswet 1920 
ten aanzien van de enige openbare lagere 
school in de gemeente Egmond-Binnen over 
het jaar 1947; 

De Raad van State , Afdeling voor de Ge
schillen -çan Bestuur, gehoord, advies van 
17 Maart 1948, N°. 301; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 April 1948, No. 35.174, Afdeling Lager 
Onderwij s; 

0 .: dat Onze Minister van Onder-wijs , 
Kunsten en Wetemchappen, de Onderwijs
raad gehoord, beschikkende op het adres van 

de raad der gemeente Egmond-Binnen van 
Jan~ari 19471 houdende verzoek om toe
passmg van artikel 55 quater der Lager
Onderwijswet 1920, ten aanzien van de enige 
openbare lagere school aldaar over het jaar 
19471 dit verzoek heeft ingewilligd, daarbij 
overwegende, dat het gering en nog dalend 
aantal leerlingen dezer school de hoge exploi
tatiennkosten dermate ongunstig beïnvloedt, 
dat er voor 1947 grond bestaat voor de toe
passing van artikel 55 quater der Lager
Onderwijswet 1920; 

dat de appellanten hiervan bij Ons in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat het ver
zoek van de raad, dat betrekking had op het 
jaar 19471 volgens het bepaalde in artikel 55 
quater der Lager-Onderwijswet 1920, vóór 
1 Mei 1946 ingediend had moeten worden, 
doch dat het, blijkens de voormelde beschik
king van de Minister van Onderwijs , Kunsten 
en Wetenschappen, eerst is ingediend in 
Januari 19471 zodat de raad in zijn verzoek 
niet ontvankelijk geacht moet worden; dat 
zij, appellanten, overigens mogen opmerken, 
dat,_ de hoge kosten van de openbare school 
mede een gevolg zijn van de omstandigheid, 
dat het gebouw dier school na de oorlogs
jaren, waarin weinig aan het onderhoud ten 
koste is gelegd kunnen worden, hoge uitga
ven voor het onderhoud vraagt; dat dit met 
name in het jaar 1946 het geval is geweest; 
dat zij, appellanten, niet beoordelen kunnen, 
of dit ook. voor 1947 geldt, daar hun niet 
medegedeeld is , dat een afschrift van het ver
zoek van de gemeenteraad ter inzage op de 
gemeente-secretarie is neergelegd, welke ter
inzagelegging artikel 55 quater voorschrijft, 
en zij dus niet in de gelegenheid zijn geweest 
kennis te nemen van de gronden, welke de 
raad tot het indienen van zijn verzoek aan
leiding hebben gegeven; dat zij dit echter 
wel waarschijnlijk achten, daar ook onder 
hun bestuur staande scholen nog steeds de 
gevolgen van de oorlog in de vorm van zeer 
hoge uitgaven voor onderhoud gevoelen; dat 
deze uitgaven zelfs dermate hoog zijn, dat 
zij, te meer, nu ook de andere uitgaven ge
stegen zijn, niet uit de toegekende vergoeding, 
welke op zichzelf genomen toch geenszins 
laag is te noemen, bestreden kunnen worden; 
dat de toepassing van artikel 55 quater ten 
aanzien van de enige school hen in een nog 
ongunstiger positie zal brengen, dan waarin 
zij reeds verkeren; dat de behoeften van de 
openbare school en die van de bijzondere 
scholen in de gemeente parallel lopen, zodat 
beide soorten van scholen op één lijn gesteld 
kunnen worden ; dat deze omstandigheid een 
gelijke behandeling van de openbare school 
en de bijzondere scholen eist, waarmede zich 
de toepassing van artikel 55 quater niet ver
draagt; 

0 .: dat de appellanten in de eerste plaats 
aanvoeren, dat Onze Minister de gemeente
raad in zijn verzoek niet-ontvankelijk had 
moeten verklaren, omdat dit verzoek, het
welk op het jaar 1947 betrekkirig heeft, eerst 
in Januari 1947 en dus niet overeenkomstig 
artikel 55 quater der Lager-Onderwijswet 
1920 vóór 1 Mei 1946 is ingediend; 

dat dit bezwaar naar Ons oordeel niet op
gaat, aangezien in Januari 1947 het besluit 
van 5 Mei 1944 1 N°. 86 0. K. W . (Nederlandse 
Staatscourant 19441 N°. 93), waarbij de ter-
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mijn voor het indienen van het in artikel 55 
quater bedoelde verzoek 9 maanden is ver
vroegd, krachtens het Besluit bezettings
maatregelen in zijn werking was geschorst; 

dat nu weliswaar deze schorsing bij de wet 
van 27 Juni 1947, Staatscourant N°. H 207 
met terugwerkende kracht is ongedaan ge
maakt, doch dat deze terugwerkende kracht 
uiteraard niet kan betekenen, dat de belang
hebbenden alsnog geacht moeten worden 
gedurende het tijdvak, waarover zich de te
rugwerkende kracht uitstrekt, gebonden te 
zijn geweest aan de in het evenbedoelde 
besluit van 5 Mei 1944 vermelde termijn; 

dat derhalve Onze Minister de gemeente
raad terecht in zijn verzoek heeft ontvangen; 

dat de appellanten voorts bezwaar hebben 
tegen de beslissing zelve, omdat de behoeften 
van de openbare school en die der bijzondere 
scholen in de gemeente Egmond-Binnen pa
rallel lopen en daarom beide soorten van 
scholen op één lijn moeten worden gesteld ; 

dat echter uit de overgelegde stukken 
blijkt, dat de openbare school te Egmond
Binnen n;et meer dan 30 leerlingen heeft en 
in een oud, veel onderhoud vergend gebouw 
is gehuisvest, door welke omstandigheden 
het bedrag der kosten per kind aanzienlijk 
afwijkt van het bedrag, dat voor een in nor
male omstandigheden verkerende school in 
die gemeente redelijk is te achten; 

dat derhalve het verzoek van de gemeen
teraad terecht is ingewilligd; 

dat hierbij niet ter zake doet, of de ver
goeding voor de bijzondere scholen voldoende 
is te achten, daar de besturen dezer scholen 
- indien zij meenden, dat dit niet het geval 
is - langs de weg van artikel 55 bis of arti
kel 101ter der Lager-Onderwijswet 1920 ver
hoging hadden kunnen vragen ; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; . 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

:zz April z948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet art. 13). 

Een in 1937 vastgestelde regeling be
treffende het verlenen van tegemoet
koming uit de gemeentekas in de ver
voerkosten van leerplichtige kinderen, 
ingevÓlge welke regeling de tegemoet
koming maximaal f 12.50 per leerling 
bedraagt en slechts wordt verleend, in
dien het belastbaar inkomen der ouders 
niet meer bedraagt dan f 1000, waar
borgt onder de huidige omstandigheden. 
niet een juiste toepassing van art. 13 
der Lager Onderwijswet en dient der
halve bij de beoordeling van de aan
vragen buiten aanmerking te worden 
gelaten. 

Een afstand van 8 à 9 km. is te groot 
om door leerplichtige kinderen onder 
wisselende omstandigheden dagelijks 
tweemaal per rijwiel te worden afge
legd. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Dwingeloo tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 29 Juli 1947, no. 34, 3• afdeling, 
waarbij, met vernietiging van het besluit 
van de appellant van 7 November 1946, no. 
15, is bepaald, dat aan een vijftal ouders, 
wonende te Lheebroek (gemeente Dwingeloo), 
overeenkomstig artikel 13 der Lager-Onder
wijswet 1920, een tegemoetkoming moet wor
den verleend in de kosten, verbonden aan 
het bezoeken door hun leerplichtige kinderen 
Frederik, geboren 28 Februari 1934, Willem, 
geboren 6 December 1937 en Hinderkien, 
geboren 27 Januari 1936, aan J. de Weerd 
te Lheebroek voor zijn leerplichtige kinderen 
Jacob, geboren 21 Februari 1937 en Anton, 
geboren 27 Mei 1939, aan Jan de Weerd te 
Lheebroek voor zijn leerplichtige kinderen 
Janna, geboren II September 1932 en Jacob, 
geboren 13 November 1935 tot het bedrag 
der werkelijke kosten van het vervoer naar 
en van die school, aan Js. Klaassen te Lhee
broekvoorzijnleerplichtigekinderen Aaltje en 
Lammie, geboren 22 Januari 1937, en aan 
A. Kok te Lheebroek voor zijn leerplichtig 
kind Jantje, geboren 30 Juni 1939, ten be
drage van 75 % der werkelijke kosten van 
vervoer naar en van die school, zulks met 
ingang van 25 October 1946 en gedurende 
de tijd, dat de evenvermelde kinderen in de 
leerplichtige leeftijd vallen ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 17 
Maart 1948, N° 280 ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
6 April 1948, No. 35.172, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0 .: dat Gedeputeerde Staten bij hun ge
noemd besluit onder anderen hebben over
wogen, dat de raad der gemeente Dwingeloo 
bij zijn besluit in aanmerking heeft genomen 
de door hem bij besluit van 29 November 
1937 vastgestelde "regeling, betreffende het 
desverlangd verlenen van een tegemoetko
ming uit de gemeentekas in de kosten van 
vervoer, bedoeld in artikel 13 der Lager-On
derwijswet 1920, van leerplichtige kinderen", 
ingevolge welke regeling de tegemoetkoming 
maximaal f 12,50 per kind per jaar bedraagt 
en slechts wordt verleend, indien het belast
baar inkomen van ouders, voogden of ver
zorgers ruet meer bedraagt dan f 1000, vol
gens de laatst bekende aanslag; dat, ook al 
zou kunnen worden aangenomen, dat de raad 
bevoegd zou zijn tot vaststelling van een zo
danige uitvoeringsregeling, deze thans, ge
zien de sedert de vaststelling daarvan plaats 
gehad hebbende zeer aanzienlijke stijging van 
lonen en prijzen, niet meer aan zijn doel be
beantwoordt; dat met name het vasthouden 
aan de inkomengrens van f 1000, onder de 
huidige omstandigheden en zeker indien hier 
bij de aanslag als criterium blijft gelden, tot 
onbillijkheden kan leiden, waardoor geweld 
wordt gedaan aan het aan artikel 13, 20 lid, 
sub g der Lager-Onderwijswet 1920 ten 
grondslag liggende beginsel, dat voor elk ge
val met de financiële draagkracht der be
langhebbenden rekening moet worden ge
houden; dat de raad voorts ten aanzien van 
J. Eisses, Jannes de Weerden Jan de Weerd 
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geen gebruik heeft gemaakt van de in artikel 
2, lid 1 , van meergenoemde regeling neerge
legde bevoegdheid tot afwijking van het in 
artikel 1, lid 1, dier regeling genoemde maxi
mum-bedrag der tegemoetkoming; dat hier
door de verleende steun slechts een zeer ge
ringe tegemoetkoming vormt in de door de 
ouders te maken kosten, en tot deze kosten 
geenszins in redelijke verhouding staat; dat 
het college op grond van het vorenstaande 
van oordeel is, dat door het in aanmerking 
nemen van meergenoemde uitvoeringsrege
ling in de huidige omstandigheden geen juiste 
toepassing van artikel 13 der Lager-Onder
wijswet 1920 is gewaarborgd en dat deze re
geling derhalve bij de beoordeling van de aan
vragen buiten aanmerking dient te worden 
gelaten; dat blijkens een bij de stukken ge
voegde verklaring van de Inspecteur der Di 
recte Belastingen te Meppel van 20 Mei 1947 
het inkomen van J. Eisses voorlopig is be
paald op f 1000, van J s. Klaassen op f 1700, 
van A. Kok op f 1836, van Jannes de Weerd 
op f 1800, en van Jan de Weerd op f 1500, 
terwijl het aantal gezinsleden onderschei
denlijk 9, 6, 6, 8 en 6 bedraagt; dat het col
lege, gelet op de hieruit blijkende geringe fi
nanciële draagkracht van J . Eisses, Jannes 
de Weerd en Jan de Weerd, van oordeel is, 
dat zij niet in staat moeten worden geacht 
een deel van de vervoerskosten hunner kin
deren voor hun rekening te nemen, terwijl 
Js. Klaassen en A. Kok, gelet op hun uit even
genoemde verklaring blijkende draagkracht 
in staat moeten worden geacht een, zij het 
gering deel van de vervoerskosten hunner 
kinderen voor hun rekening te nemen en dat 
dit deel kan worden gesteld op 25%, waar
door een bedrag van f 30,14 ten laste van 
Js. Klaassen blijft en een bedrag van f 26, 
ten laste van A. Kok; dat de wettelijke aan
spraak op de tegemoetkoming eerst ontstaat 
te rekenen van het tijdstip, waarop de aan
vrage daartoe bij de raad is ingediend, i. c. 
op 25 October 1946; 

dat de gemeenteraad van Dwingeloo tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
voorlopige inkomens, zoals die in de overwe
gingen van Gedeputeerde Staten genoemd 
worden, absoluut aan de lage kant zijn te 
achten en vermoedelijk bij definitieve vast
stelling verhoging zul~n ondergaan; dat zon
der bezwaar gebruik kan worden gemaakt 
van rijwielen en geen enkele omstandigheid, 
behoudens zeer ongunstig herfst- en winter
weer, noopt tot het gebruik van een perso
nenauto, althans dat niet aannemelijk is te 
maken of gemaakt is, dat in dit geval kost
baar autovervoer steeds de enig te aanvaar
den uitweg is en hoogstens alleen bij ongun
stig herfst- en winterweer noodzakelijk zou 
kunnen worden; dat daarbij een beroep kan 
worden gedaan op de Koninklijke besluiten 
van 11 April 1925, no. 27 (betreffende Apping
edam) en 10 Juli 1926, no. 57 (betreffende 
Krabbendijke); dat de auto mede gebruikt 
wordt voor particuliere doeleinden en de 
kosten van dit vervoer moeilijk te contro
leren zijn, zodat deze als basis voor vergoe
ding van hetzij de werkelijke kosten, hetzij 
25% dier kosten niet te aanvaarden zijn; dat 
ook overigens het door de gemeente te be
talen aandeel te hoog moet worden geacht 

in verband met de financiële draagkracht: 
der ouders, die in het algemeen tot de flinke · 
boerenstand behoren; dat een geschat onkos
tenbedrag voor autovervoer ad 25 cent per· 
km voor een auto, die in particulier bezit ook 
voor andere diensten gebruikt wordt, stellig 
te hoog geacht moet worden; weshalve de 
raad verzoekt, het besluit van Gedeputeerde· 
Staten te vernietigen; 

0.: dat met Gedeputeerde Staten moet. 
worden geoordeeld, dat de door de raad der 
gemeente Dwingeloo in 1937 vastgestelde 
regeling betreffende het verlenen van tege
moetkominguit de gemeentekas in de vervoer
kosten van leerplichtige kinderen, ingevolge
welke regeling de tegemoetkoming maximaal 
f 12,50 per leerling bedraagt en slechts wordt. 
verleend, indien het belastbaar inkomen der 
ouders niet meer bedraagt dan f 1000, in. 
verband met de sedert de vaststelling van. 
deze verordening opgetreden zeer aan.zien
lijke stijging van lonen en prijzen onder de
huidige omstandigheden niet een juiste toe
passing van artikel 13 der Lager-Onderwijs
wet 1920 waarborgt en derhalve bij de be
oordeling van de aanvragen buiten aanmer
king dient te worden gelaten; 

dat de gemeenteraad van Dwingeloo aan
voert, zich beroepende op Onze besluiten van. 
11 April 1925, no. 27, en 10 Juli 1926, no. 57, 
dat zonder bezwaar, behoudens bij zeer on
gunstig herfst- en winterweer, van rijwielen. 
gebruik gemaakt zou kunnen worden; 

dat echter in de gevallen, waarin door Ons 
bij evenvermelde besluiten een beslissing: 
werd genomen, de scholen op een afstand 
van minder dan 5 km van de woningen der 
schoolkinderen waren gelegen, terwijl in het 
onderhavige geval deze afstand 8 à 9 km be
draagt; 

dat wij dan ook met de bij deze zaak be
trokken organen van het Rijksschooltoe
zicht van mening zijn, dat de laatstgenoemde 
afstand te groot is , om door leerplichtige kin
deren onder wisselende weersomstandighe
den dagelijks tweemaal per rijwiel te worden. 
afgelegd; 

dat op grond van de stukken behoort te
worden aangenomen, dat de inkomens van. 
de in het bestreden besluit vermelde ouders 
sedert de jaren 1944 en 1945 aanzienlijk zijn. 
achteruitgegaan ; 

dat in verband daarmede met Gedepu
teerde Staten moet worden geoordeeld, dat 
de geldelijke omstandigheden van J. Eisses, 
Js de Weerden J de Weerd rechtvaardigen, 
dat de hun te verlenen vergoeding op het 
volle bedrag der werkelijke kosten van ver-• 
voer, wordt bepaald, terwijl ten aanzien van. 
]5 . Klaassen en A . Kok, met het oog op hun 
financiële draagkracht, een vergoeding van. 
7 5 % dezer kosten billijk is te achten; 

dat Gedeputeerde Staten echter ten on
rechte hebben nagelaten, in het bestreden. 
besluit het volle bedrag vast te stellen, het
welk aan ieder der appellanten voor het ver
voer per auto van zijn kinderen vergoed 
dient te worden; 

dat dit bedrag te schatten is, zoais ook. 
door de appellanten bij hun raming der kos
ten is geschied, op 15 cent per km, zodat, ·be
rekend op 10 kinderen, de vergoeding ten. 
hoogste zou kunnen worden vastgesteld op, 
1 ½ cent per kind per km, hetgeen, verrekend 
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naar een aantal schooldagen per jaar van 2 12 
en de afstand van Lheebroek naar de school 
zijnde 9 km, neerkomt op een bedrag van 
f u4148 per k ind per jaar; 

dat op grond van de stukken kan worden 
aangenomen, dat eventuele hogere exploita
tiekosten van de voor het vervoer t e gebrui
ken auto, tengevolge van gebruik voor par
ticul iere doeleinden, bij deze berekening zijn 
uitgeschakeld ; 

dat de appellanten in hun ber oep bij Gede
puteerde Staten als kosten opgegeven h ebben 
f 101,34 ½, zodat er geen aanleiding is een 
hoger bedrag vast t e stellen ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 19 20; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
m et wijziging in zoverre van het best re

den besluit van Gedeputeerde St at en v an 
Drenthe: 1• de vergoeding voor de kinderen 
van J . Eisses, J s. de Weerd en J . de Weerd 
testellenop f 101,34 ½ per jaar en per kind ; 
2 • de vergoed ing voor de k inderen van J s. 
Klaassen en A. Kok te stellen op f 7 6 ,02 
per kind en p er jaar, een en ander ingaa nde 
op de dag, waarop h et verzoek om v ergoeding 
bij de gem eent eraad is ingediend, en gedu
rende de tijd , dat de k inderen in de leerplich
tige leeftijd vallen. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast enz. 

(A. B .) 

13 April 1948 ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wet toelating en uitzetting v . 
vreemdelingen art. 20, W et Nederlan
derschap art. 5). 

Verklaring, dat de wet v. 13 Aug. 
184 9 S. 39 op verzoekster - Neder
landse door geboorte - en haar min
derjarige kinderen niet van toepassing 
is. 

Nu haa r mlcl,n t en tijde van h et hu
welijk als staatloos moet worden be
schouwd, werd zij door haar huwelijk 
een vreemde nationaliteit niet deelach
tig noch kan zij die deelachtig worden. 

Ook haar in het Rijk geboren wettige 
kinderen zijn Nederlanders. 

D e Hooge Raad, enz.; 
Gezien vorenstaand v erzoekschrift van 

Anna Maria N. enz., echtgenote van T. H. 
S., zo voor zich zelf als voor haar minder
jarige kinderen, (adv. Mr. J. W. M. Reu
ser). 

Zom ede de schriftelijke conclusie van den 
Adv.-Generaal Langemeijer, namens den 
Proc.-Generaad, strekkende tot enz. 

0. dat Is komen ..rast te staan dat ver
zoelcster door geboorte is Nederlander, en 
de t e beantwoorden vraag deze is: of zij 
door haar huwelijk met Th. H. S. die Ne
derlandse nationaliteit al dan niet h eeft 
verloren; 

0 . dat ingevolge art. 5 eerste lid der Wet 
van 12 Dec. 1892 S. 268 op h et Nederlan
de rschap en h et ingezet enschap, weliswaar 
de vrouw staande huwelijk den staat van 
haren man volgt, doch de Nederlandse 
vrouw, die m et een vreemdeling huwt, den 
staat van N ederlander zelfstandig zal be-

zitten , indien zij ene vreemde nationaliteit 
niet deelachtig wordt noch kan worden; 

0 . dat niet is gebleken dat verzoeksters 
echtgenoot ten tijde van h et huwelijk een 
bepaalde nationaliteit bezat of thans bezit 
en mitsdien als staatloos moet worden be
schouwd, zodat verzoekster door haar hu
welijk ene vreemde nationaliteit niet deel
achtig werd noch kan worden; 

0. dat het beroep op artikel 20 der Wet 
van 13 Augustus 1849 S. 39 tot regeling 
der toelating en uitzetting van vreemde
lingen derhalve gegrond is, immers krach
tens artikel 2 onder c der bovengenoemde 
Wet van 12 December 1892 S. 268, ook ver
zoeksters in h et Rijk geboren wettige kin
deren Nederlanders zijn; 

Verklaart dat de Wet van 13 Aug. 180 
S. 39 op verzoekster en hare minderjarige 
kinderen van gen e toepassing is. 

Conclusie Adv.-Generaal Langemeijer: 
Het enige te beslissen punt is, of de echt

genoot van verzoekster Tb. H. S. ten tijde 
van hun huwelijk Duitser was of sedert is 
geworden, in welk geval ook verzoekster 
die nationaliteit zou h ebben v erkregen, dan 
wel statenloos was en is geblev en, in welk 
geval v er zoekster haa r voorhuwelijkse Ne
derlandse nationaliteit zou h ebben behouden 
en ook haar kinderen die zouden bezitten. 

Nu is onbetwist, dat ten aanzien van de 
vader van verzoeksters echtgenoot zich 
omstandigheden h ebben voorgedaan, op 
g rond waarvan hij volgens par. 13 j 0

• par. 
21 van het Gesetz über den Erwerb und 
Verlust der Bundes- und Staatsangehörig
keit van 1 Juli 1870, R.G.BI. S 355 de Duit
se nationaliteit zou hebben verloren, waar
in verzoeksters destijds nog minderjarige 
echtgenoot volgens diezelfde wet zou heb
ben gedeeld. 

Daar staat echter tegenover, dat zowel 
die vader als verzoeksters echtgenoot als zij 
zelf in h et tijdvak 1938-1944 in h et bezit 
van Duitse paspoorten zijn geweest, het
geen niet aan h et licht getreden omstan
digheden doet vermoeden, waardoor ge
noemd verlies der Duitse nationaliteit zou 
zijn t egengehouden of ongedaan gemaakt. 

Verzoekster h eeft bij haar verhoor ter 
weerlegging van dit vermoeden aangevoerd, 
dat, althans voor wat haar en haar man 
betreft, die passen ongevraagd zouden zijn 
toegezonden, nadat het gezin op raad van 
Duitse bekenden zich om steun tot Duitse 
instanties in Nederland zou h ebben gewend. 

Gezien de Duitse politiek van versterking 
der banden met het Rijk van "Volksduit
sers" in de jaren kort voor en van de jong
ste oorlog komt mij dit niet onaannemelijk 
VOOIJ. 

Onder die omstandigheden m een ik, hoe
wel op grond van h et gedrag van het gezin 
dit m et wantrouwen beschouwende, dat op 
een oorspronkelijk Nederlandse vrouw geen 
v erdere bewijslast ten aanzien van haar 
Nederlanderschap mag worden gelegd en 
concludeer ik tot inwilliging van het ver
zoek. 

(N. J.) 
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14 April 1948, UITSPRAAK van het Arnb-

tenarenger. Arnhem (Ambtenarenwet 
1929 art. 58, le lid). 

Nietig verklaard h et bij wijze van 
straf verleende ongevraagd eervol ont
slag van een ambtenaar, commies ter 
secretarie, nu vaststaat, dat deze amb
tenaar niet die functie bekleedt, doch 
die van commies le klasse. 

Goedkeuring door hoger gezag van 
de geldigheid van een bevorderingsbe
sluit is niet nodig. 

V., voorheen wonende te T., thans te A., 
tegen: 

Burgemeester en Wethouders der gemeen
te T., als verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, 
in rechte: 
0. dat thans moet worden onderzocht, 

-0f het aangevallen besluit feitelijk of rech
tens in strijd is met de toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften - zijnde 
van de tweede g rond, waarop h et beroep 
zou kunnen steunen, t e weten misbruik 
van bevoegdh eid, niets gebleken; 

0. dat te dien aanzien door klager twee 
punten zijn naar voren gebracht, n.l. dat 
klager door een ontslag als commies ter 
gemeente-secretarie m et de persoonlijke 
titel van hoofdcommies niet wordt getrof
fen, omdat hij niet die functie bekleedt, 
doch de rang van commies le klasse ter 
secretarie met de persoonlijke titel van 
hoofdcommies, en dat in strijd met het 
Ambtenarenreglement ongevraagd eervol 
ontslag met ingang van 1 Juli 1947 is ver
leend, daar deze straf eerst ten uitvoer kan 
worden gelegd nadat in beroep de uitspraak 
onherroepelijk is geworden; 

O. wat het eerste punt betreft, dat, al is 
hieromtrent geen uitdrukkelijke bepaling in 
het Ambtenarenreglement der gemeente T. 
opgenomen, h et van zelf spreekt, dat een 
ontslag slechts geldig kan worden verleend 
uit de functie, in welke de betrokken amb
t enaar (laatstelijk) is aangesteld; 

0. dat deze functie in het onderhavige 
geval was die van commies le klasse; 

dat toch uit de stukken en h et verhan
delde ter t erechtzitting wel duidelijk is ge
worden, dat Burgemeester en Wethouders 
van T. in een vergadering van hun college 
vóór 9 Februari 1946 tot bevordering van 
klager in die rang met ingang van 1 Jan. 
1946 hebben besloten; dat zij hem van deze 
datum af het voor die rang door h en be
paalde salaris geregeld hebben doen uitbe
talen; dat zij h em m et vermelding van die 
rang bij hun besluit van 21 F ebruari 1946, 
No. 57, de persoonlijke titel hebben ver-
1eend van hoofdcommies ter secretarie; 
dat noch door verweerders is gesteld, noch 
van elders is gebleken, dat bij de bevorde
ring in kwestie enige voorwaarde gesteld 
of enig voorbehoud gemaakt is; 

dat goedkeuring van hoger gezag voor 
de geldigheid van h et bevorderingsbesluit 

ook niet nodig was; dat voor zover met de 
schriftelijke formulering en de uitreiking 
aan klager van dit besluit door verweer
ders gewacht is op antwoord van Gedepu
teerde Staten der provincie G. op de brief 
van 9 Februari 1946, le Afdeling No. 372'45, 
- waarbij Burgemeester en Wethouders 
vragen te mogen vernemen, dat er bij Ge
deputeerde Staten noch bij de Regering be
zwaar bestond o.a. t egen de instelling van 
de rang "commies le klasse" voor de Chef 
van de Afdeling Algemene Zaken - daar
aan niet de betekenis kan worden gehecht, 
dat Burgemeester en Wethouders de be
trokken besluiten slechts voorwaardelijk 
h ebben genomen; dat echter zelfs indien 
verweerders zouden bedoeld hebben, dat · 
hun besluiten eerst perfect zouden zijn door 
een verklaring van "geen bezwaar" bij het 
hoger gezag, deze voltooidh eid was bereikt 
op het ogenblik, waarop Gedeputeerde Sta~ 
ten voornoemd besloten tot hun brief, dd. 
22 October 1946, No. 4, aan verweerders, 
luidende: 

22 October 1946, nr. 4 . 
.,Bestuur der Gemeenten. 
.,Personeel der Secretarie gemeente T. 
.,Bericht op schrijven, dd. 18 Juli 1946, 

le Afd. nr. 392/1945. 
"Naar aanleiding van Uw n evenvermeld 

schrijven, berichten wij U, mede namens 
de Ministers van Binnenlandsche Zaken en 
van Financiën, dat geen bezwaar bestaat 
t egen opheffing van de functie van con
troleur der gemeentebelastingen en de in
stelling van den rang "commies le klasse" 
voor de Chefs van de afdeelingen "Alge
m eene Zaken" en "I<'inanciën en Onder
wijs" tegen een wedde van f 2500-f 3500. 

"De Minister van Binnenlandsche Zaken 
maakt hierbij echter het voorbehoud, dat 
de rang van hoofdcommies niet vervuld 
wordt. 

,.De Gedep. Staten der provincie G.". 
0 . dat klager hierm ede sedert 1 Januari 

1946 mitsdien was commies le klasse en 
een ontslag uit een andere - niet m eer 
door h em beklede - functie nietig moet 
worden geacht; 

0. dat, de eerste nietigheidsgrond aan
vaard zijnde, het v erder geen zin heeft het 
oordeel van h et Ambtenarengerecht te be
palen omtrent de in h et tweede punt aan
gevoerde nietigheidsgrond, alsmede om
trent de vraag of de opgelegde straf aan de 
gepleegde overtreding evenredig is; 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep gegrtmd. 
Verklaart nietig het besluit van Burge

meester en Wethouders der Gemeente T., 
d.d. 1 Juli 1947, no. 2 I/3919. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A.B.) 
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14 .April 1948. UITSPRAAK van h et Amb
tenarenger. Arnhem. (Ambtenarenwet 
1929 art. 116). . 

Nietig ve rklaard een besluit, tot ver
r ek ening van aan klager " t e v eel 
betaald salaris", op grond, dat afge
·zien wordt van een voorgenom en be
vordering , nu uit de gedingstukken 
blijkt, dat klager inderdaad de hogere 
functie h eeft bekleed en dat aan het 
voornem en uitvoering is gegeven. 

V" voorheen won e1).de t e T., thans t e A., 
als klager, 

t egen: . 
B. en W . der gem eente 'l'. , a ls v erweerders. 

H et Ambtenarengerecht, 
Ten aanzien der feiten: 
0. dat B. en W . der Gem eente T. bij 

brief van 16 Juli 1947, 2e Afdeling, No. 
4237, aan V. t e T. h ebben g eschreven : 

.,Naar aanleiding van U w m ondeling ver
zoek om inlicbtingen delen wij U m ede, dat 
Uw pensioeng rondslag als commies ter 
s ecr etarie bedraag t f 3701 en als ambtenaar 
va n de Burgerlijke Stand f 54, dus totaal 
f 37fi5 . 

"Van Uw voorgenomen bevordering 
(hebben wij afgezien lees : ) van commies 
tot commies le klasse h ebben wij afgezien. 
Het sinds 1 Januari van vorig jaar t eveel 
b etaalde salaris is onlangs verrekend m et 
de U nog toekomende opbou wtoelage. 

,.Van de gelegenheid maken wij gebruik 
U m ede te delen , dat wij h ebben besloten 
met ingang van 1 Juli j.l. (datum van ont
slag ) bij een eventueel door U in t e stellen 
b eroep t egen h et ontslagbesluit zoveel op 
h et alsdan door t e betalen salaris in t e 
houden als de w et toelaat, zijnde ¼ van de 
eerste f 2000 en 1/3 van h et meerdere, in 
totaal f 1286.17. In het bedoelde geval zal 
dan worden doorbetaald f 4358.5 0 
f 1286.17 = f 3072.23 per jaar of f 256.02 
p er maand berek end. 

., Tot deze inhouding is m ede beslot en , 
omdat U - wanneer U in hoger beroep in 
h et ongelijk wordt gesteld - v erplicht bent 
h et na 1 Juli j.l. doorbetaalde salaris aan 
d e gem eente t e r estituer en"; 

P ost alia: 
I n rechte : 
0 . dat is na t e gaan, vooreer s t of ver

weerders h ebben geha ndeld of besloten, fei
t elijk: of r echtens in strijd m et toepasselijke 
algem een v erbindende voorschriften , en in 
de tweede plaats, of er enige détournem ent 
d e pouvoir h eeft plaats gehad ; 

0. wa t h et eerste betreft, dat van sch en
ding van r echtsregels door klager niet is 
g er ept en ook ambtshalve daarvan niet is 
geblek en, doch w el een der strijdpunten 
tussen partijen - h et belangrijkste - Is, 
of niet feitelijk in strijd is gehandeld m et 
artikel 116 der Ambtenaren wet 1929 om
trent inhouding en de artikelen 1461 e.v. 
B. W. omtrent vergelijking van schuld, 
ooordien verweerde rs als t e veel betaald 
salaris h ebben aangem erkt, wat inderdaad 

L. 1948 

verschuldigd salaris was, omdat klager in 
werkelijkheid va~ 1 Januari 1946 af de 
rang h eeft bekl ted van commies l e klasse 
ter gem eente-secretarie van Tiel ; , 

O. da t t e dien aanzien uit de stukken E)n 
de mondelinge behandeling ]:)lijkt, d11,t ver
w eerders bij brief va n 9 F ebruari 1946, le 
Afd. No. 37 2/45 aan Gedeputeerde Staten 
der provincie G. onder m eer hsbbE)n ge
vraagd, . te m ogen v ernemen, dat er bij Ge
deputeerde Staten, n och bij de R egering, 
bezwaar bestond t egen de instelling voor 
klager en een ander e functionaresse van 
de rang van commies l e klasse, waarbij de 
bevordering van die 2 person en gerekend 
van 1 Januari 1946 a f zou moet en ingaan ; 
dat door Burgem eester en W ethouders t er
stond m et ingang van laatstgenoemde da
tum een aanvang is g emaakt m et uitbeta
ling a a n klager van h et door Burgemeester 
en W ethou<}ers voor· de nieuwe rang vast
gestelde salaris en deze betaling r egelmatig 
is voortgezet t ot October 1946 ; dat •Burge
m eester en W ethouders in hun b esluit van 
21 F ebruari 1946, N o. 57, waarbij zij aan 
klager de persoonlijke titel h ebben ver
leend van hoofdcommies t er secretarie, als 
zijn rang h ebben v ermeld "commies le 
klasse" ; 

0. dat onder deze omstandigheden moet 
worden aangenomen, dat Burgemeester en 
W ethouders niet slechts h et voornem en 
h ebben gehad, klager t e bevorderen, maar 
die bevordering inderdaad hebben v erricht, 
t enzij uit de notulen van hun College blijkt 
van h et t egendeel. of van enige gestelde 
voorwaarde, of gemaakt voorbeh oud, doch 
dat h et Ambtenarengerecht niet in de ge
legenheid is gesteld van de notulen, of wat 
daa rvoor zou moet en gelden , k ennis t e ne
m en; 

0. dat in ieder geva l, nu op zich zelf 
goedkeuring door een h oger gezag van de 
bevordering en va n de daarmede verbon
den regeling niet v er eist was, h et enige 
wa t a ls belemmering voor h et perfect wor
den van verweerders besluiten in deze zou 
kunnen beschouwd worden, zijndf' h f' t ont
brek en van de v erklaring van "geen be
zwaar", door R egering en Gedeputeerde 
Staten , is opgeh ev en door de brie~ van 
laats tgenoemd College, dd. 22 October 1946, 
No. 4, aan v erweerder s luidende: (Zie deze 
brief in de uitspraak 1948/15 van h et zelt'de 
gerecht hiervor en afgedrukt). 

0 . dat klager mitsdien van 1 Januari 
1946 af wa s commies l e klasse en v erweer
ders niet zonder meer k onden t erugk omen 
op hun "voorne m e n" om h e m zulks te 1na
k en ; 

0. dat het ontbrek en va n een schriftelijk 
stu k , aan klager uitgereikt, waarin zijn 
benoeming en bevor dering zoude zijn ge
formuleerd, aa n de geldig h eid van een en 
ander niet in de w eg sta.at ; dat h et Amb
tena renreglem ent der gem eente T . h et op
ma k en en uitreiken van zulk een stuk niet 
voorschrijft; 

0. dat de v errekening, zoals die in de 
bestreden brief van v erweerders is aan ge-

IO 
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geven, dientengevolge ten onrechte Is ge
schied, daar klager de verrekende bedragen 
niet als "te veel betaald salaris" schuldig 
was; dat het desbetreffende besluit mits
dien nie~ In !'"tand kan blijven; 

0. dal. .vat betreft misbruik van bevoegd
heid niets te berde is gebracht, dat de voor
onderstelling daarvan zou kunnen wet.tl
gen; dat indien er salaris terug te vorderen 
ware geweest van klager, de v errekening
van die vordering met elke schuld van de 
gemeente aan klager gemotiveerd zou we
zen; 

Rech tdoende : 
Verklaart het beroep gegrond. 
Verklaart nietig het besluit van Burge

meester en Wethouders van T . d.d. 16 Juli 
1947, 2e Afd. No. 4237, tot verrekening van 
aan klager L. H. M. V. t e veel betaald sa
laris alsmede die verrekening zelve. 

Verstaat, dat klager m et Ingang van 1 
Januari 1946 de functie heeft bekleed van 
commies le klasse ter secretarie der Ge
meente T. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

15 April 1948. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Groningen. (Algemeen 
Rijksambtenarenreglement art. 96). 

De reorganisatie van het Directoraat
Generaal voor bijzondere rechtspleging 
levert i.c. op verandering in de Inrich
ting van het dienstvak. 

De redelijkheid brengt mede onder 
"voor pensioen geldige dienstjaren", als 
bedoeld in het 2e lid van art. 96 a.r.a.r., 
ook te begrijpen dienstjaren, welke met 
pensioen vergolden worden krachtens 
een andere wet dan de Pensioenwet 
1922. 

M. H. E. Nolthenius de Man, Commissa
ris van Rijkspolitie le klasse, wonende te 
Amsterdam, klager, 

tegen: 
de Minister van Justitie, vertegenwoordi
gende Hare Majesteit de Koningin, ver
weHder. 

Het Ambtenarengerecht, 
îVat aangaat de feiten van het twi.stgeding : 
0. dat klager, tot dan Commissaris van 

Rijkspolitie, bij Koninklijk Besluit dd. 28 
Augustus 1946, op de voordracht van de 
Minister van Justitie van 7 Mei 1946, Af
deling Politie Bureau Kabinet nr. 1111/46 
en gelet op het Politiebesluit 1945, de Ver
ordening B ezoldiging Politie 1943, alsmede 
op het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment, met ingang van de dagtekening van 
dat besluit is benoemd tot Commissaris van 
Rijkspolitie l e klasse in vaste dienst ter 
standplaats Leeuwarden; 

0. dat klager bij Koninklijk Besluit dd. 
12 September 1947, op de voordracht van 
de Minister van Justitie van 16 Augustus 
1947, Afdeling Politie Bureau Kabinet nr. 
3017 en gelet op artikel 96 van het Alge-

meen Rijksambtenarenreglement alsmede 
op het Politiebesluit 1945, met ingang van 
15 November 1947 wegens veranderi,ng in 
de inrichting van het dienstvak waarbij hij 
werkzaam is, eervol ontslag is verleend uit 
de dienst als Commissaris van Rijkspolitie 
le klasse in vaste dienst ter standplaats 
Leeuwarden; . 

O. dat klager tegen laatstbedoeld besluit 
tijdig in beroep is gekomen bij het Ambte
narengerecht te Amsterdam en op bij 
klaagschrift aangevoerde gronden heeft 
verzocht dat besluit te willen nietig ver
klaren; 

0. dat de Voorzitter van het Ambtenaren
gerecht te Amsterdam vervolgens voren
bedoeld klaagschrift aan de Voorzitter van 
dit Gerecht h eeft doorgezonden, zijnde naar 
zijn oordeel slechts dit Gerecht bevoegd tot 
behandeling van het door dat klaagschrift 
aanhangig gemaakte twistgeding; 

0. dat verweerder vervolgens van contra
memorie heeft gediend en het geding is be
handeld ter openbare terechtzittingen van 
dit Gerecht te L eeuwarden op 19 Maart 
1948 en 1 April 1948; 

In rechte: 
0. dat klager h eeft gemeend, dat in deze 

het Ambtenarengerecht te Amsterdam be
voegd zou zijn, omdat hij, vanaf 1 Juli 1947 
ontheven van zijn functie van Hoofd van 
Inspectie der Politieke Recherche in het 
ressort Groningen, Friesland en Drenthe. 
t er standplaats Leeuwarden, sindsdien niet 
meer een vaste standplaats zou hebben ge
had; 

0. dat klager echter bij Koninklijk Be
sluit van 28 Augustus 1946 is benoemd tot 
Commissaris van Rijkspolitie le klasse in 
vaste dienst ter standplaats Leeuwarden, 
klager thans juist in beroep Is gekomen te
gen een besluit, waarbij hem uit die dienst 
eervol ontslag is verleend en een eventuele 
nietig verklaring tot gevolg heeft, dat kla
ger g~acht moet worden zijn betrekking en 
zijn standplaats te Leeuwarden nimmer te 
hebben verloren, zodat dit Gerecht bevoegd 
is van h et onderhavige geding kennis te 
nemen; 

0. voorts, dat klager bij het bestreden 
besluit m et toepassing van artikel 96 van 
het Algemeen Rljksambtenarenreglement 
eervol ontslag is verleend uit de dienst als 
Commissaris van Rijkspolitie le klasse in 
vaste dienst tot standplaats Leeuwarden 
wegens verandering in de inrichting van 
het dienstvak, waarbij hij werkzaam was; 

0. dat als dienstvak, waarbij klager laat
stelijk werkzaam was, is aan te merken 
het Directoraat-Generaal voor Bijzondere 
R echtspleging, zijnde dat Directoraat-Ge
neraal het met een eigen taak bedoelde ad
ministratief-zelfstandige onderdeel van het 
Departement van .Justitie, waarbij klager 
als Commissaris van Rijkspolitie le klasse 
de functie van Hoofd van Inspectie der 
Politieke Recherche vervulde; 

0. dat het voorts duidelijk is dat klager 
bij het bestreden besluit ontslag is ver
leend in verband m et een voorgenomen 11-
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quidatie van meergenoemd Directoraat-Ge
neraal, die in een van haar stadia o.m. leid
de tot concentratie van de verschillende 
(gewestelijke) Inspecties in één Inspectie 
voor het gehele land en tot de opheffing 
van de Inspectie der Politieke Recherche 
in h et ressort Groningen, Friesland en 
Drenthe; 

0. dat hiermee intussen nog niet is uit
gemaakt, dat ook klagers betrekking, in de 
zin van artikel 96, lid 1, van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement, is opgeheven, 
zijnde de beantwoording van de vraag daar
naar afhankelijk van wat als klagers be
trekking moet worden aangemerkt, en ver
weerder in ieder geval blijkbaar gemeend 
heeft, nu in den lande nog één Inspectie 
bleef bestaan, klager niet wegens opheffing 
zijner betrekking te moeten ontslaan, doch 
wegens verandering in de inrichting van 
het dienstvak, waarbij hij werkzaam was; 

0. dat dit Gerecht de vraag of verweer
der klager had kunnen ontslaan wegens 
opheffing zijner betrekking kan voorbij
gaan, nu verweerder zelf een andere grond 
voor het verleende <'ntslag heeft aange
voerd en die aangevoerde grond op zich 
zelf niet onjuist is, ook niet wanneer men 
van mening zou kunnen zijn, dat in casu 
de verandering in de inrichting van het 
dienstvak de opheffing van klagers betrek
king in de zin van meerbedoeld artikel 96, 
lid 1 - dan t e verstaan als opheffing van 
de betrekking van Inspecteur der Politieke 
Recherche in een bepaald ressort - impli
ceerde; 

0. dat het Gerecht die vraag des te eer
der kan voorbijgaan, nu het van oordeel is, 
dat klager het bij het bestreden besluit ge
geven ontslag is gegeven met juiste toepas
sing ook van artikel 96, lid 2, van het Al
gemeen Rijksambtenarenreglement; 

dat toch wel de gemachtigde van klager 
heeft aangevoerd, dat klager niet 35 of 
meer voor pensioen geldige dien'stjaren zou 
hebben, nu bij die niet heeft als ambtenaar 
in de zin van het Algemeen Rijksambtena
renreglem ent, maar het Gerecht met de 
Centrale Raad van B eroep, welks opvatting 
bleek uit een uitspraak van 7 Februari 
1935, A. B. 1935, bi. 316, van oordeel is, dat 
de r edelijkheid medebrengt onder "voor 
pensioen geldige dienstjaren" ook t e begrij
pen dienstjaren, welke met pensioen ver
golden worden krachtens een a ndere wet 
dan de Pensioenwet 1922; 

0. dat de gemachtigde van klager nog 
ter terechtzitting heeft betoogd, dat klager 
slechts langs de weg van detachering bij 
het Directoraat-Generaal voor Bijzondere 
Rechtspleging zou zijn tewerkgesteld en 
die gemachtigde daaraan de conclusie ver
bonden h eeft , dat klager dus niet als Com
missaris van Rijkspolitie le klasse ontslag 
had kunnen zijn verleend, als bij het be
streden besluit is geschied, maar h et Ge
recht die gemachtigde in dat betoog niet 
kan volgen; 

dat toch klager bij Koninklijk Besluit is 
benoemd tot Commissaris van Rijkspolitie 

le klasse ter standplaats Leeuwarden, 
zulks juist om hem te belasten met de 
functie van Hoofd van Inspectie der Poli
tieke Recherche in het ressort Groningen. 
Friesland en Drenthe, en op 28 Augustus 
1946 - de datum van het benoemingsbe
sluit, klager betreffende - voor een deta
chering van klager geen plaats was, omdat 
klager, die voordien in feite geenerlei func
tie vervulde, niet van enig ambt behoefde 
te worden "losgemaakt" om een functie 
a ls Hoofd van Inspectie der Politieke Re
cherche te kunnen bekleden; 

0. tenslotte nog, dat ook wanneer ver
weerder in zijn schrijven aan klager dd. 1 
Juli 1947 ten onrechte zou hebben gesteld, 
dat klager voordien enige betrekkingen bij 
het corps Rijkspolitie zouden zijn aangebo
den, die hij, klager, destijds gemeend zou 
hebben niet te kunnen accepteren, daar
mede toch niet is aangetoond, dat de Kroon 
bij het nemen van het bestreden besluit 
van Haar bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik zou hebben gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven, kunnende de bij dat besluit aange
voerde grond het daarbij gegeven ontslag 
ten volle motiveren. nu inderdaad een ver
andering in de inrichting van het dienst
vak plaats vond: 

0. dat ook niet op andere wijze gebleken 
is, dat het bestreden besluit feitelijk of 
rechtens m et de toepasselijke algemeen 
verbindende voorschriften zou strijden. 
noch ook dat bij het nemen daarvan de 
Kroon van Haar bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik zou hebben gemaakt dan 
tot de doeleinden, waarvoor die bevoegd
h eid is gegeven, zodat h et beroep onge
grond behoort te worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep ongegrond. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 

16 April 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Armenwet art. 65). 

H et voorschrift van art. 65, derde lid, 
Juncto 67, tweede lid is uit h et oogpunt 
voor het belang voor de betrokkenen 
van zo wezenlijken aard, dat het ge
acht moet worden op straffe van nie
tigheid te zijn gesteld. 

Het voorschrift van art. 65, 2e lid, 
Armenwet kan niet geacht worden op 
straffe van nietigheid te zijn gegeven. 

VERZOEKSCHRIF'T. 

Geeft eerbiedig te kennen, 
Het Bestuur van de Gemeentelijke Dienst 

voor Sociale Belangen, gevestigd te 's-Gra
venhage, Instelling als bedoeld bij art. 2, 
sub 1, letter a der Armenwet, (adv. Mr. L . 
S. W. van Straaten) ; 

dat door de Dienst voor Sociale Belangen 
te 's-Gravenhage ten behoeve van de arm
lastige L. Schuthof, echtgenote van J. L. 
Korthuis, eerder weduwe van J. Eigeman, 
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wonende te 's-Gravenhage, gedurende het 
tijdvak van 26 Mei 1946 tot en met 5 April 
1947. in de vorm van geldelijke ondersteu
ning m et f 29 per week, kosten van arm
v erzorging zijn gemaakt; 

dat de zoon van de ondersteunde, J . Eige
man, in staat wordt geacht vanaf 9 
Juni 1946 een bedrag ad f 7 per week te 
restitueren, zodat hij over het tijdvak van 
9 Juni 1946 tot en met 5 April 1947 ( 43 we
ken) totaal moet restitueren f 301; 
· ·dat requestrant - overeenkomstig art. 
64, lid 1 ,sub 1 ° der Armenwet - zich heeft 
gewend tot de Kantonrechter te 's-Graven
hage met verzoek ten laste van voornoemde 
J . Eigeman te beschikken, dat door hen, die 
loon of andere periodieke inkomsten aan 
J. Eigeman voormeld verschuldigd zijn of 
worden, aan de Gemeentelijke Dienst voor 
Sociale Belangen te 's-Gravenhage zal wor
den uitgekeerd een·bedrag van f 7 per week, 
zolang totdat de som van f 301 zal zijn vol
daan; 

dat de Kantonrechter op 30 September 
1947 beschikkende het bedrag, dat moet 
worden ingehouden en aan r equestrant uit
gekeerd heeft vastgesteld op f 1.50 per week, 
totdat h et totaal verschuldigde bedrag van 
f 258 zal zijn aangezuiverd; 

dat J. Eigeman tegen deze beschikking 
hoger beroep heeft ingesteld, hetgeen aan 
requestrant is medegedeeld door de Griffier 
van de Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage bij 
briefkaart gedateerd 19 November 1947, die 
luidt: 

's-Gravenhage, 19 November 1947. 
Betreft request no. 47/563 t .n .v. J. Eigeman. 

Bij beschikking van de Kantonrechter te 
's-Gravenhage dd. 30 September 1947 is 
voornoemde Eigeman veroordeeld t .b.v. Uw 
Dienst. 

Mr. Paets tot Gansoyen is van deze be
schikking in appèl gekomen. In verband 
hiermede verzoek ik U een gemachtigde aan 
te wijzen, die Woensdag 10 December a.s. 
10.15 uur ter Raadkamer van de Eerste K:i.
mer van deze Rechtbank zal verschijnen 
voor h et geven van nadere inlichtingen. 

De griffier l e kamer, 
(get.) J. M. Polak, 

welke briefkaart hierbij wordt overgelegd; 
dat bij deze briefkaart niet was gevoegd 

een afschrift van het verzoek van de appel
lant, en requestrant ook ·niet eerder, of later 
zulk een afschrift heeft gekregen; 

dat de Rechtbank, nadat op 10 December 
1947 een gemachtigde van requestrant in 
raadkamer was verschenen, bij beschikking 
van 22 December 1947 de beschikking van 
de Kantonrechter, waarvan beroep heeft 
vernietigd en het oorspronkelijk verzoek 
van r eq uestran t heeft afgewezen; 

dat de Rechtbank bij de behandeling van 
voornoemd appèl-request van J . Eigeman 
heeft geschonden, althans verkeerd toege
past de artt. 63, 64, 65, 66, 67 der Armenwet, 
162, 376, 378 B . W., art. 48 Rv., weshalve re
questrant tegen hare beschikkiI).g beroep 
in cassatie instelt. 

Immers: 

1 °. Ten onrechte is verzuimd aan re
questrant te zenden een afschrift van het 
verzoek van de appellant. Dit is een ver
zuim, waardoor requestrants belangen bij 
zijn verweer tegen h et verzoek in appèl, zijn 
geschaad, omdat requestrant, onkundig van 
de aan dat verzoek ten grondslag gestelde 
posita en motivering van het hoger beroep, 
niet tijdig een onderzoelc naar de gestelde 
feiten heeft kunnen doen en dus niet be
hoorlijk, overeenkomstig het wettelijk voor
schrift, in staat is gesteld zijn verweer te 
voeren. 

2°. T en onrechte is verzuimd partijen 
ten verhore op te roepen tegen een dag niet 
later dan 14 dagen na ontvangst van het 
verzoek in appèl van appellant. Het appèl
request is blijkens de overgelegde briefkaart 
ingediend vóór of op 19 November 1947, ter
wijl er geen oproep heeft plaats gehad tegen 
een dag vóór 5 December 1947, zijnde de 
dag, waartegen requestrant werd opgeroe
pen voor het "geven van nadere inlichtin
gen" de l0e December 1947. 

De beschikkin1; der Rechtbank dd. 22 De
cember 1947 rept niet van een verhoor· van 
partijen. 

3°. De Rechtbank overweegt in haar be
schikking, dat in de eerste plaats de man 
voor zijn vrouw moet zorgen. Art. 64 der 
Armenwet geeft sub 3° verhaal voor kos
ten van armverzorging tot de grens van hun 
wettelijke onderhoudsplicht op hen, die in
gevolge de wet tot onderhoud van de onder
steunde verplicht zijn, onder dezen de echt- · 
genoot en de echtgenote begrepen. 

Hier wordt ten aanzien van verhaal van 
kosten van armenverzorging de echtge
no ( o) t( e) gelijk gesteld met de overige tot 
het geven van onderhoud verplichte bloed
en aanverwanten van de ondersteunde. 

De overweging der Rechtbank h ier ge
noemd, is in strijd met dit artikel. 

Weshalve r equestrant zich wendt tot Uwe 
Hoge Raad met het eerbiedig verzoek voor
noemde beschikking van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage van 22 December 1947 te 
vernietigen, met zodanige verdere u it
spraak, als Uwe Hoge Raad zal menen te 
behoren. 

VERWEERSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig te kennen J. Eigeman, 
enz. (adv. Mr. J. W. M. Reuser); 

dat enz.; 
(ad 1). a. dat indien al verzuimd is door 

de Griffier van de Rechtbank, bij de oproe
ping een afschrift te voegen van het beroep
schrift, daarna het Bestuur voornoemd de 
Griffier alsnog een afschrift van het beroep-
schrift had kunnen worden gevraagd, c.q. 
ter zitting van de R echtbank in raadkamer 
aanhouding had kunnen verzoeken; dat een 
en ander zijdens h et Bestuur niet is ge
schied, althans niet gesteld; dat evenwel 
aldus het Bestuur het aan zichzelve te wij
ten heeft, indien het zich niet goed had kun
nen verweren; 

b. dat voorts art. 65 lid 3 van de Armen-
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wet niet is voorg€schreven op straffe van 
nietigheid; 

c. dat dit voorschrift is gegeven in het 
belang van de justiciabelen; dat i. c. noch 
het Bestuur (zoals hierboven is gesteld) 
noch verweerder door niet-naleving in hun 
belangen zijn benadeeld; 

(ad 2). a. dat, indien al het verhoor van 
partijen niet binnen de in art. 65 lid 3 Ar
menwet voorgeschreven termijn is geschied, 
het Bestuur zich daarover allerminst kan 
beklagen, daar immers het Bestuur juist 
terneer tijd had om inzage van het beroep
schrift te vragen; 

b. dat voorts art. 65 lid 3 van de Armen
wet niet is voorgeschreven op straffe van 
nietigheid; · 

c. dat dit voorschrift is gegeven in het 
belang van de justiciabelen; dat i.c. noch 
het Bestuur (zoals hierboven is gesteld) 
noch verweerder door niet naleving in hun 
belangen zijn benadeeld ; 

d. dat niet wettelijk is voorgeschreven 
dat de Rechtbank in hare beschikking mel
ding maakt van het verhoor van partijen; 

(ad 3). a. dat het Bestuur, door te bestri.i
den, dat in de eerste plaats de man voor zijn 
vrouw moet zorgen, ingaat tegen de grond
slagen van de samenleving en door deze 
stelling de poorten opent voor tal van kla
gers die van hun echtgenoot of echtgenote 
in feite niet voldoende onderhoud ontvan
gen; 

b. dat de wettelijke onderhoudsplicht, 
waarnaar art. 63 verwijst, allereerst rust 0p 
de man (B. W. art. 162), en de regels van 
B. W. art. 376 e.v. slechts subsidiair gelden; 

Weshalve gerequestreerde verzoekt het 
ingestelde beroep te verwerpen! 

Conclusie van den Proc.-Gen. Berger: 
0. dat de grieven onder 1 ° en 2° van het 

voorgedragen middel van cassatie feitelijke 
grondslag missen, aangezien van de daar
bij gestelde verzuimen niet blijkt uit enig 
stuk, waarvan de Hooge Raad kennis 
neemt; 

dat overigens tegen die ver zuimen, zo zij 
al mochten h ebben plaats gevonden, geen 
nietigheid is bedreigd en niet kan worden 
aangenomen, dat ook zonder uitdrukkelijke 
bedreiging met nietigheid een beschikking, 
zonder inachtneming van de bedoelde for
maliteiten gegeven, noodzakelijk nietig 
zoude zijn (v.g. H. R. 28 Aug. 1925 W. 
11443, N. J. 25-1123), t erwijl n ergens is 
voorgeschreven, dat van een plaats gehad 
hebbend verhoor van partijen in 's r ech
ters beschikking melding moet worden ge
maakt : 

0. dat de grief onder 3° van het middel 
niet tot cassatie kan leiden, daar, al moge 
er geen volgorde tussen de verschillende 
onderhoudsplichtigen zijn bepaald, de on
derhoudsplicht van de man tegenover zijne 
vrouw, als onmiddellijk gevolg van het hu
welijk en van de daardoor geschapen in
nige betrekking tussen de (lchtgenoten in 
de artt. 158 en 162 B. W. voorzien, vóór 
alle andere in aanmerking behoort te ko-

men (v.g. Minkenhof, Onderhoudsplicht 
Ac. Pr. Amst. 1933 bi. 53; Diephuis V bi. 
225/6; Demolombe éd. Brux. II p. 229, no. 
34; Baudry-Lacantinerie, 2e éd. II no. 
2045; Aubry-Rau IX par. 553, p. 159, nt. 
12, VII par. 470, p. 19 192); 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. met betrekking tot het voorgestelde 

middel van cassatie: 
dat het voorschrift van art. 65, derde lid, 

juncto 67, tweede lid, van de Armenwet •
de Rechtbank verplichtende bij de oproe
pingen ten verhore, uitgezonderd de oproe
ping van den verzoeker, een afschrift van 
het verzoek bij te voegen -, over het ver
zuim van welk Yoorschrift het middel onder 
1 ° klaagt, uit het oogpunt van het belang 
van de betrokkenen is van zo wezenUjken 
aard, dat het geacht moet worden op straffe 
van nietigheid te zijn gesteld ; 

dat van het verzuim te dezen blijkt uit 
het door verzoeker overgelegd stuk - de 
briefkaart van oproeping-, zodat ingevolge 
het slot van art. 409 juncto art. 428 Rv. de 
Hooge Raad van de grief kan kennis ne
men; 

dat deze echter niet tot cassatie kan lei
den, omdat valt aan te nemen, dat de in het 
belang van den betrokkene gestelde nietig
heid door den rechter niet kan worden toe
gepast, indien de betrokkene, op de oproe
ping verschenen, daarop niet een beroep 
heeft gedaan, en zodanig beroep te dezen 
is gesteld noch gebleken; 

dat het voorschrift van art. 65, tweede lid, 
juncto art. 67, tweede lid, van de Armenwet 
- dat de oproeping moet geschieden tegen 
een dag, niet later dan veertien dagen na 
ontvangst van het verzoek-, over verzuim 
waarvan het middel onder 2° klaagt, niet 
geacht kan worden op straffe van nietig
heid te zijn gegeven; 

dat mitsdien ook het middel onder 2° niet 
tot cassatie kan leiden, en hetzelfde geldt 
van het middel onder 3°; 

dat toch, gelijk tegenover de onderhouds
plichtigen, genoemd in art. 376 en volgende 
B. W., door een vrouw geen aanspraak op 
onderhoud kan worden gemaakt, voorzover 
haar man in staat is haar overeenkomstig 
art. 162 het nodige te verschaffen, zo ook 
van verhaal van steun, welke, gelijk in het 
onderhavige geval, aan een vrouw tijdens 
haar huwelijk is verleend, op de evenbe
doelde onderhoudsplichtigen slechts sprake 
kan zijn, voorzover dit verhaal niet op den 
man kan worden uitgeoefend; 

dat het tegendeel niet volgt uit de door 
verzoeker in cassatie aangehaalde zinsnede 
van art. 63, eerste lid onder 3°, der Armen
wet, nu blijkens de geschiedenis de vermel
ding van de echtgenoten daarin slechts is 
opgenomen ter wegneming van wel geop
perde twijfel, of ook de echtgenoten tot de 
in dat artikel vermelde onderhoudsplich-
tigen behoren; 

Verwerpt het beroep. (N. J.) 



1948 16 APRIL 150 

16 April 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (R. 0. art. 2; Besluit H erstel 
Rechtsverkeer E 100 artt. 19, 114, 143) . 

Nu de vordering niet hiertoe strekt, 
dat de beslissing van de Afd. Recht
spraak van den Raad v. h. R echtsher
stel zal worden vernietigd, doch een 
uitspraak van den burg. rechter wordt 
gevraagd dat aan die beslissing, als 
zijnde onbevoegdelijk gegeven, geen 
r echten kunnen worden ontleend, is in
gevolge art. 2 R. 0. de gewone rechter 
bevoegd van dit geschil kennis te n e
m en . (Anders concl. Proc. -Gen.). 

De vraag echter of een beslissing van 
de Afd. R echtspraak, Indien zij daarbij 
de in E 100 aan haar bevoegdheid ge
stelde grenzen mocht h ebben over
schreden, rechtens krachteloos zou zijn, 
moet ontkennend worden beantwoord. 
Immers, uit ve rschillende bepalingen 
van E 100 blijkt, dat de Afd. Recht
spraak is een rechterlijk college waar
aan r echtspraak is afgedragen. De uit
spraken van een dergelijken rechter 
hebben rechtskracht, zolang zij niet 
langs den bepaaldelijk daarvoor in de 
wet aangegeven wet zijn teniet gedaan, 
zodat, ook al mocht de Afd. naar h et 
oordeel van een anderen rechter haar 
bevoegdheid zijn te bulten gegaan, deze 
rechter ook om die r eden aan haar 
uitspraak de rechtskracht niet kan 
ontzeggen. 

Principale en incidentele middel ver
worpen; dit laatste, omdat het t en on
rechte betoogt dat de rechter zich on
bevoegd had moeten verklaren, en 
voorzover het strekt tot een niet-ont
vankelijkverklaring, omdat h et Hof, zij 
h et ook op andere g r onden en In den 
vorm van een ontzegging, de vordering 
terecht heeft afgewezen. 

Zie concl. Proc.-Gen. omtrent den 
omvang van de rechtsmacht van den 
Raad v. h . Rechtsherstel. 

De N.V. Levensverzekering-Maatschappij 
Utrecht te Utrecht, eL«eres tot cassatie van 
een arrest, door het Gerechtshof te Amster
dam op 26 Juni 1947 (N. J. 1947, No. 601; 
Red.) tussen partijen gewezen, adv. Mr. 
R. V. Bakker, 

tegen : 
Lea Schrijver, te Zeist, verweerster in cas
satie, adv. Mr. H. Sanders. 

D e Hooge Raad, enz.; 
0 . dat uit het bestreden arrest blijkt : 
dat Schrijver met de Utrecht een lijfren-

teovereenkomst heeft gesloten, welke inge
volge de verordening van den Rijkscommis
saris voor het bezette Nederlandse gebied 
betreffende de beëinrliging van verzeke
ringsovereenkomsten van Joden (No. 54/ 
1943) op 30 Juni 1943 is geëindigd; 

dat de enkelvoudige Kamer van de Afde
ling Rechtspraak van den Raad voor het 
Rechtsherstel te Utrecht bij beslissing van 
12 Juli 1946 op verzoek van Schrijver die 

overeenkomst met terugwerkende kracht 
tot 30 Juli 1943 heeft doen h erleven en de 
Utrecht heeft veroordeeld om wegens ver
vallen lijfrentetermijnen een bedrag van 
f 2145 met rente aan Schrijver <te betalen; 

dat de Utrecht vervolgens Schrijver heeft 
gedagvaard voor de Arr. -Rechtbank te 
Utrecht, daarbij in ·hoofdzaak stellende: dat 
de Raad voor het Rechtsherstel tot het ge
ven van zijn voormelde beslissing niet be
voegd was; dat immers de bij het Besluit 
herstel rechtsverkeer (E 100) aan den Raad 
voor het Rechtsherstel gegeven opdracht 
strekt tot het ongedaan maken van civiel
rechtelijke rechtshandelingen, welke tijdens 
de bezetting onder invloed van den vijand 
zijn gepleegd, doch niet tot het herstellen 
van r echtsbetrekkingen, welke zijn te niet 
gegaan tengevolge van een publiekrechte
lijk ingrijpen als de verordeningen No. 58/ 
1942 en No. 54/1943; dat de Utrecht, daar 
zij door de eventueele executie van voor
melde beschikking in haar burgerlijke rech
ten zou worden aangetast, het recht heeft 
daartegen de bescherming van den burger
lijken rechter te vragen; 

dat de Utrecht op deze gronden heeft ge
vorderd, dat de Rechtbank zou verklaren 
voor recht, dat de Afdeling Rechtspraak 
van den Raad voor het Rechtsherstel niet 
bevoegd is geweest van de door haar besliste 
zaak kennis te nemen en dat in elk geval 
Schrijver aan de voormelde, onbevoegdelijk 
door die Afdeling gegeven uitspraak geen 
rechten kan ontlenen; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 15 J an. 
1947 de Utrecht In deze vordering niet-ont
vankelijk heeft verklaard na onder meer te 
hebben overwogen, dat "ieder rechtspre
kend college, ingesteld volgens de wet of 
een daarmede gelijk te stellen Koninklijk 
Besluit, zelf zijn eigen bevoegdheid h eeft te 
beoordelen en zijn uitspraken slechts kun
nen worden beoordeeld en ongedaan ge
maakt op de wijze voor die bijzondere 
rechtspleging voorgeschreven"; 

dat op het door de Utrecht tegen dit von 
nis ingesteld hoger beroep het Hof bij h et 
bestreden arrest heeft overwogen: 

"Door de vordering van de Utrecht toe te 
wijzen zou de Rechtbank alle gevolgen, al
thans de voornaamste gevolgen, van de uit
spraak van de afdeling Rechtspraak ont
nemen, hetgeen in feite neerkomt op een 
ongedaan maken van de uitspraak. Wat ook 
de Utrecht met haar vordering bedoeld 
heeft, het r esultaat van de toewijzing leidt 
er steeds toe, dat aan de uitspraak van de 
a!deling R echtspraak van den Raad voor 
het R echtsherstel a lle werking wordt ont
nomen. 

Deze afdeling Rechtspraak is wel degelijk 
te beschouwen als een rechterlijk college. 
De taak, haar in artikel 23 en 24 van het 
Besluit E 100 opgedragen, Is zeer stellig een 
r echterlijke taak, het beslissen van rechts
geschillen tussen partijen, terwijl In de re
geling betreffende de samenstelling en de 
werkwijze van den Raad ten aanzien van de 

1 afdeling Rechtspraak alle waarborgen van 
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onafhankelijkheid zijn gegeven, die een 
rechterlijk college kenmerken en de be
voegdheden, die aan den gewonen rechter 
zijn. toegekend. 

Dat haar wordt opgedragen te oordelen 
naar redelijkheid en billijkheid, ~ zeker 
hiermede niet onverenigbaar, terwijl ook 
lijdelijkheid geen essentiëel kenmerk is van 
een rechterlijk college. 

De afdeling Rechtspraak van den Raad 
voor het Rechtsherstel is derhalve een 
rechterlijk college. Haar bevoegdheid is be
paald en begrensd door het Besluit E 100. 

Wanneer de vraag rijst of het college zijn 
bevoegdheid heeft overschreden, is naar het 
oordeel van het Hof de burgerlijke rechter 
bevoegd dit vast te stellen en aan de uit
spraak van de afdeling Rechtspraak haar 
werking te ontnemen. 

Bij de beoordeling van deze overschrij
ding moet de regel worden in acht genomen, 
dat de bevoegdheid van de afdeling Recht
spraak tot kennisneming van een aan haar 
oordeel onderworpen zaak moet worden er
kend. wanneer de afdeling zich bevoegd 
heeft geacht en deze opvatting niet de gren
zen van een redelijke interpretatie van de 
wettelijke bepalingen, waarbij de bevoegd
heid wordt geregeld, te buiten gaat. 

In de onderhavige zaak is dit zeker niet 
het geval, nu art. 23 van het Besluit E 100 
den Raad, afdeling Rechtspraak de be
voegdheid geeft tijdens de bezetting te niet 
gegane rechtsbetrekkingen geheel of ge
deeltelijk in al of niet gewijzigden vorm te 
doen herleven, wanneer deze rechtsbetrek
kingen voldoen aan de daaraan in dat arti
kel gestelde eisen, hetgeen hier het geval is. 
Dit klemt te meer nu ook naar het oordeel 
van het Hof art. 23 omdat de in voormelde 
uitspraak behandelde rechtsbetrekkingen. 

Een beroep op de zogenaamde memorie 
van toelichting op het besluit E 100 ten be
toge van het tegendeel moet worden afge
wezen, omdat aan -1eze memorie geen 
rechtswaarde kan worden toegekend, ter
wijl bovendien de inhoud geen steun geeft 
aan het standpunt van de Utrecht en i?erder 
het tegenovergestelde daaruit is af te leiden. 

Niet geheel juist is de uitspraak van de 
Rechtbank, dat elk rechterlijk college zijn 
eigen bevoegdheid bepaalt in zoverre zij 
aanneemt, da t in het geheel geen andere 
mogelijkheden . tot beoordellng van de be
voegdheid zouden bestaan, zodat de Recht
bank ten onrechte de met ontvankelijkheid 
van de Utrecht heeft uitgesproken"; 

dat het Hof op deze gronden het vonnis 
der Rechtbank heeft vernietigd en aan de 
Utrecht haar vordering heeft ontzegd; 

0. dat de Utrecht dit arrest bestrijdt met 
het volgende middel van cassatie: 

"S., immers v. t . van de artt. 160, 162 en 
172 der Grondwet, art. 2 Wet R. 0 ., art. 48 
Rv., alsmede de a rtt. 5, 22, 23, 24, 25, 26, 27 
Besluit Herstel R echtsverkeer (E 100) ; 

door op voormelde gronden aan eische
resse hare vordering te ontzeggen, zulks ten 
onrechte, daar de bevoegdheid van een bij
zonderen rechter zonder meer aan de wette-

!ijke voorschriften, die diens bevoegdheid 
bepalen, moet worden getoetst en de Wet 
den r egel, waarop het Hof zich beroept, niet 
kent, 7,00dat deze bevoegdheid niet hieruit 
kan worden afgeleid dat deze rechter zich
zelf bevoegd heeft geacht en diens opvat
ting niet de grenzen van een redelijke inter
pretatie van de wettelijke bepalingen, waar
bij de bevoegdheid wordt geregeld, te buiten 
gaat, h ebbende het Hof voorts ten onrechte 
beslist dat art. 23 van E 100 aan den Raad 
voor het rechtsherstel, Afdeling Recht
spraak, de bevoegdheid geeft van de door 
verweerster bij hem ingediende vordering 
kennis te nemen, volgende uit de in het 
middel aangehaalde wettelijke bepalingen 
dat de Afdeling Rechtspraak van den Raad 
voor het Rechtsherstel alleen bevoegd is tij
dens de bezetting te niet gegane rechtsbe
trekkingen te doen herleven, wanneer dit 
te niet gaan het gevolg is geweest van eene, 
al of niet civielrechtelijke, handeling van 
een der daarbij betrokken partijen, en niet 
wanneer dit te niet gaan het gevolg is ge
weest van een maatregel van de bezettende 
macht, als gegeven in de verordening van 
den Rijkscommissaris voor het bezette Ne
derlandsche gebied betreffende de beëindi
ging van verzekeringsovereenkomsten van 
Joden van 11 Juni 1943 no. 54/1943, zooals in 
deze het geval is geweest, volgende het te
gendeel ook niet uit de zoogenaamde Memo
rie van Toelichting op E 100"; 

0. dat Schrijver incidenteel beroep tegen 
's Hofs arrest heeft ingesteld en harerzijds 
als middel van cassatie voordraagt: 

"S. en v. t. van de artt. 160, 161, 162, 163 
en 172 der Grondwet, art. 2 Wet R. 0., artt. 
1, 5, 48 en 156 Rv., alsmede de artt. 5, 18, 19, 
22, 23, 24, 25, 26 en 27 Besluit Herstel 
Rechtsverkeer (E 100); 

doordat h et Hof in stede van met vernie
tiging van het vonnis der Rechtbank deze 
onbevoegd te verklaren tot kennisneming 
van de ingestelde vordering, althans te be
vestigen het vonnis der Rechtbank waarbij 
partij Utrecht in gezegde vordering niet
ontvankelijk was verklaard, dat vonnis 
heeft vernietigd voor wat de daarbij uitge
sproken niet-ontvankelijkverklaring betreft 
en te dien aanzien aan partij Utrecht haar 
vordering heeft ontzegd, zulks ten onrechte, 
omdat het voorwerp van gezegde vordering 
niet betrekkelijk was tot enig recht waarin 
ingevolge art. 2 der Wet R. 0. partij Utrecht 
kon vragen door den burgerlijken rechter 
te worden beschermd en de competentie van 
dien rechter ook bepaaldelijk geen steun 
kon vinden in enige hem beweerde!ijk toe
komende bevoegdheid tot vaststelling, dat · 
de Afdeling Rechtspraak van den Raad voor 
het Rechtsherstel zijn bevoegdheid heeft 
overschreden en aan de uitspraak van die 
Afdeling haar werking te ontnemen, ter
wijl bovendien - aangenomen al de be
voegdheid der Rechtbank tot kennisneming 
van de ingestelde vordering - partij 
Utrecht in die vordering niet kon worden 
ontvangen, omdat deze niet in enig wets
voorschrift steun vond"; 
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0. omtrent de beide middelen van cas
satie: 

dat de vordering van de Utrecht niet hier
toe strekt, dat de voormelde beslissing van 
de Afdeling Rechtspraak van den Raad 
voor het Rechtsherstel zal worden vernie
tigd, doch daarbij een uitspraak van den 
burgerlijken rechter wordt gevraagd waar
bij wordt uitgemaakt, dat aan die beslissing, 
als zijnde onbevoegdelijk gegeven, door 
Schrijver geen rechten kunnen worden ont
leend, of met andere woorden, dat aan die 
beslissing even alsof zij door een of meer, 
generlei rechtsmacht bezittende personen 
ware gegeven, de kracht van een de betrok
ken partijen bindende rechterlijke uitspraak 
niet toekomt; 

dat derhalve het geschil, hetwelk in deze 
zaak aan 's rechters oordeel is onderworpen, 
de vraag betreft, of een stuk, dat zich naar 
het uiterlijk voordoet als een de betrokke
nen bindenden en voor gerechtelijke tenuit
voerlegging vatbaren titel en met behulp 
waarvan de daarbij tot betaling veroordeel
de dus gevaar loopt door gerechtelijke ten
uitvoerlegging in zijn vermogen te worden 
aangetast, al dan niet een zodanige titel is;· 

dat degene tegen wien in een zodanig stuk 
een veroordeling is uitgesproken, ook reeds 
voordat met de gerechtelijke tenuitvoerleg
ging daarvan een aanvang is gemaakt, be
lang heeft om deze vraag aan het <,>ordeel 
van den rechter te onderwerpen en inge
volge art. 2 Wet R. 0. de gewone rechter 
bevoegd is van dit geschil kennis te ·nemen; 

dat echter de vraag, of een beslissing van 
de Afdeling Rechtspraak van den Raad voor 
h et R echtsherstel, indien de Afdeling daar
bij de in het Besluit E 100 aan haar bevoegd
heid gestelde grenzen mocht hebben over
schreden, rechtens krachteloos zou zijn, 
ontkennend moet worden beantwoord; 

dat immers uit verschillende bepalingen 
van dit besluit, in het bijzonder uit de artt. 
4, lid 7, 6, lid 1, 19, 114, 120, 133 en 143, blijkt, 
dat de Afdeling Rechtspraak van den Raad 
is een rechterlijk college waaraan recht
spraak is opgedragen; 

dat de uitspraken van een dergelijken 
rechter rechtskracht hebben, zolang zij niet 
langs den bepaaldelijk daarvoor in de wet 
aangewezen weg zijn te niet gedaan, zodat, 
ook al mocht de afdeling naar het oordeel 
van een anderen rechter haar bevoegdheid 
zijn te buiten gegaan, deze andere rechter 
ook om die reden aan haar uitspraak de 
rechtskracht niet kan ontzeggen; 

dat derhalve een vordering als te dezen 
door de Utrecht is ingesteld in de wet geen 
steun 'Vindt; 

dat uit het bovenstaande volgt, dat h et 
door Schrijver voorgedragen middel, voor
zover daarbij wordt gesteld, dat het Hof de 
Rechtbank onbevoegd had moeten verkla
ren om van de vordering kennis te n emen, 
ongegrond is en dat, waar het Hof, zij h et 
ook op andere gronden en in den vorm van 
een ontzegging, de vordering terecht heeft 
afgewezen, de middelen ook voor het overige 
niet tot cassatie kunnen leiden; 

Verwerpt zowel het principale als het in
cidentele beroep; 

Veroordeelt de Utrecht in de in cassatie 
gevallen kosten. (Salaris f 500). 

Conclusie Proc.-Gen. Mr. Berger. 

Post alia: 
Het incidentele middel zoude ik h et eerst 

willen bespreken, omdat het mij gegrond 
voorkomt en m. i. zal kunnen leiden tot een 
beslissing, die behandeling van het prin
cipale middel overbodig maakt. Zoals het 
Hof zelf - en, naar mijn gevoelen, terecht 
- vaststelt, is de Afdeling Rechtspraak 
van de Raad voor het Rechtsherstel te be
schouwen als een rechterlijk College, het
geen ook kan volgen uit de· bepaling van 
artikel 18 van het Besluit E 100, volgens 
welke de besluiten van de Raad in h et ge
hele Koninkrijk dezelfde kracht hebben, als 
een rechterlijke uitspraak. Is deze opvat
ting juist, dan h eeft de Raad ook zelf zijn 
eigen bevoegdheid te beoordelen en Is de 
Afdeling Rechtspraak van die Raad, die, 
met uitsluiting van hoger beroep en cas
satie (art. 143 Besluit E 100), uitspraak 
doet in de aan haar oordeel onderworpen 
geschillen, en in hoger beroep van beslis
singen van andere afdelingen van de Raad, 
als bedoeld in art. 18, vijfde lid, van ge• 
noemd besluit, ten aanzien van zijn be
voegdheid m. i. niet onderworpen aan enige 
andere rechterlijke Instantie, met name niet 
aan d e gewone rechter, wiens tussenkomst 
door gemeld artikel wordt uitgesloten. 

Wel is u iteraard de bevoegdheid van de 
Afdeling Rechtspraak van de Raad voor 
het Rechtsherstel bepaald en begrensd door 
het Besluit E 100, doch de uitsluiting van 
hoger beroep en cassatie waardoor immers 
ook de toepasselijkheid van artikel 333 Rv. 
is uitgesloten, belet, naar het mij voor
komt, de gewone rechter om te treden In 
een beoo·rdeling van die bevoegdheid, ook 
al zoude deze in een bepaald geval zijn 
overschreden. Het Hof heeft zich derhalve, 
naar mijn mening, ten onrechte bevoegd 
geacht öm in enige beoordeling van de be
voegdheid der afdeling Rechtspraak te tre
den, waaruit volgt, dat er van toepassing 
van de door het Hof bedoelde regel, daar
gelaten, of het principale middel al dan 
niet t erecht stelt, dat de wet hem niet kent, 
geen sprake kon zijn. H et wil mij dan ook 
voorkomen, dat de Rechtbank, op grond 
van hare in 's Hofs arrest vermelde over
wegingen, m et juistheid h eeft beslist, dat 
ieder rechtsprekend college, ingesteld vol
gens de wet of een daarmede gelijk te stel
len Koninklijk Besluit, zelf zijn eigen be
voegdheid h eeft te beoordelen en zijn uit
spraken slechts kunnen worden beoordeeld 
en ongedaan gemaakt op de wijze, voor die 
bijzondere r echtspleging omschreven, en 
dat, nu in h et Besluit Herstel Rechtsver
keer, waarop de r echtspraak van de Raad 
voor het Rechtsherstel berust, aan de ge
wone- rechter geen enkele bevoegdheid om
trent de uitspraken van die Raad wordt 
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gegeven, de Rechtbank ook niet in een 
beoordeling daarvan kon treden: 

Met de geëerde pleiter voor verweerster 
moge ik te dezen verwijzen naar 's Hoogen 
Ra.acts arresten van 23 Januari 1885 W. 
5142, van 6 Mei 1925 W. 11441, N. J. 1925, 
756, Adm. en Rechter!. Bes!. 1925 bi. 425 
en van 27 Juni 1947 No. 742 (implicite t.a.v. 
het vierde middel), alsmede naar Leon-v. 
Praag II bi. 6 v.g. en vooral ook naar 
Glasson Tissier Tr. de Procédure civ. 3e. 
éd. t. I. No. 262, p. 674/75 en de daar aan
gehaalde rechtspraak. M. i. had de Recht
bank zich derhalve onbevoegd moeten ver
klaren om van de vordering van eiseresse 
kennis te nemen en zal Uw Raad alsnog 
met vernietiging van 's Hofs arrest in die 
zin behoren te beslissen. Mocht Uw Raad 
zich met zijn oordeel omtrent het inciden
tele middel kunnen verenigen, dan zal het 
principale middel m. i. bui.ten behandeling 
kunnen blijven. 

Bijaldien Uw Raad, daarentegen van oor
deel mocht zijn, dat het Hof terecht in een 
beoordeling van de bevoegdheid van de Af
deling Rechtspraak van de Raad van 
Rechtsherstel is getreden, dan nog zoude ik 
menen, dat h et principale middel, voorzo
ver daarbij wordt betoogd, dat het Hof ten 
onrechte de bevoegdheid van die Afdeling 
heeft aangenomen, niet kan worden aan
vaard. 

Het middel handhaaft h et bezwaar, door 
de Utrecht ingebracht tegen de oorspron
kelijke vordering van Schrijver voor de Af
deling Rechtspraak van de Raad voor het 
Rechtsherstel en de daarop door deze afde
ling gegeven beslissing. Dit bezwaar kwam 
volgens 1:Jet bestreden arrest hier op neer, 
dat de door het besluit van 17 September 
1944 E 100 aan de Raad voor het Rechts
h erstel gegeven, opdracht ten aanzien van 
de aan de Raad opgedragen rechtspraak 
strekt tot het ongedaan maken van civiel
rechtelijke rechtshandelingen, tijdens de 
bezetting onder directe of indirecte invloed 
van de vijand gepleegd, terwijl de bestreden 
beslissing overweegt, dat het hier gaat om 
door de bezetter ondernomen manipulaties, 
en de uitspraak van de· Raad niet geeft 
h erstel tegen een verrichte civielrechtelijke 
rechtshandeling, maar tegen de gevolgen 
van de bezettersverordeningen 58/1942 en 
54/1943 en de competentie van de Raad 
voor het Rechtsherstel zich niet uitstrekt 
tot het regelen van de gevolgen van pu
bliekrechtelijk ingrijpen. Dit bezwaar deel 
ik niet, omdat de daarbij gewilde beper
king van de rechtsmacht van de Raad voor 
het Rechtsherstel mij in strijd schijnt met 
de bepaling van art. 23 van het Besluit 
E 100, hetwelk in zijn tweede lid de Raad 
bevoegd verklaart tijdens de vijandelijke 
bezetting van het Rijk in Europa te niet 
gegane rechtsbetrekkingen geheel of ge
deeltelijk, al of niet in gewijzigde vorm, te 
doen herleven, indien voldaan is aan de 
daarbij onder a en b gestelde voorwaarden, 
h etgeen, naar de feitelijke vaststelling van 
het Hof, hier het geval was. Volgens deze 

tekst is het dus van geen belang, of het te 
nletgaan van de rechtsbetrekkingen gevolg 
is geweest van een civielrechtelijke r echts
handeling, dan wel van ~en verordening 
van de bezetter. Ook het door de Utrecht 
gedaan beroep op de, - thans gepubli
ceerde - toelichting op voormeld Besluit 
(Rijksuitgeverij 1947) gaat m.i. niet op, ook 
al wil men aan die toelichting, in afwijking 
van de mening van het Hof, rechtswaarde 
toekennen. Met het Hof ben ik toch in elk 
geval van oordeel, dat de inhoud van die 
toelichting, voor zover daarop door de 
Utrecht beroep wordt gedaan, aan haar 
standpunt geen steun verleent. De aanhef 
van die toelichting onder het hoofd "Alge
meen" luidt: .,Het bijgaande ontwerp be
oogt te regelen h et herstel van het rechts
verkeer en het rechtsherstel na de bevrij
ding van het Rijk in Europa. Daaronder 
vallen het stellen van regelen ten aanzien 
van het ongedaan maken van de zoo tal
rijke, al of niet onder schijn van recht ge
pleegde civielrechtelijke rechtshandelingen, 
tijdens de bezetting onder directen of indi 0 

recten dwang van den bezetter verricht, 
het zuiveren van besturen van rechtsper
sonen en het voorzien in het beheer over 
goederen van afwezigen en over onbeheer
de goederen; voorts het regelen van de ge
volgen van het tijdens de bezeting geschei
den voortbestaan van twee deelen van 
rechtspersonen, één in bezet gebied en één 
in vrij gebied." Het komt mij voor, dat 
blijkens de woorden "daaronder vallen" 
slechts enkele voorbeelden worden gegeven 
van rechtsbetrekkingen, welke aan de 
rechtsmacht van de Raad voor het Rechts
herstel worden onderworpen. Dit blijkt m.i. 
ook uit de aanhef onder "Algemeen" van 
hoofdstuk III der toelichting, welke luidt: 
"Dit hoofdstuk bevat de r egeling van het 
rechtsherstel. In hoofdtrekken is de rege
ling aldus gedacht, dan kan worden inge
grepen in iedere r echtsbetrekking, welke 
tijdens de bezetting is tot stand gekomen, 
gewijzigd of te niet gegaan, en kan worden 
getornd aan iedere rechtshandeling, tijdens 
de bezetting verricht", terwijl die toelich
ting op art. 23 zegt: ,,Deze bepaling is zeer 
ruim gesteld. De· bedoeling is, dat door den 
Raad kan worden ingegrepen, zoowel in 
rechtsbetr(;lkkingen, welke direct of indi
rect onder vijandelijken dwang of invloed 
zijn tot stand gekomen, als in zoodanige, 
die wel met vrije toestemming der betrok
kenen zijn ontstaan, doch waarvan het 
ongewijzigd voortbestaan na de bevrijding 
onredelijk zou zijn." 

Ik kan niet zien, dat in deze gedeelten 
van de toelichting enig aanknopingspunt 
zoude zijn te vinden voor de door de 
Utrecht gewilde beperking van de bevoegd
heid van de Raad voor het Rechtsherstel 
tot het doen herleven of h et nietig ver
klaren van civiele rechtsbetrekkingen, al
leen voorzover deze het gevolg zouden zijn 
geweest van al of niet civielrechtelijke 
handelingen van een der daarbij betrokken 
partijen, en voor de uitsluiting van die be-
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voegdheld ten aanzien van rechtsbetrek
kingen, rechtstreeks ontstaan of tenietge
gaan tengevolge van een vijandelijke ver
ordening. 

DE: steller van het middel heeft overigens 
het beroep op de toelichting tot het Besluit 
E 100 reeds verzwakt door thans te beto
gen, dat h et tegendeel van de door de 
Utrecht geponeerde stelling uit die toelich
ting niet voortvloeit. Eiseres motiveert 
derhalve In cassatie de beweerde schending 
van de artt. 23 en volgende van het Besluit 
E 100 niet langer met de inhoud van de 
toelichting, maar dan valt m. i. ook niet In 
te zien, op welke grond de ongetwijfeld 
ruime bewoordingen van het Besluit zich 
de enige uitlegging, die de Utrecht eraan 
wenst te geven, zouden moeten laten wel
gevallen. Ik ben mitsdien van oordeel, dat 
het principale middel geen aanleiding tot 
cassatie kan geven, doch concludeer, op 
grond van het incidentele middel, tot ver
nietiging van het bestreden arrest, alleen 
echter voorzover daarbij aan thans eiseres 
haar vordering is ontzegd, en voorts daar
toe, dat Uw Hooge Raad, rechtdoende 
overeenkomstig art. 105 R. 0., de Recht
bank onbevoegd zal verklaren van de Inge
stelde vordering kennis te nemen en eise
resse tot cassatie zal veroordelen in de 
kosten, zo op het principale, als op het In
cidentele cassatieberoep aan zijde van ver
weerster gevallen. 

(N. J.) 

18 April 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (B. W. art. 1198; Pandhulswet 
1910 art. 11). 

De Bank van Lening behoeft aan 
den curator een tot den boedel behoren
de zaak, welke de gefailleerde bulten 
diens voorkennis heeft beleend, slechts 
terug te geven tegen betaling van de 
beleensom en van hetgeen ter zake van 
de belening verschuldigd is. 

De wetgever heeft in de artt. 11 en 
33 Pandhuiswet 1910 zodanig voorrecht 
van de banken van lening slechts voor 
de terugvordering van ontvreemd en 
verloren goed uitgewerkt, maar het zou 
in strijd zijn met den gedacbtengang 
waarvan de wetgever is uitgegaan en 
met de aanwijzingen der historie om, 
waar het gemene recht, zoals zich dit 
sedert de invoering van die wet heeft 
ontwikkeld, nog een verdere mogelijk
heid van terugvordering van roerend 
goed is gaan erkennen - n .l. bij het 
ontbreken van goede trouw bij de be
zitter - voor dat geval boven bedoeld 
voorrecht aan de banken te onthouden. 

Waar dit uitzonderingsrecht slechts 
betreft het recht op vergoeding bij te
ruggave. kan de bank tengevolge van 
de openbaarmaking der faillietverkla
ring, evenmin als een andere pandhou
der, wat betreft de teruggave zelve, op 
goede trouw beroep doen. 

De Proc.-Generaal bij den Hoogen Raad, 
eiscber tot cassatie in het belang der wet 
van een vonnis van den Kantonrechter te 
Amsterdam, den 16den September 1946 ge
wezen tusschen Mr. J. van der Hoeven, wo
nende te Haarlem, in zijn hoedanigheid van 
curator in het faillissement van G. T ., 
eischer, en de gemeente Amsterdam, ge
daagde. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat Mr. van der Hoeven de Gemeente Am-

sterdam voor den Kantonrechter aldaar 
heeft gedagvaard, o.m. stellende: 

,,dat bij vonnis van 14 Juli 1942 het fail
lissement is uitgesproken van G. T. met 
benoeming van eischer q.q. als curator; 

dat G. T . voornoemd op of omstreeks 4 
Augustus 1942 een tot den faillieten boedel 
beboorend radiotoestel merk Philips A 650 
beleend beeft bij de Stadsbank van leening 
te Amsterdam; 

dat G. T. voornoemd ten tijde van de in
pandgeving bescbikkingsonbevoegd was en 
zijn handelwijze den boedel niet kon binden; 

dat de curator bovengenoemd radiotoestel 
heeft teruggevorderd, doch de Stadsbank 
van leening de afgifte van dit radiotoestel 
weigerde tenzij de beleensom aan haar werd 
uitbetaald; 

dat de curator de beleensom heeft betaald 
vermeerderd met verdere kosten van lossing, 
zulks onder protest van niet verschuldigd 
zijn; 

dat de curator recht heeft op terugbeta
ling van dit bedrag, te weten de somma van 
f 72.11 als zijnde onverscbuldigd betaald;" 

dat de curator op bovenstaande g ronden 
beeft gevorderd de gemeente te veroordee
len aan hem te betalen de som van f 72.11 
met rente; 

dat de Gemeente deze vordering heeft te
gengesproken en bij haar antwoord o.m. 
beeft aangevoerd: 

"dat deze beleening er eene was, zooals 
bedoeld in de Pandbuiswet, waardoor de be
leeningen, aangenomen door de Stads-bank
van-leening, geregeerd worden; 

dat deze Wet in artik el 11, le lid, slechts 
één geval van kostelooze teruggave kent, 
luidende dat artikel daar als volgt: 

"Een zaak, die vóór de aanneming tot 
pand met duidelijke omschrijving als ont
vreemd of verloren bij de Bank is aangege
ven. wordt aan den eigenaar of rechtheb
benden onvergolden teruggegeven, indien de 
afgifte binnen 6 maanden na de aangifte 
wordt gevraagd en het pand nog onder de 
macht van de bank is"; 

dat de feiten, vereischt voor toepasselijk
heid van die bepaling, bier niet aanwezig 
waren;" 

dat de Kantonrechter bij het bestreden 
vonnis de vordering heeft toegewezen, na 
onder meer te hebben overwogen: 

"dat de curator zijn vordering grondt op 
de overweging dat G.T. ten tijde der inpand
geving beschikkingsonbevoegd was en zijn 
handelwijze de boedel niet kon binden; 

dat h et verweer van de Gemeente hierop 
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neerkomt dat de bepalingen van de Pand
huiswet derogeeren aan de Algemeene be
_ginselen neergelegd in het B.W. en F.W.•; 

dat de vraag, die partijen verdeeld houdt 
deze is of de Stadsbank van Leenlng ver
·p!icht is aan den faillissementscurator een 
1:ot dien boedel behoorende zaak door den 
_gefailleerde buiten diens voorkennis be
leend, terug te geven en wel zonder recht te 
hebben op de betaling van de beleensom met 
·bijgekomen lossingskosten; 

dat de onderhavige beleening er eene is. 
die beheerscht wordt door de bepalingen, 
·neergelegd in de Pandhuiswet; 

dat Wij met de Gemeente van meening 
:zijn, dat verschillende bepalingen dezer wtt 
,afwijken van en derogeeren aan algemeene 
regelen, neergelegd in het B.W. en F.W.; 

dat evenwel geen enkele bepaling der 
!Pandhuiswet de beschikkingsbevoegdheid 
van een failliet tegenover een bank van lee
ning opheft en ook al heeft in casu de ge
i'allleerde wellicht door het enkele feit der 
beleening den boedel niet verbonden, hij toch 
·geacht moet worden een op zich zelf nietige 
'handeling te hebben verricht, welker nietig
'heid evenmin door geen enkele bepaling van 
•de Pandhuiswet wordt opgeheven;" 

O. dat tegen deze uitspraak als middel van 
,cassatie is voorgedragen : 

S. of v. t. der artt. 1196, 1198, 1366, 1395. 
1.482 B. W., artt. 14, 17, 23, 24 Fw., art. 48 
Rv., artt. 6, 11, 12 Pandhuiswet 1910 (S. 321) 
,op grond van het navolgende betoog: 

"De Pandhuiswet 1910 kent slechts één 
geval van kostelooze teruggave, nl. in art. 11 
lid 1, een geval dat zich in deze zaak niet 
-voordoet. 

De Pandhuiswet bevat van het gemeene 
Techt afwijkende bepalingen in de artt. 52, 
·11 en 1-2 lid 2. Uit die voorschriften toch 
-volgt, dat art. 5 aanhef en sub 2 afwijkt van 
de bepalingen van het B. W. ten aanzien 
van de handelingsbevoegdheid van minder
jarigen (B.W. art. 1366), art. 11 een geheel 
-ander regeling geeft dan art. 1198 lid 5 B .W. 
,en art. 12 lid 2 geheel uitschakelt de vraag 
wie degeen is, die de beleening heeft aan
-gegaan, doch het recht tot lossing verbindt 
·aan h et houden van het pandbewijs. 

Toen bij de behandeling van art. 5 sub 3 
în het voorlooplg verslag van de Eerste Ka
mer de vraag werd gesteld, of de curator van 
oen pandgever, zoo deze in staat van faillis
~ement mocht zijn verklaard, de ten onrech
te In pand gegeven zaak, zonder betaling van 
de schuld zou kunnen opeischen, antwoord
de de Minister, dat overtreding van het voor
schrift a lleen voor den nalatigen ambtenaar 
van de bank gevolgen - en wel disciplinaire 
- zou kunnen h ebben. (S. & J . uitg. blz. 15) ; 

Niet alleen uitgenoemde bepalingen, doch 
uit de geheel afzonderlijke en zooals ik hier
boven opmerkte In een aantal gevallen uit
zonderlijke regelen, mag worden afgeleid, 
oat de Wetgever bij het vaststellen van de 
Pandhulswet 1910. S. 321 een wet h eeft wil
len vaststellen, welke geheel los staat van de 
bepalingen van den negentienden titel van 
het tweede boek B. W. 

Terwijl in dezen titel de persoon van den 
pandgever op den voorgrond staat en diens 
rechten en verplichtingen worden vastge
steld, heeft de Pandhulswet, welke bedoeld 
Is voor de banken van leening in het bijzon
der het pand - het voorwerp - op het oog, 
en draagt een verpanding bij die banken 
een onpersoonlijk karakter. 

Vandaar dat ook de vraag omtrent de goe
de trouw van den pandgever, welke bij de 
toepassing van den J.9den titel B.W. telkens 
een rol speelt, bij de werking der Pandhuis
wet vrijwel niet aan de orde kan komen. 

Toepassing van dien titel en de F .W. zou 
dan ook in de praktijk tot groote moeilijk
heden leiden. Zeer velen toch beleenen bij 
de Banken van leening voorwerpen op den 
naam van anderen of op valsche namen. 
Wanneer de bankhouder in elk geval daar
naar en naar de bevoegdheid der beleeners 
een onderzoek moet instellen, worden haar 
werkzaamheden zoo niet onmogelijk ge
maakt, toch in elk geval uitermate ver
traagd." 

0. dat het middel de stelling verdedigt, 
dat de Bank van Leening aan den failllsse
mentscnrator een tot den boedel behoorende 
zaak, welke door den gefailleerde buiten 
diens voorkennis Is beleend, slechts behoeft 
terug te geven tegen betaling van de be
leensom en van h etgeen ter zake van de be
leenlng verschuldigd is; 

0 . dienaangaande: 
dat, volgens de bepalingen van de F.W. 

en van het B. W., de curator een tot den 
faillieten boedel behoorende zaak, welke de 
gefailleerde buiten zijn voorkennis heeft 
verpand, van den pandhouder, die deze zaak 
na de openbaarmaking van het vonnis van 
faillietverklaring in pand heeft genomen, 
steeds kan terugvorderen, zonder tot eenige 
vergoeding gehouden te zijn; 

dat echter in de geschiedenis van het 
recht betreffende de banken van leening in 
ons land, zoowel reeds In het recht der Mid
deleeuwen als in dat t en tijde der Republiek, 
worden aangetroffen bijzondere van het ge
meene recht afwijkende regelen, welke voor 
de gevallen, waarin het gemeene r echt de 
mogelijkheid van terugvordering door den 
rechthebbende van onbevoegdelijk beleend 
goed kent, een bijzondere bescherming ver
leenen aan h et beleenlngsbedrijf door den 
bankhouder toe te sta.an het pand aan den 
rechthebbende alleen terug te geven tegen 
voldoening van de beleensom en de interes
sen, mits niet bij de verpanding duidelijke 
aanwijzingen aanwezig waren, dat een on
bevoegde het pand aanbood; 

dat In het recht der Middeleeuwen dit 
voorrecht der lombardhnuders is ontsta.an 
met het oog op de terugvordering van ge
stolen of verloren f! ed, waarvan toen alleen 
terugvordering mogelijk was, doch in het 
recht ten tijde der Republiek, m et de erken
ning van de mogelijkheid van terugvorde
ring uit de derde band ook van toevertrouw
de zaken, wordt aangetroffen een daarmede 
gepaard gaande uitbreiding van het voor
recht van de banken van leening; 
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dat men hierbij meermalen het verlies van 
dit voorrecht afhankelijk vindt gesteld, niet 
meer van eischen van oplettendheid van 
den bankhouder in het algemeen, maar van 
een tijdige mededeeling hem gedaan, dat aan 
zekere goederen gebreken kleven (deze ge
stolen of verloren zijn) ; 

dat het K. B. van 31 Oct. 1826, tot rege
ling van de openbare banken van leening, 
voor deze banken geen afwijking m eer k en
de van het gemeene recht van de artt. 2279 
en 2280 van den Code Civil, doch in de ont
werpen van wet tot regeling van de banken 
van leening van 1855, 1867 en 1869 en in de 
Pandhuiswet 1910, in navolging van de Bel
gische wet van 1848 "sur la réorganisation 
des monts de piété", het voorrecht van de 
beleenbanken weer is hersteld; 

dat, blijkens de Memorie van Toelichting 
bij de artt. 11 en 33 van de Pandhuiswet, de 
wetgever in 1910 in dezen geheel de Belgi
sche zienswijze volgde, tot uitdrukking ge
bracht in de toelichting op de artt. 21 en 22 
van de voornoemde B elgische wet van 1848; 

dat aldus aan de artt. 11 en 33 van de 
Pandhuiswet 1910 de gedachte ten grond
slag ligt, dat het voor de banken van Jee 
ning practisch is uitgesloten onderzoek 1, 

doen naar de herkomst der vele panden, dit• 
dagelijks worden aangeboden, en dat het 
daarom, wil voor het beleeningsbedrijf het 
risico niet te groot zijn, noodzakelijk is dit 
te beschermen tegen de nadeelen van een 
door het gemeene recht toegelaten opvorde
ring door den rechthebbende van onbevoeg
delijk beleende panden; dat van de bank 
slechts verlangd mag worden, dat zij àcht 
slaat op wat haar tijdig wordt m edegedeeld 
omtrent aan zekere goederen klevende ge
breken en dat zij skchts bij verwaarloozing 
van deze mededeeling haar recht op beleen
som en interessen mag Inboeten; 

dat de wetgever, in 1910 deze gedachte in 
de artt. 11 en 33 slechts voor de terugvor
dering van ontvreemd en verloren goed uit
werkende, daarmede een regeling gaf voor 
de eenige gevallen, waarin, naar de toen 
nog te onzent heerschende opvatting om
trent de beteekenis der artt. 2014 en 1198 
lid 6 B. W. terugvordering van het pand van 
den pandhouder door den rechthebbende 
mogelijk was; 

dat het in strijd zoude zijn m et den ge
dachtengang waarvan de wetgever Is uit
gegaan en m et de aanwijzingen der historie 
om, waar het gemeene recht, zooals zich dit 
sedert de invoering van de Pandhuiswet 
1910 heeft ontwikkeld, nog een verdere 
mogelijkheid van terugvordering van roe
rend goed is gaan erkennen - namelijk bij 
h et ontbreken van "goede trouw" bij den 
bezitter-, voor dat geval het voorrecht aan 
de banken van leening te onthouden; 

dat, waar het besproken uitzonderings
recht sleC'hts betreft het recht op vergoe
ding bij teruggave, de bank van leening ten
gevolge van de openbaarmaking der failliet
verklaring, evenmin als een andere pand
houder, wat betreft de teruggave zelve, op 
goede trouw beroep kan doen; 

dat echter de openbaarmaking van het 
vonnis van faillietverklaring, welke niets 
omtrent de samenstelling van den boedel 
mededeelt doch slechts den persoon van den 
gefailleerde bekend maakt, niet op één lijn 
gesteld kan worden met de aangifte, waar
van art. 11 en 33 in lid 1 het verlies van het 
voorrecht afhankelijk stellen; 

dat toch In het stelsel der Pandhuiswet 
de beleening onpersoonlijk is, daar de wet 
ervan uitgaat, dat bij iedere beleening aan 
den pandgever een pandbewijs wordt afge
geven (artt. 4 en 19) hetwelk den naam 
van den pandgever niet behoeft te vermel
den (art. 20) en het karakter h eeft van 
toonderpapier (artt. 12 en 34), terwijl ook 
in het r egister de naam van den beleener 
niet behoeft te worden opgenomen (art. 18) 
en de bank voor haar verhaal uitsluitend is 
aangewezen op de opbrengst van h et pand 
(artt. 8 en 25); 

dat naar dit stelsel de bekendmaking van 
den naam van den gefailleerde voor de bank 
van leening geen aanwijzing kan inhouden 
dat zeker pand door een onbevoegde wordt 
aangeboden: 

dat op bovenstaande gronden moet wor
den aangenomen, dat de Pandhuiswet 1910, 
in afwijking van de regels die op dit punt 
gelden voor het pandrecht, hetwelk de ne
gentiende titel van h et tweede boek van h et 
B. W. behandelt, aan de banken van lee
ning bij teruggave van een pand aan de 
rechthebbende recht op vergoeding toekent, 
behoudens alleen het geval geregeld in h et 
eerste lid der artt. 11 en 33, waarmede de 
openbaarmaking van het vonnis van fail
lietverklaring niet gelijk gesteld kan wor
den; 

dat mitsdien de stelling van het middel 
juist is; 

Vernietigt In het belang der wet het von
nis van den Kantonrechter van Amsterdam 
van 16 Sept. 1946; . 

Verstaat, dat deze beslissing geen nadeel 
zal toebrengen aan de rechten door partijen 
verkregen. (N. J.) 

:eo April 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Algemeen Vorderingsb~sluit 
1940 art. 1). 

De tekst van dit art. dwingt geens
zins tot de opvatting, dat t.a.v. iedere 
afzonderlijke vordering overleg vereist 
wordt m et de Minister van Handel enz. 
Het vereiste overleg kan meer vorde
ringen gelijktijdig betreffen, met name 
vorderingen van een bepaald soort goe
deren. 

Op het beroep van den Proc. -Generaal bij 
het Gerechtshof te 's-Gravenhage, requi
rant van cassatie tegen een arrest van dit 
Hof van 1 October 1947, houdende bevesti
ging in hoger beroep van een mondeling 
vonnis op 27 Januari 1947 door den Politie
rechter bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam 
gewezen, waarbij C. J. G. W., ter zake van 
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het ten zijnen laste bewezen verklaarde 
van alle rechtsvervolging is ontslagen; Ge
pleit voor gerequireerde door Mr. W. A 
Hoek, adv. te Schiedam. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

"S. althans v. t. van de artt. 352 Sv., 3 en 
4 van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940 
en 1 van de Algemene Vorderingsregeling 
1944, ter ondersteuning daarvan opmerken
de, dat de machtiging, uitgegaan van den 
Minister van Verkeer en Energie en 
krachtens welke de onderhavige vordering 
is gedaan, uitdrukkelijk vermeldt, dat zij 
verleend is "in overeenstemming" met den 
Minister van Handel en Nijverheid welke 
overeenstemming niet zonder overleg kan 
zijn tot stand gekomen;" 

Gehoord den Adv.-Generaal Langemeijer, 
namens den Proc.-Generaal, in zijn conclu
sie, strekkende dat enz.; 

0. dat bij inleidende dagvaarding aan 
gerequireerde is telaste gelegd, dat hij te 
Rotterdam op 28 Juni 1946 opzettelijk niet 
heeft voldaan aan een vordering, als be
doeld in artikel 1 van het Algemeen Vor
deringsbesluit 1940 (Verordeningenblad 
voor het Bezette Nederlandsche Gebied 
1940, No. 110), welke vordering hem op 21 
Juni 1946 overeenkomstig artikel 4 van ge
meld Besluit gedaan was door Jan van 
Veen, Rijkscontroleur van het Verkeer, 3e 
klasse, in het district Zuid-Holland der 
Rijksverkeersinspectie, door of vanwega 
den Minister van Verkeer en Energie aan
gewezen om namens laatstgenoemde vor
deringen krachtens voormeld Besluit te doen 
en voorzien van een daartoe strekkende 
bijzondere schriftelijke machtiging als be
doeld in artikel 3, lid 1, van meergemeld 
besluit, en welke vordering daartoe strekte, 
dat hij uiterlijk op 28 Juni 1946 te Rotter
dam, Witte de Withstraat no. 55, een per
sonenauto Merk Ford-Mercury, Prov. Ken
teeken H. 78404, Motor no. 99-97741, chas
sis no. 99-377441, in eigendom moest ter 
beschikking stellen van het Departement 
van Verkeer en Energie; 

0. dat de Politierechter op grond van de 
in zijn vonnis aangewezen bewijsmiddelen 
dit telastegelegde bewezen heeft geoordeeld, 
met dien verstande dat niet gebleken is, dat 
de vordering rechtsgeldig is geschied, im
mers in het bijzonder niet gebleken is, dat 
deze vordering is geschied in overleg met 
den Minister van Handel, Nijverheid en 
Landbouw, terwijl dit toch vereist is voor 
iedere afzonderlijke vordering, zoals blijkt 
uit artikel 1 van de Algemene Vorderings
regeling 1944, vooral gelezen In verband 
met artikel 4 van het Algemeen Vorde
ringsbesluit 1940, waar eveneens gesproken 
wordt van "een vordering" en dit slechts 
kan betekenen "iedere afzonderlijke vorde
ring"; 

0. omtrent het middel en ambtshalve, 
dat de rechter blijkens voormelde over

weging de in het tweede lid van artikel 1 
van het Algemeen Vorderingsbesluit 1940, 
zoals gewijzigd bij artikel 1 van <fe Alge
mene Vorderingsregeling 1944 no. E 140, 
voorkomende woorden "in overleg met den 
Minister van Handel, Nijverheid en Land
bouw", blijkbaar aldus heeft verstaan dat 
telkens overleg vereist is ten· aanzien van 
iedere afwnderlijke vordering; 

dat echter deze wetsuitlegging, waartoe 
de tekst geenszins dwingt, bezwaarlijk in 
overeenstemming is te brengen met het 
doel dat de wettelijke regeling beoogt, welk 
doel toch practisch niet ware te verwezen
lijken, indien aan elke afzonderlijke vorde
ring telkens overleg tussen de betrokken 
departementen moet voorafgaan; 

dat blijkens artikel 3, le lid van het Alge
meen Vorderingsbesluit 1940 een algemene 
volmacht tot vorderen kan worden afge
geven, hetgeen kwalijk te rijmen valt met 
de voormelde opvatting van den rechter; 

dat clan ook voormeld tweede lid aldus is 
op te vatten dat het vereiste overleg meer 
vorderingen gelijktijdig betreft met name 
vorderingen van een bepaalde soort van 
goederen; · 

dat in zover mitsdien het middel is ge
grond en het beroepen arrest in voege als 
hieronder te bepalen niet in stand kan 
blijven; 

dat het bewezen verklaarde strafbaar is 
en oplevert het navolgènde strafbare feit; 

,opzettelijk niet voldoen aan een vorde
ring, als bedoeld in artikel 1 van het Alge
meen Vorderingsbesluit 1940; 

0. dat gerequireerde deswege strafbaar 
is, zijnde niet gebleken van enige omstan
digheid die zijn strafbaarheid uitsluit; 

O. dat na te noemen straf staat in goede 
verhouding tot den ernst van het gepleeg
de feit; 

Gezien artikel 12 van genoemd besluit; 
Vernietigt het bestreden arrest voorzover 

daarbij is bevestigd de beslissing van den 
eersten rechter dat het bewezen verklaarde 
niet strafbaar is en r equirant deswege is 
ontslagen van alle rechtsvervolging; 

Rechtdoende krachtens art. 105 R. 0.; 
Vernietigt in zover ook het vonnis van 

den eersten rechter; 
Qualificeert het bewezen verklaarde als 

voormeld en verklaart gerequireerde des
wege strafbaar; 

Veroordeelt hem tot een geldboete van 
vijftig gulden, bij gebreke van betaling en 
verhaal te vervangen door vijf en twintig 
dagen hechtenis. 

(N. J .) 

M .4.pril 1948. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Roermond. (Politie
ambtenarenreglement art. 78). 

Dit artikel noemt de ontslaggronden 
limitatief; op en onder die gronden is 
niet genoemd: het niet bezitten van 
een politiediploma. 
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Waar klager niet bekend was m et de 
omstandigheid, dat hij was aangesteld 
m et een proeftijd totdat het politie
diploma zou zijn behaald, moet het ont
slagbesluit, gegrond op het gemis van 
dat diploma, worden nietig verklaard. 

Hendrikus Joseph Beuten, wonende te 
Heerlen, klager, 

t egen : 
de Burgemeester van Heerlen, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, 
Wat àe feiten betreft: 
0. dat de Burgemeester der Gemeente 

Heerlen op 23 Dec. 1947 een besluit van de 
navolgende inhoud h eeft genomen: 

,.De Burgemeester der Gemeente Heerlen, 
,.0. dat de agent van Politie H. J. Beu

ten, na aanvankelijk in vaste dienst dezer 
gemeente te zijn geweest, op grond van de 
ter uitvoering van h et Politiebesluit 1945-
door de Minister van Binnenlandse Zaken 
bij zijn circulaire van 13 Mei 1946, Afd. 
O.O. en V., No. U. 9922 gegeven richtlijnen 
met ingang van 1 Januari 1946 werd aan
gesteld in vaste dienst voor een proeftijd, 
welke . aanstelling nadien per 1 Januari 
1947 werd gewijzigd in een aanstelling In 
vaste dienst met een proeftijd totdat het 
politiediploma zal zijn behaald; 

,.dat deze proeftijd bij zijn besluit van 17 
Juli 1947 No. 7552, waarbij alle voorgaande 
besluiten m et te rugwerkende kracht tot 1 
Januari 1946 werden ingetrokken, werd ge
handhaafd; 

"dat het Politleambtenarenreglement 
echter de proeftijd vaststelt op ten hoogste 
2 jaar, zodat moet worden aangenomen, dat 
de proeftijd slechts tot 1 Januari 1948 van 
kracht is; 

"dat betrokkene nog niet in het bezit Is 
van het politiediploma zonder aantekening; 

,.Gehoord de Commissaris van Politie; 
,.Gelet op de bepalingen van de Gemeen

tewet en het Politieambtenarenreglement; 
,.Besluit: 
"1. m et ingang van 1 Januari 1948 aan 

H endrikus J osephus Beuten, geboren te Ob
bicht en Papenhoven, 22 December 1919, 
eervol ontslag t e verlenen als agent van 
Gemeentepolitie in vaste dienst met een 
proeftijd totdat h et politiediploma zal zijn 
behaald ; 

,.2. met ingang van dezelfde datum be
trokkene te benoemen tot agent van Po
litie in vaste dienst met een proeftijd van 
twee jaar, onder bepaling, dat hij zich bin
nen deze tijd in h et bezit dient te stellen 
van h et politiediploma; 

,.3. m et ingang van m eergenoemde da
tum aan de benoemde een jaarwedde toe 
te k ennen van f 3100, een kindertoelage 
van f 300, een rijwieltoelage van f 60, een 
totaal inkomen van f 3460 en een kleding
toelage van f 198; 

"4. met ingang van de sub 1 genoemde 
datum de pensioensgrondslag van belang
hebbende te bepalen op f 3298, zijnde f 3100 

jaarwedde, vermeerderd met f 198 kleding
toelage".; 

Post alia : 
In rechte: 
0. dat klager was ambtenaar van politie 

in vaste dienst der Gemeente Heerlen se
dert 1 December 1943; 

0. dat klager bij besluit van de Burge-• 
m eester van Heerlen van 10 Januari 1947 
met ingang van 1 Januari 1947 benoemd 
w erd tot agent l e klasse in vaste dienst. 
onder bepaling, dat deze aanstelling ge
schiedt met een proeftijd totdat het politie
diploma zou zijn behaald; 

0. dat - afgezien van de rechtsgeldig
heid dezer toevoeging, zijnde het betwist
baar of een aanstelling in vaste dienst ver
enigbaar is m et een proeftijd - de klager 
van dit aanstellingsbesluit alleen kennis. 
kreeg bij dienstmededeling no. 3, d.d. 11 
Januari 1947, van de Commissaris van Po
litie t e Heerlen, zonder dat hierbij werd 
gewaagd van enige proeftijd, terwijl ook 
niet is gebleken, dat klager op andere wijze 
van deze beperking kennis droeg; 

0. dat klager eerst kennis kreeg van een 
hem betreffende proeftijd door h et schrij
ven van de plaatsvervangend-Commissaris: 
van Politie, d.d. 29 December 1947, no. 
434/47, welk schrijven in verband stond met 
het bestreden besluit van 23 December 1947, 
terwijl hem dit besluit op 7 Januari 194& 
bereikte ; 

0 . dat nu beantwoord moet worden de 
vraag of het bestreden besluit kan worden. 
aangevallen als zijnde in strijd met de ter
zake geldende algemeen verbindende voor
schriften; 

0. dat, waar klager was ambtenaar van 
politie in vaste dienst der Gemeente Heer
len, zijne rechtspositie is geregeld bij het 
Politieambtenarenreglement, K. B. van 9 
Mei 1947, H 144; 

0. dat art. 78 van dit Kon. Besluit, het
welk in casu toepasselijk is, de gronden 
limitatief opsomt krachtens welke ontslag 
mogelijk is; 

0. dat hierbij niet voorkomt het niet in 
het bezit zijn van een politiediploma; 

0 . dat het bestreden besluit mitsdien in 
strijd is met h et bepaalde in dit art. 78 van 
h et Kon. Bes!. H 144, zijnde h et t en deze 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schrift; 

0. dat dus reeds op deze grond het be
streden besluit nietig moet worden ver
klaard; 

0. dat ingevolge art. 61 der Ambtenaren
wet 1929 een beroep ingesteld tegen een 
deel van een besluit geacht wordt tegen. 
het gehele besluit gericht t e zijn; 

0 . dat het beroep mitsdien gegrond is; 
Rechtdoende : 
Verklaart het bestreden besluit nietig. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 
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!O April 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Algemeen 
Rljksambtenarenreglement artt. 3 en 
80. Ambtenarenwet 1920 art. 58, 2e lid). 

Algemeen verbindend voorschrift. 
De toepasselijkheid van art. 80 e.v. 

van het A.r.a.r. op een griffier bij een 
kantongerecht wordt niet uitgesloten 
door art. 14 der wet op de rechterlijke 
organisatie en het beleid der justitie, 
S. 1827, no. 20. 

De griffier van een kantongerecht, 
een niet voor het leven aangestelde 
ambtenaar, is ambtenaar i. d. zin van 
het A.r.a.r. 

Uit art. 8 A.r.a.r. moet worden afge
le.id, dat de voorschriften van dat re
glement slechts dan niet toepasselijk 
zijn, indien en voor zoverre ze in strijd 
zijn met bepalingen, gegeven bij of 
krachtens de wet. 

Het bepaalde in art. 80 e.v. A.r.a.r., 
omtrent het opleggen van disciplinaire 
straffen, laat onverlet de bevoegdheid 
van de president ener arrondissements
r echtbank, volgens art. 14 voormeld, 
om aan een griffier van een kantonge
recht de nodige waarschuwing te doen. 

Onevenredigheid. 
Onevenredig is de straf van verplaat

sing naar een kantongerecht van een 
lagere klasse. Weliswaar is de terug
stelling (verplaatsing naar een kanton
gerecht ener lag·ere klasse) een gevolg 
van het eerst na het nemen van h et 
bestreden besluit van kracht worden 
der wet 'vll.n 18 December 1947, S. H 
430, maar deze wet wordt krachtens 
haar art. 21, geacht te zijn inwerking 
g etreden op 1 October 1946, derhalve 
moet zij geacht worden te h ebben ge
werkt m ede ten tijde, dat het bestreden 
besluit werd genomen. 

De Minister van Justitie, enz., eiser in 
hoger beroep, 

tegen: 

S., wonende te A., gedaagde in hoger beroep. 

Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat bij K. B. van 12 Juni 1947 op de 
voordracht van de Minister van Justitie 
van 6 Juni 1947, - overwegende dat S., 
griffier bij het kantongerecht te A., door 
het schrijven van een insinuerende en on
waardige brief met betrekking tot de Bij
zondere Rechtspleging en toezending van 
die brief aan de r edacteur van de "Ochtend
post" - al moge het dan zijn zonder de be
doeling, dat die brief in genoemd blad zou 
worden gepubliceerd - zich schuldig heeft 
gemaakt aan plichtsverzuim; o. voorts, dat 
aan S. op grond van dat plichtsverzuim de 
disciplinaire ..straf van verplaatsing als grif
fier bij een ander kantongerecht dient t e 
worden opgelegd; gelet op de artt. 80, 81, 
82 en 84 van het Alg. Rijksambt.reglement; 
is goedgevonden en verstaan aan S., thans 
griffier bij het kantongerecht te A,, op te 

leggen de straf van verplaatsing naar een 
ander kantongerecht en hem in verband! 
daarmede m et ingang van de dag van in
diensttreding te benoemen tot griffier bij het 
kantongerecht te B. op een jaarwedde ent 
pensioensgrondslag van f 3830, alsmede een 
tijdelijke toelage van f 166 per jaar en een 
tijdelijke overbruggingstoelage van f 240 
per jaar; 

0. dat het Ambtenarengerecht te X 
bij uitspraak van 23 Oct. 1947 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -
het door gedaagde (toenmaals klager) t egen 
dat besluit ingestelde beroep gegrond en 
het beslu it nietig heeft verklaard; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
hoger beroep heeft ingesteld en h eeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen en alsnog 
het door gedaagde destijds ingestelde be
roep ongegrond althans niet-ontvankelijk 
te verklaren; daartoe in het beroepschrift 
in hoofdzaak aanvoerende: 

"De beroepen uitspraak is gegrond op het 
oordeel van het ambtenarengerecht, dat de 
artt. 80-84 van het Algemeen Rijksambte
narenreglement geen toepassing kunnen 
vinden op een griffier van een kantonge
recht, zijnde een niet voor het leven be
noemd lid van de rechterlijke macht. 

.,In aansluiting bij het bepaalde in art. 
126 van de Ambtenarenwet 1929 bepaalt art. 
3 van het Algemeen Rijksambtenarem·egle
ment in zijn eerste lid, dat de bepalingen 
van dit besluit slechts toepassing vinden, 
voor zover niet bij of krachtens een wet 
anders is of wordt bepaald. Te onderzoeken 
valt mitsdien of ten aanzien van de griffier 
bij een kantongerecht bij of krachtens de 
wet een van de artt. 80-85 van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement afwijken
de regeling is getroffen. Dat toch de grif
fier bij een kantongerecht in beginsel onder 
het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
valt, vloeit uit de artt. 1 en 2 van dat regle
m ent m et zekerheid voort. 

.,H et Ambtenarengerecht t e X van oor
deel, dat zodanige bij de wet getroffen af
wijkende regeling inderdaad bestaat en 
is n eergelegd in art. 14 R.O. bepalende, 
voor zover thans van belang, dat de pre
sidenten der arr.-rechtbanken de bevoegd
heid bezitten de nodige waarschuwing te 
doen aan de griffiers der kantongerechten in 
hun arrondissement, die de waardigheid 
van hun ambt, hun ambtsbezigheden of 
ambtsplichten verwaarlozen of zich schul
dig maken aan bepaalde overtredingen, in 
die wet vermeld. 

.,Enige andere bepaling omtrent discipli
naire maatregelen tegen kantongerechts
griffiers is niet bij of krachtens de wet ge
troffen. 

.,Het Ambtenarengerecht is nu van oor
deel, dat naast art. 14 R.O. voor oplegging 
van disciplina ire straffen aan kantonge
r echts-griffiers krachtens de bepalingen 
van het Alg. Rijksambt. regl. geen plaats is 
en dat met andere woorden de materie 
"disciplinaire straffen" voor die griffiers 
in voormeld art. 14 nitpu ttend is geregeld. 
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"De ondergetekende kan zich met deze 
opvatting niet verenigen. Aangenomen al, 
dat de waarschuwing volgens art. 14 R.O. 
moet worden beschouwd als een discipli
naire straf - in dit verband zij er op ge
wezen, dat het Alg. Rijksambt.reglement 
als disciplinaire straf wel kent de schrifte
lijke "berisping", doch niet de "wa,arschu
wing" en dus deze laatste niet onder de 
disciplinaire straffen rekent - dan valt 
toch nog niet in te zien, waarom iedere 
disciplinaire straf uitgesloten zou moeten 
zijn. 

"De geldende wetten, ook al dateren zij 
van zeer onderscheiden data, dienen te wor
den gelezen in onderling verband en samen
hang . ·wanneer men dus thans de vraag te 
beantwoorden krijgt, of de Wet R. 0. een 
afgeronde en volledige regeling behelst 
aangaande de mogelijkheid van het opleg
gen van disciplinaire straffen aan griffiers, 
is het niet alleen volkomen geoorloofd, maar 
zelfs noodzakelijk daarbij mede te letten op 
later tot stand gekomen bepalingen, welke 
in beginsel mede op die griffiers toepasselijk 
kunnen zijn. De vraag moet dan niet gefor
muleerd worden: bestaat al reeds een rege
ling, welke zelfs gedurende vele jaren de 
enige regeling is geweest?, doch: heeft <le 
oudste regeling een zodanige inhoud, dat zij 
voor toepassing van de recentere geen 
plaats laat, of is een synthese van oude en 
nieuwe regeling mogelijk, in die zin, dat in 
beginsel beide toepasselijk zijn? 

"Dat de wetgever de vraag op deze wijze 
gesteld wilde zien, blijkt uit de keuze der 
bewoordingen in de Ambtenarenwet 1929 
(art. 125, lid 1, aanhef: ,,Voor zover deze 
onderwerpen" .... en dus niet: ,,tenzij deze 
onderwerpen" .... en het Algemeen Rijks-
ambtenarenreglement (art. 3, lid 1: ... 
"slechts toepassing, voor zover niet bij of 
krachtens een wet anders is of wordt be
paald"). 

"Wordt de vraag zo gesteld als naar de 
mening van de ondergetekende behoort te 
geschieden, dan moet het antwoord luiden 
dat art. 14 R.O. enerzijds, de artt. 80 e.v. van 
het Alg. Rijksambt.reg!. anderzijds, niets 
bevatten dat zich niet met elkaar verdraagt. 
Er is mitsdien niets te vinden, dat zou 
dwingen tot de conclusie dat laatstbedoelde 
artikelen niet op de griffiers van toepassing 
zouden zijn. En het ligt voor de hand, dat zij 
dit wel zijn, sinds het de bedoeilng van de 
Ambtenarenwetgeving is, dat voor alle 
ambtenaren de rechtspositie volledig ge
regeld zij. De wetgever heeft enkel de reeds 
bestaande, onvolledige en verspreide bepa
lingen, welke de positie van bepaalde groe
pen van ambtenaren raken, willen respec
teren. Het Ambtenarengerecht doet zijn op
vatting, dat disciplinaire strafoplegging 
conform het Algemeen Rijksambtenaren
reglement ten aanzien van griffiers niet 
mogelijk is, mede steunen op de overweging. 
dat deze ambtenaren worden benoemd "tot 
wederopzeggens". Het Gerecht oordeelt, dat 
zodanige "opzegging" zal kunnen en moe
ten plaats vinden bij misdragingen, te ern-

stig om met een waarschuwing te worden 
gecorrigeerd. 

In dit verband moet de vraag gesteld 
w;rden, wat het betekent, dat griffiers en 
andere niet voor het leven benoemde leden 
van de rechterlijke macht worden aange
steld "tot wederopzeggens". 

"Oorspronkelijk kan daarmede bedeeld 
zijn, dat zij door de Koning naar diens goed
vinden konden worden ontslagen, met an
dere woorden, dat hun positie niet wettelijk 
beschermd was. Zou men het aandurven 
vol te houden, dat dit nog steeds zo is, ook 
n adat bij en ingevolge de Ambtenarenwet 
1929 de rechtspositie der ambtenaren gere
geld is? Waarlijk: het Ambtenarengerecht 
is plus royaliste que le Roi. 

"Naar het oordeel van de ondergetekende 
moet ook de moderne betekenis van "tot 
wederopzeggens" gevonden worden door 
inachtneming van het thans geldende ma
teriële ambtenarenrecht. Zij kan dan geen 
andere zijn dan "in vaste dienst" of "voor 
onbepaalde tijd" (vgl. de artt. 5 en volgende 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment). Immers de griffiers zijn niet in tij
delijke dienst en evenmin voor het leven 
benoemd. E en wetsinterpretatie, waardoor 
hun lijnrecht tegen het systeem der Amb
tenarenwet 1929 in, iedere bescherming 
hunner positie zou worden onthouden, enkel 
op grond van de woorden "tot wederopzeg
gens·•, lijkt ongeoorloofd, te meer omdat de 
Wet R.O. te enenmale zwijgt over de vraag, 
wanneer "opzegging" mag plaats vinden. 

,,Wie zou uit de stelling, dat een ambte-
naar in dienst blijft totdat hij wordt ont
slagen, willen afleiden dat de verlening van 
ontslag niet aan regelen mag worden ge
bonden? 
· ,,Is het vorenstaande juist, dan is daar
mede tevens aangetast het oordeel van het 
Ambtenarengerecht, dat een verplaatsing 
met een benoeming tot wederopzeggens niet 
te rijmen is. · 

"Dat de benoeming tot wederopzeggens 
geschiedt, slaat op het ambt, niet op de 
standplaats. De gevolgtrekking, die uit de 
redenering van het Ambtenarengerecht zou 
moeten worden gemaakt, dat rechterlijke 
ambtenaren nimmer verplaatst kunnen 
worden (ook anders dan bij wege van disci
plinaire straf) lijkt niet aanvaardbaar. Ook 
benoeming tot een hoger ambt zou zonder 
"opzegging" van het oude dienstverband 
niet mogelijk zijn. Trouwens de gedachten
gang van het Gerecht op dit punt lijdt aan 
innerlijke tegenstrijdigheid. De Kroon zou 
wel mogen "opzeggen", dit is ontslaan, maar 
niet h et mindere doen, te weten verplaatsen, 
hetgeen in de gedachtengang van het ge
recht niet anders is dan een ontslag (op
zegging), -gemitigeerd door een nieuwe be
noeming. Het feit, dat de uitvoering van de 
aan geïntimeerde opgelegde verplaatsing de 
vorm van een nieuwe benoeming heeft ge
kregen, doet het Gerecht concluderen, dat 
in wezen een "opzegging" heeft plaats ge
had. En terwijl het Gerecht er van uitgaat, 
dat "opzegging" steeds geoorloofd is, con-
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eludeert het dan verder, dat verplaatsing 
niet geoorloofd zou zijn, omdat zij opzeg
ging impliceert. 

.,Op grond van een en ander is de onder
getekende van mening dat het Ambtenaren
gerecht het beroepen besluit nietig heeft ge
oordeeld op ondeugdelijke gronden, welkt 
aanvaarding bovendien het nadeel met zich 
zou brengen dat de rechtspositie van de 
niet voor het leven benoemde leden van de 
rechterlijke macht geheel op losse schroe
ven zou komen te staan."; 

0. enz.; 
In rechte : 
0. dat het Ambtenarengerecht de vraag 

heeft opgeworpen, of gedaagde als griffier 
bij het kantongerecht te A. met toepassing 
van de a r tt. 80 en volgende van het Alge
meen Rijksambtenarenreglement, vastge
steld bij Koninklijk Besluit van 12 Juni 1931, 
Stbl. 248 (hierna aan te duiden als: het re
glement) kon worden gestraft, en deze 
vraag ontkennend heeft beantwoord op 
grond, dat bij art. 14 R.O. uitputtend is ge
regeld, in hoeverre en op welke wijze een 
griffier bij een kantongerecht disciplinair 
kan worden gestraft, n .l. alleen door een 
waarschuwing, te doen door de president 
der arrondissementsrechtbank; 

0 . dat de Raad dit standpunt evenwel niet 
kan delen, maar met eiser van oordeel is, 
dat toepassing van de artt. 80 en volgende 
van het reglement door art. 14 van genoem
de wet niet wordt uitgesloten; 

0. dat immers, gelet op het bepaalde in de 
artt. 1 en 2 van het reglement, de griffier 
van een kantongerecht, als zijnde een niet 
voor het leven aangestelde ambtenaar, amb
tenaar is in de zin van het reglement, zodat 
op hem, krachtens art. 3, de bepalingen van 
het reglement van toepassing zijn "voor
zover niet bij of krachtens een wet anders 
is of wordt bepaald"; 

dat met name uit de bewoordingen "voor
zover" en "anders" moet worden afgeleid, 
dat de voorschriften van het reglement 
s lechts dàn niet toepasselijk zijn, indien en 
voorzover ze in strijd zijn met bepalingen, 
gegeven bij of krachtens een wet; 

dat echter hetgeen in de artt. 80 en vol
gende van het reglement is bepaald omtrent 
het opleggen van een disciplinaire straf aan 
de ambtenaar, die de hem opgelegde ver
plichting en niet nakomt of zich overigens 
aan plichtsverzuim schuldig maakt, onver
let laat de bevoegdheid van de president van 
-een arrondissements-rechtbank volgens art. 
14 van bovengenoemde wet om aan de grif
fier van een kantongerecht, die de waardig
heid van zijn ambt, zijn ambtsbezigheden of 
ambtsplichten verwaarloost, of die zich 
schuldig maakt aan de daarvermelde over
treding en, de nodige waarschuwing te doen; 

dat hieraan geenszins afdoet, dat sinds 
het in werking treden van h et reglement 
.aan het hanteren van die bevoegdheid wei
nig of geen behoefte meer zal bestaan; 

0. dat het Ambtenarengerecht mede heeft 
betoogd, dat een griffier, die zich zo ernstig 
heeft misdragen, dat een waarschuwing, als 
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vorenbedoeld, daarop geen evenredige re
actie zou zijn, uit het dienstverband kan 
worden ontslagen door opzegging daarvan, 
aangezien blijkens art. 37 der genoemde wet 
de griffier wordt benoemd "tot wederop
zeggens toe" ; 

0 . dat de Raad ook dit betoog niet kan 
aanvaarden, doch van oordeel is, inzonder
heid lettend op het zinsverband, waarin de 
zoëven aangehaalde woorden zowel in art. 
37 als in de artt. 51, 62 en 84 dier wet voor
komen. dat daarmede niet anders wordt uit
gedrukt, dan dat de benoeming niet plaats 
heeft voor het leven, zodat de regeling der 
rechtspositie in het reglement ook wat het 
ontslag betreft, mede gelding heeft voor de 
griffier van een kantongerecht; 

dat overigens in het midden kan worden 
gelaten, of het in de gedachtengang van het 
Ambtenarengerecht, waarin enerzijds de 
griffier van een kantongerecht steeds door 
opzegging uit het dienstverband kan wor
den ontslagen en anderzijds in het wezen 
der zaak te dezen een opzegging als griffier 
van het kantongerecht te A. en een benoe
ming tot griffier van het kantongerecht te 
B . heeft plaats gehad, consequent is, dat 
de opzegging in strijd is geacht met de 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften: 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
Raad bij zijn onderzoek, of het bestreden 
besluit kan worden aangetast op een der 
gronden, omschreven in h et le en het 2e lid 
van art. 58 der Ambtenarenwet 1929, met 
name ook dient na te gaan, of het besluit in 
strijd is met de te dezen toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften van de artt. 
80 en volgende, nopens disciplinaire straf
fen, van h et reglement; 

0. dat Ingevolge het aldaar bepaalde de 
ambtenaar, die zich aan plichtsverzuim 
schuldig maakt, door het bevoegde gezag 
kan worden gestraft o.a. met verplaatsing 
en dat voorts vaststaat - hetgeen van de 
kant van gedaagde ook niet is betwist -
dat deze, door het schrijven en verzenden 
van de in het bestreden besluit aangeduide 
brief. iets beeft gedaan, hetwelk een goed 
ambtenaar in gelijke omstandigheden be
hoort na te laten, dus zich heeft schuldig 
gemaakt aan plichtsverzuim in de zin van 
art. 80 (2) van het reglement; 

0. dat het bestreden besluit derhalve door 
de Kroon, als het te dezen bevoegde gezag, 
is genomen in overeenstemming met de artt. 
80 en 81 van het reglement, terwijl niet is 
gebleken, noch ook is beweerd, dat het be
sluit zou strijden met enig ander toepasse
lijk algemeen verbindend voorschrift, en 
evenmin, dat de Kroon bij het nemen van 
het besluit van Haar bevoegdheid een amb
tenaar, die zich aan plichtsverzuim heeft 
schuldig gemaakt, te straffen met verplaat
sing, kennelijk een ander gebruik heeft ge
maakt dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven; 

dat hierbij nog opmerking verdient, dat 
naar 's Raads oordeel in wezen ter dege een 
besluit tot verplaatsing is genomen en niet 

II 
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een besluit tot opzegging gepaard met een 
besluit tot benoeming, zij het ook, dat het 
niet elegant is, dat in het bestreden besluit 
aan de oplegging van de straf van "ver
plaatsing" naar een ander kantongerecht is 
toegevoegd een "benoeming'' tot griffier bij 
het kantongerecht te B.; 

0. dat thans nog overblijft te onderzoeken 
de enige grief, welke gedaagde tegen het 
besluit heeft ingebracht, nl. dat er tussen 
de opgelegde straf en de gepleegde overtre
ding onevenredigheid zou bestaan; 

0. dat de Raad deze grief juist acht, en 
wel omdat de verplaatsing van het kanton
gerecht te A. naar de te B. insluit - het
geen bij het opleggen der straf blijkbaar de 
bedoeling niet is geweest - terugstelling 
van een kantongerecht der 2e klasse naar 
een der 3e klasse; 

dat deze terugstelling weliswaar het ge
volg is van het eerst na het nemen van het 
bestreden besluit van kracht worden der 
wet van 18 December 1947, Stbl. H 430, maar 
deze wet ingevolge haar art. 21 geacht wordt 
in werking te zijn getreden op 1 October 
1946, en dus geacht moet worden te hebben 
gewerkt mede ten tijde dat het bestreden 
besluit werd genomen; 

dat de Raad nu met de gepleegde over
treding wel evenredig acht verplaatsing 
naar een ander kantongerecht van dezelfde 
klasse, maar niet die naar een kantonge
recht der 3e klasse, gelijk te dezen in feite 
heeft plaats gehad; 

0. dat het bestreden besluit mitsdien om 
deze reden nietig moet worden geacht en de 
aangevallen uitspraak derhalve moet wor

. den bevestigd, zij het op andere gronden dan 
waarop ze is gewezen; 

Rechtdoende enz. 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

21 April 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 242). 

De uitgave ten behoeve van de aan
koop van een auto is voor een in goede 
financiële omstandigheden verkerende 
gemeente i. c. niet in strijd met een 
goed financiëel beheer; Gedeputeerde 
Staten hadden slechts hun goedkeuring 
daaraan mogen onthouden, indien an
dere zee r dringende re de nen daartoe 
noopten. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Haarlemmerliede 
en Spaarnwoude tegen het besluit van Ged. 
Staten van Noordholland van 15 October 
1947, No. 200, Afdeling 3A, waarbij goed
keuring werd onthouden aan het besluit van 
voornoemde raad van 29 September 1947, 
tot wijziging van de begroting dier gemeente 
voor 1947 ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Februari 1948, No. 202; 

Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 12 April 1948, No. 
59316, afdeling Binnenlands Bestuur, Bu 
reau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Haarlern 
merliede en Spaarnwoude op 29 September 
1947 heeft besloten de begroting der inkom
sten en uitgaven van de gemeente voor het 
dienstjaar 1947 in dier voege te wijzigen, dat 
voor de aanschaffing en het onderhoud van 
een personenauto respectievelijk f 4000 en 
f 1000 wordt geraamd; 

dat Ged. Staten van de provincie Noord
holland bij besluit van 15 October 1947, No. 
200, Afdeling 3A, aan deze 5e suppletoire 
begroting voor 1947 van de gemeente Haar
lemmerliede en Spaarnwoude goedkeuring 
hebben onthouden, daarbij overwegende, 
dat de ligging van de gemeente Haarlem
merliede en Spaarnwoude aan een tramlijn 
zeer gunstig is te achten, zodat de verbin
ding met andere gemeenten geenszins tijd
rovend is; dat de uitgestrektheid der ge
meente als geen voldoende grond voor het 
gemeentebestuur kan worden aangemerkt 
om tot aanschaffing van een personenauto 
over te gaan; dat de gemeente voorts een 
uitgesproken plattelandskarakter heeft, 
wç1.arin de w erkzaamheden niet van die aard 
zijn, dat een steeds tot onmiddellijk gebruik 
gereed zijnde - en in het gebruik kostbare 
- dienstauto noodzakelijk is te achten; dat 
de gemeente niet als gevolg van de oorlog 
in bijzondere omstandigheden is komen te 
verkeren; dat het door het gemeentebestuur 
aangevoerde argument, dat de burgemees
ter bij brand onverwijld een personenauto 
ter beschikking dient te hebben, niet steek
houdend is, daar de bevelvoerende com
mandant en het overige brandweerpersoneel 
met het gemotoriseerde brandweermateriaal 
direct ter plaatse van de brand aanwezig 
kunnen zijn; dat de gunstige toestand van 
de financiën der gemeente geen aanleiding 
mag zijn om de doelmatigheid van de beste
ding der geldmiddelen uit het oog te verlie
zen; dat de algemene verarming in den 
lande de overheidsorganen moet nopen de 
uitgaven zoveel doenlijk te beperken; dat 
de burgemeester en de overige leden van 
het gemeentebestuur steeds gebruik kunnen 
maken van een huurauto, indien het ge
meentebelang dit noodzakelijk maakt, welk 
gebruik door zijn beperktheid uiteraard niet 
kostbaar zal zljn; dat voorts door hun col
lege ter kennis van het gemeentebestuur i.s 
gebracht, dat tegen aanschaffing van een 
motorrijwiel - voorzover de werkzaam
heden dit noodzakelijk maken - ten be
hoeve van de gemeente-opzichter geen be
zwaar zal bestaan; dat van dit motorrijwiel 
zonodig ook gebruik kan worden gemaakt 
door de ambtenaar van sociale zaken; dat 
de uitgaven voor de aanschaffing en het 
onderhoud van de personenauto, ter voor
koming van vertraging van de goedkeuring
der begroting voor 1947, door het gemeente
bestuur van de primitieve begroting zijn 
afgevoerd en opnieuw zijn geraamd in de 
5e suppletoire begroting voor 1947, respec
tievelijk onder de volgnummers 349a en 
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179a; dat de op de genoemde volgnummers 
geraamde uitgaven geacht moeten worden 
in strijd te zijn met een goed beheer der 
gemeentelijke financiën; 

dat tegen dit besluit de raad der gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat op 
de 5e suppletoire begroting voor de aan
schaffing en het onderhoud van een per
sonenauto respectievelijk f 4000 en f 1000 
werd geraamd; dat het daartoe strekkend 
besluit destijds met algemene stemmen 
werd genomen; dat deze raming was ge
grond op het feit, dat de aanschaffing voor 
deze gemeente noodzakelijk is; dat de ge
meente Haarlemmerliede en Spaarnwoude 
immers een oppervlakte heeft van rond 3500 
hectaren en de onderscheidene delen der 
gemeente dusdanig zijn gelegen, dat niet 
van andere vervoermiddelen gebruik kan 
worden gemaakt; dat vooral de gemeente
opzichter, die vanwege zijn functie dagelijks 
in de verschillende delen der gemeente dient 
te zijn, daarbij node een auto kan ontberen; 
dat de leden van het gemeentebestuur zich 
voor een juiste uitoefening van hun taak 
geregeld van de toestanden in de gemeente 
op de hoogte dienen te stellen; da t Ged. 
Staten in hun besluit aanvoeren, dat de lig
ging van de gemeente aan een tramlijn zeer 
gunstig te achten is, zodat een verbinding 
met andere gemeenten geenszins tijdrovend 
is; dat hierbij niet in ogenschouw wordt 
genomen, dat deze verbinding enkel en al
leen geldt voor de twee aangrenzende ge
.meenten Amsterdam en Haarlem, doch in 
geen geval opgaat voor de andere randge
meenten, daar daarmede geen directe ccm
municatie bestaat en deze gemeenten slechts 
Iaugs zeer grote omwegen en dan nog m et 
onvoldoende regelmaat bereikbaar zijn; dat 
dit onder meer het geval is met de gemeente 
Haarlemmermeer, wier gemeentehuis te 
Hoofddorp op 12 km afstand gelegen is; dat, 
daar met deze gemeente verschillende ge
meenschappelijke regelingen getroffen zijn 

· - distributie en schoolartsendienst -, al
daar regelmatig vergaderingen en bespre
ki.!J.gen plaatsvinden, waarbij een huurauto 

· het grote nadeel van wachturen, dus be
langrijke kosten met zich mede brengt ; dat 
Ged. Staten daarbij tevens als :ugument 
aanvoeren, dat de gen:ieente een uitgespro
ken plattelandskarakter h eeft, waarbij de 
werkzaamheden niet van die aard zijn, dat 
een steeds voor gebruik gereed zijnde auto 
noodzakelijk is ; dat dit college zijns inziens 
echter daarbij niet voldoende oog heeft voor 
het feit, dat vergelijking met een andere 
plattelandsgemeente, wat die werkzaam
heden betreft, niet opgaat, daar de ligging 
tussen de grote steden hieraan een zeer op 
zichzelf staand karakter geeft ; dat zowel 

. de gemeente-opzichter a ls de ambtenaar 
voor sociale zaken, die ook herhaalde malen 
in de gemeente contröle ·heeft uit te oefenen 

· en onderzoekingen dient te doen, thans voor 
veel te lang-en tijd aan hun bureau-werk

. zaamheden worden onttrokken, daar met 
een bezoek of controle in de gemeente vele 

uren gemoeid zijn; dat dit zeer ten ongerieve 
van het publiek is, dat zich hierdoor her
haaldelijk tevergeefs ten raadhuize meldt, 
en fnuikend voor de afdoening van zaken; 
dat de opzichter, die tevens administrateur 
van het gasbedrijf is· en eveneens het toe
zicht heeft op de bezittingen van het Alge
meen Burgerlijk Armbestuur der gemeente 
Haarlemmerliede en Spaarnwoude, op deze 
wijze tijd te kort komt en dit uiteindelijk 
zou moeten leiden tot uitbreiding van per
soneel, waarvan de uitgaven aanzienlijk 
hoger zullen zijn dan die, verbonden aan het 
gebruik van een aan te schaffen auto; dat 
tevens niet uitgesloten is, dat de betrokken 
ambtenaren, in verband met de afstanden 
en eventuele weersg·esteldheid, de buiten
dienst enigermate achter zouden stellen, 
hetgeen t en koste van de gemeentebelangen 
zou gaan; dat wel in het besluit wordt aan
gegeven, dat tegen aanschaffing van een 
motorrijwiel ten behoeve van de gemeente
opzichter geen bezwaar bestaat, doch dat 
de gemeente-opzichter, in het belang van 
zijn gezondheid, bezwaar heeft van zulk een 
vervoermiddel gebruik te maken; dat, daar 
het in feite hierop neerkomt, dat zeer veel
vuldig van een huurauto gebruik gemaakt 
moet worden, het argument van Ged. Sta
ten, wat de financiële zijde betreft, a lle 
grond verliest; dat daarin immers wordt 
aangevoerd, dat de gunstige toestand van 
de financiën der gemeente geen aanleiding 
mag zijn om de doelmatigheid van de be
steding der geldmiddelen uit h et oog te ver
liezen; dat juist omdat het gemeentebestuur 
steeds een doelmatige besteding voorge
staan heeft, de financiële toestand der ge
meente uitermate gezond is en het besluit 
tot aanschaffing van een auto dan ook in 
het raam van h et steeds gevoerde en nog 
te voeren beleid gezien moet worden; dat 
het onjuist is en in strijd met de autonome 
bevoegdheden van de raad, indien voor de 
niet-noodlijdende gemeenten het college van 
Ged. Staten dezelfde normen als voor de 
noodlijdende tracht aan te houden; dat de 
autonomie van de gemeente immers in
houdt, dat in de allereerste plaats de raad 
der gemeente moet beoordelen, wat nodig is 
voor een goede uitvoering van de gemeen
telijke bestuurstaak; dat deze daarbij dan 
niet uit het oog zal verliezen, dat alleen die 
uitgave gerechtvaardigd is, die èn voor het 
heden, èn voor de toekomst een absolute 
noodzaak is; 

0 . dat het, gelet op de oppervlakte en de 
bijzondere ligging van de gemeente Haar
lemmerliede en Spaarnwoude a lleszins aan
n emelijk is, dat het vervoer per auto grote 
voordelen biedt voor de juiste vervulling 
door h et gemeentebestuur van zijn taak; 

àat verder uit de overgelegde stukken en 
uit hetgeen is medegedeeld ter openbare 
vergadering van de Afdeling van de Raad 
van State, voor de Geschillen van Bestuur, 
waarin over deze zaak verslag werd uitge
bracht, is gebleken, dat dit bestuur ook 
reeds vóór de oorlog ten behoeve van de 
uitoefening van genoemde taak geregeld 
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gebruik moest maken van een a uto, doch 
dat zulks toen n iet tot de aankoop van een 
zodanig vervoermiddel behoefde te leiden 
t en gevolge van de toevallige omstandig-
h eid, dat destijds de burgemeester h iervoor 
:zijn eigen a u to beschikbaar s telde; 

dat aangenomen kan worden, dat in dit 
geva l door h et aanschaffen van een eigen 
a uto h et bedrag, dat per jaar voor ver
plaatsing·skost en door het gemeentebestuur 
zal worden uitgegeven, niet hoger zal wor
d en dan wanneer. zoals thans moet gesch ie
d en, van een h uurau to gebruik wordt ge
maakt; 

dat derha lve voor deze in goede fin an 
ciële omstandigheden verkerende gemeente 
de bet reffende, met de h u ishouding der ge
m eente verband houdende, uitgave n iet in 
s trijd is met de eis van een goed financieel 
beh eer; 

dat daarom Ged. Staten s lechts hun goed
k euring aan de begroting hadden mogen 
onthouden, indien a n dere zeer dringende 
r eden en h en er toe noopten ; 

dat Ged. Staten niet h ebben aan getoond, 
da t zich zulke zeer dringende r edenen hier 
voordoen ; 

da t Ged. Stat en dan ook ten onrechte hun 
goedkeuring aan dit raadsbesluit tot wijzi
ging der gemeentebegroting voor h et jaar 
1947 h ebben onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
m et vernietiging van het besluit van Ged. 

Stat en van Noordholland van 15 October 
1947, No. 200, a fdeling 3A, a lsnog goed
keuring t e verlen en aan h et besluit van de 
r aad der gemeente Haarlemmerliede en 
S paarnwoude van 29 September 1947, tot 
w ijzigin g van de begroting dier gem eente 
v oor 194 7. · 

Onze Minister v a.n Binn enla ndse Za k en 
i s belast enz. 

( A.B.) 

24 April r948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101ter) . 

Hoewel de kosten, verbonden aan het 
buitenschilderwerk van het schoolge
bouw en het laten verven der school
meubelen tengevolge van het geringe 
a a n tal leerlingen d e r school niet geheel 
uit de normaal toe te kennen vergoe
dingen kunnen worden bestreden, is te
recht door de Minister van 0 ., K. en 
W . daarmede geen rekening gehouden 
bij de vaststelling van het bedrag, dat 
met toepassing van art. 101ter behoort 
te worden toegekend, daar bedoelde 
onderhoudswerken niet alle in één jaar 
behoeven te geschieden, maar zeer wel 
ten laste van het .5- jarig tijdvak, be
doeld in het 8ste Jid van art. 101 kun
nen worden gebracht. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 
door het bestuur der vereniging tot stich
ting en instandhouding van een school met 

de Bijbel te Vries, gevestigd te Vries, tegen 
de beslissing van Onze Minister van Onder
wijs , Kunsten en Wetenschappen van 8 
October 1947, no. 32982, Afdeling L . 0., 
waarbij , met toepassing van artikel 101ter 
der Lager-Onderwijswet 1920, voor de school 
voor gewoon Jager onderwijs van bovenge
noemde vereniging de vergoeding, bedoeld 
in artikel 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1947 is vastgesteld op f 19, 
per leerling ; 

De R aad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 24 
Maart 1948, N°. 302; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen vart 
19 April 1948, No. 35828, Afdeling Lager 
Onderwijs ; 

0 .: dat het bestuur der bijzondere lagere 
school voor gewoon Jager onderwijs te Vries 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen heeft verzocht het gemid
deld bedrag der kosten per leerling te ver
hogen tot ten minste f 29 , ; 

dat het schoolbestuur er daarbij op heeft 
gewezen, dat de school thans bezocht wordt 
door 51 leerlingen; dat het de vermoedelijke 
uitgaven der school voor het jaar 1947 raam
de als volgt : 
a. instandhouding schoolgebouw en 

terrein f 425 
b. geringe en dagelijkse reparatiën 25 
c. onderhoud van schoolmeubelen 150 
d. aanschaffen en onderhouden van 

van schoolboeken, leermiddelen 
en schoolbehoeften 225 

e. verlichting } . . . . . . I 8 
/ . verwarming schoolgebouw 250 
g. schoonhouden . . . . . . 275 
h. schoolbibliotheek 25 
o. andere uitgaven ter verzekering 

van de goede gang van het onder
wijs , onder meer: 
assurantie 8 
administratie 25 
uitvoering invaliditeitswet, 
ziektewet 25 
bijdrage onderwijsbereau en 
verenigingen 22 

totaal f 1473 
dat, nadat de Onderwijsraad in overweging 

had gegeven de vergoeding bedoeld in ar
tikel 101, lid 2, der Lager-Onderwijswet 1920, 
voor de b ijzondere lagere school te Vries per 
leerling vast te stellen op f 19, Onze Minis
ter van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen, beschikkende op het desbetreffende ve,
zoek van het bestuur van genoemde school, 
bij zij n evenvermeld besluit deze vergoeding 
dienovereenkomstig heeft vastgesteld op 
f 19, per leerling ; 

dat Onze Minister hierbij heeft overwogen, 
dat deze scnool tengevolge van haar gering 
aantal leerlingen en zeer hoge onderhouds
kosten in b ijzondere omstandigheden ver
keert, als bedoeld in artikel 55 quater der 
Lager-Onderwijswet 1920; dat echter enkele 
posten van de door het bestuur overgelegde 
begroting 1947, o. a . die onder c.,f. eng., voor 
verlaging vatbaar zijn, zodat met een ver
hoging der vergoeding tot f 19, per leerling 
kan worden volstaan ; 
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dat tegen deze beslissing het bestuur der 
bijzondere lagere school te Vries bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aan
voerende, dat de post van instandhouding 
schoolgebouw en terrein, niet te hoog is ge
raamd, daar voor timmerman en onderhoud 
terein een bedrag van f 225, uitgetrokken is, 
terwijl het noodzakelijke buitenschilderwerk 
begroot is op f 200,; dat punt b. wel geen 
er itiek zal ondervinden ; dat met punt e. 
onderhoud schoolmeubelen bedoeld wordt 
het verven der banken en andere schoolmeu
belen in het ene lokaal; dat de haveloosheid 
dezer meubelen zeer nadelig is voor het aesthe
tisch gevoel der kinderen; dat bij punt d, 
schoolbehoeften, gerekend is met een be
d1ag van ongeveer f 4,50 per leerling, welk 
bedrag volgens zijn beste weten ook toege
staan is door de raad van de gemeente Vries 
aan de openbare lagere scholen; dat het be
drag, genoemd onder punt e, verlichting, aan 
de hand van bestaande nota's van de vorige 
jaren is berekend; dat met betrekking tot 
punt f dient te worden vermeld, dat de school 
de beschikking heeft over 42 eenheden = 84 
hl cokes; dat per hl. een bedrag van f 2,37½ 
betaald is; dat bovendien nog turf is aange
schaft voor een bedrag van f 32, in het to
taal dus een bedrag van f 232; dat het be
stuur grote moeite heeft gehad om een school
schoonmaakster te krijgen; dat deze schoon
maakster is aangesteld op een salaris van 
f 260, per jaar en dat van 1 Januari 1948 af 
door haar f 1 oo, per jaar meer is gevraagd; 
dat voor verdere benodigdheden een bedrag 
van f 15, is begroot ; dat de kosten van de 
schoolbibliotheek begroot zijn op f 25,-; 
dat voor dit bedrag reeds boeken zijn ge
kocht; dat de bibliotheek dringend uitbreiding 
nodig had ; dat punt o, verdere uitgaven, zeer 
laag is begroot; dat b .v. sociale lasten be
groot zijn op f 25, terwijl in het 1• halfjaar 
van 1947 een bedrag van f 18,31 betaald 
moest worden ; 

0. dat Wij met Onze Minister van oordeel 
zijn, dat de school van appellant tengevolge 
van haar gering aantal leerlingen en zeer 
hoge onderhoudskosten in bijzondere om
standigheden verkeert , als bedoeld in arti
kel 55 quater der Lager-Onderwijswet 1920; 

dat, wat het vaststellen van het verhoogde 
bedrag der vergoeding betreft, enerzijds aan 
het schoolbestuur kan worden toegegeven, 
dat de kosten, verbonden aan het buiten
schilderwerk van het schoolgebouw en het 
laten verven van de schoolmeubelen ten ge
volge van het gering aantal leerlingen van 
de school niet geheel uit de normaal toe te 
kennen vergoedingen kunnen worden be
streden, doch dat anderzijds deze onder 
houdswerken niet alle in één jaar behoren 
tf geschieden, doch . zeer wel ten laste van 
het 5-jarig tijdvak, bedoeld in het 8• lid van 
a·rtikel 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
kunnen worden gebracht, zodat hiermede 
bij de vaststelling van het bedrag, dat met 
toepassing van artikel 101ter der Lager
Onderwijswet 1920 behoort te worden toe
gekend , terecht door Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen geen 
rekening is gehouden; 

dat verder uit de ontvangen ambtsberich
ten is gebleken, dat het bedrag, dat het 

schoolbestuur geraamd heeft voor de kosten 
van verlichting, verwarming en schoonhou
den van het schoolgebouw, per lokaal f 71,50 
hoger is dan het bedrag, dat ten behoeve 
van de openbare lagere scholen in dezelfde 
gemeente voor deze kosten wordt beschik
baar gesteld; 

dat naar Ons oordeel niet aannemelijk is 
gemaakt, dat er bijzondere omstandigheden 
bestaan, . welke deze hoge raming zouden 
kunnen rechtvaardigen, zodat deze op dit 
punt met f 143, dient te worden verminderd; 

dat de overblijvende kosten een verho
ging van het door Onze Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen bij zijn be
streden beslissing vastgestelde bedrag per 
leerling niet rechtvaardigen ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet I 920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

26 A pril 1948. UITSPRAAK van h et Amb
tenarengerecht 's-Gravenhage. (Wet 
r echtsherstel overheidspersoneel 1946 
art. 2. Alg. Rijksambt.reg!. art. 95). 

Een niet-herbenoeming van een, tel
kens, van jaar tot jaar in tijdelijke 
dienst aangestelde, hoofdassistent voor 
de tandheelkunde aan de rijksuniversi
teit te Leiden, moet, zowel t.a.v. art. 95 
Alg. Rijksambtenarenreglement als t. a. 
v. de W et rechtsherstel overheidsperso
neel 1946 aangemerkt worden als een 
ontslag. 

Dr. Y. J. van der Meulen, wonende te 
Leiden, klager, 

t egen : 
de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Wat de feiten betr eft : 
0 . dat verweerder in de vorm van een 

aan klager gericht schrijven, gedateerd 13 
November 1947, de navolgende beslissing 
heeft genomen: 

"Naar aanleiding van Uw v erzoek om 
herziening van h et ontslag, dat aan U, vol
gens Uw mededelingen geacht moet wor
den te zijn verleend door een niet herbe
noeming op 1 October 1940, deel ik U mede, 
dat ik daaraan niet kan voldoen. 

D e W et rechtsherstel overheidspersoneel 
1916 spreekt uitdrukkelijk van ontslagen 
en disciplinaire straffen, welke tijdens de 
bezetting in bezet gebied werden verleend, 
onderscheidenlijk opgelegd. 

Naar mijn m ening is de niet-herbenoe
ming geen ontslag. 

Doch zelfs indien m en dit w el zou m e
nen dan zoude toch door U niet kunnen 
worden waar gemaakt, dat de niet-herbe
noeming niet in feite op een buiten de be
zetting gelegen grond heeft plaats gehad. 

Want niet een door U genoemde weige
ring om ta!}dheelkundige hulp aan Duitse 
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Militairen te verstrekken, leidde tot de ge
beurtenissen van de zomer 1940, maar Uw 
weigering om een opdracht van het College 
van Curatoren der Rijksuniversiteit t e Lei
den uit te voeren."; 

0. dat klager tegen deze beslissing be
roep h eeft ingesteld bij een op 28 Novem
ber 1947 bij dit Gerecht ingekomen klaag
schrift, waarin hij zakelijk stelt, dat hij, na 
van jaar tot jaar in tijdelijke dienst t e zijn 
aangesteld als hoofdassistent voor de tand
heelkunde aan de Rijksuniversiteit t e Lei
den, op 1 October 1940, toen zijn dienstver
band was geëindigd, niet werd herbenoemd, 
zulks terwijl zijn dienstverband toen reeds 
negen jaar had geduurd en onder normale 
omstandigheden ook na 1 October 1940 zou 
zijn voortgezet, en voorts op de door h em 
ontwikkelde gronden betoogt, dat zijn her
benoeming achterwege is gebleven op een 
niet buiten de bezetting gelegen g rond, met 
vordering dat het Gerecht h et besluit van 
<Ie Minister, waartegen beroep, nietig ver
klare en bepale, dat de Minister zal beslui
ten: 

a. tot wederindienstneming van klager 
b. tot r egeling, voor zoveel nodig, van 

klagers r echtspositie; 
c. tot toek enning van een schadeloos

stelling, een en ander op de voet van het 
bepaalde in artikel 4, le lid, van de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946; 

0 . dat verweerder bij contra-memorie 
heeft betoogd, dat de beslissing waarvan 
beroep t erecht is genomen, voor wat de 
feiten betreft verwijzende naar de stukken 
van een tweetal proceduers, in 1940 bij dit 
Gerecht en de Centrale Raad van Beroep 
aanhangig gemaakt, welke stukken ook 
thans in h et geding zijn gebracht, en voorts 
nader h eeft uiteengezet, dat de niet-herbe
noeming van klager m et ingang van 1 Oc
ber 1940 haar oorzaak vindt in de omstan
digheid, dat hij enk ele maanden voordien 
weigerachtig is gebleven uitvoering te ge
ven aan een hem door of vanwege het Col
lege van Curatoren van de Rijksuniversi
teit te Leiden verleende opdracht betref
fende h et op zich nemen van conserveren
de tandheelkundige behandeling van te 
Leiden gelegerde Duitse militairen, welke 
ongehoorzaamheid h em mede ernstig is 
aangerekend, omdat er zich ook voordien 
r eeds moeilijkheden met klager hadden 
voorgedaan, waarbij nog wordt vermeld, 
dat de evenbedoelde ongehoorzaamheid 
reeds dadelijk aanleiding had gegeven tot 
de schorsing van klager in zijn betrekking; 

0. dat verweerder zich op grond van 
deze door h em in den brede ontwikkelde ar
gumenten stelt op het standpunt, dat kla
ger's niet herbenoeming rust op een bul
t en de bezetting gelegen grond, t.w. deze, 
dat hij een onjuiste h ouding had aangeno
men tegenove r het College van Curatoren, 
toen hem meer arbeid werd opgedragen, en 
concludeert, dat h et beroep ongegrond be
hoort te worden verklaard, subsidiair, voor 
het geval het Gerecht anders zou oordelen, 
verzoekt te bepalen, dat de Minister zal 

besluiten tot ontslag met ingang van 1 Oc
tober 1941 - k ennelijk wordt bedoeld 1 Oc
tober 1940 - als bedoeld in artikel 4, lid 1 
sub A, van de Wet r echtsherstel overheids
personeel 1946; 

0. dat partijen hun standpunt bij pleidooi 
nog nader h ebben toegelicht; 

In rechte: 
0. dat tussen partijen vaststaat, dat ver

weerder, Ingaande 1 October 1940 klager 
niet h eeft h erbenoemd in het ambt, dat deze 
toen reeds negen jaar In tijdelijk, van jaar 
tot jaar verlengd, dienstverband had be
kleed, en da.t verweerder geweigerd heeft 
op klagers tijdig gedaan verzoek deze niet
herbenoeming op de voet van het bepaalde 
in de Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 te herzien; 

0. dat nu klager zich beklaagt over de 
weigering van herziening niet van een be
sluit, strekk ende tot zijn ontslag als amb
tenaar en evenmin behelzende de oplegging 
van een disciplinaire straf, doch van het 
niet verlenen van een nieuwe aanstelling, 
allereerst zal dienen t e worden onderzocht, 
of klager zich m et vrucht op de Wet 
rechtsherstel overh eidspersoneel 1946 kan 
beroepen; 

0. dat in h et eerste lid van artikel 95 
van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment wordt bepaald, dat de tijdelijke amb
tenaar, die blijkens zijn aanstelling voor een 
bepaalde tijd is aangesteld, t enzij h et t egen
deel blijkt, geacht wordt eervol ontslag te 
zijn verleend, zodra die tijd is verstreken; 

0. dat deze bepaling naar het oordeel van 
h et Gerecht geen a ndere betekenis kan 
h ebben dan deze, dat de tijdelijke ambte
naar, die in deze omstandigheid komt te 
verkeren, ondanks h et feit, dat te zijnen 
aanzien geen ontslagbesluit is genomen, de 
r echtspositie erlangt van een eervol ont
slagen ambtenaar, daar men toch bezwaar
lijk kan aannemen, dat de wetgever enkel 
h eeft willen vaststellen, dat in h et onder
werpelijke geval het dienstverband een 
einde n eemt, hetgeen een volmaakt overbo
dige voorziening zou zijn geweest, terwijl 
h et evenmin nodig ware geweest , het eer
volle karakter van deze dienstbeëindlging 
uitdrukkelijk vast te stellen; 

0. dat het ook voor de niet herbenoemde 
voor een bepaalde tijd aangestelde tijde
lijke ambtenaar een wezenlijk belang 
vormt, dat hij met een ontslagen ambte
naar wordt gelijkgesteld, vermits hem dit 
de mogelijkheid opent tegen h et ontslag in 
beroep te komen, waarbij hij weliswaar als 
tijdelijk ambtenaar geen aanspraak op 
voortzetting van h et · dienstverband zal 
kunnen aanvoeren, doch zich wel over 
eventueel détournement de pouvoir zou 
kunnen beklagen; 

0. dat de in lid 1 van art. 95 van het 
Algemeen Rljksambtenarenreglement gele
gen fictie niet tot de toepassing van de 
bepalingen van dat reglement is beperkt en 
dus tevens geldt in verband met elders ge
geven voorschriften, betrekking hebbende 
op ontslag van ambtenaren in de zin van 
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het algem een Rijksambtenarenreglement, 
waartoe m ede gerek end behoren te worden 
de voorzieningen voorkomende in de Wet 
rechtsherstel overheidsperson eel 1946 ; 

0. dat in h et algemeen een ruime inter
pretatie van h et begrip ontslag in de W et 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 voor 
de hand ligt , omdat het de k ennelijke be
doeling van die wet is zoveel mogelijk t e 
geraken tot een r econstructie van de toe
stand, zoals die t en aanzien van h et over
h eidsperson eel zou zijn ontstaan , indien de 
bijzondere bezettingsomstandigl:)eden zich 
niet zouden h ebben voorgedaan; 

0. dat onder "ontslag" in deze wet stel
lig ook valt de opzegging van h et dienst
verband van arbeidscontractanten, op wie 
zij m ede toepasselijk is, zodat ook in dit 
opzicht het begrip "ontslag'' buiten zijn 
formele g renzen wordt uitgebr eid; 

0. dat de conclusie mitsdien moet lui
den, dat klager inderdaad geacht moet wor
den t e zijn ontslagen, ook in de zin van de 
Wet rechtsherstel overheidsperson eel 1946; 

0. dat klager blijkens zijn laatste aan
stellingsbesluit was een tijdelijk ambtenaar, 
voor bepaalde tijd aangesteld; 

0. dat h et ontslag, h etwelk te zijnen aan
zien geacht moet worden t e zijn verleend, 
h eeft plaats gehad in bezettingstijd en in 
bezet gebied ; 

0. dat dit ontslag mitsdien behoort t e 
worden h erzien, t enzij klagers dienstver
band ook onder normale omstandigheden 
niet langer dan een jaar zou h ebben ge
duurd; 

0 . dat uit niets is geblek en, dat dit laat
ste h et geval zou zijn geweest; 

0. dat thans zal dien en t e worden vast
gesteld, of h et ontslag al dan niet in feite 
verleend is op een bulten de bezetting ge-
legen grond; · 

0. dat tussen de partijen vaststaat, dat 
de opdracht van Curatoren, waaraan kla
ger geweigerd zou h ebben gevolg te geven, 
betrof h et verrichten van conserverende 
tandheelkundige behandeling op militairen 
behorende tot de bezettende Duitse weer
macht, t er wijl even eens vaststaat, dat kla
gers reacties op deze opdracht, daargelaten 
of hij inderdaad bewust geweigerd h eeft 
een opdracht van Curatoren uit t e voeren, 
door welke innerlijke motieven zijn hou
ding bepaald is geworden, of wat hij dien
aangaande destijds zelf h eeft goedgevonden 
m ede te delen, tot zijn schors ing en ver
volgens tot zijn niet-herbenoeming hebben 
geleid; 

0 . dat r eeds hieruit blijkt, da t e r verba nd 
bestaat tussen het feit der bezetting en kla
gers ontslag, daar, wanneer de bezetting 
niet had plaats gevonden, de opdracht, 
welke een conflict tussen klager en het 
boven hem gesteld gezag h eeft veroorzaakt, 
nimmer had kunnen zijn gegeven ; 

0. dat Curatoren der Rijksuniversiteit te 
Leiden in de contra-mem orie ingezonden 
in de in 1940 tussen klager en hun College 
voor dit Gerecht gevoerde procedure .om
trent klagers schorsing, naar de stukken 
van welk geding de tegenwoordige verweer-

der voor wat betreft de feiten heeft v er
wezen, zodat aangenomen mag worden, dat 
verweerder de inhoud van die contra
m emorie ook thans voor zijn r ek ening wil 
n em en , woordelijk h ebben gesteld: .,Ons 
College h eeft overwogen, dat h et optreden 
van de h eer van der Meulen tegenover de 
Duitse militairen gevaar opleverde voor 
een ernstig conflict m et de vreemde bezet
ting en dat om dit te voorkomen een maat
regel van spoedeisende aard noodzak elijk 
,vas"; 

0. dat tussen partijen als vaststaande 
kan worden beschouwd, dat de g ronden 
van klagers schorsing door h et College van 
Curatoren en die van klagers schorsing en 
niet-herbenoeming door de toenmalige Se
cretaris-Generaal van h et D epartem ent van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen de
zelfde destijds aan klager v erweten gedra
g ingen zijn geweest ; 

0. dat op grond hiervan bewezen kan 
worden gea cht, dat de g rond van klagers 
ontslag in gen en dele buiten de bezetting 
gelegen is geweest, doch daarmede integen
deel onmiddellijk samenhing; 

0. dat ter weerlegging van deze conclusie 
een verwijzing naar de omstandigh eid, dat 
de destijds door klager ingestelde beroepen 
t egen zijn schorsingen h em - daargelaten 
de nietigverklaring van een besluit terzake 
van ontbreken der motivering - niet h eb
ben kunnen baten, niet opgaat, daar de be
slissing, dat een schorsing niet feitelijk of 
r echtens strijdig is m et enig algemeen v er
bindend voorschrift en dat het administra
tief orgaan daa rbij van zijn bevoegdheid 
niet k ennelijk gebruik h eeft gemaakt tot 
een ander doel dan dat waartoe die be
voegdheid is gegeven, geenszins uitsluit, 
dat een ontslag of niet-h erbenoeming, met 
de schorsing onmiddellijk samenhangende, 
op een niet buiten de bezetting gelegen 
g rond is verleend; 

0. dat v erweerder mitsdien door t e wei
geren tot klagers r echtsherstel over te 
gaan, h eeft gehandeld in strijd m et h et be
paalde in de Wet rechtsherstel overheids
personeel 1946, zodat h et ingestelde beroep 
gegrond is; 

0 . dat nu h et tegendeel niet is gebleken, 
a a ngenomen moet worden, dat, wanneer 
klagers dienstverband niet m et ingang van 
1 October 1940 ware verbroken, dit tot op 
h eden zou h ebben voortgeduurd ; 

R echtdoende: 
Verklaart h et beroep gegrond; 
Verklaart nietig de beslissing waarvan 

beroep; 
Verstaat dat verweerder alsnog dient te 

voorzien in de wederindienstneming van 
klager , r egeling van zijn rechtspositie en 
toekenning van een schadeloosstelling, een 
en ander op de voet van het bepaalde bij 
en krachtens art. 4, eerste lid, onder B, 
van de W et r echtsherstel overheidsperso
neel 1946. 

Hoger beroep is, wegens t e late instel
ling daarvan, bij beschikking niet-ontvan
kelijk verklaard. 

(A.B.) 
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21 .A pril 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 3, 2e lid, sub b. Politie
besluit 1945 art. 4). 

Bevoegdheid Scheidsgerecht. 
Het ambtenarenreglement der ge

m eente Zutphen is niet van toepassing 
op gewezen ambtenaren. zodat de ge
wezen inspecteur van politie l e klasse 
dier gemeente geen beroep op h et in 
dat reglement bedoelde scheidsgerecht 
had. 

Ook al was dit reglement op h em wel 
van toepassing, dan nog was h et 
scheidsger echt niet bevoegd, want, s e
dert de inwerkingtredin g van h et Po
liticambtenarenreglement S. H 144, kan 
dat gemeentelijke reglement op de 
ambtenaren van gemeentepolitie geen 
toepassing meer vinden, zodat slechts 
beroep op het bevoegde ambtenarenge
r echt openstond. Klager is daarom niet 
ontvankelijk verklaard in het bij h et 
scheidsgerecht ingest elde beroep. 

H. Eizeng·a, wonende t e Doetinchem, 
klager, 

tegen: 
de Burgemeester van Zutphen, verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
1Vat aangaat de feiten van het tu;istgeding : 

O. dat de Burgemeester van Zutphen 
op 11 October 1947 h et navolgende besluit 
heeft genomen: 

.,De Burgem eester der gemeente Zut
phen, 

,,Gelezen h et verzoek van H. Eizenga, 
wonende te Doetinchem, om herziening van 
h et in 1942 overeenkomstig zijn verzoek 
h em verleend eervol ontslag en r egeling 
zijner rechtspositie overeenkomstig de wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946; 

,,Overwegende: 
,,dat de eerste vraag, welke zich bij de be

handeling van deze aanvraag voordoet, is: 
of h et ontslag, dat m et ingang van 1 Aug. 
1942 aan aanvrager is verleend, al dan niet 
in feite op een buiten de bezetting gelegen 

· grond is verleend, 
,,dat dit formeel zonder twijfel zo is, 
,,dat toch eervol ontslag is verleend we

gens ongeschiktheid ten gevolge van in
validiteit en op die g r ond invaliditeitspen
sioen is toegekend, 

,,dat echt er onderzocht dient te worden, 
of h et ook "in fente" dus "wezenlijk" ve r
leend is op een buiten de bezetting gelegen 
grond, 

"dat artikel 4, lid 2, van bovengenoemde 
wet bepaalt, dat h et ontslag onder meer 
geacht wordt in feite op een buiten de be
zetting gelegen grond te zijn verleend, in
dien h et op v erzoek is verleend (gelijk hier 
het geval is) en dit verzoek niet in hoofd
zaak zijn grond vond in de houding van d e 
betrokkene tegenover de bezetting, 

"dat de r eden tot de ontslagaanvraag 
volgens aanvrager is geweest in naam be-

!emmerde gewrichtsbeweging als gevolg 
van een armbreuk, maar in werkelijkheid 
direct gevaar voor zijn vrijheid, c.q. te
werkstelling in Duitsland, zodat verdere 
dienst niet van h em gevergd kon worden, 

,,dat op grond van verkregen inlichtin
gen m oet worden aangenomen, dat de in 
1942 gevallen uitspraak van de Pensioen
raad, waarbij aanvrager voor de verdere 
waarneming van zijn betrekking ongeschikt 
werd verklaard, uitsluitend berustte op 
aanvragers gezondheidstoestand, 

,,dat dit feit bevéstiging vindt in aanvra
gers mondelinge mededeling, dat hij des
tijds de keuringsartsen niet in vertrouwen 
h eeft genom en , doch zich zonder bijzonder
h eden te hunner k ennis t e brengen aan het 
gen eeskundig onderzoek h eeft onderwor
pen, 

,.dat derhalve het ontslag is verleend op 
werkelijke, feitelijke gronden, en dat m oet 
worden aangenomen, dat h et geval, bedoeld 
bij art. 4, lid 2, voornoemd, inderdaad aan
wezig is, m et dien verstande evenwel, 

,,dat nog moet onderzocht worden, of be
doelde feitelijke gronden van ontslag in zo
danige verhouding staan tot de houding 
van de aanvrager t egenover de bezetter, 
dat die houding g rond opleverde tot het 
verzoek om ontslag, 

,,dat die houding niet was die van man
haftig verzet en een voorbeeld voor het on
der aanvrager staande korps, noch die van 
gewenst vertrek uit het korps, ten einde 
op ander e wijze de goede zaak beter te die
nen, doch moet worden omschreven - zon
der dat daarmee een verwijt bedoeld wordt 
- als: zodanig in zijn geestelijk wezen 
getroffen door de druk van de bezetter, dat 
hij bov en standhouden of tactiek van ver
zet in een of andere vorm de w eg verkoos 
van wel zeer geringen weerstand, namelijk 
die van ontslag m et invaliditeitspensioen, 
zulks op g r ond van zijn toenmalige ge
zondheidstoestand, terwijl geen grond be
staat om aan te nemen, dat zijn leven door 
de bezetter ernstig is bedreigd, 

,,dat weliswaar aanvrager zeker be
schouwd moet worden als een goed vader
lander, maar zijn r eserves niet groot ge
noeg zijn geblek en om lang genoeg weer
stand t e bieden, 

,,dat derhalve moet worden aangenomen, 
dat hij destijds t e recht is afgekeurd en op 
werkelijke gronden is ontslagen , terwijl 
niet gebleken is, dat h et op eigen verzoek 
verleend ontslag in hoofdzaak zijn grond 
vond in de houding van aanvrager tegen
over de bezetting, 

,,dat dan ook het geval, bedoeld bij art. 
4, lid 1, sub A, der m eergenoemde wet aan
wezig Is en dus aan aanvrager ontslag 
dient t e worden verleend m et ingang van 
1 Augustus 1942; 

,,Besluit : 
,,aan Hobbe Eizenga, geboren 30 Decem

ber 1894, m et ingang van 1 Aug ustus 1942 
eervol ontslag t e verlenen als inspecteur 
van politie le klasse te Zutphen."; 
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0. dat het Scheidsgerecht, ingesteld 
krachtens artikel 73 van h et Ambtenaren
reglement der gemeente Zutphen, bij het
welk H. Eizenga, voornoemd, in beroep is 
gekomen tegen voormeld besluit van 11 
0ctober 1947, bij uitspraak van 15 Decem
ber 1947 - naar welker iuhoud hierbij 
wordt verwezen - zich bevoegd h eeft ver
klaard over dit beroep te oordelen en h et 
besluit, waarvan beroep, h eeft bekrachtigd; 

0. dat Mr. Eling Visser , als gemachtigde 
van H. Eizenga van die uitspraak tijdig 
in beroep is gekomen en op de bij klaag
schrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te vernietigen en op
nieuw rechtdoende: t en l e h et besluit, 
waarbij klagers verzoek om h erziening van 
h et h em in 1942 verleend ontslag en r ege
ling zijner rechtspositie overeenkomstig de 
Wet r echtsherst el overheidspersoneel 1946 
is afgewezen, te vernietigen en dit verzoek 
alsnog in te willigen; 

ten 2e het besluit, waarbij aan klager 
met ingang van 1 Augustus 1942 eervol 
ontslag is verleend als inspecteur van po
litie l e klasse te Zutphen te vernietigen, 
subsidiair een nieuwe k euring voor te 
schrijven, waarbij zijn geschiktheid voor 
de dienst kan blijken; 

0. dat verweerder op de in de contra
memorie gestelde gronden h eeft verzocht 
de uitspraak van het Scheidsgerecht te 
bevestigen ; 

In rechte: 
0. dat de beslissing van h et onderhavige 

geding in de eerste plaats afhangt van h et 
antwoord op de vraag, of voormeld Sch eids
gerecht bevoegd was over h et hiervoren ge
noemde besluit van verweerder, dd. 11 0c
tober 1947, te oordelen; 

0. dat het Sch eidsgerecht zich t er zake 
wel bevoegd h eeft geacht, zulks met een 
beroep op de artikelen 73 en volgende van 
Hoofdstuk XII - betreffende h et Scheids
gerecht - van h et r eglem ent voor de amb
tenaren in dienst der gemeente Zutphen, 
welke artikelen, hoewel niet bekrachtigd 
door de Burgemeester dier gemeente, het 
Scheidsgerecht van toepassing acht op h et 
personeel der gemeentepolitie te Zutphen, 
omdat deze artikelen, volgens dat Gerecht, 
niet behoren tot de bepalingen, waarvan de 
vaststelling krachtens de wet tot des Bur
gem eesters bevoegdheid behoort en der
halve niet behoeven diens bekrachtiging, 
als waarvan sprake is in artikel 2, lid 3, 
van dat reglement, h etwelk - voorzover 
ter zake van belang - inhoudt, dat h et re
glement, behoudens bekrachtiging door de 
Burgemeester van die bepalingen, waarvan 
de vaststelling krachtens de wet tot diens 
bevoegdheid behoort, van toepassing is op 
het personeel der gemeentepolitie; 

0. dat de Raad in het midden kan laten 
en laat, of de door h et Scheidsgerecht aan
gehaalde bepalingen van bedoeld H oofd
stuk XII bekrachtig ing door de Burge
meester behoefden voor de toepasselijkheid 
derzelve op het personeel der gemeente-

politie van Zutphen , vermits in casu van 
beslissende betekenis is, dat meerbedoeld 
r eglement niet een voorschrift inhoudt, 
krachtens hetwelk dit r eglem ent of de ar
tikelen van Hoofdstuk XII van toepassing 
is of zijn op gewezen ambtenaren der ge
meente Zutphen; 

0. nu dat voor de Raad vaststaat, dat 
klager t en tijde van h et indienen van zijn, 
op 0ctober en 5 November 1947 gedat eer
de, klachten bij het Scheidsgerecht reeds 
gedurende geruime tijd niet meer behoorde 
tot het personeel der gemeentepolitie te 
Zutphen, immers u it de dienst dezer ge
meente was ont::;lagen en bovendien was 
tijdelijk korpschef van politie t e Doetin
chem, en dan ook reeds daarom, gelet op 
h et bovenover wogene, dat Gerecht niet be
voegd was over die klachten te oordelen; 

0. dat bovendien, ook al zouden de arti
kelen van H oofdstuk XII op gewezen amb
tenaren der gemeente Zutphen van toepas
sing zijn, klager daarmede niet zou zijn 
gebaat voor een rechtsgeldig beroep op het 
Scheidsgerecht; 

0. toch dat, krachtens h et bepaalde in ar
tikel 4. Jid 1 aanh ef en sub a, van h et 
kracht van wet bezittende Politiebesluit 
1945 slechts de Kroon bevoegd is o.m. voor 
de gem eentepolitie regelen ten aanzien van 
de rechtstoestand te geven en zodanige r e
geling is getroffen bij h et Koninklijk Be
sluit van 9 Mei 1947 tot vaststelling van 
h et Politieambtenarenreglement, Staatsblad 
H 144, in werking getreden m et ingang 
van 5 Juni 1947; 

0. dat mitsdien s inds laatstbedoelde da
tum een door een gemeentelijk bestuurs
orgaan vastgestelde regeling nopens de 
r echtspositie van zijn gemeentepolitie, 
waaronder ook die betreffende h et instel
len van beroep op een Scheidsgerecht, t en 
aanzien van deze politieambtenaren geen 
tot!passing m eer kan vinden; 

0. dat dus ook op deze grond voor klager 
beroep tegen h et bestreden besluit bij h et 
Scheidsgerecht te Zutphen niet open stond, 
doch dat zodanig beroep in eerste aanleg 
enkel kon worden ingesteld bij het betrok
ken Ambtenareng·erecht, zijnde in dit ge
val dat te Arnhem; 

0. dat uit h et vorenstaande volgt, dat het 
Scheidsgerecht, wegens onbevoegdheid, kla
ger niet-ontvankelijk had moeten verkla
ren in zijn beroep en , nu dit niet is ge
schied, c).eze Raad met vernietiging van de 
aangevallen uitspraak alsnog tot zodanige 
niet-ontvankelijkverklaring moet overgaan; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart H . Eizenga, voornoemd, alsnog 

niet-ontvankelijk in zijn bij voormeld 
Scheidsgerecht ingesteld beroep. 

(A.B.) 
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27 April 1948. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Arnhem. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, le lid). 

De zekerheid in h et rechtsverkeer 
Iaat niet toe van een ambtenaar, die t e 
goeder trouw meent met een bevoegd 
vertegenwoordiger van de Staat t e doen 
t e h ebben en een beloning van die ver
t egenwoordiger van f 175 ontvangt, 
voor bijzondere werkzaamheden, die be
loning terug te vorderen. 

Terugvordering en inhouding op de 
wedde terzake mitsdien ten onrechte 
geschied. 

Pieter Adrianus Hesse, wonende te Zwol
le, klager, 

tegen: 

de Minister van Verkeer te 's-Gravenhage, . 
verweerder. 

H et Ambtenarengerecht, 
Post alia: 
In rechte: 
0. dat uit klagers m ededelingen en de 

verklaringen van voornoemde getuige is 
komen vast te staan, dat in 1945 na de be
vrijding aan klager , technisch ambtenaar 
2de klasse in vaste dienst bij de Dienst der 
Rijksverkeersinspectie in de Provincie 
Overijssel, ter standplaats Zwolle, door de 
Rijksverkeersinspecteur in genoemd ge
west op verzoek van h et Militair Gezag of 
dqor dat Militair Gezag in overleg m et de 
Verkeersinspectie verschillende taxaties 
werden opgedragen van auto's, welke taxa
ties door klager in hoofdzaak in zijn dienst 
werden verricht, zonder dat hij daarvoor 
extra beloning ontving; dat ech ter ten
slotte door een kapitein ten Thijs aan h em 
werd gevraagd ook nog taxaties t e doen 
voor de sectie Oorlogsbuit; dat klager be
zwaar maakte, zulks op zich te n em en zon
d er betaling, daar hij voor de uitwerking 
van deze taxaties a rbeid zou moeten ver
richten des avonds en des Zondags; dat 
genoemde kapitein daarop overleg h eeft 
gepleegd m et klagers chef Mr. v. Ketwich 
V erschuur en deze goed vond, dat klager 
voor h et gevraagde werk extra zou worden 
betaald; dat klager daarop de opdracht 
h eeft aanvaard en uitgevoerd en een be
drag van f 175 a ls beloning h eeft ontva n
gen; 

0. dat klager heeft aangenomen en naar 
h et oordeel van dit Gerecht redelijkerwijze 
mocht aannemen, dat genoemde opdracht 
e n betaling geschiedden in opdracht van 
het betrokken Departement door ambtena
ren van 'dat Depart em ent a ls zodanig ; dat 
dit temeer klemt omdat destijds in verband 
m et de m oeilijkheid van h et contact m et 
de centrale organen en de onvolledigh eid 
van verschillende regelingen ten aanzien 
van de zich telkens voordoende aangele
genh eden de plaatselijke Instanties een 
grote mate van zelfstandigh eid hadden en 
moesten h ebben in h et geven van opdrach
ten en h et overeenkomen omtrent betaling 
daarvoor; 

0 . dat de getroffen r egeling ook voor de 
betrokken dienst aannemelijk en niet on
voordelig was, gezien dat aan de mede
taxateur van klager een hoger bedrag voor 
h etzelfde werk werd toegekend; 

0. dat daarom, indien h et juist is, dat 
Mr. van K etwich Verschuur niet gerech
tigd was om een gratificatie als aan klager 
uitgek eerd te bedingen, zulks een aange
legenh eid is tussen h et Departement van 
Verkeer (en (Waterstaat) en genoemde 
functionaris, doch de Lekerheid in het 
rechtsverkeer niet toelaat, de partij die te 
goeder trouw meende m et een bevoegd ver
t egenwoordiger van de Staat (het betrok
k en D epartement) te doen te hebben, tot 
terugbetaling te v erplichten ; 

0. dat h et bedrag van f 175 hierboven 
vermeld, mitsdien t en onrechte is terugge
vorderd en ten onrechte t e dier zake bij het 
besluit, waartegen h et beroep is gericht, 
inhoudin g op klagers wedde als ambtenaar 
Is toegepast ; 

Rechtdoende: 
Verklaart h et beroep gegrond; 
Verklaart nietig h et besluit van de Mi-

nister van Verk eer vermeld in de brief van 
de Directeur-Gen eraal van h et Verkeer aan 
den Inspecteur-Gen eraal van het Verkeer 
dd. 10 December 1946, No. 97132/76694, 
voorzover dit betreft inhouding van een be
drag van f 175 op de wedde van klager; 

Verstaat dat klager r echt h eeft op de 
g ratificatie wegens verrichte taxaties, w el
k e door genoemd bedrag wordt gerepresen
t eerd. 

Geen h oger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

27 A pril 1948. UITSPRAAK van h et Amb
t ena rengerecht Arnhem. (Besluit tij
delijke voorziening B estuur Provinciën 
en Gem eenten , S. E 86, art. 2, 5e lid). 

Blijvende buiten-functie-stelling van 
een burgemeester op grond van deze 
bepaling Is niet m ogelijk, aangezien dat 
veeleer ligt op h et t errein der wet 
r echtsherstel overheidsperson eel 1946 
en op dat der gewone wettelijke rege
ling voor aanstelling en ontslag van 
burgem eesters en het desbetreffend be
sluit is mitsdien nietig te verklaren. 

Hierdoor blijft intussen de "voorlo
pige" voorziening, op grond van E 86 
t.a.v. de bu rgem eesters genom en, van 
kracht. 

H ., wonende t e Z., 
t egen: 

de Minister van Binnenlandse Zaken te 
's-Gravenhage. 

Post alia: 
In rechte: 
0. dat, uitgaande van laatstgenoemde 

uitspraak. dit Gerecht de vraag moet be
antwoorden, of de Minister van Binnen
landse Zaken zich t erecht h eeft beroepen 
op de bepaling van art. 2 lid 5 van het 
besluit voornoemd (E 86); 
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0 . · dat voor een bevestigend antwoord 
pleiten de voor genoemde bepaling gek ozen 

·bewoordingen, die duiden op een zeer uit
gebreide bevoegdh eid van de Minister -

"blijkens de slotwoorden zelfs m et zek ere 
-delegatie - om t en a llen tijde van al de 
gest elde r egels a f t e wijken en voorzienin
gen t e treffen of t e doen treffen; 

0. da t evenwel ene beperking voortvloeit 
uit h et bijvoeglijk naamwoord "nodige" 

·voor "voorzieningen" ; dat - a l betreft dit 
·nodig zijn der voorziening in de eerste 
·plaats een beleidsvraag, waarov er de a d
ministratieve rechter niet mag beslissen -

·toch deze rechter wèl h eeft t e oordelen om
·trent h et voorha nden zijn van de bedoelde 
·n oodzak elijkheid, in die zin, dat r edelijker
w ijs m oet zijn aan te n em en , dat de Mi

·n is ter de a fwijking of voorziening, waarvan 
in een concreet geva l sprake is, nodig 

.ach t te ; 
0. dat dit laatste nu in casu aan twijfel 

onderhevig is, gelet op de omstandigh eid, 
dat klager door de beschikking t e zijnen 

.aan zien dd. 9 September 1944 "voorshands" 
dat is dus zonder tijdsbepaling, buiten de 
v ervulling van h et burgem eest ersambt in 
·w uemstad was gesteld en n och door v er
weerder is genoemd, noch door dit ger echt 
is bevonden enige omstandigh eid, welke een 
:nieuwe voorziening bij il.e bestreden mi
.nisteriële beschikking als onmisbaar zou 
doen zien ; 

0 . dat verder de m eergenoemde bepaling 
.aan h et slot van a rt. 5 gelezen moet wor 
-den in verba nd m et h et geh ele Besluit en 
dan naar voren komt h et ka rak te r va n 
·voorlopigh eid der voorziening omtrent h et 
vervullen va n h et burgem eestersambt, 
waarover h et hier gaat , zoals dit ka ra kter 
i n de naam en de considerans va n h et Be
:sluit No. E 86 is a a n gegeven ; 

0 . dat m et dit ka ra kter - en dus m et 
n et Besluit a ls geh eel - in s trijd is h et 
:nem en van een tweede bes chikking, voor
zover deze strek t om klager blijvend buiten 
'functie t e stellen ; 

0. dat dit laatste v eeleer lig t op h et t er
r ein der W et R echtsh erstel 0verheidsper
:soneel 1946 en op dat der gewone wette
'l ijk e r egelen voor aanstelling en ontslag 
·van een burgem eester ; 

0 . dat voor zover de aangevallen be
:schikking niet zou zijn bedoeld als een 
maatregel om de voorlopige ontzegging aan 
'klager van terugk eer tot h et burgem ees
i;erschap van Willemstad tot een defini 
i;iev e t e maken , die beschikking slechts een 
h erha ling zou vorm en van die van 9 Sep- · 
i;ember 1944 en diensvolgens overbodig en 
volgens de r egel "n e bis in idem" ongeldig 
·zou zijn; 

0 . dat de beschikking, waarvan beroep, 
mitsdien in strijd is t e a chten m et de t en 

<deze t oepasselijke algem een v erbindende 
v oorschrift en en derha lve v ernietigd moet 
worden, waardoor de beschikking van 9 
S eptember 1944 w eder van kracht blijft; 

R echtdoende: 
Verklaart nietig h et besluit van de Mi-

nlster van Binnenlandse Zaken dd. 4 Maart 
1946 bovenvermeld. 

Zie voor dit geding ook e.v . 19 47, bi. 292. 
(Red.) . 

Geen hoger beroep ingesteld. 
( A . B.) 

30 A pri l 1948. U ITSPRAAK van h et Amb
t enarenger echt Amsterdam. (Politie
a mbten a renreglem ent art. 3) . 

H et opnieuw aanstellen van een r eeds 
aangesteld ambtenaa r van politie kan 
n iet gesch ieden zonder voorafgaand 
onts lag uit h et door h em beklede ambt, 
beh oudens in h et geval va n bevorde
ring. 

G., w on ende te H. , klager, 
t egen: 

de Algem een I nspecteur van R ijkspolitie 
t e 's-Gravenhage, v erweerder . 

H et Ambtenaren ger echt t e Amsterdam, 
T en aanzien der feit en: 
0 . dat verweerder: 
A. bij besluit van 15 April 1947 h eeft 

beslot en de klager t e r ek enen van 1 Maart 
1947 aan t e stellen tot ambtenaar van po
litie in vaste diens t t er sta ndplaats Nij
m eden en t e bezoldigen overeenkomstig 
rubriek 5 (onderluitena nt der staatspolitie ) 
van de bezoldigingsschaal P (Politie) der 
Verordening B ezoldiging Politie 1943 met 
vaststelling van klagers jaarwedde, wo
ningtoelage, kleding toelage en pen s ioens
g rondslag op ondersch eidenlijk de in dat 
besluit na der genoemde b edragen ; 

B. bij b esluit va n 7 Mei 1947 h eeft be
sloten h et onder A v ermelde besluit In zo
verre t e wijzigen, dat voor de daarin v er
m elde woning toelage en pensioensg rondslag 
de in dit besluit va n 7 Mei 1947 vermelde 
bedragen in de plaats traden ; 

C. bij besluit van 15 D ecemb~r 1947 
h eeft besloten de klager , aangesteld over
eenkom stig de r ang van onderluitenant der 
staatspolitie, t e rek enen va n 16 Nov ember 
19 47 a f , in t e delen bij de politie t e water 
en in h et bela ng van de dienst t e ver
plaatsen van N ijmegen naar Amsterdam; 

D . b ij besluit va n 15 D ecember 1947 
h eeft beslot en de klager aan te stellen tot 
wachtmeester der rijkspolitie l e klasse in 
vaste dienst t er sta ndplaats Amste rda m op 
een jaar wedde van f 3250 en m et toek en 
ning van een kledingtoelage van f 198 en 
vaststelling van de pensioensgrondslag op 
f 3448; 

E . bij besluit va n 4 F ebrua r i 1948 zijn 
onder D v ermeld besluit in zoverre h eeft 
gewijzigd, da t voor de daarin genoemde be
dragen va n jaar wedde en pens ioensgrond
slag moet worden gelezen ondersch eiden
lijk f 3300 en f 3498; 

0 . da t klager bij een op 31 Januari 1948 
t er g riffie van h et Gerecht ingekom en 
klaagschrift t egen h et hiervoor onder D 
v ermelde besluit van ver weerder , h etwelk 
h em op 2 Janua ri 1948 w erd uitger eikt, 
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beroep heeft ingesteld en heeft gevorderd 
dat het Gerecht dat besluit zal nietig ver
klaren, daartoe aanvoerende : 

,.dat hij bij Besluit van de Algemeen In
specteur van Rijkspolitie, d.d. 15 April 
1947, No. P. 1712, t e r ek enen van 1 Maart 
1947, na een uitvoerig onderzoek betreffen
de zijn politionele en politieke betrouw
baarheid, benoemd is tot Ambtenaar der 
Rijkspolitie, in de rang van Onderluitenant 
(Adjudant) der Staatspolitie; 

,.dat hij bij beslissing van de Advocaat. 
Fiscaal bij h et Bijzonder Gerechtshof te 
Amsterdam, d.d. 11 April 1947, voorwaar
delijk buiten vervolging werd gesteld voor 
h et overbrengen van een jood naar Am
sterdam, onder de voorwaarden, dat hij 
zich 3 jaren a ls goed Nederlander moest 
gedragen, f 100 moest betalen, en 10 jaren 
werd ontzet uit de bij art. 28 Sr. genoemde 
rechten; 

"dat hij t egen deze b eslissing beperkt 
verzet h eeft gedaan, welk verzet door de 
President van h et Bijzonder gerechtshof te 
Amsterdam, d.d. 22 Juli 1947 werd behan
deld; 

"dat bovenstaande beslissing op 22 Juli 
1947, in die zin werd veranderd, dat hij 
wel bij de politie mocht dienen, doch niet 
in een hogeren rang, dan die welke hij op 
10 Mei 1940, bekleedde ; 

"dat hij bij Besluit van de Algemeen 
Inspecteur van Rijkspolitie, op g rond van 
laatstvermelde beslissing, bij Besluit van 
15 December 1947, werd teruggesteld in de 
rang van Wachtmeester der Rijkspolitie l e 
klasse, alhoewel genoemde Inspecteur h et 
m et de beslissing van de President van het 
Bijzondere Gerechtshof niet eens was; 

.,dat hij van m ening is, dat bedoelde be
slissing door genoemde President, op g rond 
van het Zuiveringsbesluit Politieke Delin
quenten, niet genomen had kunnen wor
den, omdat daarin die m ogelijk z.i. niet 
wordt open gelaten; 

,.dat de Algemeen Inspecteur zijn beslis
sing tot t erugstelling op grond van de be
slissing van h et Bijzonder Gerechtshof 
h eeft genomen."; 

0. da t verweerder bij toezending van de 
gedingstukken in zijn daartoe strekkend 
schrijven, dd. 25 Februari 1948, aan h et 
Gerecht nog h eeft te k ennen gegeven: 

"dat G., geboren 8 October 1897, door mij 
op grond van de beslissing van de Presi
dent van h et Bijzonder Gerechtsh of t e Am
sterdam, d.d. 22 Juli 1947, houdende bepa
ling dat G. wel bij de Politie mocht dienen, 
doch niet in een hogere rang dan die w elke 
hij op 10 Mei 1940 bekleedde, t e rekenen 
van 16 November 1947 is aangesteld in de 
rang van Wachtmeester der Rijkspolitie 
le klasse. 

,.Bij bedoelde aanstelling is de bezoldi
ging van G. vastgesteld op h et maximum 
aan evengenoemde rang verbonden, zulks 
omdat, waar betrokkene slechts a ls zoda
nig dienst mocht doen, h et niet mogelijk 
was h em een andere dan de aan de door 
h em beklede rang v erbonden bezoldiging 
toe t e kennen."; 

In rechte: 
O. voorts dat klager geen beroep heeft 

ingesteld tegen h et in de eerste feitelijke 
overweging onder E vermelde besluit van 
verweerder, d.d. 4 Februari 1948, waarbij 
h et ten deze aangevallen besluit werd ge
wijzigd, doch, nu deze wijziging h eeft plaats 
gehad, h et aangevallen besluit, zoals dit in
midels is gewijzigd, aan het oordeel van 
h et Gerecht is onderworpen, zijnde immers 
de oorspronkelijke inhoud van dat besluit 
voor zover daarin wijziging w erd gebracht, 
a ls niet m eer bestaande, thans feitelijk en 
rechtens niet m eer relevant; 

dat h et Gerecht dan ook hierna onder 
"aangevallen besluit" verstaat verweerders 
besluit van 15 D ecember 1947, zoals dit door 
verweerders besluit van 4 F ebruari 1948 is 
gewijzigd; 

0 . dat bij gebreke van enige bepaling in 
de op klager ten deze toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften, t e weten 
het Politieambtenarenreglement ( staats
blad No. H 144) en h et Rangenbesluit Po
litiepersoneel (Staatsblad No. G 339), om
trent een administratieve - d.w.z. niet bij 
wijze van straf plaats h ebbende - terug
stelling in rang m et behoud van de aan
stelling a ls ambt enaar van Rijkspolitie, het 
Gerecht - evenals klaarblijkelijk verweer
der - van oordeel is, dat toekenning van 
een lagere rang aan een ambtenaar van 
Rijkspolitie slechts kan geschieden door 
die ambtenaar opnieuw aan te stellen als 
ambtenaar van rijkspolitie m et toekenning 
van die lager e rang; 

0. dat echter - behoudens in h et geval 
van bevordering - het opnieuw aanstellen 
van een r eeds aangesteld ambtenaar van 
rijkspolitie naar h et oordeel van h et Ge
recht alleen mogelijk moet worden geacht 
na voorafgaand ontslag uit h et door hem 
beklede ambt; 

dat toch, ware zulks anders, h et gesloten 
systeem der voorschriften van h et Politie
ambtenarenreglement met betrekking tot 
de ontslag-verlening van een zodanig amb
t enaar, tegen de uit dat systeem blijkende 
bedoeling in, zou worden doorbroken; 

0. dat, waar in het onderhavige geval 
zµlk een aan het t en deze aangevallen aan
stellingsbesluit voorafgaand ontslag van 
klager uit het door h em bekleedde ambt 
van - overeenkomstig de rang v an onder
luitenant der staatspolitie aangesteld -
ambtenaar van (rijks)politie niet h eeft 
plaats gevonden, dit besluit, a lsnog wegens 
strijd met m eergemeld Politieambtenaren
r eglem ent dient te worden nietig verklaard; 

0. dat het Gerecht onder deze omstan
digheden geen t ermen aanwezig acht om 
in dit geding te beslissen of verweerder, 
al dan niet , op grond van de omstandig
heid, dat klager ingevolge beschikking van 
de President van het Bijzonder Gerechts
hof te Amsterdam ontzet is uit het r echt 
om een ambt bij de politie t e bekleden, 
waaraan een hogere rang is verbonden 
dan die, welke hij op 10 Mei 1940 bezat, tot 
ontslag van klager uit zijn betrekking van 
overeenkomstig de rang van onderluite-
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nant der staatspolitie aangesteld ambte
naar van (rijks)politie, bevoegd is ; 

R echtdoende: 
Verklaart nietig h et t e dezen aangevallen 

besluit van de Algem een Inspecteur van 
Rijkspolitie, dd. 15 December 1947, zoals 
dit is gewijzigd bij diens besluit van 4 F e
bruari 1948. 

Geen h oger beroep ingesteld. 
(A. B.) 

3 Mei z948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemene regelen. Wa
terstaatsbestuur art. 19). 

Een mededeling van Gedeputeerde 
Staten aan de belanghebbende en het 
polderbestuur, dat eerstgenoemde op 
grond van het polderreglement opge
houden heeft bestuurslid van de polder 
te zijn , is niet aan te merken als een 
besluit als bedoeld in art. 19 onder A, 
punt IV, houdende beslissing omtrent 
toelating en ongevraagd ontslag van be
stuursleden van waterschappen enz.; 
daarvan staat derhalve geen beroep bij 
de Kroon open. 

Wij WILHELMINA, enz·. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B. B. Dijkstra te Heerenveen tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 20 Januari 1947, No. 162, 4• Afde
ling, waarin is medegedeeld, dat hij ophield 
bestuurslid te zijn van de polder van het 4• 
en 5• Veendistrict in de gemeenten Hasker
land, Heerenveen en Opsterland, in verband 
met de omstandigheid, dat hij niet meer vol
deed aan een der in artikel 36 van het pol
derreglement genoemde eisen voor bestuurs
lid; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 Maart 1948, No. 358; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 26 April 1948, 
no: 724, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Fries
land bij schrijven van 25 November 1946, 
No. 177, 4• Afdeling, aan het bestuur van de 
-polder van het 4• en 5• Veendistrict hebben 
medegedeeld, dat uit de door het bestuur 
verstrekte inlichtingen volgt, dat B. B. 
Dijkstra althans gedurende en;ge tijd geen 
huurder van een in de polder gelegen 
eigendom is geweest ; dat hij dientenge
volge een der in artikel 36 van het polder
reglement genoemde eisen voor bestuurslid 
van de veenpolder miste en daardoor, krach
tens het bepaalde in artikel 37, lid 4, van dat 
reglement ophield bestuurslid te zijn; dat er 
dus een vacature ontstond, waarin binnen 
3 maanden, door verkiezing van een nieuw lid, 
had moeten zijn voorzien; dat betrokkene 
echter zijn functie moest blijven waarnemen, 
tot zijn opvolger zitting had genomen; dat, 
nu er geen opvolger is gekozen, aangenomen 
moet worden dat de heer Dijkstra rechtens 
zijn functie nog steeds mag uitoefenen; dat 
dit niet wegneemt, dat er een vacature is, 
waarin zo spoedig mogelijk moet worden 
voorzien; weshalve Gedeputeerde Staten ver-

zoeken het daarvoor nodige te verrichten ; 
dat Gedeputeerde Staten bij schrijven van 

20 Januari 1947, No. 162, 4• Afdeling, aan 
B. B. Dijkstra hebben medegedeeld, dat zij 
geen aanleiding vinden hun standpunt te 
wijzigen, aangezien gebleken is, dat hij ge
durende enige maanden in het jaar 1946 geen 
huurder is geweest van een in de Polder van 
het 4• en 5• Veendistrict gelegen eigendom; 

dat van deze mededeling de appellant bij 
Ons in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hij moet ondervinden, dat door een kleine 
groep ingelanden getracht wordt hem tussen
tijds uit zijn bestuursfunctie te verdrijven; 
dat hij in 1943 bij zijn laatste periodieke af
treding wederom door ingelanden candidaat 
werd gesteld en zonder tegencandidaat werd 
herkozen waaruit hij meent te mogen con
cluderen, dat de ingelanden in hem hun be
langen goed zagen behartigd en hem ondanks 
zijn ouderdom, gezien zijn ervaring en be
kendheid met de polderzaken, in het bestuur 
wensten te handhaven; dat hij , waar hij deze 
verkiezing aanvaardde de plicht op zich nam, 
zorg te dragen te voldoen aan de vereisten 
gesteld in het polderreglement. met name te 
zijn eigenaar ot huurder van eer. in de polder 
gelegen eigendom; dat hij vroeger eigenaar 
was van meerdere landerijen, doch deze we
gens verschillende omstandigheden van de 
hand heeft moeten doen, o.a. omdat hij we
duwnaar ;s, en in Heerenveen en pension is 
gaan wonen; dat hij, teneinde aan de hier
voren genoemde vereisten te voldoen, zich 
heeft laten inschrijven als huurder van een 
volkstuin van de volkstuingroep Heerenveen, 
dus van een in de polder gelegen eigendom; 
dat hij in het voorjaar 1946 was opgenomen 
in het ziekenhuis te Heerenveen wegens een 
langdurige en vrij ernstige ziekte, in welke 
tijd hij niet bij machte was zich met zijn za
ken te bemoeien; dat zijn toenmalige hospita, 
geheel uit eigen beweging en zonder zijn me
deweten en voorkennis en zonder te weten, 
dat hij de volkstuin in de eerste plaats huurde 
om te voldoen aan de eisen, gesteld voor het 
bestuurslidmaatschap van de polder, aan 
de secretaris der volkstuingroep heeft mede
gedeeld, dat hij in het komende seizoen geen 
tuin kon bewerken; dat door de volkstuin
groep hieruit de conclusie is getrokken, dat 
hij op wederhuur geen prijs stelde en hem 
dan ook geen perceel werd verhuurd; dat 
hij _ appellant , van een en ander geheel on
kundig is gebleven; dat het in die tijd nooit 
bij hem is opgekomen, dat hij geen huurder 
meer zou zijn ; dat, zodra hem dit fe;t ter 
ore kwam, hij gezorgd heeft wederom te wor
den ingeschreven; dat de regel bij de ver
huur der volkstuinen is, dat cle huur regel
matig wordt verlengd, tenzij door de betrok
kene wordt bericht, dat hij op wederinhuur 
geen prijs stelt; dat nu van het vorenstaande 
door enkele ingelanden gebruik is gemaakt en 
getracht is hem uit zijn bestuursfunctie te 
verdrijven; door in een adres aan Gedepu
teerde Staten van Friesland mede te delen, 
dat h ij, appellant , een tijdlang niet meer 
aan de vereisten voor bestuurslid van een 
veenpolder voldeed, en te verzoeken aan deze 
zogenaamde "ongewenste toestand" een ein
de te maken in het belang van de polder; dat 
door Gedeputeerde Staten is beslist , dat hij, 
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appellant, inderdaad zijn vereisten voor be
stuurders een tijdlang heeft gemist en aan 
het polderbestuur heeft verzocht een ver
kiezing te houden, ten einde in de vacature 
te voorzien ; dat hij zich tegen deze beslis
sing heeft verzet , door zich persoonlijk in 
een adres tot Gedeputeerde Staten te wenden, 
waarop dit college hem heeft medeged.eeld, 
dat er geen aanleiding werd gevonden, het 
ingenomen standpunt t e wijzigen ; dat Ge
deputeerde Staten aan de h;erboven omschre
ven mededeling, buiten zijn medeweten en 
zonder zijn goedkeuring gedaan, dus rechts
gevolgen verbinden te zijnen opzichte ; dat 
dit zijns inziens toch niet opgaat en elke 
rechtsgrond mist ; weshalve hij zich genood
zaakt ziet, overeenkomstig artikel I9 der 
Waterstaatswet r900 in beroep te komen 
van de beslissing van Gedeputeerde Staten ; 

0. dat van een mededeling, als hier door 
Gedeputeerde St aten is gedaan, waarbij aan 
de appellant en het polderbestuur te kennen 
is gegeven, dat de appellant op grond van 
artikel 371 lid 4, van het polderreglement 
voor de Polder van het 4• en s• Veendistrict 
in de gemeenten H askerland, Heerenveen 
en Opsterland opgehouden is bestuurslid te 
zijn, niet krachtens artikel I9 onder A der 
Waterstaatswet r900 beroep bij Ons open
staat; 

dat immers een zodanige mededeling niet 
is aan te merken als een besluit , als bedoeld 
in artikel I9 onder A , punt IV der evenver
melde wet, houdende beslissing omtrent toe
lating en ongevraagd ontslag van bestuurs
leden van waterschappen, veenschappeli en 
veenpolders; 

dat evenmin bij provinciale verordening 
of reglement , als bedoeld onder B van artikel 
I9 der wet, een mededeling als evenvermeld 
voor beroep vatbaar is verklaard, terwijl ook 
overigens geen wetsbepaling is aan te wijzen, 
krachtens welke tegen een mededeling als 
de onderhavige b ij ons voorziening kan wor
den gevraagd ; 

Gezien de Waterstaatswet r900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant in zijn beroep niet-ontvan

kelijk te verklaren ; 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A.B.) 

4 Mei z948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40) . 

Gebleken is, dat het Burgerlijk Arm
bestuur te R. bij m evr. R. de stellige 
indruk heeft gewekt, dat zij aldaar niet 
in aanmerking kwam voor het verkrij
gen van onderateuning, daar deze door 
de gemeente, waar zij op dat tijdstip in 
het bevolkingsregister was ingescrreven, 
behoorde te worden verleend; hierdoor 
is door dat Bestuur invloed uitgeoefend 
op de komst van mevr. R . met haar 
gezin in de gemeente W ., waar zij toen 
in het bevolkingsregister stond inge
schreven. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beslissende het geschil over de betaling van 

de kosten van ondersteuning van het gezin R .; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van. 
2r April r948 1 No . 42r ; 

Op de voordracht van Onze Minister van. 
Binnenlandse Zaken van 27 April r948 1 No . 
r3 A , Afdeling Maatschappelijke Zorg I 
(Bureau Algemene en Juridische Zaken} ; 

0. dat Mevrouw R. op 7 Januari r947 met 
haar echtgenoot en haar r2-jarige dochtertje
naar Raamsdonk vertrok, teneinde aldaar 
voorlopig intrek te nemen bij haar schoon
vader, aangezien de echtgenoot niet meer 
in Wijdenes (N. H .) in het veehoudersbedrijf 
van haar vader wilde blijven werken en in 
Raamsdonk werk hoopte te kunnen vinden; 

dat , nadat voornoemde R. op IS Januari. 
r947 naar het huis van bewaring te Alkmaar 
overgebracht was, Mevrouw R. in financiële 
moeilijkheden geraakte, daar zij bij haar 
schoonvader f 25 kostgeld per week moest. 
betalen en op I3 Februari r947 haar 2de· 
kind geboren werd, en aan het Burgerlijk 
Armbestuur te Raamsdonk ondersteuning· 
aanvroeg; dat, aangezien haar in Raamsdonk 
deze onderst euning niet werd gegeven, zij 
kort na haar bevalling met haar kinderen 
vertrokken is naar een familielid in Scheve
ningen en ten slotte met haar gezin in de
woning van haar vader in Wijdenes terug
keerde, waarna zij mondeling om onderstand 
vroeg aan het Burgerlijk Armbestuur te Wij
denes, hetwelk haar f r8 per week toezegde; 

dat het Burgerlijk Armbestuur te Wijdenes, 
daar het van oordeel is , dat tot de komst 
van Mevrouw R. met haar gezin in de ge
meente Wijdenes invloed in de zin van het 
bepaalde in artikel 40 der Armenwet heeft 
medegewerkt van de zijde van het Burger
lijk Armbestuur te Raamsdonk, aan Gede
puteerde Staten van Noord-Holland heeft 
verzocht het daarheen te willen leiden, dat 
de gemeente Raamsdonk de kosten van on
dersteuning van dit gezin op zich zal nemen; 

dat het bestuur hierbij in hoofdzaak aan
voert, dat gebleken is, dat aan deze armlas
tige door het Burgerlijk Armbestuur te 
Raamsdonk is medegedeeld, dat zij onder
steuning moest verkrijgen in de gemeente, 
waar zij in het bevolkingsregister stond inge
schreven; 

dat burgemeester en wethouders van 
Raamsdonk van oordeel zijn, dat hier van 
geen afschuiving sprake kan zijn, daar de be
doelde armlastige slechts tijdelijk in hun ge
meente vertoefde en haar woonplaats in de 
gemeente Wijdenes bleef ; 

0. dat uit de overgelegde stukken is ge
bleken, dat het Burgerlijk Armbestuur te 
Raamsdonk bij Mevrouw R. de stellige in
druk heeft gewekt, dat zij aldaar niet in aan
merking kwam voor het verkrijgen van on
dersteuning, daar deze door de gemeente. 
waar zij op dat tijdstip in het bevolkings
register was ingeschreven, behoorde te wor
den verleend ; 

dat dit bestuur hierdoor invloed heeft 
uitgeoefend op de komst van Mevrouw R. 
met haar gezin in de gemeente Wijdenes, 
waar zij toen in het bevolkingsregister stond 
ingeschreven, en dat deze invloed tot de toe
passing van artikel 40, 2• lid der Armenwet 
behoort te leiden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
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te beslissen, dat de kosten van ondersteuning 
van het gezin R. voor de tijd van een jaar 
komen ten laste van het Burgerlijk Armbe
stuur der gemeente Raamsdonk. 

Onze Minister var, Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

4 Mei 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Geen woonplaats, in de zin van dit 
art., kan worden aangewezen van een 
armlastige krankzinnige, die eerst uit 
de gemeente G. naar de gemeente B . is 
geëvacueerd, vervolgens in verband met 
haar ziektetoestand in een sanatorium 
in de gemeente E. werd opgenomen en 
ten slotte met rechterlijke machtiging 
naar een krankzinnigengesticht in die
zelf de gemeente werd overgebracht, 
daar de band met de gemeenten G. en 
B . was verbroken en bij haar overbren
ging naar de gemeente E. van het zelf
standig vestigen van een hoofdverblijf 
niet kon worden gesproken. 

Wij WILHELMINA, enz. 
Beslissende het geschil over de woonplaats 

van de armlastige krankzinnige Frederika 
E. Weenink, weduwe van J. L. Pont; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 April 1948, No. 440; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 27 April 1948, No. 
971 A, Afdeling Maatschappelijke Zorg I 
(Bureau Algemene en Juridische Zaken); 

0. dat Frederika E. Weenink weduwe van 
J. L. Pont, op 22 Januari 1944 uit 's-Graven
hage naar Barneveld geevacueerd werd en 
in het Noodverzorgingshuis "Jan van Schaf
felaar " , aldaar ondergebracht werd ; dat zij 
op 28 Juni 1945 op last van Dr. Motmans, 
destijds verbonden aan het evenvermelde 
Nood verzorgingshuis, over ge bracht werd naar 
het in Ermelo gevestigde sanatorium "De 
Hooge Riet", open afdeling van de psychia
trische inrichting "Veldwijk" te Ermelo, 
waarna zij op 7 Juni 1946 opgenomen werd 
in dt gestichtsafdeling van huize "Veldwijk"; 
dat de machtiging voor plaatsing in deze ge
stichtsafdeling op 5 Juni 1946 door de kan
tonrechter te Harderwijk werd verleend; dat 
de patiente IS Januari 1948 in huize " Veld
wijk" te Ermelo is overleden; 

dat over de betaling van de kosten van 
verpleging van de patiente sinds 6 Juni 1946 
geschil is ontstaan; 

dat burgemeester en wethouders van 's-Gra
venhage niet bereid zijn deze kosten voor re
kening hunner gemeente te nemen, aange
zien zij van mening zijn, dat door de evacu
atie van de patiente uit 's-Gravenhage de 
band met deze gemeente is verbroken; 

0. dat uit de stukken is gebleken, dat de 
verhuizing van de patiente op 22 Januari 
1944 naar de gemeente Barneveld weliswaar 
het gevolg was van een gedwongen evacuatie 
uit de gemeente 's-Gravenhage, doch dat de 
band, die haar aan de laatstgenoemde ge
meente bond, dientengevolge was verbroken, 

zodat deze geneemte niet als woonplaats 
voor de toepassing van artikel 39 der Armen
wet in aanmerking kan komen; 

dat evenmin als zodanig in aanmerking 
kan komen de gemeente Barneveld; 

dat, immers, indien er al een band met 
deze gemeente mocht hebben bestaan, deze 
verbroken werd, toen de patiente op 28 Juni 
1945 in verband met haar ziektetoestand 
overgebracht werd naar het sanatorium "De 
Hooge Riet" in de gemeente Ermelo, zonder 
dat er, naar uit de omstandigheden, zoals 
deze zich in het onderwerpelijke geval voor
doen, kan worden afgeleid, enige band tus
sen de patiente en de gemeente Barneveld 
is blijven bestaan ; 

dat derhalve de gemeente Barneveld op 
5 Juni 1946, de datum, waarop de patiente 
ingevolge rechterlijke machtiging in een 
krankzinnigengesticht werd opgenomen, niet 
als de woonplaats van de patiente in de zin 
van het Burgerlijk Wetboek was aan te mer
ken· 

d~t tenslotte ook niet als de woonplaats 
van de patiente op d ie datum beschouwd 
kan worden de gemeente Ermelo, waarheen 
zij blijkens het bovenstaande op 28 Juni 
1945 werd overgebracht om het sanatorium 
.,De Hooge Riet" , open afdeling van de psy
chiatrische inrichting "Veldwijk", te worden 
verpleegd, daar toch hier van het zelfstan
dig vestigen van een hoofdverblijf, als be
doeld in artikel 74 van het Burgerlijk Wet
boek, niet kan worden gesproken; 

dat mitsdien, nu een woonplaats van de 
betrokkene binnen het Rijk niet is aan te 
wijzen, de te haren behoeve gemaakte kos
ten van verpleging van 5 Juni r946 af uit 
's-Rijks kas behoren te worden vergoed; 

Gezien de Armenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat geen gemeente kan wor

den aangewezen als de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige Frederike R Wee
nink, weduwe van J. L. Pont. voor de toe
passing van artikel 39 der Armenwet . 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

4 M ei 1948. UITSPRAAK van de Centrale 
Raad van Beroep. (Ambtenarenwet art. 
3, 2e lid, sub b. Politiebesluit 1945 art 
4). 

Een in de Ambtsinstructie voor de 
ambtenaar van gem eentepoÜtie te 
Haarlem genoemde commissie van ad
vies is s inds 5 Juni 1947 (datum van 
inwerkingtreding van het Politieamb
tenarenreglement, S. H 144, en het Po
litietuchtreglement, S. H 145 ) niet m eer 
aan te merken als een krachtens alge
meen verbindende regels optredende 
commissie, aangezien sinds 5 Juni 1947 
bedoelde Ambtsinstructie niet meer op 
de ambtenaren van gemeentepolitie te 
Haarlem toepasselijk is. 

In eerste aanleg is dus niet de cen
trale raad naar h et Ambtenarengerecht 
te Amsterdam bevoegd van h et geding 
kennis te n emen. 
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D., wonende te Haarlem, klager, 
tegen: 

de Burgemeester van Haarlem, verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep; 
Wat aangaat de feiten van het tu,'istgeding: 

0 dat verweerder op 22 Januari 1948 het 
navolgende besluit heeft genomen: 

,,De Burgemeester van Haarlem, 
Gelezen een voorstel van 18 April 1947 

no 12/3 van de Commissaris van Politie, 
waarnemend Korpschef, om de agent van 
gemeentepolitie D. wegens ernstig plichts
verzuim t.w. heling van gestolen goederen 
en het in diensttijd gebruiken van sterke 
drank, te straffen met ongevraagd oneer
vol ontslag uit zijn betrekking; 

0. dat D., geboren 7 Augustus 1912, zich 
-0p 4 April l 947 heeft schuldig gemaakt 
aan bovengenoemde feiten; 

dat hij bovendien wist dat bedoelde goe
deren door diefstal verkregen waren, om
dat die diefstal in zijn tegenwoordigheid 
was gepleegd; 

dat hij van het plegen van vorenom
schreven handelingen een volledige beken
tenis heeft afgelegd; 

dat D. schriftelijk verzocht heeft, alvo
rens het h em medegedeelde voornemen om 
hem te ontslaan uit te voeren, deze aan
gelegenheid te doen onderzoeken door de 
Commissie van Advies, bedoeld in art. 70 
e:v. van de Ambtsinstructie voor de amb
tenaren van politie der gemeente Haarlem; 

dat bedoelde commissie hem heeft ge
hoord in haar vergadering van 29 Decem
ber 1947; 

Gezien het advies van meergenoemde 
commissie; 

Gelet op de Ambtsinstructie voor de 
ambtenaren van politie der gemeente Haar
lem; 

Besluit D., ter zake van ernstig plichts
verzuim t.w. heling van van diefstal af
komstige goederen en het in diensttijd ge
bruiken van sterke drank, te straffen met 
oneervol ontslag uit zijn betrekking van 
agent van gemeentepolitie, zulks met in
gang van 26 Januari 1948."; 

0. dat Mr. Reyer K. P. Kalbfleisch, ad
vocaat te Haarlem, als gemachtigde van 
klager, bij klaagschrift, op 20 Februari 
1948 ter griffie ingekomen, bij deze Raad, 
van dat besluit in beroep is gek omen en 
op de daarbij aangevoerde gronden heeft 
verzocht het besluit van verweerder, d.d. 
22 .Januari 1948, nietig te verklaren en te 
bepalen, dat verweerder zal doen en be
sluiten hetgeen deze ingevolge wet of alge
m een verbindend voorschrift doen of be
sluiten moet; 

In rechte: 
0. dat h et besluit van verweerder, d.d. 

22 Januari 1948, is genomen, gelet op de 
Ambtsinstructie, welke de burgemeester 
van Haarlem op 28 Februari 1934 voor de 
ambtenaren van politie dezer gemeente 
heeft vastgesteld met een beroep op art. 
224 der Gemeentewet, en nadat de in par. 
XIV dier instructie bedoelde Commissie 

van Advies op 6 Januari 1948 omtrent de 
in casu op te leggen straf had geadviseerd; 

0. dat nu allereerst moet worden nage
gaan, of deze Commissie kan worden be
schouwd als een krachtens algemeen ver
bindende regels optredende commissie, die 
in de zaak een advies of uitspraak h eeft 
gegeven, gelijk bedoeld in art. 3, lid 2 sub c, 
der Ambtenarenwet 1929, in welk geval de 
Raad bevoegd zou zijn in eerste en enige 
aanleg van dit geding kennis te n emen; 

O. hieromtrent, dat zowel het Koninklijk 
Besluit van 9 Mei 1947 tot vaststelling van 
het Politieambtenarenreglem ent (Stbl. H 
144) a ls dat tot vaststelling van h et Poli
tietuchtreglement van diezelfde datum 
(Stbl. H 145) - welke beide r eglem enten 
op 5 Juni 1947 in werking zijn getreden -
op een ambtenaar van gemeent epolitie van 
toepassing zijn en dat bij die besluiten ten 
gegeven betreffende de rechtspositie en de 
aanzien van zodanig ambtenaar regelen zijn 
gegeven betreffende de rechtspositie en de 
tucht, zulks ter uitvoering van art. 4, eer
ste lid, van het kracht van wet bezittend 
Politiebesluit 1945, Stbl. F 250; 

0. dat derhalve sedert 5 Juni 1947 ook 
omtrent de rechtspositie en de tucht der 
ambtenaren bij de gem eentepolitie van 
Haarlem krachtens wettelijk voorschrift 
regelen, als in opgemelde reglementen ge
troffen, gelden, zodat sindsdien de in de 
eerste r echtsoverweging bedoelde instructie 
niet meer op hen toepasselijk is te achten, 
voorzover daarin bepalingen omtrent de 
rechtspositie en de tucht zijn opgenomen 
en mitsdien ook voorzover daarin bepalin
gen zijn vervat omtrent h et opleggen van 
straffen en het inwinnen van het gevoelen 
van de commissie van advies; 

0. dat hieruit volgt, dat de in die in
structie genoemde commissie van advies 
sinds 5 Juni 1947 niet meer is aan te mer
ken als een krachtens algemeen verbinden
de regels optredende commissie; 

0. dat dus het bestreden bes luit niet is 
genomen, nadat een krachtens algemeen 
verbindende regels optredende commissie in 
de zaak een advies of uitspraak had gege
ven, zodat het Ambtenarengerecht te Am
sterdam en niet deze Raad het bevoegde 
college is, om in eerste aanleg van dit ge
ding kennis te nemen; 

O. dat mitsdien krachtens het bepaalde 
in artikel 66, lid 2, j 0

, artikel 70 der Amb
tenarenwet l 929, nu h et onderhavige be
roep tijdig, zij het bij een onbevoegd Ge
r echt is ingediend, het klaagschrift met de 
overige gedingstukken moet worden ge
zonden aan het Ambtenarengerecht te Am
sterdam; 

Hechtdoende: 
Verklaart het Ambtenarengerecht te Am

sterdam bevoegd van het onderhavige ge
ding in eerste aanleg kennis te n emen; 

Beveelt, dat het klaagschrift met de 
overige gedingstukken wordt gezonden naar 
dat Gerecht. 

(A.B.) 
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4 Mei 1948. 1:TITSPRAAK van de Cen
trale Raad v. Beroep. (Politieambtena
renreglement art. 78. Gemeentewet art. 
224. Ambtenarenwet 1929 art. 125). 

Onbekwaamheid of ongeschiktheid, 
anders dan ten gevolge van ziels- of li
chaamsgebreken, is t.a.v. een politie
ambtenaar aanwezig, nu deze zich heeft 
schuldig gemaakt aan het misbruik 
maken van zijn dienstrevolver, omdat 
dit de verwachting wettigt, dat hij ook 
in de toekomst opnieuw van zijn dienst
wapen, dat steeds in het bezit van een 
ambtenaar van politie behoort te zijn, 
een ongepast gebruik zal maken. 

Deze bepaling houdt niet in, dat de 
burgemeester geheel vrij is in zijn be
voegdheid o.m. tot ontslag van politie
ambtenaren, en dat een beoordeling van 
een dergelijk ontslag aan de ambtena
renrechter zou zijn onttrokken. 

Daargelaten of art. 224, 3e lid, der 
Gemeentewet nog gelding toekomt na 
de inwerkingtreding van het Politiebe
sluit 1945, deze bepaling sluit niet uit, 
dat de ontslagbevoegdheid van de bur
gemeester aan nadere regelen wordt 
gebonden, b.v. aan die, gegeven inge
volge art. 125, le lid, der Ambtenaren
wet 1929, welke regelen, gelijk de Raad 
constant heeft beslist, gelding hebben. 

De Burgemeester van Den Helder, eiser 
in hoger beroep, 

tegen: 
P., wonende te Den Helder, gedaagde in 
hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat eiser op 30 Augustus 1947 heeft 

besloten P., voornoemd, eervol ontslag te 
verlenen als agent van gemeentepolitie, 
met ingang van 1 September 1947, zulks na 
o.m. te hebben overwogen: 

"dat P ., geboren te Kampong Minjak 
(N.0 .1.), 12 Februari 1921, met ingang van 
1 Januari 1946 werd aangesteld als adspi
rant van gemeentepolitie in vaste dienst 
met een proeftijd van ten hoogste twee ja
ren en met ingang van 1 Februari 1947 
werd bevorderd tot agent van gemeente
politie in vaste dienst, met een proeftijd, 
welke eindigt zodra het politiediploma is 
behaald; 

,,dat uit het schrijven van de Commis
saris van Politie van 7 Mei 1947, dossier 
Po no. 2023, is gebleken, dat deze op 28 
Maart 1947 bij een twist tussen P. voor
noemd en diens echtgenote tussenbeide is 
gekomen en dat de Commissaris bij die ge
legenheid P. tegen misbruik van zijn 
dienstrevolver heeft gewaarschuwd; 

"dat P., volgens bovenbedoeld schrijven 
van de Commissaris van Politie, op 5 April 
1947 opnieuw in een huiselijke twist was 
gewikkeld en wel met zijn vrouw en zijn 
schoonouders; 

,,dat P., blijkens rapport van de Inspec
teur van gemeentepolitie W. van der Horst 

van 12 April 1947, uitgebracht aan de Com-. 
missaris van Politie, bij laatstgenoemde ge- · 
legenheid zijn vrouw en schoonouders met 
zijn dienstrevolver heeft bedreigd;" en 

"dat het daarbij niet ter zake doende Is 
of de rev.olver, waarmede gedreigd is, al of 
niet geladen was, omdat, ook al was deze 
ongeladen, het dreigen met dat wapen toch 
de gedachte moet opwekken dat deze ge
laden was en ten doel had de vrouw en de 
schoonouders van betrokkene te intimide
ren; 

"dat het dan ook niet verantwoord kan 
worden geacht om P. opnieuw in het bezit 
van wapenen te stellen en dat hij daarom 
als agent van gemeentepolitie niet kan· 
worden gehandhaafd; 

"dat P. dan ook, anders dan op grond 
van ziels- of lichaamsgebreken, ongeschikt 
is voor de functie van agent van gemeente
politie;"; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Am
sterdam bij uitspraak van 31 Dec. 1947, 
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen, 
het tegen dat besluit ingestelde beroep ge
grond en dat besluit nietig heeft verklaard; 

0 . dat eiser tegen deze uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en bij beroep
schrift op de daarin aangevoerde gronden 
de Raad verzoekt de uitspraak, waarvan 
beroep, te vernietigen en het door P. tegen 
zijn besluit van 30 Augustus 1947 ingestel
de beroep alsnog ongegrond te verklaren; 

0. dat gedaagde bij contra-memorie op de 
daarin aangevoerde gronden de Raad ver
zoekt de aangevallen uitspraak te bevesti
gen; 

In rechte: 
0. dat een besluit als het onderhavige 

kan worden aangevochten op een der gron
den, genoemd in artikel 58, le lid, der Amb
tenarenwet 1929; 

0. dat de Raad op grond van de geding
stukken en het verhandelde ter terechtzit
ting als vaststaande aanneemt, hetgeen in 
de eerste vier, hiervoren weergegeven, over
wegingen van het bestreden besluit is ver
meld; 

0. dat het bestreden besluit is genomen 
met in achtneming van de artikelen 73 en 
78 van het Politleambtenarenreglement -
nader te noemen reglement - (Koninklijk 
Besluit d.d. 9 Mei 1947, S. H 144, in wer
king getreden 5 Juni 1947) en de Raad al
lereerst wenst te onderzoeken, of het aan
gevallen besluit gezegd kan worden te 
strijden, feitelijk of rechtens met de te de
zen toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften; 

0. hieromtrent dat het reglement, blij
kens artikel 1, op gedaagde toepasselijk was 
en een ambtenaar van gemeentepolitie, als 
gedaagde, ingevolge het bepaalde in artikel 
78, le lid, aanhef en sub f, j 0

• artikel 73 
van het reglement door de Burgemeester 
ontslagen kan worden ter zake van onbe
kwaamheid of ong·eschiktheid, anders dan 
op grond van ziels- of lichaamsgebreken; 

O. dat ingevolge artikel 4, le lid, van 
het kracht van wet bezittende Politiebe-

12 
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sluit 1945, Koninklijk Besluit van 8 Novem
ber 1945, staatsblad F 250, in werking ge
treden 11 November 1945, de Kroon be
voegd is, op gemeenschappelijke voordracht 
Van de Ministers van Justitie en Binnen
landse Zaken, nadere algemene en waar 
mogelijk eensluidende regelen zowel voor 
het corps Rijkspolitie als voor de gemeente
politie te geven, o.a. t en a.<i.nzien van de 
rechtspositie, op grond van welke bevoegd
heid door de Kroon het Politieambtenaren
reglemen is vastgesteld, als gevolg waarvan 
sedert de inwerkingtreding van dat regle
ment de gemeentelijke rechtstoestandsrege
lingen, de gemeentepolitie betreffende, heb
ben opgehouden te gelden; 

0. dat, indien te dezen ongeschiktheid, 
als bovenbedoeld, aanwezig is (waarover 
hierna m eer), h et bestreden besluit alsdan 
niet kan worden gezegd te strijden met, in
tegendeel is genomen in overeenstemming 
met, voormelde toepasselijke artikelen 73 
en 78, zijnde de Raad niet gebleken van het 
bestaan overigens van enig toepasselijk al
gemeen verbindend voorschrift, waarmede 
dat besluit zou strijden; m et name ook 
niet m et artikel 224, 3e lid, der Gemeente
wet - in h et midden gelaten of deze bepa
ling gelding toekomt - aangezien vast
staat, dat ter zake van het onderhavige 
ontslag de commissaris van politie is ge
hoord; 

0. dat eiser bij beroepschrift en ter te
rechtzitting heeft betoogd, dat het Amb
t Gnarengerecht ten aanzien van een politie
ambtenaar als gedaagde niet bevoegd was 
te treden in een beoordeling van de vraag 
of deze al dan niet terecht wegens onge
schiktheid was ontslagen, welke opvatting 
is gegrond op h et bepaalde in artikel 224, 
3e lid, der Gemeentewet en waarvoor te
vens een beroep is gedaan op de uitspraak 
van deze Raad van 9 J anuari 1936, A.W. 
1935 E/18; • 

0. dat evengem eld artikel 224, 3e lid, j 0
• 

h et le lid, voorzover te dezen van belang, 
bepaalt, dat ambtenaren van gemeente
politie, de hoofdcommissarissen en commis
sarissen uitgezonderd, door de Burgemees
ter, gehoord de hoofdcommissaris, en, zo er 
geen hoofdcommissaris is, de commissaris, 
worden ontslagen, h etgeen in de opvatting 
van eiser o.m. zou betekenen, dat de Bur
gemeester geheel vrij is in zijn ontslagbe
voegdh eid en een beoordeling van een door 
de Burgemeester aan een ambtenaar van ge
m eentepolitie gegeven ontslag aan de amb
tenarenrechter zou zijn onttrokken; 

0 . dat de Raad eiser in dit betoog niet 
kan volgen, aangezien - daargelaten of 
voormeld artikel 224, 3e lid, nog gelding 
toekomt na de inwerkingtreding van het 
Politiebesluit 1945, welks artikel 3, voor
zover hier van belang, bepaalt, dat de amb
tenaren van gemeentepolitie, de hoofdcom
missarissen en commissarissen uitgezon
derd, worden ontslagen door de Burge
meester, derhalve zonder als vereiste t e 

• C. V. 1936, blz. 10. 

stellen, dat de hoofdcommissaris of de com
missaris van politie ter zake wordt ge
hoord, welk vereiste evenmin in het Politie
ambtenarenreglement is gesteld - artikel 
224, 3 lid, der Gemeentewet niet uitsluit, 
dat de ontslagbevoegdheid van de Burge
meester aan nade·re regelen wordt gebon
den, b.v. aan die, gegeven door het bevoegd 
gezag ingevolge artikel 125, le lid, der 
Ambtenarenwet 1929, welke regelen, gelijk 
de Raad constant heeft beslist, gelding heb
ben; 

0. dat ook het beroep van eiser op voor
melde uitspraak van deze Raad faalt, ver
mits het in dat twistgeding betrof een, 
eveneens wegens ongeschiktheid ontslagen, 
ambtenaar van politie ,ener gemeente, waar 
de in de vorige r,echtsoverweging bedoelde 
nadere regelen door het bevoegd gezag 
(neg) niet waren vastgesteld, zodat het in 
dat geding aangevallen besluit alleen kon 
worden - en ook is - getoetst aan artikel 
224 der Gemeentewet en artikel 58, le lid, 
der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat de Raad vervolgens heeft te on
derzoeken de vraag, of gedaagde, op grond 
van h etgeen te zijnen aanzien als vast
staande is aangenomen, eervol kan worden 
ontslagen wegens ongeschiktheid, anders 
dan op g rond van ziels- of lichaamsgebre
ken; 

0. dat de Raad deze vraag bevestigend 
beantwoordt, aangezien het door gedaagde 
gepleegde misbruik van zijn dienstrevolver, 
ook al geschiedde dit onder voor gedaagde 
moeilijke, h em persoonlijk betreffende, om
standigheden, de verwachting wettigt, dat 
bij ook in de toekomst, wanneer zich op
nieuw moeilijke omstandigheden, hem al 
dan niet persoonlijk betreffende, voordoen 
- hetgeen in het bijzonder bij de politie
dienst verwacht kan worden - opnieuw 
van zijn dienstwapen een ongepast gebruik 
zal maken; dit t e m eer, omdat gedaagde als 
ambtenaar van politie in het bezit van een 
dienstwapen behoort t e zijn, zodat het niet 
mogelijk is h et, aanwezige, gevaar van mis
bruik van dit dienstwapen uit te schake
len; 

0. dat vorenvermelde omstandigheden ge
daagde ongeschikt maken, anders dan ,o:p 
grond van ziels- of lichaamsgebreken, voor 
de functie, waaruit hij eervol werd ontsla
gen, zodat het bestreden besluit niet ge
zegd kan worden te strijden met de toe
passelijke algemeen verbindende voor
schriften; 

0. dat door gedaagde niet is gesteld en de 
Raad niet is gebleken, dat eiser, zijn be
sluit n emende, van zijn bevoegdheid om 
een ongeschikt ambtenaar van gemeente
politie eervol te ontslaan, kennelijk een an
der gebruik h eeft gemaakt dan tot de doel
einden, waarvoor die bevoegdheid is gege
ven; 

0. dat mitsdien, m et vernietiging van de 
aangevallen uitspraak, h et door gedaagde, 
toenmaals klager , t egen h et bestreden be
sluit ingestelde beroep alsnog ongegrond 
moet worden verklaard; 
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Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het door P. tegen het besluit 

van de Burgemeester van Den Helder, dd. 
30 Augustus 1947, ingestelde beroep alsnog 
ongegrond. 

(A.B.) 

11 Mei 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Algem. Rijks
ambtenarenreglement art. 19. Ambte
naren wet 1929 artt. 58, le lid en 125). 

Het Koninklijk Besluit van 15 Octo
ber 1945, no. 7 (betreffende de niet te
rugvordering van het z.g. invasie-voor
schot) is niet een algemeen verbindend 
voorschrift. Het is in feite een bezoldi
gingsregeling voor de Rijksambtenaren, 
waarop van toepassing is het bepaiilde 
in art. 125, le lid, aanhef en sub d, der 
Ambtenarenwet 1929. Het had dus bij 
algemene maatregel van bestuur moe
ten worden vastgesteld en mist, nu dit 
niet is geschied, rechtskracht. 

De enkele vermelding van dat K. B. 
in een, wel rechtskracht bezittend, K. 
B., S. I 110, vermag aan eersthedoeld 
K. B. geen rechtskracht te verlenen. 

Hoezeer het bestreden besluit - wei
gering van het z.g. invasie-geld aan 
een burgerlijk ambtenaar, die 1:.ls 
dienstp1ichtig onderofficier sedert 4 
September 1945 in militaire dienst was 
- ook strijdt met het K. B. van 15 
October 1945, no. 7, het kan niet geacht 
worden te strijden met enig toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift. 

J. K. Kley, wonende te 's-Gravenhage, 
eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de 'Minister van Justitie, gedaagde in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat eiser op 20 Aug. 1947 het navolgen
de schrijven tot de Minister van Justitie 
heeft gericht: 

.,De ondergetekende Kley, Jan K., Wacht
meester der v.m. Staatspolitie, ingedeeld bij 
het Directoraat-Generaal van Politie, ver
zoekt alsnog een beslissing op het destijdo 
door hem ingediende verzoek om uitbeta
ling van de z.g. invasie-uitkering. 

"In verband met de omstandigheid, dat 
hij op 17 Sept. 1944 behoorde tot het Bur
gerlijke Rijkspersoneel en hem op 15 Oct. 
1945 bij beschikking van de Minister van 
Justitie buitengewoon verlof wegens mili
taire dienst was verleend met inachtneming· 
van het bepaalde in art. 19 van het Rijks
ambtenarenreglement, is hij van mening 
in aanmerking te komen voor de uitbetaling 
van de z.g. invasie-uitkering."; 

en dat de Minister van Justitie bij schrij
ven van 3 Sept. 1947 daarop het volgende 
heeft geantwoord: 

"In antwoord op nevensvermeld schrijven 

bericht ik U, dat overeenkomstig de daar
omtrent geldende voorschriften, het daarin 
genoemde invasiegeld niet kan worden uit
betaald aan hen, die op 15 Oct. 1945 niet be
hoorden tot het Burgerlijk Rijkspersoneel. 

.,Aangezien U onder deze categorie valt. 
kan U op het hiervoor bedoelde invasiegeld 
geen aanspraak maken."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage bij uitspraak dd. 23 Febr. 1948, 
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen, 
het tegen het in voormelde brief van 3 Sept. 
1947 vervatte besluit ingestelde beroep on
gegrond heeft verklaard; 

0. dat eiser tegen die uitspraak tijdig in 
hoger beroep is gekomen en bij beroep
schrift op de daarin aangevoerde gronden 
de Raad verzoekt de aangevallen uitspraaK 
te vernietigen en uit te spreken, dat hij 
recht heeft op de uitkering, bedoeld in het 
K. B. van 15 Oct. 1945, no. 7; 

In rechte: 
0. dat, naar uit de gedingstukken blijkt, 

eiser, toenmaals klager, zich op 29 Sept. 
1947 tot het Ambtenarengerecht te 's-Gra
venhage heeft gewend met een, bij dat Ge
recht op 30 Sept. 1947 ingekomen, klaag
schrift, daarbij opkomende tegen het besluit 
van de Minister van Justitie, dd. 3 Sept. 
1947; 

O. dat echter gedaagde, met toepassing 
van het 2e lid van art. 60 der Ambtenaren
wet 1929, geacht moet worden reeds vóór 
3 Sept. 1947 de uitbetaling aan eiser van het 
zogenaamde invasiegeld geweigerd te heb
ben, vermits eiser, die reeds op 9 Mei 1946 
de militaire dienst heeft verlaten, in zijn 
schrijven van 20 Aug. 1947 aan gedaagde 
o.m. verzocht "alsnog een beslissing op het 
destijds door hem ingediende verzoek om 
uitbetaling van de z.g. invasie-uitkering", 
op welk laatstbedoeld verzoek eiser kenne
lijk nimmer antwoord heeft ontvangen, zo
dat gedaagde bij zijn schrijven van 3 Sept. 
1947, waartegen het beroèp is gericht, in 
feite niets anders heeft gedaan, dan niet 
terug te komen op zijn weigering dat inva
siegeld aan eiser te doen uitbetalen, met 
welke weigering eiser, hoewel zij hem niet 
schriftelijk was medegedeeld, niettemin ge
acht moet worden meer dan 30 dagen voor 
de 29e Sept. 1947 op de hoogte te zijn ge
weest, aangezien bedoeld invasiegeld hem 
nimmer is uitbetaald; 

0. dat zodanige weigering om niet terug 
te komen op een eerdere weigering (om te 
besluiten of te handelen), naar de constante 
jurisprudentie van deze Raad, niet gezegd 
kan worden te strijden, feitelijk of rechtens, 
met de te dezen toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften, en de Raad niet 1s 
gebleken, dat gedaagde te dezen van zijn 
bevoegdheid - om niet terug te komen op 

• een vroegere weigerin·g - kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is ge
geven, zodat het beroep van eiser, toenmaals 
klager, ongegrond moet worden verklaard; 

0. dat hieraan, zij het ten overvloede, . 
worde toegevoegd, dat de Raad kan onder-
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schrijven, ·hetgeen in de rechtsoverwegin
gen van de aangevallen uitspraak is weer
gegeven, waarbij, mede naar aanleiding van 
het vanwege eiser aangevoerde, nog worde 
toegevoegd aan hetgeen in de voorlaatste 
rechtsoverweging dier uitspraak is gesteld, 
dat de enkele vermelding van het Kon. Be
sluit, dd. 15 Oct. 1945, no. 7 - hetwelk ook 
naar het oordeel van deze Raad niet als een 
algemeen verbindend voorschrift kan wor
den beschouwd ___.: in art. 6, 2e lid, 2e volzin, 
van de algemene maatregel van bestuur, 
vastgesteld bij het, wel rechtskracht bezit
tende, Kon. Besluit van 8 April 1946, S. 
H 110, (Eerste Uitvoeringsbesluit Wet 
Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946) aan 
eerstvermeld Kon. Besluit niet het karakter 
van algemeen verbindend voorschrift ver
mag te verlenen en dit te minder, nu die vol
zin luidt: ,.Met uitbreiding in zooverre van 
het bepaalde in Ons besluit van 15 Oct. 1945, 
no. 7, wordt voor de toepassing van dit be
sluit in plaats van "burgerlijken Rijks
dienst" gelezen "burgerlijken openbaren 
dienst".", doch in laatstvermeld Kon. Be
sluit de woorden "burgerlijken Rijksdienst" 
in het geheel niet voorkomen; 

0. dat mitsdien ook deswege het beroep 
ongegrond is, zodat de aangevallen uit
spraak, zij het primair op een andere grond, 
dan waarop zij werd gewezen, moet worden 
bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over-
wogen: 

0 . dat klager het aangevallen besluit, dat 
het Gerecht, ondanks de ondertekening door 
de chef der 4e Afdeling, als een besluit. van 
verweerder wil aanmerken, in strijd acht 
met het K. B . van 15 Oct. 1945, No. 7, het
welk luidt : 

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

Binnenlandse Zaken en van Financiën dd. 
22 Aug. 1945; no. 5083/R, Afdeling Ambte
narenzaken, en van 11 Oct. 1946, no. 116, 
Afdeling Ambtenarenzaken en Erediensten ; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te bepalen: 
le. het voorschot van één maand salaris 

c.q. vier weken loon, voor zover dit in de 
maand September 1944 op grond van de 
missives van de waarnemend Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
ciën van 14 Februari, 9 Maart en 18 D ecem
ber 1944, Afdeling Begrotingszaken nod. 
310, 292 en 254 in verband met de ontwik " 
keling van de krijgsverrichtingen is toege
kend aan het Rijkspersoneel, wordt niet t e 
ruggevorderd ; 

2e. een uitkering op dezelfde basis als . 
onder le. hierboven bedoeld wordt alsnog 
verstrekt aan dat gedeelte van het hier te 
lande werkzame Rijkspersoneel, hetwelk in 
1944 h et voorschot niet heeft ontvangen, of 
heeft gerestitueerd. 

Onze Ministers, hoofden van Departemen-

ten van a lgemeen bestuur, zijn ieder voor 
zoveel zijn Departement' betreft, belast m et 
de uitvoering ·van dit besluit, waarvan af
schrift zal worden gezonden aan de Alge
mene Rekenkamer." 

's-Gravenhage, de 15 October 1945. 

w.g. WILHELMINA. 
De Min. van Binnenlandse Zaken, 

w.g. Beel. 
De Mln. van Financiën, 

w.g. Lieftinck. 
0 . dat bij voormeld K. B. wordt bepaald, 

dat het daarin bedoelde voorschot van sa
laris of loon van het Rijkspersoneel, waar
onder de Rijksambtenaren, gelijk klager, 
zijn begrepen, niet wordt teruggevorderd 
c.q. alsnog wordt verstrekt voor zover het 
niet reeds was ontvangen, gelijk bij klager 
het geval is ; 

0. dat bijgevolg dit K . B., in t egenstel
ling met de daarin bedoelde missiven, de 
ambtenaar een bepaald geldsbedrag toekent, 
gelijk a ndere bezoldigingsregelingen hem 
aanspraak op geldsbedragen geven; 

0 . dat het K. B . dan ook In feite een be
zoldigingsregeling voor de Rijksambtenaar 
is, waarop van toepassing is het bepaalde 
bij art. 125, le lid, aanhef en sub d, der 
Ambtenarenwet 1929, luidende: 

"Voor zover deze onderwerpen niet reeds 
bij of krachtens de wet zijn geregeld, wor
den voor de ambtenaren, door of vanwege 
h et Rijk aangesteld, bij of krachtens alge
mene maatregel van bestuur, voorschriften 
vastgesteld betreffende : 

a. 
b. 
c. 
d. bezoldiging:"; 
0 . dat hieruit volgt, dat het vorenaange

haald K. B., zijnde niet een a lgemene maat
regel van bestuur, strijdt met deze wetsbe
paling, derhalve rechtskracht mist en niet 
kan worden aangemerkt a ls een toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift; 

0. dat aan het vorenstaande ook n iet af
doet, dat in art. 6, lid 2 van de a lgemene 
maatregel van bestuur van 8 April 194'/ 
(Stbl. No. H 110), melding wordt gemaakt 
van het K . B. van 15 Oct. 1945, No. 7, ver
mits een zodanige vermelding niet vermag 
rechtskracht te verlenen aan een niet aan 
de eisen der wet beantwoordend K . B.; 

0. dat h et beroepen besluit, hoezeer h<lt 
ook naar het oordeel van het Gerecht strijdt 
mét het K. B. van 15 Oct. 1945, No. 7, niet 
geacht kan worden te strijden met enig toe
passelijk a lgemeen verbindend voorschrift, 
zijnde het Gerecht ook overigens niet een 
zodanig voorschrift bekend waaraan klager 
aanspraak kan ontlenen op het door hem 
bedoelde "voorl!chot". · 

(A. B.) 
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11 Mei 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Bezoldigings
regeling politie 1947, art. 20). 

De circulaire van 14 April 1947 van 
de Minister van Binnenlandse Zaken, 
gericht aan de burgem eesters van ge
meenten m et gemeentepolitie, aan
vaardt de centrale raad, ondanks de 
voor voorschriften minder geëigende 
vorm, a ls bevattende (algemeen ver
bindende ) voorschriften. 

De diensttijd van de z.g. Schalkhaar
ders telt voor de berekening van de 
periodieke weddeverhogingen niet me
de, opdat zij niet in een gunstiger po
sitie komen te verkeren dan de eerste 
groep hulpagenten, die na de bevrijding 
werden aangesteld. 

De Burgemeester van Haarlem, eiser in 
hoger beroep, 

t egen: 
L. Mulder, wonende te Haarlem, gedaagde 
in hoger beroep. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0 . dat L. Mulder, voornoemd, agent van 
gemeentepolitie te Haarlem, zich bij een 
brief van 16 Juni 1947 tot eiser h eeft ge
wend, daarbij in hoofdzaak het navolgende 
te kennen gevend: 

"dat hem bij de op 30 Mei 1947 plaats 
gehad hebbende uitbetaling van zijn salaris 
over de maand Mei 1947 is gebleken dat 
zijn salaris is bepaald op f 2550, zijnde be
rekend naar een diensttijd van nul jaar; 

dat hij van m ening is dat h em op grond 
van art. 16 van h et B esluit "Bezoldigings
regeling Politie 1 947" over de maand Mei 
1947 een salaris had moeten worden uitbe
taald van 1/12 X f 2850 is f 237.50, bere
kend naar een diensttijd van 3 jaar en 5 
maanden; . 

dat daardoor zijn salaris over die maand 
f 25 te laag is vastgesteld; 

dat tegen hem geen wettelijke ·zuive
ringsmaatregelen zijn genomen, welke in
houding of niet toekenning van periodieke 
verhogingen tengevolge hebben gehad; 

dat het besluit "Bezoldigingsregeling Po
litie 1947" geen uitzonderingsbepalingen 
bevat die op hem van toepassing zijn, re
denen waarom hij U Edelachtbare beleefd 
verzoekt, zijn vastgestelde jaarwedde te 
herzien, in die zin, dat deze wordt vastge
steld en uitbetaald naar de voor hem wer
kelijk daarvoor geldende diensttijd en deze 
herziening te doen ingaan m e t t erugwer
kende kracht vanaf de datum dat zijn voor 
jaarwedde verhoging tellende diensttijd een 
aanvang heeft genomen, althans vanaf 1 
October 1946, zijnde de datum waarop vol
gens art. 15 van het besluit "Bezoldigings
regeling Politie 1947" de opnieuw vastge
stelde bezoldiging geacht wordt te zijn in
gegaan."; 

0. dat eiser vervolgens op 15 Juli 1947 
aan Mulder in hoofdzaak het navolgen.de 
heeft geantwoord: 

"In antwoord op Uw terzijde vermeld 
verzoek deel ik U m ede, dat er geen all.n
leiding bestaat Uw jaarwedde anders vast 
te stellen dan ingevolge de Bezoldigings
regeling Politie 1947 is geschied. 

De Minister van Binnenlandse Zaken 
heeft namelijk, als zijnde belast met de 
uitvoering van genoemde bezoldigingsrege
ling, bepaald, dat h et aantal werkelijke 
dienstjaren de bezoldiging slochts beïn
vloedt voor die ambtenaren van politie, 
ten aanzien van wie o.a. niet is voorge
schreven, dat de periodieke jaarweddever
hoging later dan gebruikelijk zal worden 
toegekend. T en aanzien van de ambtena
ren, die hun politieopleiding hebben geno
ten bij het politie-opleidingsbataljon 
Schalkhaar, waaronder U behoort, is dit bij 
circulaire van den Minister . van Binnen
landse Zaken van 25 Februari 19 46 no. 
3739 afd .. 0.0. en V. wel geschied. Op grond 
van het Besluit van 20 November 1945. 
Staatsblad l!' 298, bestond de mogelijkheid 
U te ontslaan, van welke mogelijkheid ech
ter g een gebruik werd gemaakt. Genoemde 
minister heeft bij de herwaardering rangen 
politiepersoneel besloten , dat de in hun be
trekking gehandhaafde "Schalkhaar" poli
tieambtenaren nimmer in een gunstiger 
positie zouden verkeren dan de na de be
vrijding aangestelde hulpagenten."; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Am
sterdam bij uitspraak van 12 November 
1947 - naar welker inhoud hierbij wordt 
verwezen - het door Mulder tegen het in 
evenvermeld schrijven vervatte besluit in
gestelde beroep gegrond en dat besluit nie 
tig heeft verklaard, m et bepaling, dat eiser 
Mulders salaris als agent van politie 2e 
klasse der gemeente Haarlem alsnog, te 
rekenen van 1 October 1946 af, zal bereke
nen met inachtneming van diens volle 
diensttijd in die rang of in een vergelijk
bare rang en aan hem hetgeen hij over de 
maanden October 1946 tot en met Mei 1947 
dienovereenkomstig te weinig heeft ont
vangen, alsnog zal uitbetalen; 

0. dat eiser t egen deze uitspraak tijdig 
hoger beroep heeft ingesteld en bij aanvul
lend beroepschrift op de hierbij aangevoer
de gronden heeft verzocht die uitspraak 
te vernietigen en het door Mulder inge
stelde beroep niet-ontvankelijk te verkla
ren; 

In rechte: 
O. dat de Raad zich verenigt met de eer

ste rechtsoverweging der aangevallen uit
spraak en mitsdien van oordeel is, dat h et 
bestreden besluit van 15 Juli 1947 het eer
ste principiële besluit is omtrent Mulders 
bezoldiging over het tijdvak 1 October 1946 
tot 1 Juni 1947 met toepassing van de bij 
Koninklijk Besluit van 9 April 1947, 
Staatsblad H 111, in werking getreden 11 
April 194 7, vastgestelde Bezoldigingsrege
ling Politie 1947; 

0. dat bij het aanvullend beroepschrift is 
geconcludeerd o.m. tot niet-ontvankelijk
verklaring van het door Mulder tegen het 
bestreden besluit gerichte beroep, maar 
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geen gronden zijn aangevoerd, welke hier
toe zouden kunnen leiden , terwijl de Raad 
van zodanige g-rond ook niet is gebleken, 
zodat die vordering niet voor toewijzing 
vatbaar is; 

0. dat nu te dezen moet worden onder
zocht, of het bestreden besluit kan worden 
aangetast op een der gronden, in h et le lid 
van artikel 58 der Ambtenarenwet 1929 om
schreven, en de Raad allereerst zàl nagaan, 
of h et besluit in strijd is met de toepasse
lijke algemeen verbindende voorschriften; 

0. hieromtrent, dat uit de gedingstukken 
blijkt: 

_dat Mulder, die per 23 Maart 1942 was 
aangesteld bij h et Politie-Opleidings-Batal
jon te Schalkhaar, met ingang van 1 Octo
ber 1943 t e Haarlem in dienst is getreden 
als wachtmeester der toenmalige Staats
politie; 

dat hij ingevolge het Politiebesluit 1945 
j 0

• het Koninklijk Besluit van 22 Decem
ber 1945 (Staatsblad F 324) behoort tot de 
politie der gemeente Haarlem en hem, 
wiens jaarwedde f 1900 beliep, bij gemeen
schappelijke beschikking van de Ministers 
van Justitie en Binnenlandse Zaken van 
7 Mei 1946, genomen met een beroep op 
artikel 19, 2e lid, en artikel 20 van eerst
genoemd besluit, de rang is toegekend van 
agent 2e klasse, met vaststelling van zijn 
jaarwedde op f 1700, zijnde de wedde bij het 
Voorlopig Bezoldigingsvoorschrift Perso
neel Gemeentepolitie (besluit van de Mi
nister van Binnenlandse Zaken van 7 Mei 
1946) aangegeven voor de agent 2e klasse 
in het le dienstjaar; 

dat voorts eiser bij beslissing van 26 
Augustus 1946, m ede gelet op voormelde 
gemeenschappelijke beschikking van 7 Mei 
1946, Mulder te r eken en van 1 Januari 
1946 h eeft benoemd tot agent van ge
meentepolitie 2e klasse, zulks met een 
proeftijd van één jaar, met vaststelling van 
de jaarwedde, de woningtoelage, de kle
dingtoelage en de pensioensgrondslag op 
onderscheidenlijk f 1900, f 285, f 198 en 
f 2383, onder toekenning van een tijdelijke 
pensioenstoelage ten bedrage van het deel 
der bijdrage, hetwelk ingevolge artikel 36, 
vierde lid, der Pensioenwet 1922 op de amb
tenaar wordt verhaald, met vaststelling 
verder van een op 1 Januari 1946 voor 
jaarwedde-verhoging tellende diensttijd in 
die rang op 2 jaar, onder bepaling, dat de 
toekenning van eventuele periodieke ver
hogingen nader zal worden geregeld; 
dat de weddeverlaging van f 1900 tot f 1700 

haar grond vond in de omstandigheden, dat 
Mulder tijdens de bezetting bij depolitiewas 
aangesteld via voormeld Politie-Opleidings
Bata!jon, dat op Duitse leest was geschoeid, 
en dat het niet gewenst werd geoordeeld, 
dat de zgn. Schalkhaarders in een gunsti
ger positie zouden komen te verkeren dan 
de eerste groep hulpagenten, die na de be
vrijding was aangesteld ; 

dat die weddeverlaging evenwel in feite 
geen effect heeft gesorteerd op grond van 
sociale omstandigheden, nl. omdat zulks 

voor Mulder een aanzienlijke teruggang In 
inkomen zou h ebben betekend; 

dat het daarbij de (niet tegenover hem 
uitgesproken) bedoeling was, aan hem geen 
weddeverhoging toe t e kennen alvorens 
voormelde g roep hulpagenten eveneens op 
eenzelfde hogere wedde aanspraak had; 

dat een nader principiëel besluit omtrent 
Mulders wedde niet is genomen, vóórdat 
het onderhavige bestreden besluit werd 
uitgevaardigd; 

0. dat dit besluit nu in de eerste plaats 
m oet worden getoetst aan de Bezoldigings
regeling Politie 1947, met name aan hoofd
stuk 3 dezer regeling, waarvan te dezen 
bijzondere aandacht verdient artikel 20, 
welks le lid luidt als volgt: 

"Als grondslag voor de vaststelling van 
de wedde geldt, m et inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 17, 18 en 19, het 
aantal dienstjaren van den ambtenaar in 
zijn rang of vergelijkbaren rang op 1 Oc
tober 1946. 

,.On ze Ministers van Justitie en van Bin
nenlandsche Zaken geven, onderscheidenlijk 
voor zooveel betreft het corps Rijkspolitie 
en de gemeentepolitie, voorschriften om
trent de bepaling van het aantal dienst
jaren in den rang of vergelijkbaren rang."; 

0. dat zodanige voorschriften voor de ge
m eentepolitie door de Minister van Binnen
landse Zaken zijn vastgesteld - anders dan 
de Minister van Justitie heeft gedaan voor 
h et corps Rijkspolitie, te weten bij "be
schikking'' van 8 Juli 1947, geplaatst in de 

Nederlandse Staatscourant en het Algemeen 
Politieblad - bij een "circulaire" van 14 
April 1947, gericht aan de burgemeesters 
van gemeenten m et gemeentepolitie, welke 
circulaire de Raad, ondanks de daarin ge
bezigde, voor "voorschriften" niet geëigen
de, vorm van uitnodigingen en verzoeken 
aan die burgemeesters, aanvaardt als be
vattende (algemeen verbindende) voor
schriften als in evenverm eld artikel 20, le 
lid, bedoeld, aangezien het kennelijk de be
doeling van de Minister is geweest met die 
circulaire zulke voorschriften te geven en 
aangezien die circulaire klaarblijkelijk ook 
ter k ennis is gebracht van het politieper
soneel, op hetwelk ze betrekking heeft; 

0 . dat van die circulaire in h et onder
havige geval inzonderheid moet worden ge
let op de voorschriften, vervat onder de 
nummers 11, 12, 15 en 16, luidende: 

,.ll. Ingevolge het bepaalde in den twee
den volzin van h et eerste lid van artikel 
20, moge ik U verzoeken bij de bepaling 
van het aantal dienstjaren van de volgen
de normen uit te gaan. In het algemeen 
zal als aantal dienstjaren moeten gelden 
h et werkelijke aantal volle dienstjaren, dat 
betrokkene in zijn rang h eeft. Het aantal 
werkelijke dienstjaren wordt verhoogd, in
dien aan betrokkene een extra periodieke 
verhooging is toegekend wegens bijzondere 
dienstverrichting, door welke extra perio
dieke verhooging een evenredig deel of 
veelvoud van een dienstjaar geacht moet 
worden te zijn volbracht. 
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"12. In verband met artikel 21 moge ik 
er de aandacht op vestigen, dat het niet 
in de bedoeling ligt verhoogingen, die door 
den burgemeester zijn toegekend op grond 
van sociale omstandigheden (b.v. omdat 
het aanvangssalaris van den agent in het 
afgeloopen tijdvak te laag werd geoordeeld) 
mede te doen tellen voor de bepaling van 
het aantal dienstjaren." 

.,15. Het vorenstaande geldt in het al
gemeen voor de bepaling van den rang en 
het·aantal dienstjaren van die politie-amb
tenaren, wien geen zuiveringsmaatregel be
staande in terugstelling in rang of verla
ging van wedde is opgelegd en die niet 
bij de herwaardeering in rang of wedde 
zijn verlaagd en ten aanzien van wie even
min is bepaald, dat de periodieke wedde
verhoging later dan gebruikelijk zal wor
den toegekend. 

"16. De jaarwedde van den ambtenaar 
ten aanzien van wie een dergelijke maat
regel wèl is genomen, dient in het alge
meen zóó vastgesteld te worden, dat de 
verhouding, welke vóór 1 October 1946 óe
stond tusschen de jaarwedde van een der
gelijken ambtenaar en de jaarwedden van de 
overige ambtenaren in denzelfden rang, ge
handhaafd blijft. De ambtenaar b.v., wien 
de zuiveringsmaatregel van 5 % wedde
verlaging is opgelegd, zal op een der voor 
hem geldende bedragen van artikel 16 moe
ten worden bezoldigd met aftrek van 5 %. 

"De in rang of wedde bij herwaardeering 
of zuiveringsbeslissing, teruggestelde amb
tenaar zal in het algemeen op een der be
dragen van artikel 16 dienen te worden be
zoldigd, hetwelk overeenkomt met het aan
tal periodieke verhoogingen, dat hem ter 
uitvoering van de zuiverings- of herwaar
deeringsbeslissing, volgens het Voorloopig 
Bezoldigingsvoorschrift Gemeentepolitie bo
ven het minimum van zijn rang is toege
kend."; 

0. dat nu met opvolging van die voor
schriften Mulders wedde zou moeten wor
den vastgesteld met inachtneming van zijn 
werkelijk aantal dienstjaren, tenzij hij -
zoals van de kant van eiser is gesteld -
bij de herwaardeering in rang of wedde 
was verlaagd, gelijk onder punt 15 bedoeld; 

0. dat die herwaardeering ten aanzien 
van Mulder heeft plaats gehad bij de vo
renvermelde gemeenschappelijke beschik
king van de Ministers van Justitie en Bin
nenlandse Zaken van 7 Mei 1946, waarbij 
zijn wedde was verlaagd tot f 1700; 

dat tegen die beschikking geen beroep is 
ing·esteld, weshalve ze rechtens onaantast
baar is geworden; 

dat die beschikking ook niet, althans niet 
in haar volle omvang, is vervallen door 
eisers vorengenoemd besluit van 26 Aug. 
1946, nu het - zoals uit de bewoordingen 
van dit besluit is af te leiden, al was een 
nog duidelijker redactie wel wenselijk ge
weest - niet de bedoeling van eiser ge
weest is daarmee van de beschikking van 
7 Mei 1946 principiëel af te wijken, maar 
slechts om een incidentele wijziging aan te 

brengen (waartoe hij de bewilliging, had 
verkregen van de Minister van Binnen
landse Zaken) in de jaarwedde, welke zou 
gelden met ingang van 1 Januari 1946, dus 
zonder daarmee een ook voor toekomstige 
weddevaststellingen bindend besluit te ge
ven; 

0 . dat mitsdien met toepassing van het 
voorgeschrevene onder punt 16 voormeld, 
de jaarwedde van Mulder sedert 1 0ctober 
1946 moest worden bepaald als van een 
agent van gemeentepolitie in het le dienst
jaar, derhalve op f 2550, gelijk in artikel 16 
van de Bezoldigingsregeling Politie 1947 is 
aangegeven; 

0. dat het bestreden besluit dus is geno
men niet in strijd, maar in overeenstem
ming met de genoemde toepasselijke alge
meen verbindende voorschriften, terwijl 
niet is gebleken noch ook is beweerd, dat 
het besluit in strijd zou zijn met enig a nder 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift; 

0. dat evenmin is gesteld of gebleken, dat 
eiser, zijn besluit nemende, van zijn be
voegdheid tot vaststelling der wedde ken
nelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die be
voegdheid is gegeven; 

0. dat uit het hierboven ·overwogene 
volgt, dat de aangevallen uitspraak niet 
kan worden gehandhaafd en dat het door 
Mulder in eerste aanleg ingestelde beroep 
alsnog ongegrond moet worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart het door Mulder tegen h et be-

sluit van de burgemeester van Haarlem 
van 15 Juli 1947 ingestelde beroep alsnog 
ongegrond. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over
wogen: 

dat het ter uitbetaling op de betaallijst 
brengen van klagers bezoldiging over de 
maand Mei 1947 moet worden aangemerkt 
als een door verweerder genomen besluit 
tot vaststelling van klagers bezoldiging 
over die maand; 

dat dit besluit, gelet op het karakter van 
voorlopigheid, dat verweerder, blijkens de 
verklaringen van de getuige Ligtvoet, ook 
tegenover de politie-ambtenaren aan de 
salarisvaststellingen over die maand heeft 
doen geven, niet van principiële aard is te 
achten en een en ander verweerder voorts, 
ook voor wat de bezoldiging over de maand 
Mei 1947 betreft, verplichtte zich daarom
trent nog definitief te uiten; 

dat verweerler zulks ten opzichte van 
klager heeft gedaan bij het ten deze aan
gevallen besluit van 15 Juli 1947; 

dat laatstgemeld besluit, als zijnde van 
principiële aard, tevens geacht moet wor
den de vaststelling van klagers bezoldiging 
over het tijdvak 1 0ctober 1946 ·tot 1 Mei 
1947 te betreffen. 

(A.B.) 
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18 Mei 1948, UITSPRAAK van h et Amb
tenarengerecht Groningen. (Bezoldi
gingsregeling Politie 1947 art. 2.) 

Toekenning, m.i. v. 1 Januari 1946, 
van een jaarV\'Cdde met inachtneming 
van de Verordening Bezoldiging Politie 
1943, geeft, gelet op art. 2 der Bezoldi
gingsregeling Politie 1947, aan gemelde 
Verordening verdere rechtskracht dan 
haar toekomt. 

A. Timmer, wonende te Gasselternije
veen, gemeente Gasselte, klager, 

tegen: 
de Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie, 
te 's-Gravenhage, verweerder. 

H et Ambtenarengerecht, 
Post alia: 
In rechte: 
O. dat het Gerecht op grond van de ge

dingstukken en het verhandelde ter te
rechtzitting als vaststaande aanneemt: 

dat klager met ingang van 1 Maart 1943 
werd benoemd tot hoofdwachtmeester der 
Staatspolitie, bij de inwerkingtreding van 
het K on. Besluit dd. 22 Dec. 1945 S. F 324 
als zodanig werkzaam was ter standplaats 
Winschoten, en mitsdien toen ingevolge 
het Politiebesluit 194ó jo. genoemd Kon. 
Besluit ex lege is gaan behoren tot het 
Corps Rijkspolitie; 

dat klager als hoofdwachtmeester der 
Staatspolitie laatstelijk vóór 1 Januari 1946 
een jaarwedde genoot van f 2520 en dat het 
maximum van de aan deze rang verbonden 
jaarwedde ingevolge de Verordening B ezol
diging Politie 1943 f 2600 bedroeg, terwijl 
de voor h em bij h et bestreden besluit vast
gestelde jaarwedde te rekenen vanaf 1 Ja
nuari 1946 met toepassing van de Ver orde
ning Bezoldiging Politie 1943 op eveneens 
f 2520 is vastgesteld en het maximum van 
de jaarwedde, verbonden aan de rang van 
wachtmeester der Rijkspolitie le klasse, als 
waarin hij bij h et bestreden besluit is aan
gesteld, m et ingang van 1 Januari 1946, 
Ingevolge de artt. 10 en 11 van de Bezol
digingsregeling Politie 1947 (K. B. dd. 9 
April 1947 S. H 111) f 2500 bedraagt; 

0. dat klager t egen h et bestreden be
sluit in hoofdzaak op deze g rond in beroep 
is gekomen, dat de in dat besluit vervatte 
benoeming een verlaging in rang zou in
houden en het Gerecht thans h eeft te be
oordelen of klager In dat zijn betoog moet 
worden gevolgd, en zo ja, of die rangsver
laging op een der gronden, vermeld in art. 
58, le lid, der Ambtenarenwet 1929, kan 
worden aangetast; 

0. nu dat dit Gerecht in de benoeming 
van klager tot wachtmeester der Rijks
politie le klasse niet anders vermag t e zien 
dan een v erlag ing in rang, anders dan bij 
wijze van disciplinaire bestraffing, waar
door de verkregen r echten van klager zijn 
aangetast; 

dat de benoeming van klager, met ingang 
van 1 Maart 1943, tot hoofdwachtmeester 
der staatspolitie toch rechtens onaantast-

baar is geworden, nu t en aanzien van kla
ger niet is gebruik gemaakt van de in art. 
19, 2e lid, van h et Politiebesluit 1945 aan 
de Minister van Justitie en Binnenlandse 
Zaken gezamenlijk verleende bevoegdheid, 
noch ook van de in art. 7, le lid, der Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 ver
leende bevoegdheid en in h et bijzonder aan
stelling in een rang met een lager maxi
mum dan het maximum van de voorheen 
beklede rang geacht moet worden een 
rangsverlaging in te houden, althans in de 
gegeven omstandigheden; 

dat voorts de ten aanzien van klager 
plaats gehad h ebbende rangsverlaging ook 
duidelijk blijkt uit de omstandigheid, dat 
verweerder gemeend heeft, ondanks het 
feit, dat h et zeker niet de strekking is van 
de Bezoldigingsregeling Politie 1947 met 
ingang van 1 Januari 1946 een salaris
ve rlaging in te voeren, de klager met in
gang van 1 Januari 1946 slechts een jaar
wedde te kunnen toekennen van f 2520 m et 
toepassing van de Verordening Bezoldiging 
Politie 1943, hoewel naar luid van de Be
zoldigingsregeling Politie 1947 de bezoldi
ging van de ambtenaren van politie met 
ingang van 1 Januari 1946 behoort te wor
den vastgesteld met inachtneming o.m. van 
de artt. 11 tot en met 14 van die Bezol
digingsregeling; 

0 . dat in verband m et het laatste boven
dien nog opgemerkt mag worden, dat ver
weerder aan de Verordening B ezoldiging 
Politie 1943 v erder e rechtskracht heeft ge
geven dan haar toekomt; 

dat verweerder blijkbaar het standpunt 
inneemt, dat de bezoldiging van klager met 
ingang van 1 Januari 1946 tot 1 October 
1947 kan worden vastgesteld m et toepas
sing van de Ver ordening Bezoldiging Po
litie 1943 Ingevolge een Overgangsbepaling 
G. van een Beschikking, door de Minister 
van Justitie op 8 Juli 1947 gegeven krach
t ens art. 20 van de B ezoldigingsregeling 
Politie 1947; 

dat echter - daargelaten de vraag of een 
beschikking van de Minister van Justitie, 
genomen ingevolge m eerg,moemd art. 20, 
deel uitmakende van Hoofdstuk 3 van de 
Bezoldigingsr egeling Politie 1947, enige be
t ekenis kan h ebben t en aanzien van de 
vaststelling van bezoldiging ingevolge 
Hoofdstuk 2 van diezelfde regeling - uit 
bedoelde Overgangsbepaling voor wat .de 
vaststelling der bezoldiging betreft niet 
m eer en anders kan worden gelezen dan 
dat daarbij ten aanzien van de door klager 
vóór de inwerkingtr eding van de Bezoldi
gingsregeling Politie 1947 genoten bezoldi
ging het algemene r echtsbeginsel wordt er
k end, dat aantasting van hetgeen over een 
verstreken tijdvak rechtmatig verworven 
is verbiedt, t erwijl die Overgangsbepaling 
bindende kracht mist voor zover zij bedoelt 
ook voor de vaststelling van bezoldigingen, 
genoten n à de inwerkingtreding van de 
Bezoldigingsregeling Politie 1947, toepas
sing van de Verordening Politie 1943 onder 
omstandigheden mogelijk te maken, ver-
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mits het daarin gegeven voorschrift niet is 
aan te merken als een voorschrift, , gegeven 
omtrent de bepaling van he·t aantal dienst
jaren, als bedoeld in art. 20 van de Bezol
digingsregeling Politie 1947, en de Minister 
van Justitie ook niet van elders de be
voegdheid bezat om nopens de bezoldiging 
van ambtenaren van politie in afwijking 
van de B ezoldigingsregeling Politie 1947 
regelen te stellen; 

0. dat derhalve, nu bij het bestreden be
sluit geen rekening is gehouden met het 
door klager verkregen recht op een rang, 
gelijkwaardig aan die van hoofdwacht
meester der Staatspolitie, dit besluit moet 
worden nietig verklaard wegens strijd met 
het a lgemeen rechtsbeginsel, dat eerbiedi
ging van verkregen rechten eist, en met de 
artt. 2, 11 en 16, van voormelde Bezoldi
gingsregeling Politie 1947, en voorts be
hoort te worden verstaan, dat klager met 
ingang van 1 Januari 1946 moet worden 
benoemd in de rang van opperwachtmees
ter, zijnde die rang wél tenminste gelijk
waardig aan de rang van hoofdwachtmees
ter bij de Staatspolitie; 

dat verweerder nog een beroep heeft ge
daan op de omstandigheid, dat klager in 
de gelegenheid is gesteld met toepassing 
van art. 96, van het Algemeen Rijksamb
tenarenreglement de politiedienst te verla
ten, en verweerder wellicht bedoeld heeft 
te betogen, dat klag·er, nu hij van die hem 
geboden gelegenh eid geen gebruik heeft ge
maakt, geen beroep meer kan doen op ver
kregen rechten, maar deze redenering niet 
kan opgaan, nu klager op goede gronden 
heeft kunnen menen geen genoegen te be
hoeven t e nemen met een ontslag inge
volge genoemd art. 96 noch ook met een 
aanstelling in de rang van wachtmeester 
le klasse, maar aanspraak te hebben op 
aanstelling in een rang, gelijkwaardig aan 
de tot dusver door hem beklede ; 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep gegrond; 
Vernietigt het besluit van verweerder dd. 

1 October 1947, waarvan beroep ; 
Verstaat dat verweerder klager alsnog 

met ingang van 1 Januari 1946 moet be
noemen tot Opperwachtmeester der Rijks
politie, met inachtneming voorts van· de te 
dezen toepasselijke algemeen verbindende 
voorschriften, met name van de Bezoldi
gingsregeling Politie 1947. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

13 Mei 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 23 j 0

• 

art. 19.) 
De opheffing der onderhavige open

bare school is niet in strijd met art. 19, 
aangezien weliswaar de afstanden, wel-· 
ke de deze school bezoekende, in de 
betreffende gemeente wonende, kinde
ren bij opheffing ervan zouden moeten 
afleggen om de andere aldaar geves
tigde o. 1. school te bezoeken, meer dan 

4 K.M. bedragen, doch er geen prijs 
meer wordt gesteld op het ontvangen 
van openbaar onderwijs door deze kin
deren, terwijl de regeling, als bedoeld 
in het 4e lid van art. 19, welke bestond 
met een naburige gemeente, is opge
heven, zodat ·de school evenmin ten 
behoeve van de uit die gemeente af
komstige leerlingen behoeft te worden 
in stand gehouden. 

N.B. Het trekt de aandacht dat tegen 
de opheffing bezu:aar is gemaakt door de 
oudercommissie "namens alle bij deze 
school betrokken ouders", terwijl het K. B. 
constateert, dat ,,geen prijs meer wordt ge
steld op het ontvangen van openbaar on
derwijs door deze kinderen". Deze tegen~ 
strijdigheid wordt in de motivering van het 
K. B. niet nader verklaard. Red. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door A. Huijzers en J. Groeneveld, vor
mende het bestuur van de oudercommissie 
der openbare lagere school "Oudemolen" te 
Oudemolen, gemeente Fijnaart en Heijnin
gen (N.B.), optredende namens alle ouders 
van de leerlingen dier school, tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
Brabant van 27 Augustus 1947, IVe Afde
ling, G. no. 442, houdende goedkeuring van 
h et besluit van de raad der gemeente Fijn
aart en Heijningen van 22 October 1946 tot 
opheffing van de openbare lagere school te 
Oudemolen met ingang van 1 Januari 1947; 

De-Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
7 April 1948, No. 393; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Mei 1948, No. 36.362, afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Fijnaart en 
Heijningen in zijn vergadering van 22 Oc
tober 1946 h eeft besloten de openbare la
gere school te Oudemolen in die gemeente 
op te heffen met ingang van 1 Januari 
1947; 

dat de raad hierbij heeft overwogen, dat 
in een vergadering van de oudercommissie 
is gebleken, dat de openbare lagere school 
te Oudemolen nog zal worden bezocht door 
24 à 26 leerlingen, waarvan in de gemeente 
Fijnaart 11 leerlingen woonachtig zijn en 
in de gemeente Willemstad 15 leerlingen; 
dat verwacht wordt dat bovengenoemd aan
tal leerlingen in de naaste toekomst nog in 
beduidende mate zal dalen ; dat toeneming 
van het getal leerlingen in betekenende 
mate in de toekomst niet kan worden ver
wacht; dat de lèerlingen der op te heffen 
school, welke woonachtig zijn in de ge
m eente Fijnaart c.a., kunnen plaats nemen 
op de openbare lagere school te Heijningen, 
gemeente Fijnaart, en de leerlingen, woon
achtig in de gemeente Willemstad, op de 
openbare lagere school te Willemstad; dat 
de openbare lagere school te Heijningen 
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weliswaar voor zo goed als alle leerlingen 
4 tot 5 km van hun woning is verwijderd, 
doch dat de afstand naar deze school ge
deeltelijk met een openbaar middel van 
vervoer kan worden afgelegd en dat zo no
dig krachtens artikel 13 der Lager-Onder
wijswet 1920 gelden kunnen worden ver
strekt voor de beschikbaarstelling van rij
wielen; dat het op grond van het boven
staande wenselijk moet worden geacht de 
openlagere school te Oudemolen op te hef
fen; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant bij hun voormelde beslissing dit be
sluit van de raad der gemeente Fijnaart en 
Heijningen hel:lben goedgekeurd ; 

dat A. Huijzers en J. Groeneveld als be
stuur van de oudercommissie der opgehe
ven openbare lagere school tegen het be
sluit van Gedeputeerde Staten bij Ons in 
beroep zijn gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat zij optreden namens alle bij deze 
school betrokken ouders; dat deze ouders 
principieel voorstanders zijn van de open
bare lagere school; dat zij hopen, dat de 
betreffende beslissing van Gedeputeerde 
Staten vernietigd zal worden, daar de op
geheven school op het ogenblik der ophef
fing nog 31 leerlingen telde; dat de levens
vatbaarheid van de school steeds is geble
ken; dat deze opheffing is geschied in strijd 
met de wettelijke voorschriften hiervoor 
geldende; 

0. met betrekking tot de ontvankelijk
heid van de appellanten in hun beroep, 
dat de vraag, of het bestuur ener ouder
commissie bevoegd is om van een besluit 
van Gedeputeerde Staten als het onder
werpelijke bij Ons beroep in te stellen, in 
dit geval buiten beschouwing kan blijven, 
daar A. Huijzers en J. Groeneveld, nu zij 
in deze blijken op te treden namens alle 
ouders van de leerlingen der school en zij
zelf ook daartoe behoren, uit dien hoofde 
reeds in hun beroep kunnen worden ont
vangen; 

0. wat de hoofdzaak betreft, dat uit de 
overgelegde stukken is gebleken, dat de op
heffing van deze openbare lagere school in 
de gemeen te Fijnaart en Heijningen niet in 
strijd is met het bepaalde in artikel 19 der 
Lager-Onderwijswet 1920, aangezien welis
waar de afstanden, welke de deze school 
bezoekende in de betreffende gemeente wo
nende kinderen bij opheffing ervan zouden 
moeten afleggen om de andere aldaar ge
vestigde openbare lagere school t e bezoe
ken, meer dan 4 km bedragen, doch er geen 
prijs meer wordt gesteld op het ontvangen 
van openbaar onderwijs door deze kinde
r en, terwijl de regeling als bedoeld in het 
4e lid van artikel 19, welke tussen deze ge
meente en de gemeente Willemstad be
stond, is opgeheven, zodat de schdol even
min ten behoeve van de uit laatstgenoemde 
gemeente afkomstige leerlingen behoeft in 
stand te worden gehouden; 

dat Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant derhalve terecht goedkeuring aan het 
betreffende raadsbesluit hebben verleend; 

dat het beroep derhalve ongegrond is; 
Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast, enz. 
(A.B.) 

15 Mei 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Wet r echts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 1.) 

Het vierde lid van artik el 1 regelt 
slechts het beroepsrecht, terzake van 
de toepassing der Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946, van hen, die 
op of na 15 Mei 1940 werkzaam waren 
in dienst van natuurlijke of rechtsper
sonen, als bedoeld in artikel 4, le lid, 
onder a tot en met f, der Pensioenwet 
1922. 

Voor ambtenaren in de zin der Amb
tenarenwet 1929 is het hnroepsrecht, 
als voormeld, nergens in de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
uitdrukkelijk geregeld, doch zij ont
lenen dat recht aan de bepalingen der 
Ambtenarenwet 1929. 

Verwijzing van h et gedin g naar het 
bevoegde Ambtenarengerecht. 

Het College van Burgemeester en Wet
houders der gemeente Olst, wettelijk verte
genwoordigd door de Burgemeester, eiser 
in hoger beroep, 

tegen: 
J. de Leeuw, wonende te Rotterdam, ge
daagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat Burgemeester en Wethouders der 

gemeente Olst op 24 Juni 1947 h et navol
gende besluit hebben genomen : 

.,Burgemeester en Wethouders der ge
meente Olst; 

Gelezen een schrijven van Mr. W. Jalink, 
advocaat en procureur te Rotterdam, d.d. 
18 Juni 1947, waarbij onder overlegging der 
vereischte stukken voor J. de Leeuw, op
zichter veeartsenijkundige dienst te Rot
terdam, rechtsherstel ingevolge de wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 wordt 
verzocht, in dier voege dat aanspraak wordt 
gemaakt op uitbeta ling van salaris als tij
delijk hulpkeurmeester over 19 maanden en 
5 dagen, makende f 3194.43; 

0. dat J. de Leeuw voornoemd nimmer in 
vasten dienst der gemeente is geweest en 
het ondanks de bij het verzoek gevoegde 
verklaring van het toenmaJige hoofd van 
den Vleeschkeuringsdienst Dr. H. H. Schol
ten te bezien staat of J . de Leeuw over de 
in het schrijven genoemde periode wederom 
als tijdelijk hulpkeurmeester zou zijn aan
gesteld, en dit in geen geval als een vast
staand feit kan worden aangenomen; 

dat veeleer kan worden aangenomen dat 
de Leeuw, eerder dan thans is geschied, zou 
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:zijn ontslagen, daar gedurende den laatsten 
tijd van zijn in dienst zijn geen 3 hulpkeur
meesters noodig waren, doch hij juist om
-dat hij Jood was, zoo lang mogelijk in dienst 
is gehouden; 

0. dat krachtens art. 2, 3e lid, van de wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 deze 
wet in dit geval niet van toepassing is; 

Besluiten: 
het verzoek af te wijzen." ; 
0. dat het Ambtenarengerecht te Arnhem 

bij uitspraak van 10 Februari 1948, naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen, voor
meld besluit heeft nietig verklaard en heeft 
verstaan, dat alsnog herziening van het aan 
.J. de Leeuw tijdens de bezetting verleende 
•ontslag behoort te geschieden, leidende tot 
toekenning ener schadeloosstelling ten be
drage van f 3194.43; 

0. dat Mr. A. H. Schmidt, als gemach
tigde van eiser, tegen voormelde uitspraak 
tijdig in hoger beroep is gekomen en bij be
roepschrift op de daarin aangevoerde gron
-den de Raad verzoekt de aangevallen uit
spraak te vernietigen en, opnieuw recht
•doende, gedaagde, oorspronkelijk klager, in 
zijn in prima gedaan verzoek te verklaren 
niet-ontvankelijk, immers dat verzoek af te 
wijzen; 

0. dat Mr. W. Jalink, als gemachtigde van 
gedaagde, bij contra-memorie op de daarin 
.aangevoerde gronden de Raad verzoekt de 
aangevallen uitspraak te bekrachtigen; 

Jn rechte: 
0. dat de eerste rechter zich bevoegd 

beeft geacht van het onderhavige geding in 
eerste aanleg kennis te nemen, na o.m. te 
hebben overwogen, dat, nu het in dit geding 
gaat om -herziening van het ontslag van 
klager, thans gedaagde met daarmede sa
menhangende schadeloosstelling, ter zake 
van een betrekking, waarbij zijn standplaats 
was Olst, gelegen binnen het (tweede) 
rechtsgebied van het Ambtenarengerecht te 
Arnhem, dat Gerecht ing·evolge art. 1, 4e 
lid, der Wet rechtsherstel overheidsperso
neel 1946 tot kennisneming van het onder
havige beroep bevoegd is; 

0. dat de Raad deze opvatting niet ver
mag te delen, aangezien in evengenoemde 
wetsbepaling, voorzoverre te dezen van be
lang, slechts is geregeld het recht van be
roep van de in art. 1, lid 3, onder a, dier wet 
bedoelde personen, te weten van hen, die op 
-0f na 15 Mei 1940 werkzaam waren in 
•dienst van natuurlijke of rechtspersonen, 
als bedoeld in art. 4, eerste lid, onder a tot 
-en met f, van de Pensioenwet 1922, S. 2"40, 
,onder welke personen gedaagde, die, naar 
,ook deze Raad aanneemt, destijds in zijn be
trekking van tijdelijk hulpkeurmeester bij 
-de gemeentelijke vleeskeuringsdienst te Olst 
ambtenaar in de zin der Ambtenarenwet 
1929 was, niet kan worden gerangschikt; 

O. dat het recht van beroep tegen beslui
ten, handelingen of weigeringen ( om te be
sluiten of te handelen) krachtens de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946, ten 
aanzien van de ambtenaren in de zin der 

Ambtenarenwet 1929 niet in art. 1, 4e lid, 
van eerstgenoemde wet is geregeld, noch 
elders in deze wet uitdrukkelijk regeling 
h eeft gevonden, behoudens het, te dezen 
irrelevante, bepaalde in art. 7, 4e lid, dier 
wet, doch recht van beroep, a ls voormeld, 
voor ambtenaren in de zin der Ambtenaren
wet 1929 (met inbegrip van gewezen amb
tenaren) reeds openstaat ingevolge de be
palingen der laatstgemelde wet; 

0. dat de Raad thans wenst te beantwoor
den de vraag, of het Ambtenarengerecht te 
Arnhem bevoegd was in eerste-..aanleg van 
het onderhavige geding kennis te nemen; 

0. dat de Raad deze vraag ontkennend 
moet beantwoorden, vermits gedaagde ten 
tijde van het inzenden van zijn klaagschrift 
bij evengenoemd Gerecht zijn woonplaats 
had te Rotterdam, gelegen binnen het 
rechtsgebied van het Ambtenarengerecht te 
Rotterdam, en het onderhavige verzoek om 
rechtsherstel kennelijk slechts strekte tot 
verwerving der in de Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946 bedoelde schade
loosstellingen met name niet strekte tot 
wederindienstneming in dienst van de ge
meente Olst, zodat, ingevolge het bepaalde 
in art. 59, le lid, der Ambtenarenwet 1929, 
te dezen de woonplaats, Rotterdam, van ge
daagde beslissend is voor de vraag, welk 
Gerecht bevoegd is van het door hem aan
hangig gemaakte geding kennis te nemen; 

dat hieraan worde toegevoegd, dat naar 
het oordeel van deze Raad ter zake van de 
toepassing· der Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946 slechts dan het Ge
recht van de gewezen standplaats van de 
betrokken ambtenaar bevoegd is kennis te 
nemen van een geschil omtrent de toepas
sing dier wet, wanneer het verzoek om 
rechtsherstel krachtens die wet mede bevat 
het verzoek om wederindienstneming in 
dienst van het overheidslichaam, uit welks 
dienst tijdens de bezetting ontslag is ver
leend; 

0. dat de voorzitter van het Ambtenaren
gerecht tè Arnhem heeft verzuimd het 
klaagschrift, met toepassing van art. 66, 2e. 
lid, der Ambtenarenwet 1929, door te zenden 
naar het Ambtenarengerecht te Rotterdam 
en daarom, krachtens art. 70 dier wet, eerst
genoemd Gerecht dit verzuim had moeten 
herstellen; 

0. dat, nu dat Gerecht zulks niet heeft ge
daan, maar het beroep ten gronde heeft be
handeld, de Raad de aangevallen uitspraalc 
niet kan handhaven en, met vernietiging 
van die uitspraak, alsnog moet doen het
geen het Ge.recht had behoren te doen, nl. 
het geding ter verdere behandeling verwij
zen naar het Ambtenarengerecht te Rot
terdam; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verwijst het geding ter verdere behandeling 
naar het Ambtenarengerecht te Rotterdam. 

(A.B.) 
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19 Mei 1948. UITSPRAAK van h et Ambt
tenarengerecht Amsterdam. (Politie
ambtenarenreglem ent art. 78.) 

Ontslag wegens ongeschiktheid, op 
grond van h et niet met gunstig gevolg 
afleggen van een examen in de theore
tische politievakkennis, is niet in strijd 
met art. 78 en levert ook geen détour
nement de pouvoir op. 

Hieraan doet niet af, dat de proeftijd 
r eeds verstreken was ten tijde van het 
nemen van h et bestreden besluit. 

H., wonende t e A., klager, 
tegen: 

de Burgemeester van A., verweerder. 

Het Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
Ten aanzien der feiten: 
0. dat verweerder, gelet op art. 78, eerste 

lid, onder f, van h et Politieambtenaren
reglement (Stbl. No. H 144), bij besluit van 
22 Januari 1948, een twaalftal agenten van 
gemeentepolitie, waaronder klager, met in
gang van diezelfde dag eervol uit hun voor
melde betrekking heeft ontslagen op grond 
van onbekwaamheid of ongeschiktheid voor 
het door h em beklede ambt, anders dan op 
grond van ziels- of lichaamsgebrek en; 

Post alia: 
In rechte: 
0. thans ten principale, dat voor het Ge

recht op grond van de gedingstukken vast
staat, dat klager, bij besluit van verweer
der van 12 October 1946, te rekenen van 
1 Juni 1946 af, aangesteld tot agent van 
gemeentepolitie 2e klasse, met een proef
tijd van een jaar, in Juni 1946, in Septem
ber 1946 en in December 1947 in de gele
genheid is gesteld zich te onderwerpen aan 
een examen in zijn theoretische politie
vakkennis, alle drie keren echter met on
voldoende r esultaat; 

0. dat het Gerecht m et verweerder van 
oordeel is, dat klager onder deze omstan
digheden geacht moet worden de voor het 
door h em beklede ambt vereiste bekwaam
heid te missen, zodat verweerder bevoegd 
was klager m et toepassing van art. 78, 
eerste lid, onder f, van h et Politieambtena
renreglement eervol uit zijn betrekking te 
ontslaan; 

0. dat hieraan niet afdoet, dat ten tijde 
van h et n em en van h et ten deze aangeval
len besluit klagers proeftijd was verstre
ken aangezien m eerbedoeld Politieambte
narenreglement m et betrekking tot de be
voegdheid tot ontslag aan het verlopen 
van de proeftijd geen bijzondere gevolgen 
verbindt en deze ook niet zonder meer uit 
h et karakter van de proeftijd zijn af te 
leiden; dat uit dit karakter met name niet 
voortvloeit een verplichting voor verweer
der om vóór h et einde van de proeftijd tot 
ontslag over te gaan op straffe van ver
werking van de bevoegdheid tot ontslag ter 
zake van reeds gedurende de proeftijd be
staande en gebleken onbekwaamheid of on
geschiktheid; 

0. dat derhalve, waar het Gerecht de kla
ger ook niet kan volgen in zijn betoog, dat 

het onderhavige ontslag door de uitreiking 
van het besluit op 26 Jan. 1948 In feite met 
terugwerkende kracht zou zijn verleend, 
het t en deze aangevallen besluit geacht 
moet worden noch in strijd m et de toepas
selijke algemeen verbindende voorschriften 
noch in strijd m et de algemene rechtsbe
ginselen te zijn genomen; 

0 . dat, waar een verkeerd bevoegdheids
gebruik, als bedoeld in art. 58, eerste lid, 
in fine, der Ambtenarenwet 1929 niet is ge
steld en ook aan het Gerecht niet is ge
bleken, h et onderhavige tegen dat besluit 
gerichte beroep ongegrond behoort te wor
den verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart het onderhavige beroep onge

grond. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 

24 Mei 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep_. (Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 4, 
l e lid, B.) 

Onder de "op geld waardeerbare 
voordelen" moet worden begrepen de 
z.g. ,.overwerktoelage", toegekend aan 
het personeel der rijksarbeidsbureaux, 
vermits vaststaat, dat betrokkene deze 
toelage zou h ebben genoten, wanneer 
hij niet tijdens de bezetting ware ont
slagen. 

Hieraan vermag niet af t e doen, of de 
toelage in feite zou zijn geweest een 
door de bezetter gegeven beloning voor 
werk ten beh oeve van de bezetter. 

Het zou in strijd met de - strekking 
der wet zijn, a ls degenen, die n.a.l.v. 
hun vaderlandslievende houding tijdens 
de bezetting zijn ontslagen, door ont
houding van h et voordeel der over
werktoelage achter werden gesteld bij 
hen, die tijdens de bezetting aan het 
werk zijn gebleven. 

D e Minister van Sociale Zaken, eiser in 
hoger beroep, 

t egen: 
G. G. S. Raateland, wonende te Eibergen, 
gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het tu:istgeding: 
0. dat eiser op 21 Juli 1947 het navol

gende besluit heeft genomen: 
"De Minister van Sociale Zaken 
"Gelet op de bepaling van de Wet 

Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 (S. 
No. G 401) en van h et Eerste Uitvoerings
besluit Wet Rechtsherstel Overheidsperso
neel (S. No. H 110); 

,.Gezien het op 14 Juni 1947 onderteken
de formulier als bedoeld in art. 2 van ge
noemd Uitvoeringsbesluit; 

0. dat aan G. G. S. Raateland, destijds 
commies in vaste dienst, directeur van het 
bijkantoor Eibergen van het Gewestelijk 
Arbeidsbureau Arnhem, bij beschikking van 
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de wnd. Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken van 10 Juli 
1944 No. 3048 P. Kab. afdeling Comptabili
teit, te rekenen van 1 Mei 1944 op eigen 
verzoek ontslag is verleend; 

,,dat de eigenlijke reden voor het indie
nen van het ontslagverzoek is geweest, dat 
betrokkene weigerde om over te gaan tot 
aanwijzing van 20 % van het Overheids
personeeel voor uitzending naar Duitsland; 

"dat dit ontslag derhalve voor herziening 
in aanmerking komt; 

"0. dat de Heer Raateland voornoemd 
ten tijde van het hem "verleende ontslag als 
commies een salaris had van f 2816; 

,,dat, indien hij niet ontslagen zou zijn, 
hij op 1 Mei 1945 voor een periodieke wed
deverhoging in aanmerking zou zijn geko
men, waardoor zijn salaris gestegen zou 
zijn tot het maximum van de aan zijn rang 
verbonden wedde; 

"0. dat blijkens de door betrokkene op 
bovenbedoeld formulier gestelde verkla
ring door hem na zijn ontslag geen ander 
inkomen is genoten dan een bedrag van 
f 300 aan duiksteun, welk bedrag door hem 
is gerestitueerd; 

,,0. dat bij zijn beschikking van 14 Nov. 
1945, No. 2245 P afdeling Comptabiliteit 
aan de hand van het K. B. van 7 Sept. 
1944 No. E 94, houdende vaststelling van 
het Besluit Rechtsherstel Ontslagen Amb
tenaren en gelet op ,de bepalingen van het 
Bezoldigingsbesluit Burgerlijke Rijksamb
tenaren 1934 en van het K. B . van 18 April 
1945, S. No. F 55; 

"a. te rekenen van 16 April 1945 de 
Heer Raateland voornoemd hersteld is in 
zijn functie van Directeur van het bijkan
toor Eibergen van het Gewestelijk Arbeids
bureau Arnhem in de rang van commies in 
vaste dienst, onder vaststelling van zijn 
jaarwedde op f 2675, toekenning van een 
vaste toelage van f 402 en een tijdelijke 
toelage van f 134 en vaststelling van de 
pensioensgrondslag van betrokkene op 
f 3077; 

,,b. te rekenen van 1 Mei 1945 de jaar
wedde van betrokkene nader is vastgesteld 
op i 2832 onder toekenning van een vaste 
toelage van f 425 en een tijdelijke toelage 
van f 142 en vaststelling van de pensioens
grondslag van de betrokkene op f 3257; 

,,0. dat met deze beschikking de weder
indienstneming van betrokkene en de re
geling van zijn rechtspositie als bedoeld in 
art. 4, eerste lid, onder B, sub a en b, van 
de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 
1946 dus reeds is geschied; 

,,Besluit: aan de Heer Raateland voor
noemd een schadeloosstelling toe te kennen 
als bedoeld in art. 4, eerste lid, onder B, 
sub c, van evengenoemde Wet van f 2957.16 
bruto, berekend op de wijze als op de bij
lage dezes is aangegeven."; 

0. dat gedaagde (toenmaals klager) te
gen dit besluit beroep heeft ingesteld bij 
het Ambtenarengerecht te Arnhem op 
grond, dat bij de berekening der schade
loosstelling geen rekening was gehouden 

niet de door hem ten tijde van zijn o~tslag . 
genoten zg. overwerktoelagen van f 600 · 
per jaar; 

0. dat dit Ambtenarengerecht bij uit
spraak vàn 25 Febr. 1948 - naar welker 
inhoud hierbij wordt verwezen - voor
meld besluit nietig heeft verklaard en heeft 
verstaan, dat eiser (toenmaals verweerder) 
alsnog aan gedaagde (toenmaals klager) 
ingevolge art. 4, lid 1, onder B, onder c, der . 
Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 
behoort toe te kennen een schadeloosstel
ling, bij welker vaststelling rekening wordt 
gehouden met het niet-genieten door ge
daagde met ingang van 1 Mei 1944 van 
bovenbedoelde toelage; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
hoger beroep heeft ingesteld, aanvoerende: 

dat naar zijn oordeel in de Wet Rechts
herstel Overheidspersoneel 1946 voldoende 
grond gelegen is om bij de berekening van 
de schadeloosstelling volgens deze Wet 
geen rekening te houden met de op 1 Maart 
1943 op last van de bezettende macht in
gevoerde overwerktoelage; 

dat waar deze Wet beoogt het tijdens de 
bezetting van ons land aan het overheids
personeel berokkende "onrecht" zoveel mo
gelijk te herstellen, hij er bezwaar tegen 
heeft om binnen het kader dezer Wet een 
in feite door de bezetter aan een bepaalde 
categorie van overheidspersoneel toege
kende extra beloning voor werkzaamheden, 
die voor de bezetter werden verricht, te 
sanctionneren; 

0. dat Mr. J. F. J. van Bijlevelt, voor
noemd, als gemachtigde van gedaagde bij 
contra-memorie heeft verzocht het beroep 
nietig te verklaren en de uitspraak van het 
Ambtenarengerecht te bekrachtigen; 

In rechte: 
0. dat het onderhavige geschil wordt be

slecht met de beantwoording van de vraag, 
of bij de vaststelling van de aan gedaagde 
toekomende schadeloosstelling, als bedoeld 
in art. 4, eerste lid, onder B, onder c, der 
Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946, 
mede rekening moet worden gehouden met 
een toelage, welke aan het personeel der 
arbeidsbureaux sedert 1 Maart 1943 is ver
leend; 

0. dat omtrent die toelage in een telex
bericht van 24 Maart 1943 van de direc
teur-generaal van het Rijksarbeidsbureau 
aan de directeuren der gewestelijke ar
beidsbureaux is medegedeeld: ,,Het begin
sel, waarop deze regeling berust, is dat aan 
de ambtenaren boven het hun toekomende 
salaris een vast bedrag wordt uitgekeerd, 
waartegenover staat, dat de kantooruren 
worden verlengd en overigens zonder ver
goeding dient te worden overgewerkt, in
dien de dienst zulks vordert"; 

dat in eisers beschikking van 25 Sept. 
1945, waarbij die toelage te rekenen van 1 
Mei 1945 is ingetrokken, de toelage is aan
geduid als een "toelage in verband met de 
invoering van de 48-urige werkweek"; 

0. dat volgens de voormelde bepaling der 
Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946 
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een schadeloosstelling wordt toegelrnnd ten 
bedrage van de geldswaarde der op geld 
waardeerbare voordelen, welke de betrok
kene o.a. in het tijdvak tussen de dag van 
ingang van h et ontslag en de dag van in
gang der wederindienstneming zou hebben 
genoten, indien hij niet tijdens de bezetting 
ware ontslagen; 

0. dat vaststaat - ook tussen partijen 
- , dat gedaagde, indien hij niet tijdens de 
bezetting was ontslagen , vorenbedoelde toe
lage over h et tijdvak 1 Mei 1944 tot en met 
15 April 1945 zou h ebben genoten, zodat 
de in de eerste r echtsoverweging omschre
ven vraag bevestigend moet worden be
antwoord, indien die toelage m oet worden 
aangemerkt als een "op geld waardeerbaar 
voordeel", gelijk in genoemde w etsbepaling 
bedoeld ; 

0 . dat de Raad, gelet op deze k ennelijk 
met opzet ruim gekozen bewoordingen der 
wet, m et h et Ambtena ren gerecht van oor
deel is, dat zulks inderdaad h et geval is ; 

0 . dat hieraan niet vermag af te doen, 
of - zoals vanwege eiser is aangevoerd -
de toelage in feite is geweest een door de 
bezetter gegeven beloning voor werk ten 
behoeve van de bezet.te r en t en detrimente 
van h et vaderla nd; 

dat in dit verband opmerking verdient, 
dat de W et R echtsh er·s tel Overheidsperso
n eel 1946 geen bepaling beva t, waardoor 
degenen, die deze toelage h ebben genoten, 
dezelve als een on gereüht vaardigd voordeel 
zouden moeten t erugbetalen , en da t het in 
strijd m et de s t r ekking dezer wet zou zijn, 
a ls degenen, die naar aanleiding van hun 
vaderlandslievende houdin:r tijde u.;1 de be
zetting zijn ontslagen, dvor onthou àing· van 
h et voordeel dier toelage worden ten achter 
gesteld bij h en, die tijdens de bezetting aan 
h et werk zijn gebleven; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
aangevallen uitspraak juist is en moet 
worden geha ndhaafd ; 

Rechtdoende: 
Bevestig t de uitspraak , waarvan beroep. 

(A. B.) 

ZB Mei 1948. U ITSP R AAK van h et Amb
tenarengerecht Amsterdam. (Politie
tuchtreglement a r tt. 3 en 6: Ambtena
renwet 1929 a r t. 58, 2e lid.) 

Deze bepalingen gev en h et strafop
leggende gezag de bevoegdheid een 
k euze te doen uit de in art. 3 genoem
de straffen, maar beletten h et opleggen 
van twee der in dat artikel genoemde 
straffen voor h etzelfde feit. 

H et strafbesluit moet deswege nietig 
worden v er k laard. 

H et strafbeslu it (14 dagen 2 uur 
strafdiens t , a lsmede beperking van h et 
vacantieverlof m et 3 dagen) legt een 
t e lichte straf op. U it h oofde van on
evenredigh eid m oet h et derhalve wor
den nietig v erklaard. Stra f van ontslag 
a cht h et gerecht evenredig. 

R. H ., wonende te A., klager, 
tegen: 

de Hoofdcommissaris van Politie te A .• 
v erweerder. 

H et Ambtenarengerecht te Amsterdam, 
T en aanzien der f eiten : 
0. dat v erweerder op 28 Oct. 1947 aan 

klager h eeft bericht: .,Ik deel U mede, dat 
U op grond van een door de Brigadier van 
politie D. de J ong tegen U opgemaakt rap
port, van welk rapport U k ennis draagt , en 
t erzake waarvan U is geh oord, door mij: 
h eden wordt gestraft met : op 14 dagen 
2 uren buitengewone dienst (strafdienst) , 
alsmede beperking van het vacantieverlof 
in 1948 m et 3 dagen; 

I n r echte: 
Post alia: 
0 . dat h et Gerecht, a lles bijeengenomen,. 

de overtredingen van klager van een dus
danig e rnstige aard acht, dat de door v er
w eerder opgelegde bestraffing, als zijnde 
t e licht, onevenredig is aan de ernst dier
overtredingen, m oetende immers een straf 
van ontslag t en deze als een juiste correc
tie worden aangem erkt ; 

0 . dat, indien deze straf wordt opgelegd, 
t evens wordt bereikt, dat een agent van 
politie, die ongeschikt voor zijn functie 
moet worden geacht, uit h et corps wordt 
v erwijderd, h ebbende klager zijn onge
schikt heid niet alleen aangetoond door 
voormelde feiten, doch ook door ter te
rechtzitting van h et Gerecht te verklaren 
de bewu ste a vond te hebben gedronken een 
half g las j enever en een half glas bier , na
dat hij t er t er echtzitting van h et Kanton
gerecht t e Amsterdam, waar hij h eeft t e
r echtgestaan terzake van ov ertreding van 
art. 22 der Motor- en Rijwielwet, blijkens 
h et proces-verbaal dier zitting verklaard 
ha d die avond een paar borrels te h ebben 
g edronken, door w elk een en ander klager 
opnieuw van zijn onbetrouwbaarheid h eeft 
doen blijken; 

0 . dat h et Ger echt thans zal onderzoe
ken of verweerder door aan k lager twee 
straffen op t e leggen in strijd h eeft ge
handeld m et h et P olitie-t uchtreglem ent; 

0. dienaangaande da t h et Gerecht uit de 
bewoordingen van art. 6 van dat reg lem ent, 
waar wordt vermeld, dat de betrekkelijk e 
zwaarte der tuchtstraffen wordt bepaald 
door de v olgorde, waarin zij voorkomen in 
art. 3 en waar wordt gesprok en van de be
paling van de soort en de m a t e van een 
straf, afleidt, dat de strafoplegger de be
voegdheid h eeft verkregen uit de in een 
bepaalde volgorde g eplaatste r eeks van 
straffen, in art. 3 genoemd, één b epaalde 
k eus t e doen en niet om door h et combi
n eren van straffen t en aan zien van de 
zwaarte der bestra ffing een tuss enschake
ring t e former en , aldus in feite een s traf
soort vormende, die bij art. 3 voormeld 
niet is bedoeld; 

0. dat h et Gerecht in dit verband voorts 
wijst op de bepalingen va n artt. 7 en 8 van 
het Politietuchtreglem ent, waar wordt ge-
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sproken van "de straf" ,en niet van "de 
straf of de straffen"; 

O. dat het Gerecht mitsdien van oordeel 
is, dat verweerder tot het opleggen van 
twee straffen niet bevoegd was; 

0. dat, gelet op h et vorenstaande, het be
streden besluit nietig dient te worden ver
klaard; 

0. dat klager niet kan worden ontvangen 
in zijn vordering "kosten rechtens", ver
mits deze vordering geen steun vindt in de 
Ambtenarenwet 1929; 

Rech tdoende: 
Verklaart h et bestreden besluit nietig ; 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 

vordering "kosten rechtens". 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A. B.) 

81 Mei 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 3, 2e lid, sub b.) 

Een commissie van advies, welke 
geen advies of uitspraak "in de zaak", 
dit is de zaak, waarover h et bestreden 
besluit handelt, h eeft gegeven, en welke 
ook niet tot taak had te oordelen over 
de vraag, waarover h et bestreden be
sluit handelt, is niet opgetreden krach
t ens algemeen verbindende regels. 

Niettegenstaande in dit geschil ad
vies is uitgebracht door twee commis
sies, acht de centrale raad, nu dit geen 
adviezen " in de zaak" waren, zich niet 
bevoegd In eerste en enige aanleg van 
het gedin g k ennis te nemen en wordt 
h et geding verwezen naar h et bevoegde 
ambtenarengerecht. -

V., wonende t e G., klager, 
tegen: 

de Minister van Oorlog, als vertegenwoor
diger va:n Hare Majesteit de Koningin, 
verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Regentes van h et Koninkrijk 

in naam van Hare Majesteit de Koningin 
bij besluit van 31 October 1947 h eeft goed
gevonden en verstaan, met ingang van 1 
Januari 1948, een eervol ontslag te verle
nen uit de militaire dienst aan de rit
meester V., voornoemd, op nonactiviteit 
van ·h et wapen der cavalerie, zulks met toe
passing van h et bepaalde in de artikelen 
39, onder 4, en 40 der Bevorderingswet voor 
de landmacht 1902; 

O. dat V. tegen dit besluit bij de Raad 
in beroep is gekomen en op de bij h et 
klaagschrift aangevoerde g ronden h eeft 
verzocht het besluit te niet t e doen; 

0. dat de Minister van Oorlog bij contra
memorie h eeft geconcludeerd : primair, dat 
de Raad zich onbevoegd verklare van het 
onderwerpelijke twistgeding k ennis t e ne
m en, subsidiair, klager in zijn vordering 
niet-ontvankelijk te verklaren, m eer sub
sidiair klager zUn vordering te ontzeggen; 

In r echte: 
0. dat de Raad slechts dan bevoegd is 

van het onderhavige twistgeding kennis te 
nemen in eerste en enige aanleg, indien 
het bestreden besluit is genomen, ,.nadat 
krachtens algem een verbindende regels op
tredende commissiën in de zaak een advies 
of uitspraak h ebben gegeven", zoals in ar
tikel 3, tweede lid onder b, der Ambtena
renwet 1929 is omschreven; 

0. dat het bestreden besluit is genomen 
m et toepassing van artikel 39, aanhef en 
onder 4°, der Bevorderingswet voor de 
landmacht 1902 (hierna te noem en : de Be
vorderingswet), alwaar is bepaald, dat een 
officier uit de dienst kan worden ontslagen 
t er zake van h et bereiken of overschrijden 
van de leeftijd van vijftig jaren, wanneer de 
belangh ebbende geacht wordt in verband 
met zijn leeftijd voor de waarneming van 
de dienst niet m eer ten volle geschikt te 
zijn; 

0. dat, alvorens het bestreden besluit 
werd genomen, een tweetal commissies een 
advies had uitgebracht, te weten: 

lo op 3 Mei 1946 de commissie, bedoeld 
in artikel 1, lid 1, van de beschikking van 
de Minister van Oorlog van 7 Juni 1945, 
Kabinet nr. 75, die tot het oordeel kwam, 
dat klagers betrouwbaarheid goed was en 
zijn algemene geschiktheid onvoldoende, en 
tevens heeft overwogen, dat hij verkeert in 
één der gevallen, voorzien bij artikel 39 der 
Bevorderingswet, en dat hem eervol ontslag 
als officier ware te verlenen; 

2e op 11 Maart 1947 de commissie van 
onderzoek, aangegeven in het Koninklijk 
Besluit van 7 December 1946, nr. 32, die 
klager ongeschikt en onbekwaam heeft 
verklaard om te dienen als officier bij de 
Koninklijke landmacht en h eeft geadvi
seerd hem als zodanig een eervol ontslag 
te verlenen op grond van artikel 39 onder 
6° der Bevorderingswet, waar is bepaald, 
dat een officier uit de dienst kan worden 
ontslagen ter zake van onbekwaamh eid of 
ongeschikth eid om in de verkregen rang bij 
de landmacht te dienen, wat de ongeschikt
heid aangaat, voorzover het bepaalde onder 
3° en 4 ° niet toepasselijk is; 

0. dat genoemde commissies echter geen 
van beide kunnen worden aangemerkt een 
advies of uitspraak te hebben gegeven als 
in de eerste rechtsoverweging bedoeld; 

0. dat immers de eerstvermelde commis
s ie, blijkens de voormelde beschikking van 
de Minister van Oorlog van 7 Juni 1945, 
slechts is ingesteld op grond, dat het in 
verband met de waardigheid van den offi
ciersrang noodzakelijk is een onderzoek in 
te stellen naar de gedragingen van officie
ren der Koninklijke Landmacht, die ge
durende den tegenwoordigen oorlog na de 
capitulatie als zodanig geen actieven dienst 
in de Koninklijke Landmacht h ebben ge
daan", en dat daarbij zodanige officieren 
zijn verplicht voor de commissie verant
woording te doen omtrent hun gedragingen 
gedurende de tijd, dat zij zich in vijandelijk 
of door de vijand bezet gebied bevonden; 
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dat die com111issie dus niet tot taak had 
te oordelen over de vraag, of klager ver
keerde in het in artikel 39 onder 4° der 
Bevorderingswet bedoelde geval, en daar
om, indien zij daarover zou hebben geoor
deeld, niet krachtens algemeen verbindende 
regels zou zijn opgetreden, terwijl zij voor 
het overige geen advies of uitspraak heeft 
gegeven "in de zaak", dit is in de zaak, 
waarover het bestreden besluit handelt, 
zijnde h et ontslag met toepassing van ar
tikel 93 onder 4° der Bevorderingswet; 

0. dat voorts de commissie, hiervoren 
genoemd onder 2°, was aangewezen over
eenkomstig het laatste lid van dat artikel 
39, uitsluitend ter beoordeling van de 
vraag naar de onbekwaamheid of on
geschiktheid, bedoeld onder 6° van dit ar
tikel, en de commissie ook alleen hierover 
heeft geoordeeld en II_!itsdien evenmin een 
advies of uitspraak h eeft gegeven "in de 
zaak"; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat -
zoals vanwege de Minister van Oorlog te
r echt is aangevoerd - de Raad ni et be
voegd is van het onderhavige twistgeding 
k ennis te nemen in eerste en enige aan
leg; 

0. dat, krachtens h et bepaalde in artikel 
4 der Militaire Ambtenarenwet 1931, het 
Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage be
voegd is in eerste aanleg over het onder
havige beroep te oordelen, zodat met toe
passing der artikelen 70 en 66, tweede lid, 
der Ambtenarenwet 1929 het klaagschrift 
met de overige gedingstukken alsnog naar 
dat Gerecht moet worden gezonden; 

RechUoende: 
Verklaart zich onbevoegd van h et on

derhav' ge twistgeding k ennis te nemen in 
eerste en enige aanleg; 

Beveelt, dat het klaagschrift met de ove
rige gedingstukken wordt toegezonden aan 
het Ambtenarengerecht te 's-Graxenhage. 

(A.B.) 

31 Mei 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Bevoegdhedenwet art. 20.) 

Nu appellant niet h et bedrag, waar
over h et geschil loopt, voorlopig heeft 
betaald, hebben gedeputeerde staten 
h e m t erecht niet-ontvankelijk v e r 
klaard. 

Geen enkel wettelijk voorschrift 
brengt m et zich mede, dat een niet
ontvankelijkheid slechts kan worden 
uitgesproken, indien dat middel in h et 
v erweerschrift wordt opgeworpen; het 
beroep, dat appellant op dit punt doet 
op de bij de burgerlijke rechter gelden
de regels gaat niet op, aangezien de 
administratieve rechter daardoor niet 
gebonden is. 

Evenmin kan appellant zich beroe
pen op het verschil in redactie tussen 
art. 20 en art. 16 der wet, daar dat 
verschil nimmer kan m eebrengen, dat 
aan de duidelijke bewoordingen van 
art. 20 te kort zou worden gedaan. 

·1u naarn van Hare Jlfajesteit Wilhel-r(l,in1., 
enz.~· 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door G. Kruyer, te Luddeweer, gemeente 
Slochteren, tegen het besluit van Ged. Sta
ten van Groningen van 10 October 1947, No. 
7220/vV, le Afdeling, waarbij G. Kruyer, 
voornoemd, niet-ontvankelijk werd ver
klaard in zijn beroep tegen de beslissing 
van het bestuur van het waterschap D e 
Groote Harkstederpolder van 10 December 
1946, waarbij afwijzend is beschikt op ap
pellants verzet tegen het feit, dat van hem 
betaling wordt gevorderd van een bedrag, 
groot f 298, wegens kosten van het schoon
maken vanwege het waterschap van sloten 
voor appell!mts rekening; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 April 1948 No. 427; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 21 Mei 1948, No. 
716, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat bij hun bovenvermeld besluit Ged. 
Staten van Groningen, beschikkende op het 
beroep, ing€Steld door G. Kruyer tegen de 
beslissing van het bestuur van het water
schap de Groote Harkstederpolder van 10 
December 1946, waarbij afwijzend is beslist 
op zijn verzet tegen het feit, dat van hem 
betaling wordt gevorderd van een bedrag, 
groot f 298, wegens kosten van het schoon
maken vanwege het waterschap van sloten 
;-oor rekening van appellant, G. Kruyer 
voornoemd in zijn beroep niet-ontvankelijk 
hebben verklaard; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat, nadat aan de pachter van de boerderij 
van de appellant vanwege het bestuur van 
het waterschap de Groote Harkstederpolder 
een aanzegging voor de appellant was t er 
hand gesteld om de sloten langs het bij deze 
boerderij behorende land in de vereis'te stand 
te brengen, toen aan deze aanzegging geen 
gevolg wertl gegeven, het waterschap h et 
werk voor rekening van de appellant h eeft 
uitgevoerd; dat de kosten, die met de uit
voering van dat werk zijn gemoeid geweest, 
zijnde f 298 door het waterschap van de 
appellant zijn gevorderd; dat de appellant 
hiertegen bij het waterschapsbestuur in 
verzet is gekomen, daarbij aanvoerende, dat 
hem niet de nodige tijd is gegund om het 
werk zelf uit te voeren, doordat de aanzeg
ging aan zijn pachter en niet aan hem is 
uitgereikt ea hij de aanzegging dientenge
volge te laat h eeft ontvangen, dat de door 
het waterschap verrichte werken te hoog 
berekend zijn en dat hij de werkzaamheden 
zelf op minder kostbare wijze had kunnen 
verrichten; dat het waterschapsbestuur bij 
zijn bestreden besluit dit verzet heeft afge
wezen, daar :,.ijns inziens de aanzegging vol
doende tijdig volgens afspraak aan de pach
ter heeft plaats gehad, de kosten, gezien de 
prijzen die tegenwoordig voor dergelijk werk 
moeten worden betaald, niet te hoog waren 
en niet gebleken is, dat de adressant in 
staat zou zijn geweest het werk binnen niet 
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te lange tijd op meer voordelige wijze te 
doen uitvoeren; dat Kruyer van deze be
slissing bij hun College in beroep is geko
men, daarbij er op wijzende, dat de aanzeg
ging, de sloten in de vereiste staat te bren
gen, indertijd niet aan hem, maar aan zijn 
pachter is uitgereikt; dat hij ontkent dat 
ter zake een a,fspraak m et het waterschaps
bestuur zou zijn gemaakt; dat hij daardoor 
niet voldoende tijd heeft gehad het van hem 
gevorderde werk zelf uit te doen voeren; 
dat een gedeelte der sloten reeds vóór het 
uitreiken der aanzegging was geschoond; 
dat hij bepaálde sloten niet kan schonen, 
omdat een buurman recht van overvaart 
heeft en hij daarom moest wachten tot deze 
diens werkzaamheden had beëindigd; dat 
zijn land bij h et schonen der sloten gedeel
telijk is afgegraven; dat bij het uitvoeren 
van het werk te hoge lonen zijn betaald en 
dat hij het werk zelf door tussenkomst van 
de D.U.W. ::>p veel goedkopere wijze had 
kunnen doen verrichten; dat het water
schapsbestuur, t er zake gehoord, zijn bewe
ring, dat een afspraak is gemaakt inzake 
het uitreiken van kennisgevingen aan de 
pachter van appellant, handhaaft; voorts 
ontkent, dat vóór het uitreiken der aanzeg
g ing de sloten reeds gedeeltelijk waren ge
schoond, en betoogt dat het argument in
zake het recht van een buurman op over
vaart niet opgaat, dat van het land van de 
appellant niets is afgegraven, dat de kosten 
niet te hoog zijn geworden en dat het de 
appellant niet zou zijn gelukt het werk even
tueel door tuss<'nkomst van de D.U.W. uit 
te voeren; dat ter openbare zitting van hun 
College op 26 September 1947 te 14 uur ten 
provinciehuize de appellant is verschenen, 
vergezeld van zijn raadsman Mr. H. Douwes 
te Hoogezand, terwijl het waterschapsbe
stuur zich heeft doen vertegenwoordigen 
door Mr. H. J . Ruwalda te Groningen; dat 
de raadsman van appellant en de vertegen
woordiger van h et waterschapsbestuur h et
geen schriftelijk in de stukken is medege
deeld mondeling nader hebben toegelicht; 
dat van de zijde van het waterschapsbestuur 
nogmaals is betoogd, dat afgesproken was, 
dat kennisgevingen vanwege het water
schap, bestemd voor appellant, aan zijn 
pachter zouden worden uitgereikt, doch dat 
het bestaan van deze afspraak door appel
lant wordt ontkend; dat in art. 20 der Be
voegdhedenwet is bepaald, dat van een be
slissing van een bestuur, als hier bedoeld, 
de belanghebbende binnen 30 dagen, nadat 
hem daarvan kennis is gegeven, in beroep 
kan komen bij G€d. Staten, na vooraf het 
van hem gevorderde voorlopig te hebben 
betaald, in handen van de ambtenaar met 
de invordering belast; 

dat Kruyer, naar is gebleken, niet, alvo
rens van de bovenomschreven beslissing 
van h et bestuur van het waterschap de 
Groote Harkstederpolder beroep bij hun 
College in t e stellen, het van hem gevor
derde voorlopig aan de door evenaangehaald 
wetsartikel genoemde ambtenaar heeft be
taald; dat daarom aan Kruyer geen beroep 

L. 1948 

van de onderhavige beslissing van het be
stuur van het waterschap de Groote Hark
stederpolder hij hun College openstond; 

dat de appellant van dit besluit bij Ons 
in beroep is gekomen, aanvoerende dat noch 
uit het door hem aan Ged. Staten van Gro
ningen ingediend beroepschrift, noch uit 
het verweerschrift van geïntimeerde blijkt, 
dat het van hem, appellant, gevorderde be
drag niet t evoren aan voornoemde ambte
naar is betaald; dat echter, al ware dit mid
del door geïntimeerde in haar verweer
i,chrift aangevoerd, de vraag rijst, of niet
betaling van dit bedrag, alvorens het beroep 
bij het college van Ged. Staten in te stellen, 
zoals in art. 20 der Bevoegdhedenwet wordt 
gesteld, kan leiden tot niet-ontvankelijkheid 
van het beroep ; dat hij van oordeel is, dat 
deze vraag ontkennend moet worden beant
woord; dat immers in art. 20 der Bevoegd
heden wet m et geen woord van deze niet
ontvankelijkheid wordt gesproken, en daar
in in het geheel niet is aangegeven, welke 
sanctie op overtreding van dit artikel wordt 
gesteld; dat niet-ontvankelijkheid van ho
ger beroep een zodanige ingrijpende sanctie 
is, dat deze, wanneer zij door de wetgever 
zou zijn bedoeld als een straf voor de over
treding van deze bepaling in art. 20 der Be
voegdhedenwet, daarin zeker met zoveel 
woorden zou zijn uitgedrukt; dat dit nu 
niet het geval is, en reeds hierom niet kan 
worden verondersteld, dat overtreding van 
het hier bepaalde niet-ontvankelijkheid van 
het beroep tengevolge zou hebben dat dit 
temeer klemt, nu het onderhavige polder
bestuur door nie't-tijdige betaling van de 
aanslag in geen enkel opzicht zou worden 
geschaad, daar toch de betaling van deze 
aanslag evengoed door de betrokken inge
land zou kunnen worden betaald na het ver
werpen van zijn beroep door het College 
van Ged. Staten of zelfs nog na verwerping 
van het daarvan ingestelde hoger beroep; 
dat er des te meer redenen bestaan om aan 
te nemen, dat de wetgever niet heeft be
doeld, als sanctie op de overtreding van het 
bepaalde in art. 20 der Bevoegdhedenwet, 
te willen stellen de niet-ontvankelijkheid 
van het beroep, nu hij in art. 16 dezer wet 
met zoveel woorden juist wel heeft gesteld, 
dat in dit geval van overtreding van de be
paling, dat het gevorderde voorlopig moet 
zijn bet~ald in handen van de ambtenaar, 
die het dwangbevel heeft uitgevaardigd, het 
beroep niet-ontvankelijk is; dat het be
paalde in art. 16 der Bevoegdhedenwet der
halve ten volle ondersteunt zijn, appellants 
stelling, dat in art. 20 dezer wet de over
treding van het bepaalde zeker geen niet
ontvankelijkheid van het beroep tengevolge 
kan hebben, daar de wetgever dit dan zeker 
ook in dit laatste artikel met zoveel woor
den zou h ebben bepaald, zijnde toch niet in 
te zien, w elke wezenlijke verschillen tussen 
beide genoemde artikelen bestaan, die tot 
een tegenovergesteld standpunt zouden lei
den; dat derhalve, nu in art. 16 der Be
voegdhedenwet in een soortgelijk geval de 
niet-nakoming van het bepaalde met zoveel 
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woorden wordt bedreigd met niet-ontvan
kelijkheid van h et beroep, hieruit a con
trario kan worden afgeleid, dat deze sanctie 
in art. 20 der Wet niet kan zijn bedoeld, nu 
zij daarin niet wordt genoemd; dat hij, ap
pellant, met het bovenstaande meent te 
hebben aangetoond, dat, zelfs wanneer ge
intimeerde in haar verweerschrift aan het 
College van Ged. Staten het middel van 
niet-ontvankelijkheid op deze grond had 
opgeworpen - quod non - dit middel toch 
ongegrond zou moeten zijn verklaard; dat 
dit derhalve a fortiori geldt, nu geïntimeer
de dit middel niet heeft opgeworpen, zodat 
het College van Ged. Staten zeker niet het 
recht h ad, op grond van het bepaalde in 
art. 20 der Bevoegdhedenwet deze niet-ont
vankelijkheid ambtshalve uit te spreken; 
dat derhalve, nu geïntimeerde in casu in 
haar verweerschrift aan het College van 
Ged. Staten het middel van niet-ontvanke
lijkheid van zijn beroep niet heeft opgewor
pen terzake van een overtreding van het 
bepaalde in art. 20 der Bevoegdhedenwet -
nog afgezien van het feit, dat dit middel op 
de hierboven ontwikkelde gronden niet 
deugdelijk zou zijn geweest -, voormeld 
College hierop geen beroep kon doen, om de 
niet-ontvankelijkheid van zijn beroep te ba
seren, omdat immers deze beweerde over
treding door h et achterwege laten van dit 
middel niet is komen vast te staan, en afge
zien hiervan, deze niet ontvankelijkheid in 
ieder geval door vermeld College niet ambts
halve uitgesproken had mogen worden; dat 
het college van Ged. Staten op voormelde 
gronden hem, appellant, derhalve ten on
rechte in zijn beroep niet-ontvankelijk heeft 
verklaard, zodat hij recht en belang heeft te 
verzoeken h et besluit van dit college onge
grond te verklaren, en, met ontvankelijk
verklaring van zijn beroep, de vordering 
van geïntimeerde alsnog te ontzeggen; 

O. dat Ged. Staten terecht de appellant in 
zijn beroep niet-ontvankelijk hebben ver
klaard, daar de slotzinsnede van art. 20 der 
Bevoegdhedenwet van haar kracht zou wor
den beroofd, indien werd aangenomen, dat 
de belanghebbende ook in beroep zou kun
nen komen, voordat het door hem verschul
digde voorlopig is betaald; 

dat geen enkel wettelijk voorschrift mee
brengt, dat een niet-ontvankelijkheid slechts 
kan worden uitgesproken, indien in het 
verweerschrift van het bestuur het middel 
der niet-ontvankelijkheid wordt opgewor
pen, en het beroep, dat de appellant hiertoe 
doet op de bij de burgerlijke rechten gel
dende regels, niet opgaat, aangezien de ad
ministratieve rechter hierdoor niet is ge
bonden; 

dat de appellant zich evenmin kan be
roepen op h et verschil in redactie tussen 
evengenoemd artikel, waarin de niet-ont
vankelijkheid niet, en art. 16 der Bevoegd
hedenwet, waarin deze wel met zoveel 
woorden wordt vermeld, daar een zodanig 
verschil nimmer kan meebrengen, dat aan 
de duidelijke bewoordingen van art. 20 te 
kort zou worden gedaan, terwijl dit stand-

punt van de appellant bovendien onhoud
baa1· is te achten, omdat h et tot de gevolg
trekking zou leiden, dat zelfs geen niet
ontvankelijkheid zou mogen worden uitge
sproken, indien het beroep eerst na afloop 
van de in dit artikel genoemde termijn werd 
ingesteld, welke gevolgtrekking onaan
vaardbaar is en door de wetgever niet ge
wild kan zijn; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Bevoegdhedenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A.B.) 

Juni 1948 ARREST van den H oogen 
Raad. (Prijzenbeschikking 1940 I, art. 
1; Prijsvormingsbesluit 1941, art. 2). 

Ter uitlegging van art. 2 Prijsvor
mingsbesluit 1941 moet de thans gel
dende tekst worden vergeleken met 
den oorspronkelijken. In deze r edactie 
stelt lid 2 voor den verkoop door den 
handelaar van goederen, welke volgens 
lid 4 "nieuw" zijn in dezen zin, dat zij · 
"van de op 9 Mei 1940 in h et verkeer 
zijnde goederen in zo belangrijke mate 
afwijken, dat zij daarmede niet of niet 
meer kunnen worden vergeleken", een 
maximumprijs, doch zulks "onvermin
derd het bepaalde in art. 1 en andere 
voorschriften". Toen later krachtens 
art. 2, sub k 2°, Verord. Prijzen Chef 
Staf M. G. 18 Sept. 1944 (gehandhaafd 
bij art. 1 Wet 11 Mei 1946, G 116) ge
noemd lid 4 gewijzigd werd, bepaalde 
het eveneens gewijzig·de lid 2 wederom 
slechts een maximumprijs voor goe
deren, waarvoor niet reeds een prijs
voorschrift gold. Dit lid beoogde geens
zins een nieuwe prijsvorming in het le
ven te roepen voor goederen, waarvoor 
wel reeds een prijsvoorschrift bestond, 
maar die wellicht ten dage waarop t e 
eniger plaatse het Besluit Bijz. Staat 
van Beleg in werking trad, aldaar niet 
in h et verkeer aanwezig waren. De 
Politierechter kon derhalve, krachtens 
voormeld bij lid 2 g émaakt voorbe
h oud, op requirantes verkoop van vul
penhouders (niet met gouden, doch 
met edelstalen pen) voor f 20 per stuk, 
de artt. 1-3 der Prijzenbeschikking 
1940 no. 1 toepassen en had geen grond 
om - conform requirants betoog, dat 
niet die Beschikking, doch het Prijs
vormingsbesluit 1941 hier toepasselijk 
is en dus overtreding hiervan c.q. t e
laste gelegd had moeten zijn - req. 
van rechtsvervolging t e ontslaan. 

Op het beroep van Ha. Ja. R., weduwe 
van A. v. :d- W., te Groningen, requirante 
van cassatie tegen een mondeling vonnis 
van den Bijzonderen Politierechter bij de 
Arr.-Rechtbank te Groningen van 26 No-
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vember 1947, waarbij, met vernietiging van 
een tuchtbeschikldng van den 'l'uchtrech
ter voor de Prijzen aldaar van 6 Septem
ber 1946, requirante wegens "niet nako
men van een krachtens art. 3 van de Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939 gegeven 
voorschrift", onder aanhaling van de artt. 
1, 3 en 12 dier wet, 1 tot en met 3 Prijzen
beschikking 1940 no. 1, 1, 5 en 11 Besluit 
berechting economische delicten en 1 en 2 
der wet van 11 Mei 1946 (G 116), is ver
·oordeeld tot een geldboete van vijfhonderd 
gul~en. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op het middel van cassatie, na

mens de requirante voorgesteld bij schrif
tuur en luidende: 

S., althans v. t . van de artt. 1 tot en met 
3 Prijzenbeschikking 1940 No. I, artt. 1 en 
2 lid 4 Prijsvormingsbesluit en artt. 1, 3 
en 12 Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939, aangezien de Politierechter ten on
rechte requirante niet van rechtsvervol
ging heeft ontslagen; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lange
meijer, namens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat de Bijzondere Politierechter, met 
qualificatie en strafopleg·ging als voormeld, 
ten laste van requirante bewezen verklaar
de, dat zij "als kleinhandelaarster om
streeks 31 Januari 1946 te Groningen vul
penhouders, voorzien van edelstaalpen, 
h eeft verkocht voor f 20 per stuk, zulks 
terwijl de prijs welke zij op grond van art. 
1-3 Prijzenbeschikking 1940 No. 1 voor 
deze vulpenhouders had mogen berekenen 
aanzienlijk minder dan f 20 per stuk be
droeg"; 

dat blijkens het vonnis voor requirante 
betoogd is, .,dat zij van rechtsvervolging 
moet worden ontslagen omdat in casu niet 
de Prijzenbeschikking 1940 No. I doch het 
Prijsvormingsbesluit 1941 van toepassing 
zou zijn, daar vulpennen op den dag van 
het inwerkingtreden van het Besluit op den 
Bijzonderen Staat van Beleg niet in den 
handel waren en derhalve als nieuwe goe
deren in den zin van het Prijsvormingsbe
sluit 1941 zouden zijn te beschouwen; 

dat bedoelde Politierechter dit verwierp, 
.,omdat afgedacht van de vraag of vulpen
nen op gemeld tijdstip niet in den handel 
waren, art. 1 van gemeld Besluit uitdruk
kelijk bepaalt, dat andere prijsvoorschrif
ten van kracht blijven, terwijl onder "nieu
we" goederen a lleen dienen te worden ver
staan goederen ten aanzien waarvan prijs
vergelijking met 1940 niet mogelijk is; 

dat het middel van cassatie bedoeld be
toog handhaaft en deze verwerping wraakt, 
blijkens deze toelichting·: .,Het Prijsvor
mingsbesluit 1941 d.d. 9 Augustus 1941 no. 
167 bepaalde oorspronkelijk in art. 2 lid 4 
dat als nieuwe goederen werden beschouwd, 
alle goederen, welke van de op 9 Mei 1940 
in het verkeer zijnde goederen in zo belang-

rijke mate afwijken dat zij daarmede niet 
of niet meer kunnen worden vergeleken. 
Het systeem van den wetgever tijdens de 
bezetting was duidelijk. Voor goederen, die 
op 9 Mei 1940 in het verkeer waren, gol
den de voorschriften van de Prijzenbeschik
king 1940 No. 1 en voor goederen, die op 
dien datum niet in het verkeer waren, 
gold het Prijsvormingsbesluit. 

Na de gedeeltelijke bevrijding van ons 
vaderland werden de woorden "9 Mei 1940" 
in art. 2 lid 4 Prijsvormingsbesluit 1941 
vervangen door de woorden: .,de dag van 
het in werking treden van het Besluit op 
den bijzonderen staat van beleg." Het door 
den bezettingswetgever gehuldigde systeem 
werd hiermede verlaten. Onder "nieuwe 
goederen" vallen thans al die goederen, die 
op den dag van het in werking treden van 
het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg niet in het verkeer waren. De over
weging van den Politierechter dat onder 
"nieuwe goederen" alleen dienen te worden 
verstaan goederen ten aanzien waarvan 
prijsvergelijking met 1940 niet mogelijk is, 
is dan ook in strijd met de duidelijke text 
van art. 2 lid 4 Prijsvormingsbesluit. 

Het is een notoir feit, dat vulpennen op 
den dag van het in werking treden van het 
Besluit op den bijzonderen staat van beleg 
- voor Groningen was dit 16 April 1945 -
niet in het verkeer waren. 

Ten aanzien van vulpennen is mitsdien 
het Prijsvormingsbesluit 1941 en niet de 
Prijzenbeschikking 1940 No. 1 toepasselijk; 

0. daaromtrent, dat ter uitlegging van 
art. 2 P rijsvormingsbesluit 1941 de thans 
geldende tekst vergeleken moet worden 
met de oorspronkelijke; 

dat in deze redactie lid 2 voor den ver
koop door den handelaar van goederen, 
welke volgens lid 4 "nieuw" zijn in dien 
zin, dat zij "van de op 9 Mei 1940 in het 
verkeer zijnde goederen in zo belangrijke 
mate afwijken, dat zij daarmede niet of 
niet weer kunnen worden vergeleken", een 
maximumprijs stelt, doch zulks "onver
minderd het bepaalde in art. 1 en andere 
voorschriften"; 

dat, toen later krachtens art. 2 sub k, 2°, 
van de Verordening Prijzen van den Chef 
van den Staf Militair Gezag van 18 Sep
tember 1944, gehandhaafd bij art. 1 der 
Wet van 11 Mei 1946 (G 116), in genoemd 
lid 4 in plaats van "9 Mei 1940" gesteld 
werd den dag van het inwerkingtreden van 
het Besluit op den bijzonderen staat van 
beleg", het eveneens gewijzigde lid 2 we
derom slechts een maximumprijs bepaalde 
voor goederen waarvoor n iet reeds een 
prijsvoorschrift gold, doch geenszins be
oogde een nieuwe prijsvorming in het le
ven te roepen voor goederen, waarvoor wel 
reeds een prijsvoorschrift bestond, maar 
die wellicht ten dage, waarop te eniger 
plaatse het Besluit op den bijzonderen staat 
van beleg in werking trad, aldaar niet in 
het verkeer aanwezig waren; 

dat bedoelde Politierechter derha lve, 
krachtens voormeld bij lid 2 gemaakt voor-
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behoud, op requirantes verkoop van vul
penhouders voor f 20 per stuk, waarom
trent zij op zijn t erechtzitting van 14 Mei 
1947 ve rklaarde: 

"Deze prijs was aan zienlijk hoger dan de 
in Mei 1940 gebruikelijke voor vulpenhou
ders van g elijke uitvoering. De onderhavige 
vulpenhouders v erschilden slechts in zo
v erre van die in 1940 gem eenlijk w erden 
verkocht, doorda t ze in p laats van een g·ou
den pen voorzien waren van een ed elstaal
pen", de artt. 1- 3 der P rijzenbeschikking 
1940 no. 1 kon toepa ssen e n geen g rond ha d 
requirante va n r echtsvervolg ing t e ont
slaan ; 

Verwerpt h et ber oep. 

Ge wezen ove reenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Generaal Langem eijer , die 
omtrent h et middel opm erkt: 

Mij s chijnt h et middel ongegrond. 
W el geef ik t oe, dat art. 2 lid 4 va n h et 

Prijsvormingsbesluit 1941, geh eel op zich
zelf beschouwd, tot de door h et middel 
voorgestane opvatting schijnt t e leiden, 
doch dit is a lleen h et geval, zolang m en h et 
oog sluit voor de woorden van de aanhef 
van h et artikel: ,.Onverminderd h et be
paalde in art. 1 en a nder e voorschriften". 
De v erwijzing naar a rt. 1 t och v er onder
stelt, dat de volgens laatstgenoemd artikel 
geha ndhaafde oudere prijsvoorschriften 
soms nog van belang kunnen zijn voor de 
bepaling van de p r ijs va n "nieuwe g oede
ren". Dit dwingt om lid 4 van art. 2 op t e 
va tten in die zin, dat de daar gegev en r eg el 
voor de be rekening van de prijs van 
"nieuwe g oeder en " slech t s da n geldt indien 
deze goederen beh a lve "nieu w" in de zin 
van h et besluit ook zo volkom en nieuw 
zijn, dat geen ande r prijsvoorschrift voor 
toepassing va tbaar is. Va n de opvatting 
van de politier echte r w ijk ik dus af in de 
formulering . Immer s de bewoordin gen van 
h et besluit laten m . i. niet toe om onder 
,.nieuwe goederen" a lleen de a ller laatst ge
noemde te v erstaan . H et r esultaat daare n
t egen is bij zijn opvatting h etzelfde als bij 
die van de politierechter. Ook de aard der 
zaak doet deze opvatting als de v erweg 
m eest aannem elijke voorkom en . Immers, 
op h et og en blik van de bevrijding , waren 
er zo weinig n ormale ve rbruiksgoeder en 
v e rkrijg baar, dat in d e opvatting van h e t 
middel h et m eer genoem de art. 2 lid 4 na
genoeg alle andere prijsvoorschriften zou 
absorbe ren . 

(N. J.) 

2 J1ini 1948. UITSPRAAK van h et Amb
t enarenger echt Arnhem. (Ambtenaren-
w et 1929 art. 1) . / 

D e comma ndant van de brandweer 1 

t e Zevenaar is geen ambtenaar in de 

1 

zin der A.W . 1929 . T en aanzien van 
zijn functie is m eer t e denken aan de 
ove reenkomst t ot h et ver richten va n 
enkele diensten . 

H a ring de W olff, gemeentearchitect van 
Zev enaar , klager, 

tegen : 
de Burgem eest er van g enoemde Gemeente, 
verweerder. 

H et Ambtenarenger echt t e Arnh em, 
In rechte : 
Post alia: 
0 . da t h et aangevallen besluit t en aan

zien va n k lager is genomen uitsluitend in 
diens hoedanigh eid van commandant d er 
brandweer t e Zevenaar en mitsdien a ller
eerst is na t e gaan, of hij in d ie hoedanig 
h eid was a mbtenaar in de zin der Ambte
narenwet 1929 (art. 1), doordien hij was 
aanges teld in openbare dienst om hier te 
lande werkzaam t e zijn, - r espectievelijk 
in de zin va n voormelde v erordening be
treffende de r echtstoestand van a mbtena
r en in dienst va n de gem eente Zevenaar; 
dat immers d e ontvankelijkheid van kla
g ers beroep van de aanwezig h eid van be
doelde hoedjinigh eid afhankelijk is; 

0. dat t e dezer zake valt op te m erken : 
dat de benaming "Commandant (van de) 
(der) B(b)randweer" - (de spelling vari
eert) - voor zov er h et Ambtenareng erecht 
h eeft kunnen nagaan, niet voorkomt in 
enige verordening der gemeente Zevenaar, 
noch in het "Tijdelijk Brandweerbesluit"; 

0. dat blijkens de m ededelingen van de 
Burgem eester van Zev enaar t er terech t 
zitting de h oedanig heid van "Commandant
Brandweer" geen doorlopende funct ie is, 
maar deze fu nctie alleen uitvoering h eeft 
in g eval van brand ; dat klager m et de aan
vaarwng va n die hoedanig h eid a lleen de 
verplichting op zich had genomen om in 
g eval van een brand deze t e bestrijden; 
dat hij daarvoor g een vaste bezoldiging 
g en oot, doch a lleen een bedrag per bran d 
k r eeg uitbetaald; dat de zorg voor de 
brandblusmiddelen en h et toezicht, r espec
tievelijk de opsporing van ov ertreding en op 
h et gebied der brandveiligh eidsvoorsch r if
t en, was opgedragen aan de g emeen te
architect a ls zodanig; 

0. da t h et Ambtenarenger echt van oor 
deel is, da t onder de opgenoemde omstan
digh eden niet kan worden g esproken van 
een ambt en van <;e>n w erkzaam zijn in 
openba r e d ienst, maa r da t tussen het in 
g eding zijnde comma ndantschap - in ge
val van bra nd - o,ï h et a m btenaarschap 
een ana loog verschil is a a n t e nem en a ls 
bestaat t ussen de over eenkomst tot h et 
verrichten van enkele diensten en een ar
beidscontract in h et burgerlijk rech t ; 

0. dat klager mitsdien a ls Commanda n t
Brandweer niet is ambtenaar in de zin a ls 
boven aangegeven en voor h em g een be
roep op dit Ger echt open staat; 

R echtdoende: 
Verklaart h et beroep niet -ontvankelijk . 
Geen h oger ber oep ingesteld. 

(A. B.) 
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2 Juni 19 /8. UITSPRAAK van h et Amb
t ena r en gerecht Arnhem . (Ambtena r en
wet 1929 art . 58, l e lid). 

Détournem ent de pouvoir aangeno
men, nu door de gemachtig de va n de 
gemeen te is ver k laard, da t h et ontslag 
op zeer k orte t ermijn is geschied om 
t e voorkom en , da t , bij eventuele ziek
melding door de ambtena res, a a n deze 
n og geruime t ijd sala ris zou m oeten 
worden uitbetaald. 

I;'. M., wonende t e A., klaagster, 
t egen : 

B . en W . der Gemeent e A., ver weerders. 

H et A m bt ena rengerecht t e Arnhem, 
I n r ech te : 
Post alin : 
0. da t h et Am btenarenger echt, a l wat 

omtrent kla a gst er s g edragingen in de stuk
k en en t e r ter echtzitting is t e berde g·e 
bracht overziende, t ot de slot som komt, dat 
h et klaagster niet aan bek waamheid ont
brak en zij zelfs meer dan gewon e ijver en 
toewijding in haar werk aan de dag legde ; 
dat echter , vooral in de laatste tijd , ka
rakter eigenschappen en gewoonten bij ha ar 
tot ontwik k eling zijn gekomen, welke haar 
g eschiktheid voor haar functie g ingen aan
tasten. a ls met name onna u w k eurigh eid en 
lichtvaardigheid, onhandelbaarheid en ei 
genzinnigheid, wa a rbij conflict en ontston
den m et m eerder en en collega's, m et h et 
publiek en m et ander e instanties, t erwijl 
de gemeente soms schade leed, a lthans 
dreigde t e lijden ; 

0. da t h etgeen door ver weerders betref
fende vele gevallen is aangevoerd h et Ge
r echt niet h eeft overtuigd, da t deze v er 
mindering van haar praestaties een zoda
nige g rond ha d ber eikt, dat positiev e onge
schiktheid was ingetreden om haar taak · 
t e volbrengen en er noodzaak bestond tot 
on tslag op een t ermijn van 8 dagen zonder 
vergoeding; 

0 . dat enige d er t egen klaagster inge
brach te grieven overdreven schijnen, en 
haar somtijds schuld is toegesch reven , die 
zij niet h eeft, ter wijl zij in zeer vele geval
len die schuld deelt met haar sul)€rieuren, 
die haar een t e grot e mate van zelfstan
digheid lieten en t e kort zijn gesch ot en in 
de controle op hare werk zaamheden; 

0. dat verder in aanmerking m oet wor
den genomen, dat klaagst er overbela st wa s 
m et werk en ook ov erigens de buitenge
w on e omstandigh eden op h et gebied der 
socia le aangelegenheden licht t o t min juiste 
beslissing·en aanleiding konden geven ; 

0. dat dus de ongeschiktheid van klaag
ster niet overtuigend is aan getoond en in 
zoverre feitelijk strijd m et a r t. 107 voor
meld door het Gerecht inderdaad wordt 
aangenon1en ; 

0 . da t voorts ook de tweede grond voor 
aantasting va n de ber oepen beslissing hier 
aanwezig is : de dusgenaamde "détourne
ment de pou voir " ; 

0. dat toch volgens verkla ring van ver-

weerders' gemach t igde t er terechtzitting 
h et ontslag op zo korte t ermijn is geschied: 
.,omdat de I n spect eur van de Gemeente
fina n ciën bang was, da t zij zich ziek zou 
m elden en de gem eente dan nog t wee jaa r 
sala ris zou m oeten betalen" - dus m et h et 
oogm erk om t e weeg t e b rengen , dat klaag 
ster niet va n haar wett elijk r echt inzake 
uitkering b ij ziekte zou k unnen gebruik 
maken; 

0 . da t a an verweer ders de bevoegdheid 
om bij een ontslag wegens ongeschiktheid 
een t ermijn van niet m eer dan 8 dagen in 
a cht t e n em en , k ennelijk niet voor dit doel
einde is gegeven , zodat zij daarvan een 
verkeerd gebruik h ebben gemaakt; 

0. da t k laagster door di t verkeerde ge
bruik schade zou lijden - waarbij de mo
gelijkheid, dat een a nder college - n.l. de 
Gemeenteraad van A. - door toepassing 
van a rt. 108, lid 3, van m eer gen oemd Al
gem een Ambtenarenreglem ent - die scha
de zou kunnen goedmaken, uiteraard niet 
t er zake dien ende is; 

Rech t doende : 
Verld aar t klaagster F . M. t e A. niet

ontvankelijk in haar vordering t ot v eroor
deling van de Gem eente A. in de t e maken 
kosten; 

V erklaart klaagsters ber oep ontvankelijk 
voor h et overige; 

Verkla a rt dit beroep gegrond; 
Verklaa rt nietig h et besluit van B . en W. 

van A., dd. 23 Jan. 19 48, om aa n klaagster 
m et ingang va n 1 F ebr . 1948 eervol ontslag 
t e verlen en als a mbtenares 2e klasse bij de 
gemeentelijke dienst voor Sociale Zaken, 
wegens ongeschiktheid als bedoeld bij art. 
107, eerste lid, letter g, van h et Algem een 
Ambtenarenreglement. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A. B .) 

2 Jimi 1948. ARR EST van den H oogen 
Raad . ( B. W. art. 165 , K ieswet art. 16, 
Wet Nederla nderschap en ingezet en
schap art. 5) . 

Met h et aan de K ieswet t en gr ond
slag ligg·end beginsel, da t een ieder zijn 
kiesrecht naar eigen inzicht kan uit
oefenen, is onverenigbaar, dat d e g e
huwde v rou w den bijstand va n haar 
man zou behoeven bij de toepassing 
van h et haar door de w et gegeven 
m iddel om zich de uitoefening va n dit 
r echt m ogelijk t e mak en. ( A nders: 
Adv .-Gen. L a ngem eijer) . 

B ij verlies van Nederlanderscha p 
door den m a n door zich zonder verlof 
in vreemden krijgsdien st te begeven , 
verliest ook de vrou w het Ned erla nder 
schap. 

Geen der ui tzon deringsgevallen , waar
in a rt. 5 Wet Nederlander schap aan de 
gehu wde vrouw h et Nederla nderschap 
zelfs tandig toek ent, doet zich hier voor, 
zij h et ook , dat h et geval dat een 
N ederl. vrou w huw t m et een vreemde
ling die s tatenloos is, gelijkenis ver-
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toont met het onderhavige geval dat 
een Neder!. man staande huwelijk sta
t enloos wordt. (Anders Concl. Adv.
Gen.). 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geven eerbiedig te kennen: 
I. Mr. Ir. J. W. Duys, advocaat te 

's-Gravenhage, ten deze handelende zo
wel voor zichzelve krachtens art. 11 van de 
Kieswet alsmede als bijzonder gevolmach
tigde van: 

II. Ella Kefrig, echtgenote van Haijo 
Keizer, wonende te 's-Gravenhage, ten deze 
niet gemachtigd door haar echtgenoot, kie
zende verzoekster te dezer zake woonplaats 
ten kantore van verzo ker sub 1 enz.; 

dat verzoekers zich hebben gewend tot 
het gemeentebestuur van 's-Gravenhage 
teneinde te verkrijgen dat Ella Kefrig als
nog zoude worden geplaatst op de lijst van 
kiezers in die gemeente, doch op dit ver
zoek afwijzend is beschikt van welke be
schikking mededeling werd gedaan bij 
schrijven van den Burgemeester van 23 
Maart 1948 no. 200137; 

dat verzoekers zich vervolgens hebben 
gewend tot den Kantonrechter te 's -Gra
venhage bij verzoekschrift van 24 Maart 
1948 doch ook hierop afwijzend is beschikt 
bij beschikking van 2 April 1948; 

dat verzoekers zich tegen deze beslissing 
voorzien in cassatie en daartegen aanvoeren 
de volgende middelen: 

I. S. van, althans v. t. van de artt. 165 
en 166 B. W. door verzoekster sub 2 niet 
ontvankelijk t e verklaren in haar verzoek 
omdat zij niet was bijgestaan of gemachtigd 
door haar man; 

Zulks ten onrechte omdat het hier betreft 
de uitoefening van een haar individueel toe
komend politiek recht, dat geheel los staat 
van vermogens- of familierecht en waar
over de marita le macht van den man zich 
niet uitstrekt en, a ls beginsel van openbare 
orde, zich zelfs niet mag uitstrekken; 

IT. S. van de artt. 5 en 7 van de Wet op 
het Nederlanderschap, a lthans v. t. van die 
artikelen. 

Zulks op gronden, als aangevoerd bij den 
Kantonrechter, waarnaast nog een beroep 
gedaan wordt op het vonnis van de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van 8 April 
1947 N. J. 1948 no. 34. 

Met verzoek de aangevallen beslissing te 
vernietigen en, opnieuw recht doende, als
nog te bevelen de plaatsing van Ella Kefrig 
op de kiezerslijst der gemeente 's -Graven
hage, kosten rechtens. 

Conclusie Adv.-Generaal Langemeijer: 
De vraag is bij mij opgekomen, of in dit 

geval niet h ad moeten blijken van de ne
derlegging, bedoeld aan h et slot van ar
tikel 22 der Kieswet. Ik meen echter van 
n iet, immers hier is naar mijn mening geen 
wederpartij, nu beide verzoekenden het
zelfde h ebben gevraagd en slechts het Ge-

meentebestuur een afwijkend standpunt 
heeft ingenomen, hetgeen dat bestuur ech
ter nog niet maakt tot een wederpartij in 
de zin van genoemd artikel (zie Uw ar
resten van 25 Juni 1897, W. 6988, 17 Juli 
1905, W. 8260 en 15 Juli 1907, W. 8582). 

Wat nu de middelen betreft, komt h et 
eerste mij niet gegrond voor, gezien de ca
tegorische tekst van de artikelen 165 en 
166 B. W. in verband met art. 16 lid 2 cler 
Kieswet. 

Middel II daarentegen schijnt mij wel ge
grond toe. Met de Haagse Rechtbank in 
haar vonnis van 8 April 1947, N. J. 1948, 
No. 34 meen ik dat beperking van de be
paling van artikel 5 der Wet op het N e
derlanderschap tot de daar met zoveel 
woorden genoemde gevallen, - wat dus het 
hier zich voordoende geval zou buitenslui
ten - zou leiden tot een zó on gelijke be
handeling van casus posities waarvoor ge
heel dezelfde ratio geldt, dat een dergelijke 
uitlegging onaanvaardbaar is. Ik zou dus 
inderdaad in het artikel de regel willen 
lezen, dat de vrouw haar Nederlanderschap 
behoudt in al die gevallen, waarin zij an
ders statenloos zou worden tengevolge van 
verlies van 's mans Nederlanderschap door 
enk el in zijn persoon zich voordoende oor
zaken. Ik acht deze uitlegging te eerder 
aanvaardbaar, nu een bedoeling in deze zin 
van onze Regering blijkt uit haar brief aan 
de Secretaris-Generaal van de Volkenbond, 
die gevoegd is bij de Memorie van Toelich
ting van het Ontwerp dat is geworden de 
Wet van 21 December 1936, Stbl. 209, waar
aan artikel 5 zijn huidig·e gedaante dankt. 

Mitsdien concludeer ik, dat Uw Raad op 
het beroep van de eerste requestrant de 
beschikking waartegen beroep vernietige 
en plaatsing van verzoekster onder 2 op de 
kiezerslijst bevele en het beroep van re
questrante onder 2 niet ontvankelijk ver
klare. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat de verzoekers zich hebben gewend 

tot h et gemeentebestuur van 's-Graven
hage ten einde te verkrijgen, dat Ella Kefrig 
alsnog zoude worden geplaatst op de lijst 
van kiezers in die gemeente, op welk ver
zoek afwijzend is beschikt, op grond dat zij 
de Nederlandse nationaliteit heeft verloren 
wegens het treden in vreemden krijgsdienst 
van haar echtgenoot; 

dat de verzoekers zich vervolgens hebben 
gewend tot den Kantonrechter te 's-Gra
venhage met verzoek 1 °. om beide verzoe
kers ontvankelijk te verklaren in hun ver
zoek, niettegenstaande verzoekster Kefrig 
in rechte is verschen en zonder bijstand of 
machtiging van haar echtgenoot, 2° . om 
aan het gemeentebestuur van 's-Graven
hage te bevelen, dat Ella Kefrig alsnog zal 
worden geplaatst op de kiezerslijst der ge
meente 's-Gravenhage; 

dat de Kantonrechter ten aanzien van 
het verzoek van verzoekster Kefrig heeft 
overwogen: 
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"dat de omstandigheid, dat het hier gaat 
om de uitoefening van een aan verzoekster 
beweerdelijk toekomend politiek recht, niet 
medebrengt, dat het, behoudens ten deze 
niet aanwezige uitzonderingsgevallen, ab
soluut luidende verbod van art. 165 B. W. 
hier niet zou gelden; dat het tweede lid van 
art. 16 der Kieswet bepaalt, dat een verzoek 
als het onderhavige als een burgerlijke 
zaak wordt berecht"; 

op welke gronden de Kantonrechter ver
zoekster Kefrig niet-ontvankelijk heeft ver
klaard in haar beroep ; 

0. dat de Kantonrechter ten aanzien van 
verzoeker Duys heeft overwogen: 

"dat, wanneer een man uit kracht van 
de bepa.ling van art. 7, sub 4° der Wet op 
het Nederlanderschap en het ingezeten
schap zijn Nederlanderschap verliest, zijn 
echtgenote gelijk verlies lijdt ; dat dit volgt 
uit den regel van art. 5 dier wet, dat de 
vrouw staande huwelijk den staat van haar 
man volgt, terwijl het onderhavige geval 
niet valt onder de bij de wijzigingswet van 
1936 gegeven uitzonderingen op dezen regel 
noch onder de bepaling van art. 1 van het 
Koninklijk Besluit van 22 Mei 1943, Stbl. no. 
D 16; dat dit geval ook niet langs den weg 
van extensieve wetsuitleg op grond van de 
ratio legis onder de uitzonderingen te bren
gen is, en dit te minder, omdat er geen 
enkele reden te bedenken valt, waarom de 
wetgever van 1936, hadde hij inderdaad de 
hem door verzoeker toegeschreven bedoe
ling gehad, die bedoeling niet tot uitvoering 
zou hebben gebracht, hetzij door een rui
mere formulering van de uitzonderingen, 
hetzij door aan de door hem gegeven twee 
uitzonderingen nog één of meer andere, spe
ciaal ook voor het hier aan de orde zijnde 
geval, toe te voegen", 

op welke gronden de Kantonrechter het 
verzoek van verzoeker Duys van de hand 
heeft gewezen; 

0. dat tegen deze beschikking als cassa
tiemiddelen worden aangevoerd: 

1. S., althans v. t. van de artt. 165 en 166 
B. W. door verzoekster sub 2 niet-ontvan
kelijk te verklaren in haar verzoelc omdat 
zij niet was bijgestaan of gemachtigd door 
haar man; 

2. S., althans v. t. van de artt. 5 en 7 
van de Wet op het Nederlanderschap en het 
ingezetenschap, door het verzoek van de 
hand te wijzen: 

0. omtrent het eerste middel: 
dat art. 11 van de Kieswet, voor zover 

thans van belang, aan een ieder de bevoegd
heid geeft bij het gemeentebestuur verbete
ring van de door dat bestuur vastgestelde 
kiezerslijst te vragen, op grond dat hij in 
strijd met de wet daarop niet voorkomt, ter
wijl in aansluiting daaraan art. 16 bepaalt, 
dat een ieder, die niet in de door het ge
meentebestuur genomen beslissing berust, 
de zaak aan de uitspraak van den Kanton
rechter kan onderwerpen; 

dat aan de Kieswet het beginsel ten 
grondslag ligt, dat een ieder zijn kiesrecht 

naar eigen inzicht kan uitoefenen, hetgeen 
insluit dat de gehuwde vrouw dit recht 
moet kunnen uitoefenen in volledige onaf
hankelijkheid van haar man; 

dat het hiermede onverenigbaar is, dat zij 
den bijstand van haar man zou behoeven 
bij toepassing van het haar door de wet ge
geven middel om zich de uitoefening van dit 
recht mogelijk t e maken; 

dat dan ook niet aannemelijk is, dat de 
wetgever door te bepalen, dat het verzoek 
aan den Kantonrechter als een burgerlijke 
zaak wordt berecht, bedoeld zou hebben den 
bijstand van den man te eisen; 

dat dit middel derhalve gegrond is; 
0. omtrent het tweede middel: 
dat uit den door art. 5 van de Wet op het 

Nederlanderschap en het ingezetenschap 
vooropgestelden regel, dat de vrouw staan
de huwelijk den staat van haar man volgt, 
voortvloeit dat bij verlies van Nederlander
schap door den man krachtens art. 7, eerste 
lid onder 4°, ook de vrouw het Nederlander
schap verliest; 

dat geen der uitzonderin gsgevallen, waar
in art. 5 aan de gehuwde vrouw h et Neder
landerschap zelfstandig toekent, zich hier 
voordoet, zij het ook, dat het geval, dat een 
Nederl&ndse vrouw huwt met een vreem
deling die staatloos is, gelijkenis vertoont 
met het zich te dezen voordoende geval, dat 
een Nederlandse man staande het huwelijk 
staatloos wordt; 

dat uit de wetgeschiedenis niet blijkt, 
welke overwegingen den wetgever er toe 
hebben geleid onderscheid te maken tussen 
deze gevallen; 

dat echter in de Memorie van Toelichting 
op h et wetsontwerp, dat h eeft geleid tot de 
tegenwoordige redactie van art. 5 (wet van 
21 December 1936, Stbl. no. 209), uitdruk
kelijk is gezegd, dat behoudens in de ge
noemde uitzonderingsgevallen de regel, dat 
de vrouw staande huwelijlc den staat van 
haar man volgt, onverkort blijft gelden, ter 
wijl in de toelichting op art. III nog eens 
de nadruk is gelegd op het karakter van 
uitzonderingsrecht dat de afwijkingen van 
den regel dragen; 

dat onder die omstandigheden niet toege
laten is den uitzonderingsregel uit te brei
den tot een door de wet niet genoemd geval; 

dat het middel derhalve ongegrond is; 
0. dat op grond van het eerste middel de 

bestreden beschikking gedeeltelijk moet 
worden vernietigd; 

dat op de bij de behandeling van het 
tweede middel vermelde gronden ten prin
cipale kan worden recht gedaan; 

Vernietigt de bestreden beschikking, voor 
zover verzoekster Kefrig niet-ontvankelijlc 
is verklaard in haar verzoek; 

Wijst dit verzoek af ; 
Verwerpt het beroep voor het overige. 

(N. J.) 
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7 Juni 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet artt. 30 en 4). 

In de legger moet de bestaande toe
stand der verharding worden vermeld. 

Deze verharding, oorspronkelijk be
staande uit puin en grind, is in 1939 
door de Militaire Overheid vervangen 
door een asfaltbetonverharding, zonder 
dat daarin de onderhoudsplichtige is 
g !eend. In verband daarmede die nt in 
de legger a ls omvang van de onder
houdsplicht t e worden vermeld, dat hij 
omvat het gehele onderhoud van de 
weg en van een verharding van puin 
en g rind. 

Uit de omstandigheid, dat de eige
naar van een weg de langs deze weg 
lopende rijwielpaden heeft doen voor
zien van wegwijzers van de A. .W.B. 

n dat deze rijwielpaden met zijn toe
stemming zijn opgenomen in door deze 
Bond uitgegeven streekkaarten, kan 
niet worden afgeleid, dat door de 
r echthebbende aan de weg de b stem
min g van openbare weg is gegeven ; te 
minder is daartoe aanleiding, nu ge
ble ke n is, dat de bedo !de rijwielpaden 
niet één geheel vormen met de weg, 
zodat hetgeen m et de rijwielpaden moge 
zijn geschied, niet de openbaarheid der 
onderwerpelijke wegen tengevolge kan 
hebben. 

In naam van Hare llfajesteit ·wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door l e enz., en 2e door B. en W. van de ge
meente de Bilt, beide gericht tegen h et be
sluit van Ged. Staten van Utrecht van 26 
F ebr. 1946, 2e Afdeling No. AI 731'45/402, tot 
vaststelling van de wegenlegger der ge
me nt de Bilt; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
25 Nov. 1947, o. 1405 en 11 Febr. 1948, o. 
1405 (1947)/56; 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 22 Mei 1948, o. 
711, Afdeling Waterstaatsrecht. 

0. dat Ged. Staten van de prov. Utrecht 
bij hun besluit van 26 Febr. 1946, 2e Afde
ling No. AI 731'45/402, onder meer I in het 
do01· de burgemeester van de Bilt opge
maakt ontwerp van de legger der wegen 
van die gemeente de in het besluit nader 
aangegeven wijzigingen in rood h ebben 
aangebracht; II enz.; 

dat Ged. Staten hierbij met betrekkinis tot 
de punten, welke bij de onderwerpelijke be
roep n van belang zijn, onder meer h ebben 
o•:erwogen: met betrekking tot de bezwaren 
door de gemeente de Bilt naar voren ge
bracht: a. dat de omstandigheid, dat de we
gen os. 711, en 8 aansluiten op een in de 
gemeente Baarn gelegen en in de nieuwe 
wegenlegger dier gemeente opgenomen weg, 
op zich zelve geen bewijs kan opleveren 
voor de openbaarheid van die wegen; dat 
toch de openbaarh eid van bedoelde weg on-

der Baarn kan worden afgeleid uit de om
standigheid, dat hij op de wegenleggers van 
1856 en 1875 voorkwam en daartegen door 
d E: rechthebbenden destijds noch later be
zwaar is gemaakt; dat zodanige omstan
digheid zich ten opzichte van de onderha
vige wegen niet voordoet, terwijl de open
baarheid daarvan evenmin uit andere -feiten 
lmn worden afgeleid; dat m et name niet a ls 
zodanig feit kan gelden de door de burge
m ester vermelde omstandigheid, dat aan 
dP. rijwielpadvereniging "Gooi- en E emland" 
tot wederopzegging vergunning is verleend 
tot het aanleggen van een rijwielpad langs 
die wegen; c. nopens het bezwaar dezer ge
meente tegen h et handhaven in de legger 
in kolom V onder a van de omschrij ving 
van weg No. 4, Vuurse steeg, van het woord 
"asfaltbeton", dat geen aanleiding bestaat 
het woord "asfaltbeton", te handhaven, 
aangezien, zoals door de burgemeester wordt 
toegegeven, de onderhoudsplichtige slechts 
kan worden verplicht tot onderhoud als 
puin- en grindweg, terwijl de door de bur
gem eester voorgestelde aanvulling geen 
enkele rechtszekerheid zou geven m et be 
trekking tot het onderhoud van de asfalt
verharding; 

dat tegen dit besluit bij Ons in beroep zijn 
gekomen, le. enz., ten 2e. B. en W. van de 
gemeente de Bilt; 

dat B. en W. van de B ilt in hoofdzaak 
aanvoeren, dat hun bezwaren betreffen de 
na.volgende punten: ten aanzien van de we
gen Nos. 7a en 8: dat de wegen 7a en 8 ge
heel zijn geschrapt; dat Ged. Staten aan
nemen, dat deze wegen niet openbaar zijn, 
en deze conclusie blijkbaar gronden op de 
door de eigenaar overgelegde getuigenver
k laringen; dat daaraan echter meer waarde 
is toegekend, dan waarop zij aanspraak 
lomnen maken; dat evenwel, mocht het a l 
zijn, dat de in art. 4, lid 1, sub I der W egen
wet genoemde termijn door een bordje of 
tolboom gestuit is geworden, de eigenaar, 
door de rijwielpaden langs deze wegen in 
onderhoud te geven aan de Rijwielpadver
eniging "Gooi- en E emland" en door ze te 
doen opnemen in het paddenstoelenwegwij
zersysteem van de A.N.W.B., dan toch te 
kennen heeft gegeven, dat hij deze paden 
a ls openbare weg beschouwd wenst te zien; 
dat deze fietspaden reeds voorkomen op de 
in 1925 door de A. -.w.B. uitgegeven kaart 
van de rijwielpaden van Gooi- en Eemland. 
Utrecht en Omstreken en West-Veluwe; 
dat. daar de lmrrepaden op geen enkele 
wiJzc van de bedoelde fietspaden zijn afge
scht.iden, naar de mening van h en, a.pvel
lanten, m ag worden geconcludeerd, dat Joor 
de voormelde bcschikkingsdaad van de ci~·e
naar ook de karrepaden het karakter van 
openbaarheid hebben verkregen; 

dat Ged. Staten in hun besluit van 26 
Febr. 1946 overwegen, dat de vergunning 
aan de rijwielpadvereniging "Gooi- en E em
land" niet kan gelden a ls een feit, waaruit 
de openbaarheid kan worden afgeleid; dat 
dit standpunt echter niet nader wordt ge
argumenteerd; dat de bewering, dat de 
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openbaarheid van deze wegen, welke in 
feite steeds voor een ieder toegankelijk zijn 
geweest, zou zijn verstoord door enige bord
jes, waarvan enkele dan nog betrekking 
hadden op eigendommen van anderen, hun 
niet aanvaardbaar voorkomt; dat van enig 
onderzoek der getuigenverklaringen op haar 
betrouwbaarheid, hun, appellanten, uit h et 
besluit van Ged. Staten ook niet is geble
ken; dat bij ha ndhaving van de door Ged. 
Staten aan gebrachte wijziging de zonder
linge en ongewenste toestand zal ontstaan, 
dat een vrij belangrijke intercommunale 
verbinding van Bilthoven, Maartensdijk en 
Hollandse Rading met de Lage Vuursche, 
als openbare weg verbroken kan worden, 
doordat de in de gemeente de Bilt gelegen 
weggedeelten niet, het in de gemeente Baarn 
liggende stuk wel als openbare weg wordt 
aanvaard; dat naar hun mening Ged. Sta
t en argumenten van zuiver formele aard 
hier ten onrechte doen praevaleren boven 
overwegingen van algemeen en practisch 
belang; dat het standpunt van h en, appel
lanten, wel in eerdere brieven uitvoerig is 
uiteengezet, welke a ls bijlagen bij dit be
roep behoren; ten aanzien van weg No. 4: 
dat deze weg oorspronkelijk een puin - en 
grindweg was; dat in 1939 de Nederlandse 
Militaire Overheid, zonder de onderhouds 
plichtige hierin te kennen, de puin- en 
grindverharding heeft vervangen door een 
asfaltbeton-verharding; dat zij op het 
standpunt staan, dat zij in kolom Va de fei
telijke toestand en dus de bestaande verhar
ding behoort te worden aangegeven, zijnde 
asfaltbeton; dat teneinde aan de bezwaren 
hiertegen van Ged. Staten tegemoet te ko
men, voorgesteld is in kolom XI de bijvoe
g ing op te nemen dat het de onderhouds
plichtige zal vrijstaan de asfaltbetonver
harding weer t e vervangen door een puin 
en grindverharding en dat hij, van het tijd
stip af, dat hij van dit recht gebruik maakt, 
verplicht zal zijn de weg als puin- en grind
weg te onderhouden; dat Ged. Staten des
ondanks de aanduiding van de aard der 
verharding hebben gewijzigd, hiermede 
enerzijds de onderhoudsplichtige, anderzijds 
de rechtszekerheid in bescherming willende 
nemen; dat h et dagelijks onderhoud van een 
puin- en grindweg meer kosten en zorg 
geeft dan dat van een asfaltbetonweg, ter
wijl desnoods in kolom XI ten overvloede 
zou kunnen worden opgenomen, dat de 
kosten van het te vergen onderhoud niet 
m eer zullen bedragen dan de uitgaven, wel
k e de onderhoudsplichtige zich zou h ebben 
te getroosten, indien de v erharding nog uit 
puin en grind bestond; dat de veronder
stelling, dat bij de door hen voorgestelde 
aanvulling de rechtszekerheid met betrek
king tot het onderhoud van de asfaltver 
harding in h et gedrang zou komen, niet dui
deli,il, is; dat deze rechtszekerheid zeker 
niet meer zal worden bevorderd, indien de 
onderhoudsplichtige de verplichting krijgt 
het asfaltbetondek als puin- en grindweg te 
onderhouden; dat zij er ook op willen wij
zen, dat Ged. Staten bij weg No. 18 (Bis-

schopsweg) blijkbaar wel het door hen, ap
pellanten, gehuldigde standpunt hebben in
genomen; dat zij verzoeken de vermelding 
,.puin en grind" in kolom Va weer te ;vij
zigen in asfaltbeton ; 

0. met betrekking tot het beroep, inge
steld door B. en W. van de Bilt: dat wat 
hun bezwaar ten aanzien van de wegen Nos. 
7a en 8 betreft, Ged. Staten in hun bestre
d en beslissing terecht hebben geschrapt van 
de legger der wegen van genoemde gemeen
te de wegen Nos. 7a en 8; 

dat immers, naar uit de stukken is geble
ken, bij het begin van deze weg·en, welke 
een doorlopend geheel vormen, gedurende 
een tijdvak van tenminste een jaar voor het 
inwerkingtreden van de Wegenwet, duide
lijk is kenbaar gemaakt, dat zij s lechts ter 
bede voor een ieder toegankelijk zijn en dat 
bovendien reeds tenminste 30 jaar lang een 
afsluitboom op weg No. 7 aanwezig is ge
weest, zodat hier sprake is van een uitzon
dering, bedoeld in art. 4, lid 2, van de VïTe
genwet, waardoor dus d e openbaarheid van 
deze wegen niet op grond van h et bepaalde 
onder I en II van het le Jid van dit artikel 
kan worden aangenomen, terwijl evenmin is 
komen vast te staan, dat aan deze wegen 
door de rechthebbende de bestemming van 
openbare weg is gegeven; 

dat in het bijzonder een zodanige bestem
ming niet daaruit kan worden afgeleid, dat 
de eigenaar de langs deze wegen lopende 
rijwielpaden heeft doen voorzien van weg
wijzers van de A.N.W .B. en dat deze rijwiel
paden met zijn toestemming zijn opgenomen 
in door deze Bond uitgegeven streekkaarten, 
temeer daar is gebleken, dat de bedoelde rij
wielpaden niet één geh eel vormen met deze 
wegen, zodat hetgeen met de rijwielpaden 
moge zijn geschied niet de openbaarheid van 
de onderwerpelijke wegen tengevolge kan 
hebben; dat derhalve ook niet op grond van 
het bepaalde in h et le lid onder II van ge
noemd art. 4 de openbaarheid kan worden 
aan genom en; 

dat ook niet is gebleken, dat de openbaar
heid van deze wegen op enige andere grond 
zou moeten worden aangenomen; 

dat het beroep op dit punt derhalve onge
grond is; 

dat, wat h et bezwaar van B. en W. ten 
aanzien van weg No. 4 betreft, Ged. Staten, 
gelijk ook door h en zelf erkend wordt, ten 
onrechte in de legger bij weg no. 4 in kolom 
Va als aard van de verharding van de weg 
puin en grind hebben vermeld; 

dat immers deze weg weliswaar oorspron
kelijk een puin - en grindweg was, doch dat 
in 1939 de Militaire Overheid, zij het ook 
zonder de onderhoudsplichtige er in te ken
nen, de genoemde verharding h eeft vervan
gen door een asfaltbetonverharding; 

dat h et naar Ons oordeel juist is, ter vol
doening aan het bepaalde in het le lid onder 
V van art. 30 der Wegenwet in de legger 
t en deze de bestaande toestand te vermel
den, terwijl alsdan in kolom VIII moet wor
den vermeld, dat de onderhoudsplicht om
vat het gehele onderhoud van de weg en van 
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een verharding van puin en grind; 
dat immers vast staat en niet wordt be

twist, dat de onderhoudsplichtige va n deze 
weg slechts gehouden is tot het onderhoud 
van een verharding van puin en grind; 

dat op dit punt het ingestelde beroep der-
halve gegrond is; 

Gezien de W egenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
m et handhaving voor het overige va n het 

bestreden besluit van Ged. Stat en van de 
provincie Utrecht, te beslissen dat de door 
hen vastgestelde wegenlegger van de ge
meente de Bilt behoort te worden gewijzigd 
a ls volg t : 

le. enz. 
2e. bij weg N o. 4 worden in kolom Va 

doorgehaald de woorden "puin en grind" en 
wordt daarvoor in de plaats geschreven: 
"asfaltbeton". Verder wordt bij deze weg in 
kolom VIII de daar omschreven omva n g 
van de onderhoudsplicht vervang·en door 
de vermelding: ,,de gehele weg en van een 
verha rding va n puin en grind". 

3e. enz. 
D e Minister van Verkeer en Wate rs taat 

is belas t enz. 
(A. B.) 

12 Jtt11i 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet a rt. 39). 

D e vader van de minderjarige pa
tiënt, die als vrijwillig dienend militair 
in N ed.-Indië verblijft, kan niet wor 
den geacht woonplaats in de zin van 
h et B. W . t e h ebben binnen h et Rijk 
in Europa. Het tegendeel vloeit niet 
voort uit de om standigh eid, dat hij 
vóór zijn vertrek naar Ned.-Indië in 
de gem eente R. heeft gewoond, noch 
uit h et feit, dat zijn echtgenote a ldaar 
is blijven wonen. Derhalve kan geen 
gem eente worden aangewezen als woon
p laats van de minderjarige krankzin
nige voor de toepassing van art. 39. 

l n naam van Hare 111ajesteit Wilhel1nina, 
enz.; 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige P e 
trus M . Everaers; 

De R aad van State, Afdeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 
26 Mei 1948, No. 356; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 7 Juni 1948, no. 
1278A afdeling Maatschappelijlce Zorg I; 

0. dat P. M. Everaer s, geboren 6 Novem
ber 1942, op 21 April 1947 op verzoek van 
zijn m oeder m et machtiging van de Kanton
r echter te Rotterdam van 17 April 1947 ter 
verpleging is opgenomen in "Huize Assisië '", 
a ldaar; dat de vader van de patiënt zich op 
het tijdstip, waarop de rechterlijke mach
tiging werd afgegeven, zich in Nederlands
Indië a ls vrijwillig dienend matroos bevond, 

terwijl zijn moeder op dat tijdstip de ge
meenschappelijke echtelijke woning aan de 
Crooswijkseweg 65b te Rotterdam bewoon
de; 

dat over de betaling van de kosten van 
vervoer en verpleging van de patiënt ge
schil is ontstaan; 

dat burgemeester en wethouders van Rot
terdam niet bereid zijn de kost en voor r eke
ning hunner gemeente te n emen, aanvoe
rende, dat ingevolge het Koninklijk Besluit 
van 12 November 1921, No. 91, een vrijwillig 
dienend militair woonplaats heeft in de ge
m eente van zijn garnizoen; dat, nu de vader 
van de patiënt vrijwillig dienstdoend mili
tair is en garnizoen h eeft in Nederlands 
Oost-Indië, bijgevolg aldaar zijn woonplaats 
is gevestigd; da t blijkens art. 78 B. W. min
derjarigen de woonplaats van de ouder, die 
de ouderlijke macht over h en uitoefent vol
gen; dat hieruit voor het onderhavige geval 
volgt, dat de minderjarige Everaers woon
plaats heeft in de garnizoensplaats van zijn 
vader en niet in de gemeente R otterdam; 
dat een vergelijking tussen de vader van de 
patiënt en een zeevarende, die een woning 
aan de vaste wal heeft, geen doel treft; dat 
men evenzeer en vrijwillig dienstdoend mi
lita ir, die in N ederland elders dan in zijn 
woonplaats garnizoen heeft, zou kunnen 
vergelijken met bijvoorbeeld een handels-• 
reiziger, die soms ook wel gedurende ge
ruime tijd elders dan in zijn woning ver
blijft; dat in der gelijke vergelijkingen 
voormeld Koninklij lc Besluit niet getreden 
is en dat, indien men zulks in dit geval wel, 
zou doen, de strelcking wordt aangetas t en 
aan zijn toepasselijkheid gevallen worden 
onttrokken, die, blijkens de volkomen ana
logie met h et in 1921 besliste geval, op ge
lijke wijze behoren te worden behandeld; 
dat h et onjuist zou zijn het criterium aan 
te leggen, of de band tussen de vader van 
de patiënt en de gemeente Rotterdam al 
dan niet is verbroken, dat dit in de admi
nistratieve jurisprudentie vaak gehanteerd 
criterium t en doel heeft om enig houvast te 
verkrijgen voor de aanwijzing van een 
woonplaats, als deze uit een feitelijke situa
tie moet worden afgeleid; da t d it criterium 
niet mag worden aangelegd in een geval als 
h et onderhavige, waarin niet de feitelijke 
s ituatie, doch een aan wet (art. 78 B. W .) 
en jurisprudentie (genoemd Koninklijk Be 
s luit van 1921) t e ontlenen voorschrift met 
duidelijkheid de n egatieve conclusie toelaat, 
dat een bepaalde gemeente, in casu Rotter
dam, niet a ls woonplaats kan worden aan
gemerkt; 

dat burgemeester en wethouders derha lve 
van mening zijn, da t de vader van de patiënt 
en dus ool< zijn minderjarige zoon geen 
woonplaats binnen het Rijk hebben; 

0. dat M. A. Everaers, de vader van de 
patiënt, die als vrijwillig dienend militair in 
N ederlands- lndï" verblijft, niet geacht kan 
worden woonplaats in de zin van h et Bur
gerlijk W etboek te hebben binnen het Rijk 
in Europa; 
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dat het tegendeel niet voortvloeit uit de 
omstandigheid, dat hij vóór zijn vertrek 
naar Nederlands-Indië in de gemeente 
Rotterdam heeft gewoond, noch uit het feit, 
dat zijn echtgenote aldaar is blijven wonen; 

dat derhalve geen gemeente binnen het 
Rijk in Europa is aan te wijzen, waar de 
minderjarige patiënt, die ingevolge art. 78 
B. Vv. de woonplaats van zijn vader volgt, 
op of omstreeks 17 April 1947, toen de rech
terlijke machtiging tot plaatsing van de 
patiënt in een krankzinnigengesticht werd 
aangevraagd, woonplaats had in de zin van 
h et Burgerlijk Wetboek; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, da t geen gemeente kan wor

den aangewezen als de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige P. M. Everaers 
voor de toepassing van art. 39 der Armen
wet. 

De Minister van Binnenlandse Zalcen is 
belast enz. 

(A. B.) 

12 Juni 1948. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 ter). 

Ten onrechte h eeft de Minister toe
passing van art. 101 ter geweigerd op 
grond, dat de school niet in bijzondere 
omstandigheden verkeert, daar dit 
slechts één van de gronden is, welke 
tot toepassing van dat art. kunnen lei
den, en moet worden aangenomen, dat 
het voor h et jaar 1947 in de betrol{ke n 
gemeente geldend gemiddeld bedrag 
van de kosten pe r leerling, als bedoeld 
in het tweede lid van art. 101, voor de 
redelijke behoeften van de onderwer
pelijke school ontoereilrnnd is. 

In naam van Hare l11ajesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door het bestuur der bijzondere lagere 
school, Naaldwijkseweg 28 te 's-Graven
zande, tegen het besluit van de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 30 October 1947, No. 41174, Afdeling· 
L.O., waarbij op het verzoek van appellant, 
om overeenkomstig artikel 101 t er , eerste 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920, t en be
hoeve van zijn bijzondere lagere school -al
daar, de vergoeding, bedoeld in artikel 101 
dier wet, over het jaar 1947 op een hoger 
bedrag per leerling vast te stellen, afwij
zend is beschikt; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 18 Februari 1948, No. 203 en 7 April 
1948, No. 203/106, en 2 Juni 1948, No. 203/ 
144; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen 
van 7 Juni 1948, No. 36360, afdeling L.O.; 

0. dat de bovenvermelde beschikking 

steunt op de overweging, dat uit het ver
zoekschrift niet blijkt, dat deze school in 
bijzondere omstandigheden verkeert, welke 
de toepassing van artikel 101 ter der La
ger-Onderwijswet 1920 zouden rechtvaar
digen; 

dat appellant in beroep is gekomen, aan
voerende, dat het gemiddeld aantal leerlin
gen over 1947 358 bedroeg, waaronder 57 
welke ingeschreven zijn op de filiaalschoot 
aan de Maasdijk te 's-Gravenzande; dat 
het bedrag der gemeentelijke vergoe
ding ± f 10.50 per leerling bedraagt; dat 
door het bestuur over 1947 reeds is uitge
geven: 

a. voor noodzakelijke r epa
ratiën 

b. h erstel centrale verwar
ming en brandstoffen 

c. Schoolschoonmakers en 
stokers 

d. Noodzakelijke leermidde
len (achterstand) 

f 531.50 

f 2083.00 

f 1400.00 

f 2000.00 

Totaal dus r eeds een bedrag van f 6014.50 

dat hij in v erband hiermede verzoekt het 
bedrag per leerling over 1947 voor de on
derhavige school alsnog te willen verho
gen; 

0. dat op grond van de ter zake van de 
Hoofdinspecteur van het Lager-Onderwijs 
en h et gemeentebestuur van 's-Graven
zande ontvangen ambtsberichten moet wor
den aangenomen, <:lat het voor het jaar 
1947 in de gemeente 's-Gravenhage gelden
de gemiddeld bedrag van de kosten per 
leerling, als bedoeld in het tweede lid van 
artikel 101 der Lag·er-Onderwijswet 1920, 
zijnde f 10.25, voor de redelijke behoeften 
van de onderwerpelijke school ontoereikend 
is; 

dat hieraan niet kan afdoen, dat deze 
school, zoals de Minister in zijn bestreden 
beschikking heeft overwogen, niet in bij
zondere omstandigheden verkeert, aange
zien h et verkeren in bijzondere omstandig
heden slechts één van de g-ronden is, welke 
blijkens de bewoordingen van artikel 101 
ter der Lager-Onderw ijswet 1920 tot toe
passing van dat artikel kunnen leiden; 

dat, gelet op de eerder genoemde ambts
berichten, termen aanwezig zijn het be
blijkens de bewoordingen van artikel 101-
der wet, voor de onderhavige school over 
het jaar 1947 te verhogen tot f 16.99 per 
leerling; 

Gezien de Lager-Onderwijswet •1920; 
H ebben g·oedgevonden en verstaan : 
m et vernietiging van het bestreden be

sluit van de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen de vergoeding, be
doeld in artikel 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920, over het jaar 1947 vast te stellen 
op f 16.99 per leerling. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 
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15 Juni 1948. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Politiebe
sluit 1945 art. 1). 

Het K. B. van 9 April 1947, S. H 112, 
heeft wel de lffacht om politieperso
neel, dat éénmaal bij het corps rijks
politie is ingedeeld, die status weer te 
ontnemen. 

De Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie 
te 's-Gravenhage, eiser in hoger beroep, 

tegen: 
J. Anema, wonende te Bolsward, gedaagd{ 
in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
In rechte: 
Post alia: 
0. dat tussen partijen niet in geschil is 

en ook voor de Raad vaststaat, dat ge
daagde, die laatstelijk voor 25 Januari 1946 
agent van politie der gemeente Dokkum 
was, met ingang van deze datum ex lege is 
gaan behoren tot het corps Rijkspolitie, nu 
in het Koninklijk Besluit van 22 December 
1945, Staatsblad F 324, - uitgegeven en in 
werking getreden op 25 Januari 1946 - de 
gemeente Dokkum niet is aangewezen als 
gemeente, waarin de politie uit gemeente
politie zal bestaan; 

0. dat voorts vaststaat, dat gedaagde 
m et ingang van 1 Juli 1946 is overgeplaatst 
naar de gemeente Bolsward; 

0. dat nadien is tot stand gekomen het 
Koninklijk Besluit van 9 April 1947, Staats
blad H 112, uitgegeven en in werking ge
treden 10 April 1947, waarbij o.m. de ge
meente Bolsward is aangewezen a ls ge
meente, waarin de politie zal bestaan uit 
gemeentepolitie; 

0 . dat h et Ambtenarengerecht van oor
deel is, dat aan dit Koninklijk Besluit niet 
de kracht kan worden toegemeten om po
litiepersoneel. dat eenmaal bij h et corps 
Rijkspolitie is ingedeeld, die status weer te 
ontnemen; 

0. dat de Raad dit standpunt niet ver
mag te delen, vermits toch, krachtens ar
tikel 1, aanh ef en sub a en b, van het 
kracht van wet bezittende Politiebesluit 
1945, de politie bestaat uit het corps Rijks
politie, in de gemeenten, waar g·een ge
meentepolitie is, en uit gemeentepolitie in 
de door de Kroon op gemeenschappelijke 
voordracht van de Ministers van Justitie 
en Binnenlandse Zaken aangewezen ge
m eenten; 

0. nu dat door de aanwijzing, overeen
komstig dat artikel 1, bij voormeld Konink
lijk Besluit van 9 April 1947 - w elk Ko
ninklijl{ Besluit gelijke rechtskracht bezit 
a ls dat van 22 December 1945 - van Bols
W'l.rd als gemeente met gemeentepolitie, in 
deze gemeente niet a lleen geen plaats m eer 
was voor Rijkspolitie, maar daardoor tevens 
de ambtenaren der Rijkspolitie in die ge
meente uit krachte der wet met ingang 
van 10 April 1947 ambtenaren der gemeen
tevolitie van Bolsward werden; 

0 . dat h et weliswaar juister ware ge-

weest, indien in dat Koninklijk Besluit een 
bepaling was opgenomen, houdende het 
voorschrift, dat de ambtenaren der Rijks
politie in de in dit Besluit aangewezen ge
meenten door deze als ambtenaren van ge
meentepolitie worden overgenomen of als 
ambtenaren van gem eentepolitie in dienst 
dier gemeente overgaan, doch dat het ont
breken van zodanig voorschrift niet ver
mag t e leiden tot de conclusie, als in casu 
door het Ambtenarengerecht getrokken, 
wijl deze zich niet verdraagt, immers 
strijdt, met voornoemd artikel 1 van h et 
Politiebesluit 1945; 

0. dat dit Koninklijk Besluit, als bijzon
der wettelijk voorschrift, te dezen praeva
leerde, zodat gedaagde s edert 10 April 1947 
niet meer viel onder de bepalingen van het 
Algemeen Rijksambtenarenreglement en 
beroep op een rechtspositieregeling, a ls 
hierin vervat, te zijnen aanzien sindsdien 
niet meer kon worden gedaan; 

0 . dat daargelaten of het, gelet op het 
vorenstaande, wel nodig was, dat de Burge
m eester van Bolsward - gelijk is geschied 
- gedaagde op 27 September 1947, te rek
nen van 9 (bedoeld zal zijn: 10) April 1947, 
aanstelde tot agent van politie bij h et ge
meentelijk politiecorps aldaar, de Raad, an
ders dan het Ambtenarengerecht, in deze 
aanstelling niet kan zien een noodoplos
sing·; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
eiser door het in de brief van 10 November 
1947 vervatte besluit - ook a l wordt dit 
beschouwd als een besluit, houdende wei
g·ering om gedaagde te erkennen te beho
ren tot het corps Rijkspolitie - niet heeft 
gehandeld in strijd met, immers overeen
komstig voormeld artikel van het Politie
besluit 1945 en het Koninldijk Besluit van 
9 April 1947, zijnde de Raad niet gebleken 
van het bestaan overigens van een toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift, 
waarmede dat besluit zoude strijden, noch 
ook, dat eiser bij het nemen daarvan van 
zijn bevoegdheid, om een ambtenaar van 
gemeentepolitie t e berichten, dat op zijn 
diensten bij het corps Rijkspolitie geen 
prijs wordt gesteld, kennelijk een ander ge
bruik heeft gemaakt dan tot de doelein
den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat derhalve met vernietiging van de 
uitspraak, ,vaarvan b e roep, het door J. 
Anema, voornoemd, in eerste aanleg inge
stelde beroep alsnog ongegrond moet wor
den verklaard; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Verklaart h et door J . Anema, voornoemd, 

in eerst e aanleg ingesteld beroep alsnog 
ongegrond. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over
wogen: 

0. dat de gemachtigde van verweerder ter 
terechtzitting heeft betoogd, dat klager 
diensvolgens ex lege is gaan behoren tot de 
gemeentepolitie te Bolsward, zulks - naar 
het inzicht van die gemachtigde - in over-
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eenstemming met de jurisprudentie van de 
Centrale Raad van Beroep, volgens welke 
voormalige gemeentepolitie in gemeenten, 
niet genoemd in h et K . B. van 22 Decem
ber 1945, S. No. F 324, ex lege sinds de in
werkingtreding van dat K. B. is gaan be
horen tot het corps Rijkspolitie; 

0. dienaangaande, dat vóór de inwer
kingtreding van het K. B. van 22 D ecem
ber 1945, Stbl. F 324 de status van het 
in functie zijnde politiepersoneel zeer on
voldoende geregeld was en dat K. B. daar
om, m ede in v erband met zijn spoedige tot
standkoming na de inwerkingtreding van 
het Politiebesluit 1945, - ondanks zijn wei
nig duidelijke b ewoordingen - is kunnen 
worden aangemerkt als nie t slechts de 
strekking te h ebb en gehad de gemeenten 
aan te wijzen, waar de politie zou bestaan 
uit gem eentepolitie, maar tevens het in den 
lande werkzame politiepersoneel een duide
lijke status t e geven - hetzij die van het 
corps Rijkspolitie, hetzij die van gemeente
politie; 

0. dat nu het K. B. van 9 April 1947, 
Stbl. H 112, wel veel formele gelijkenis ver
toont met het K. B. van 22 December 1945 
Stbl. I<' 324, en het blijkens de bewoordin
gen ook zeker de strekking van dat K. B. 
is nog een aantal andere gemeenten dan 
die welke in h e t K. B. F 324 waren ge
noemd, aan te wijzen als gemeenten, waar 
de politie uit gemeentepolitie zal bestaan, 
maar h et K. B. H 112, nu zijn bewoordin
gen allerminst tot een andere opvatting 
dwingen, toch niet de kracht kan worden 
toegemeten, om politiepersoneel, dat een
maal bij het corps Rijkspolitie is ing·edeeld, 
die status weer te ontnemen; 

dat weliswaar het K. B. van 9 Mei 1947 
tot vaststelling van h e t Politieambtenaren
reglement (Stbl. H 144 ) eerst is tot stand 
gekomen en in werking getreden na in
werkingtreding van h et K . B. H 112, maar 
ook het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment regelen stelt omtrent de wijze, waar
op een dienstverband van een ambtenaar 
kan worden beëindigd en het in strijd zou 
zijn m et de gedachte van een rechtspositie
regeling als in dergelijke reglementen ver
vat, wanneer zonder dat de woorden daar
toe dwingen zou worden aangenomen, dat 
een ander K. B. daaraan afbreuk zou doen; 

0. dat klager, die met ingang van 25 Ja
nuari 1946 ex lege tot het corps Rijkspoli
tie is gaan behoren, derhalve sindsdien 
niet heeft opgehouden tot dat corps te be
horen. 

(A.B.) 

15 Juni 1948. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (\'Vet r echts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 4, 
2e lid). 

I. c. zou het v erzoek om ontslag kun
nen worden aangemerkt in hoofdzaak 
zijn grond te vinden in eisers houding 
tegenover de bezetting. 

a. indien zou kunnen worden aan-

genomen, dat zodanig verzoek ook zou 
zijn gedaan, als e r geen ongeschikt
verklaring vanweg·e de Pensioenraad 
aan was voorafg·egaan. 

b. indien de ongeschiktverldaring 
niet door werkelijk bestaande ziekten 
of gebreken was gerechtvaardigd. 

Nu geen van beide omstandigheden 
aanwezig is, berust het ontslag op een 
buiten de bezetting gelegen grond. 

A. J. Bouwer, wonende te Delft, eiser 
in hog·er beroep, 

t egen: 
de Burgemeester van Delft, gedaagde in ho
ger b eroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat gedaagde op 2 Juli 1947 het na

volgende b esluit h eeft genomen: 
,.De Burgemeester van Delft; 
"Gelezen een verzoekschrift dd. 10 Mei 

1947 van A. J. Bouwer, wonende Biesland
sekade 60 alhier, om h erziening van het 
tijdens de bezetting aan h em verleend eer
vol ontslag uit zijn betrekking van agent 
van politie le klasse dezer gemeente; 

"Overwegende dat Bouwer indertijd op 
voorstel van de Commissaris van Politie en 
van de Directeur van de Gemeentelijke ge
neeskundige en gezondheidsdienst alhier, 
voor pensioen werd gekeurd; 

,.dat de uitlsag van deze keuring tot ge
volg had, dat hij bij beschikking· van de 
Pensioenraad dd. 11 Mei 1942, P . Exp. nr. 
23262, uit hoofde van ziekten of gebreken 
voor de verdere waarneming van zijn be
trekking ongeschikt werd bevonden, en 
hem op grond hiervan op zijn verzoek met 
ingang van 23 Augustus 1942 eervol ont
slag werd verleend; 

,.dat Bouwff thans beweert, dat hij des
tijds ziekte heeft gesimuleerd teneinde de 
politiedienst te .kunnen verlaten, omdat hij 
geen handlangersdiensten aan de Duitsers 
wilde verlenen en dat hiertoe van gemeen
tewege m edewerking zou zijn verleend; 

"dat betrol{ken e echter r eeds vóór d e 
bezetting verscheidene malen zijn dienst 
wegens ziekte niet heeft kunnen waarne
men en van een meer dan normale mede- · 
werking of aansturing op afkeuring van 
gemeentewege niets is kunnen blijken; 

.,dat de objectiviteit van de m et de keu
ring belaste geneeskundigen niet in twijfel 
behoeft te worden getrol,ken en aangeno
men dient t e worden, dat h et ontslag op 
een normale, dus in feite op een buiten 
de bezetting gelegen grond is verleend; 

,.Gelet op de v\Tet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946, op h et Eerste Uitvoe
ringsbesluit Wet r echtsherstel overheids
personeel 1946, op de Gemeentewet, op de 
Ambtenarenwet 1929 en op het Algemeen 
R eglement 1934; 

,.Besluit: 
"1. het bij besluit van de Burgemeester 

van Delft dd. 18 Mei 1942, ag. nr. 4307, aan 
Antonius Johannes Bouwer, g·eboren te 
's-Gravenhage 9 October 1897, verleend eer-
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vol ontslag uit zijn betrekking van agent 
va n politie eerste klasse dezer gem eente te 
herzien in dier voege, dat dit ontslag ge
acht wordt nimmer van kracht te zijn ge
weest; 

,,2. genoemd ontslag aan te merken a ls · 
in feite te zijn verleend op een buiten de 
bezetting gelegen grond; 

,,3. aan Antonius Johannes Bouwer, ge
boren t e 's-Gravenhage 9 0ctober 1897, ge
rekend te zijn ingegaan 23 Augustus 1942 
eervol ontslag te verlenen uit zijn betrek
king van agent van politie le klasse der 
gemeente Delft; 

"4. afschrift van dit besluit uit te r eiken 
aan belanghebbende als beschikking op zijn 
v er zoek, en aan de Pensioenraad ter ken
nisname."; 

Post alia: 
I n rechte: 
0 . dat de Raad zich verenigt met de 

eerst e 13 rechtsoverwegingen der aange
vallen uitspraak en die overneemt, behou
dens deze verbeteringen, dat in de 8e over
weg ing in plaats van "arts" moet worden 
gelezen "artsen" en in de lle overweging 
in plaats van "Dr. J·ansen" ,,Dr. J. Hankes 
Drielsma"; 

0. dat de Raad op grond van hetgeen in 
die overwegingen is vermeld van oordeel 
is, dat h et ontslag aan eiser is verleend op 
zijn verzoek en dat dit verzoek zijn grond 
vond eensdeels in eisers houding tegenover 
de bezetting en anderdeels in de onge
schiktverklaring vanwege de Pensioenraad; 

0 . dat m et toepassing van art. 4, tweede 
lid, der , vet rechtsherstel overheidsperso
neel 1946 het ontslag slechts dàn geacht 
kan worden in feite t e zijn verleend op een 
buiten de bezetting gelegen grond, indien 
h et verzoek niet in hoofdzaak zijn g r ond 
vond in de houding van eiser tegenover 
de bezetting; 

0 . dat nu het verzoek om ontslag zou 
kunnen worden aangemerkt in h oofdzaak 
zijn grond te vinden in eisers houding 
tegenover de bezetting, 

a. indien zou kunnen worden aangeno
men, dat eiser het verzoek óók zou hebben 
gedaan, a ls er geen ongeschiktverklaring 
vanwege de Pensioenraad aan vooraf ge
gaan was, of 

b. indien de ongeschiktverklaring niet 
door werkcJijk bestaande ziek.ten of ge
breken was gerechtvaardigd; 

0. dat echter enerzijds niet aannemelijk 
is, dat eiser het verzoek om ontslag óók 
zou hebben gedaan zonder ongeschilüver
klaren vanwege de Pensioenraad, en ander
zijds vaststaat, dat de ongeschiktverkla
ring wel werd gerechtvaardigd door wer
k elijk bestaande ziekten of gebreken; 

0. dat m it sdien moet worden aangeno
men, dat h et ontslag in feite is verleend 
op een buiten de bezetting gelegen grond, 
zodat de aangevallen uitspraak , met over
neming ook van haar laatste ov erweging, 
moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

De eerste 13 r echtsover wegingen van h et 
Ambtenarengerecht luidden: 

0. dat moet worden onderzocht, of h et 
aangevallen besluit feitelijk of r echtens 
strijdt met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften met name met de 
Wet Rechtsherstel overheidspersoneel 1946, 
hierna te noemen de "Wet"; 

0. dat · in h et aangevallen besluit toepas
sing heeft gevonden h et bepaalde in art. 4, 
le lid, sub A der Wet, luidende: 

,,De herziening van ontslag leidt tot: 
a. indien het ontslag in feite op een 

buiten de bezetting gelegen grond is ver
leend: 

ontslag van de betrokkene door h et inge
vo lge de geldende wettelijke bepalingen be

. voegd gezag, met ingang van de dag, waar
op het tijdens de bezetting verleende ont
slag is ingegaan ."; 

0. dat mitsdien nader dient te worden 
gesteld de vraag, of het aan klager op 18 Mei 
1942 op zijn verzoek verleend eervol ontslag 
ingaande 23 Aug. 1942 in feite op een bui
t en de bezetting gelegen grond is verleend; 

0. dat de wet omtrent een gevraagd ont
slag in art. 4, 2e lid nog bepaalt : 

"Het ontslag wordt onder meer geacht in 
feite op een buiten de bezetting gelegen 
grond te zijn verleend, indien h et op ver
zoek is verleend, en dit verzoek niet in 
hoofdzaak zijn grond vond in de houding 
van de betrokkene tegenover de bezet
ting."; 

0 . dienaangaande, dat klager, na zich 
verschillende malen tot de toenma lige com
missaris van Politie te Delft t e hebben 
gewend om ontheven te worden van be
paalde diensten omdat die h em in verJ,and 
met de bezetting tegen de borst zouden 
stuiten, op de gedachte is gekomen, door
afkeuring wegens de toch al bij hem be
staande ziekelijke afwijkingen, welke h em 
vele malen hadden verhinderd zijn dienst 
t e doen, wellicht ontslag m et op pensioen
stelling te kunnen verkrijgen en zich tot de 
commissaris heeft gewend met verzoek zijn 
keuring te willen bevorderen; 

0. dat deze commissaris, daarin bewilli
gende, klagers k euring door de Directeur 
van de Gemeentelijke Geneeskundige en 
Gezondheidsdienst te Delft heeft bevorderd, 
door het schrijven van een daartoe strek
k ende brief aan de toenmalige burgemees
ter van Delft, waarin werd gewezen op de 
perioden , gedurende welke klager door
ziekte zijn dienst niet had kunnen verrich
t en, onder overlegging van een staat daar
van; 

0. dat deze Directeur na k euring van 
klager heeft geadviseerd klager voor pen
sioen te doen k euren , daarbij opmerk ende : 

,,Mij lijkt hij ongeschikt voor de politie
dienst, doch h et is niet zeker of de keu
rende geneesheren van de P ensioenraad de
zelfde opvatting huldigen."; 

0 . dat klager , na zijnerzijds als genees
kundige te h ebben gekozen Dr. J. C. Cool 
te Delft, die bij rapport van 23 April 1942 
h eeft geconcludeerd tot ongeschiktheid 
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van klager, aan het geneeskundige onder
zoek, bedoeld in art. 74 der· Pensioenwet is 
onderworpen en bij die gelegenheid aan de 
keurende artsen heeft medegedeeld een af
keuring op prijs te steJlen in verband met 
de Duitse druk; 

O. dat deze beide artsen bij rapport van 
24 April 1942 klager ongeschikt hebben be
vonden voor de waarneming zijner betrek
king, uit hoofde van lichaamsgebrel,en, 
zonder dat op dat oordeel van invloed is 
geweest klagers kenbaar gemaakte wens 
om afgekeurd te worden; 

0. dat de Pensioenraad op 11 Mei 1942 
heeft verklaard, dat klager, uit hoofde van 
ziekten of gebreken voor de verdere waar
neming van zijn betrekking ongeschikt is, 
dat zijn ziekte niet rechtstreeks het gevolg 
is van de uitoefening van zijn dienst en 
dat klager, bij brief van 12 Mei 1942 aan de 
toenmalige burgemeester van Delft, onder 
verwijzing naar die verklaring, eervol ont
slag heeft gevraagd als agent van poli tie 
te Delft, welk ontslag hem bij besluit van 
18 Mei 1942, ingaande 23 Aug. 1942 is ver
leend, terwijl die burgemeester daarná bij 
brief van 22 Mei 1942 aan k lager ziekte
verlof heeft verleend tot 23 Aug. 1942; 

0. dat ldag·er bij k laagschrift nog h eeft 
beweerd, dat de vorenbedoelde artsen, de 
heren Dr. .Jansen en Dr. G. H. Nord er 
m ede, dank zij het door hem genomen ini
tiatief, t oe bereid werden gevonden hem af 
te keuren op gronden, welke geen gedwon
gen afkeuring ten gevolge zouden hebben 
gehad, indien hij daarom niet zelf, om poli
tieke redenen zou hebben verzocht (er zou 
dan namelijk geen keuring hebben plaats 
gevonden); 

0. dat Dr. G. H. Nord a ls getuige-des
kundige gehoord ter openbare terechtzit
ting heeft verklaard: 

., ..... ...... . Wij vonden echter tijdens de 
keuring reële afwijkingen, welke vastge
legd zijn in ons rapport. Ook zonder zijn 
verzoek zou h ij toen wel afgekeurd zijn. 
Oolc vandaag zou ik hem op deze g·egevens 
a fkeu ren."; 

0. dat mitsdien klagers bewering, voor
zover in strijd met deze verklaring, niet 
juist is te achten, doch dat klager terecht 
opmerkt, dat het aan zijn initiatief is te 
danken, dat h ij in April 1942 is gekeurd, 
zijnde enig initiatief van de zijde der ge
meente om k lager te doen keuren of om 
h em te doen ontslaan , niets gebleken. 

(A. B.) 

17 Juni 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 28). 

Daar appellanten, die het betrokken 
weggedeelte hebben te onderhouden, 
daarin niet op voldoende wijze voor
zien, bestond voor de gemeenteraad ge
gronde aanleiding, het onderhoud ten 
laste van de gemeente te brengen. N u 
omtrent de overneming geen overeen
stemming is verkregen, is de jaarlijk se 
uitkering, welke van appellanten we-

gens bevr ijding van de onderhouds
plicht wordt gevorderd, terecht be
paald op een bedrag dat niet hoger is 
dan hetgeen per jaar voor behoorlijk 
onderhoud werd vereist. Voor de toe
passing van art. 20 maakt het geen 
verschil of een weg al of niet binnen 
de bebouwde kom is gelegen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door J . van Dam c.s. te Hekendorp tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
de provincie Zuid-Holland van 15 Juli 1947, 
G.S. No. 23, houdende goedkeurmg van het 
besluit van de raad der gemeente Heken
dorp van 9 Juni 1947, tot overneming in 
onderhoud bij de gemeente van een gedeelte 
van de weg op de IJsseldijk; 

De raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
19 Mei 1948, No. 272; 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 10 Juni 1948, 
No. 712, Afd. Waterstaatsrecht; 

0. dat de raad van de gemeente Heken
dorp in zijn vergadering van 9 J u ni 1917 
heeft besloten het onderhoud van een ge
deelte van de IJsseldijk, van de grens van 
de kom der gemeente tot ongeveer 260 me
ter in de r ichting Oudewater, ten laste der 
gemeente te brengen, onder vaststelling 
van een afkoopbare jaarlijkse uitkering van 
ben, die van het onderhoud worden bevrijd, 
op f 0.15 per strekkende meter en wel voor 
1. J. van Dam c.s., aldaar, betreffende het 
perceel, kadastraal belrnnd gemeente He
kendorp, Sectie A, No. 2095, f 24.75 te we
ten f 2.70 (18 meter à f 0.15) en f 22.05 
(147 meter à f 0.15); 2. C. den Ouden, a l
daar, betreffende het perceel, kadastraal 
bekend gemeente Hekendorp, Sectie A., No. 
2338, f 1.95 (13 meter à f 0.15); 3. F . van 
der Grift, a ldaar, betreffende het perceel, 
kadastraal bekend gemeente Hekendorp, 
Sectie A., No. 2036, f 9.90 (66 meter à 
f 0.15) en 4. A. Potuyt, aldaar, betreffende 
het perceel, kadastraal bekend gemeente 
Hekendorp, Sectie A., No. 1583, f 3 (20 me
ter à f 0.15); 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
het bovengenoemde gedeelte van de IJssel
dijk volgens de legger der wegen in onder
houd is bij een viertal inwoners; 
dat het onderhoud van dit gedeelte weg veel 

te wensen overlaat; dat reeds met genoem
de onderhoudsplichtigen omtrent overne
ming van het onderhoud door de gemeente 
een en andermaal besprekingen zijn ge
voerd ; dat bij deze besprekingen geen 
overeenstemming kon worden verk regen; 
dat de toestand van dit gedeelte weg, on
houdbaar wordt en het algemeen bela ng 
eist, dat hierin verbetering wordt gebracht ; 

dat Gedeputeerde Staten van Zuid-Hol
land bij hun besluit van 15 Juli 1947, G.S. 
No. 28, het genoemd beslu it van de raad der 
gemeente Heken dorp h ebben goedgek eu r d; 
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dat van het besluit van Gedeputeerde 
Staten J. van Dam c.s. in beroep zijn geko
men, aanvoerende, dat het betreffende weg
gedeelte in de kom der gemeente ligt, en 
niet behoort tot de polder Groot-Heken
dorp; 

dat de gemeente tot 1946 het onderhoud 
der wegen in de kom overgenomen heeft 
zonder een jaarlijkse uitkering te eisen; dat 
de appellanten reeds moeten bijdragen aan 
het onderhoud van de Polderweg van 
Groot-Hekendorp, weshalve zij verzoeken 
het besluit van de gemeenteraad van 9 Juni 
194 7 alsnog te vernietigen; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken vaststaat, dat de appellanten, die het 
bedoelde weggedeelte hebben te onderhou
den daarin niet op voldoende wijze voor
zien; 

dat het gemeentebelang eist, dat in de 
slechte staat, waarin het weggedeelte thans 
verkeert, verbetering wordt gebracht, zo
dat, voor de gemeenteraad gegronde aanlei
ding bestond het onderhoud van deze weg 
ten laste van de gemeente te brengen; 

dat, nu omtrent de overneming geen 
overeenstemming is verkregen de jaarlijkse 
uitkering, welke van de appellanten we
gens bevrijding van de onderhoudsplicht 
met toepassing van het 3e lid van artikel 
20 der Wegenwet wordt gevorderd, terecht 
is gesteld op f 0.15 per strekkende meter, 
aangezien op grond van de overgelegde 
ambtsberichten moet worden aangenomen, 
dat dit bedrag niet hoger is dan hetgeen 
per jaar voor behoorlijk onderhoud werd 
vereist; 

dat de appellanten aanvoeren, dat het be
trokken weggedeelte in de kom rler ge
meente ligt en zich rn niets onderscheidt 
van de overige in die kom gelegen wegen, 
welke steeds door de gemeente zijn en v.•or
den onderhouden zonder dat daarYoor uit
keringen worden gevorderd; 

dat echter, nog afgezien daarvan, dat het 
voor de toepassing van artikel 20 der even
vermelde wet geen verschil maakt, of een 
weg al of niet binnen de bebouwde kom is 
gelegen, uit de stukken blijkt, dat het be
trokken weggedeelte buiten de bebo11wcle 
kon• ligt; 

dat weliswaar door de gemachtigde van 
de appellanten in de openbare vergadering 
van de Afdeling van de Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, waarin 
over deze zaak verslag is uitgebracht er 
nog op gewezen is, dat tot dusverre door het 
gemeentebestuur van Hekendorp nimmer 
een bijdrage van de aangelanden zou zijn 
gevorderd wanneer wegen in onderhoud 
werden overgenomen en slechts ten aan
zien van de appellanten van deze gedrags
lijn is afgeweken, doch dat uit de nader op 
verzoek van de Afdeling ingewonnen in
lichtingen is gebleken, dat door de gemeen
te Hekendorp sinds 1887 nimmer het on
derhoud van wegen van particulieren is 
overgenomen; 

dat dus het bestreden besluit van Gede
puteerde Staten tot goedkeuring van het 

onderhavige raadsbesluit behoort te wor
den gehandhaafd; 

Gezien de Wegenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De m inister van Verkeer en \Vaterstaat 

is belast enz. 
(A. B.) 

11 Juni 1948. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Groningen. (Ambtena
renwet 1929 art. 1). 

Een gewezen adjunct-inspecteur van 
politie, die door de Minister van Jus
titie "in aN•achting van zijn defeni
tieve benoeming" is "belast m et de 
waarneming van de functie van Offi
cier toegevoegd aan de Commandant 
van het District Groningen der Rijks
politie" is uit hoofde van de door hem 
aangenomen functie geen ambtenaar 
in de zin der A.W. '29. 

P. van der Woude, wonende te Groningen, 
klager, 

tegen: 
de Minister van .Tustitie, te 's-Gravenhage, 
en de Algemeen Inspecteur van Rijkspolitie, 
te 's-Gravenhage, verweerders. 

Het Ambtenarengerecht: 
Post alia: 
In rechte: 
0. dat - daargelaten de vraag tegen wel

ke bf,sluiten precies klager heeft bedoeld in 
beroep te komen en door wie die besluiten 
zijn genomen - in ieder geval vaststaat, dat 
klager slechts bevoegd was tegen een be
sluit van een der verweerders in beroep te 
komen bij dit Gerecht, wanneer hij is aan 
te merken als ambtenaar in de zin van arti
kel 1 der Ambtenarenwet 1929; 

0. dat klager er een beroep op heeft ge
daan, dat hij tot 1 Juni 1947 adjunct-inspec
tem· van Politie in de gemeente Leeuwarden 
geweest zijnde, is aan te merken als gewe
zen ambtenaar in de zin van lid 3 van artikel 
1, der Ambtenarenwet 1929 en dus als amb
tenaar in de zin van lid 1 van datzelfde 
artikel, maar dat beroep klager niet kan ba
ten, nu klager in geen geval door enig thans 
bestreden besluit in zijn belangen als dus
danig (gewezen) ambtenaar is getroffen; 

0. dat dus nog slechts te onderzoeken 
overblijft, of klager dient te worden aange
merkt als aangesteld in openbare dienst om 
hier te lande werkzaam te zijn, zoals artikel 
1, lid 1, van de Ambtenarenwet 1929 bedoelt, 
nu hij blijkens een schrijven van de eerste 
verweerder aan klager dd. 3 Juni 1947 door 
die verweerder "in afwachting van (zijn) 
definitieve benoeming" is "belast met de 
waarneming van de functie van Officier toe
gevoegd aan de Commandant van het Dis
trict Groningen der Rijkspolitie, ter stand
plaats Groningen", hetgeen wel niet anders 
kan worden begrepen dan dat hij is belast 
met werkzaamheden als plegen te worden 
verricht door officieren van h et Corps 
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Rijkspolitie, voor zover die werkzaamheden 
in feite ook kunnen worden verricht door 
iemand, die niet is benoemd doör het tot be
noeming van dusdanige officieren bevoegde 
gezag, aangewezen in artikel 2, lid 3, van 
het ook op 1 Juni 1947 reeds van kracht 
zijnde Politiebesluit 1945, en zulks in af
wachting van een benoeming, d. i. aanstel
ling door het daartoe bevoegde gezag; 

0 . te dien aanzien: dat, in het bijzonder 
gelet op de hiervorenbedoelde clausule, door 
de Minister van Justitie in zijn schrijven 
dd. 3 Juni 1947 gebruikt, - t.w. de clausule: 
.,in afwachting van Uw definitieve benoe
ming" - er geen twijfel over kan bestaan, 
dat de Minister zich ten deze bewust is ge
weest, niet tot aanstelling van een officier 
van het corps Rijkspolitie bevoegd te zijn; 

dat ook niet gezegd kan worden, dat die 
verweerder enig ander vertrouwen bij kla
ger kan hebben gewekt dan dat hij klagers 
benoeming zou bevorderen, hetgeen impli
ceerde, dat klager vóór die benoeming nog. 
geen ambtenaar was; 

dat er ook bij klager geen twijfel over kan 
hebben bestaan, dat zijn aanstelling bij het 
corps Rijkspolitie in een officiersrang 
slechts kon geschieden bij Koninklijk Be
sluit; 

0. dat onder deze omstandigheden een 
feitelijke tewerkstelling van klager, als 
heeft plaats gevonden, in geen geval kan 
worden aangemerkt als een aanstelling -
noch a ls een aanstelling in de zin van het 
Politie-ambtenarenreglement, noch als een 
aanstelling in de zin van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement - en klager 
derhalve, nu zijn benoeming door de Kroon 
is uitgebleven, niet ambtenaar is geworden 
in de zin van artikel 1 der Ambtenarenwet 
1929; 

0. dat door klager derhalve beroep op dit 
Gerecht niet open staat, zodat hij niet-ont
vankelijk moet worden verklaard in zijn be 
roep; 

Rechtdoende: 
Verklaart klager niet -ontvankelijk in zijn 

beroep. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A. B.) 

21 Juni 1948. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 4, 
2e lid). 

Een ontslagaanvrage, om zich daar
door aan de arbeidsinzet naar Duits
land te onttrekken, vindt zeker in 
hoofdzaak zijn grond in de houding 
van de betrokken ambtenaar tegenover 
de bezetting. 

Ook al zou moeten worden aangeno
m en, dat alleen vrees voor persoonlijk 
gevaar de grond voor de ontslagaan
vrage is geweest, dan nog zou aan
spraak op rechtsherstel, conform art. 
4, l e lid, B, bestaan, m ede gezien art. 9 
der wet. 

Irrelevant is hoe de onderduiktijd 
door de betrokken ambtenaar is door
gebracht. 

Het College van B . en W. van Baren
drecht, eiser in hoger beroep, 

tegen: 
J. de Waard, wonende te Rotterdam, ge
daagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Post alia: 
In rechte: 
0. dat beantwoording behoeft de vraag, 

of eisers besluit van 10 Nov. 1947 op een 
der gronden, genoemd in art. 58, lid 1, der 
Ambtenarenwet 1929, kan worden aange
tast en te dien aanzien moet worden nage
gaan, of het bij besluit van de Burgemees
ter van Barendrecht, waarnemende de taak 
van B. en W. dier gemeente, van 1 October 
1942 aan gedaagd_e - wiens tijdelijk dienst
verband, naar vaststaat voor de Raad, ook 
onder normale omstandigheden langer dan 
een jaar zou h ebben geduurd - met ingang 
van 15 October 1942 verleende eervol ont
slag als tijdelijk ambtenaar ter gemeente
secretarie te Barendrecht, in feite op een 
buiten de bezetting gelegen grond is ver
leend, waarvan de rede is in art. 4, lid 1, 
onder A, van de Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946, hetwelk krachtens lid 
2 van dit artikel onder meer geacht wordt 
het geval te zijn, indien het ontslag - ge
lijk hier het geval was - op verzoek is 
verleend, en dit verzoek niet in hoofdzaak 
zijn grond vond in de houding van de be
trokkene tegenover de bezetting; 

0. dat in het beroepschrift is gesteld, dat 
het Ambtenarengerecht niet heeft beslist, 
dat, en zelfs niet heeft overwogen, of ge
daagde's verzoek al dan niet in hoofdzaak 
zijn g rond heeft gevonden in zijn houding 
tegenover de bezetting; 

0. dat aan eiser kan worden toegegeven, 
dat bedoeld Gerecht dit niet met zoveel 
woorden heeft beslist en overwogen, doch 
dat met hetgeen hetzelve wèl heeft over
wogen - te weten dat het door gedaagde 
opgegeven motief voor zijn verzoek om 
ontslag tijdens de bezetting, namelijk het 
zich daardoor onttrekken aan uitzending 
naar Duitsland en aan tewerkstelling al
daar, er naar de mening van het Gerecht 
toe leidt om het toenmaals gegeven ontslag 
te beschouwen als te zijn verleend op een 
niet buiten de bezetting gelegen grond -
implicite is beslist, dat het Ambtenaren
gerecht het in voormeld lid 2 gestelde ge
val, waarin het ontslag geacht wordt in 
feite wel op een buiten de bezetting gele
gen grond te zijn verleend, in casu niet van 
toepassing acht, juist vanwege het mo
tief, dat hier bij het ontslagverzoek voor
zat, op grond waarvan meerbedoeld Ge
recht kennelijk aanneemt, dat het verzoek 
in hoofdzaak zijn grond vond in de houding 
van gedaagde tegenover de bezetting; 

0. alsnu t en principale dat voor de Raad 
op grond van de gedingstukken vaststaat, 

14 
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hetgeen de eerste rechter a ls zodanig, blij
kens de eerste rechtsoverweging der aan
gevallen uitspraak, heeft aangenomen, met 
dien verstande, dat als datum der melding 
voor wederindienstneming in plaats van 6 
Mei 1945 wordt gesteld 8 Mei 1945, staande 
voorts, op grond van de stukken, waaron
der mede het t er zake door gedaagde bij 
klaagschrift in eerste aanleg aangevoerde, 
voor de Raad vast: 

dat de toenmalige Secretaris-Generaal 
van Binnenlandse Zaken bij circulaire van 
6 en l5 0ctober 1942 aan de gemeente Ba
rendrecht de opdracht had verstrekt een 
lijst samen te stellen van personen, die 
voor tewerkstelling in Duitsland in aan
merking kwamen, naar aanleiding van 
welke circulaires het gemeentebestuur van 
Barendrecht door h et Gewestelijk Arbeids
bureau te Dordrecht werd uitgenodigd op 
19 0ctober 1942 bij de Duitse "Fachbewer
ber" te verschijnen, t eneinde aangaande de 
uitzending van ambtenarén alle benodigde 
inlichtingen te verschaffen; 

dat gedaagde, als behorende tot de jon
gere ambtenaren ter secretarie, door de 
circulaire van 15 0ctober 1942 - waardoor 
uitzending naar en tewerkstelling in Duits
land ook mogelijk werd voor een ambte
naar a ls gedaagde - zich in ernstige mate 
met zodanige uitzending en tewerkstelling 
bedreigd gevoelde; 

dat gedaagde - wetende, dat de Neder
landse regering te Londen aandrong te 
weigeren naar Duitsland te gaan en tot 
onderduiken adviseerde - om die uitzen
ding en tewerkstelling te voorkomen, ont
slag heeft gevraagd, welk ontslag hem bij 
besluit van 1 0ctober 1942 (hetwelk echter 
in werkelijkheid op 17 0ctober 1942 is ge
nomen, zijnde hetzelve bij wijze van camou
flage geantedateerd) m et ingang van 15 
0ctober 1942 is verleend, waarna gedaagde 
is ondergedoken; 

0. dat de Raad in h et licht dezer feiten 
h et besluit van gedaagde om zich aan uit
zending naar en tewerkstelling in Duits
land te onttrekken door op die g rond ont
slag te vragen en na het verleende ontslag 
onder te duiken, beschouwt als de daad van 
een goed vaderlander, die daarmede heeft 
getoond h et ontslag te verzoeken zeker in 
hoofdzaak op grond van zijn houding te
genover d e bezetting; 

0. dat eisers raadsman heeft aangevoerd, 
dat gedaagde h et ontslag heeft gevraagd 
enkel omdat hij bevr-eesd was voor de ge
varen, die ten opzichte van zijn eigen vei
ligheid dreigden, en dat daarom gedaagde 
niet zal kunnen profiteren van de rechten, 
aan een betrokkene bij de Wet rechtsher
stel overheidspersoneel 1946 toegekend, 
waarvoor genoemde raadsman mede een 
beroep heeft gedaan op art. 9 dezer wet; 

0. te dezen aanzien dat, ook a l zoude de 
Raad eisers raadsman hierin volgen, dat 
enkel die vrees de grond was voor gedaag
de om ontslag te vragen, juist gezegd ar
tikel 9 moet leiden tot een gevolgtrekking, 

tegengesteld aan die van genoemde raads
man, vermits krachtens dit artikel - het
welk kennelijk betrekking heeft op z.g. on
derduikers - aan de betrokkenen, bedoeld 
in lid 1, sub 1 °, .,van wie, in verband met 
het. gevaar van maatregelen van den be
zetter, r edelijkerwijze niet verlangd mocht 
worden , dat zij hun dienst verrichtten", een 
schadeloosstelling wordt toegekend op de 
voet van h et bepaalde in art. 4, lid 1, 3, 
onder c; 

0. dat, waar de wetgever hier dus reke
ning houdt met gerechtvaardigde vrees van 
een betrokkene voor hem bedreigende 
maatregelen van de bezetter, het a lleszins 
redelijk is aan t e nemen, dat, bij een ge
rechtvaardigde vrees voor uitzending naar 
en t ewerkstelling in Duitsland, een des
wege gedaan v erzoek om ontslag - het
welk, ingewilligd, onderduiken tengevolge 
heeft - geacht moet worden in hoofdzaak 
zijn grond t e h ebben gevonden in de hou
ding van de betrokkene tegenover de be
zetting; 

0. dat voorts nog namens eiser is te 
berde gebracht, dat gedaagde zich zijn on
derduiktijd ten nutte heeft gemaakt door 
zich voor h et staatsexamen te bekwamen 
en dat h et daarom niet gerechtvaardigd 
zou zijn, dat de gemeente hem te dezen 
schadeloosstelling toekent, hetwelk tot re
sultaat zou hebben, dat gedaagde een be
langrijk onderdeel van de in zijn belang 
gewenste studie zou hebben kunnen doen 
ten koste der gemeente zonder enige tegen
prestatie ; 

0. dat de Raad eisers raadsman in dit 
betoog niet vermag te volgen, aan gezien 
meerbedoelde W et niet verbiedt en het ook 
niet met de strekking van dezelve in strijd 
is, dat een betrokken e zich zijn onderduik
tijd door zelfstudie, of anderszins, t en nutte 
maakte, nog daargelaten dat daardoor de 
desbetreffende gemeente niet in andere of 
m eerdere mate de financiële gevolgen zou 
ondervinden dan bij een geheel werkeloos 
blijven van de betrokkene in zijn onder
duiktijd; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat in 
casu h erziening van het ontslag had moe
ten plaats vinden overeenkomstig het be
paalde in art. 4, lid 1, B, onder b en c, van 
vorenbedoelde Wet en dat het aangevallen 
besluit, wegens strijd met dit toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift, moet 
worden nietig verklaard, gelijk bij de uit
spraak, waarvan beroep , terecht is ge
schied, evenals daarbij ook terecht is ver
staan h etgeen verder in derzelver dictum 
is omschreven, zodat die uitspraak moet 
worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 
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21 J1ini 1948. UITSPRAAK van den Cen
tralen Raad van Beroep. (Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 4, 
le lid, A). 

Het ontslag, wegens verandering in 
de inrichting van het dienstvak, van 
de directeur van het G.A.B. te Roer
mond - hetwelk door die verandering 
een bijkantoor van het G.A.B. te Ven
lo werd - is in feite niet verleend op 
een buiten de bezetting gelegen grond, 
voor zoverre dit ontslag tevens bete
kende een ontslag uit 's Rijks dienst. 

Dit laatste immers is geschied, om
dat de betrokken ambtenaar, in ver
band met zijn houding tegenover de 
bezetting, weigerachtig was de h em 
aangeboden functie van directeur van 
het bijkantoor Roermond van het 
G.A.B. te Venlo (onder een '.S.B.
directeur) te aanvaarden. 

De Minister van Sociale Zaken, eiser in 
hoger beroep, 

tegen: 
L. A. S. H. Ie Haen, wonende te Roermond, 
gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Post alia: 
In rechte: 
0. dat gedaagde bij besluit van de waar

nemend Secretaris-Generaal van het De
partement van Sociale Zaken van 28 Mei 
1943 met ingang van 1 Juli 1943 eervol is 
ontslagen als directeur van het gewestelijk 
arbeidsbureau te Roermond wegens veran
dering in de inrichting van het dienstvak, 
waarbij hij werkzaam was, welke verande
ring hierin heeft bestaan, dat tengevolge 
van het besluit van die Secretaris-Generaal 
van 10 Mei 1943 (Ned. Stct. van 13 Mei 
1943, nr. 92) o.a. het gewestelijk arbeids
bureau t e Roermond is opgeheven en om
gezet in een bijkantoor van het geweste
lijk arbeidsbureau te Venlo; 

O. dat tevens vaststaat (hetgeen van
wege eiser ook niet in twijfel is getrokken), 
dat gedaagde in aanmerking is gekomen 
om van 1 Juli 1943 af op te treden als 
directeur van dat bijkantoor, doch hij deze 
functie niet heeft willen aanvaarden, om
dat hij, te meer daar het optreden der be
zettende macht hoe langer hoe drastischer 
werd, niet wenste te werken onder leiding 
van de directeur van het gewestelijk ar
beidsbureau te Venlo, nu te verwachten 
was dat deze een N.S.B.'er zou zijn; 

0. dat te dezen de vraag moet worden 
beantwoord, of het ontslag aan gedaagde 
in feite is verleend op een buiten de bezet
ting gelegen grond, gelijk bedoeld in art. 
4, eerste lid, onder A, der Wet rechtsher
stel overheidspersoneel 1946; 

0. hieromtrent dat blijkens het eerder 
overwogene het ontslag uit de functie van 
directeur van het gewestelijk arbeidsbureau 
te Roermond in het onderhavige geval niet 
zou hebben ingesloten ontslag uit 's Rijks 

dienst - gedaagde zou immers m et ingang, 
van de datum van dat ontslag zijn opge
treden als directeur van h et bijkantoor 
aldaar -, ware het niet, dat hij het ver
vullen van deze functie heeft geweigerd op 
gronden, in de bezetting gelegen; 

0. dat mitsdien moet worden aangeno
men, dat - al is het ontslag uit de functie 
van directeur van het gewestelijk arbeids
bureau te Roermond verleend op een bui
ten de bezetting gelegen grond - het met 
ingang van 1 Juli l 943 verleende ontslag, 
voorzover dit tevens betekende een ontslag 
uit 's Rijks dienst, in feite niet is verleend 
op een buiten de bezettin g gelegen grond; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
eisers besluit van 25 Nov. 1947 met art. 4, 
eerste lid, van voormelde wet, niet in strijd 
is ten aanzien van het in dat besluit onder 
A, B en C bepaalde, maar wel, voorzover 
daarbij - zij het stilzwijgend - tevens is 
geweigerd de volledige regeling van de 
rechtspositie en de toekenning van een 
schadeloosstelling, als in genoemd eerste 
lid van art. 4 bedoeld, sub B, onderschei
denlijk onder b en c; 

0. dat hierbij opmerking verd.ient, dat 
het Ambtenarengerecht ten onrechte h eeft 
verstaan, dat gedaagde recht heeft op in
dienstneming in de, door hem sedert 1 Juni 
1945 vervulde, betrekking van directeur van 
het bijkantoor t e Roermond te rekenen van 
1 Juli 1943 af, aangezien meergenoemd art. 
4, eerste lid, sub B, onder a, slechts kent 
wederindienstneming in dezelfde of in een 
overeenkomstige betrekking met ingang 
van de eerste dag der maand, volgende op 
die der herziening, of zoveel eerder als de 
betrokkene in feite de uitoefening van zijn 
betrekking h eeft hervat; 

dat, gelet op dit voorschrift, eiser zeker 
niet verplicht was tot wederindienstneming 
van gedaagde met ingang van een vroe
gere datum dan die, sinds welke deze de 
betrekking van directeur van het bijkan
toor te Roermond heeft vervuld, zijnde 
1 Juni 1945; 

0. dat het hiervoren overwogen e leidt 
tot de navolgende beslissing: 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep. 
Verklaart eisers bestreden besluit nietig, 

voorzover daarbij is geweigerd de volledige 
regeling van de rechtspositie en de toeken
ning van een schadeloosstelling, als be
doeld in art. 4, eerste lid, sub B, onder
scheidenlijk onder b en c, der Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946; 

Bepaalt, dat zodanige regeling alsnog be
hoort te geschieden en zodanige schade
loosstelling aan gedaagde alsnog behoort te 
worden toegekend. 

(A. B.) 
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U Juni 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40). 

De armlastige en zijn gezinsleden 
zijn uit E. naar A. vertrokken, nadat 
hem vanwege h et gemeentebestuur van 
E. was medegedeeld, dat door ambte
naren van A. geadviseerd was h em 
naar deze gemeente te zenden en h em 
een bedrag van f 20 , teneinde een loge
m ent t e kunnen betalen, overhandigd 
was. Reeds op grond hiervan moet 
worden aangenomen, dat de armlastige 
niet op grond van eigen inzicht de ge
m eente E. h eeft verlaten en naar A. is 
vertrokken, doch daartoe bewogen is 
door h et gemeentebestuur van E. Der
halve h eel't in deze afschuiving plaats 
gehad van J;";_ op A. 

In naam van I-Iare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende h et geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van H. 
Soeurt; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Juni 1948, No. 580; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 15 Juni 1948, No. 
2165 A, Maatschappelijke Zorg I; 

0. dat H. Soeurt tot Augustus 1947 in Am
sterdam woonde alwaar hij werkzaam was 
bij de A.T.0. ; dat, toen hij in verband met 
invaliditeit zijn werkzaamheden moest be
eindigen, hij met de verkoop van kaarten 
in zijn onderhoud trachtte t e voorzien, 
waartoe hij met een woonwag·en verschil
lende plaatsen bezocht; dat op 6 November 
1947 na een ongeval in de gemeente En
schede, de woonwagen onherstelbaar be
schadigd werd; dat aan het gezin Soeurt -
daar in de gemeente Enschede geen huis
vesting aanwezig bleek - onderdak werd 
verleend in h et politiebureau aldaar, ter
wijl de m eubelen en de overblijfselen van 
de woonwagen opgeslagen werden bij de 
stadreinigingsdienst; dat h et gezin Soeurt 
op 9 November 1947, nadat vanwege het ge
meentebestuur van Enschede meegedeeld 
was, dat door ambtenaren van de gemeente 
Amsterdam was geadviseerd, het gezin naar 
deze gem eente te zenden en aan H . Soeurt 
f 20 was overhandigd, te Amsterdam aan
kwam ; dat, daar het gezin armlastig was, 
het in Amsterdam onverwijld gesteund 
moest worden; dat met ingang va n 20 D e
cember 1947 aan het gezin geen steun meer 
is uitgekeerd, omdat H. Soeurt geplaatst is 
bij een object van de dienst Uitvoerings
werken; 

dat de Directeur van de Gemeentelijke 
Dienst voor Sociale Zaken te Amsterdam 
van oordeel is, dat hier een bijzonder dui
delijk geval aanwezig is van zogenaamde 
armenafschuiving in de zin van art. 40 der 
Armenwet, en dat derhalve a lle ondersteu
ning, aan H. Soeurt en zijn gezin vanwege 
de gemeente Amsterdam verleend, gedu
rende een termijn vari 3 jaar met ingang 

van 9 November 1947 ten laste van de ge
meente Enschede, c.q. de burgerlijke instel
ling van weldadigheid aldaar, behoort te 
worden gebracht; 

dat burgemeester en wethouders van En
schede hiertegen onder meer aanvoeren, 
dat door H. Soeurt, nada t het ongeval met 
zijn woonwagen plaats had, aan een der 
ambtenaren van h et gemeentelijk huisves
tingsbureau te Enschede is medegedeeld, 
dat hij ingeschreven was te Amsterdam, 
doch in verband met zijn invaliditeit door 
verkoop van kaarten in zijn onderhoud 
moest voorzien, en daartoe met zijn woon
wagen verschillende plaatsen bezocht had 
en nog wilde bezoeken; dat Soeurt voorts 
meegedeeld h eeft, dat hij de voorafgaande 
dagen in Almelo en Hengelo verblijf gehou
den had en het in zijn voornemen lag om 
twee dagen in Enschede te verblijven om 
dan weer verder op te trekken ; da t van
wege h et huisvestingsbureau op een der 
daarop volgende dagen overleg werd ge
pleegd met het Centraal Bureau voor huis
vesting te Amsterdam; dat door de amb
t enaren Mejuffrouw Kops en de heer Beer
man medegedeeld werd, dat zij niet anders 
konden adviseren dan dit gezin naar Am
sterdam teru g t e zenden; dat dit Soeurt 
werd medegedeeld; dat vanwege h et bur
gerlijk armbestuur op verzoek van de politie 
aan Soeurt 20 gulden werd gegeven; dat 
op grond van de feitelijke 0mstandigheden 
in dit geval in wezen niet kan worden ge
sproken van afschuiving; dat in de memo
rie van toelichting op het ontwerp van de 
Armenwet ten aanzien van a1:t. 40 onder 
meer werd opgemerkt: ,,Behalve door de 
trek van het p latteland, ondervinden groote 
gem eenten meermalen schadelijke gevolgen, 
doordat kleine gemeenten haar zieken of 
hulpbehoevenden trachten af te schuiven, 
omdat de groote gemeenten op verpleging 
enzoovoorts beter berekend zijn. Meermalen 
bestond er een vermoeden, dat ongeoorloof
de drang was uitgeoefend, maar, zelfs al 
werd het vermoeden bijna tot zekerheid ge
sterkt, dan stond men machteloos, vermits 
de wet (van 1854) geen middel geeft om de 
kleine gemeenten tot rede te brengen. Art. 
38 van het ontwerp (thans art. 40) beoog t 
in deze groote leemte te voorzien"; dat blij
kens deze passage in de memorie van toe
lichting de strekking van dit artikel dus is 
te voorkomen, dat gemeenten tot welke de 
hulpbehoevende in geen nauwer verband 
staat dan tot die, waar de hulpbehoevende 
tevoren verblijf hield, door maatregelen van 
die andere gemeente worden bela st met 
kosten van onderstand; dat het gezin Soeurt 
in geheel Amsterdam geaard is; dat zijn 
inschrijving in h et bevolkingsregister daar
van ook getuigt; dat, vóór dat Soeurt de 
wagen aanschafte, hij tot Augustus 1947 
aan hetzelfde adres in Amsterdam woon 
achtig was, als waarop hij thans verblijft; 
dat het geenszins in de bedoeling van Soeurt 
lag zich in Enschede te vestigen; dat dit 
blijkt uit zijn voornemen slechts twee dagen 
in Enschede te verblijven; dat, indien het 
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standpunt van Amsterdam zou worden aan
vaard, de gemeente Enschede de lasten voor 
een typisch Amsterdams geval zou moeten 
dragen, waarmede bovendien geen enkel 
maatschappelijk belang wordt gediend; dat 
uit een oogpunt van goede maatschappe
lijke zorg de verzorging van dit gezin pri
mair een taak is van de gemeente Amster
dam; 

0. dat uit de stukken blijkt, dat H. Soeurt 
en de hem begeleidende gezinsleden uit En
schede naar Amsterdam zijn vertrokken, 
nadat hem vanwege het gemeentebestuur 
van Enschede was medegedeeld, dat door 
ambtenaren van de gemeente Amsterdam 
geadviseerd was hem naar deze gemeente 
te zenden en hem een bedrag van f 20, ten
einde een logement te kunnen betalen, over
handigd was; 

dat reeds op grond hiervan, nog daarge
laten of aan H. Soeurt spoorwegbiljetten 
voor Amsterdam zijn verstrekt en het gezin 
door politie op de trein was gezet, aange
nomen moet worden, dat H. Soeurt niet op 
grond van eigen inzicht de gem ente En
schede heeft verlaten en naar Amsterdam 
is vertrokken, doch daartoe bewogen is door 
het gemeentebestuur van Enschede; 

dat, nu dit gemeentebestuur op de hoogte 
was van de invaliditeit van H. Soeurt en 
derhalve met aan zekerheid grenzende 
waarschijnlijkheid kon aannemen, dat deze 
na aanlwmst te Amsterdam ondersteund 
zou moeten worden, art. 40, 2e lid, ,ler Ar
menwet ten deze van toepassing is; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat de kosten van ondersteu

ning van het gezin van H. Soeurt in de ge
meente Amsterdam voor de tijd van een 
jaar ten laste van de gemeente Enschede 
komen. 

De Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. (A. B .) 

23 Ju11i 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 36). 

Het is niet in te zien, waarom de 
historisch gegroeide toestand, dat in de 
dorpsbebouwing boerderijen aanwezig 
zijn, zou moeten worden tegengegaan 
door het weren van een boerderij, die 
juist een verrijking van het aspect en 
een versteviging van het karakter van 
het boerendorp betekent. - Rooilijnen, 
die te ver achteruitgebracht zijn en de 
bestaande bebouwing treffen, zijn bij 
e n plattelandsbebouwing onaanvaard
baar; afwisselende afstanden van de 
bebouwing tot de weg moeten ter ver
krijging en handhaving van een speci
fiek landelijk karakter juist aangewe
zen worden geacht. 

In naam van Hare Majesteit Wilhel,nina, 
enz.; 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door enz., 6° . G. Dijkstra te Rauwerd, 

tegen het besluit van Ged. Staten van Fries
land van 11 Juli 1945, no. 65, le afdeling B., 
houdende goedkeuring van een uitbreidings
plan c.a. van Rauwerderhem; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
25 September 1946, no. 261 en 2 Juni 1948, 
no. 261 (1946)/142; 

Op de voordracht van de Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 17 
Juni 1943 no. 61298/P.O. Afdeling Juridische 
Zaken; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
besluit van 11 Juli 1945, no. 65, le afdeling 
B., hebben goedgekeurd een door de burge
meester van Rauwerderhem, waarnemende 
de taaie van de raad dier gemeente, op 22 
Juni 1944 vastgesteld uitbreidingsplan in 
hoofdzaak voor de gehele gemeente en plan
nen in onderdelen voor de dorpen Deersum, 
Irnsum, Poppingawier, Rauwerd, Sijbran
daburen en Terzoel, met bebouwingsvoor
schriften en dwarsprofielen; 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, enz.; 

0. ten aanzien van het beroep van G. Dijk
stra, dat deze er vooreerst bezwaar tegen 
maakt, dat zijn terrein is bestemd voor ge
mengde bebouwing, waardoor eventueel 
herbouw van zijn boerderij niet mogelijk 
zou zijn; 

dat Ged. Staten te dien aanzien hebben 
overwogen, dat het bedoelde terrein zich 
beter leent tot een .gemengde dorpsbebou
wing dan tot bebouwing voor landelijke 
doeleinden; 

dat evenwel, gelet op de stukken, dit oor
deel dezerzijds niet kan worden gedeeld; 

dat toch niet is in te zien, waarom de 
historisch gegroeide toestand, dat in de 
dorpsbebouwing boerderijen aanwezig zijn, 
zou moeten worden tegengegaan door het 
weren van een boerderij als · die van deze 
appellant; 

dat met de Inspecteur-Generaal van de 
Volksgezondheid moet worden aangenomen, 
dat deze boerderij juist een verrijking van 
het aspect en een versteviging van het ka
rakter van het boerendorp betekent; 

dat de appellant er in de tweede plaats 
bezwaar tegen maakt, dat de geprojecteerde 
rooilijn dwars door zijn perceel loopt; 

dat ook dit bezwaar gegrond moet worden 
geacht, daar er, gelet op de stukken, niet 
voldoende redenen aanwezig zijn, die het 
beoogde achteruit dwingen van de bebou
wing met behulp van de nieuwe rooilijn 
kunnen rechtvaardigen; 

dat met name een zodanige maatregel 
niet met het oog op het verkeersbelang ge
boden kan zijn, daar dit beter gediend zou 
zijn door het dempen van het zich ter 
plaatse bevindende dode einde van <Ie langs 
de Slotdijk lopende sloot; 

dat het betreffende uitbreidingsplan 
slechts dan voor goedkeuring in aanmer
king kan komen, indien de rooilijn hier sa
menvalt met de reeds bestaande bebouwing 
en des appellants terrein wordt bestemd 
voor landelijke bebouwing; 
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0. dat met de eerder genoemde Inspec
teur-Generaal moet worden aangenomen, 
dat het bezwaar van te ver achteruit ge
brachte, bestaande bebouwing treffende, 
rooilijnen zich algemeen ten aanzien van de 
onderhavige plannen voordoet; 

dat bij een plattelandsbebouwing a ls de 
hierbedoelde afwisselende afstanden van de 
bebouwing tot de weg juist aangewezen 
moeten worden geacht ter verkrijging en 
handhaving van een specifiek landelijk ka
rakter; 

dat, gelet op het vorenstaande, moet wor
den geoordeeld, dat Ged. Staten van Fries
land ten onrechte het besluit van de burge
meester van Rauwerderhem hebben goed
gelteurd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden beslis

sing van Ged. Staten van Friesland, aan 
de plannen van uitbreiding, vastgesteld bij 
h et besluit van de burgemeester van R a u
werderhem van 22 Juni 1944, alsnog goed
keuring te onthouden. 

De Minister van Wederopbouw en Volks
huisvesting is belast enz. 

(A. B .) 

25 Juni 1948. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht 's-Gravenhage. (Amb
tenarenwet 1929 art. 58, le lid). 

Eervol ontslag als schoolarts, zonder 
opgaaf van redenen. Weigering wacht
geld, m et als reden het niet-naleven 
der instructie. Tegen dit laatste besluit 
wordt beroep ing·esteld. 

Het A.G. leidt uit de onderhavige 
situatie af, dat het ontslag niet is ver
leend wegens ongeschiktheid, doch we
gens reorganisatie, zodat wel aan
spraak bestaat op wachtgeld. 

T., wonende te T., klager, 
tegen: 

h et College van B. en W . van M., verweerder. 

Het Ambtenarenger. te 's-Gravenhage: 
Wat de feiten betreft: 
0. dat verweerder het navolgende schrij 

ven dd. 13 Januari 1948 aan klager heeft 
gezonden : 

"In verband met het mondeling door U 
gedaan verzoek om wachtgeld wegens het 
aan U per 1 Januari j.l. verleend ontslag a ls 
schoolarts, delen wij U mede, dat wij geen 
vrijheid kunnen vinden U wachtgeld toe te 
kennen, zulks op grond van het feit, dat het 
schoolbezoek niet h eeft plaats gehad over
eenkomstig Uwe instructie en U gedurende 
tal van jaren ook na herinnering onzerzijds 
geen jaarverslag hebt ingezonden, zoals 
eveneens in Uwe instructie is voorgeschre
ven. 
: Tegen deze beslissing kunt U desgewenst 
beroep aantekenen bij het Ambtenarenge
recht"; 

0. dat klager tijdig tegen voormelde wei
gering beroep heeft ingesteld en op de bij 

zijn daartoe strekkend k laagschrift en ver
beterd klaagschrift aangevoerde gronden 
heeft gevorderd hem wachtgeld toe te ken
nen; 

In rechte: 
0. dat klager het navolgende, op 30 De

cember 1947 gedagtekende besluit van ver
weerder heeft ontvangen: 

"Bij deze delen wij U mede, dat de Raad 
besloot U met ingang van 1 Januari a.s. 
eervol ontslag te verlenen als schoolarts"; 

0. dat klager, zijnde kennelijk a ls school
arts in vaste dienst ambtenaar geweest in 
de zin der Ambtenarenwet 1929 en van het 
Ambtenarenreglement der gemeente M. van 
1 September 1931, niet beroep heeft inge
steld t egen voormeld ontslagbesluit, zodat 
het Gerecht dit besluit niet heeft te toetsen 
als bedoeld in artikel 58, l e lid der Ambte
narenwet 1929, doch als hebbende rechts
kracht tussen partijen, heeft te aanvaar
den; 

0. dat blijkens artikel 34 van voormeld 
Ambtenarenreglement aan de ambtenaar in 
vaste dienst, aan wie eervol ontslag wordt 
verleend wegens opheffing zijner betrek
king of wegens verandering in de inrichting 
van de tak van dienst waarbij hij werkzaam 
is en waardoor zijn werkzaamheden over
bodig zijn geworden een wachtgeld wordt 
toegekend; 

0. dat h et gegeven ontslag, ondanks het 
bepaalde in art. 30, 3e lid van het Ambtena
r enreglement, luidende: 

"Ontslag wordt verleend met opgaaf van 
reder.en", niet behelst de gronden, terwijl 
ook niet bij het geven van het ontslag zijn 
nageleefd de voorschriften in het Ambt ena
renreglement vastgesteld voor het verlenen 
van ongevraagd eervol ontslag a ls s traf; 

0. dat het Gerecht bijgevolg heeft vast te 
stellen, of het klager gegeven ontslag a l dan 
niet is een ontslag, als bedoeld in voormeld 
art. 34; .~ 

0. dat het Gerecht geen aanwijzingen 
heeft, dat het ontslag zou bedoelen te zijn 
een ongevraagd eervol ontslag a ls straf; 

0. dat met toepassing van art . 31, 2e lid, 
sub b, van het gemeentelijk Ambtenaren
reglement aan de ambtenaar ontslag kan 
.worden verleend wegens ongesch iktheid 
voor zijn betrekking, anders dan tengevolge 
van ziels - of lichaamsgebreken; 

0. dienaangaande, dat verweerder, aan 
h etwelk op 15 Maart 1948 door de griffier 
van het Gerecht een afschrift van het 
klaagschrift is toegezonden, heeft overge
legd bij de gedingstuklrnn een tweetal ver
klaringen, gedagtekend 19 Maart 1948 en 22 
Maart 1948 respectievelijk van het hoofd 
der Openbare school en het hoofd der Chris
telijke school, waarbij deze op een schrifte
lijk verzoek van verweerder van 1 7 Maart 
1948 - h etwelk verweerder in strijd met 
art. 73 der Ambtenarenwet 1929 niet heeft 
overgelegd - inlichtingen verstrekken over 
het nakomen van verplichtingen door kla
ger als schoolarts, welke ongunstig -voor 
klager luiden; 

0. dat, wat van deze ten behoeven van 
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het beroep geproduceerde verklaringen ook 
zij, verweerder zelf aan klager op 13 Jan. 
1948 heeft bericht geen vrijheid te kunnen 
vinden hem wachtgeld toe te kennen, zulks 
op grond van het feit, .,dat het schoolbezoek 
niet heeft plaats gehad overeenkomstig 
Uwe instructie en U gedurende tal van ja
ren ook na herinnering onzerzijds geen 
jaarverslag hebt ingezonden, zoals eveneens 
in Uwe instructie is voorgeschreven", waar
uit blijkt, dat bij verweerder wel ontevre
denheid bestond over klagers dienstvervul
ling, doch tevens, dat verweerder de weige
ring om het wachtgeld toe te kennen doet 
steunen op die beweerde laakbare dienst
vervulling en niet op het gegeven ontslag; 

0. dat klager, die een 30-tal jaren als 
schoolarts in dienst der gemeente is ge
weest, ingevolge daartoe strekkend ver
zoek van verweerder van 13 Augustus 1938, 
bereid is gevonden zonder verhoging der 
toen bestaande wedde ook het schooltoe
zicht van de Christelijke school te 0. op 
zich te nemen en sindsdien als zodanig is 
aangewezen; 

0. ten slotte, dat door verweerder met 
ingang van 1 Januari 1948 de schoolartsen
dienst is opgedragen aan een voor het 
district, mede omvattende de gemeente M., 
aangewezen districts-schoolarts, waardoor 
klagers werkzaamheden, zo hij ingaande die 
datum niet was ontslagen, overbodig zou
den zijn geworden; 

0. dat op grond van het vorenstaande en 
het verhandelde ter openbare terechtzitting 
voor het Gerecht vast staat, dat, hoewel bij 
verweerder ontevredenheid bestond over 
klagers dienstvervulling als schoolarts, niet
temin de zich voordoende gelegenheid om 
het schooltoezicht op te dragen aan een 
districts-schoolarts, ·waardoor klagers dien
sten overbodig zouden worden en het school
toezicht op betere wijze zou worden uitge
oefend dan van een plaatselijk geneesheer 
als schoolarts gelijk klager, verwacht kon 
worden, het hoofdmoment vormden van het 
aan klager verleende ontslag, zodat het Ge
recht dat ontslag aanmerkt als een ontslag, 
bedoeld in art. 34 van het Ambtenarenregle
ment der gemeente; 

0. dat dan ook de weigering van verweer
der om kláger wachtgeld toe te kennen op 
de grond, dat klager zijn dienst niet naar 
behoren zou hebben vervuld, geen steun in 
het, de wachtgelden betreffende Hoofdstuk 
XI van het Ambtenarenreglement vindt, zo
dat het aangevallen besluit, houdende de 
weigering om aan klager wachtgeld toe te 
kennen, behoort te worden nietig verklaard 
en verweerder behoort te worden veroor
deeld tot de vaststelling. van wachtgeld voor 
klager met toepassing van de desbetreffen
de bepalingen van voormeld Hoofdstuk XI, 
waarbij het Gerecht opmerkt, dat klager 
weliswaar in dienst der gemeente M. 
slechts f 50 per jaar verdiende, doch in 
een andere .gemeente een hogere wedde ge
no'Ot en naar het Gerecht uit eigen weten
schap bekend is, een pensioengrondslag 
heeft en mitsdien diensttijd heeft in aan-

merking komende voor pensioen en bijgeval 
diensttijd als bedoeld in aTtikel 36 van het 
Ambtenarenreglement der gemeente M.; 

Rech tdoende: 
Verklaart nietig het besluit van verweer

der van 13 Januari 1948; 
Bepaalt, dat verweerder voor klager een 

wachtgeld moet vaststellen met toepassing 
van het bepaalde in Hoofdstuk XI van het 
gemeentelijk Ambtenarenreglement; 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A. B.) 

25 Juni 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Grondwet art. 158; Besluit 
Voorzieningen Wederopbouw F 67 artt. 
13 en 29). 

Onder "moeilijkheden bij de uitvoe
ring van het besluit", als bedoeld bij 
art. 29 zijn geschillen over hèt van 
kracht zijn van het besluit niet · be: 
grepen. 

De bevoegdheid van het College v. 
Alg. Commissarissen tot onteigening 
(art. 13) is niet beperkt tot den tijd; 
dat de Bijzondere Staat van Beleg zou 
duren. . 

Recht op schadeloosstelling in gevál 
van onteigening. 
· De Rechtb. heeft niet art. 14 onver

bindend geoordeeld wegens strijd met 
art. 158 Grondwét, maar aan den in
houd van dit art. een argument onts 
!eend voor haar uitleggi·ng van art. 14". 
Kan in" dezen op art. 158 een beroep 
worden gedaan? 

De gemeente Oirschot, enz., eiseres tot 
cassatie van een op 19 Dec. 1947 tussen 
partijen door de Arr.-Rechtbank te 's-Her
togenbosch gewezen vonnis (1948 No. 214; 
Red.), adv. Mr. J. J. R . Hoogeweegen, 

tegen: 
P. J > van de Wal, te Oirschot, verweerder 
in cassatie, adv. Mr. A. F. Visser van 
IJzendoorn. 

De Hooge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt, dat 

verweerder in cassatie de gemeente Oira 
schot heeft gedagvaard voor de hiervoren 
genoemde rechtbank, daarbij stellénde, dat 
hli sedert 1910 ongestoord als eigenaar heeft 
bezeten dóor te bewerken, te oogsten of aan 
derden te verhuren tegen betaling de onder 
de gemeente Oirschot gelegen percelen, ka
dastraal bekend gemeente Oirschot sectie 
P. nos. 2067, 2143, 2563, 4047 en 4107, dat 
die gemeente omstreeks 20 Aug. 1947, al
thans begin September 1947, hem in zijn 
bezit heeft gestoord, door over die goederen 
als heer en meester te beschikken, met name 
daarop een directiekeet te plaatsen, beton: 
molens en steigerhout te leggen en een weg 
te projecteren, dat de· gemeente voorts het 
bouwen van een 42-tal woningen op die per
celen heeft aanbesteed, en aan hem bij 
schrijven van 27 Augustus 19'17 héeft mede
gedeeld, dat hij moest zorg dragen, dat de 
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eventueel aanwezige gewasi,en op deze 
gronden verwijderd werden, Z<',~at binnen 
een maand nadien met het bouwe:~ op deze 
gronden kon worden begonnen; dat ::ij door 
en tengevolge van deze handelinge.:. en 
voornemens, waaraan een begin van uit
voering reeds is gegeven, in zijn bezit is 
gestoord en te verwachten is, dat deze 
stoornis in omvang zal toenemen en voort
duren; dat de gemeente bij schrijven van 25 
Aug. 1947 hem heeft doen aanzeggen, dat 
het College van Algemene Commissarissen 
voor den Wederopbouw op 20 Aug. 1947 op 
grond van het K . B. van 7 M€'i 1945 F 67 
ten behoeve van het bouwplan 1947 en ten 
name van de gemeente Oirschot de voormel
de aan hem, van de Wal toebehorende per
celen 2057 en 4107 geheel en 2143, 2563 en 
4047 voor een nader aangegeven gedeelte 
had onteigend en de op die onteigening be
trekking hebbend<' stukken ten gemeente
huize ter inzage lagen; dat echter voormeld 
College na de opheffing van den bijzonde
ren staat v. beleg in Nederland, alzo na 4 
Maart 1946, niet meer bevoegd of gerech
_tigd was op grond van het Besluit F 67 tot 
onteigening over te gaan; 

dat van de Wal op grond hiervan heeft ge
vorderd dat het der Rechtbank behage bij 
vonnis: 

1. te verklaren voor recht, dat hij is be
zitter van de hiervoren genoemde percelen; 

2. te verstaan, dat de gemeente door 
voormelde handelingen hem heeft gestoord 
in dat bezit en hem in dat bezit te herstellen 
en te handhaven en mitsdien de gemeente 
te veroordelen, de van hem in bezit genomen 
percelen te ontruimen en te verlaten en ter 
vrije beschikking van hem te stellen, met 
verbod om hem nog verder in zijn bezit van 
die percelen te storen, met bijvorderingen, 
waaronder een tot schadevergoeding; 

dat de gemeente bij antwoord de door van 
de Wal gestelde feiten heeft erkend, maar 
heeft betoogd, dat het voormelde College 
nog bevoegd was om op de in dat besluit 
omschreven wijze te onteigenen; 

dat de Rechtbank bij het bestreden von
nis van de Wal in zijn vorderingen ontvan
kelijk heeft verklaard en die heeft toegewe
zen, na, voor zoveel thans nog van belang 
te hebben overwogen: 

"dat de gemeente bij pleidooi ais derde 
middel van niet-ontvankelijkheid heeft op
geworpen, dat ingevolge art. 29 van ge
noemd Besluit F 67 een burgerlijke rechts
vordering ter zake is uitgesloten, doch de 
Rechtbank ook dit middel verwerpt; 

.,dat toch art. 2;) van genoemd Besluit be
paalt, dat in alle moeilijkheden, welke zich 
bij de uitvoering van dit besluit mochten 
voordoen, wordt voorzien door het College 
~- staande, blijkens een verwijzing naar art. 
12, van deze beslif,singen beroep open op de 
Minister van Waterstaat en Wederopbouw 
-, terwijl rechtsvorderingen tegen deze 
voorzieningen niet worden toegelaten; dat 
èchter onder "moeilijkheden bij de uitvoe
ring van het Bei;luit" niet kunnen worden 
begrepen twistpunten over de vraag, of het 

besluit zelf, althans enige bepalingen daar
van, nog van kracht zijn"; 

en voor wat de zaak ten principale be
treft: 

.,dat in genoemd besluit niet is bepaald, 
dat het slechts voor een zekere termijn van 
kracht zou zijn, of na het intreden van een 
bepaalde gebeurtenis zijn kracht zou verlie
zen, terwijl het besluit evenmin bij een later 
besluit of een latere wetsbepaling is inge
trokken, zodat moet worden aangenomen 
dat dit besluit nog van kracht is, en dus 
ook op 20 Augustus 1947 nog van kracht 
was, tenzij uit de bepalingen van het be
sluit is op te maken, dat het gehele besluit, 
of een of meer bepalingen daarvan, slechts 
een beperkte geldigheidsduur zouden heb
ben; 

.,dat, daargelaten de vraag hoe moet wor
den geoordeeld ten aanzien van andere be
voegdheden, in dit besluit aan het College 
toegekend, naar het oordeel der Rechtbank 
ten aanzien van in art. 13 van het College 
gegeven bevoegdheid om onroerende en roe
cende goederen te onteigenen, moet worden 
aangenomen, dat deze bevoegdheid slechts 
werd verleend voor de tijd waarin het Rijk 
in Europa in bijzondere staat van beleg 
was verklaard; 

.,dat toch in art. 14 is bepaald, dat tot ver
krijging van vergoeding terzake onteigening 
als bedoeld in art. 13 de belanghebbende een 
opgave moet indienen binnen zes maandeu 
nadat de bijzondere staat van beleg is op
geheven, waaruit als bedoeling van de ont
werpen van dit besluit valt af te leiden, dat 
onteigeningen ingevolge art. 13 slechts zou
den - en konden - geschieden wlang het 
Rijk in Europa verkeerde in de bijzondere 
staat van beleg; 

"dat de Rechtbank deze interpretatie te 
eerder meent te moeten aanvaarden, nu 
zulks in overeenstemming is met de grond
wet, bepalende, dat de onteigening ten al
gemene nutte niet kan plaats hebben, dan 
tegen vooraf genoten of vooraf verrekende 
schadeloosstelling, behalve wanneer oorlog, 
oorlogsgevaar, oproer, brand of watersnood 
een onverwijlde inbezitneming vordert; 

.,dat derhalve naar het oordeel der Recht
bank genoemd College onbevoegdelijk tot 
onteigening van bovengemelde goederen is 
overgegaan, en eiser onrechtmatig in het 
bezit daarvan is gestoord, zodat de door 
eiser ingestelde vorderingen voor toewijzing 
vatbaar zijn"; 

dat de gemeente dit vonnis heeft aange
vallen met twee middelen van cassatie, lui
dende: 

I. S. en/of v. t. van de artt. 168 van de 
Grondwet, 20 Wet R. 0., 48 en 69 Rv., 12, 29 
en 30 van het Besluit van 7 Mei 1947 hou
dende voorzieningen betreffende den weder
opbouw van het grondgebied van het Rijk 
in Europa (F 67), verder te noemen het 
Besluit, 

door te beslissen, als hiervoren ten aan
zien van het derde middel van niet-ontvan
kelijkheid is vermeld, 

ten onrechte 
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omdat art. 29 van het Besluit rechtsvorde
ringen bij den gcwonen r echter uitsluit, al
ih:rns omdat art. 29 en art. 12 van het Be-
1Jluit rechtsvorderingen uitsluiten als de 
daarin bedoelde administratieve rechtsgang 
niet is gevolgd, hetgeen niet het geval is, 
terwijl althans het vonnis van de Recht
bank op dit punt niet naar den eis der Wet 
is gemotiveerd, waar de Rechtbank heeft 
nagelaten te onderzoeken of deze behande
ling bij d en Minister heeft plaats gevonden, 
in het bijzonder nu het betreft de vraag of 
enige bepalingen van het Besluit nog van 
kracht zijn; 

II. S. en/of v. t. van de artt. 55, 56, 57, 
124 en 158 van de Grondwet, 20 Wet R. 0., 
48 en 59 Rv., 1, 9, 10, 13, 14 en 16 van het 
bovengenoemde Besluit (F 67) 

door te beslissen als hiervoren vermeld, 
dat de bevoegdheid tot onteigening, aan het 
College in art. 13 van het Besluit gegeven, 
slechts zou zijn gegeven voor den tijd, dat 
h et Rijk in Europa in bijzondere staat van 
beleg verkeerde; 

ten onrechte 
a. omdat art. 13 van het Besluit generlei 

beperking naar tijdsduur inhoudt; 
b. omdat de eerste zinsnede van art. 14 

waarop de Rechtbank haar beperkte uitleg 
van art. 13 doet steunen, aan art. 13 van 
het Besluit niet afdoet, doch het College ge
durende den staat van beleg en zes maan
den daarna alleen ontslaat van zijn plicht 
om eigenaren van- of rechthebbenden op de 
onteigende goederen gelijktijdig met de ont
eigening op te sporen tot het aanbieden van 
schadevergoeding t er zake van de onteige
ningen; en omdat het in ieder geval niet de 
bedoeling is van art. 14 van het Besluit om 
een beperking naar tijdsduur aan te breng~n 
van de in artikel 13 omschreven bevoegd
heid tot onteigening; 

c. omdat de Rechtbank ten onrechte 
steun zoekt in art. 168 van de Grondwet, 
welk artikel ten deze betekenis mist, omdat 
het Besluit (F 67) als noodrecht kracht van 
wet heeft en dus onschendbaar is; 

0. wat h et eerste middel betreft: 
dat de Rechtbanl, terecht onder "moeilijk

heden bij de uitvoering van het besluit" als 
bedoeld 'bij art. 29 van het Besluit F 67 niet 
geschillen over het van kracht zijn van het 
besluit heeft begrepen geacht; 

dat daarmede ook aan de subsidiaire stel
ling, dat de administratieve rechtsgang aan 
de rechtsvordering vooraf had moeten gaan, 
de grond ontvalt, en dan uiteraard ooi< het 
naJaten van een onderzoek omtrent dit punt 
-- daargelaten nog, dat dit punt bij de 
Rechtbank niet ter sprake is gebracht -
de Rechtbanl, niet tot grief kan worden ge
maakt; 

dat het middel derhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

O. wat het tweede middel betreft: 
dat art. 13 van het Besluit F 67 bepaalt, 

dat h et College van Algemene Commissa
rissen voor den Wederopbouw tot onteige
ning van onroerende zaken in het publiek 
belang ten name van een publiekrechtelijk 

lichaam kan overgaan en dat deze onteige
ning geschiedt door aanzegging door of van
wege h et college aan den Burgemeester van 
de gemeente, binnen welke de betreffende 
zaak zich bevindt ; 

dat noch dit, noch enig ander wettelijk 
voorschrift, deze bevoegdheid beperkt tot 
den tijd, dat de bijzondere staat van beleg 
zou duren; 

dat in den brief van 3 Mei 1945, waarbij 
de Nederlandse Ministers te Londen de ont
werpen voor de Koninklijke Besluiten van 
7 Mei 1945 nos. 1 en 2 (F 66 en F 67) ter 
vaststelling aan Hare Majesteit ·de Koningin 
hebben aangeboden, ter toelichting van het 
tweede ontwerp is aangevoerd: ,,De be
voegdheden, welke in het ontwerp aan het 
College worden verleend, zijn in hoofdzaak 
dezelfde als d ie, welke bij de verordening 
"Wederopbouw en Bouwnijverheid" d .d. 12 
December 1944 no. 50 door den Chef van den 
Staf Militair Gezag zijn verleend aan den 
Algemeen Gemachtigde voor den Weder
opbouw. Aangezien te verwachten is, dat 
het College ook na de opheffing van den 
bijzonderen staat van beleg nog geru imen 
tijd zijn taak zal moeten vervullen, menen 
de ondergeteekenden, dat de instelling van 
het College en de vaststelling van de be
voegdheden daarvan behoort te geschieden 
door Uwe Majesteit en niet door het Mili
tair Gezag. ~ hierboven vermelde verorde
ning van den Chef van den Staf Militair 
Gezag zal door dezen worden ingetrokken, 
indien en zoodra de hierbij aangeboden be
sluiten tot stand komen". 

dat uit deze toelichting blijkt, dat bij de 
vaststelling van het Besluit F 67 juist de 
bedoeling heeft voorgezeten °de daarbij aan 
het daarin genoemde college verstrel<te be
voegdheden, geen uitgezonderd, een voort
bestaan ook na de opheffing van den bij
zonderen staat van beleg te verzek eren; 

dat ook in het Besluit zelf - in art. 1. 
derde lid, en art. 3, derde Jid - uitdrukke
lijk is voorzien, dat het bestemd is ook na 
de opheffing van den bijzonderen staat van 
beleg te gelden; 

dat nu wel moet worden toegegeven, dat 
het voorschrift van art. 14, eerste zin, dat 
tot verkrijging van vergoeding ter zake ont
eigening a ls bedoeld in art. 13 de belang
hebbende een opgave moet indienen bij den 
Minister van Waterstaat en van Weder
opbouw binnen zes maanden nadat de bij 
zondere staat van beleg is opgeheven, kwa
lijk past in een regeling, waarbij de aan het 
College toegekende bevoegdheden niet tot 
den duur van den bijzonderen staat van 
beleg zijn beperlü; 

dat echter dat voorschrift in enigszins 
andere bewoordingen ook in de verordening 
Wederopbouw en Bouwnijverheid van den 
Chef van den Staf Militair Gezag voorkwam 
en daaruit klaarblijkelijk is overgenomen 
zonder dat men er zich behoorlijk reken
schap van heeft gegeven, dat de situatie 
door het nieuwe besluit werd gewijzigd; 

dat dit verzuim echter niet van zo door
slaande betekenis kan worden geacht, dat 
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ondanks de duidelijke strekking van het 
Besluit F 67 in anderen zin een zo wezenlijk 
onderdeel van dit besluit tot den duur van 
den bijzonderen staat van beleg zou moe
ten worden beperkt; 

dat dit a lleen anders zou zijn, indien zou 
moeten worden aangenomen, dat het voor
schrift van art. 14 medebrengt, dat voor 
alle op het Besluit F 67 steunende onteige
ningen slechts een opgaaf binnen den in dat 
voorschrift genoemden termijn recht op ver
goeding zou geven, maar zulks niet het ge
val is; 

dat integendeel het Besluit F 67 er zo 
kennelijk van uitgaat, dat de in art. 13 om
schreven onteigening ten algemenen nutte 
overeenkomstig art. 158 der Grondwet tegen 
schadeloosstelling zal geschieden, dat de 
ontwerpers van het besluit zelfs een uit
drukkelijk voorschrift, dat recht op vergoe
ding toekent, daarin overbodig hebben ge
acht, en dan ook aan de bepaling van den 
eersten zin van art. 14 geen verdere strek
king behoeft toe te komen dan dat het daar
in vervatte voorschrift geldt voor de tijdens 
den bijzonderen staat van beleg onderno
men onteigeningen; 

dat derhalve de onderdelen a en b van het 
middel gegrond zijn, en tot cassatie moeten 
leiden; 

dat het onderdeel c feitelijken grondslag 
mist, aangezien de Rechtbank niet art. 14 
onverbindend heeft geoordeeld wegens strijd 
met art. l 58 der Grondwet, maar aan den 
inhoud van dit artikel een a rgument heeft 
ontleend voor haar uitlegging van art. 14; 

dat overigens dit argument van de Recht
bank - al heeft het zijn waarde als uitdruk
king van de gedachte, dat een in zijn waar
borgen voor de onteigenden zo minhnale 
regeling in duur door den (besluit)wetgever 
tot het uiterste behoort te worden beperkt, 
- in zoverre is minder juist, dat voor die 
r egeling op art. 158, derde lid, van de Grond
wet ook niet, zoals de Rechtbank aanneemt, 
voor den tijd van den bijzonderen staat van 
beleg een beroep kan worden gedaan; 

Vernietigt het vonnis van de Arr.-Recht
bank, behalve voor zover daarbij van de 
Wal ontvankelijk in zijn vorderingen is ver
klaard; 

Wijst deze vorderingen af. 
Veroordeelt hem in de kosten van den 

eersten aanleg en van het beroep in cas
satie. ( Salaris f 500). 

Conclusie Proc.-Gen. Mr. Berger: 

Post alia: 
HeL eerste middel, gericht tegen de b<>. 

venvermelde verwerping door de Recht
bank van het door de gemeente voorge
dragen middel van niet-ontvankelijkheid, 
bevat, voorzover gegrond op de bewering, dat 
"art. ~9 en art. 12 Rv. rechtsvorderin gen 
uitsluiten, als de daarin bedoelde administra
tieve rechtsgang niet is gevolgd,hetgeen niet 
het geval is", een -ongeoorloofd novum. Uit 
h,et bestreden vonnis blijkt immers niet, 
dat de gemeente zich voor de Rechtbank 

op het ontbreken van die administratieve 
rechtsgang heeft beroepen, en zulks kao 
als vereisende een onderzoek van feitelijke 
aard, niet met vrucht voor het ,eerst in cas
satie geschieden, terwijl ook de motive
ringsklacht van het middel hierop afstuit, 
daar de Rechtbank niet behoefde te treden 
in een onderzoek omtrent niet gestelde fei
ten. Voor het overige acht ik het middel 
ongegrond, wijl de beslissing der Recht
bank, dat onder "moeilijkheden bij de uit
voering van het Besluit" niet kan worden 
begrepen de vraag, of het besluit zelf dan 
wel enige bepalingen daarvan nog van 
kracht zijn, mij juist voorkomt. Het Col
lege, dat de maatregel tot onteigening 
nam, achtte zich kennelijk daartoe bevoegd 
ter uitvoering van het Desluit, zodat er in 
deze geen sprake is geweest van enige 
moeilijkheid, waarin het College zoude heb
ben voorzien, en toepasselijkheid van art. 
29 van het Besluit derhalve xceds hierom 
was uitgesloten. 

Het tweede middel bestrijdt echter, naar 
mijn mening, terecht, de beslissing der 
Rechtbank omtrent de onbevoegdheid van 
het College. Art. 13 van het Besluit, het
welk aan het College de daarbij bedoelde 
bevoegdheid tot onteigening verleent, houdt 
inderdaad geen enkele beperking naar tijds
duur in, terwijl artikel 14, in zijn eerste 
zinsnede, bepalende, dat tot verkrijging van 
vergoeding terzake onteigening als bedoeld 
in artikel 13 de belanghebbende een opgave 
moet indienen bij de Minister van Water
staat en Wederopbouw binnen zes maan
den nadat de Bijzondere Staat van Beleg 
is opgeheven, m.i. niet noopt tot de daarin 
door de Rechtbank gelezen beperking. 

Blijkens de toelichting op de Koninklijke 
Besluiten van 7 Mei 1945 Staatsbladen Nos. 
F 66 en 67 (uitgave Staatsdrukkerij- en 
Uitgeversbedrijf 's-Gravenhage) verwacht
ten de Ministers, die de ontwerp besluiten 
aan de Koningin ter goedkeuring aanbo
den, dat het College ook na de opheffing 
van de Bijzondere Staat van Beleg nog ge
ruime tijd zijn taak zou moeten vervullen, 
waarom zij dan ook meenden, dat de in
stelling van het College en de vaststelling 
van de bevoegdheden daarvan behoorde te 
geschieden door Hare Majesteit en niet 
door het Militair Gezag. Deze bedoeling, 
dat het College ook na de opheffing van 
de Bijzondere Staat van Beleg zijn taak 
zoude blijven voortzetten, heeft oók uit
drukking gevonden in het Besluit en wel 
in artikel 1, lid 3, waarin wordt bepaald, 
dat een lid der naast het College funge
rende Prioriteitscommissie, zolang de Bij
zondere Staat van Beleg niet is opgehe
ven, wordt aangewezen door het Militair 
Gezag, alsook in art. 3, lid 3, luidende: 
,.Het College bepaalt, na de Prioriteits
commissie te hebben gehoord, welke wer
ken zullen worden uitgevoerd en in welke 
volgorde de uitvoering zal plaats h ebben. 
De 'hierbij te volgen richtlijnen behoeven 
de goedkeuring van den Ministerraad, wel
ke wordt verleend niet dan na overleg met 
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het Militair Gezag, zoolang de Bijzondere 
Staat van Beleg niet is opgeheven." 

Men voelde dus gedurende de Bijzondere 
Staat van Beleg behoefte aan samenwer
king tussen het College en h et Militair Ge
zag en dit kan, dunkt mij, ook verklaren, 
dat men ter zake van onteigeningsvergoe
d ingen in de eerste zinsnede van artikel 14 
van het Besluit aansluiting beeft gezocht 
bij de bepaling van art. 23 van het Besluit 
op de Bijzondere Staat van Beleg (D 60), 
:waarbij met het oog op te vei-lenen vergoe
dingen voor het gebruik, de wijziging, vor
dering of vernietiging van roerende en on
roerende zaken aan belanghebbenden werd 
voorgeschreven een opgave in te dienen 
bij de Mir.istcr van Oorlog binnen zes maan
den, nadat de Bijzondere Staat van Beleg 
is opg-eheven, van welk artikel ten aanzien 
van vergoedingen ter zake de Wederop
bouw Il van de Opperbevelhebber van 
Land- en Zeemacht van 24 Mei 1940 
(Staatsblaá No. 0.552), overeenkomstige 
toepassing ook reeds was voorgeschreven 
in art. 3 van de Verordening Wederopbouw 
€ Il Bouwnijverheid van het Militair Gezag 
van 12 December 1944 No. 50 (Publicatie
blad van h et Militair Gezag 1944 No. 12), 
welke door h et Besluit is ve!"vangen. 

Vermoedelijk heeft dan oolc de bepaling 
van de eerste zinsnede van artikel 14 van 
h et Besluit verband met de dringende nood
zaak om, onmiddellijk na de bevrijding, in 
het belang van een zo spoedig mogelijke 
;wederopbouw, op grote schaal tot onteige
ningen over te gaan van onroerende goe
deren, waarvan bij de toenmaals heersende 
chaotische toestand de eigenaren niet of 
nauwelijks bekend of bereikbaar waren, zo
dat aan een vlotte regeling ten aanzien der 
schadevergoedingen niet viel te denken, 
terwijl na opheffing van de Staat van Be
leg daarin op m eer bevredigende wijze zou
de kunnen worden voorzien. Hoe dit overi
gens zij, in elk geval wil h et mij weinig 
aannemelijk voorkomen, dat, terwijl het 
Besluit e r duidelijk van uitgaat, dat het 
ook na de opheffing van de Bijzondere 
Staat van Beleg van kracht zoude blij
ven, zulks ten aanzien van de daar
bij toegekende onteigeningsbevoegdheid 
van h et College niet h et geval zoude 
zijn. Dit klemt m.i. te meer, waar volgens 
het ook na opheffing van de Bijzondere 
Staat van Beleg ongetwijfeld van kracht 
gebleven, art. 9 van h et Besluit een ieder 
verplicht is de uitvoering van de door het 
College vastgelegde plannen t e gedogen, 
:welke verplichting met name geldt ook 
voor de eigenaren, van de onroerende en 
roerende zaken bij zodanige plannen be
trokken, terwijl de uitvoering van zodanige 
plannen veelal zonder onteigening n iet wel 
mogelijk zal blijken en art. 10 dan ook 
blijkbaar mede met het oog daarop voor
ziet in vergoeding bij belangrijke schade 
door of vanwege het College toe te kennen. 

Ook het beroep van de R echtbank op art. 
158 der Grondwet schijnt mij niet overtui
gend voor haar uitlegging van art. 14 van 

het Besluit. Gedurende de Bijzondere Staat 
van Beleg na de bevrijding bestond er toch 
m.i. geen grond om aan te nemen, dat oor
log, oorlogsgevaar, oproer, brand of waters
nood een onverwijlde inbezitneming van 
onroerende goederen vorderde. Alleen een 
vredeswerk bij uitnemendheid, als de on
verwijlde wederopbouw, waaronder begre
pen h et herstel van het verkeerswezen en 
de drooglegging van onderwaterzettingen, 
kon toen, in het belang van de economische 
en culturele wederopbloei van het land, het 
met spoed t er hand n emen en met vermij
ding van alle nodeloze belemmering voort
zetten van daartoe noodzakelijke maatre
gelen geboden doen zijn zonder dat het 
herstel van de samenwerking tussen Kroon 
en Staten-Generaal kon worden afgewacht. 
Volgens Uw arrest van 30 October 1946 
No. 737 was derhalve de Kroon toen be
voegd tot het uitvaardigen van de door de 
omstandigheden geboden maatregelen van 
wetgeving, terwijl de beslissing, of die ge
bodenheid bestond, een vraag van beleid 
betreft, die niet ter beoordeling van de 
rechter staat en deze aan zodanige maat
regel verbindende kracht slechts zoude mo
gen ontzeggen, voorzover die gebodenbeid 
niet aanwezig kan zijn geweest, h etgeen 
m.i. ten aanzien van de onteigeningsbepa
ling van het Besluit, gezien het daardoor 
te dienen belang, bezwaarlijk ware vol te 
houden. 

De geëerde pleiter voor van de Wal heeft 
nog de vraag opgeworpen, of, bijaldien Uw 
Raad het Besluit mocht u itleggen in de 
hier voorgestane zin, dat de daarbij be
doelde onteigening nog is toegestaan na af
loop van de Bijzondere Staat van Beleg, 
dit voorschrift dan verbindend is, hoewel 
in strijd met de eisen, bij de Grondwet 
voor onteigening gesteld. Die vraag kan 
m .i. bevestigend worden beantwoord, om
dat h et bier betreft een wetgevende maat
regel van noodrecht, waarvan de geldigheid 
door de r echter enkel getoetst kan worden 
aan de vraag, of de gebondenheid daarvan 
aanwezig kan zijn geweest, en dus niet aan 
de Grondwet. Zo meen ik althans Uw voor
meld arrest t e mogen verstaan zodat het 
mij voorkomt, dat de geachte pleiter zich 
tevergeefs beroept op de, in Uw arrest in 
een tussenzin voorkomende, verwerping 
van h et beroep op art. 124, lid 2, der Grond
wet, waarvoor ook reeds de onder h et ar
r est geplaatste belangrijke noot van D. J. 
V. bijzondere aandacht vraagt, zonder ech 
ter, voorzover ik zie, daaraan de gevolg
trekking te ontlenen, dat de bepalingen 
van een noodwet getoetst mogen worden 
aan de Grondwet, h etgeen Uw Raad m.i. 
k ennelijk niet aanneemt, terwijl de Adv.
Generaal, Mr. Rombach, in zijn conclusie 
zelfs uitdrukkelijlc de m ening uitspreekt, 
dat een maatregel van wetgevende aard, 
in een tijdvak als bierbedoeld tot stand ge
komen, niet alleen tegen de wet, maar ook 
tegen de Grondwet kan indruisen. 

Dat de wetgever zich overigens bewust 
is van de wenselijkheid om aan een ver-
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vanging van het Besluit, hetwelk, blijkens 
h et V.V. 2e Kamer begroting dienstjaar 
1948, IX Hoofdstuk A No. 600 en id. begro
ting 1946/47 IX Hoofdstuk A No. 300 tot 
v eel kritiek aanleiding h eeft gegeven , zon
der dat echter' zijn r echtsgeldigheid in twij
fel werd getrokken, zijn aandacht te wjj
den, blijlct uit h et bij de T weede Kamer 
der State n-Generaal ingediende wetsont
werp tot regeling van de W ederopbouw 
van 28 Februari 1948 (zitting 1947/1948 
No. 740). • 

Aangezien h et tweede middel mij der
halve gegrond voorkomt, concludeer ik tot 
vernietiging van h et bestreden vonnis en 
tot ontzegging van de ingestelde vordering, 
met veroordeling va n verweerder in de 
kosten, op de behandeling van deze zaak 
in cassatie gevallen. 

(N. J.) 

f9 Juni 1948. ARREST van den Hoogen 
Raad. (Wegenverkeersreg. art. 4). 

Art. 4, l e lid der W egenverkeersre
geling schrijft voor, dat de aanduidin
gen, gegeven door middel van van 
overheidswege geplaatste verkeerste
k en s e n installaties (bijlage), m oeten 
worden in acht genomen. Genoemde 
bijlage, die m et de Wegenverkeers
r egeling één geheel uitmaakt, geeft 
onder A III een opsomming en om
schrijving van een aantal figuren als 
gebods- en verbodstekens, die overeen
komstig h etgeen on der C in die bijlage 
wordt bepaald op den weg kunnen 
worden aang·ebracht naar afbeeldingen, 
die daarvan onder D dier bijlage wor
den gegeven. Onder • die opsomming, 
omschrijvingen en afbeeldingen komt 
voor fi guur 56, zijnde een verkeerste
k en, h etwelk de maximum-sn elheid 
voor motorrijtuigen in letters en cijfers 
aangeeft. In h et onderhavige geval gaf 
zodanig teken als maximumsnelheid 
aan 25 k.m . per uur. 

Gerequireerde was verplicht die ma
x imumsnelheid in acht te n em en inge
volge bovengenoemd art. 4, l e lid. W el 
is waar bepaalt in de Wegenverkeers
r egeling art. 9 de maximumsnelheid 
binnen de bebouwde kom voor alle m o
torrijtuigen op 40 km. per uur, doch 
dit voorschrift kent aan den bestuur
de r van een motorrijtuig niet h et r echt 
toe om binne n de bebouwde kom m et 
zodanige snelheid t e rijden , ook daar 
waar of dan wanneer over eenkomstig 
m eergenoemd art. 4 door middel van 
van Overheidswege (B. en W.) voor 
een bepaalden weg of bepaald wegge
deelte geplaatste verkeerstekens een 
geringer e maximumsnelheid is aange
duid. 

• Dit ontwerp is inmiddels ingetrokken 
en v ervangen door een nieuw ontwerp 
(zitting 1948/1949 no. 1058 ), dat nog in de 
afdelingen van de Tweede Kamer moet 
worden onderzocht. (Red.) 

Op het ber oep van den 0. v. J . bij de 
Arr.-Rechtbank te Dordrecht, r equirant 
van cassatie tegen een vonnis van die 
R echtba nk van 2 Januari 1948, houdende 
vernietiging in hoger beroep van een von
nis van den Kantonrechter t e Oud-B eijer
land van 7 November 1947, waarbij J. v. P. 
wegens "een bepaling van de Wegenver
k eersregeling overtreden", m et aanhaling 
van de artt. 1, 4, 5 en 42 dier R egeling , van 
h et Besluit van Burgemeester en W ethou" 
ders der gem eente H einenoord van 23 Nov. 
1946, de artt. 1, 2 en 3 van de Uitvoerings
beschikking Wegenverkeer (Nederlandse 
Staatscourant 1941, no. 200), zoals deze is 
gewijzigd bij K. B. van 28 Dec. 1945, en 
van de artt. 23 en 91 Sr., is v eroordeeld tot 
een geldboet e va n tien g ulden , subsidiair 
vijf dagen h echtenis, zijnde bij eerstge 
n oemd vonnis gerequireerde ontslagen van 
alle rechtsvervolging; 

De H ooge Raad, en z. ; 
G ehoord het verslag van den Raadsheer 

R ombach; 
Gelet op het middel van cassatie, door 

den r equirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende : 

S. of v. t. van de artt. 5 en 32 van de 
W egenverkeersregeling, doordat de Recht
bank t en onrechte den verdachte t er zake 
van het hem telastegelegde h eeft ontslagen 
van rechtsvervolg ing op g rond dat h et be
wezenverklaarde niet strafbaar is ; 

Gehoord den Adv.-Generaal Langemeijer, 
namens d en Proc.-Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz.; 

0. dat bij h et bestreden vonnis ten laste 
va n ger eq . is bewezenve rklaard: dat hij op 
of omstreeks 8 October 1947 t e ongeveer 11 
uur 15 minuten t e H einenoord als bestuur
der van een vierwielig motorrijtuig heeft 
gereden over den voor het algemeen ver
keer openstaanden weg, den Oud-Heinen
oordsen weg, binnen de bebouwde kom, m et 
een snelheid van 40 kilometer per uur, 
zulks t erwijl aldaar door middel van van 
Overh eidswege geplaatste t ekens als maxi
mum-snelheid was aangegeven 25 kilome
t er per uur; 

0. dat deze bewezenverklaring steunt op 
een ambtseedig proces-verbaal opgemaakt 
door twee Wachtmeesters der Rijkspolitie 
t e H einenoord, waaruit onder m eer blijkt 
dat de in de bewezenverklaring bedoelde 
t ekens waren borden geplaatst volgens fi
guren 56, waarin h et cijfer 25, genoemd in 
bijlage D van genoemde Verkeersregeling; 

0. dat voormeld onts lag van alle r echts
vervolging blijkens het vonnis berust op 
de volgende gronden: 

dat h et bewezen v erklaarde evenwel niet 
strafbaar is ; 

dat toch ingevolge art. 9 der Wegenver
k eersregeling, gehandhaafd ingevolge art. 
18 met bijbehorende lijst C van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen, de maximumsnel
h eid voor alle motorrijtuigen binnen de be
bouwde kommen 40 K .M. per uur bedraagt, 
welke snelheid blijkens de bewezen verkla
ring de verdachte niet heeft overschreden; 
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da t nu wel door B . en W . der g em eente 
H einenoord blijkens voorschreven proces 
v erbaal voor den Oud-Heinenoordsen w eg 
t e H einenoord, zijnde een weg binnen de 
b ebouwde k om dier gemeente, tussen de 
per celen C 98 en C 235 bij bes!. van 23 No
vember 1946 op g rond van artikel 5 der 
W egen verkeersregeling een maximum snel
heid van 25 K.M. per uur is vastgesteld, 
d och dit besluit naar h et oordeel der R echt
bank niet op bedoeld artikel s t eunt en der
halve v erbindende kracht mist ; 

da t w el bedoeld art. 5 voorschrijft, dat 
door de verkeerspolitie maatreg elen kun
n en worden getroffe n om h et gebruik vitv 
b epaalde wegen t e bepe rken of t e verbie
d en , ind ien de veilig h eid van h et verkee1 
zulks ver eist, van hoedanige maatregelen 
m oet blijke n door h et plaatse n van over 
h eidswege va n daarop betrekking h ebbende 
v erkeerstek ens, doch deze bevoegdheid niet 
m edebrengt, dat de v erkeerspolitie voor be
paalde w egen of gedeelten van wegen een 
van h et voorschrift van art. 9 der W egen
v erkeersregeling afwijkende maximum 
snelheid zou kunnen voorschrijven; 

dat t och voormeld art. 5 (hoewel alge
m een gest eld) na der is uitgewerkt in de 
,,Uitvoeringsbeschikking W egenve rkeer'' 
dd. 14 Oct. 1941, zoals gewijzig d gehand
haafd bij K. B. van 28 D ec. 1945, no. F 
330; 

dat nu die uitvoe ringsbeschikking in a rt. 
3 de bevoegdheid r egelt van een drietal o r
ganen in verba nd m et het bepaalde b ij 
art. 5 der W egenverkeersregeling m et be 
trekking tot : 

1. geslot enverklaring van w egen; 2. h et 
vaststellen van a een stopv erbod, b een 
parkeerverbod, c een inhaalv erbod, d een 
doorrijverbod, doch dit art. 3 die organen 
geen bevoegdheid geeft t o t het vas tstellen 
va n a n dere m a ximum snelheden dan voor
geschreven in a rt. 9 der W egenverkeers
r egeling ; 

dat met na m e uit de bevoegdheid der be
doelde organen om wegen geslo t en t e ve r
kla ren of tijdelijk gesloten te verkla ren 
niet valt af t e leiden , da t hun a fo rtiori ook 
zou toekom en de bevoegdheid om de max i
mum -snelheid van h et ve rkeer over die 
wegen te beperken, daar - naar h et oor
deel der Rechtbank - de bevoegdheid va n 
die organ en om w egen (zij h et ook tijde
lijk) geslo ten te verkla r en een uitwerking 
is van de in a rt. 5 der W egenve rkeer s r ege
ling n eergelegde m ogelijkheid h et gebrui
k en van een weg absoluut t e verbieden , n 
de bevoegdheid tot het vaststellen der hie r
boven sub a , b, c en d vermelde verboden 
een limita tieve u itwerking is van de in dat 
artikel n eer gelegde mogelijkheid to t bepe r 
king van da t gebruik; 

da t het er dan ook voor gehouden m oet 
worden dat een bevoegdheid to t h et voor
schrijven va n afwijkende maximum snel
h eden aan bedoelde organ en niet toek omt 
en derha lve onde r de maatregelen, bedoeld 
in a rt. 5 de r W egenverkeersregeling , niet 
is begr epen h et vaststellen van va n art. 9 
d er W egenverkeersregeling afwijkende 

maximum snelheden ; 
0. dat als gevolg van een en a nder , nu 

h et t en laste gelegde en bewezen verklaar
de feit ook niet bij enige a n dere wetsbepa
ling is strafbaar gesteld, de verd. dient 
t e worden ontslagen van alle r echtsvervol
ging; 

0. naa r aanleiding va n h et middel en 
ambtshalve, da t art. 4, l e lid der W egen
verkeersregeling voorschrijft dat de aan
duidingen, gegeven door middel van van 
Overheidswege geplaatste ve rkeers t ek ens 
en ins talla ties (bijlage) m oeten worden in 
a cht genomen ; 

0. da t genoemde bijlage, die m et de We
genverkeersregeling één geh eel uitmaakt, 
onder A III a ls gebods - en verbodstekens 
een aan tal fig uren opsomt en omschrijft, 
die over eenkoms tig h etgeen onder C in die 
bijlage wordt bepaald op den weg kunnen 
worden aangebracht naar afbeeldingen, die 
daarva n onder D d ier bijlage worden gege
ven; 

0. dat on de r die opsomming , omschrij
vingen en afbeeldingen voorkomt figuur 56, 
zijnde een v erkeers tek en, h etwelk de maxi
mumsn elheid voor m ot orrijtuigen in letters 
en cijfers aangeeft ; 

0. da t blijkens voormelde bewezenverkla
ring de R echtbank van oordeel is geweest 
dat op den daarin genoemden weg van 
overheidswege zoda nige verkeers t ek ens wa
r en geplaatst a ls m a ximum s nelheid aang e
v ende 25 kilometer per uur; 

0. dat aan gerequireerde bij art. 4, l e lid 
der W egenverkeers r egeling de verplichting 
wa s opgelegd deze maximum snelheid in 
acht t e n em en; 

0. dat wel is waar in de W egenverkeers
r egeling, on der de "algem en e bepa lingen 
voor h et verl<eer m et voertuigen", artikel 
9 de maximum sn elheid binnen de bebouw
de k om voor a lle m ot orrijtuigen bepaalt op 
40 kilom et er per uur, doch dit voorschrift 
aan den bestuurder van een m otorrijtuig 
niet h et r echt toekent om binnen de be
bouwde kom met zoda n ige snelheid t e rij
den ook daar waar of da n wanneer ov er
eenkomstig genoem d a r t ikel 4 door middel 
va n va n Overheidswege voor een bepaal
den weg of bepaald weggedeelte geplaatste 
verkeerstekens een geringere m a ximum
snelheid is aangedu id; 

0. mitsdien da t h et bewezenverklaarde 
fe it een over t r eding oplevert va n genoem
de Gebodsbepaling , waartegen s traf is be
dreigd bij a rtikel 42, l e lid der W egenver
keer s r ege!ing ; 

0 . dat h et beroepen vonnis niet in stand 
kan blijven , voorzover daarbij verklaard is 
da t dit feit niet is een s trafbaar feit en 
verdachte d ien tengevolge va n a lle r echts
vervolging is ontslagen ; 

V ernietigt dit vonn is in zoverre en r echt
doende t en principale krachtens art. 105 
R. O.; 

V erklaart dat h et bewezenverklaarde op
levert : ,,een bepaling va n de W egenver
k eersregeling ove rtred en", strafbaar gesteld 
bij artikel 42 dier R egeling ; 

Verklaart d en ger equireerde s trafbaar, 
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zijnde van het t egendeel niet gebleken ; 
Veroordeelt hem met toepassing van 

voornoemde wettelijke bepalingen en van 
art. 23 Sr. in een geldboete van tien gul
den, bij niet betaling en verbaal te vervan
gen door vijf dagen hechtenis, zijnde deze 
straffen in overeenstemming ·m et den ernst 
der overtreding; 

Verwerpt h et beroep voor al het overige. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Gen. Langemeijer, die om
trent h et middel h et volgende opmerkt: 

Ver schil van mening omtrent de hier aan 
de orde gestelde vraag komt mij zeer be
grijpelijk voor. Enerzijds pleit voor de op
vatting der Rechtbank, dat de U itvoerings
beschikking Wegenverkeer in de artt. 3-6 
en 8-10 zorgvuldig de bevoegde autoritei
ten voor het geven van bepaalde verkeers
regelingen aangeeft, zodat het daarbij zeer 
s lecht zou passen, dat ook de bevoegdheid 
zou bestaan om ander e regelingen te geven, 
waarbij dan echter in h et vage zou zijn ge
laten, aan welk overheidsorgaan die be
voegdheid toekomt. 

Hier staat echter t egenover, dat de aan
gehaalde voorschriften weliswaar minutieus 
zijn voor de regelingen, die z.ij noemen, 
maar toch kennelijk niet r ekening houden 
m et alle regelingen, die mogen worden ge
geven. Immers in de bijlage bij de Wegen
verkeersreg·eling vind ik blijkens de daar 
beschr even verkeerstekens minstgenomen 
nog de volgende verkeersregelingen a ls 
mogelijk voorzien: verbod om links of 
rechts af te slaan (figuren 68 en 69), gebod 
om stil te houden alvorens de hoofdweg op 
te rijden (fig. 73) en .... .. maximum snel-
h eid (fig. 56). Niet zonder belang is oolc, 
dat genoemde figuur 56 in de Bijlage h et 
cijfer 30 bevat, dus een lager cijfer dan de 
40 (K.M. p. u .), die in de r edenering van 
de Rechtbank de laagste maximumsnelheid 
zou zijn volgens de Wegenve rkeersregeling 
(art. 9), m et welke Wegenverlceersregeling 
genoemde bijlage één geheel uitmaal<t. Deze 
laatste bijzonderheden geven voor mij de 
doorslag t e n gunste van de m ening van de 
H eer requirant tot cassatie. Slechts is het 
in de eerste plaats geschonden voorschrift 
m.i. artikel 4 van de Wegenverkeersrege
ling, waarop in deze gedachtengang het 
vaststellen van een maximumsnelheid 
rechtstreeks stenn t . 

Ik merk nog op, dat t elastegelegd en be
wezenverklaard is, dat de borden waren 
geplaatst "va n overheidswege" zonder na
dere aanduiding. Ik meen, dat deze woor
d en aldus mogen worden uitgelegd, dat 
vaststaat, dat de plaatsing is geschied door 
een overheidsorgaan, dat, is mijn betoog 
van zoeven juist, daartoe bij het zwijgen 
vàn de U itvoeringsbeschikking mag worden 
bevoegd geacht. 

Ik m een, dat al hetgeen ik hiervoor be
toog de in overeenstemming is met de be
slissingen door Uw Raad gegeven bij Uw 
arrest van 20 April 1948 inzake A. L. [N. J. 
1948, no. 341, Red.] (N. J.) 

29 Juni 1948. ARREST van den Hoogen. 
Raad. (Distributiereg.besch. 1945; Tex
tielprod.besch. 1943 I, art. 1). 

De rechter over de feiten, die op 28 
Nov. 1947 uitspraak deed, paste daarbij 
terecht de Distributieregelingsbeschik
king 1945 toe, welke op dat tijdstip 
gold, en hield uiteraard nog niet r eke
ning met de Distributieregelingsbe
schikking 1947, welke eerst op 20 Dec. 
1947, dus een later tijdstip, in werking 
is getreden. De cassatierechte r mag bij 
zijn toetsing, of de rechter over de 
f eiten m et juistheid op die feiten wet 
heeft toegepast, met een dergelijke ver
andering in de wetgeving ook niet meer 
r ek ening houden. 

Naar a lgemeen hedendaags eder
lands spraakgebruik doelt h et woord 
"textielpunten" op de in art. 1 der 
'.rextielproductenbeschikking 1943 no. 1 
omschreven "bonnen der textielkaart", 
welke bonnen krachtens art. 3 dier be
schikking recht geven op h et in ont
vangst nemen van nader aan te wijzen 
in distributie gebrachte goederen. 

H et Hof kon, ongeacht het gebruik 
van h et toegevoegde woord "coupures", 
bewezen verklaren, dat req. voorhan
den had "een g-root aantal textielpun
t en (coupures)", en dit gelijkstellen 
met "distributiebescheiden in den zin 
van art. 1 der Distributiebeschikking 
1945". 

Op het beroep van P.D. v.d. H., r equirant 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te Amsterdam van 28 November 
1947, waarbij in hoger beroep, met vernieti 
ging van een mondeling vonnis van den Bij
zonderen Politierechter bij de Arr.-Recht
bank te Amsterdam van 13 D ecember 1946, 
requirant wegens "een krachtens de Distri
butiewet 1939 vastgesteld voorschrift opzet
telijk niet nakomen", met aanhaling van de 
artt. 18 dier wet, 8 der Distributiereg.besch. 
1945, 10 en 91 Sr. en 1 van het Besluit be
rechting economische delicten, is veroor
deeld tot een gevangenisstraf voor den tijd 
van zes maanden; Gepleit door Mr. S. van 
Oven, advocaat te 's-Gravenhage. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den r equira nt voorgesteld bij pleidooi en lui
dende: 

I . ,.S., althans v. t . van de artt. 5 E 135, 
350, 351, 352, 358, 359, 415, 422 en 423 Sv., 
57 van de Grondwet, 

door het bewezen verklaarde strafbaar te 
oordeelen, hoewel de Distributiereg.besch. 
1945, Staatscourant 1945 No. 92, bij de 
Distributiereg.besch. 1947 (art. 11) verval
len is verklaard;" 

II. .,S., althans v. t. van de genoemde 
artikelen, omdat het onbevoegd voorhanden 
hebben a lleen strafbaar is ten aanzien van 
distributiebescheiden in den zin van art. 8 
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van de Distributrereg.besch. 1945 en daar
onder niet vallen coupures;" 

Gehoord den Adv.-Gen. Langemeijer, na
m ens den Proc.-Gen. , in zijn conclusie, 
strekkende tot enz.; 

0. dat het Hof, met qualificatie _en straf
oplegging a ls voormeld, h eeft bewezen ver
klaard dat requirant "in of omstreeks de 
maand Juli 1946 te Amsterdam opzettelijk 
in strijd met het krachtens de Distributie 
wet 1939 vastgestelde voorschrift van art. 8 
lid 2 der Distributiereg.besch. 1945, distri
butiebescheiden in den zin van art. 1 dier 
beschikking, te weten een groot aantal tex 
tielpunten (coupures) onbevoegd voorhan 
den heeft gehad"; 

dat middel I, de strafbaarheid van h et 
bewezen verklaarde betwistend op grond, 
dat de Distributiereg.besch. 1945 bij de 
Distributiereg.besch. 1947 is vervallen ver
klaard, moet falen; 

dat toch de rechter over de feiten, die op 
28 November 1947 uitspraak deed, daarbij 
t erecht de Distributiereg.besch. 1945 toe
paste, welke op dat tijdstip gold, en uiter
aard nog niet rekening hield met de Distri
butier eg.besch. 1947, welke eerst op 20 De
cember 1947, dus een later tijdstip, in wer
king is getreden, en dat dan de cassatie 
r echter bij zijn toetsing, of de rechter over 
de feiten m et juistheid op die feiten de wet 
toegepast h eeft, m et een dergelijlrn eerst na 
de uitspraak van dien rechter over de feiten 
ingetred en verandering in de wetgeving ook 
niet m eer rekening houden mag; 

dat ook middel II niet kan slagen; 
dat toch volgens het bestreden arrest a. 

door requirant voor het Hof is verklaard, 
dat hij duizenden "textielpunten in den 
vorm van coupures" voorhanden had, en b. 
blijkens een ambtsedig proces-verbaal van 
28 Augustus 1946 aan verbalisanten is ver
klaard door van W., dat hij duizenden " tex
tielpunten in den vorm van coupures" heeft 
gekocht en aan requirant gegev en, en door 
D., dat hij duizenden "textielpunten in cou
pures" voor requirant heeft verkocht; 

dat naar a lgemeen h edendaags Neder
lands spraakgebruik het woord "textiel
punten" doelt op de in art. 1 der Textiel
distributiebeschikking 1943 no. 1 omschre
·ven "bonnen der t extielkaart", welke bon
nen krachtens art. 3 dier beschikking recht 
geven op het in ontvangst nemen van nader 
aan te wijzen in distributie gebrachte goe
deren ; 

dat derha lve h et Hof, ongeacht het ge
bruik van het toegevoegde woord "coupu
res", kon bewezen verklaren, dat requirant 
voorhanden had "een groot aantal t extiel
punten (coupures)", en dit, in zijn hierboven 
volledig vermelde bewezenverklaring, kon 
gelijkstellen met "distributiebescheiden in 
den zin van art. 1 dier beschikking" (nl. de 
Distributiereg.besch . 1945), waarvan het on
bevoegd voorhanden hebben in art. 8 dier 
beschikking verboden was; 

Verwerpt het beroep. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv.-Gen. Lang·emeijer, die echter t .a .v . 
het eerste middel had betoogd: 
Middel I komt mij ongegrond voor. Immers, 

aangenomen al, dat men hier zou mogen 
spreken van verandering van wetgeving in 
de zin van een gewijzigd oordeel van de 
wetgever over de strafwaardigheid, dan nog 
zou art. 8 van de Distributiereg.besch. 1945 
in verhouding tot het overeenlwmstige 
voorschrift van de Distributiereg.besch. 
1947 (Ned. Stct. 1947, No. 246) de gunstigste 
bepaling zijn. De eerste immers stelt alleen 
strafbaar het onbevoegd voorhanden heb
ben, de laatste het voorhanden h ebben ten
zij de rechtmatigheid daarvan blijkt. 

(N. J.) 

30 Ju-ni 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Woningwet art. 36). 

Zolang niet tot uitvoering van het 
uitbreidingsplan wordt overgegaan, 
worden appellanten door dat plan niet 
benadeeld, terwijl, als inderdaad tot het 
bouwen van woningen op hun gronden 
zal worden overgegaan, een r edelijke 
schadeloosstelling aan hen gewaar
borgd is, daar hun de eigendom dezer 
gronden slechts door aankoop of ont
eigening ontnomen kan worden. 

Daar een weg, op de bij het besluit 
van Ged. Staten behorende kaart aan
geduid, slechts zal worden aangelegd 
wanneer de r est van h et plan is uit
gevoerd, levert goedkeuring van het 
plan geen beletsel op om de vraag, of 
deze weg wellicht gemist kan worden, 
te gelegenertijd bij een herziening van 
h et plan aan de orde te stellen. 

'l'en onrechte is niet in h et plan aan
gegeven dat een bepaalde weg aan bei
de zijden zal moeten worden bebouwd, 
doch er is geen reden hierom goed
keuring aan h et p lan te onthouden, 
aangezien alle gelegenheid bestaat het 
plan op dit punt te h er zien. 

In naam van Hare Majesteit Wilheln~inn, 
enz. _; 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld door 
de erven van S. G. van der Pol, te Beunin
gen, tegen het besluit van Ged. Staten van 
Gelderland van 6 Aug. 1947, No. 256, hou
dende goedkeuring van de plannen tot her
ziening van de plannen van uitbreiding in 
onderdelen voor de dorpen Weurt en Beu
ningen, behorende tot de gemeente Beunin
gen, met bijbehorende bebouwingsvoor
schriften; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
24 Maart 1948, No. 298 en 9 Juni 1948, No. 
298/146; 

Op de voordracht van de Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 23 
Juni 1948, No. 64172/PBR, Afdeling Juri
dische Zaken; 

O. dat Ged. Staten van de provincie Gel-
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derland bij hun evenvermeld besluit, met 
ongegrondverklaring van het beroep van 
de erven van wijlen S. G. van der Pol te 
B uningen en van enige anderen, onder 
meer goedkeuring hebben verleend aan de 
plannen tot herziening van de plannen van 
uitbreiding in onderdelen voor de dorpen 
W urt en Beuning·en, behorende tot de ge
m eente Beuningen, met de daarbij beho
rende b bouwingsvoorschriften ;. 

dat Ged. Staten voornoemd hierbij, wat h et 
beroep van de erven Van der Pol aangaat, 
hebben overwogen, dat aan de daarin ge
uite bezwaren tegen het onderhavige uit
breidingsplan niet kan worden tegemoet
gekomen zonder het belang ener stedebouw
kundig verantwoorde ontwikkeling van het 
dorp Beuningen ernstig te schaden; dat 
voorts in dit bezwaarschrift tot uiting ko
men b zwaren wegens de nadelen, welke 
betrokkenen zouden lijden tengevolge van 
de eventueel uit het plan voortvloeiende 
onttrekking van hun gronden aan de hui
dige bestemming; dat deze bezwaren niet 
opgaan, omdat de huidige bestemming \lier 
gronden gehandhaafd kan blijven, zolang 
niet de gemeente door koop of onteigening 
de eigendom daarvan verwerft, in welk ge
val schadeloosstelling wordt gegeven; 

dat tegen dit besluit de weduwe C. van 
der Pol-Koedam en de overige erven van 
S. G. van der Pol in beroep zijn gekomen, 
in hoofdzaak aanvoerende, dat de bedoelde 
percelen gedeeltelijk boomgaard zijn met 
veelal jonge bomen, terwijl het andere deel 
weiland is, hetwelk zeer geschikt is voor 
vruchtbomenbeplanting; dat het hier dus 
zeer goede en hoge grond betreft; dat het 
in strijd is met het algemeen belang, dat 
deze zeer goede en derhalve dure grond, 
waarvan de opbrengst voor de voedselvoor
ziening van groot gewicht is, wordt aange
wezen om bebouwd te worden met arbeiders
woningen; dat in de gemeente Beuningen 
zek r wel andere goedkopere en even ge
schikte grond te vinden is voor een derge
lijke bebouwing; dat zij, appellanten, niet 
kunnen inzien, waarom dit complex wordt 
aangewezen voor deze bebouwing; dat het 
wegennet in de gemeente Beuningen onge
veer 40 km is; dat het hun onnodig voor
komt, dat dit wegennet nog verder wordt 
uitgebreid, daar aan de bestaande wegen 
nog ruimte te over is voor het plaatsen van 
arbeiderswoningen; dat huns inziens de 
exploitatie van de bedoelde terreinen niet 
mogelijk zal zijn in verband met de dure 
grond; dat verder huns inziens confessio
nele verschillen aan de keuze van deze ter
reinen niet vreemd zijn; dat zij in hun ver
mogen ernstig worden getroffen bij even
tuele onteigening hunner percelen; dat zij 
gezam olijk over ongeveer 7 ha weiland 
be chikken; dat bij eventuele onteigening 
hun weiland-complex aanzienlijk zal wor
den ingekrompen, hetgeen voor hen, appel
lanten, die een veestapel van ongeveer 17 
stuks hebben, uitgezonderd de paarden, 
zeer nadelig is; dat het in verband met h et 
grote tekort aan landbouwgrond duidelijk 

is, dat een dergelijk verlies van grond niet 
door een schadeloosstelling kan worden 
goedgemaakt; dat het in de bedoeling ligt, 
dat een hunner, J. I. van der Pol, bij een 
eventuele scheiding en deling der nalaten
schap onder meer de percelen sectie B Nos. 
1131 en Ü28 erft; dat deze dan, tezamen 
met h etgeen hij thans reeds privé bezit, een 
bedrijf van ongeveer 8 ha zal kunnen h eb
ben; dat, wanneer hem dit gedeelte zou 
worden ontnomen, hij een niet-levensvat
baar bedrijf heeft; 

0. dat uit de ingewonnen ambtsberichten 
is gebleken, dat herziening van de plannen 
van uitbreiding van de gemeente Beuningen 
voor de dorpen Weurt en Beuningen uit 
stedebouwkundig oogpunt noodzakelijk is; 

dat de appellanten weliswaar aanvoeren, 
dat andere goedkopere gronden eerder voor 
bebouwing in aanmerking komen dan de 
percelen, welke thans in het herziene plan 
van uitbreiding voor het dorp Beuningen 
zijn opgenomen, doch dat zij in gebreke zijn 
gebleven zulke gronden aan te wijzen, ter
wijl op grond van de stukken veeleer moet 
worden aangenomen, dat door deze herzie
ning zoveel mogelijk getracht wordt waar
devolle cultuw·grond te ontzien; 

dat de appellanten, zolang niet tot uit
voering van het uitbreidingsplan wordt 
overgegaan, niet door dat plan worden be
nadeeld, terwijl, als inderdaad tot het bou
wen van woningen op hun gronden zal wor
den overgegaan, een redelijke schadeloos
stelling aan hen gewaarborgd is, daar hun 
de eigendom dezer gronden slechts door 
aankoop of door onteigening ontnomen kan 
worden; 

dat verder uit het medegedeelde ter open
bare vergadering van de Afdeling van de 
Raad van State voor de Geschillen van Be
stuur, waarin over deze zaak verslag werd 
uitgebracht, is gebleken, dat de weg, welke 
op de kaart, behorende bij het besluit van 
Ged. Staten der provincie Gelderland d.d. 
6 Augustus 1947 No. 256, is aangeduid met 
het cijfer VI, eerst zal worden aangelegd, 
wanneer de rest van het plan is uitgevoerd, 
zodat de goedkeuring van het plan geen 
beletsel oplevert om de vraag, of deze weg 
wellicht gemist kan worden, te gelegener
tijd, bij een herziening van het plan aan de 
orde te stellen; 

dat de aan de zuidzijde van het plan in 
Oost-Westelijke richting geprojecteerde 
weg aan beide zijden zal moeten worden 
bebouwd, h etgeen ten onrechte niet in het 
plan is aangegeven, doch dat r geen reden 
is hierom goedkeurin ~ aan het plan te ont
houden, aangezien alle gelegenheid bestaat 
het plan op dit punt nog tijdig te herzien; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Wederopbouw en Volks

huisvesting is belast enz. 
(A. B.) 
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1 Juli 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13). 

Nadat de Raad afwijzend had be
schikt op een verzoek om steun inge
volge art. 13 en dit besluit kracht van 
eindbeslissing had verkregen, heeft bij 
op een opnieuw ingediende aanvrage 
van appellant van gelijke inhoud als de 
vorige wederom een afwijzende be
schikking genomen. De Raad had op 
de herhaalde aanvrage slechts een be
slissing t en principale mogen nemen, 
indien mocht zijn gebleken van nieuwe 
of veranderde omstandigheden, welke 
h et terugkomen op de eerder genomen 
beslissing zouden rechtvaardigen, het
g·een niet het geval was. Ged. Staten 
hadden derhalve, ·met vernietiging van 
het tweede raadsbesluit, appellant in 
zijn ·aanvrage niet-ontvankelijk moe
ten verklaren en niet, zoals zij deden, 
de niet-ontvankelijkverklaring moeten 
uitspr eken niet handhaving van dat 
raadsbesluit. 

In naani van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.~· 

Wij .JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door P. Vermeulen te Leiderdorp tegen h et 
bsluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 13 Januari 1948, No. 465, hou
dende niet-ontvankelijkverklaring van de 
appellant in zijn beroep t egen het besluit 
van de raad der gemeente Leiderdorp van 
7 Juni 1947, waarbij hem vergoeding van 
de kosten van vervoer van zijn leerplich
tige kinderen naar de Kooiparkschool, Ge
reformeerde school voor gewoon lager on
derwijs, Driftstraat 19 te Leiden, is gewei
gerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 .Juni 1948, no. 558; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Knusten en Wetenschappen van 
24 Juni 1948, No. 40.262, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat, nadat de raad der gemeente Lei
derdorp bij zijn besluit van 7 Juni 1947 af
wijzend had beschikt op een verzoek van 
P. Vermeulen om steun uit de gemeentekas 
ter tegemoetkoming ingevolge artikel 13 
der Lager-Onderwijswet 1920 in de ver
voerskosten, verbonden aan het bezoeken 
van de bijzondere lagere school aan de 
Driftstraat 19 te Leiden door zijn bij h em 
wonende kinderen Frank en Arie Vermeu
len door genoemde Vermeulen met betrek
king tot deze aangelegenh eid beroep bij Ge
deputeerde Staten van Zuid-Holland is in
gesteld; 

dat Gedeputeerde Staten voornoemd bij 
hun besluit van 13 Januari 1948, no. 465, 
met handhaving van het bestreden raads
besluit, deze appellant niet-ontvankelijk 
h ebben verklaard in zijn beroep; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij hebben 
overwogen, dat 's raads afwijzende beslis
sing steunt op de overweging, dat de af-

L . 1948 

, stand van de woning van de desbetreffen
de kinderen naar de Kooiparkschool te Lei
den blijft beneden de 4 km-grens, gesteld bij 
artikel 13 van de Lager-Onderwijswet 1920; 
dat de appellant hiertegen aanvoert, dat 
vlak bij zijn woning een wegwijzer staat, 
welke tot aan Leiden 4 km aangeeft, waar
na zijn kinderen nog verder moeten lopen; 
dat de raad der gemeente Leiderdorp op 15 
November 1946 op een overeenkomstig ver
zoek van de appellant dd. 17 October 1946 
op dezelfde grond reeds een beslissing van 
gelijke strekking heeft genomen; dat de 
appellant tegen het raadsbesluit van 15 
November 1946, hoewel daarop bij dat be
sluit zijn aandacht werd gevestigd, geen be
roep heeft ingesteld; dat hij de beroeps
termijn, welke hij ongebruikt heeft laten 
verstrijken, niet kan h eropenen, door een 
nieuw besluit van de raad over dezelfde 
aangelegenheid onder gelijk gebleven om
standigheden uit te lokken en daartegen 
vervolgens in beroep te gaan; 

dat de appellant derhalve in zijn beroep 
niet-ontvankelijk dient te worden ver
klaard; 

dat tegen het besluit van Gedeputeerde 
Staten P. V ermeulen in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat het hem onmogelijk is de 
r eiskosten van f 6 per m aand, per kind, te 
betalen; 

0. dat de raad der gemeente L eiderdorp 
bij zijn besluit van 15 November 1946 af
wijzend had beschikt op het verzoek van 
P. Vermeulen om steun uit de gem eentekas 
ter tegemoetkoming ingevolge artikel 13 
der Lager-Onderwijswet 1920 in de ver
voerskosten, verbonden aan het bezoeken 
van de bijzondere lagere school aan de 
Driftstraat 19 te Leiden door zijn bij hem 
inwonende kinderen F. en A. Vermeulen; 

dat, toen de gemeenteraad op 7 Juni 1947 
wederom een beslissing nam op een door 
de appellant op 13 Mei 1947 opnieuw inge
diende aanvrage om een tegemoetkoming 
a ls de tevoren vermelde te mogen ontvan
gen , h et eerder vermelde raadsbesluit 
kracht van eindbeslissing had verkregen, 
doordat daartegen geen beroep bij Gedepu
teerde Staten was ingesteld; 

dat derhalve de gemeenteraad op deze 
h erhaalde aanvrage slechts dan een beslis
sing ten principale had mogen n emen, in
dien mocht zijn gebleken van nieuwe of 
veranderde omstandigheden, welke het te
rugkomen op de eerder genomen beslissing 
zouden rechtvaardigen; 

dat dit niet h et geval is geweest; 
dat Gedeputeerde Staten, met vernieti

g ing van het raadsbesluit van 7 Juni 1947, 
de appellant in zijn tot de raad gerichte 
aanvrage niet-ontvankelijk hadden behoren 
t e verklaren; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Gedeputeerde Staten en van het 
besluit van de raad der gemeente L eiderdorp 
van 7 Juni 1947, de appellant alsnog niet
ontvankelijk te verklaren in zijn tot de raad 

15 
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der gemeente Leiderdorp gerichte aanvrage 
om steun uit de gemeentekas ter tegemoet
koming ingevolge artikel 13 der Lager-On
derwijswet 1920 in de vervoerskosten, ver
bonden aan het bezoeken van de bijzondere 
lagere school aan de Driftstraat 19 te Lei
den door zijn leerplichtige kinderen. 

De Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is belast, enz. 

(A. B.) 

1 Juli 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72). 

Vervanging van kachelverwarming 
door een centrale verwarming is aan 
te merken als een verandering van in
richting. Door inwilliging van het ver
zoek zullen de "normale eisen" worden 
overschreden, zulks in verband met de 
grootte, van het gebouw, dat behalve 
de nevenruimten 9 leslokalen en_ 1 
spreekkamer bevat, en met de omstan
digheid, dat de bestaande verwarmings
installatie blijkbaar in zodanige staat 
verkeert, dat thans geen nieuwe voor
ziening moet worden getroffen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Rooms-Katholiek Kerkbestuur van 
de parochie van de H.H. Apostelen Petrus en 
Paulus te Leidschendam als bestuur der 
school voor gewoon lager onderwijs, aldaar, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 26 Januari 1948, No. 
367, houdende ongegrondverklaring van het 
beroep van de appellant tegen het besluit 
van de raad der gemeente Leidschendam 
van 27 Maart 1947, waarbij op het verzoek 
om medewerking voor het beschikbaar stel
len van de benodigde gelden voor het aan
brengen van een centrale verwarmings
installatie in het gebouw der Rooms-Katho
lieke jongensschool, aldaar, afwijzend is be
schikt; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Juni 1948, No. 577; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
24 Juni 1948, No. 40.570, Afdeling Lager On
derwijs; 

0. dat de raad der gemeente Leidschen
dam bij zijn besluit van 27 Maart 1947, No. 
943, afwijzend heeft beschikt op het verzoek 
van het Rooms-Katholiek Parochiaal Kerk

' en Schoolbestuur van de H.H. Apostelen 
Petrus en Paulus te Leidsch·endarn van 8 
Januari 1947, om ingevolge artikel 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 medewerking te 
verlenen voor de aanleg van een centrale 
verwarmingsinsta\latie voor h et scpoolge
bouw Damiaan 38, ter vervanging va,n de 
thans aanwezige' kachelverwarming; 

dat, nadat het schoolbestuur tegen dit 
besluit bij Gedeputeerde Staten bèroep had 

, 
aangetekend, dit college bij zijn bovenver
meld besluit het beroep ongegrond heeft 
verklaard op de overwegingen, dat vervan
ging van kachelverwarming door centra le 
verwarming is aan te merken als een ver
andering van inrichting, waarvoor de no
dige gelden overeenkomstig art. 72 der La
ger-Onderwijswet 1920 kunnen worden aan
gevraagd; dat ingevolge artikel 75, 2e lid , 
der wet de van de gemeenteraad gevraagde 
medewerking moet morden geweigerd, in
dien door inwilliging van de aanvraag, om 
de nodige gelden te ontvangen voor de be
oogde verandering van inrichting van het 
schoolgebouw, de normale eisen, aan het ge
ven van lager onderwijs te stellen, zouden 
worden overschreden; dat het desbetref
fende schoolgebouw in 1915 is gesticbt en 
dus reeds meer dan 30 jaren door middel 
van kachels is verwarmd; dat er zich geen 
omstandigheden hebben voorgedaan, als 
gevolg waarvan de aanleg van centrale ver
warming thans urgent is geworden; dat, 
gezien deze feiten, met het rijksschooltoe
zicht moet worden aangenomen, dat de aan
leg van centrale verwarming in dit géval, 
waarmede volgens globale raming f 18.000 
is gemoeid, onder de huidige omstandighe
dén van financiële zorgen en materialen
schaarste niet verantwoord is t e achten en 
dat de aanvraag derhalve de normale eisen 
aan het geven van lager onderwijs te stel
len overschrijdt; dat mitsdien de raad der 
gemeente Leidschendam de aanvraag van 
het appellerend schoolbestuur terecht heeft 
afgewezen ; · 

dat de appellant van dit besluit in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat het schoolge
bouw, waarin hij voornemens is een cen
trale verwarmingsinstallatie aan te leggen, 
uit negen klaslokalen, een spreekkamer en 
nevenruimte bestaat; dat de verwarming 
van een gebouw van deze omvang door mid
del van centrale verwarming ook thans nog 
algemeen als een normale voorziening be
schouwd wordt; dat immers kachelverwar
ming op zich genomen reeds minder hygië
nisch is dan centrale verwarming en daarbij 
de gangen en nevenruimten onverwarmd 
moeten blijven, hetgeen bij vorst het risico 
schept van bevriezen der waterleiding, maar 
in ·een groot gebouw bovendien het invon
veniënt meebrengt, dat de verzorging meer 
arbeid -vraagt hetgeen te meer klemt, nu 
het in de huidige omstandigheden uiterst 
moeilijk is vanwege het gebrek aan perso
neel over voldoende werkkrachten de be
schikking te krijgen; dat de verzorging der 
kachels in het bovenbedoelde gebouw bij ge
breke van werkkrachten zelfs geruime tijd 
aan het onderwijzend personeel der school 
overgelaten is moeten worden; dat de voor
delen van centrale verwarming zo in het oog 
springen, dat ook nog in de huidige omstan
digheden de aanleg van centrale verwar
ming in gebouwen van de omvang als het 
onderhavige voortgang vindt, zelfs a l be
dragen de kosten val;l de aanleg meer dan 
die van aanschaffing van kachels en al ge
biedt de materialenpositie tot zuinigheid; 
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dat in verband met dit laatste echter niet 
mag voorbij gezien worden, dat de kosten 
van het kolenverbruik bij centrale verwar
ming de onderhoudskosten van de installa
tie, de kosten van het schoonmaken van het 
gebouw en de voor het personeel, belast met 
de verzorging der verwarming, te maken 
kosten geringer zijn dan die kosten bij 
kachelverwarming, en ook de gemeente 
daardoor gebaat is; dat overigens, zelfs al 
zouden de jaarlijkse kosten van centrale 
verwarming iets hoger zijn dan die van 
kachelverwarming, dit nadeel alleszins op
weegt tegen de grote voordelen, welke met 
centrale verwarming verkregen worden; 
dat voorts de materialenschaarste door Ge
deputeerde Staten buiten beschouwing had 
moeten gelaten zijn; dat immers de vraag, 
of de huidige materialenpositie de aanleg 
van centrale verwarming toelaat, niet staat 
ter beantwoording van Gedeputeerde Sta
ten maar van de met de toewijzing van de 
materialen belaste organisatie; dat Gede
puteerde Staten slechts hadden moeten na
gaan, of de aanleg van een centrale ver
warmingsinstallatie in het schoolgebouw op 
zich genomen, in verband met de eisen, wel
ke aan de inrichting van een dergelijk ge
bouw gesteld moeten worden, de normale 
eise,n, aan het geven van lager onderwijs te 
steilen, overschrijdt, hetgeen hij meent niet 
het geval te zijn; dat hij er hier ook op 
moge wijzen, dat Ged. Staten in het afge
lopen jaar in beroep verschillende malen 
aan gemeenteraden medewerking voor de 
aanleg van centrale verwarming opgelegd 
hebben, onder andere bij bun beslissing van 
12 Augustus 1947, daarmede op zijn minst te 
kennen gevende, dat het tekort aan geld
middelen en de huidige materialenschaarste 
a lleen geen voldoende grond kunnen zijn om 
van de-aanleg van centrale verwarming af 
te zie,n, daar deze toch ook in die gevallen 
aanwezig waren; dat het onderhavige 
schQolgebouw wel reeds in 1915 gesticht is, 
doch dat het nadien is uitgebreid en zich 
nog in een uitstekende staat bevindt, zodat 
de aanleg van een centrale verwarmings
installatie ook in verband met de nog te 
verwachten levensduur van het gebouw 
alleszins verantwoord is; dat dit gebouw 
inderdaad reeds meer dan 30 jaren door 
middel van kachels is verwarmd ; dat op 
deze omstandigheid echter moeilijk een be
roep kan gedaan worden om de aanleg van 
centrale verwarming af te wijzen, da.ar al
dus de invoering van elke verbetering on
mogelijk gemaakt zou kunnen worden; dat 
zij ten hoogste bewijst, dat de aanleg van 
centrale verwarming tot nu toe niet u rgent 
geweest is, maar niet, dat deze aanleg de 
normale eisen overschrijdt; dat de Lager
Onderwijswet 1920 niet eist, dat de voorzie
ning, waartoè medewerking gevraagd wordt, 
urgent is, maar slechts, dat de normale 
eisen niet overschreden worden; dat bij van 
oordeel is, dat deze eisen in het onderhavige 
geval niet worden overschreden; 

0. dat met Ged. Sta.ten moet worden ge
oordeeld, .dat de vervanging van de kachel-

verwarming door een centrale verwarming 
in het schoolgebouw van de appellant is aan 
te merken als een verandering van inrich
ting. waarvoor de nodige gelden overeen
komstig art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 kunnen worden aangevraagd; 

dat in verband met de grootte van het 
gebouw, dat blijkens de stukken behalve de 
nevenruimten 9 leslokalen en 1 spreekka
mer bevat, en met de omstandigheid, dat 
de bestaande verwarmingsinstallatie blijl,
baar in zodanige staat verkeert, dat thans 
geen nieuwe voorziening moet worden ge
troffen, met de gemeenteraad en Ged. Staten 
moet worden geoordeeld, dat door de inwilli
ging van het verzoek om medewerking de 
normale eisen, aan het geven van lager on
derwijs te stellen, zouden worden over
schreden; 

dat hieraan niet afdoet hetgeen door de 
a.ppella.n t is aangevoerd; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

1 Juli 1948. KONI rKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 19.) 

T erecht hebben Ged. Sta.ten geoor
deeld, dat instandhouding van de on
derhavige o. 1. school niet wordt gevor
derd, nu deze school, die in 1943 werd 
bezocht door 28 leerlingen, in 1944 door 
evacuatie is gesloten en sindsdien nog 
niet is h eropend, inmiddels met een 
naburige gemeente een regeling ex art. 
19 ·vierde lid is aangegaan en een aan
tal kinderen op een naburige bijzon
dere school is geplaatst. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, enz. ; 
Beschil<kende op het beroep, ingesteld 

door de Raad der gemeente Elkerzee tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland van 
28 November 1947, No. 2954/214, 3e Afdeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van de raad der gemeente Elkerzee 
van 10 Januari 1947, houdende de verkla
ring, dat de instandhouding van de open
bare lagere school te Elkerzee ingevolge 
art. 19 der Lager-Onderwijswet 1920 wordt 
gevorderd ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 
2 Juni 1948, No. 557; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Juni 1948, No. 40.260, afdeling Lager 
Onderwijs; 

O. dat bij besluit van de raad der ge
meente Elkerzee van 10 J anuari 1947 is 
verklaard, dat de instandhouding van de 
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openbare lagere school in deze gemeente 
wordt gevorderd; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat de openbare lagere school over 1943 en 
voorheen en ook over 1944, 1945 en 1946 
minder dan vijftig leerlingen telde; dat de 
instandhouding van deze school naar het 
oordeel van de raad wordt gevorderd, om
dat de ouders der leerlingen openbaar on
derwijs verlangen en met de gemeente Dui
vendijke een regeling is getroffen omtrent 
toelating van leerlingen uit die gemeente 
tot de openbare lagere school te Elkerzee; 
dat reeds voor 1943, maar ook voor 1944, 
1945 en 1946 is beslist door Ged. Staten van 
Zeeland, dat instandhouding van de open
bare lagere school wordt gevorderd; 

dat Ged. Staten van Zeeland aan dit 
raadsbesluit bij bovenvermeld besluit hun 
goedkeuring hebben onthouding en hebben 
beslist, dat de instandhouding van de school 
ingevolge art. 19 der Lager-Onderwijswet 
1920 wordt g evorderd; 

dat de appellant hiervan in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat het bier de enige 
openbare school met één leerkracht in deze 
gemeente betreft, welke na de bevrijding 
door de pro-Duitse houding van het school
hoofd niet door leerlingen is bezocht; dat 
het hoofd met ingang van 16 September 
1946 eervol is ontslagen door de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen; dat door bijkomende omstandigheden, 
te weten gebrek aan geschikte sollicitanten 
en het ontbreken van een woongelegenheid, 
voorlopig nog niet in de vacature van hoofd
onderwijzer is kunnen voorzien; dat der
halve voorlopig bij raadsbesluit van 23 April 
194 7 met de gemeente Ellemeet een gemeen
schappelijke regeling ex art. 19, 4e lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920 is aangegaan be
treffende de toelating van kinderen op de 
openbare lagere school aldaar; dat blijkens 
de laatste opgaaf van een commissie, ge
vormd uit de ouders voor 27 leerplichtige 
kinderen, openbaar onderwijs te Elkerzee 
wordt verlangd, hoewel te verwachten is, 
dat dit aantal niet hoger dan 20 zal zijn; 
dat bij eventuele opheffing der school het 
niet meer mogelijk zal zijn deze ooit weer 
te openen wegens het ontbreken van het 
voorgeschreven aantal kinderen; dat de 
moeilijkheden, welke thans het voortzetten 
van het onderwijs beletten, niet van blij
vende aard worden geacht, zodat de school 
volgens 's Raads oordeel dient te worden 
in stand gehouden; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
openbare lagere school in de gemeente El
kerzee, welke in 1943 werd bezocht door 28 
leerlingen, in 1944 wegens evacuatie is ge
sloten en s indsdien in verband met verschil
lende moeilijkheden, inzonderheid ten aan
zien van de personeelsvoorziening, nog niet 
is heropend; 

dat inmiddels met de gemeente Ellemeet 
een gemeenschappelijke regeling, als be
doeld in art. 19, vierde lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, is aangegaan, welke op 1 Mei 
1947 in werking is getreden, zodat nu een 

deel der kinderen de op een afstand van 
ruim 2 km gelegen openbare school te Elle 
meet bezoekt, terwijl de overige kinderen 
op de bijzondere school te Scharendijke zijn 
geplaatst; 

dat onder deze omstandigheden Ged. Sta
t en van Zeeland terecht hebben geoordeeld, 
dat de instandhouding van de openbare la
gere school te Elkerzee ingevolge voormeld 
art. 19 niet wordt gevorderd; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

2 Juli 1948. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht Groningen. (Ambtena
renwet 1929 art. 1; Comptabiliteitswet 
art. 14). 

Terugvordering van een, door een 
daartoe niet bevoegd orgaan, toegekende 
gratificatie door het tot die toekenning 
bevoegde orgaan (i.c. de minister van 
Verkeer en Waterstaat) kan niet wor
den aangevochten op een der gronden, 
genoemd in art. 58, le lid, der A.W. '29. 

P. J. Beekman, wonende te Leeuwarden, 
klager, 

tegen: 
de Minister van Verkeer en Waterstaat, te 
's-Gravenbage, verweerder. 

He~ Ambtenarengerecht: 
Post alia: 
In rechte: 
0 . dat het Gerecht het schrijven van ver

weerder aan klager dd. 5 Januari 1948, dat 
een antwoord was op een schrijven van kla
ger aan verweerder dd. 9 December 1947, 
verstaat zoals ook klager dat schrijven heeft 
mogen en in redelijkheid h eeft moeten ver
staan, namelijk aldus dat verweerder daar
bij klager niet slechts in kennis heeft ge
steld van zijn besluit om een door klager 
t erzake van verrichte taxaties uit 's Rijks 
kas genoten vergoeding van f 926.16 terug 
te vorderen, maar ook van zijn besluit om 
te weigeren, het reeds op klagers bezoldi
ging ingehouden bedrag alsnog aan klager 
te doen uitbetalen en de verdere inhouding 
op klagers bezoldiging te doen staken, gelijk 
klager bij zijn schrijven dd. 9 December 
1947 bad verzocht; 

0. dat, daargelaten de vraag of klager 
niet destijds in beroep bad kunnen komen 
tegen een besluit van de Directeur-Generaal 
van het Verkeer strekkende tot terugvorde
ring van meerbedoelde vergoeding, verweer
ders besluit tot terugvordering in ieder ge
val moet worden aangemerkt als een zelf
standig besluit, waartegen klager in beroep 
kon komen zonder dat zijn beroep reeds on
gegrond zou moeten worden verklaard op de 
enkele overweging, dat bij het bestreden be-
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sluit slechts was besloten niet terug te ko
men op een eerder genomen besluit, nu het 
besluit van verweerder strekte tot vervan
ging van een besluit van een andere autori
teit, wiens bevoegdheid om te besluiten tot 
terugvordering op goede gronden kon wor
den betwist, zodat ooJ< niet kan worden ge
zegd, dat het thans bestreden besluit er toe 
strekte klager in fraudem legis alsnog een 
nieuwe beroepstermijn te gunnen; 

0. voorts dat de beantwoording van de 
vraag· of verweerder gerechtigd was te be
sluiten tot terugvordering van de vergoe
ding. door klager genoten in verband met 
het na de bevrijding gedurende enige maan
den verrichten van taxaties van motorrijtui
gen, daarvan afhankelijk is of die vergoe
ding door klager is genoten overeenkom
stig te dier zake geldende algemeen verbin
dende voorschriften; 

0. te dien aanzien dat het Gerecht op 
grond van de gedingstukken en het verhan
delde ter terechtzitting niet anders kan aan
nemen dan dat klager die vergoeding bij 
wijze van gratificatie is toegekend door een 
ander orgaan dan verweerder en zonder 
diens medewerking of machtiging, hetgeen 
betekent, dat hem die vergoeding is toege
kend door een niet daartoe bevoegd orgaan, 
zijnde ingevolge het bepaalde bij artikel 14 
der Comptabiliteitswet (1927 S. 259) alleen 
verweerder bevoegd over de voor het ver
lenen van gratificaties aan ambtenaren als 
klager bij een begrotingswet toegestane 
geldsommen te bP.,;chikken; 

0. dat klager derhalve, toen hij uit 's Rijks 
kas meerbedoelde vergoeding verkreeg met 
voorbijgaan van de ter zake toepasselijke 
algemeen verbindende voorschriften daar
mee zonder rechtsgrond is bevoordeeld, on
gegrond is verrijkt, en verweerder als be
heerder van het betrokken begrotingshoofd
stuk gerechtigd was die vergoeding van kla
ger · terug te vorderen; 

0. dat klagers beroep tegen het besluit 
van verweerder tot terugvordering van de 
door klager genoten vergoeding derhalve is 
ongegrond, zijnde dat besluit niet in strijd 
met enig toepasselijk a lgemeen verbindend 
voorschrift en hebbende verweerder daarbij 
niet kennelijk een ander gebruik van zijn 
bevoegdheid gemaakt dan tot de doeleinden, 
waarvoor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat ook voor zover verweerder heeft 
besloten te weigeren, het reeds op klagers 
bezoldiging ingehouden bedrag a lsnog te 
doen uitbetalen aan klager, verweerder 
daarmee niet feitelijk of rechtens in strijd 
is gekomen met enig toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift, nu die inhouding 
heeft plaats gevonden ingevolge besluiten 
van vroegere datum van een andere autori
teit dan verweerder en generlei algemeer.. 
verbindend voorschrift verweerder ver
plichtte die besluiten van die andere autori
teit buiten effekt te stellen; 

dat ook niet kan worden gezegd dat ver
weerder door zijn weigering om dat te doen 
van zijn bevoegdheid kennelijk een ander 
gebruik heeft gemaakt dan tot de doelein-

den, waarvoor die bevoegdheid is gegeven, 
nu als gevolg van de plaats gehad hebbende 

· inhouding slechts gelden in 's Rijks kas zijn 
gebleven tot een bedrag, kleiner dan het be
drag, tot terugbetaling waarvan verweerder 
klager terecht gehouden heeft geacht, en 
nu klager zelf heeft nagelaten tegen de be
sluiten van de Directeur-Generaal van het 
Verkeer tot inhouding op klagers bezoldi
ging of tegen die inhouding zelve in beroep 
te komen; 

0. ten slotte dat verweerder ook door zijn 
besluit om te weigeren de verdere inhouding 
op klagers bezoldiging te doen staken geen 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift heeft geschonden noch ook van zijn 
bevoegdheid lrnnnelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven, nu klager 
blijkens het hiervoren overwogene gehouden 
is tot terugbetaling der door hem genoten 
vergoeding en verdere inhouding niet zal 
plaats vinden op een andere voet dan de wet 
toelaat; 

0 . dat het beroep van klager derhalve 
ongegrond is; 

Rechtdoende: 
Verklaart het beroep ongegrond. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A. B.) 

3 Juli 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Vleeskeuringswet art. 22). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een wijziging der 
vleeskeuringsverordening strekkend tot 
het niet van toepassing verklaren van 
de voorschriften betreffend het slach
ten of doen slachten voor zoveel be
treft varkens, schapen en geiten, die 
niet gestorven of in nood gedood zijn, 
en waarvan het vlees bestemd is of 
gebezigd wordt uitsluitend voor het 
huiselijlc gebruik van de bewoners van 
het perceel, waar het dier geslacht 
wordt. Overwogen wordt dat in de on
derhavige gemeente in zeer vele geval
len het slachten aan huis in onnygië
nische ruimten zou geschieden, terwijl 
bovendien ten gevolge van onvoldoende 
toetreding van daglicht de keuring niet 
op behoorlijke wijze zou kunnen plaats 
hebben, terwijl voorts bij huisslach
tingen volgens het stelsel der gewij
zigde verordening het vlees na de keu
ring van dezelfde stempelmerken voor
zien zou zijn als het vlees van goed
gekeurde bedrijfsslachtingen, zodat het 
ondanks de dienaangaande geldende 
verbodsbepalingen steeds mogelijk zou 
zijn, dat het eerstbedoeld vlees niet 
slechts zou worden gebezigd voor hui
selijk gebruik doch ook in de handel 
zou gebracht worden. Bovendien maakt 
het beperkt aantal met de keuring be
laste ambtenaren het gewenst, dat deze 
keuringen gecentraliseerd worden bij 
een aantal daarvoor aangewezen en 
voor dat doel ingerichte slag·erijen. 
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In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA,enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Alphen a/d Rijn, 
tegen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Zuid-Holland van 21/30 October 1947, 
B. No. 31803/60, 4e Afdeling, G.S. No. 371, 
houdende weigering van de ,goedkeuring 
van een besluit van de raad van 11 Juli 1947, 
strekkende tot wijziging van de Vleeskeu
ringsverordening op het stuk van centrali
satie van huisslachtingen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Juni 1948, no. 562; 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Zaken van 26 Juni 1948, no. 652 E, 
Afdeling Volksgezondheid; 

0. dat de raad der gemeente Alphen a/d 
Rijn in zijn vergadering van 11 Juni 1947 
heeft vastgesteld een verordening tot wij
ziging van de verordening op de keurings
dienst voor vee en vlees in de gemeente Al
phen a/d Rijn (gemeenteblad No. 121-1942), 
waarbij aan artikel 31 der verordening een 
2e lid werd toegevoegd, luidende: 

,,2. Het in lid 1, sub b, bepaalde ten aan
zien van het slachten of doen slachten van 
slachtdieren is niet van toepassing voor zo
veel betreft varkens, schapen en geiten, die 
niet gestorven of in nood gedood zijn, en 
:waarvan het vlees bestemd is of gebezigd 
wordt uitsluitend voor het huiselijk gebruik 
:van de bewoners van het perceel, waar het 
dier geslacht wordt"; 

dat Gedep. Staten van Zuid-Holland 
bij hun voormeld besluit aan genoemde ver
ordening hun goedkeuring hebben onthou
den, hierbij in hoofdzaak overwegende, dat 
zij aan een overeenkoms.tig besluit van de 
raad der gemeente Alphen a/d Rijn d.d. 8 
October 1946 bij hun besluit van 18/19 Fe
bruari 1947, B. No. 37494/93 1946 (4e Afde
ling), G.S. No. 85/1, goedkeuring onthielden, 
onder meer op grond van het formele be
zwaar, dat niet was voldaan aan het be
paalde bij artikel 4, tweede lid, van de bij 
besluit van de Commissaris der provincie 
Zuid-Holland, ter waarneming van hun taak 
op 16 December 1941 goedgekeurde gemeen
schappelijke regeling ter uitvoering van de 
Vleeskeuringswet in de keuringskring Al
phen a/d Rijn, luidende: ,,De Raden der 
kringgemeenten worden, voordat de Raad 
der centrale gemeente de verordening op de 
keuringsdienst voor zijn gemeente vaststelt 
of wijzigt, daaromtrent gehoord"; dat ten 
aanzien van het thans ter goedkeuring 
voorgelegde besluit d.d. 11 Juli 1947 wel aan 
bedoelde verplichting is voldaan en afschrif
ten zijn oyergelegd van de berichten van 
alle kringgemeenten; dat de raden zich met 
de voorgenomen wijziging der verordening 
kunnen verenigen; dat echter aan het voor
noemde overeenkomstige besluit d.d. 8 Oct. 
1946 mede goedkeuring werd onthouden op 
grond van de volgende materiële bezwaren: 
,,dat slachtingen in inrichtingen, die vol
doen aan de eisen, krachtens artikel 19 der 

wet gesteld, uit hygiënische overwegingen 
verre te prefereren zijn boven slachtingen 
aan huis, a lwaar ooi, de keuring bezwaar
lijker is en minder waarborg bestaat voor 
vernietiging en destructie van afgekeurde 
organen en delen; dat, indien het gewenst 
geacht wordt de mogelijkheid te scheppen 
de voornoemde· slachtdieren thuis te slach
ten a lleen voor huiselijk gebruik van de be
woners van het perceel, waar dieren ge
slacht worden, dit doel zou kunnen worden 
bereikt door het verkrijgen van een onthef
fing als bedoeld in artikel 6a, van de Vlees
keuringswet (Staatsblad 1919, no. 524), 
waardoor de dieren voor en na h et slachten 
niet aan keuring worden onderworpen; dat 
in het stelsel der verordening deze keuring 
wel zou kunnen worden vereist, met het ge
volg, dat het vlees vrij in de handel zou 
kunnen worden gebracht en, hoewel ver
kregen onder ongunstiger hygiënische om
standigheden, dan alsdan volkomen gelijk
waardig zou zijn aan vlees, dat door slach
ten aan de volgens art. 19 der wet gestelde 
eisen voldoende. inrichtingen is verkregen 
onder bezwarende bedrijfseconom. omstan
digheden; dat aldus zowel h et hygiënische 
belang, als het economische belang zou wor
den geschaad; dat voorts de voorgenömen 
toelating van slachtingen aan huis zou 
noodzaken tot aanstelling van meer keu
ringspersoneel, waarvan - afgezien van 
de financiële bezwaren, welke hiertegen 
zouden kunnen worden aangevoerd - te 
vrezen is, dat uitbreiding van· dit personeel 
wegens algemeen gebrek daaraan niet vol
doende mogelijk zal zijn"; dat, de hier aan
gehaalde materiële bezwaren ook gelden ten 
aanzien van het thans ter goedkeuring 
voorgelegde besluit; dat, wat betreft het 
Jaatstaangehaalde bezwaar blijkens voor
noemd rapport van de Véterinair Inspecteur 
van de Volksgezondheid ook thans het keu
ringspersoneel nog zeer schaars is en de 
aanwas hiervan juist voldoende zal zijn voor 
de uitbreiding van het personeel van die 
vleeskeuringsdiensten , waar in het aan
staande seizoen de huisslachtingen voor het 
eerst zullen worden gekeurd, zodat bij h et 
loslaten der centralisatie in de kring Al
phen a/d Rijn de daardoor nodige perso
neelsuitbreiding niet te verkrijgen zal zijn 
anders dan ten koste van de personeels
voorziening van andere diensten; dat daar
door het tempo, waarin de huisslachtingen 
in deze en andere provincies onder keur 
kunnen worden gebracht, aanmerkelijk zou 
worden vertraagd, tot schade van de Volks
gezondheid; dat op grond van een en ander 
de in de gemeente Alphen a/d Rijn bestaan
de centralisatie van zogenaamde huisslach
tingen in wettelijk goedgekeurde slacht
plaatsen dient te worden gehandhaafd en 
dat het loslaten van deze centralisatie op 
hygiënisch gebied een stap achteruit zou 
zijn; 

dat tegen dit besluit van Gedeputeerde 
Staten de raad der gemeente Alphen a/d 
Rijn in beroep is gekomen, voornamelijk 
aanvoerende, dat deze verordening is vast-
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gesteld n aar aa leiding van daartoe strek
kende verzoeken van enkele boerenbonden; 
dat de verordening werd vastgesteld zonder 
hoofdelijke stemming, terwijl geen der leden 
wenste te worden aangemerkt als te h ebben 
tegengestemd, weshalve het besluit werd 
genomen met algemene stemmen; dat ge
meld besluit ingevolge artikel 22 der Vlees
keuringswet onderworpen zijnde aan de 

· goedk euring door de Gedeputeerde Staten 
der provincie Zuid-Holland, deze goedk eu
ring niet mocht verwerven; blijkens h et be
sluit van dit college d.d. 21/30 October 1947, 
B. No. 31803/60, ( 4e Afdeling), C.S. No. 371, 
door h em ontvangen op 1 Nove mber 1947; 

dat hij tot staving van zijn standpunt 
daartoe het volgende aanvoert; dat de drie 
betrokken standsorganisaties aanvoeren, 
dat het laten verrichten van de huisslach
ting bij de slagers aanleiding ka n geven tot 
minder prettige ervaringen; dat hij dit mo
tief t en volle onderschrijft; dat hij in dit 
verband mede verwijst naar hetgeen het lid 
der Tweede Kamer, de heer Van der Weij
den, ter zake opmerkte in de vergadering 
van 4 December 1946, namelijk ;,dat de huis
slachters geen enkele controle hebben, dat 
zij hun gewicht en h et vlees van hun eigen 
varken terug krijgen; dat controle hierop 
onmogelijk is, omdat m en nu eenmaal niet 
kan toestaan, dat 20 à 30 mensen zich in de 
slagerij ophouden en wie het nog wel pro
beert op duidelijke wijze te kennen wordt 
gegeven, dat men op zijn aanwezigheid geen 
prijs stelt; tdat de huisslachters de ene dag 
het vark en moeten brengen en h et vlees de 
andere dag kunnen halen en maar af moe 
t en wachten, wat zij terugontvangen;" dat 
de landbouw- en veehoudersbedrijven in 
deze tijd over het a lgemeen voldoen aan ho
ge eisen van hyg iëne, h etgeen met name 
geldt voor de veehoudersbedrijven, waarin 
boter en kaas worden bereid; dat de vér
onderstelling niet overdreven is, dat h et 
vlljes. pij slachting aan huis vaak zindelij
ker en m eer hygiënisch behandeld wordt 
dan bij slachting in een slagerij, vanwaar 
het na h et slachten, over veelal vrij grote 
afstand vervoerd moet worden, welk ver
voer meermalen noodgedwongen moet 
plaats vinden in een niet al te zindelijke 
wagen; . dat deze bezwaren geh eel onder
vangen worden bij het slachten aan huis, 
omdat men daar onmiddellijk de nodige 
hulpmiddelen bij de band heeft om het op 
zindelijke en hygiënische wijze te bewaren 
tot h et gereed is voor verdere bewerking; 
dat ook d e keuring aan l)uis stellig geen 
bezwaar oplevert, daar toch, mocht de keu
ring een enkele maal misschien niet bij dag
licht kunnen plaats vinden, de meeste boer
derijen tha ns wel voorzien zijn van elec
trische verlichting, en, mocht deze nog ont
breken, dan zeer zeker dit euvel ondervan
gen wordt door electrische zaklantaarns 
van voldoende sterlüe, waarover het keu
ringspersoneel voor die gevallen de beschik
king dient te hebben; dat ook het motief 
van minder waarborg voor vernietiging en 
destructie van afgekeurde organen en delen 

bezwaarlijk opgaat, daar toch juist bij huis
slachtingen deze organen en delen en ver
der afval onmiddellijk ter plaatse onbruik
baar kunnen worden gemaakt en begraven, 
t erwijl deze organen en delen in de periode 
der huisslachtingen bij de slagers vaak in 
ongewest grote hoeveelheden kortere of lan
gere tijd moeten bewaard worden tot ze ter 
destructie worden afgehaald; dat h et voorts 
met betrekking tot de hygiënische zijde van 
de zaak wel enigszins vreemd aandoet, dat 
uitsluitend h et slachten en eventueel in 
tweeën delen in een goedgekeurde slacht
plaats moet geschieden; dat de vraag op
komt, of h et bij die verdere bewerking niet 
juist-nog meer aankomt op een zo hygië
nisch mogelijke behandeling dan bij de be
werking van doden, slachten en eventueel 
afhakken; dat overigens nog is op te mer
k en, dat, indien · inderdaad algemeen de 
overtuiging zou leven, dat tegen het slach
ten thuis bij de "huisslachters ernstige en 
zwaarwichtige bezwaren bestaan, deze ma
terie landelijk gelijk geregeld diende te zijn; 
dat, nu de Vleeskeuringswet er van uit gaat 
- zie memorie van toelichting bij de wet 
van 18 Mei 1922, staatsblad 305, tot opne
ming van artikel 6a - dat het instituut van 
huisslachtingen wordt erkend, er ook waar
borgen dienen te zijn, dat hiervan in die 
plattelandsdelen van ons land waar dit van 
oudsher gebruik is geweest , ook inderdaad 
gebruik kan worden gemaakt en zulks te
meer,. waar dit - gelijk hier door alle be
langhebbende en de gem eentebesturen una
niem wordt gewenst; dat hij, met betrek
king tot de overweging van de Gedeputeer
de Staten inzake de mogelijkheid van het 
verkrijgen van een ontheffing, a ls bedoeld 
in artikel 6a van de Vleesk euringswet, 
waardoor de dieren voor en na h et slachten 
niet aan keuring worden onderworpen en 
de onmiddellijl, daarop aansluitende opmer
king, dat in h et stelsel der verordening deze 
keuring wel zou worden vereist, met het 
gevolg, dat het vlees vrij in de handel zou 
kunnen worden gebracht, er op wijst, in de 
eerste plaats, dat alhier niet beoogd wordt 
vrijstelling van keuring te verkrijgen en in 
de tweede plaats, dat er nimmer sprake kan 
zijn van vrije verkoop van vlees, afkomstig 
van huisslachtingen, daar uitdrukkelijk in 
de Vee- en Vleesverordening 1942 de handel 
in dit vlees reeds 1s verboden; dat de pe
riode, waarin de huisslachtingen plegen te 
geschieden, in het algemeen loopt van No
vember tot Maart; dat derhalve de toelating 
van deze s lachtingen aan huis zeer zeker 
niet zou noodzaken tot aanstelling van meer 
k euringspersoneel, maar ten hoogste zou 
nopen tot het gedurende genoemde periode 
op arbeidsovereenk. naar burgerlijk r echt in 
dienst nemen van vermoedelijk niet m eer 
dan een hulpkeurmeester boven h et gewone 
personeel; dat voor h et. geval inderdaad 
mocht blijken, dat ook het volgens het vo
rengestelde zo geringe extra-personeel niet 
ter beschikking zou zijn, het -uit de huis
slachting voortvloeiende extra keurings
werk als overwerk zou zijn •uit te voeren 
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door het normaal in dienst van de keurings
kring zijnde personeel; dat dan ook, naar 
zijn stellige overtuiging, door het weder toe
laten van de huisslachtingen aan huis in 
geen enkel opzicht het tempo, waarin de 
huisslachtingen in deze en - nog te minder 
- in andere provincies, onder keur worden 
gebracht, zou worden vertraagd en dat hier 
alzo geen sprake is van enige schade van 
de volksgezondheid; dat in verreweg h et 
grootste deel van het platteland van Zuid
Holland, om maar niet te spreken van de 
overige provincies, huisslachtingen aan huis 
zijn toegelaten; dat het rayon van de keu
ringskring Alphen a/d Rijn zich in geen en
kel opzicht onderscheidt van het overige 
platteland der provincie Zuid-Holland, 
waardoor zou gemotiveerd zijn het niet toe
laten in deze keuringskring van de huis
slachtingen; dat aan deze huisslachtingen 
voor de belanghebbenden grote voordelen 
zijn verbonden, vooral van practische aard; 
dat een dezer practische voordelen bijvoor
beeld is, dat de belanghebbenden dan zijn 
ontheven van het vervoer van de slachtdie
ren van hun woning naar de slachtplaats en 
omgekeerd, waarmede veelal veel tijd ge
moeid is; dat voorts de vraag moet worden 
gesteld, of het verbod van huisslachtingen 
aan huis als noodzakelijk moet worden ge
zien; dat toch die verordening is vastge
steld ten tijde van de bezetting onder de 
werking van de toenmaals geldende, en de 
democratische beginselen zo zeer aantasten
de, bezettingsverordening No. 152/1941; dat 
als vaststaande moet worden aangenom en, 
dat, ware de bewuste verordening op de keu
ringsdienst toenmaals vastgesteld gewor
den door de raad, een dergelijk verbod 
daarin stellig niet zou zijn opgenomen; dat 
hij voorts nog in het algemeen er de aan
dacht op meent te moeten vestigen, dat wel 
bepaalde wettelijke eisen zijn ge$teld met 
betrekking tot het slachten, maar niet ten 
aanzien van het bewaren van het van huis
slachtingen afkomstige vlees; dat naar zijn 
oordeel echter in het bijzonder bij de be
waring van dit vlees van groot belang is, 
dat hierbij de nodige hygiënische maatre
gelen in acht worden genomen; dat de daar
voor nodige voorzieningen naar zijn over
weging zonder enige twijfel door de be
langhebbenden worden getroffen; dat de 
véterinaire dienst zich ook op het ·stand
punt stelt, dat centraal slachten geen voor
delen oplevert; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat als ge
volg van de onderhavige wijziging van de 
veror:dening op de keuringsdienst voor vee 
en vlees in de gemeente Alphen a/d Rijn ge
varen zouden kunnen ontstaan voor de 
Volksgezondheid; 

dat in het bijzonder is komen vast te 
staan, in tegenstelling· tot hetgeen door de 
appellerende gemeenteraad van Alphen a/d 
Rijn wordt aangevoerd, dat in de gemeente 
Alphen a/d Rijn in zeer vele gevallen het 
slachten aan huis in onhygiënische ruimten 
zou geschieden, terwijl bovendien ten ge-

volge van onvoldoende toetreding van dag
licht de keuring niet op behoorlijke wijze 
zou kunnen plaats hebben; 
dat het gevaar voor de volksgezondheid nog 
des te groter zou zijn doordat bij huisslach
tingen volgens het stelsel van de gewijzigde 
verordening het v lees na de keuring van de
zelfde stempelmerken voorzien zou zijn als 
het vlees van goedgekeurde bedrijfsslach
tingen, zodat het ondanks de dienaangaan
de geldende verbodsbepalingen steeds mo
gelijk zou zijn, dat het eerstbedoelde vlees 
niet slechts zou worden gebezigd voor 
huiselijk gebruik, doch ook in de handel ge
bracht wu worden; 

dat nu wel door de gem eenteraad van 
Alphen a/d Rijn in beroep wordt aange
voerd, dat het gevaar voor een onhygiëni
sche behandeling van het vlees groter zal 
zijn, wanneer het vlees van de slachtplaats 
naar de woningen der betreffende personen 
moet worden vervoerd dan wanneer aan 
huis m ag worden geslacht, doch dat mede 
gelet op het bovenstaande moet worden 
aangenomen, dat veeleer h et tegendeel het 
geval is; 

dat voorts ook het beperkte aantal m et de 
keuring van vlees en vee belaste ambte
naren het gewenst maakt, dat deze keurin
gen gecentraliseerd worden bij een aantal 
daarvoor aangewezen en voor dat doel in
gerichte slagerijen; 

dat Gedeputeerde Staten dan ook terecht 
van oordeel waren, dat de onderhavige wij
ziging van de verordening op de keurings
dienst voor vee en vlees op hygiënisch ge
bied een stap achteruit zou betekenen, en 
terecht daaraan hun goedkeuring hebben 
onthouden; 

Gezien de Vleeskeuringswet ( Staatsblad 
1919, No. 524); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. (A. B.) 

6 Juli 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Wet, rechts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 4, 
le lid, A, en art. 4, le lid, B). 

Wil art. 4, le lid, B , van toepassing -
zijn, dan moet het ontslag, tijdens d e 
bezetting· verleend, in een meer recht
streeks verband met de bezetting staan. 
Dat is niet het geval met een ontslag, 
dat gebaseerd is op minder goede 
ambtsvervulling als gevolg van door 
de bezettingsomstandigheden veroor
zaakte ziekte. 

Art. 4, le lid, A, dwingt de rechter 
te onderzoeken, of de in h et tijdens de 
bezetting genomen ontslagbesluit ver
melde gronden in werkelijkheid de 
enige en voornaamste grond(en) is 
(zijn) geweest, waarop het ontslag is 
verleend. 

I.c. aangenom en, dat in feite een 
andere grond dan de genoemde aan het 
ontslag ten grondslag h eeft gelegen. 
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De Burgemeester van Amsterdam, eiser 
in hoger beroep, 

tegen : 
A. van Cappellen, wonende te Amsterdam, 
gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Post alia: 
In rechte: 
0. dat in dit geding moet worden beant

woord de vraag, of het aan gedaagde bij 
besluit van de toenmalige Burgemeester 
van Amsterdam, d.d. 10 Januari 1942, uit de 
politiedienst verleende eervol ·ontslag h em 
is verleend in feite op een buiten de bezet-
ting gelegen grond; · 

0. dat eiser heeft aangevoerd, dat, wil 
van verband met de bezetting, in de zin 
van artikel 4, le lid, onder A, der Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 -
verder te noemen : de w et - sprake zijn, 
het niet voldoende is, dat een ontslag als 
het onderhavige in enig verwijderd verband 
staat m et de bezetting, doch dat het alsdan 
noodzakelijk is, dat zodanig verband met de 
bezetting meer direct bestaat, zodat slechts 
die ontslagen, tijdens de bezetting verleend, 
voor h erziening anders dan ingevolge arti
kel 4, le lid, onder A, der wet in aanmer
king komen, welke meer rechtstreeks uit 
de bezetting voortvloeien; 

0. dat de Raad deze zienswijze goeddeels 
kan onderschrijven, doch daaraan reeds ter
stond wenst toe te voegen, dat het, nu 
evengemelde bepaling spreekt van ontsla
gen, in feite op een buiten de bezetting ge
legen grond verleend, noodzakelijk is na te 
gaan, of de in het tijdens de bezetting ge
nomen ontslagbesluit vermelde grond(en) 
in werkelijkheid de enige en voornaamste 
grond(en) is (zijn) geweest, waarop het 
ontslagbesluit is gebaseerd, met andere 
woorden, of aan het ontslag in hoofdzaak 
andere, dan in h et ontslagbesluit genoem
de, wel met de bezetting verband houdende 
motieven ten grondslag hebben gelegen; 

0 . dat de eerste rechter, speciaal op 
grond van de te zijner t erechtzitting van 
17 Maart 1948 door de getuigen-deskundi
gen, de geneesheren Rübsaam en Tam.me
noms Bakker, afgelegde verklaringen, de 
overtuiging beeft verkregen , dat het be
zwaar van eisers ambtsvoorganger t egen 
gedaagde's werkvervulling zijn grond had 
in gedaagde's toenmalige ziekte en dat het 
ontstaan van deze ziekte, zo niet uitslui
tend, dan toch voor een goed deel, m ede 
moest worden gezocht in de tijds- d.w.z. de 
bezettingsomstandigheden, weshalve h et 
bedoelde Ambtenarengerecht van oordeel is, 
dat te dezen niet kan worden gezegd, dat 
het ontslag in feite op een buiten de be
zetting gelegen grond is verleend; 

0. dat de Raad deze zienswijze niet ver- · 
mag te onderschrijven, aangezien, ook al 
zou moeten worden aangenomen - het
geen de Raad te dezen in het midden kan 
laten en laat - dat gedaagde's ziekte ge
heel of grotendeels haar oorzaak h eeft ge
vonden in de bezettingsomstandigheden, 

niet gezegd kan worden, dat het onderha
vige ontslag, dd. 10 Januari 1942, wanneer 
het ook in feite berust op de grond, welke 
in het van dat ontslag opgemaakte besluit 
is vervat - te weten: daar, om enige an
dere reden dan onbekwaamheid of onge
schiktheid, het belang der gemeente drin
gend eist, dat de door belanghebbende be
klede betrekking anders wordt vervuld dan 
door h em geschiedt, als oorzaak van welke 
minder goed geoordeelde werkvervulling de 
ziekte is beschouwd - in feite berust op 
een binnen de bezetting gelegen g rond ; 

dat toch een dergelijk ontslag niet in zo
danig rechtstreeks verband m et de bezet
ting staat als nodig is, wil artikel 4, le lid, 
onder B, der wet toepassing kunnen vin-
den; • 

0. dat de Raad alsnu heeft te onderzoe
ken, of het aan gedaagde, dd. 10 Januari 
1942, v erleende ontslag ook in feite is ver
leend op de in dat ontslagbesluit aangege
ven grond en zonder dat althans in hoofd
zaak gronden, in de bezetting gelegen, er
toe hebben geleid; 

0 . dat de Raad op grond van de geding
stukken en h et verhandelde ter terechtzit
ting de overtuiging heeft verkregen, dat 
die vraag ontkennend moet worden beant
woord; 

0. dat tot die overtuiging vooreerst heeft 
bijgedragen, dat het ontslag destijds is ver
leend m et terzijdestelling van de voorschrif
ten, geldend voor ambtenaren, die wegens 
ziekte buiten staat zijn hun werk te ver
richten; 

dat bovendien ter terechtzitting, dd. 25 
F ebruari 1948, van het Ambtenarengerecht 
te Amsterdam, blijkens het proces-verbaal 
dier zitting, H. J . Versteeg, oud-Hoofdcom
missaris van Politie t e Amsterdam, als ge
tuige onder ede heeft v erklaard : 

"Klager is jarenlang een verdienstelijk 
politieambtenaar geweest. Ik verklaar met 
de meeste nadruk, dat ik klagers ontslag 
ten onrechte genomen acht. Er bestond 
een controverse tussen klager en Tulp. Ik 
zou klager zeker niet hebben ontslagen. In 
de bezettingstijd w erden door Voute en 
Tulp rechten terzijde gesteld."; 

dat voorts de Commissaris van Politie, 
Chef der Recherche, t e Amsterdam, H. 
Voordewind op 17 Juni 1946 aan de Burge
m eester der gemeente Amsterdam o.m. het 
navolgende heeft geschreven: 

"De Heer A. van Cappellen, destijds 
Administrateur der Gem eentepolitie alhier, 
werd in h et begin der bezettingsjaren uit 
zijn functie ontslagen op een wijze, welke 
in normale omstandigheden nimmer zou 
h ebben plaats gehad. Hij is dus ongetwij
feld als een slachtoffer de r bezetting t e be
schouwen. Zijn gezondheidstoestand was in 
die periode van dien aard, dat hij zijn werk 
niet kon verrichten op de wijze, waarop hij 
dat gewend was. Met algehele t erzijde stel
ling der voorschriften, welke op een amb
tenaar in dien toestand van toepassing zijn, 
werd hij, op last van den toenmaligen Po
litiepr esident (den S.S.man 'l.'ulp) de laan 
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uitgestuurd. De Heer van Cappellen is la
ter weer geheel hersteld, maar ofschoon 
hij bij allerlei autoriteiten gerequestreerd 
heeft, om weer in zijn functie t e worden 
h ersteld, heeft hij tot nog toe geen s u cces 
gehad. Dat heeft mij en de zeer velen, die 
h em in het corps gekend h ebben, zeer ver
maasd en h evig teleurgesteld."; 

dat gedaagde, toenmaals klager, in zijn 
schrijven van 23 December 1947, gericht 
aan de Voorzitter van het Ambtenarenge
recht t e Amsterdam, o.m. h eeft bericht: 

,.Ook mijn zwaartillendh eid moet eenigs
zins anders worden opgevat dan uit h et 
rapport is op te maken. Ik heb altijd een 
serieuze opvatting van mijn taak a ls Ad
ministrateur gehad en heb er steeds naar 
gestreefd, voor zoover dit in mÎjn vermo
gen was, een zoo zuinig mogelijk beheer 
te voeren en er aan mede t e werken, dat 
de gelden der gemeente niet onnoodig wor
den uitgegeven. Na mijn ziekte bP.merkte ik 
spoedig, dat er met de komst van den 
nieuwbenoemden Hoofdcommissaris een an
der e wind was gaan waaien , waarbij voor 
zuinigheidsoverwegingen geen plaats meer 
was. Meermalen h eb ik, ook in het bijzijn 
van den toenmaligen Burgemeester, een 
schampere opmerking moeten aanhoren, 
dat het wel leek a lsof ik d e gelden, waar 
h et om g ing, uit mijn eigen zak moest be
talen. De kleedingtoelagen én vooral de uit
k eeringen voor eerste aanschaffing van 
uniformkleeding der offici eren moesten in 
dien tijd tot fantastische bedragen worden 
v erhoog d ; ik kon voorstelllen wat ik wilde, 
maa r nimmer gingen mijn voorstellen ver 
genoeg."; 

aan de waarheid van welke verklaringen 
deze Raad geen enkele reden heeft te twij
felen; 

0. dat de Raad in hoofdzaak op grond 
van het vorenstaande tot de overtuig ing is 
gekomen, dat het aan gedaagde, dd. 10 
Januari 1942, verleende ontslag in feite 
zijn grond h eeft gevonden in een binnen de 
bezetting gelegen g rond, t e weten, dat ge
daag·de niet bereid was gebleken tot een 
de toenmalige, nationaal-socialistische 
Hoofdcommissaris van Politie te Amster
dam, S. 1'ulp, bevredigende, op · de nieuwe 
orde ingestelde, ambtsvervulling ; 

0. dat mitsdien de in de eerste rechts
overweging gestelde vraag ontkennend 
moet worden beantwoord en h et bestreden 
besluit van 13 October 1947 derhalve strijdt 
m et artikel 4, le lid, der wet, zodat de aan
gevallen ui tspraak, dat besluit nietig ver
klarende en verstaande h etgeen -in de 3e 
alinea van h et dictum is vervat, moet wor
den bevestig·d, zij het op een andere grond, 
dan waarop zij werd gewezen; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 

6 Juli 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Besluit tij
delijke voorziening Bestuur Provinciën 
en Gemeenten, S. E 86, art. 2, 5e lid). 

Een blijvende voorziening inzake de 
bekleding v. h. burgemeestersambt in 
de gemeente H. kon door de Minister 
van Binnenlandse Zaken niet worden 
gegeven met een beroep op art. 2, 5e 
lid, aangezien dé duidelijke s trekking 
van het besluit E 86, zowel blijkens 
zijn naam als blijkens zijn considerans, 
kennelijk geen andere is dan een voor
lopige voorziening te treffen voor de 
eerste (overigens onbegrensde) tijd na 
de vijandelijke bezetting. 

Verworpen de opvatting van de eer
ste rechter, dat h et bestreden besluit 
noodzakelijkerwijze moest - en mocht 
- volgen op een eerdere, voorlopige, 
regeling. 

Blijvende voorziening was bovendien 
- dit wordt ten overvloect"e opgemerkt 
- i.c. niet n odig, vermits deze reeds op 
g rond van h et Zuiveringsbesluit 1945 
was getroffen. 

Y, wonende te L, eiser in hoger beroep, 
tegen: 

de Minister van Binnenlandse Zaken, ge
daagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van .Beroep, enz.; 
Wat aangaat de f eiten van liet twistgeding: 
0. dat de Minister van Binnenlandse Za

ken op 13 Maart 1946 het navolgende be
sluit h eeft genomen: 

,.De Minister van Binnenlandse Zaken, 
,.0. dat d.e redenen, welke den toenma

ligen Secretaris-Generaal van h et Departe
ment van Binnenlandse Zalcen aanleiding 
hebben gegeven, den h eer Y bij besluit van 
13 Augustus 1940 B.Z. No. 1, Kabinet, eer
vol ontslag te verleenen als burgemeester 
der gemeente Z, zijn terugkeer in die func
tie niet wensch elijk doen zijn; 

,.dat bij beschikking van den Minister v. 
Binnenlandsche Zaken van 9 September 
1944, Kabinet E 13, No. 1979, o.m. is be
paald, dat het ambt van burgemeester der 
gemeente Z voorshands niet wordt vervuld 
door den aldaar bij Koninklijk Besluit be
noemden burgemeester, die op 10 Mei ·1940 
in functie was; 

,.Gezien h et schrijven van den Commis
saris der Koningin in de provincie X van 
27 D ecember 1945, 4e Afdeeling No. 1713 
Kabinet; 

"Gelet op artikel 2, lid 5, van h et B esluit 
Tijdelijke Voorziening Bestuur Provinciën 
en Gemeenten; 

,.Besluit: 
,.te bepalen, dat het ambt van burge

·meester der gem eente Z, gerekend van h et 
in artikel 1, lid 1, van h et Koninklijk Be
sluit van 5 September 1944, Stbl. No. E 86, 
genoemde tijdstip, niet overeenkomstig het 
bepaalde in a rtikel 2, lid 1, van evenge
noemd besluit, wordt vervuld door Y"; 

0. dat h et Ambtenarenger echt te Amster-
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dam, naar welk Gerecht bij 's Raads uit
spraak van 11 November 1947, A.W. 1947/ 
B 37, h et geding , a a nha ngig g emaakt door 
h et door eiser (toenmaals klager) bij het 
Ambtenarenger echt t e 's-Gra venbage t egen 
opgem eld besluit ingestelde beroep, ter 
verdere beh andeling was verwezen, bij 
uitspraak va n 31 D ecember 1947 - naar 
welker inhoud hierbij w ordt v erwezen -
zich bevoegd h eeft v erklaard van h et on
d erhavige beroep k ennis t e n em en , da t be
r oep ongegrond h eeft verklaard en eiser 
(toenmaals klager) niet-ontvankelijk b eeft 
v erklaa rd in zijn vordering tot toek enning 
van sch a deloosstelling; 

0. da t eiser t egen deze uitspraak tijdig 
hoger beroep h eeft ingsteld en op de bij h et 
ber oepschrift aangevoerde g ronden k enne
lijk h eeft bedoeld t e verzoek en vernietiging 
va n die uitspraak m et nietigverklaring van 
voormeld besluit va n 13 Maart 1946; 

I n rechte : 
0. da t h et Ambtenarengerecht (hetwelk 

zich, gel ijk r eeds uit 's Raads voormelde 
uitspraak van 11 November 1947 • volgt, 
t er echt bevoegd h eeft geacht va n het door 
eiser t egen h et besluit van 13 Maart 1946 
ingestelde · beroep k ennis t e n em en) eiser 
t er echt en op goede g1-ond niet -ontvanke
lijk h eeft v erklaard in zijn vordering tot 
t oek enning van scha deloosstelling, zodat de 
aangevallen uitspraak altha ns in zoverre 
m oet worden bev estigd ; 

0. dat de Raad t e dezen moet onder zoe
k en, of h et bestreden besluit kan worden 
aangetast op een der g ronden, in h et l e 
lid van artikel 58 der Ambtenarenwet 1929 
genoemd, en hierbij a ller eerst dient na t e 
gaan, of de Minister zich in h et bestreden 
beslui t terecht ber oept op de bevoegdheid, 
v erleend in h et 5e lid va n artikel 2 van het 
"Beslui t Tijdelijke Voor ziening Bestuur 
P rovinciën en Gem eenten" (Koninklijk B e
sluit van 5 September 1944, Staatsblad El 
86); 

0. da t h et l e en h et 6e lid va n a rtikel 2 
van dit besluit luiden a ls volgt: 

" 1. H et a mbt va n burgem eest er in de 
gem eente wordt v ervuld door dengene, die 
op 10 Mei 1 940 in die gemeente burgem ees
t er · was , ook a l is bij s indsdien a l da n niet 
o p zijn ver zoek ontslagen , t en zij bij na da t 
on tslag door of va nwege den bezetter in 
een a nder e openba r e functie, a l dan niet 
a ls burgem eester , is benoemd. Als zoodanig 
geldt niet een h erben oeming als burgem ees
t e r in dezelfde gem eente."; 

" 5. Onze Minister van Binnertlandscbe 
Zaken is t e allen tijde bevoegd, m et afwij
king van h et bepaalde in de vorige leden, 
m et betrekking t o t h et bepaalde bij dit a r
t ikel de noodige voorzieningen te treffen of 
t e doen treffen." ; 

0 . dat gedaagde r eeds eerder, nl. op 9 
S eptember 1944, gelet op h et evenvermelde 
5e lid , had bepaald, da t o.m. ln de gem een
t e Z h et a mbt va n burge meeste r "voors-

* Aanaloog aan die van 21 October 1947, 
C. V. blz. 292 (Red.). 

hands" niet zou worden v ervuld door de 
a ldaar bij Koninklijk B esluit benoemde bur
gemeester, die op 10 Mei 1940 in functie 
was; 

0. dat dit besluit van 9 September 1944 
niet is ingetrokken of vervallen en daarom 
de vraag onder de ogen moet worden gezien, 
of gedaagde op rn Maart 1946, toen het be
s treden besluit w erd genom en, andermaal 
een voorziening k on treffen m et een beroep 
op dezelfde wettelijke bepaling ; 

0 . dat h et Ambtenaren ger echt deze vraag 
bevestigend beeft beantwoord op g rond, 
dat h et voorlopig ka ra kter der op 9 Sep
t ember 1944 getroffen voor ziening met zich 
brengt, da t deze voorlopige voorziening door 
een definitiev e wordt gevolgd, zodra de be
oordeling va n feiten en omstandigheden 
zulks nodig maken , en h et Ger echt onder 
deze om s tandigh eden aan h et t e dezen aan
geva llen besluit h et ka ra kter van een "no
dige" voor ziening , als in h et 5e lid van ar
tikel 2 voormeld bedoeld, niet wil ontzeg
gen, ook a l zou h et a chterweg e laten van 
zulk een voorziening feitelijk in eisers po
sitie geen ve randering h ebben g ebracht; 

0. dat ook de Raad h et in h et algemeen 
r eg elmatig oórdeelt, da teen voorlopige voor
ziening zo spoedig mogelijk door een blij
vende wordt gevolgd, maar hieruit niet con
cludeert, dat een blijvende voor ziening kon 
worden gegeven m et een beroep op m eer
genoemd artikel 2, lid 5, van h et "B esluit 
Tijdelijke Voor ziening B estuur Provinciën 
en Gem eenten": 

0 . da t juist integendeel moet worden 
aangenomen, dat zulks niet mogelijk was, 
aangezien de duidelijke str ekking van dit 
besluit, zowel blijlrnns zijn naam als blij
k ens zijn considerans - waarin uitdruk
kelijk s p ra lrn is van een "voorlopig" voor
zien in het bestuur van d e p r ovinciën en 
de gem eenten - k ennelijk g een ander e is, 
da n t en aan zien van elke provincie en elke 
g emeente een voorlop ige voorziening t e tref
fen voor de eerste (overigens onbegr ensde ) 
tijd na de vijandelijke bezetting, nl. .,met 
ingang van h et tijds tip waa rop, en naar 
gelang h aar g r ondgebied geh eel of g edeel
t elijk in bijzondere staat van beleg komt 
te verkeer en ", zoals in a rtikel 1 van h et 
besluit is om schreven; 

0 . dat h et bestreden besluit, nu h et een 
blijvende voorziening inhoudt, dus niet is 
genom en in over eenstemming, maar in 
strijd m et d e a lgem een v erbindende voor
schrif t en va n m eergenoemd K oninklijk Be
slui t, zoda t h et deswege n ietig moet worden 
v erl<laard; · 

0 . da t hierbij - zij h et ten over v loede -
nog opmerking v erdient, dat een blijvende 
voor ziening als vorenbedoeld v eelal kan 
worden getroffen bij wijze va n h erziening 
volgens de W et rechtsh erstel ove rheidspe r
soneel 1946, welke wet b ij K oninklijk B e
sluit van 9 April 1947. Staatsbla d H 113, 
g rotendeels m ede va n toepassing is ver
klaard op de burgem eeste rs, doch dat h er
ziening van h et aan eise r tijdens de bezet -
ting verleende ontslag niet m ogelijk is we-
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gens het bepaalde in het 6e lid van artikel 
3 dier wet, omdat eiser bij besluit van ge
daagde van 17 Maart 1947, gerelrnnd met 
ingang van 1 September 1940, overeen
komstig het advies der Commissie van Ad
vies, bedoeld in artikel 5, lid 4, van het 
Zuiveringsbesluit 1945, op grond van dit 
besluit is ontslagen als burgemeester van 
Z, door welk definitief ontslagbesluit te
vens een nadere voorziening ten opzichte 
van eiser overbodig is geworden; 

0. dat uit het eerder overwogene volgt, 
dat moet worden beslist, gelijk hierna is 
aangegeven; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzover daarbij het beroep ongegrond is 
verklaard; 

Bevestigt die uitspraak vo01: h e,t overige; 
Verklaart het besluit van de Minister v. 

Binnenlandse Zaken van 13 Maart 1946 
nietig. 

Het A.G. had o.m. overwogen: 
0. dat vorenomschreven vijfde lid van 

a r tikel 2 van vorenvermeld besluit (E 86) 
de Minister van Binnenlandse Zaken der
halve ook bevoegd verklaart om in afwij
king van h et bepaalde in h et eerste lid van 
dat artikel ten aanzien van een persoon, 
die op 10 Mei 1940 burgemeester was, te 
bepalen, dat het burgem eestersambt in de 
betrokken gemeente bij het geheel of ge
deeltelijke (bij de bverijding) in bijzondere 
staat van beleg komen te verker en van die 
gemeente niet door die persoon zal worden 
vervuld , indien een zodanige voorziening 
nodig is; 

0. dat h et Gerecht er hierbij op wil wij
zen, dat h et vijfde lid van meergemeld art. 
2 niet spreekt van "de door h em nodig ge
achte voorzieningen", doch van "de n odige 
voorzieningen" en het Gerecht derhalve, 
nu gemelde bepaling het oordeel over de 
noodzakelijkheid van de voorzieningen niet 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
voorbehoudt, ook zijnerzijds zal m oeten be
oordelen of de bij het ten deze aangevallen 
besluit getroffen voorziening "nodig" was 
te achten; 

0. dienaangaande, dat het Gerecht, na 
kennisneming van het uitgebreide dossier, 
waarin mede zijn opgenomen de stukken, 
betreffende het aan k lager bij besluit van 
de toenmalige Secretaris-Generaal van het 
Departement van Binnenlandse Zaken, dd. 
13 Au gustus 1940 met ingang van 1 De
cember 1949 verleende eervol ontslag als 
burgemeester van Z., mèt verweerder van 
oordeel is, dat de aan dat ontslag ten 
grondslag liggende gronden reeds een voor
ziening ter verhindering van klagers te
rugkeer als burgemeester van Z. nodig 
deden zijn; 

0. dat h et Gerecht dan ook a lleszins juist 
acht, dat verweerders ambtsvoorganger, bij 
beschikking van 9 September 1944, even
eens met een beroep op meergemeld vijfde 
lid van art. 2 (E 86), h eeft bepaald, dat 
het ambt van burgemeester van Hoogland 

voorshands ni et door klager zou worden 
vervuld; 

0. voorts, dat naar het oordeel van h et 
Gerecht, verweerders ambtsvoorganger, ge
let op de onvolledige geïnformeerdheid der 
Regering te Londen, de door h em getroffen 
voor ziening terecht door het woord "voors
hands" een voorlopig karakter h eeft ge
geven; 

0. dat dit voorlopig karakter echter m et 
zich brengt, dat deze voorlopige voorzie
ning door een definitieve wordt gevolg d, 
zodra de beoordeling van feiten en omstan
digheden zulks n odig maken en h et Ge
recht onder deze omstandig h eden aan het 
ten deze aangevallen besluit h et karakter 
van een .,nodige" voorziening, a ls in h et 
vijfde lid van art. 2 (E 86) bedoeld, niet 
wil ontzeggen , ook al zou h et achterwege 
laten van zu il< een voorziening feitelijk in 
klagers positie geen verandering h ebben 
gebracht; 

0. dat h et Gerecht er in dit verband nog
op w il wijzen, dat h et voorschrift van het 
eerste lid van m eergemeld art. 2 (E 86) 
gen e rlei beperkende bepalingen omtrent de 
duur der daarin vervatte voorziening in
houdt en dat bovendien h et tweede lid van 
art. 1 (E 86) uitdrukkelijk bepaalt, dat de 
bepalingen van dat besluit, behoudens een 
hier niet ter zake zijnde uitzondering, haar 
kracht niet verliezen, nadat de bijzondere 
staat van beleg is opgeheven, welk een en 
ander het naar h et oordeel van het Ge
recht te meer noodzakelijk doet zijn een 
provisoire maatr egel, als hiervor en bedoeld 
zo spoedig m ogelijk door een definitieve t e 
vervangen, opdat zowel de betrokkene a ls 
de gemeente de zekerheid bekomen, welke 
de provisoire maatregel niet geeft. 

(A. B.) 

6 Juli 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 4, 
le lid , A). 

ru het ontslag tijdens de bezetting 
is verleend op gronden, welke niet juist 
waren en welke door de betrokken 
ambtenaar en anderen toen zijn gefin
geerd, teneinde de werkelijke gang van 
zaken, welke juist vanwege de bezet
ting veel meer eu vel zou zijn geduid, 
te ver bergen, moet worden gezegd, dat 
het ontslag in feite is verleend op een 
in de bezetting gelegen g rond. 

Hieraan doet niet af, dat de ontslag 
verlenende autoriteit zich destijds (sub
jectief) heeft laten leiden door een al
thans in hoofdzaak buiten de bezetting 
gelegen grond. Immers, de (objectieve) 
reden van het ontslag is gelegen in de 
bezetting. 

De Burgemeester van Amsterdam, eiser 
in hoger beroep, 

tegen: 
A. P. M. Filbri, wonende te Amsterdam, 
gedaagde in hoger beroep. 
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De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
vVat aangaat de feiten van het tioistgeding: 

O. dat de burgemeester van Amsterdam 
bij besluit van 27 Mei 1942, gelet op arti
kel 21, le lid, onder g, en artikel 45 van 
het Politieambtenarenreglement dier ge
meente, gedaagde met ingang van "heden" 
heeft · ontslagen uit zijn betrekking van 
agent van politie, en hem, naar aanleiding 
van zijn vraag naar de reden van· het ont
slag, op 11 Juni 1942 het volgende heeft 
bericht: 

,,Gij hebt op 13 Mei 1942, in uniform ge
kleed, terwijl gij op surveillance waart, op 
den openbaren weg, van een jood een be
drag aan geld in ontvangst genomen. Uit 
het ingestelde onderzoek is gebleken, dat 
gij met dezen jood en met andere joden 
handelde in gouden voorwerpen. Bedoelde 
personen bleken bekenden te zijn in den 
clandestienen handel in gouden voorwer
pen. 

"Tegen U en de joden is proces-verbaal 
opgemaakt ex artikel 437 Sr., artikel 37 
der Waarborgwet en wegens overtreding 
der Goud- en Zilverbeschikking 1941. 

"Gij hebt daardoor de waardigheid en het 
aanzien van Uw ambt geschaad en der
halve gehandeld in strijd met het bepaalde 
in de artikelen 41 en 56 van de Ambts
instructie voor de ambtenaren van Politie 
der gemeente Amsterdam beneden den 
rang van Commissaris van Politie, tenge
volge waarvan ik U bij mijn besluit van 27 
Mei 1942, No. 120, heb gestraft met ontslag 
uit den dienst."; 

0 . dat de burgemeester van Amsterdam 
voorts, gezien een door gedaagde ingediend 
verzoek om herziening van voormeld ont
slag met toepassing der Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946, op 30 September 
1947 heeft besloten, overeenkomstig artikel 
4, eerste lid, onder A, dezer wet, gerekend 
te zijn ingegaan 27 Mei 1942 aan gedaagde 
ontslag te verlenen uit de politiedienst; 

daarbij overwegende: 
dat het aan gedaagde verleende ontslag 

meer in het bijzonder was gegrond op het 
feit, dat hij zijn bemiddeling had verleend 
bij de clandestiene handel in gouden voor
werpen, en 

dat bedoeld ontslag derhalve in feite op 
een buiten de bezetting gelegen grond is 
verleend; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Am
sterdam hij uitspraak van 31 Maart 1948 
- naar welker inhoud hierbij wordt ver
wezen - het door gedaagde (toenmaals 
klager) tegen het besluit van 30 September 
1947 gerichte beroep gegrond en dit besluit 
nietig heeft verklaard, heeft bepaald, dat 
eiser (toenmaals verweerder) het aan ge
daagde bij besluit, d.d. 27 Mei 1942, van 
zijn ambtsvoorganger verleende ontslag 
alsnog op basis van artikel 4, eerste lid, 
onder B, der Wet rechtsherstel overheids
personeel 1946 zal herzien door regeling 
van zijn rechtspositie en toekenning van 
schadeloosstelling als in evengemelde wets
bepaling bedoeld, en hem niet-ontvankelijk 

heeft verklaard, in zijn vordering "kosten 
rechtens"; 

0. dat eiser tegen deze uitspraak tijdig 
in hoger beroep is gekomen en op de bij 
het beroepschrift aangevoerde gronden 
heeft verzocht, met vernietiging dier uit
spraak alsnog het door gedaagde tegen het 
besluit van 30 September 1947 ingestelde 
beroep ongegrond te verklaren; 

In rechte: 
0. dat te dezen moet worden beslist, of 

het aan gedaagde bij voormeld besluit van 
27 Mei 1942 gegeven ontslag in feite is 
verleend op een buiten de bezetting gele
gen grond; 

0. dat het Ambtenarengerecht, gelet op 
de in de aangevallen uitspraak weergege
ven verklaringen, alleszins aannemelijk 
heeft geacht en diensvolgens de overtui
ging heeft bekomen, dat bedoeld ontslag 
in feite is gegrond geweest op handelingen 
van gedaagde, welker verband met de be
zetting niet kan worden geloochend, nl. 
hulpverlening aan een Jood, in verband 
met diens voornemen om met zijn gezin 
naar Zwitserland te ontvluchten, door het 
ter beschikking stellen van tegen de voor
schriften van de bezettingsautoriteiten in 
achtergehouden gouden tientjes; waarbij 
het Gerech'i, nog heeft opgemerkt, dat het 
feit, dat ged. voor deze gouden tientjes de 
tegenwaarde volgens een "zwarte" koers 
ontving, daaraan het karakter van hulp
verlening niet vermag te ontnemen en dus 
ook het verband met de bezetting niet ver
loren doet gaan; 

dat ook de door de procureur-generaal, 
fungerend directeur van politie te Amster
dam ingestelde commissie van advies in 
zake straffen en maatregelen, genomen te
gen het personeel van het Amsterdamse 
politiekorps tijdens de jaren van de bezet
ting, op grond van welker advies, d.d. 26 
September 1945, gedaagde met ingang van 
1 November 1945 weer in politiedienst is 
genomen, onvoorwaardelijk geloof heeft ge
hecht aan de door gedaagde aan deze com
missie gegeven voorstelling van zaken, wel
ke overeenkomt met die, door het Ambte
narengerecht als juist aanvaard; 

0. dat eiser heeft betoogd, dat hem niet 
duidelijk is, waarom het Ambtenarenge
recht de nadere verklaring van gedaagde 
zonder meer voor waar aanneemt, daar
mede kennelijk elke betekenis ontzeggende 
aan de destijds opgmaakte processen-ver
baal van de aan gedaagde en anderen af
genomen verhoren; 

0. dat hiertegenover elchter•moet worden 
bedacht, dat uit die processen-verbaal dui
delijk blijkt, dat gedaagde destijds telkens 
zijn aanvankelijke beweringen heeft inge
trokken en zich heeft aangesloten bij de 
verklaringen, afgelegd door de Joden Bar-

. ber en Van Wezel, en dat ten aanzien van 
Barber geenszins onaannemelijk is, dat hij, 
ten einde de ook hem meer bezwarende 
transactie met de gouden tientjes te ver
bergen, heeft beweerd, dat het door hem 
aan gedaagde gegeven bedrag van f 400 
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diende voor het kopen van een gouden 
ringetje; 

dat eveneens aannemelijk is, dat Barber 
h eeft gesprolrnn van een "handeltje" m et 
gedaagde ook in andere gouden voorwer
pen , om aldus zijn r elatie m et gedaagde 
meer v erklaarbaar te maken en de werke
lijke r elatie m et h em te verzwijgen; 

dat voorts ook aan de in 1942 door · 
Alexander en Alfred van Wezel gedane 
verklaringen geen beslissende betekenis 
meer mag· worden gehecht, vooral, omda t 
eerstgenoemde, door het Ambtenarenge
r echt a ls getuige onder ede geh oord, op die 
verklaring is teruggekomen, onder m ede
deling zijn verklaring destijds te h ebben 
afgelegd om iets aan gedaagde t erug t e 
doen voor de waarschuwingen, die deze 
hem bij razzia's liet geven; 

0. dat de Raad zich dan ook verenigt m et 
het bovenvermelde oordeel van het Amb
tenarengerecht en mitsdien als vaststaan
de aanneemt,_ dat h et ontslag in 1942 is 
v erleend op gronden, welke niet juist wa
r en en welke door gedaagde en de andere 
toen g eh oorde personen zijn gefingeerd, t en 
einde de werkelijke gang van zaken, welke 
juist vanwege de bezetting veel meer euvel 
zou zijn geduid, t e verbergen; 

0 . dat het ontslag daarom moet worden 
gezegd in feite te zijn verleend op een in de 
bezetting gelegen grond; 

0. dat hieraan niet afdoet, dat de autori 
teit, welke h et ontslag destijds h eeft gege
ven zich (subjectief) h eeft laten leiden door 
een althans in hoofdzaak b uiten de bezet
ting gelegen g rond, nl. de door h em als 
juist aangemerkte omstandigheid, dat ge
daagde zijn bemiddeling had verleend bij 
clandestien e handel in gouden voorwerpen; 

dat immers nu a chteraf als vaststaand 
moet worden aangenomen, dat gedaagde 
zich die omstandigheid m et h et oog op de 
bezettingsomstandigh eden h eeft laten aan
wrijven om zijn werkelijk gedrag t e ca
moufler en, zodat de wezenlijke (objectieve) 
r eden voor h et ontslag is gelegen in de 
bezetting; 

0. dat uit h et vorenstaande volgt, dat h et 
aan gedaagde verleende onts lag diende t e 
worden her zien met toepassing van artikel 
4, eerste lid, onder B , der Wet r echtsher 
stel overheidsperson eel 1946, gelijk bij de 
aangevallen uitspraak is bepaald, weshalve 
die uitspraak. welke ook overigens juist is, 
m oet worden bevestigd; 

Rechtdoende : 
Bevestig t de uitspraak , waarvan beroep. 

(A. B.) 

. 6 Juli 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Alg. Rijks
ambtenarenreglement art. 80). 

Plichtsverzuim, bestaande in het ple
gen van onregelmatigheden bij de li
quidatie van de Canadese oorlogsdump 
te Deelen, is t er echt bestraft m et o'nt
slag uit de dienst. 

Plichtsverzuim in de zin van artikel 

80 a .r.a.r. omvat m ede misdragingen 
van a mbtenaren in hun particulier e 
leven of in andere betr ekkingen. 

J., wonede te B., klager, 
t egen: 

de Minister van Financiën, als vertegen
woordiger van Hare Majesteit de Koningin, 
verweerster. 

De Centra le Raad van Beroep, enz.; 
Wat aangaat de feiten van h et twistgeding: 
0. dat ten aanzien van klager op 17 Ja

nuari 1948 h et navolgende besluit is ge
nomen: 

.,Wij WILHELMINA, enz. ; 
"Op de voordracht van . Onze Minister 

van Financiën van 10 Januari 1948, no. 16, 
afdeling Person eel van de Belastingdienst, 
Geheim; · 

,;Gezien h et rapport en advies van de 
Commissie van advies voor de Dienst der 
Belastingen, d.d. 2 December 1947, uitge
bracht naar aanleiding van een door haar 
ingesteld onderzoek naar de gedragingen 
van de Inspecteur van 's Rijks belastingen 
J . t e H . ; 

"0. (gelijk oo ke Commissie doet) dat àls 
vaststaand kan worden aangenomen dat 
de Inspect eur van 's Rijks belastingen J., 
gedurende zijn ambtelijke t ewerkstelling 
aan de dump te D eelen erin heeft toege
stemd t oe te treden tot een combinatie met 
zek ere R. en K., m et het doel geldelijk 
voordeel te trekken onder andere uit de 
verkoop van goederen in die dump aanwe
zig, daarbij gebruik makende van het ver
schil in prijs, welke de Staat voor die goe
der en vorderde en die, welke kopers daar
voor wel wilden betalen en dat hij vervol
gens, als lid van deze combinatie : 

., l e. een bedrag van f 7000 heeft getou
ch eerd, afkomstig van een door een zekere 
S. betaalde koopsom, hoewel hjj wist dat 
van h et totaal-bedrag van f 24000 hetwelk 
bedoelde S. h eeft betaald, slechts f 2500 
aan h et Rijk ten goede is gelrnmen; 

"2e. h eeft m edegedeeld in een bedrag 
van f 5000 h etwelk door vorenbedoelde K. 
was ontvangen "als douceurtje" van éen 
zek ere B. t e Eindhoven, omdat deze t evre
den was geweest over de taxatie van 5 v er-
koch te Mack auto's; · · 
' .,0. dat hoewel kan worden aangenomen 
dat voornoemde inspecteur zich niet aan 
verdnistering, t en nadele van de Staat, 
h eeft s chuldig gemaakt, de thans . t en laste 
gelegde feiten, welke bewezen kunnen wor
den geacht, niettemin, gelijk ook de betrok
kene zelf heeft toegegeven ambtelijk zeer 
ernstig en disciplinair niet t e. verantwoor-
den zijn; · 

"0. dat de Inspect eur J. zich, gedurende 
zijn ambtelijke t ewerkstelling bij. de liqui
datie van de dump t e Deelen, h eeft schul
àig gemaakt aan handelingen , die met het 
ambt va n inspecteur niet te verenigen zijn; 

"0. dat vorenbedoelde feiten zo ernstig 
zijn, dat betrokken e (zulks in afwijking 
van h et oordeel van dé Commissie van ad-
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vies) niet in 's Rijks dienst kan worden 
gehandhaafd ; 

"Gelet op de artikelen 80, 81 l e lid, letter 
k , 82, 83 en 84 van het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement en op de artikelen 
46 en 57, 2e lid, letter a, van h et Ambtena
renreglem ent Belastingdienst; 
· .,Hebben goedgevouden en verstaan: 

.,Met ingang van 1 Februari 1948 de In
specteur van 's Rijks Belastingen J. , toe
gevoegd aan h et H oofd van de inspectie der 
belastingen, le afdeling, te H., uit 's Rijks 
dienst te ontslaan. 

.,Onze Minister van Financiën is belast . 
m et de uitvoering van dit Besluit, waarvan 
afschrift zal worden gezonden aan de Alge
mene Rekenkamer. 

.,Amsterdam; 17 J a nuari 1948. 
.,(get.) WILHELMINA", 

welk. besluit bij beschikking, d.d. 3 Febr. 
1948, van de Minister van Financiën aan 
klager is toegezonden; 

0. dat t er griffie van deze Raad op 2 
Maart 1948 een klaagschrift van J . is ont
vangen, waarin deze op de daarin aange
geven gronden de Raad v erzoekt de be
lllissing, waarvan beroep, t e vernietigen; 

0. dat Mr. B. R. Wesseling, a ls gemach
tigde van de Minister van Financiën, bij 
contra-memorie op de daarin aangegeven 
gronden de R aad verzoekt klager te ver
klaren niet-ontvankelijk in zijn beroep, al
thans dat beroep ongegrond te verklaren 
en mitsdien de resolutie van de Minister 
van Fina n ciën van 3 F ebruari 1948, even
tueel Koninklijk Besluit van 17 Januari 
1948 ongewijzigd t e handhaven; 

In rechte : 
0. dat de gemachtigde van de Minister 

van Financiën bij contra-memorie heeft 
gesteld, dat klager slechts beroep h eeft in
gesteld t egen voormelde beschikking van 
die Minister, d.d. 3 Februari 1948, zulks 
evenwel naar h et oordeel van de Raad ten 
onrechte, aangezien in h et klaagschrift o.m. 
is gesteld, dat klager zich door deze be
schikking (te weten die van 3 Februari 
1948) ernstig gegriefd voelt en dan ook 
tegen dit ontslag (derhalve dat, vervat in 
vorenvermeld Koninklijk Besluit van 17 
Januari 194 8) in beroep wenst t e komen 
bij deze Raad, blijkende voorts nog uit de 
toezending door klager, en zulks op v er- , 
zoek van 's Raads fungerende voorzitter 
het aangevallen besluit op te zenden , van 
een gewaarmerkt afschrift van bedoeld 
ontslagbesluit, dat klagers beroep t egen dit 
ontslagbesluit is g·ericht; 

0 . dat dit bestreden besluit is genomen, 
nadat een krachtens algem een verbindende 
regels optredende commissie in de zaak een 
advies h eeft gegeven , zodat de Raad in eer
ste en enige_ aanleg bevoegd is van h et on 
derhavige geding k ennis te nemen; 

0. dat namens de Minister van Financiën 
wel is verzocht klager in zijn beroep niet
ontvankelijk te verklaren, doch de Raad 
niet van h et bestaan van enige grond is 
gebleken, welke tot niet-ontvankelï,;:;:ver
klaring van h et beroep - h etwelk de Raad, 

gelet op lid 3, j 0
• lid 1 van artikel 60 der 

Ambtenarenwet 1929, als tijdig ingest eld 
aanmerkt - zou moeten leiden , zodat kla
ger in zijn beroep dient te worden ontvan
gen; 

0. alsnu t en principale, dat de Raad als 
vaststaande aanneemt, zulks op g rond der 
gedingstukken en het v or!rn.ndelde ter te
r echtzitting, h etgeen t .a.v. !,lager als zo
danig is aanger.omen in de eerste overwe
g ing van h et bestreden besluit; 

0. dat de Raad van oordeel is, dat klager, 
door zich te gedragen, gelijk hiervoren te 
zijnen aanzien als vaststaande is aangeno
men, zich heeft schuldig gemaakt aan 
plichtsverzuim; 

0. dat klager h eeft betoogd, dat hij de 
h em t e laste gelegde handelingen geenszins 
h eeft begaan in de uitoefening van zijn 
functie van inspecteur van 's Rijks belas
tingen, doch in de uitvoering van de h em 
bij de liquidatie der dump t e D eelen opge
dragen taak, op hetwelk z.i. h et Algemeen 
Rijks Ambtenaren Reglement - verder t e 
noem en A.R.A.R . - en het Ambtenaren
reglement Belasting di enst - verder t e noe
tnen A.B. - niet toepasselijk zouden zijn; 

0. dat de Raad dit betoog niet kan on
derschrijven, vermits als vaststaande moet 
worden aangenomen - met name gelet op 
de onder de gedingstukken aanwezige brief, 
d.d. 24 Februrari 1947, van de H oofdinspec
teur der belastingen t e H ., houdende o.m., 
dat klager zich op 22 Mei 1946 bij deze 
kwam m elden m et de mededeling, dat hij 
ter beschikking was gesteld van de "Do
m einen" in verband met de liquidatie van 
een dump t e Deelen, alsmede gelet op de 
door klager zelf geschreven verantwoor
ding, d.d. 11 October 1947, waarin hij h eeft 
vermeld, dat hij medio Mei 1946 werd ge
detach eerd 'naar Deelen t en einde de gevol
machtigde van de Minister van Financiën 
te assister.en bij de liquidatie van de Cana
dese oorlogsdump, en voorts gelet op de ter 
terechtzitting door de getuige Mr. W. B. 
Plantenga, inspecteur van 's Rijks belas
tingen, werkzaam aan het Ministerie van 
Financiën, onder -ede afgelegde verklaring, 
inhoudende o.m., dat klager naar Deelen 
is gedetacheerd geworden, zijn salarjs als 
inspecteur van 's Rijks belastingen h eeft 
behouden gedurende die detachering en 
overigens slechts v ergoeding voor reis- en 
•verblijfkosten ontving, terwijl h em h et ver
lenen te zijner tijd van een gratificatie in 
h et vooruitzicht was gesteld - dat klager 
zijn ambt van inspecteur van 's Rijks be
lastingen h eeft behouden en ook als zoda
nig t e Deelen was gedetacheerd, t eneinde 
bij de liquidatie van de daar aanwezige 
dump behulpzaam te zijn; 

0. dat klager mitsdien de hem te laste 
gelegde misdragingen heeft begaan als in
specteur van 's Rijks belastingen, zij h":: 
ook, dat hem tijdelijk andere werkzaamhe
den waren opgedragen, dan normaliter tot 
de taak van zodanige ambtenaar behoren, 
waartoe een ambtenaar, gelijk klager, in
gevulge het ,op hem toepasselijke, artikel 
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58, le Jid, A.R.A.R. ook kan worden ge
roepen; 

dat hieraan niet afdoet, of klager, gelijk 
namens hem is gesteld, deze liquidatiewerk
zaamheden op vanwege de Minister van Fi
nanciën gedaan verzoek heeft verricht, 
aangezien ook wanneer hij deze werkzaam
heden slechts op zodanig verzoek zou heb
ben aanvaard, uit deze aanvaarding voort
vloeit, dat klager zich ter zake van die 
werk7..aamheden behoorde te gedragen over
eenkomstig de voor hem geldende voor
schriften, gelijk deze o.m. zijn vervat in het 
A.R.A.R. en het, eveneens op hem toepas
selijke, A.B.; 

0. dat k lager voorts heeft betoogd, dat 
artikel 80, 2e lid, A.R.A.R., op welke be
paling het bestreden besluit mede is ge
grond, op hem niet van toepassing is, ver
mits toepasselijkheid slechts zou kunnen 
worden aangenomen, wanneer de mogelijk
heid bestaat vergelijkingen te treffen met 
werkzaamheden van andere ambtenaren in 
gelijke omstandigheden, hetgeen in het on
derhavige geval niet mogelijk zou zijn; 

0 . dat de Raad ook dit betoog niet kan 
onderschrijven, vermits zeer wel kan wor
den nagegaan, of een ambtenaar, die in de 
plaats van klager, door detachering, mede 
belast zou zijn geworden de dump in Dee
len mede te liquideren, door te handelen, 
gelijk klager deed, zich als een goed amb
tenaar zou hebben gedragen, bij ontken
nende beantwoording waarvan plichtsver
zuim moet worden aangenomen; 

0. dat hieraan, zij het ten overvloede, 
wordt toegevoegd, dat oolc al zou worden 
aangenomen - gelijk deze Raad, naar uit 
het hiervoren overwogene volgt, niet doet 
- dat klager de hem te laste gelegde mis
dragingen niet in zijn ambt van inspecteur 
van 's Rijks belastingen heeft begaan, hij 
desalniettemin wegens plichtsverzuim zo!l 
kunnen worden gestraft, vermits, naar dè
ze Raad constant heeft beslist, plichtsver
zuim in de zin van artikel 80, 2e lid, 
A.R.A.R. mede omdat misdragingen van 
ambtenaren in hun particuliere leven of in 
andere betrekkingen ; 

0. dat klager, gelet op de in het bestre
den besluit aangehaalde bepalingen, ter za
ke van het door hem begane plichtsverzuim 
kon worden gestraft met ontslag en het be
streden besluit dus niet kan worden g,,_ 
zegd te strijden, feitelijk of rechtens, met 
evenbedoelde bepalingen, zijnde de Raad 
niet gebleken van het bestaan van enig 
ander algemeen verbindend voorschrift, 
waarmede dat besluit zoude strijden; 

0. dat niet is gesteld en de Raad niet is 
gebleken, dat bij het nemen van het be
streden besluit van de bevoegdheid om 
een arnbtenaar, die zich aan plichtsverzuim 
heeft schuldig gemaakt, bij wijze van straf 
te ontslaan, kennelijk een ander gebruik is 
gemaakt, dan tot de doeleinden, waarvoor 
die bevoegdheid is gegeven; 
. 0. dat ten slotte nog behoort te worden 
onderzocht, of tussen de opgelegde straf en 

de gepleegde overtreding onevenredigheid 
bestaat; 

0. hieromtrent, dat de Raad zodanige on
evenredigheid niet aanneemt, doch van oor
deel is, dat een ambtenaar als klager, die 
zich reeds ongeveer één week, nadat hij ter 
plaatse zijner detachering is aangekomen, 
schuldig maakt aan vorengenoemd zeer 
ernstig plichtsverzuim - waarbij opmer
king verdient, dat ook k lager herhaaldelijk 
o.m. in zijn klaagschrift, heeft erkend, dat 
de door hem gepleegde handelingen onjuist 
zijn - niet in 's Rijks dienst kan worden 
gehandhaafd en terecht bij wijze van straf 
is ontslagen, onderschrijvende deze Raad 
volkomen, hetgeen het Gerechtsh of te Arn
hem, d .d. 18 Maart 1948, beschikkende op 
een verzoek van de in het te dezen bestre
den besluit mede genoemde R., o.m . heeft 
overwogen, te weten "dat deze gehele af
faire een uiterst louche zaak blijft" en 
"dat deze gehele beweerde koop een grote 
knoeiaffaire was", hebbende deze opmer
kingen betrekking op de in het bestreden 
besluit omschreven handelingen, waarin 
ook klager betrokken was; 

0. dat mitsdien het beroep van klager, 
bij gebreke van gronden, als in artikel 58, 
le lid en 2e lid, der Ambtenarenwet 1929 
vermeld, waarop het bestreden besluit kan 
worden aangevallen, ongegrond moet wor
den verklaard; 

Rechtdoende: 
V.:erklaart klager ontvankelijk in zijn be

roep; 
Verklaart het beroep ongegrond. 

(A. B.) 

6 Juli 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 10). 

Onder de inlichtingen, als bedoeld in 
dit artikel, zijn niet alleen begrepen de 
inlichtingen op het aanvraagformulier 
rechtsherstel, maar ook nadere verkla
ringen, verstrekt n.a.1.v. een onderzoek 
naar de vraag of het in lid 1 genoemde 
feit zich voordoet. 

I.c. moet het opzettelijk onjuiste in 
lichtingen verstrekken aangenomen 
worden, zodat ontslag terecht is ver
leend. 

De Minister van Oorlog, eiser in hoger 
beroep, 

tegen: 
G., wonend<: te G., gedaagde In hoger be
roep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
·wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat de Minister van Oorlog op 28 Juli 

1947 het volgende besluit heeft genomen: 
,.De Minister van Oorlog, 
.,Gezien de "Wet rechtsherstel overbeids

personeel 1946"; 
"0. dat G., geboren 12 Oetober 1906, met 

ingang van 15 September 1945 werd her-



241 6 JULI 1948 

plaatst a ls adjunct-commies in vaste dienst 
bij h et Departem ent van Oorlog op g rond 
van h et "Besluit r echtsherstel ontslagen 
a mbtena ren" ; 

"da t hij bij zijn schrijven van 3 Mei 1947 
v erzocht om toek enning van een schade
loosstelling en regeling der r echtspos itie als 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, B, onder b 
en c van de W et r echtsherstel overheids
person eel 1946; 

"dat hij t er zake van de toepassing van 
m eergenoemde wet en van op g rond daar
van vastgestelde voorschriften opzettelijk 
onjuiste inlichtingen h eeft v erstrekt, i.c. 
niet h eeft vermeld of opgegeven, de in
k omsten, well<e zijn echtgenote van illegale 
zijde h eeft ontvangen: 

"Gelet op a rtikel 10, eerste lid, van 
de "W et rechtsherstel ov erheidspersoneel 
1946" ; 

,,H eeft goedgevonden: 
"a. aan G., voornoemd, m et ingang van 

1 Aug us tus 1947 ontslag te verlenen uit 
zijn betrekking van Adjunct-commies bij 
het Ministerie van Oorlog ; 

"b. t e bepa len, dat de schadeloosstelling 
bedoeld in artikel 4, eerste lid, B, onder c, 
niet aan G. zal worden uitg·ekeerd." ; 

0. da t h et Ambtenarenger echt t e 's-Gra
venhage bij uitsp ra ak van 20 Maart 1948 
- naar welker inhoud hierbij wordt v erwe
zen - opgemeld besluit nietig h eeft ver 
klaard en h eeft bepaald, dat de Minister 
va n Oorlog h et a an G., voornoemd, tijdens 
de bezetting v erleende ontslag zal h er zien 
overeenkomstig de bepalingen der W et 
r ech tsh ers tel overheidspersoneel 1946 ; 

0. da t eieser van die uitspraak tijdig is 
gekom en in h oger beroep en bij beroep 
schrift op de daarbij aangevoerde gronden 
deze Raad ver zoekt m et v erniet iging van 
de uitspraak va n h et Ambtenarengerecht 
de vordering va n G. t e ontzeggen c.q. h em 
daarin niet -ontvankelijk t e willen verkla
ren; 

0. da t G. b ij contra-memorie op de daar
in aan gevoerde gronden h eeft geconclu
deerd· tot bevestig ing van de uitspraak van 
h et Ambtena rengerecht te 's-Gra venhage, 
dd. 20 Maart 1948 ; 

In rechte : 
0 . da t de R aad in het onderhavige geva l 

h eeft na t e gaan, of gedaagde t er zak e van 
de toepassing der W et r echtsherstel over
h eidspersonieel 1946 (hierna aan t e duiden 
a ls : de wet) of van de op g rond daarvan 
vas tgestelde voorschriften opzettelijk een 
onjuiste inlichting h eeft ver s trekt, als be
doeld in artikel 10, lid 1, van de w et , waar
bij de v raag, of e r in casu t evens van h et 
misdrijf, omschreven in h et 2e lid van dit 
artilrnl, spralrn zoude zijn, onbesprok en k a n 
blijven , daar hierover ev entueel de straf
rechter zal h ebben te beslissen; 

0. dat de Raad op g rond va n de inhou d 
der gedingstukken en van h et t er terecht
zitting ve rha ndelde als va s tstaande a an
n eemt; 

dat gedaa gde, die op 15 September 1945 
op g rond va n h et Besluit R echtsherstel" 

L . IQ48 

ontslagen ambtena ren , staatsblad E 94, 
weder in zijn vroegere functie van adjunct
commies in vaste dienst bij h et Ministerie 
van Oorlog was h er plaatst, een door h em 
ondertekende verklaring h eeft ingediend, 
in hoofdzaak overeenstemmend m et het 
formulier, bedoeld in artikel 2 van h et Eer
ste Uitvoeringsbeslu it der wet (Staatsbla d 
H 110), welke v erklaring is gedagtekend 
3 Mei 1947; 

dat gedaagde, bij gebreke van een ge
drukt formulier, zelfstandig die v erklaring 
h eeft opgemaakt en daarin o.m . h eeft ver
m eld: 

,, III. dat hij gedurende de onder II ver
m elde tijdvakken aan inkomsten h eeft ont
va ngen : 

over h et tijdvak 21 September 1943 t/m 
F ebruari 1944 zijn sala ris van h et Ministe
rie van Oorlog. V erder h eeft zijn echtge
n oote m oeten lev en van bij particulieren 
afges lot en geldleeningen en v erkoop van 
privé-eigendommen ; 

IV. dat vorenstaande gegevens kunnen 
worden geverificeerd door informatie bij: 

1. de Heer B., k elner bij het café-restau
rant"M.", te 's-Gravenhage, 

2. de Heer W., Filiaalchef bij Simon de 
Wit, t e R.; 

dat gedaagde er ectter mede bekend was, 
dat aan zijn echtgenote, tijdens zijn gevan
genschap in Duitsland, op verschillende 
tijdstippen verschillende geldsbedragen -
in totaal voor een bedrag van t enminste 
f 680 zijn overhandigd door een onbek ende 
waarvoor zij kwita nties h eeft ondertek end; 

dat gedaagde voorts op 17 Mei d.a.v. de 
vraag van Mej. van Malssen , h oofdcom
mies , toegevoegd aan de Secretaris-Gene
ra al van h et Ministerie van Oorlog, of zijn 
vrouw nog tijdens zijn straftijd van een of 
ander e instantie gelden of steun had ont
vangen , positief ontkennend h eeft beant
woord; 

dat gedaagde op 21 Juni 1947 bij zijn 
verhoor voor een Commissie, in opdracht 
van de Secr eta ris -Gen eraal van h et Mi
nis terie van Oorlog ingesteld, aanvankelijk 
alleen h eeft gesprok en over de leningen 
gesloten , bij B . en W ., en eerst later, toen 
h em was m edegedeeld, dat er bewijzen wa
ren, da t zijn echtgenote t evens ondersteu
ning had g enoten, h eeft toegegev en, dat 
zijn vrouw giften ha d ontvangen van on
bek ende personen ; 

da t gedaagde tenslotte op 11 Juli 1947 
voor de politie v erklaard h eeft, dat hij de 
door die personen aan zijn echtgenote ver
strekte g elden als geleend beschouwde, 
welk standpunt hij ook in h et onderhavige 
geding h eeft ingenom en; 

0. dat gedaagde, indien hij m eende, dat . 
de door zijn echtgenote van onbek ende p er
son en ontva ngen gelden waren v erstrekt 
bij wijze van geldlening, deze bij zijn ver 
zoek va n 3 Mei 1947 ha d dienen t e vermel
den, zoals is aangegev en onder IV d van 
h et voorgesch rev en en door gedaagde bij 
zijn verzoek in h oofdzaak nagevolgde for
mulier ; en 

16 
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dat, indien hij had begrepen, dat die gel
den dienden als steun, gegeven van of van
wege illegale zijde - volgens h et desbetref
fende proces-verbaal, dd. 30 Juli 1947, h eeft 
zijn echtgenote tegenover de politie ver
klaard, dat zij h et geld beschouwde als ge
schonken en niet geleend, maar dat haar 
man zeide, dat het geld als geleend geld 
moest worden beschouwd - hij daarvan bij 
voormeld verzoek eveneens melding had 
moeten maken, nl. overeenkomstig IV c 
van h et formulier; 

0. dat gedaagde reeds door h et ontvan
gen van die gelden bij zijn verzoek om 
rechtsherstel, dd. 3 Mei 1947 geheel te ver
zwijgen een onjuiste inlichting h eeft ver
strekt, gelijk bedoeld in artikel 10, eerste 
lid, der wet; 

dat hij dit eveneens heeft gedaan, toen 
hij op 17 Mei 194 7 tegenover de hoofdcom
mies van Malssen, die hem ondervroeg, 
juist omdat de opgave, dd. 3 Mei 1947, niet 
geheel was gedaàn volgens het formulier, 
de vraag, of zijn vrouw tijdens zijn straf
tijd van een of andere instantie gelden of 
steun had ontvangen, ontkennend beant
woordde; en 

dat zulks even zeer het geval is geweest 
bij zijn aanvankelijke verklaring tegenover 
de commissie, welke h em op 21 Juni 1947 
heeft verhoord, nadat op het Ministerie 
reeds op grond van inlichtingen, ingewon
nen bij het Nationaal Steunfonds, was ko
men vast te staan, dat gedaagde onjuiste 
inlichtingen had verstrekt; 

0. dat de Raad derhalve niet deelt het 
standpunt van h et Ambtenarengerecht, dat 
het afleggen der verklaringen van 17 Mei 
en 21 Juni 1947 niet aangemerkt kan wor
den als h et verstrekken van inlichtingen, 
als bedoeld in de wet, nu gedaagde die in
lichtingen reeds had verstrekt bij zijn 
schriftuur van 3 Mei 1947 en zijn nadere 
ondervragingen (volgens het Ambtenaren
gerecht) niet anders meer konden zijn dan 
een onderzoek naar de vraag, of gedaagde 
"al dan niet het in artikel 10, le lid, der wet 
omschreven misdrijf had gepleegd" ( daar 
van "misdrijf" alleen sprake is in h et 2de 
lid van dat artikel, zal zijn bedoeld h et in 
lid 1 omschreven feit); 

dat immers ook die nadere verklaringen, 
zeker die van 17 Mei 1947, werden gevraagd 
"ter zake van d e toepassing van deze wet 
of van de op g r ond daarvan vastgestelde 
voorschriften", zoals in dat le lid vermeld; 

0. dat de Raad voorts - ondanks de ver
schillende bijzonder gunstige verklaringen, 
welke omtrent gedaagde's persoon en ge
drag, zowel tijdens als buiten de bezetting, 
zijn afgelegd en welker juistheid de Raad 
niet aantast - volstrekt onaanvaardbaar 

· acht, dat gedaagde de voormelde onjuiste 
inlichtingen heeft verstrekt te goeder 
trouw, maar integendeel overtuigd is en 
mitsdien als vaststaande aanneemt, dat hij 
opzettelijk die onjuiste inlichtingen ver
strekt heeft; 

0. dat uit h et hierboven overwogene 
volgt, dat eiser door zijn onderwerpelijk be-

sluit te n em en niet heeft gehandeld in 
strijd met, doch in overeenstemming met 
artikel 10, lid 1, van de wet; 

0. dat de Raad voorts niet is gebleken 
van het bestaan overigens van een toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift, 
waarmede dat besluit zoude strijden, noch 
ook, dat eiser bij het nemen daarvan van 
zijn bevoegdheid om een ambtenaar te ont
slaan en te bepalen, dat de schadeloosstel
ling, bedoeld in artikel 4, eerste lid B onder 
c, van de wet, niet zal worden uitgekeerd, 
kennelijk een ander gebruik heeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die be
voegdheid is gegeven; 

0. dat derhalve, mede gelet op artikel 58, 
le lid, der Ambtenarenwet .1929, met ver
nietiging van die uitspraak, waarvan be
roep, het door G., voornoemd, in eerste 
aanleg ingestelde beroep alsnog ongegrond 
moet worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de uitspraak, waarvan be

roep; 
Verklaart h et door G., voornoemd, in eer

ste aanleg ingestelde beroep alsnog onge-
grond. (A. B.) 

6 Juli 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Politieamb-
tenarenreglement art. 78). -

Ontslag, met terugwerkende kracht, 
wegens ongeschiktheid, anders dan ten
gevolge van ziels- of lichaamsgebre
ken, op art. 78 van het Politieambte
narenreglement gebaseerd, is ook mo
gelijk, wanneer de reden voor het ont
slag wegens ongeschiktheid is ontstaan 
vóór de inwerkingtreding van dit regle
ment en (implicite) mag ook terug
werken vóór de datum van inwerking 
treding (5 Juni 1947). 

H. S., wonende te 's-Gravenhage, eiser 
in hoger beroep, 

tegen: 
de Burgemeester van 's-Gravenhage, ge
daagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
l\7at aangaat de feiten van het twistgeding: 

0 . dat gedaagde op 13 Nov. 1947 het na-
volgende besluit h eeft genomen: 

Post alia: 
,,Besluit: 
,,te rekenen met ingang van 26 Febr. 

1947 H. Schoonbrood, geboren te Rotter
dam 7 Mei 1915, eervol uit de politiedienst 
te ontslaan."; 

In rechte: 
Post ali a: 
0. dat uit een en ander volgt, dat de 

uitspraak, waarvan beroep, welke met 
juistheid is gewezen, moet worden beves
tigd, waarbij de Raad nog doet · opmerken, 
dat artikel 78, lid 3 volzin 2, van het Po
litieambtenarenreglement, nu dit reglement 
afwijkende bepalingen ter zake niet bevat, 
ook van toepassing is, indien - gelijk in 
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casu - de r eden voor h et ontslag wegens 
ongeschiktheid is ontstaan vóór de inwer
kingtreding van dit reglement; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uits,)l'aa·,{, waarvan beroep. 

(A. B.) 

"/ ,Tuli 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woningwet art. 37 j 0

• art. 40). 
Nu de belanghebbenden (i.c. B. en 

W. ener aangrenzende gemeente) bij 
het indienen van hun bezwaren bij 
Ged. Staten de in art. 37 2e lid gestelde 
term ijn niet in acht hebben genomen, 
kan bet bezwaarschrift, dat zij bij de 
Kroon ingediend hebben, niet in be
handeling worden genomen. 

N.B. Het overig deel van het K. B., dat 
zeer uitvoerig is, is, als van geheel feitelijke 
aard, niet opgenomen. (Red). 

In naain van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 
. Wij JULIANA, enz. ; 

Beschikkende op h et overeenkomstig ar
tikel 37, 3e lid, in verband met artikel 40, 
2e lid, der Woningwet ter goedkeuring aan
geboden besluit van Gedeputeerde Staten 
van Groningen van 17 October 1947, no. 
6064/Q, le Afd., houdende vaststelling van 
een plan tot herziening van het plan van 
uitbreiding in hoofdzaak voor de gemeente 

oorddijk en van een gedeeltelijk plan van 
uitbreiding in onderdelen voor Oosterhooge
brug, gemeente Noorddijk; 

De Raad van State, Afd. voor de Geschil
len van Bestuur, gehoord, advies van 16 
Juni 1948, no. 629; 

Op de voordracht van de Minister van 
\Vederopbouw en Volkshuisvesting van 30 
Juni 1948, no. 66726/P.B.R. Afdeling Juri
dische Zaken. 

0. dat Gedeputeerde Staten bij hun even
vermeld besluit hebben vastgesteld een plan 
tot herziening van het plan van uitbreiding 
in hoofdzaak voor de g·emeente Noorddijk 
en het eveneens bij dit besluit behorende 
gedeeltelijk plan van uitbreiding in onder
delen voor Oosterhoogebrug, gemeente 
Noorddijk, met bebouwingsvoorschriften, 
enz.; 

dat Gedeputeerde Staten daarbij h ebben 
overwogen, enz.; 
dat de bezwaren van burgemeester en wet
houders van Groningen niet zijn ingebracht 
binnen de door de wet gestelde termijn, te 
weten gedurende de terinzageligging der 
ontwerpen; dat evenwel binnen deze ter
mijn in een gelijkluidend bezwaarschrift 
van burgemeester en wethouders van Gro
ningen is gericht aan de raad der gemeente 
Noorddijk, waar de ontwerpen ter inzage 
hebben gelegen; dat zij, Gedeputeerde Sta
ten, mitsdien tijdig van dit aan een onjuist 
adres gericht bezwaarschrift hebben kun
n en kennis nemen, zodat termen aanwezig 
zijn daarop acht te slaan; dat enz.; 

0. ten aanzien van de tegen h et besluit 

ingebrachte bezwaren van burgemeester en 
wethouders van de gemeente Groningen, 
dat ingevolge n.rtikel 37, 3e lid, in verband 
met artikel 40, 2e lid, der Woningwet, 
slechts belanghebbenden, die zich met in
achtneming van de in artikel 37, 2e lid, dezer 
wet gestelde termijn van vier weken met 
bezwaren tot Gedeputeerde Staten- h ebben 
gewend, tot het indienen van bezwaren bij 
Ons gerechtigd zijn; 

dat, nu blijkens de stukken burgemeester 
en wethouders bij het indienen van hun be
zwaren bij Gedeputeerde Staten de even
vermelde termijn niet in acht hebben ge
nomen, het bezwaarschrift, hetwelk zij bij 
Ons ingediend hebben, niet in behandeling 
kan worden genomen; enz. 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan; 
het bij besluit van Gedeputeerde Staten 

van Groningen van 17 October 1947, no. 
606~/Q, le Afd., vastgestelde plan tot her
ziening van het plan van uitbreiding in 
hoofdzaak voor de gemeente Noorddijk en 
van het gedeeltelijk plan van uitbreiding 
in onderdelen voor Oosterhoogebrug, ge. 
meente Noorddijk, met de daarbij behorende 
bebouwingsvoorschriften goed te keuren. 

De Minister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast enz. 

(A. B.) 

8 Juli 1948. KO1 INKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 11 j 0

• art. lla) . 
Aan de ontvankelijkheid van een in

gevolge art. lla le lid bij de Kroon 
ingesteld beroep van een afwijzende 
beslissing van Ged. Staten op een ver
zoek tot onttrekking van een weg aan 
h et. openbaar verkeer doet niet af, dat 
Ged. Staten het bij hen ingekom en 
adres van appellant blijkbaar niet als 
een beroepschrift hebben opgevat, en 
tengevolge hiervan volledige toepas
sing van het 6e lid van art. 11 achter
wege is gebleven, daar aangenomen 
kan worden dat dit adres wel a ls be
roepschrift was bedoeld, en het onjuist 
zou zijn appellant niet-ontvankelijk te 
verklaren wegens een hem niet toe te 
rekenen, overigens verklaarbaar, ver
zuim. Onttrekking van de weg aan het 
openbaar verkeer is niet redelijk te 
achten, daar de weg voor de eigenaren 
van de aangrenzende percelen land van 
genoegzaam belang is. . 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIA A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door H. Veneman Wzn. te Hardenberg t e 
gen de beslissing van Gedeputeerde Staten 
van Overijssel inzake de openbaarheid van 
de weg no. 44 van de voormalige gemeente 
Stad-Hardenberg; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
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3 Maart 1948, No. 273, 21 April 1948, No. 
273/119 en 9 Juni 1948, No. 273/147; 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 1 Juli 1948, no. 
716, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0 . dat de raad der gemeente Hardenberg 
bij besluit van 25 April 1947 afwijzend heeft 
beschikt op het verzoek van H. Veneman 
Wzn., landbouwer te Bruchterveld B 224, 
om het zgn . .,Veenwegje" te Ebbenbroek, 
voorkomende onder no. 44 van de legger der 
wegen van de voormalige gemeente Stad
Hardenberg, aan het openbaar verkeer te 
onttrekken, zulks op de overwegingen, dat 
ander e belangh ebbenden bij deze weg in de 
gelegenheid zijn gesteld van h et verzoekken
nis te n e men; dat van de 38 andere belang
hebbenden er 32 schriftelijk bezwaren tegen 
inwilliging van het verzoek hebben inge
diend, waaruit blijkt, dat genoemde weg als 
openbare weg van betekenis is; 

dat, nadat de appellant vervolgens een 
gelijk verzoek h ad ingediend bij Gedepu
teerde Staten van Overijssel, dit College bij 
zijn besluit van 28 Mei 1947, 3e afdeling, No. 
5183/4115, eveneens op het verzoek afwij-
zend heeft beschikt; ( 

dat de appellant thans in beroep is ge
komen, aanvoerende dat zijn percelen in 
1939 ten onrechte op de wegenlegger zijn ge
bracht en ook ten onrechte a ls weg van de 
Marke Baalder worden aangewezen; dat de 
percelen als bouwland moeten worden, en 
ook zijn beschouwd; dat door h em nimmer 
recht van openbaarheid is gegeven aan de 
percelen; dat de openbaarheid van de weg 
no. 44 onnodig is, daar de aangrenzende per
celen verbinding hebben met andere wegen; 
dat hij sedert 1939 veel last en hinder h eeft 
ondervonden; 

O. dat in de eerste plaats de vraag rijst, of 
de bestreden beslissing van Gedeputeerde 
Staten wel kan worden aangemerkt als een 
uitspraak in broep, gelijk bedoeld in artikel 
11, lid 6, der Wegenwet, van welke beslis
sing, ingevolge het eerste lid van artikel lla, 
beroep openstaat, doch dat, gelet op de over
gelegde stukken, deze vraag bevestigend 
kan worden beantwoord; 

dat hieraan niet afdoet, dat Gedeputeerde 
Staten het bij hun college ingekomen adres 
van de appellant blijkbaar niet als een be
roepschrift hebben opgevat, en tengevolge 
hiervan volledige toepassing van h et zesde 
lid van artikel 11 achterwege is gebleven, 
daar aangenomen kan worden, dat dit adres 
als beroepschrift was bedoeld en h et onjuist 
zou zijn de appellant niet-ontvankelijk te 
verklaren wegens een h«;m niet toe t e reke
nen, overigens verklaarbaar, verzuim·; 

0 . wat de hoofdzaak aangaat, dat op grond 
van tie in gewonnen ambtsberichten moe t 
worden geoordeeld, dat de door de appellant 
bedoelde weg voor de eigenaren van de aan
grenzende percelen land van genoegzaam 
belang is, zodat een onttrekking van deze 
weg aan h et openbaar verkeer niet redelijk 
is t e ach t en ; 

dat de vraag, of de weg indertijd terecht 
op de legger is geplaatst als niet t er zake 

dienende bij dit geschil buiten beschouwing 
moet blijven; 

dat op grond van het voorgaande de be 
streden beslissing moet worden gehand
haafd; 

Gezien de W egenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond t e verklaren ; 
De Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A. B.) 

10 Juli 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemene regelen Wa
terstaatsbestuur art. 19). 

Al moet worden toegeg·even, dat de 
opbrengst der gronden van de onder
havige polder tengevolge van de oor
log is verminderd en de bewerkings
kosten zijn toegenomen, zo kan dit 
toch geen a rgument vormen tegen ver
hoging van het in 1939 vastgesteld be
drag der pachtwaarde, daar op grond 
van speciaal in verband met de oor- . 
logsomstandigh eden vastgestelde wet
t elijke bepalingen hiervoor een bijzon
dere vergoeding wordt gegeven. 

I n naam van Hare J',fajesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de vergadering van stemhebbende in
gelanden van de calamiteuze Adornispolder 
te Nieuwvliet, tegen h et besluit van Ged. 
Staten van de provincie Zeeland van 10 
Januari 1947, No. 174/1, 2e Afdeling, tot 
vaststelling van de grootte en de pacht
waarde der gronden van de calamiteuze 
Adornispolder; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
2 Juni 1948, No. 535; 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 3 Juli 1948, No. 
723, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van de provincie Zee
land bij hun voormeld besluit I. de grootte 
van de calamiteuze Adornispolder binnen
dijks. na aftrek der percelen water, der per
celen openbare weg met de zijkanten, heb
ben bepaald op 55 h a. 8 a en 8 ca; II. de 
pachtwaarde der gronden in die polder h eb
ben vastgesteld op f 3414.84; 

dat Ged. Staten voornoemd hierbij hebben 
overwogen, dat zij ter zake van deze schat
ting het g·evoelen h ebben gevraagd van de 
Commissie va n advies inzake de schatting 
en de vaststelling van de pachtwaarde der 
calamiteuze polders en waterschappen in 
Zeeland; dat zij zich verenigen met de ziens
wijze van deze Commissie, met name dat in 
de polder, in tegenstelling tot de mening der 
schatters, van een slechte cultuurtoestand 
wegens mijnenvelden en dergelijke niet ge
bleken is, dat verwacht mag worden dat het 
voor-oorlogse opbrengend vermogen van de 
polder weldra w eder bereikt zal worden; dat 
ten onrechte in het verslag der schatting 
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zijn opgenomen de percelen waterleiding, 
kadastraal bekend gemeente Nieuwvliet, 
sectie A, Nos. 773 en 468, onderscheidenlijk 
groot 0.0515 ha en 0.2328 ha, welke zijn ge
rangschikt in de 6e soort en de percelen 
omringende duingrond, kadastraal bekend 
gemeente Nieuwvliet, sectie A. Nos. 986 en 
376bis, onderscheidenlijk groot 2.1345 ha en 
2.4310 ha, welke zijn gerangschikt in de 5e 
soort, waardoor geen percelen in die soort 
gerangschikt in het verslag der schatting 
voorkomen; dat ten einde de reële pacht
waarde zo dicht mogelijk te benaderen voor 
dt:. gronden de navolgende pachtwaarden 
moeten worden vastgesteld: 

voor dele soort op f 80 per ha; 
2e f 70 ,, ,, , 

,, 3e f 55 ,, ,, , 
,, ,, 4e ,, ,, f 50 ,, ,, , 

dat tegen dit besluit de vergadering van 
stemhebbende ingelanden van de betreffen
de polder in beroep is gekomen aanvoeren
de, dat de pachtwaarde der gronden in deze 
polder door de drie deskundigen blijkens 
verslag van 15 Maart 1946, is geschat op 
f 2415.45; dat bovendien twee der deskun
digen, namelijk de door Ged. Staten en de 
door de Dijkraad der waterkering benoem
de, ook de vorige schatting, in 1939, mee
maakten; dat in elk geval toch deze twee 
personen voldoende kennis van de polder 
h ebben om aan de gronden de juiste waarde 
te geven en dat, blijkens de herhaalde be
noeming, ook de opdrachtgevers (waaron
der dus Gedeputeerde Staten) volkomen 
vertrouwen stellen in die kennis; dat Ge
deputeerde Staten bij besluit van 10 Januari 
1947, No. 174/1, 2e Afdeling, de grootte van 
de polder bepaalden op 55,0808 h a, en de 
pachtwaarde vaststelden op f 3414.84, zijnde 
dit bijna f 1000 hoger dan de deskundigen 
de gronden waardeerden; dat de helft der 
gronden gedurende de jaren 1944, 1945 en 
1946 in het mijnenveld lag, dus niet kon 
worden bebouwd; dat dit allereerst voor de 
directe, maar ook voor de aanpalende, ge
bruikers een schadepost van grote betekenis 
was en eigenlijk nog is, terwijl in die tijd 
h et onkruid op schrikbarende wijze voort
woekerde, zijn zaad ver weg vloog en dus
danig wortel kon schieten, dat het nog ver
scheidene jaren zal duren voor men dat on
kruid de baas is, vooral nu hier zo'n nijpend 
gebrek aan arbeidskrachten h eerst; dat de 
beduidend hogere kosten van het zuiver ma
ken der gronden in geen enkel opzicht aan 
de gebruikers worden vergoed en deze kos
ten dus, a ls extra -uitgaven, mede moeten 
worden gedragen; dat door die hogere 
pachtwaarde voor dijkgeschot vanwege de 
polder (binnenbP.heer) aan de waterkering 
(buitenbeheer) jaarlijks f 410.57 meer moet 
worden betaald, zulks gedurende het zeven
jarig tijdvak 1 Mei 1946 t/m 30 April 1953; 
dat deze hogere omslag zal moeten worden 
bestreden door een vermeerdering van het 
dijkgeschot met f 7.50 per ha, terwijl reeds 
nu f 29 pe r ha wordt betaald; dat de door 
Gedeputeerde Staten gestelde pachtwaarde 
zo hoog is, dat, mede in verband met de 1 

steeds stijgende werklonen, het wel haast 
niet meer mogelijk is, zomin voor gebruikers 
als voor eigenaren, om er een behoorlijke 
winst uit te halen en er een bestaan op te 
vinden; dat de Grondkamer niet toestaat de 
pacht der gronden te verhogen, waaruit 
moet worden opgemaakt, dat ook de pacht
waarde geen verhoging gedogen kan; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat door het 
in het bestreden besluit genoemde bedrag 
de pachtwaarde van de gronden in de cala
miteuze Adornispolder. in vergelijking met 
in andere delen van de provincie gelegen 
gronden, op zo juist mogelijke wijze wordt 
benaderd; 

dat de appellante nu wel aanvoert, dat de 
in het genoemde bedrag gelegen verhoging 
van het in 1939 vastgestelde bedrag der 
pachtwaarde niet te rechtvaardigen zou zijn 
in verband met de door de oorlogsomstan
digheden verminderde opbrengst en hogere 
bewerkingskosten der betrokken gronden, 
doch dat de juistheid hiervan niet kan wor
den erkend, aangezien, ook al moet aan de 
appellante worden toegegeven, da t de op
brengst der gronden tengevolge van de oor
log is verminderd en dat de bewerkings
kosten zijn toegenomen, hiervoor op grond 
van speciaal in verband met de oorlogsom
standigheden vastgestelde wettelijlrn bepa
lingen, een bijzondere vergoeding wordt ge
geven; 

dat de appellante verder aanvoert, dat 
ook de geldende bepalingen, van kracht zijn
de met betrekking tot de verhoging van 
pachten, aan de verhoging der pachtwaarde 
in de weg zou staan, doch dat, daargelaten 
dat de grondkamer ee n normale verhoging 
van pachtprijzen pleegt toe te staan Gede
puteerde Staten de pachtwaarde of onzui
vere opbrengst krachtens art. 71 van het 
betrokken reglement moeten vaststellen op 
de-prijs, wellrn door de pachter aan de eige
naar kan worden betaald; 

Gezien de Waterstaatswet 1900 en het 
Reglement voor de calamiteuze polders of 
waterschappen in Zeeland; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A. B .) . 

13 Jiûi 1948. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Wet rechts
herstel overheidspe rsoneel 194 6 art. 3, 
6e lid en art. 6). 

Beslissend is, voor de toepassing van 
art. 3, 6e lid, het moment, waarop op 
het verzoek om r echtsherstel een be
sluit wordt genomen. Een dergelijk be
sluit kan, gelet op het bepaalde in het 
5e lid van dit artikel, niet worden aan
gehouden, totdat over al dan niet zui
vering zal z!jn beslist. 

Niet-melding van weder-indienstne
ming. Hierom kon i.c. geen sprake 
zijn, omdat voorwaarde voor de sepo-
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nering der zuiveringszaak was, dat be
trokkene zijn functie in S. niet zou 
hervatten. Datum van aanvaarding 
door belanghebbende van deze voor
waarde aanvaard al de datum, waar
op de, buiten de bezetting gelegen, 
grond voor ontslag is ontstaan. 

Het College van B. en W. en de Raad der 
Gemeente S., eisers in hoger beroep, 

tegen: 
D., wonende te G., gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 
0. dat B. en W. der gemeente S., 
gelezen h et verzoek d.d. 25 Augustus 1947 

van D., voorheen Hoofdcommies ter Secre
tarie der gemeente S., om herziening van 
het h em met ingang van 24 December 1944 
verleend ongevraagd eervol ontslag als zo
danig door de toenmalige burgemeester, 
waarnemende de taak van de Raad (lees: 
B. en W.) bij zijn besluit van 3 Januari 1946; 

gelet op de Wet rechtsherstel overheids
person eel 1946 en de Gemeentewet; 

0. dat D . voornoemd is ontslagen wegens 
het aanvankelijk mondeling aanvaarden, 
welke aanvaarding door latere weigering 
vordering tengevolge had, van de functie 
van Secretaris der gemeente H., in de plaats 
van de doodgeschoten functionaris aldaar; 

dat h et solliciteren naar deze functie en 
de aanvaarding daarvan ernstige twijfel 
heeft doen rijzen tegen D. over wat betreft 
zijn juiste houding in verband met de be
zetting; 

dat ook overigens daaromtrent twijfel te
gen hem bestaat; 

dat D. na de bevrijding zijn zuivering 
echter h eeft weten te voorkomen door on
middellijk ontslag te vragen uit de betrek
king van secretaris der gemeente H., welk 
ontslag hem werd verleend; 

dat aangenomen mag worden, dat hij ook 
anders niet in functie was gebleven, doch 
gestaakt, geschorst of ontslagen zou zijn; 

dat wat hiervan ook zij, artikel 6 der eerst
genoemde wet bepaalt, dat een buiten de be
zetting gelegen grond voor ontslag onder 
meer wordt geacht te zijn ontstaan, indien 
de betrokkene zich na de bevrijding niet 
binnen redelijke tijd nadat hij daartoe in de 
gelegenheid was gekomen, voor weder
indienstneming heeft aangemeld; 

dat D. zich tot dusver nimmer voor weder
indiensttreding te S. heeft aangemeld; 

dat, zolang geen zuiveringsmaatregelen 
tegen D. zijn genomen, het, gelet op het be
paalde in de artikelen 6 en 4, eerste lid, B, 
der Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946, de aangewezen oplossing lijkt, te ver
klaren, dat de dienstbetrekking tussen D. 
en de gemeente S. op 24 December 1944 is 
beëindigd, waaruit voortvloeit, dat er geen 
aanleiding is voor nadere regeling zijner 
rechtspositie of toekenning ener schadeloos
stelling; 

op 8 October 1947 hebben besloten "te ver
klare n, nu nog geen zuiveringsmaatregelen 

tegen D. zijn genomen, dat de door hem tot 
24 December 1944 werkelijk vervulde dienst
betrekking van Hoofdcommies ter Secreta
rie dezer gemeente met ingang van die da
tum is beëindigd"; 

0. dat de Raad der gemeente S., gelezen 
het verzoek d.d. 25 Augustus 1947 van D ., 
voorheen ambtenaar van de Burgerlijke 
Stand der gemeente S., om herziening van 
het hem met ingang van 24 December 1944 
vei·leend ongevraagd eervol ontslag als zo
danig door de toenmalige burgemeester, 
waarnemende de taak van de Raad bij zijn 
besluit van 3 Januari 1945, op 23 October 
1947 een geheel overeenkomstig besluit 
heeft genomen ten aanzien van D's dienst
betrekking a ls ambtenaar van de Burger
lijke Stand dier gemeente; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Gronin
gen bij uitspraak van 18 Maart 1948 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen - de 
beroepen, door D. tegen de beide voormelde 
besluiten van 8 en van 23 October 1947 in
gesteld, gegrond en die besluiten nietig heeft 
verklaard, met bepaling, dat "B. en W. van 
S. de klager alsnog met toepassing van ar
tikel 4, eerste lid, onder B, juncto artikel 6, 
lid 1, onder a, en lid 2, der Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946 met ingang van 23 

. Mei 1946 uit zijn betrekking van hoofdcom
mies ter secretarie van de gemeente S. zul
len ontslaan; 

dat de Raad der gemeente S. m et toepas
sing van dezelfde wetsartikelen klager met 
ingang van 23 1ei 1946 uit zijn betrekking 
van Ambtenaar der Burgerlijke Stand der 
gemeente S. zal ontslaan, het een en het 
ander met regeling van klagers rechtsposi
tie, als bedoeld in artikel 4, eerste lid, onder 
B, sub b dier wet, en met toekenning van 
een schadeloosstelling, als bedoeld in artikel 
4, eerste lid, onder B, sub b dier wet."; 

In rechte: 
0 . dat de Raad zich (behoudens een na te 

noemen verbetering) geheel verenigt met de 
gronden, waarop de aangevallen uitspraak 
berust, en die overneemt; 

0. dat eisers als eerste grief tegen die uit
spraak hebben aangevoerd, dat, gelet op 
artikel 3, zesde lid, der Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946 (hierna aan te dui
den als: de wet), aan gedaagde geen rechts
herstel mocht worden verleend, aangezien 
hij, toen zijn schorsing als secretaris der ge
meente H. nog van kracht was, vrijwillig als 
zodanig ontslag heeft genomen en de tegen 
hem aanhangige zuiveringszaak toen niet 
werd doorgezet onder voorwaarde, dat hij 
geen rechtsherst I zou vragen in S., en dat, 
nu hij dit wel deed, hij door de Commissaris 
der Koningin in de provincie Groningen als
nog aan de Minister van Binnenlandse Za
ken is voorgedragen voor ontslag; 

0. dat naar aanleiding daarvan echter 
vooreerst opmerking verdient, dat het op 
11 Mei 1945 door B. en W. van H . aan ge
daagde op zijn verzoek met ingang van 13 
April 1945 eervol verleende ontslag uit de 
functies van secretaris en ambtenaar van 
de burgerlijke stand dezer gemeente, geens-
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zins tengevolge behoefde te hebben en trou
wens ook niet heeft gehad, dat de tegen hem 
aanhangige zuiveringszaak toen niet werd 
doorgezet; 

0. dat voorts weliswaar de Commissaris 
der Koningin op voorstel van het lid van 
Ged. Staten der provincie Groningen D. H. 
R. Harrenstein, die met de leiding der zui
vering· van het provinciaal en gemeentelijk 
personeel in die provincie was belast, in Mei 
1946 heeft besloten, ten einde gedaagde bij 
sollicitatie in een overheidsbetrekking nog 
een kans te geven, de zuiveringszaaJc niet 
verder te vervolgen, nadat gebleken was, 
dat hij geen rechtsherstel in de functie van 
ambtenaar ter secretarie van S. zou vragen, 
maar tevens vaststaat, dat t er terechtzitting 
van h et Ambtenarengerecht te Groningen, 
gehouden op 4 Maart 1948, voornoemde Har
renstein als getuige o.a. het volgende h eeft 
verklaard: 

.,De zuiveringsmaatregel, waarvoor D. in 
aanmerking kwam, was ontslag zonder toe
k enning van wachtgeld; dit zou echter be
tekenen, dat hij op zijn leeftijd voor geen 
enkele overheidsbetrekking m eer in aan
merking zou komen. Daarom h eb ik aan D. 
in een briefje het volgende voorgesteld: Ik 
zou aan de Commissaris der Koningin in h et 
belang van D. om zijn kansen bij sollicitatie 
t e vergroten in overweging geven de tegen 
D. aanhangig gemaakte zaak te seponeren, 
indien hij geen herstel zou vragen t.a.v. de 
in S. door h em beklede functies. D. h eeft 
laatst genoemde voorwaarden aanvaard en 
daarop is zijn zuiveringszaak geseponeerd, 
h etg een uiteraard niet wil zeggen, dat zij 
niet weder ter h and zou kunnen worden 
genomen. Ik geef toe, dat het stellen van 
een voorwaarde voor seponering van een 
aanhangige zuiveringszaak en h et afzien 
van het toepassen van zuivering een onge
wone gang van zaken is. Na h et inwerking. 
treden der Wet Rechtsherstel h eeft eerst D. 
en vervolgens namens hem Mr. Siebers zich 
tot mij gewend met de vraag, of het vragen 
van rechtsherstel ingevolge evengenoemde 
wet met dien verstande, dat D . niet in feite 
zou terugkeren in zijn vroegere functies te 
S., door mij zou worden beschouwd a ls in 
strijd m et de even genoemde door D. aan
vaarde voorwaarden voor de seponering van 
zijn zuiveringszaak. Vooropstellende, dat als 
D. eerst een voorwaarde aanvaardt, hij daar 
later ni et op moet terugkomen, h eb ik niet
temin op de evengenoemde mij door en na
mens D . gestelde vraag geantwoord, dat ik 
geen b ezwaar h ad t egen D.'s rechtsherstel, 
mits hij maar niet zou terugk eren in de des
tijds door h em te S. beklede functies."; 

dat onder deze omstandigheden aan ge
daagde niet kan worden t egengeworpen, dat 
hij de gestelde voorwaarde - daargelaten, 
of het stellen ervan juist was - niet is na
gekomen; 

0. dat bovendien, al ware dit wel het ge
val, zulks geenszins zou insluiten, dat het 
6e lid van artikel 3 der wet te dezen van 
toepassing zou zijn; 

dat aldaar immers is bepaald: ,.Geen her-

ziening vindt plaats, zoolang ten aanzien 
van den getroffene een aanzegging tot sta
king van de uitoefening van zijn functie of 
een schorsing van kracht is of indien de ge
troffen e is ontslagen, een en ander op grond 
van het Zuiveringsbesluit 1945 (Staatsblad 
No. F 132) of het Zuiveringsbesluit (Staats
blad No. E 14)." ; 

dat nu in het onderhavige geval vaststaat 
vooreerst, dat de leider der zuivering in de 
prov. Groningen, Harrenstein voornoemd, 
bij een aan gedaagde verstrekte schriftelijke 
verklaring van 23 Mei 1946 )leeft verklaard, 
dat de tegen h em lopende zuiveringszaak 
h em, Harrenstein, geen aanleiding heeft ge
geven aan de Commissaris der Koningin 
voor te stellen tot h et treffen van een disci
plinaire maatregel te besluiten, en voorts, 
dat de Commissaris der Koningin aan ge
daagde bij brief van 26 Juli 1946 namens de 
Minister van Binnenlandse Zaken heeft 
medegedeeld, ,.dat, nu gij geen rechtsherstel 
zult vragen wat betreft uw functie van eer
sten ambtenaar ter secretarie der gemeente 
S., dP. tegen U aanhangig gemaakte zuive
ringszaak als geëindigd kan worden be
schouwd", in welke brief tevens is opge
merkt, .,dat de destijds door den districts 
Militair Commissaris te Groningen t egen U 
uitgesproken schorsing door mij voor zoo
veel noodig is opgeheven"; 

dat mitsdien in October 1947, toen de be
streden beslissingen werden genomen, ten 
aanzien van gedaagde geen aanzegging tot 
staking van de uitoefening van zijn functie 
of een schorsing van kracht was en hij 
evenmin was ontslagen op grond van een 
der genoemde zuiveringsbesluiten, zodat de 
gevraagde h erziening niet kon worden ge
weigerd met een beroep op voormeld 6e lid 
van artikel 3 der wet; 

0. dat hieraan niet afdoet, dat - naar ter 
terechtzitting van de Raad namens eisers is 
verklaard - de Commissaris der Koningin 
gedaagde in F ebruari 1948 a lsnog aan de 
Minister van Binnenlandse Zaken h eeft 
voorgedragen voor ontslag op grond van 
zijn houding tijdens de bezetting, vermits te 
dezen beslissend is de toestand ten tijde dat 
op het verzoek om herziening volgens de wet 
wordt beslist, h etgeen ingevolge het be
paalde in lid 5 van artikel 3 der W et dient 
t e geschieden binnen 90 dagen, nadat het 
verzoelc door h et bevoegd gezag is ontvan
gen ; 

dat, gegeven deze termijn, de beslissing 
op de onderhavige verzoeken, welke zijn ge
dagtekend 25 Augustus 1947, niet kon wor
den aangehouden, zoals eisers hebben be
oogd, tot tijd en wijle de Minister van Bin
n enlands Zaken naar aanleiding van de in 
Februari 1948 gedane voordracht een besluit 
zal hebben genomen; 

0. dat eisers tevens h ebben gesteld, dat 
het ontslag van gedaagde op een buiten de 
bezetting gelegen grond berust, omdat h et 
op zijn verzoek werd verleend, want niet het 
gevolg was van zijn houding tegenover de 
bezetter, vermits hij solliciteerde naar de 
betrekking van secretaris der gemeente H., 
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werd benoemd, en vervolgens verklaarde, 
dat hij deze benoeming zou aanvaarden en 
dat een nieuwe hoofdcommies ter secretarie 
van S. kon worden opgeroepen, hetgeen 
(volgens eisers) zijn ontslagaanvrage te S. 
inhield; 

0. dat aldus de feitelijke gang van zaken 
echter niet volledig en niet juist is weerge
geven, aangezien - gelijk ook is vermeld in 
een brief van 25 Mei 1946 van de Commis
saris der Koningin aan de Minister van Bin
nenlandse Zaken - gedaagde zijn monde
linge sollicitatie naar een betrekking te H, 
h eeft ingetrokken en hem vervolgens door 
de toenmalige commissaris der provincie 
Groning·en is gelast zich ter beschikking 
van de burge meester van H. te stellen; 

dat daarenboven in de besluiten van 3 
Januari 1945, waarbij de toenmalige burge
meester van S. gedaagde als hoofdcommies 
ter secretarie en als ambtenaar van de bur
gerlijke stand "ongevraagd" eervol ontsla
gen heeft, uitdrukkelijk is overwogen, dat 
gedaagde heeft geweigerd ontslag te vragen 
uit die betrekkingen; 

0. da t er hier dan oolc geen sprake is van 
een ontslag op eigen verzoek, maar wel -
zoals ook het Ambtenarengerecht terecht 
heeft aangenomen - van een ontslag op 
een binnen de bezetting gelegen grond; 

0. dat in h et beroepschrift ook nog is be
toogd. onder verwijzing naar artikel 6, derde 
lid, der wet, dat h et ontslag aan gedaagde is 
verkend op een buiten de bezetting gelegen 
grond, omdat hij zich nimmer voor weder
indienstneming heeft aangemeld, ook niét, 
nadat hij uit de internering was ontslagen 
en niet meer in de uitoefening van zijn amb
telijke functies was geschorst; 

dat eisers daarbij echter over het hoofd 
zien (hoewel dit in de aangevallen uitspraak 
ook r eeds was aangegeven), dat het bepaal
de in dat a rtikel 6 geldt voor het in artikel 
4, eerste lid, onder B, sub a, der wet ge
noemde geval - n.l. dat het ontslag in feite 
is verleend op een binnen de bezetting ge
legen grond - doch inmiddels een buiten de 
bezetting gelegen grond voor ontslag is ont
staan ; 

0. dat bovendien niet kan worden gezegd, 
dat een buiten de bezetting gelegen grond 
in het onderhavige geval is ontstaan, door
dien gedaagde zich na de bevrijding niet 
voor v;rederindi enstneming beeft aangemeld 
binnen redelijke tijd nadat hij daartoe in de 
gelegenheid was gekomen, gelijk in het Se 
lid van artikel 6 der wet is omschreven, daar 
gedaagde onmiddellijk na de bevrijding in 
bewaring is gesteld en vervolgens is ge
schorst, welke schorsing eerst is opgeheven, 
nadat hij de bovenvermelde voorwaarde had 
aanvaard omtrent het niet meer zullen ver
vullen van zijn functies te S.; zodat van hem 
redelijkerwijs niet kon worden verlangd, dat 
hij zich voor wederindienstneming aldaar 
zou aanmelden; 

0. dat evenwel het Ambtenarengerecht 
met r echt h eeft geoordeeld, dat een buiten 
de bezetting gelegen grond voor ontslag 
wel is ontstaan, toen gedaagde als voor-

waarde voor de seponering zijner zuive
ringszaak heeft aanvaard, dat hij in geen 
geval zijn functies te S. meer zou vervullen; 

dat het Gerecht h eeft aangenomen, dat 
die voorwaarde is aanvaard "op of vóór 23 
Mei 1946", doch uit de nader bij de Raad 
ingek. stukken is gebleken, dat de juiste 
datum van dat aanvaarden is geweest 8 
Mei 1946, weshalve de aangevallen uitspraak 
in zoverre enige verbetering behoeft; 

0. dat uit a l het vorenstaande volgt, dat 
de door eisers tegen de aangevallen uit
spraak aangevoerde grieven moeten worden 
verworpen en dat die uitspraak, met inacht
n eming der aangegeven wijziging, moet 
worden bevestigd; 

R echtdoende: 
Bevestig t de uitspraak, waarvan beroep, 

met wijziging in haar dictum van de datum 
23 Mei 1946 in 8 Mei 1946. 

(A. B.) 

13 Juli 194 . UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van B eroep. (Wachtgeld
besluit art. 6; Ambtenarenwet 1929 art. 
58, le lid). 

Vermindering tot "nihil" over een 
reeds verstreken tijdvak en vervallen
verklaring voor de toekomst van h et 
wachtgeld, t.a.v. een gewezen besteller 
der P.T.T., zulks wegens h et verstrek
ken van onjuiste opgaven omtrent de 
genoten inkomsten. Beroep ongegrond. 

Beroep, ingesteld tegen een besluit, 
berustende op een discretionaire be
voegdheid, is niet deswege niet-ont
vankelijk. Ook zodanig besluit kan 
worden aangetast op een dei; gronden , 
genoemd in art. 58, le lid, der A.W. '29. 

E., wonende te V., klager, 
tegen: 

de Minister van Binnenlandse Zaken, ver
weerder. 

D e Centrale Raad van Beroep, 
In 1·echte: (post alia): 
0 . dat het aangevallen besluit van 6 Fe

bruari 1948 is genomen, nadat een ingevolge 
algemeen verbindende regels optredende 
commissie een advies heeft uitgebracht, zo
dat deze R aad in eerste en enige aanleg be
voegd is van het onderhavige gecting kennis 
te nemen; 

0. t en principale, dat het partijen verdeeld 
houdend geschil zijn oplossing vindt in de 
beantwoording van de vraag, of klager 
h eeft nagelaten de in art. 6 van het Wacht
geldbesluit bedoelde opgave te verstrekken, 
dan wel deze onjuist of onvolledig heeft ge
daan , en deswege het hem verleende wacht
geld over het tijdvak 1 Januari 1941 tot 1 
November 1947 kan worden verminderd tot 
"nihil" en met ingang van 1 November 1947 
kon worden vervallen verklaard; 

0. dienaangaande dat de Raad op grond 
der gedingstukken en het verhandelde ter 
terechtzitting als vaststaande aanneemt: 

dat klager over de jaren 1941 tot en met 
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1945 inkomsten heeft genoten als handelaar 
tot de in de eerste overweging van voor
meld besluit van 4 November 1947 genoemde 
bedragen, komende die bedragen overeen 
met de door klager zelf aan de inspectie 
der belastingen te W. verstrekte gegevens; 

dat klagers belastingaangifte voor het 
jaar 1946 a ls inkomen f 3500 vermeldt ; 

dat de inkomsten als handelaar van kla
ger over de jaren 1946 en 1947 ten minste 
f 3500 hebben bedragen; 

dat klager over de jaren 1941 tot en met 
1945 de in de derde overweging van voor
meld besluit vervatte bedragen als inkom
sten beeft opgegeven en over het jaar 1946 
f 102.30; 

O. dat de Raad mitsdien a ls niet bewezen 
en niet aannemelijk verwerpt klagers be
wering, dat hij bij zijn opgaven aan de be
lastingdienst de fout heeft gemaakt, als 
winst op te geven hetgeen niet anders was 
dan de opbrengst van de uitverkochte goe
derenvoorraad; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat kla
ger onjuiste of onvolledige inlichtingen over 
zijn inkomsten in voormelde jaren heeft 
verstrekt, zodat, ingevolge het bepaalde in 
art. 6, zesde (niet vijfde, gelijk voormeld be
sluit van 4 November 1947 vermeldt) lid, 
van het Wachtgeldbesluit, het wachtgeld 
geheel of ten dele kon worden vervallen 
verklaard, weshalve het besluit van 6 Febr. 
1948, het bezwaarschrift tegen het besluit 
van 4 November 1947 in zoverre ongegrond 
verklarende, niet kan worden gezegd feite 
lijk of rechtens te strijden met genoemd art. 
6, zesde lid, zijnde de Raad niet gebleken 
van het bestaan van enig ander toepasselijk 
algemeen verbindend voorschrift, waarmede 
die besluiten zouden strijden; 

0. dat ingevolge het bepaalde in art. 6, 
eerste lid aanhef en sub b, j 0

• het achtste 
lid, van het Wachtgeldbesluit, het wacht
geld, in verband met de door klager o.a. a ls 
handelaar genoten inkomsten buiten zijn 
wachtgeld, wordt verminderd met het in 
evengemeld le lid genoemde bedrag, zijnde 
die inkomsten in het onderhavige geval zo 
hoog geweest, dat het buiten enige twijfel 
is, dat over het tijdvak 1 Januari 1941 tot 
1 November 1947 door bedoelde verminde
ring nihil aan wachtgeld behoorde te wór
den uitgekeerd, weshalve het besluit van 6 
Februari 1948, het bezwaarschrift tegen het 
besluit van 4 November 1947 ook in zoverre 
ongegrond verklarende, in dit opzicht niet 
gezegd kan worden feitelijk of rechtens te 
strijden met voormeld art. 6, eerste en acht
ste lid, zijnde de Raad oolc te dezen niet ge
blelcen van het bestaan van enig ander toe
passelijk algemeen verbindend voorschrift, 
waarmede die besluiten zouden strijden; 

0. dat niet is beweerd en de Raad niet is 
gebleken, dat verweerder van zijn bevoegd
heid, onderscheidenlijk tot vervallen-ver
klaring van het wachtgeld en tot vermin
dering daarvan kennelijk een ander gebruik 
heeft gemaakt dan tot de doeleinden, waar
voor die bevoegdheid is gegeven; 

0. dat namens verweerder is verzocht kla-

ger in zijn beroep niet-ontvankelijk te ver
klaren, in zoveJTe dit g·ericht is tegen de 
vervallen-verklaring van het wachtgeld, 
aangezien de bevoegdheid van verweerder 
zodanige vervallenverl<laring uit te spreken 
een discretionnaire zou zijn, doch de Raad 
hiertegenover wenst op te merken, dat een 
beroep, gericht tegen een besluit, genomen 
op grond van enige discretionnaire bevoegd
heid, niet deswege niet-ontvankelijk kan 
worden verklaard, vermits ook zodanig be
sluit kan worden aangevochten, ingevolge 
het bepaalde in art. 58, le lid, der Ambtena
renwet 1929, op grond, dat het zoude strij
den, feitelijk of rechtens, met enig toepas
selijk algemeen verbindend voorschrift, en 
op grond van misbruik van bevoegdheid, a ls 
daaromschreven; 

0. dat mitsdien het beroep van klager, nu 
ook overigens niet gebleken is van enige 
grond, waarop dit beroep niet-ontvankelijk 
zoude dienen te worden verklaard, in zijn 
geheel ontvankelijk is; 

O. dat het vorenstaande leidt tot de naY Jl
gende beslissing: 

Rechtdoende: 
Verklaart klager ontvankelijk in zijn be

roep, ook in zoverre dit gericht is tegen de 
vervallen-verklaring van het hem verleende 
wachtgeld; 

Verklaart het beroep ongegrond. 
(A. B.) 

20 Juli 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 51). 

Terecht heeft de Minister krachtens 
art. 51 6e lid ingetrokken het wacht
geld van een onderwijzer, vóór 1936 
werkzaam aan een bijzondere lagere 
school, welke betrekking hem in 1947 
wederom werd aangeboden, nadat hij 
sedert een aantal jaren vast was aan
gesteld aan een bijzondere Ned. u.l.o.
school in Brussel. Niet kan worden 
staande gehouden dat de aangeboden 
betrekking, nu deze het geven van on
derwijs in het le en 2e leerjaar in
hield, aan appellant redeUjkerwijze niet 
kon worden opgedragen, daar is geble
ken dat, indien appellant zich de 
moeite had getroost met het school
bestuur nader overleg te plegen, een 
regeling had kunnen zijn getroffen in 
deze zin dat hij, in afwisseling met de 
andere onderwijzer van bijstand, beur
telings in de combinatie eerste en twee
de leerjaar en in de combinatie derde 
en vierde leerjaar les had kunnen 
geven. 

In naam van Ilare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door F. van Dijk te Brugge (België) tegen 
de beschikking van de Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen van 7 Fe
bruari 1948, No. 20129 W, afdeling lager 
onderwijs, houdende vervallenverklaring 
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van het aan hem, overeenkomstig artikel 
125, juncto artikel 51 der Lager-Onderwijs
wet 1920, toegekend wachtgeld, in verband 
met de toepassing van het zesde lid van ar
tikel 51 dier wet; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 30 Juni 1948, No. 428; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Juli 1948, No. 20754 W., Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat bij de bovengenoemde beslissing 
het wachtgeld met ingang van 1 Januari 
1948 is vervallen verklaard op de overwe
ging, dat F. van Dijk de hem aangeboden 
betrekking als onderwijzer aan de bijzon
dere lagere school te Soesterberg, met in
gang van 1 Januari 1948 niet heeft aan-
vaard; · 

dat de appellant van deze beslissing in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat hij 
met ingang van 1 September 1936, zijnde 
toen onderwijzer aan de bijzondere lagere 
school te Soesterberg, wegens daling van 
het leerlingenaantal op wachtgeld werd ge
steld; dat hij, na twee tijdelijke betrekkin
gen vervuld te hebben, bij het meer uitge
breid lager onderwijs voor vast benoemd 
werd aan de Nederlandse Christelijke 
Sch ool te Brussel (afdeling meer uitgebreid 
lager onderwijs) en ingevolge artikel 51, 5e 
lid , der Lager-Onderwijswet 1920 in het ge
not bleef van een deel van zijn wachtgeld ; 
dat hij deze betrekking heden nog vervult; 
dat hij wegens stijging van het leerlingen
aantal van de school te Soesterberg tegen 
zijn wens aldaar herbenoemd werd - dit 
om te voldoen aan de letter der wet - doch 
onder expr esse bijvoeging, dat deze betrek
king bedoeld was, om onderwijs te geven 
in h et eerste en tweede leerjaar; dat hij 
gemeend heeft voor deze betrekking te mo
gen bedanken, om nader aan te geven re
denen, maar diensvolgens op 13 Februari 
1948 in k ennis werd gesteld van een mi
nisteriële beschikking, waarbij zijn wacht
geld vervallen werd verklaard, op grond 
van artikel 51, 6e lid, der Lager-Onderwijs
wet 1920; dat zijn salaris daardoor is ge
daald tot een peil, waardoor hem zijn be
staansmogelijl{heid in België is ontnomen 
(vermindering ruim 1000 belgische francs 
per maand); dat hij nochtans gemeend 
heeft deze betrekking niet te kunnen aan
vaarden, h etgeen voortsproot uit de vol
gende overwegingen: dat hij in h et bezit is 
van de Lager-Onderwijs-akte, hoofdakte, 
diploma schoolraad, Franse en Engelse taal 
lager onderwijs, en geschiedenis middelbaar 
onderwijs; dat hij door zijn 12-jarige werk
zaamheid bij h et meer uitgebreid lager on
derwijs van h et lager onderwijs vervreemd 
is geraakt; dat hij in zijn ruim 35-jarige 
praktijk nimmer voor de aanvangsklasjes 
heeft gestaan, en dus volstrekt onkundig 
is m et h et bijzonder karakter van dit werk, 
zodat hij niet anders dan tot schade van 
onderwijs en leerlingen het zou kunnen 
verrichten; dat het aanvaarden van deze 

betrekking zijns inziens derhalve een ern
stige paedagogische en didactische misslag 
zou betekenen, ondanks de, door de mi
nister erkende, doch door h em betwiste 
juistheid der letterlijke interpretatie van de 
verplichting, door de wet gesteld, daar zijn 
belangstelling een totaal andere is dan voor 
het aanvankelijk onderwijs, blijkens z1jn 
diploma's en de door h em gepubliceerde 
werken, namelijk een studieboek voor 
h oofdakte-candidaten, een beknopte ge
schiedenis van België, die op de Vlaamse 
Christelijke scholen is ingevoerd, en een 
historische roman van h et leven van Jan 
van Riebeeck; dat hij om al deze r edenen 
meende te mogen besluiten, dat genoemde 
betrekking aan de school te Soesterberg 
niet geacht kan worden te zijn een betrek
king, die hem in verband met zijn persoon
lijkheid en omstandigh eden redelijkerwijze 
kon worden opgedragen; 

0. dat de Minister terecht, in verband 
met de omstandigheid, dat de appellant de 
hem aangeboden betrekking als onderwij
zer aan de bijzondere lagere school te 
Soesterberg, Postweg 62, niet heeft aan
vaard, op grond van h et bepaalde in artikel 
125, lid 2, en artikel 51, lid 6, der Lager
Onderwijswet 1920 het wachtgeld van de 
appellant met ingang van 1 Januari 1948 
vervallen heeft verklaard; 

dat de omstandigheden, die de appellant 
aanvoert, geen aanleiding geven de bestre
den beslissing te herzien; 

dat bepaaldelijk niet kan worden staande 
gehouden, dat de aangeboden betrekking, 
nu deze het geven van onderwijs in het 
eerste en tweede leerjaar inhield, aan ap
pellant redelijkerwijze niet kon worden op
gedragen; 

dat immers uit de nader op verzoek van 
de Afdeling van de Raad van State voor de 
Geschillen van Bestuur ingewonnen ambts
berichten is gebleken, dat, indien de appel
lant zich de moeite had getr oost met het 
schoolbestuur nader overleg te plegen, een 
r egeling had kunnen zijn getroffen in deze 
zin, dat hij, in afwisseling m et de andere 
onderwijzer van bijstand, beurtelings in de 
combinatie eerste en tweede leerjaar en in 
de combinatie derde en vierde leerjaar les 
had kunnen geven; 

dat mitsdien de bestreden beslissing moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

20 Juli 1948. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemene regelen Wa
terstaatsbestuur art. 19). 

Een besluit van Ged. Staten tot goed
keuring van h et besluit van ingelan
den van een waterschap tot vervan
ging van een brugje over een water
leiding door een aarden dam, behoort 
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niet tot de besluiten bedoeld in art. 19 
onder A, waartegen beroep op de 
Kroon openstaat; bepaaldelijk is het 
niet aan te merken, als een besluit be
treffend de vraag, of en in hoeverre 
waterstaatswerken ten algemenen nut
te liggen. Evenmin valt het onder B 
van art. 19, daar de lffachtens het pro
vinciaal reglement vereiste goedkeu
ring noch in dit r eglem ent, noch in een 
ander reglement of provinciale veror
dening voor beroep vatbaar is ver
klaard. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz.; 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door T. J. Hokwerda te Oudeschouw tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 16 December 1946, No. 96, 4e afdeling, 
tot goedkeuring van het besluit van inge
landen van het waterschap de Leppedijk tot 
vervanging van het brugje over de Zijlroede 
bij Irnsum door een aarden dam; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Juni 1948, No. 633; 

Op de voordracht van de Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 13 Juli 1948, No. 
712, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij bo 
vengenoemd besluit, met ongegrondverkla
ring van de ingebrachte bezwaren, hebben 
goedgekeurd het besluit van ingelanden van 
het waterschap de Leppedijk van 16 Juni 
1945 tot vervanging van het brugje over de 
Zijlroede bij Irnsum door een aarden dam; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat enige reclamanten tegen de voorgeno
men afdamming van de Zijlroede bezwaar 
maken, omdat daardoor de vaargelegenheid 
langs deze vaart zal komen te vervallen en 
zij, c.q. de gebruikers van aan de Zijlroede 
gelegen percelen, als gevolg daarvan onge
rief en moeilijkheden zullen ondervinden; 
dat hun college reclamanten kan toegeven, 
dat aan h et maken van een dam in de Zijl
roede inderdaad nadelen zijn verbonden, 
doch dat deze niet klemmend zijn te ach
ten, omdat de vaart in erge mate is veron
diept en slechts met vaartuigen met zeer 
geringe diepgang kan worden bevaren; dat 
in ell< geval het ongerief, dat reclamanten 
door de afdamming zullen ondervinden, niet 
opweegt tegen de voordelen, welke daaraan 
voor het gehele watersèhap zijn verbonden; 
dat immers, indien de Zijlroede wordt afge
damd, de langs deze vaart en haar zijtak 
gelegen dijken niet behoeven te worden ver
beterd, hetgeen niet alleen een belangrijk 
financieel voordeel betekent, doch ook in 
het belang van de veiligheid van het water
schap tegen overstroming moet worden ge
acht; 

dat de appellant van dit besluit in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat de ingelanden 
van het waterschap de Leppedijk op 16 Juni 
1945 besloten h ebben het brugje over de Zijl
roede bij Irnsum door een aarden dam te 

vervangen; dat hij tegen dat besluit een 
bezwaarschrift heeft ingediend; dat even
wel Ged. Staten bij besluit van 16 Decem
ber 1946, No. 96, 4e afdeling, met ongegrond
verklaring van zijn bezwaren het ingelan
denbesluit hebben goedgekeurd; dat hij 
hierbij tegen genoemd besluit beroep instelt; 
dat de Zijlroede voorkomt op de legger van 
openbare wateren der gemeente Utingera
deel; dat, door afdamming, de vaargelegen
heid langs de Zijlroede zal komen te verval
len, waardoor hij, appellant, ernstige schade 
lijdt, daar de melk en het hooi van zijn aan 
de Zijlroede gelegen veehoudersbedrijf niet 
meer, zoals tot dusver, te water kunnen 
worden vervoerd; dat door de afdamming, 
welke plaats had omstreeks Juni 1946, in 
strijd is gehandeld met a rt. 427, sub 6° Sr. 
en met art. 10, lid 1 sub a van het Provin
ciaal reglement van politie (provinciaal 
blad 1929, No. 105); dat aan deze handeling 
niet achteraf het onrechtmatig karakter 
kan worden ontnomen door goedkeuring 
van het desbetreffend ingelandenbesluit 
door Ged. Staten; dat het waterschap, al 
vorens tot de afdamming over te gaan, in
gevolge art. 62, lid 1, van het Provinciaal 
reglement van politie van Ged. Staten vrij
stelling van het in art. 10 neergelegde ver
bod had moeten vragen; dat, nu deze vrij 
stelling niet gevraagd en verleend is, het 
"verlof van het bevoegd gezag", bedoeld in 
art. 427 sub 6° Sr., tevens ontbreekt; dat hij 
niet inziet, waarom de belangen van de ge
bruikers der aan de Zijlroede en haar zijtak 
gelegen percelen bij de vaargelegenheid 
zouden moeten wijken voor die van het wa
terschap bij een lagere waterstand in ge
noemde wateren ; dat Ged. Staten weliswaar 
betogen, dat de Zijlroede in erge mate is ver
ondiept, maar daaruit slechts volgt, dat de 
onderhoudsplichtige zijn taak tot onderhoud 
van deze vaart beeft verwaarloosd; dat on
derhoudsplichtigen van openbare vaarwa
teren wel zeer gemakkelijk van hun ver
plichting afkomen, als zij eerst verzuimen 
het water op diepte te houden en vervolgens 
op grond, dat het water minder geschikt is 
voor de scheepvaart, tot de afdamming, dus 
tot de onttrekking van het water aan het 
openbaar verkeer wordt besloten; dat hij 
het andere argument van Ged. Staten (het 
voordeel, dat de dijken langs de Zijlroede en 
haar zijtak niet verbeterd behoeven te wor
den) evenmin steekhoudend acht; dat hier 
niet van verbetering, maar van onderhoud 
van dijken sprake is, en, mocht inderdaad 
verbetering nodig zijn, zulks dan te wijten 
is aan de slechte staat, waarin de dijken 
tengevolge van onvoldoende onderhoud ver
keren; dat dus, goed beschouwd, hij , appel
lant, en zijn medebelanghebbenden, slacht
offers dreigen te worden van het plichts
verzuim van de onderhoudsplichtigen van 
de Zijlroede met zijtak van de dijken langs 
deze wateren, terwijl het aangevall en be
sluit van Ged. Staten dit plichtsverzuim 
sanctionneert; dat ingevolge dat besluit de 
Zijlroede met zijtak, zoals Ged. Staten ook 
erkennen, niet meer als vaargelegenheid 
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ligt ten algemenen nutte, en derhalve inge 
volge art. 19, sub a, IXc van de Water
staatswet 1900 beroep op de Kroon open
staat; 

0 . dat het bestreden besluit, houdende 
goedkeuring van het besluit van ingelanden 
van het waterschap de L eppedijk totvervan
ging van het brugje over de Zijlroede bij 
Irnsum door een aarden dam, niet behoort 
tot de besluiten, bedoeld in art. 19 onder A 
der Waterstaatswet 1900, waartegen inge
volge dit artikel beroep op de Kroon open
staat, en dat het besluit bepaaldelijk nie t is 
aan te merken als een besluit betreffende de 
vraag, of en in hoeverre waterstaatswerken 
t en algemenen nutte liggen; 

dat het besluit evenmin valt onder B van 
evengemeld artikel, daar de goedkeuring 
van Ged. Staten, welke ingevolge art. 28, 
eerste lid b, onder 6 van het Algemeen Re
glement op de Boezemwaterschappen in 
Friesland vereist is, noch in dit reglement 
noch in een ander reglement of provinciale 
verordening voor beroep vatbaar is ver
klaard; 

dat mitsdien de appellant in zijn beroep 
niet kan worden ontvangen; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant niet-ontvankelijk te verkla

ren in zijn beroep. 
De Minister van Verkeer en Waterstaat is 

belast enz. 
(A. B .) 

21 Juli 1948. KON! KLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet artt. 4, 30). 

Bordjes "eigen weg" aan het begin 
en h et einde van een weg dekken niet 
een gedeelte van de weg, dat tevens 
een onderdeel is van een ve rkeersroute. 

Onderhoudsplichtige van een door ap
pellante in eigen grond aangebrachte 
en door haar tot 1942 onderhouden dui
ker is appellante zelf. 

In naani van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. _; 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de N.V. Nederlandsehe Spoorwegen, 
gevestigd te Utrecht, tegen het besluit van 
Gedeputeerde Staten van de provincie 
Utrecht van 25 Juni 1946, 2e Afdeling, No. 
971/812 tot vaststelling van de legger der 
wegen in de gemeente Amerongen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen v. Bestuur, gehoord, advies van 14 
April 1948, No. 1407 (1947) en 23 Juni 1948, 

0. 1407 (1947)/163; 
Op de voordracht van de Minister van 

Verkeer en Waterstaat van 13 Juli 1948, no. 
713, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Gedeputeerde Staten bij voormeld 
besluit onder meer hebben overwogen, dat 
de K.V. N ederlandsche Spoorwegen heeft 
verzocht haar als onderhoudsplichtige van 
de duiker in weg no. 14 te schrappen, daar
bij aanvoerende, ten eerste, dat ontkend 

wordt, dat deze duiker steeds door de N.V. 
Nederlandsche Spoorwegen is onderhouden, 
en ten tweede, dat parallelwegen en daarin 
gelegen kunstwerken langs voormalige 
Staatsspoorwegen niet tot de SJ.>Oorweg be
horen en dan ooll nimmer bij de exploitant 
van de Staatsspoorwegen in onderhoud 
en/of beheer zijn geweest, tenzij daarom
trent een afzonderlijke regeling is getrof
fen, hetgeen hier niet het geval is geweest; 
dat hun college hieromtrent van oordeel is, 
dat, voorzover uit de stukken kan blijken, 
de hier bedoelde duiker door de N.V. eder
landsche Spoorwegen of hare rechtsvoor
gangers op eigen terrein is gelegd ; dat de 
omstandigheid, dat de gemeente Amerongen 
in 1884 he t wegvak, waarin de duiker ligt, 
heeft verhard en dat wegvak sindsdien 
heeft onderhouden, zonder dat destijds een 
regeling omtrent de duiller is getroffen, 
geen wijziging kan brengen in de bestaande 
onderhoudsverplichting ten aanzien van de 
duiker; dat mitsdien het bezwaar ongegrond 
moet worden geacht; 

datde appellant tegen het besluit van Ge
deputeerde Staten in beroe·p is gekomen, 
aanvoerende dat zij tegen deze legger h et 
bezwaar h eeft, dat zij daarin is opgenomen 
als onderhoudsplichtige van een duiker, lig 
gende in weg no. 14, welke weg is gelegen 
op haar in eigendom toebehorende gronden; 
dat het haar echter tengevolge van de bui
tengewone omstandigheden in de afgelopen 
jaren is ontgaan, dat de weg No. 14, liggen
de op spoorwegterrein, niet a ls openbare 
weg aangemerkt had mogen worden; dat 
zij zich zodoende toen beperkt h eeft tot het 
indienen van een bezwaarschrrift enkel met 
betrekking tot het aanwijzen van hare N.V. 
a ls onde1·houdsplichtige van de in die weg 
liggende duiker; 

dat haa r tháns, na ontvangst van het des
betreffende besluit van Gedeputeerde Sta
ten der provincie Utrecht, bij nadere bestu
dering van deze aangelegenheid het vol
gende is gebleken; dat de parallelweg, in de 
legger opgenomen als w eg No. 14, bij de 
aanleg van de spoorweg is aangelegd a ls 
uitweg van naastliggende gronden naar de 
openbare weg; dat het onderhoud van die 
parallelweg dientengevolge tot de verplich
tingen van de eigenaren dier gronden hoort; 
dat in verband hiermede destijds in de be
treffende koopacten de navolgende bepaling 
is opgenomen: ,,het onderhoud van de pa
rallelwegen en waterwegen aangewezen om 
te dienen tot uitweg ten nutte van de aan
grenzende gronden, blijft zolang die wegen 
niet a ls publieke zijn te beschouwen, ten 
laste van de eigenaren dier gronden"; dat 
de onderwerpelijke weg, wwel als de aan
sluitende parallelwegen door de gemeente 
Amerongen worden onderhouden; dat dit 
voor de aansluitende parallelwegen luach
tens door het Rijk met de gemeente geslo
ten overeenkomsten van 14/18 April 1931 
resp. 10 November/13 December 1933 ge
schiedt; dat een regeling aangaande het 
onderhoud van weg no. 14 echter niet be
kend is; dat de weg bovendien nimmer op 
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een legger der w egen in de gemeente Ame
rongen is voorgekomen; dat de parallelwe 
gen ter plaatse niet als openbare wegen 
aangemerkt mogen worden, hetgeen moge 
blijken uit het f e it, dat in de bovenbedoelde 
oveteenkomsten onder m eer is bepaald, dat 
de gemeente k enteken en moet plaatsen, als 
b edoeld in art. 4, onder 3, van de W egen
wet, h e t geen dan ook zowel bij de aanslui
t ende w eggedeelten als b ij de w eg No. 14 
geschied is; dat zij, appellante, op grond 
van h et vorenstaande v erzoekt w eg No. 14 
van de legger af t e voeren subsidiair wijzi
ging te brengen in h et b esluit van Gedepu
t eerde Staten de r provincie Utrecht van 25 
Juni 1946 ten aanzien van de onderhouds
plicht van de in w eg No. 14 liggende duiker; 

0. dat de appellante in de eerste plaats 
aan voert, dat de weg No. 14 nie t als open
bare weg aangemerl(t had mogen worden, 
omdat tijdig bordjes m et h e t opschrift 
,,N.S. e igen terrein" zijn geplaatst bij h e t be
g in- en eindpunt van de pa rallelweg tussen 
Km 35.096 en Km 36.081; 

dat echter blijkens de nader op v erzoek 
van de Afdeling van de Raad van State, 
voor de Geschillen van Bestuur, ingewon
n en a mbtsberichten een deel van deze pa
rallelweg, die van ouds en in e lk geval se
dert 1 October 1902 voor een ieder toegan
k elijk is· geweest, tevens een onderdeel 
vorm1 van de verlrnersroute tussen Ame
rongen e n de voormalige halteplaats H eu
velse steeg, zodat, nu geen bordjes zijn ge
plaatst bij h e t begin- en eindpunt van dit 
wegstuk, het beroep op het tweede lid van 
artikel 4 der W egenwet slechts opgaat ten 
aanzien v a n het deel te r len g t e van 50 m eter 
t en westen v a n de toegangsweg naar de 
spoorwegovergang; 

dat mitsdien op g r ond van het in lid 1 
onder I va n genoemd artikel bepaalde, de 
weg No. 14, m et uitzondering van evenbe
doeld wegstuk van 50 m eter, als openbaar 
moet worden aangemerkt; 

0. da t in de tweede plaats moet worden 
b eslist over de vraag, of de a ppella nte te
r echt in de w egenlegger als onderhouds
plichtige ten aan zien van de in de boven
bedoelde weg zich bevindende duiker is ver
m eld ; 

dat deze vraag bevestigend moet worden 
beantwoord, daar volgens de ingewonnen 
ambtsberichten de duiker door de appellan
t e zelf in e igen grond is aangebracht t en 
b ehoeve van de afwatering van de s poor
w eg en door haar tot ongeveer 1942 is on
derhouden, t erwijl niet is geblek en een af
zonderlijke regeling betreffende h e t onder
houd van deze duikér; 

Gezien de Wegenwet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
m et handhaving voor het overige van h e t 

bestreden besluit in de daarbij vastgestelde 
wegenlegger bij weg No. 14 de volgende wij
ziging aan te brengen; 

kolom III wordt aan gevuld m et de woor
den " m et uitzondering van h et deel t e r 
leng te van 50 m et e r t en westen van de toe
gangsweg naar de spoorwegovergang"; 

in kolom V, onder C, wordt "420" gewij
zigd in: 370 en "440" in: 390. 

De Minister van Verkeer en Waterstaa t is 
belast, enz. 

(A. B.) 

!3 J1ûi 1948, KONINKLIJK BESLUIT. 
(Drankwet S. 1931 n o. 476 art. 13). 

Aan h e t feit, dat de inrichting niet 
voldoet aan de eisen der wet kan nie t 
afdoen een beroep van appellante op de 
bijzonder e omstandigheden, waarin zij 
verkeert, n.l . dat zij voorlopig nog niet 
in aanmerking kan komen voor een 
tapvergunning, dat h et pand, waarin 
zij haar bedrijf uitoefent, e rnstige oor
logsschade heeft geleden en dat de ma
t e rialenpositie haa r vooralsnog belet 
dit pand t e v erbouwen; de Drankwet 
immers laat deswege geen uitzonde
ring t oe. 

i n naa,n van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz. 
B eschikkende op h e t beroep, ingesteld 

door C. M.H. Schreuders, echtgenote van J. 
G. J. Linssen t e Roermond, tegen h et besluit 
van Gedeputeerde Staten van Limburg van 
3 Januari 1948, 2e Afdeling L a. J:!. 21517, 
waarbij een h otelvergunning voor h e t be
drijf werd geweigerd; 

Gelet op h e t besluit v a n 24 Mei 1948, No. 
32, waarbij de beslissin g op het beroep is 
verdaagd ; 

D e Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Juni 1948, no. 663 ;· 

Op de voordracht van de Minister van 
Sociale Za k en van 16 Juli 1948, no. 1038 G, 
afdeling Volksgezondheid; 

0. dat Gedeputeerde Staten van Limburg 
bij besluit van 3 J a nuari 1948, 2e Afdeling, 
La. B. 21517, afwijzend hebben beschiltt op 
h et verzoek van C. M. H. Schreuders, echt
genote van J. G. J. Linssen, hotelhoudster, 
wonende te Roermond, ter b ekoming v a n 
een hotelvergunning voor de benedenvoor
localite it, groot 52.30 m2, van h e t perceel 
kadastraal bekend gem eente Roermond sec
tie D. no. 1891, p laatselijk gem erkt Schui
t enber g 65; 

dat deze b eschikking steunt op de over
weg ing, dat uit een terzak e ingesteld onder
zoek is gebleken, da t de localiteit, waarvoor 
de vergunning gevr aagd wordt, nie t ken
n eijlk uits luitend of in hoofdzaak strekt ten 
dienste der logeergasten; dat de inrichting 
ov rigens slechts n egen uitsluitend voor lo
geergasten bestemde s laapkamers bevat, 
waarvan bovend ien één buiten aanmerking 
moet worden gelaten op grond van het be 
paalde in artikel 16, 2e lid, en twee niet vol
doen aan art. 18, l e lid van h e t Drankwet
besluit 1932, terwijl een localiteit, a ls be
doeld in art. 17 van genoemd besluit, niet 
aanwezig is en te dien aanzie n door de be
treffende Inspecteur van de Volksgezond
heid geen ontheffing is v erleend; dat de in-
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richting derhalve niet voldoet aan de eisen, 
bedoeld in art. 13, 3e lid, le en 3e der Dranl<
wet (Staatsblad 1931, no. 476) zodat op 
grond daarvan de gevraagde vergunning 
behoort te worden geweigerd; 

dat de appellante van dit besluit in beroep 
is gekomen. aanvoerende, dat zij in het pand 
sedert vele jaren een hotel exploiteert; dat 
dit hotel met het oog op het touristenver
keer zeer gunstig gelegen is, en wel nabij 
het punt, waar enkele doorgangswegen te
zamen komen; dat zij herhaaldelijk onder
vindt, dat logeergasten de voorkeur geven 
aan een hotel, waarvoor een vergunning 
voor de verkoop van sterke drank geldt, zo
dat zij nadeel ondervindt door het feit, dat 
voor haar localiteit geen tapvergunning, 
noch een hotelvergunning van kracht is; 
dat op haar verzoek aan B. en W. der ge
meente Roermond, haar een tapvergunning 
te verlenen, afwijzend is beschikt, op grond 
van het feit, dat het voor de gemeente Roer
mond vastgestelde maximum-aantal ver
gunningen bereikt is; dat haar naam daar
om is geplaatst op de lijst, bedoeld in art. 1 7 
der Drankwet; dat het evenwel geruime tijd 
zal duren, vooraleer zij voor een tapvergun
ning in aanmerking komt; dat zij reeds 
lange tijd het voornemen heeft het pand te 
verbouwen, zodanig, dat het als hotel vol
doet aan de eisen, welke gesteld zijn; dat 
dit pand echter in ernstige mate van oor
logshandelingen geleden heeft, zodat zij, 
mede in verband met de voorgenomen ver
bouwing, slechts tot een noodherstel is over
gegaan; dat de zeer moeilijke materiaal
positie haar vooralsnog belet het pand te 
verbouwen, met het gevolg, dat zij nog lan
ger de nadelen wegens het gemis van een 
hotelvergunning zal ondervinden; dat zij 
van oordeel is, dat de aan haar eigendom
men toegebrachte oorlogsschade en de on
mogelijkheid, tot verbouwing over te gaan, 
geen oorzaak mogen zijn, dat - omreden 
haar hotelinrichting formeel niet voldoet 
aan de wettelijke gestelde eisen - haar een 
hotelvergunning wordt geweigerd; dat zij 
overigens, onmiddellijk nadat haar daartoe 
toestemming zal zijn verleend, ertoe zal 
overgaan, haar inrichting te verbouwen, zo
dat deze aan de eisen zal voldoen; 

0. dat Gedeputeerde Staten op goede gron
den hebben geoordeeld, dat de inrichting 
niet voldoet aan de eisen, bedoeld in artikel 
13, derde lid, onder 1 ° en 3°, der Dranl<wet 
en dat op grond hiervan de gevraagde ver
gunning moet worden geweigerd; 

dat de appellante nu wel een beroep doet 
op de bijzondere omstc'tndigheden, waarin zij 
verkeert, namelijk dat zij voorlopig nog niet 
in aanmerking kan komen voor een tapver
gunning, dat het pand, waarin zij haar be
drijf uitoefent, ernstige oorlogsschade heeft 
g·eleden en dat de materialenpositie haar 
vooralsnog belet dit pand te verbouwen, 
doch dat deze omstandigheden niet ter zake 
doen, daar de Drankwet deswege geen uit
zondering toelaat; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Drankwet (Staatsblad 1931, no. 
476); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Sociale Zaken is belast 

enz. 
(A. B.) 

27 Juli 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 ter). 

Het door de Minister m et toepassing 
van art. 101 ter vastgesteld bedrag van 
de kosten per leerling, bedoeld in art. 
101 2e lid moet voor de redelijke be
hoeften der school voldoende worden 
geacht, nu het schoolbestuur in ge
breke is gebleven om aan te tonen, dat 
er ten aanzien van deze school nog 
andere bijzondere omstandigheden be
staan dan die, welke gelegen is in h et 
voor de berekening der vergoeding on
gunstig aantal leerlingen, terwijl met 
deze omstandigheid in de beslissing 
van de Minister voldoende rekening is 
gehouden. 

In naam van H . .il!. Wilhelmina enz. 
Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het be"'.ltuur der Oisterwijkse school
vereniging te Oisterwijk, tegen de beschik
king van de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen van 13 Januari 
1948, no. 49.600, afdeling L.O., waarbij ten 
behoeve van de bijzondere lagere school van 
appellant aan de Kerkstraat A. 17 aldaar, 
de vergoeding, bedoeld in art. 101 der La
ger-Onderwijswet 1920, over het jaar 1947, 
is vastgesteld op f 15.G0 per leerling; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
23 Juni 1948, no. 632; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 22 Juli 1948, No. 41.406, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de genoemde beschikking steunt 
op de overweging, dat de appellant om ver
hoging heeft verzocht van het in het tweede 
lid van art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920 bedoelde vergoedingsbedrag, dat over
eenkomstig het tweede lid van art. 55bis 
dier wet voor het jaar 1947 evenals voor het 
jaar 1946 f 11 per leerling bedraagt; dat dit 
bedrag weliswaar door Ged. Staten van 
Noord-Brabant bij besluit van 17 December 
1947, no. 480, IVe afdeling, op f 13.41 voor 
gewoon lager onderwijs scholen en op f 14.16 
voor voortgezet gewóon Jager onderwijs 
scholen is bepaald, doch niettemin ontoerei
kend moet worden geacht voor de redelijke 
behoefte van deze school, die bezocht wordt 
door een relatief gering aantal leerlingen 
(77), dat bovendien zeer ongunstig ligt, n.l. 
vlak boven h et grensgetal 76, waarbij een 
derde leerkracht verplicht wordt; dat ech
ter geen aanleiding bestaat het op grond 
van een door appellant overgelegde begro
ting gevraagde bedrag van ruim f 20 per 
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leerling toe te k ennen, aangezien bij zuinig 
beheer diverse posten van deze begroting 
voor verlaging vatbaar zijn, met name die 
voor: loon werkster en materialen, verwar
ming en verlichting, waterleiding en school
biblotheek; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat dit bedrag zelfs bij het betrachten van 
de uiterste zuinigheid niet voldoende kan 
worden geacht voor de redelijke behoefte 
van zijn school, die slechts door 77 leerlin
gen wordt bezocht, een aantal dat de Minis
ter in zijn beschikking van 13 Januari 1948, 
no. 49.600, Afdeling L. 0., terecht a ls "zeer 
ongunstig" kwalificeert, omdat het vlak bo
ven het grensgeta l 76 ligt, waarbij een derde 
leerkracht verplicht wordt; dat inmiddels 
de werkelijke uitgaven wegens exploitatie 
over 1947 in totaal hebben bedragen 
f 1694.06, gespecificeerd als volgt: 

art. 55 letter e en kosten van in-
standhouding f 87.88 

art. 55 letter f f 694.06 
art. 55 letter g f 770.04 
art. 55 letter h f 20.-
art. 55 letter 0 f 122.08 

f 1694.06; 

dat met name er op moge worden gewe
zen, dat verschillende boog nodige repara
ties aan bet meubilair, die wegens mate
riaalscbaarste in 1946 niet konden plaats 
vinden, in 1947 weráen verricht, waardoor 
de begroting van dit jaar dubbel werd be
zwaard; dat voorts met bet oog op het hui
dige prijsniveau op de kosten van verwar
ming, verlichting en scboonbouden, in te
genstelling tot bet gevoelen van de Minis
t er, onmogelijk kan worden bezuinigd, ter
wijl juist dit onderdeel der exploitatie de 
ongunstige invloed ondervindt van het ge
ring aantal leerlingen der school; dat ook 
de kosten voor de schoolbibliotheek buns 
inziens niet uitgaan boven het noodzakelijke 
minimum; dat in verband met het boven
staande met een exploitatiebedrag van 
f 15.60 per leerling niet kan worden vol
staan, maar voor een normale exploitatie 
der school ten minste f 20.50 per leerling 
nodig is; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk
ken moet worden aangenomen, dat, zelfs re
kening houdende met bet bijzondere karak
ter van de bovenvermelde school, bet door 
de Minister van Onderwijs, Kunsten en We
t enschappen m et toepassing van bet be
paalde in art. l0lter der Lager-Onderwijs
w et 1920 op f 15.60 vastgestelde bedrag van 
de kosten per leerling, bedoeld in het 2e lid 
van art. 101 dezer wet, voor de redelijke be
hoeften van deze school voldoende moet 
worden geacht; 

dat bet schoolbestuur weliswaar aanvoert, 
dat bet bedrag der werkelijk gemaakte kos
ten in 1947 f 1694.06 bedraagt, docb dat bet 
in gebreke is gebleven om aan te tonen, dat 
er t en aanzien van de onderhavige school 
nog andere bijzondere omstandigheden be-

staan dan die, welke gelegen is in het voor 
de berekening van deze vergoeding ongun
stige aantal leerlingen, terwijl met deze ge
noemde omstandigheid in de beslissing van 
de Minister voldoende rekening is gehou
den; 

dat mitsdien het bestreden besluit behoort 
te worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden én verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

f7 Juli 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet op het begraven art. 12). 

u tegen h et opgraven van het stof
felijk overschot geen hyg iënische be
zwaren bestaan en evenmin gevaar be
staat voor de grafrust van andere 
overledenen, behoort appellant in de 
_gelegenheid te worden gesteld gevolg 
te geven aan zijn billijk verlangen het 
lijk van zijn zoontje over te doen 
brengen in een graf op een begraaf
plaats in zijn tegenwoordige woon
plaats. 

In naam van Hare lofafesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door A. J. R. Lampo te Leiden, tegen het be
sluit van de burgemeester der gemeente 
Hontenisse van 5 April 1948, waarbij hem 
verlof is geweigerd tot opgraving en ver
plaatsing van het lijk van zijn zoontje Oc
taaf Roelof Maria; 

De Raa d van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
30 Juni 1948, No. 660; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binne nlandse Zaken van 20 Juli 1948, No. 
5617, Afdeling Binnenlands Bestuur, bureau 
Bestuurszaken; 

0 . dat de burgemeester van de gemeente 
Hontenisse bij zijn besluit van 5 April 1948 
aan A. J. R. Lampo te Leiden h et door hem 
gevraagde verlof tot h et opgraven van het 
lijk van zijn zoontje Octaaf R. M., overleden 
op 16 Januari 1948, ten einde dit lijk over te 
brengen naar een begraafplaats te Leiden, 
heeft geweigerd, uit overweging, dat slechts 
in zeer bijzondere gevallen van de bevoegd
heid, gegeven in art. 12 van de B graafwet 
van 1869, Staatsblad No. 65, gebruik wordt 
gemaakt; dat de door A. J. R. Lam po aange
voerde gronden naar zijn mening geen aan
leiding tot b et verlenen van toestemming 
geYen; 

dat A. J . R. Lampo van dit besluit in be
ro p is gekomen, aanvoerende, dat zijn op 
17 Juli 1944 geboren zoontje Octaaf Roelof 
Maria op 16 Januari 1948 te Hontenisse, ge
durende het tijdelijk verblijf van hem, ap
pelJant, en zijn gezin aldaar, is overleden 
en op de Rooms-Katholieke begraafplaats 
te Groenendijk, gemeente Hontenisse, is be, 
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graYen; dat hij zich, kort voor zijn vertrek 
uit Hontenisse naar Leiden, heeft gewenä 
tot de burgemeester van Hontenisse met het 
verzoek om op grond van art. 12 van de wet 
van 10 April 1869, Staatsblad No. 65, verlof 
te verlenen voor het opgraven van het stof
felijk overschot van zijn voormeld zoontje 
en h et overbrengen daarvan naar een be
graafplaats te Leiden; dat dit verzoek was 
gegrond op de omstandigheid, dat hij, ap
pellant, en zijn echtgenote - niet in het 
minst wegens de vele zorgen, die de zwakke 
gezondheid van hun zoontje hun in de loop 
der voorbijgegane jaren heeft gebaard -
zeer waren gehecht aan hun zoontje en 
thans diens laatste rustplaats gaarne naar 
hun nieuwe woonplaats zouden zien overge. 
bracht; dat hij, appellant, daar aan het wei
geringsbesluit van de burgemeester van 
Hontenisse - h etwelk geen gefundeerde 
motivering bevat - geen bezwaren, ont
leend aan de volksgezondheid ten grondslag 
liggen en ook door de gevraagde opgraving 
de grafrust van het stoffelijk overschot van 
anderen niet in gevaar wordt gebracht, van 
mening is, dat aan zijn verzoek ten onrechte 
niet is voldaan; 

0. dat, nu op grond van de stukken moet 
worden aangenomen, dat tegen het opgra
ven van het stoffelijk overschot van Octaaf 
R. M. L a mpo geen hygiënische bezwaren 
bestaan en evenmin gevaar bestaat voor de 
grafrust van andere overledenen, de appel
lant in de gelegenheid behoort te worden 
gesteld gevolg te geven aan zijn billijk ver
langen, het lijk van zijn zoontje over te doen 
brengen in een graf op een begraafplaats 
in zijn t egenwoordige woonplaats; 

dat mitsdien het verlof ten onrechte is 
geweigerd; 

Gezien de wet van 10 April 1869, Staats
blad No. 65; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van de burgemeester van Hontenisse, 
alsnog verlof te verlenen aan A. J . R. Lampo 
te Leiden, tot h et doen opgraven van het op 

de Rooms-Katholieke begraafplaats te Groe
n endijk gemeente Hontenisse begraven lijk 
van zijn zoontje 0. R. M. Lampo en h et doen 
overbrengen ervan n aar een begraafplaats 
in Leiden, onder voorwaarde, dat daarbij 
worden opgevolgd de voorschriften omtrent 
de tijd en wijze van opgraven en overbren
gen, die de burgemeester der gemeente Hon
tenisse nodig mocht oordelen in h et belang 
der openbare gezondheid en openbare orde 
t e geven. 

De Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) 

f8 Juli 1948. KO. INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 25 f). 

Appellant, gemeente-geneesh eer, is 
op grond van de instructie voor de 
gemeente-geneesheer, belast met de ar
m enpraktijk, belast m et de verrichting 
van de kosteloze inenting en van de 

doodschouw; deze verrl htingen zijn 
niet begrepen in die, welke hem zijn 
opged ragen als geneeskundige, m et de 
armenpraktijk belast. Hij bekleedt 
mitsdien een ambt, als bedoeld in art. 
25 f, waarmede het lidmaatschap van 
de raad onverenigbaar is. 

In naani van Hare l,fajesteit "Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door H. Mulders te Bathmen, t egen de hem 
door Gedeputeerde Staten der provincie 
Overijssel bij schrijven van 16 Maart 1948, 
No. 2508, 4e afdeling, gegeven waarschu 
wing. a ls bedoeld in art. 27, vierde lid der 
Gemeentewet; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 9 
Juli 1948, o. 707; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 22 Juli 1948, No. 
4517. Afdeling Binnenlands Bestuur, bureau 
bef:tuurszaken; 

0. dat Gedeputeerde Staten van de pro 
vincie Overijssel, na H. Mulders en B. en W. 
van Bathmen gehoord te hebben, bij schrij 
ven van 16 Maart 1948, No. 2508, 4e afde
ling, Mulders voornoemd hebben gewaar
schuwd, dat hij ophoudt raadslid t e zijn, 
daar hij als gemeente-geneesheer van Bath
men, niet uitsluitend belast met de armen
praktijk, een betrekking bekleedt, die vol
gens art. 25 van de Gemeentewet onver
enigbaar is m et h et raadslidmaatschap; 

dat H. Mulders van deze m ededeling van 
Gedeputeerde Staten in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat bij, in 1922 als arts te 
Bathmen gevestigd, in 1927, tijdelijk, in 1928 
definitief tot gemeentearts werd benoemd; 
dat in 1933 door de gemeenteraad een in
structie voor de gemeentearts vastgesteld 
werd, waarbij hij tevens met doodschouw 
en kosteloze vaccina tie werd belast, zonder 
dat hiervoor enige extra-vergoeding in uit
zicht werd gesteld; dat, daar genoemde 
werkzaamheden practisch geen tijd vergen 
of kosten voor de arts medebrengen, door 
hem tegen genoemde extra -opdracht geen 
bezwaren werden ingebracht, noch vergoe
ding werd gevraagd; dat hij op 19 April 1945 
door het Militair Gezag als tijdelijk burge
meester werd aangewezen en later in de 
tijdelijke raad en in 1946 in de definitieve 
raad gekozen werd; dat in een spoedverga
dering op 25 Maart 1948 de gemeenteraad 
met algemene stemmen aan burgemeester 
en wethouders opdracht h eeft gegeven, on
der ogen te zien, hoe genoemde instructie 
ware te wijzigen, opdat aan de bezwaren 
van Gedeputeerde Staten war e tegemoet te 
komen; dat voor de hand ligt, gelijk vroe
ger, jaarlijks een der 3 artsen voor de dood
schouw, eventueel ook de kosteloze vaccina
tie aan te wijzen, waardoor de wettelijke be
zwaren tegen h et raadslidmaatschap van 
hem, appellant, zouden komen te vervallen; 
dat hiJ in 1946 met een groot aantal voor
keurstemmen op een algemen e lijst werd 
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vEJrkozen en hij op zijn betreffende vraag 
aan de burgemeester de uitdrukkelijke ver
zekering kreeg, dat zijn functie als ge
meente-geneesheer volgens de wet volko 
men verenigbaar was met zijn lidmaatschap 
van de gemeenteraad; weshalve hij verzoekt 
in het belang van een groot aantal kiezers, 
de ongewenste situatie te voorkomen, dat 
genoemde belangrijke groep löezers voor de 
resterende zittingsperiode van de gemeente
raad haar vertegenwoordiger verliest; 

0 . dat de appellant op g rond va n art. 2 
van de Instructie voor de Gemeente-Geees
heer, belast m et de armenpraktijk in de ge
meente Bathmen, belast is met de verrich
ting van de kosteloze inenting en van de 
doodschouw; 

dat deze verrichtingen niet zijn begrepen 
in die, welke hem zijn opgedragen als ge
neeskundige met de armenpraktijk belast; 

dat hij mitsdien bekleedt een ambt, a ls is 
bedoeld in art. 25 f der Gemeentewet, waar
mede het lidmaatschap van de raad onver
enigbaar is; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. 
(A. B.) 

6 Aug. 1948. KONINKLIJK BESLUIT 
(Dienstplichtwet art. 15 j 0

• art. 18) . 
E en voorganger der verenig ing van 

Vrijzinnig Hervormden, al is hij in feite 
- na officiële bevestiging daartoe -
als hulppredike r de r Ned. Herv. ge
m eent e werkzaam en als zodanig de
finitief aangesteld, bekleedt niet het 
ambt van bedienaar van den godsdienst 
in de zin van art. 18, zodat aan h em 
geen vrijstelling van dienst om een der 
in art. 15, le lid onder c bedoelde r ede
n en kan worden verleend. 

In naam van Ilare ~!Jfajesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door G. J. de Gram, dienstplichtige de r 
lichting 1944 uit Westerbork, tegen de be- · 
slissing van de Minister van Oorlog van 28 
Febr. 1948, Afd. A 3, S 2, Bur. 1, no. 1317, 
waarbij h em vrijstelling- van de dienstplicht 
wegens het verkeren in een geval, als be
doeld in art. i:;, eerste lid, onder letter c, 
der Dienstplichtwet is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
19 Mei 1948, no. 505 en 9 Juli 1948, no. 
505/173; 

Op de voordracht van de Minister van 
Oorlog van 27 Juli 1948, Afd. A 3, S 2, 
Bur. 1, no. 1296; 

0 . dat de beslissing van de Minister 
steunt op de overweging, dat de dienst
plichtige a1s voorganger der v ereniging van 
Vrijzinnig Hervormden niet behoort tot de 
personen, vermeld in een der bij h et 

L. 1948 

D ienstplichtbesluit ( Staatsblad ·1929, no. 21; 
1931, no. 9i) behorende tabellen betreffen
de het verlenen van vrijstelling van de 
d ienstplicht wegens het bekleden van een 
geestelijk of een godsdienstig-menslievend 
ambt of het in opleiding zijn voor een zo
danig ambt en ook niet verkeert in een ge
val, dat met een der daaromschreven geval
len kan worden gelijkgesteld; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
hij in feite reeds sedert 1 September 1946 
werkzaam is - na officiële bevestiging 
daartoe - als hulpprediker der Nederduits 
Hervormde Gem eente te Westerbork; dat 
hij als zodanig is aangesteld op 1 Februari 
1948 ; dat hij h et gehele geestelijk en amb
telijk werk in deze gemeente behartigt, zo
als h et leiden van godsdienstoefeningen, 
zieken- en huisbezoek, h et leiden van be
grafenissen, jeugdwerk, Zondagsschool, 
enz., waarbij vermeld moge worden, dat de 
Nederduits H ervormde Gemeente te Wes
t erbork bijna 700 gezinn en t elt; 

0. dat de functie, die de appellant be
kleedt bij de Nederduits Hervormde Ge
meente te Westerbork, niet het lmrakter 
draagt van h et ambt van bedienaar van de 
godsdienst in de zin van art. 18 der Dienst
plichtwet; 

dat de appellant ook voor het overige niet 
behoort tot de per sonen, in art. 18 aange
geven, aan wie om de redenen, genoemd in 
art. 15, l e lid, onder c, der wet, vrijstelling 
van de dienstplicht wordt verleend; 

dat mitsdien de Minister terecht heeft be
slist, dat aan de dienstplichtige vrijstelling 
van de dienstplicht wegens het bekleden 
van een geestelijk of een godsdienstig
menslievend ambt of opleiding tot wdanig 
ambt niet kan worden verleend; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond te verklaren . 
D e Minister van Oorlog is belast enz. 

(A.B.) 

9 Aug. 1948. KONINKLIJK BESLUI'.r 
(Lager Onderwijswet 1920 art. l0lter) . 

'l'erecht heeft de Minister op een 
verzoek om toepassing van art. 101 t er 
lid 1 afwijzind beschikt, nu het nadelig 
saldo over 1947 gedekt kan worden 
door het batig saldo over de jaren 1943 
tot en met 1946, vermeerderd m et de 
extra-vergoeding, die de bijzondere 
scholen zu llen ontvangen tengevolge 
van de omstandigheid, dat de jaren 
1943 tot en met 1946 voor de openbare 
lagere scholen een overschrijdingsbe
drag van tenminste f 5 per leerling te 
zien geven. 

in naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
en.z. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door het bestuur der Rooms-Katholieke 
meisjesscholen voor gewoon lager onder
wijs en uitgebreid lager on derwijs te Breda 
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tegen de beschikking van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
18 September 1947, o. 33.432, afdeling 
L.O., houdende afwijzing van het verzoek 
van appellant om ten behoeve van zijn 
evengenoemde scholen overeenkomstig art. 
l0lter der Lager-Onderwijswet 19 20, de 
ver goeding , bedoeld in art. 101 dier wet, 
voor h et jaar 1947 op een h oger bedrag 
per leerling vast te stellen; 

De Raad van State, Afdeling· voor de Ge
schillen van Bestuur , gehoord, advies van 
14 Juli 1948. No. 7l4: 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
2 Augustus 1948, No. 43.07 6, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat bij voormelde beschikking is be
slist dat geen termen bestaan voor inwil
liging van het verzoek van het bestuur der 
Rooms-Katholieke meisjesscholen voor ge
woon lager onderwijs en uitgebr eid lager 
onderwijs aan de Oranjeboomstraat No. 1 
te Breda overeenkomstig art. l0lter, eerst e 
lid, der Lager-Onderwijswet 1920, ten be
hoeve van zijn bijzondere scholen aldaar 
de vergoeding, bedoeld in art. 101 der La
ger-Onderwijswet 1920, ov r het jaar 1947 
op een hoger bedrag per leerling vast t e 
stellen; 

dat deze beschikking steunt op de over
wegingen, dat over het jaar 1947 een ver
hog ing van het bedrag der vergoeding per 
leerling voor beide scholen \70rdt gevraagd 
op g rond van de noodzakelijke nieuwe be
tegeling van de gemeenschappelijke speel
plaats, waarmede volgens de raming van 
het bestuur een bedrag van f 4000 zou ge
moeid zijn; dat volgens burgem eester en 
wethouders van Breda de kosten der bete
geling maximaal f 3431.50 zouden bedrr,gen, 
welk bedrag door het bestuur m et e). ploi
tatie-overschotten zijner scholen over de 
voorafgaande jaren kan worden gecompen
seerd; dat ook overigens de vergoeding per 
leerling voor de r edelijke behoeften dezer 
scholen toereikend moet worden geacht; 

dat de appellant van deze beschil,king in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat wel
iswaar de jaren 1943 tot en met 1946 een 
overschot hebben opgeleverd, doch dat dit 
in de loop van 1947 geheel besteed is moe
ten worden voor h et inhalen van de in de 
vorige jaren, waarin h et uiterst bezwaarlijk 
zo niet onmogelijk was, herstellingen te 
laten verrichten en aanschaffingen te doen, 
ontstane achterstand; dat bovendien bij de 
h erstellingswerkzaamheden op de speel
plaats de noodzaak gebleken is, de onder 
de aanwezige, versleten bet egeling gelegen 
riolering geheel op t e brek en, in verband 
waarmede de kosten, wefüe aanvankelijk 
geraamd waren op f 4000, zijn opgelopen 
tot f 6000; dat deze kosten niet uit de ver
goeding ex art. 101 der L ager-Onderwijs
wet 1920 bestreden kunnen worden; 

0. dat uit de ingewonnen ambtsberichten 
is gebleken, dat voor de scholen van appel
lant in het tijdvak 1943 tot en met 1946 de 
ontvangsten f 37,980.70 en de uitgaven 

f 33,490.93 hebben bedragen, hetgeen een 
batig saldo oplevert van f 4489.77, en dat het 
jaar 1947 een voorlopig nadeling saldo van 
f 9980.03 aa~wijst; 

dat laatstgenoemd t ekort kan worden 
gedekt door het batig saldo over de jaren 
1943 tot en met 1946, vermeerderd met de 
extra vergoeding, die de bijzondere scholen 
zullen ontvangen tengevolge van de om
standigheid, dat de jaren 1943 tot en m et 
1946 voor de openbare lagere scholen een 
overschrijdingsbedrag van tenminste f 5 
per leerling te zien geven, welke vergoe
ding voor de scholen van appellant een 
bedrag van f 5000 te boven zal gaan, daar 
de gemiddelde bezetting van deze scholen 
in genoemd tijdvak r ond 1007 leerlingen 
bedroeg; 

dat in verband hiermede m oet worden 
geoordeeld, dat de Minister terecht op het 
verzoek om toepassing van art. l0lter, lid 
1, der Lager-Onderwijswet 1920 afwijzend 
heeft beschikt; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond t e verklaren. 
De Minister van ·onderwijs, Kunsten en 

W etenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

9 Aug. 1948. KONINKLIJK BESLUIT 
(Zuiveringsbesluit 1945, art. 5 j 0

• art. 
9.) 

·u aan appellant door de over h em 
gestelde besturen van bijzondere scho
len ontslag is verleend zonder dat door 
de betrokken Minister een last, a ls be
doeld in art. 5 lid 1 is gegeven, kan hij 
ingevolge art 9 lid 1 niet in zijn beroep 
worden ontvangen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door H. Vunderink te Hilversum, tegen de 
besluiten van h et Bestuur der Schoolvereni
gin g "Eben Haëzer" te Hilversum, van het 
Bestuur der Vereniging voor Lager en Meer 
Uitgebreid Lager Onderwijs op Gerefor
meerde Grondslag te Hilversum en van het 
Bestuur der Christ. School "De Savornin 
Lohmanschool" te Amsterdam van respec
tievelijk 1 Februari 1946, 13 September 1946 
en 17 October 1946, waarbij aan hem op 
grond van artikel 2, eerste lid, sub 4, juncto 
artikel 5, eerste lid, van h et Zuiveringsbe
sluit 1945 gerekend van 5 Mei 1945 af ont
slng- werd verleend uit zijn functie van vak
onderwijzer aan bovengenoemde scholen; 

D e Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 

, 9 Juli 1948, no. 709; 
Op de voordracht van de Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
31 Juli 1948, No. Z 412/II, Bureau Zuivering; 

0 . dat van een ontslag, op grond van het 
Zuiveringsbesluit 1945, verleend aan per
sonen, die niet in openbare dienst zijn, inge-
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volge art. 9, lid 1, juncto artikel 5, lid 1, van 
evenvermeld besluit slechts beroep open 
staat, indien dit ontslag is verleend op last 
van de betrokken Minister en deze last is 
gegeven in afwijking van h et advies van de 
Commissie van advies, bedoeld in het vierde 
lid van evenvermeld artikel 5; 

dat blijkens de stul{ken aan de appellant 
door de over hem gestelde besturen ontslag 
is verleend, zonder dat door de betrokken 
Minister een last, a ls bedoeld in artikel 5, 
lid 1 van het Zuiveringsbesluit 1945 is ge
geven; 

dat de appellant mitsdien in zijn beroep 
niet kan worden ontvangen; 

Gezien het Zuiveringsbesluit 1945; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de appellant niet-ontvankelijk te verkla

ren in zijn beroep. 
De Minister van Onderwijs, Kunsten en 

W etenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

10 Aug. 1948. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht 's-Gravenhage. (Zuive
ringsbesluit 1945 art. 4 , lid 4). 

Art. 4, 4e lid, v . h. Zuiveringsbesluit 
laat niet toe gezinsinkomsten, verkre
gen uit arbeid van de geschorst e amb
tenaar en zijn echtgenote, aan te mera 
ken als uitkeringen, genoten voor nood
zakelijk levensonderhoud, a ls bedoeld 
in evengenoemde bepaling . Een tegen
gestelde opvattin g is zozeer in strijd 
m et r edelijke begrippen en h et spraak
gebruik, dat nadere bestrijding daar
van geen zin h eeft. 

D. W. E., wonende te A., klager, 
tegen: 

de Burgemeester van A., verweerder. 

Het Ambtenarengerecht te 's-Gravenhage: 
Wat de feiten betreft: 
0. dat de burgemeester van A. de volgen

de, op 5 April 1948 gedagtekende brief aan 
klager heeft gezonden : 

"Nu bij beschikking van de Minister van 
Justitie dd. 13 Februari 1948, no. 5426, (van 
welke beschikking de grosse reeds aan U is 
uitgereikt) het schorsingsbevel ten aanzien 
van U is opgeheven en voorts daarbij is be
paald, dat geen maatregelen ingevolge ar
tikel 2 van h et Zuiveringsbesluit 1945 zullen 
worden toegepast, deel ik U mede, dat ik 
heb besloten Uw jaarwedden als brigadier 
van gemeentepolitie over het tijdvak van 
de schorsing, te weten vanaf 1 September 
1945 tot 13 Februari 1948 alsmede de pen
sioengrondslagen over dat tijdvak, vast te 
stellen, overeenkomstig de voorschriften te 
dien aanzien. 

H et salaris zal U zo spoedig mogelijk wor
den u itbetaald, echter onder verrekening 
van d6 gedurende h et tijdvak van de schor
sing genoten gezinsinkomsten." 

0. dat klager t egen voormeld besluit be
roep heeft ingesteld en onder aanvoering bij 
zijn daartoe strekkend klaagschrift, dat hij 

gedurende de schorsing geen uitkering we
gens noodzakelijk levensonderhoud noch 
andere voordelen als bedoeld in artikel 4, 
vijfde lid, van het Zuiveringsbesluit 1945 
heeft genoten, dat de in h et beroepen besluit 
bedoelde verrekening van de gedurende h et 
tijdvak der schorsing genoten gezins inkom
sten in strijd is met het algemeen verbin
dend voorschrift vervat in h et vierde lid, 
tweede zinsnede, van artikel 4 Zuiverings
besluit 19 45, en h eeft gevorderd, dat h et Ge
recht genoemd besluit op die grond zal nie
tig verklaren en zal verstaan, dat verweer
der h et bedrag der jaarwedden voornoemd 
onverkort zal uitbetalen, hebbende klagers 
raads man ter openbare terechtzitting ver
zocht onder het in het slot van h et klaag
schrift gebezigde woord "jaarwedden" over
eenkomstig de bedoeling van klager, te ver
staan "inkomsten"; 

0. dat verweerder een contra-memorie 
heeft ingediend en daarbij het aangevallen 
besluit heeft verdedigd, in hoofdzaak op 
grond, dat B . en W. van A. hebben aangeno
men, dat klager tijdens zijn schorsing meer 
h eeft gedaan dan gezorgd voor de verzen
ding van knopen n aar en van Spakenburg 
met de bewerking van welke knopen klagers 
gezin gezinsinkomsten h eeft genoten, dat 
aan de Koningin getrouwe vaderlanders, die 
in de bezettingstijd moesten onderduiken en 

die in aanmerking zijn gekom en voor rech ts
her stel ingevolge de Wet r echtsherstel over
heidspersoneel 1946, een schadeloosstelling 
ontvangen, waarop genoten inkomsten wel 
in mindering worden gebracht ; 

dat de Minister van Justitie een circulaire 
heeft uitgevaardigd volgens welke bij op
heffing der schorsing a ls in klagers geval, 
in mindering moeten worden gebracht de 
eventueel genoten uitkeringen voor noodza
kelijk levensonderhoud, dat B. en W. van A. 
h et ten volle verantwoord achten, de door 
klager genoten gezinsinkomsten t e beschou
wen a ls gelden voor noodzakelijk levenson
derhoud, dat de houding van klager, die met 
inkomsten van zijn echtgenote ad f 2722.42 
op de hoogte was en die op 28 Mei 1947 toch 
nog heeft verzocht om een uitlrnring uit de 
gemeentekas voor noodzakelijk levenson
derhoud afkeurenswaardig is en dat de be
slissing van B. en W. van A. met het oog op 
hun geldelijke verantwoordelijk h eid in zake 
bestemming van gem eentegelden, beslist 
juist is; 

In rechte : 

0. dat h et beroep van k lager uitsluitend 
gericht is tegen h et besluit tot verrekening 
van de gedurende h et tijdvak van zijn schor
sing genoten gezinsinkomsten, welk besluit, 
indien acht geslagen wordt op de bewoor
dingen der contra-memorie er een zou zijn, 
genomen door B. en W. van A., zodat het 
slot van de brief van de burgemeester van 
A. zou moeten worden aangemerkt als een 
mededeling aan klager van dat besluit van 
B. en W.; 

0. dat het Gerecht, waar verweerder zich 
op dit punt niet met meer nadruk heeft uit-
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gelaten, het aangevallen besluit a ls een be
sluit van verweerder blijft aanmerken; 

0. dat de door klager aangevallen verre
kening bedoelt te zijn een "inhouding" om
schreven in artikel 116 der Ambtenarenwet 
1929, welke alleen - buiten de gevallen van 
pensioenen en belastingen kan plaats heb
ben krachtens bijzondere wetsbepaling; 

0 . dat een zodanige bijzondere wetsbepa
ling zou gevonden moeten worden in artikel 
4, lid 4 van het Zuiveringsbesluit 1945, op 
welke be paling verweerder zich weliswaar 
niet beroept, doch wel op de daaruit ont
sproten circulaire van de Mini.ster van Ju
stitie van 8 F ebruari 1947, welke circulaire 
luidt als volgt: 

In artikel 4, vierde lid van het Zuive
ringsbesluit 1945 worden aanwijzingen ge
geven, hoe gehandeld moet worden ten aan
zien van niet-uitbetaalde inkomsten en niet
gen oten voordelen na opheffing der schor
sing, niet t engevolge van ontslag op grond 
van de bepa lingen van h et Zuiveringsbe
sluit• 1945. 

Hierbij zijn drie gevallen te onderschei
den: 

a. opheffing der schorsing zonder toe
passing van een maatregel ingevolge het 
Zuiveringsbesluit 1945; 

b. opheffing der schorsing met toepas
sing van een maatregel ingevolge h et Zui
veringsbesluit 1945; 

c. opheffing der schorsing gevolgd door 
ongevraag d ontslag al dan niet m et het 
praedicaat "eervol" ingevolge het K. B. van 
10 October 1945, Stbl. F 221. 

T en aanzien van de uitbetaling van tij
dens de schorsing niet-uitbetaalde inkom
sten en niet g enoten voordelen ware voor 
wat betreft het personeel der gemeentelijke 
politiekorpsen en voor het personeel dat 
voorheen tot de gemeentepolitie thans tot de 
R;_ikspolitie behoort met het navolgende r e
k ening t e houden: 

ai! a . De niet uitbetaalde inkomsten wor
den uitgekeerd terwijl in mindering worden 
gebracht de eventueel genoten uitlrnringen 
voor noodzakelijk levensonderhoud. 

ad b. Artikel 4, vierde lid , tweede ge
deelte, van het Zuiveringsbesluit 1945 be
paalt, dat bij opheffing der schorsing, ge
paard gaande met toepassing van een der 
maatregelen, als bedoeld in artilrnl 2, tweede 
lid, van bovenbedoeld besluit, de betrokken 
Minister over a l of niet uitkering van de 
niet uitbetaalde inkomsten en toekenning 
van de niet genoten voordelen beslist. 

Voor wat betreft h et politiepersoneel is 
deze beslissing derhalve aan mij voorbehou
den. 

Il{ bepaal ten aanzien van bovenbedoelde 
categorie van het politiepersoneel, dat aan 
hen niet zullen worden uitgekeerd de gedu
rende de schorsing niet betaalde inkomsten 
en wel tot een bedrag gelijk aan het totaa l 
van de gedurende die periode ontvangen 
uitkeringen voor noodza k e lijk levensonder
houd en de gedurende die periode uit andere 
arbeid genoten inkomsten. Na aftrel{ van 
bovenbedoelde bedragen kunnen de gedu-

rende de schorsing niet uitgekeerde inkom
sten worden uitbetaald. 

Ik verzoel{ U zich te belasten met de uit
voering van deze bepaling. 

ad c als onder a. 
Ik vestig er Uw aandacht op dat, indien 

de schorsing wordt opgeheven anders dan 
ingevolge ontslag op grond van het Zuive
ringsbesluit 1945, het recht op periodieke 
weddeverhoging geacht wordt gedurende de 
schorsing te zijn blijven bestaan. 

Wellicht ten overvloede deel ik U mede, 
dat het zgn. ,.invasievoorschot" te rekenen 
is onder de eventueel gedurende de schor
sing niet genoten voordelen, die na de op
h effing der schorsing alsnog kunnen wor
den toegekend. 

0. dat deze circulaire in hoofdzaak h er
haalt, wat te lezen staat in artikel 4, lid 4 
van het Zuiveringsbesluit 1945, en voorzo
ver t e deze van belang - dat in geval van 
opheffing der schorsing zonder toepassin g 
van een maatregel ingevolge het Zuive 
ringsbesluit 1945 - hetgeen ten aanzien van 
klager heeft plaatsgevonden - de niet uit
betaalde inkomsten worden uitgekeerd ter 
wijl in mindering worden gebracht de even
tueel genoten uitkeringen voor noodzakelijk 
levensonderhoud; 

0. dat in overige gevallen n.l. die bedoeld 
onder b der circulaire, de Minister, als het 
overeenkomstig het voormelde 4e lid van 
artikel 4 van h et Zuiver;ngsbesluit 1945 be 
voegd orgaan, beslist t01; inhouding van be 
paalde bedragen, met verzoek aan de burge
meesters - en derhalve niet aan de colleges 
van B. en W . - zich te belasten met de uit 
vo.ering van deze bepaling·, d.w.z. de inhou
ding tot stand te brengen; 

0 . dat verweerder nu wel de opvatting is 
toegedaan dat de door klager en zijn echt
genote uit arbeid bij derden verworven in
komsten zijn aan t e merken als uitkeringen 
genoten voor noodzakelijk levensonderhoud 
- en zich mitsdien door de Minister van Ju
stitie gemachtigd mocht achten tot de in
houding te besluiten - doch dat het Ge
recht die opvatting zo zeer in strijd acht met 
r edelijke begrippen en h et spraakgebruik, 
da.t nadere bestrijdding van die opvattin g 
geen zin heeft; 

0. dat !dager dan ook verkeert in het ge
val a, bedoeld in meergemelde circulaire en 
te zijnen aanzien in artikel 4, lid 4, van h et 
Zuiveringsbesluit is bepaald, dat zijn niet 
uitbetaalde inkomsten worden uitgekeerd e n 
door de Minister van Justitie insgelijks, nu 
is gebleken, dat hij geen uitkeringen voor 
noouzakelijk levensonderhoud heeft geno
ten, zodat de aangevallen inhouding in deze 
bijzondere wetsbepaling geen steun vindt; 

0. dat verweerder echter, blijkens de 
contra-memorie nog verschillende andere 
gronden voor de redelijkheid der inhouding 
aanvoert, doch geen van deze doet steunen 
op enige bijzondere wetsbepaling gelijk ar
tikel 116 der Ambtenarenwet 1929 eist, ter
wijl h et Gerecht ook van zodanige bepalin
gen in dit geval niet is gebleken, zodat het 
aangevallen besluit tot inhouding - nog 
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daargelaten, dat niet verweerder doch het 
college van B. en W. in het algemeen het 
aangewezen orgaan tot inhouding zou moe
ten zijn - strijdt met artikel 116 der Amb
tenarenwet 1929 en derhalve nietig ver
klaard moet worden; 

R echtdoende: 
Verklaart h et beroep gegrond; 
Verklaart nietig het besluit van verweer

der van 5 April 1948 tot verrekening (lees: 
inhouding) van de gedurende h et tijdvak 
van klagers schorsing genoten gezinsinkom
sten; 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

11 Aug. 1948. KONINKLIJK BESLUIT 
(Gemeentewet a rt. 228a). 

Daar de oprichting van een school 
voor b. 1. o. in de onderhavige gemeen
t e urgent is, en, indien thans niet tot 
stichting der school zou kunnen wor
den overgegaan, deze voor onbepaalde 
tijd zou moeten worden uitgest eld, moé
ten de door de gemeenteraad gesloten 
overeenkomst van geldlening met de 
betrokken vereniging en de door hem 
toegekende bijdrage in de exploitatie
k osten verantwoord worden geacht en 
h ebben Ged. Staten ten onrechte aan 
h et desbetr effend raadsbesluit goed
k euring onthouden. 

ln naam van Hare llfajesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA enz. 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Ede, t egen het 
besluit van Gedeputeerde State n van Gel
derland van 5 Februari 1948, no. 77, waar
bij goedk euring is onthouden aan het be
sluit van de raad der voornoemde gemeen
te, van 4 September 1947 tot het aangaan 
van een geldlening, groot f 70.000, met de 
V er eniging tot Stichting en Instandhouding 
van een of meer Christelijke scholen voor 
zwakzinnige kinderen in Ede en omgeving, 
te Ede; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
21 Juli 1948, No. 578; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 4 Augustus 1948, 
No. 3194, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Ede op 4 
September 1947 besloot; 

I. met de Vereniging tot Stichting en 
Instandhouding van een of meer Christe
lijke scholen voor zwakzinnige kinderen te 
Ede en omgeving, gevestigd te Ede, een 
overeenkomst van geldlening aan te gaan 
tot een bedrag van f 70.000 onder bepaling: 

1. storting zal plaats vinden op nader 
door partijen overeen t e lcomen datum en 
wijze; 

2. de rente zal ten hoogste 3½ % 's jaars 
bedragen; 

3. de aflossing zal op nader door par
tijen overeen te komen data geschieden en 
zal bedragen gedurende de eerste 5 jaren 
f 3162.50 per jaar, gedurende de volgende 15 
jaren f 1862.50 per jaar en gedurende de 
daarna volgende 20 jaren f 1312.50 per jaar; 

4. de te lenen gelden zullen door het be
stuur van de vereniging bovenvermeld wor
den aangewend tot stichting van een school 
voor buitengewoon lager onderwijs te Ede, 
de lcosten van eerste inrichting daaronder 
begrepen; 

5. alvorens uitgaven voor dat doel wor
den gedaan moet de goedkeuring van bur
gemeester en wethouders van Ede zijn ver
kregen : 

6. tot m eerder e zekerheid voor de beta
ling van rente en aflossing der lening ver
leent de vereniging aan de gem eente eerste 
hypotheek op hare bezittingen; 

7. de kosten van de deswege op te ma
ken akte, zomede van de maatregelen, die 
de gemeente Ede mocht nemen tot behoud 
of ter uitoefening harer uit de overeen
komst voortvloeiende r echten, zijn voor re
kening van de vereniging; 

8. het restant van h et bedrag der geld
lening is m et de rente en de kosten onmid
delijk opvorderbaar, zodra de v ereniging 
het gebou w met inventaris niet meer ge
bruikt als school voor buitengewoon lager 
onderwijs; 

9. belastingen, die van de rente der le
ning geh even mochten worden, komen ten 
laste van de vereniging; 

10. de vereniging vergoedt aan de ge
meente de kosten (disag io daaronder begre
pen) die zij zal hebben t e maken voor het 
sluiten van een geldlening tot h et bedrag 
van de aan de vereniging ter leen te ver
strekken gelden; 

II. aan m eergenoe mde veremgmg een 
bijdrage in h et jaarlijkse exploitatietekort 
van de school te verlenen, zulks onder be
paling: 

1. de bijdrage zal worden verleend voor 
elke leerling, uit de gem eente Ede afkom
stig, die in h et betrokken jaar de school 
bezoekt; 

2. de bepalingen van artikel 86 van de 
Lager-Onderwijswet 1920 zijn van overeen
komstige toepassing; 

3. de bijdrage per leerling zal worden 
berekend als volgt: 

van h et totaa l der lasten van de rekening 
van baten en lasten worden afgetrokken 
de salaris-, vervoers- en geleidekosten. Het 
resterende bedrag wordt gedeeld door een 
getal, voorstellende h et gemiddelde getal 
kinder en der school volgens de maatstaf 
van artikel 28 van de Lager-Onderwijswet 
1920; h et alsdan verkregen bedrag verte
genwoordigt de bijdrage per leerling, nadat 
het is verminderd met het schoolgeld, van 
de betrokken leerling geheven; 

4. ter vaststelling van de bijdrage, di ent 
het schoolbestuur elk jaar voor 1 Mei bij 
burgem eester en wethouders een balans en 
een rel{ening van baten en lasten in; 

5. de schoolg-eldregeling is aan de goed-
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keuring van burgemeeste r en wethouders 
onderworpen: 

6. jaarlijks vóór 1 A ugustus wordt bij 
burgemeester en wethouders ingezbnden 
een beg roting voor h et volgende jaar. Aan 
d e hand van deze begroting zal, onder vol
doende borgstelling, een voorschot op de 
bijdrage kunnen worden verleend; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij besluit van 5 F ebruari 1948, no. 77, hun 
goedkeuring aan dit raadsbesluit h ebben 
onthouden, daarbij overwegende, dat de 
raad de r gemeente Ede de onderwerpelijke 
lening verstrekte, teneinde aan de evenver
m elde ver eniging m ogelijk t e maken om 
over t e gaan tot stichtini;- en er bijzondere 
school voor zwakzinnige kinderen t e Ede: 
dat de raad >:ich t evens verbond tot h et 
ve rlen en en er hijdrage per leerling in de 
jaarlijkse exploitatiekosten der op t e rich
ten school, welke bijdrage, volgens een 
overgelegde becijfering, aanvankelijk ge
steld moet worden op f 143.54 per leerling 
per jaar; dat het gemeentelijk budget, bij 
een geschat aantal leerlingen van 60, door 
bovenvermelde bijdrage in de exploitatie
kosten, belast zal worden m et rond f 9000; 
dat echter omtrent de m ogelijkheid van 
dekking dezer nieuwe uitgaven generlei ge
gevens bekend zijn, aangezie n niet vast
staat in hoeverre de gemeente Ede, na het 
tot stand kom en der wet noodvoorziening 
Gemeentefinanciën. zelfstandig tot een slui
t ende begroting voor 1948 kan geraken; 
dat het mitsdien een eis van juist financieel 
beleid is, om in afwachting van h et ver
krijgen van zekerheid omtrent de financiële 
en budgetaire mogelijkheden, het op zich 
n em en van verstrekkende financiële ver
plichtingen, voorshands, tot h et strikt 
onvermijdelijke t e beperk en; 

dat de gemeenteraad van Ede van dit 
besluit in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat hij de zienswijze van Gedeputeerde Sta
t en, houdende, dat h et eis van juist finan
cieel beleid is, om, in afwachting van h et 
verkrijgen van zekerheid omtrent de finan
ciële en budgetaire mogelijkheden, h et op 
zich n em en van verstrekkende financiële 
verplichtingen voorshands tot h et strikt 
onvermijdelijke t e beperken, niet wil be
strijden: dat hij echter ten stelligste moet 
betwisten, dat de onderhavige uitgaaf niet 
een strikt onvermijdelijke is; dat In de ge
meente Ede, tellende op 1 Januari 1948 
42286 inwoners, in w elke gem eente 7 open
bare scholen gelegen zijn voor gewoon la
ger onderwijs en 18 bijzondere scholen voor 
gewoon lager onderwijs met r espectievelijk 
750 en 4402 leerlingen, geen enkele school 
voor zwakzinnige kinderen bestaat ; dat de 
gevolgen van het ontbreken ener zodanige 
school zowel voor h et zwakzinnige kind als 
voor de normale leerlingen, ook naar h et 
oordeel van de inspectie van het buitenge
woon lager onderwijs, niet minder dan fu
n est moeten worden genoemd; dat dan ook 
reeds lang plannen voor de stichting ener 
school voor buitengewoon lager onderwijs 
bestonden, welke plannen door de oorlogs-

toestand niet tot uitvoering konden komen; 
dat m en zich t e n aanzien van een 6-tal 
leerlingen beh elpt met uitzending naar in 
naburige gem eente n gelegen scholen; dat 
deze uitzending h ogere kosten medebrengt 
dan de door de raad toegek ende bijdrage 
per leerling ad f 143.54 per jaar; dat toch 
voor h et bezoeken van de Koningin-Emma
school t e Amersfoort een bedrag van ge
middeld f 200 per leerling per jaar ver
schuldigd is; da t deze bijdrage in één ge
val zelfs f 300 a lleen voor vergoeding van 
r eiskosten bedraagt ; dat zich thans de ge
legenheid heeft voorgedaan tot de stichting 
ener school te Ede t e geraken , doordat het 
bestuur van de Verenig ing tot Stichting e n 
I nstandhouding van en of m eer Christe
lijke Scholen voor zwak zinnige kinderen in 
Ede en omgeving te Ede de voorl<oop h eeft 
kunnen verkrijgen van een tweetal panden. 
gedeeltelijk verwoest door oorlogsgeweld, 
welke panden zich na herstel en verbou
wing uitstek end voor h et gestelde doel le
n en; dat de Ver enig ing deze panden slechts 
voor een bepaalde tijd in handen heeft, zo
dat, mocht de gemeente de toegezegde 
steun niet kunnen verlenen, de eigenaar 
deze voor een ander doel zal bestemmen, 
t engevolge waarvan de stichting der school 
niet zal kunn en doorgaan, althans voor on
bepaalde tijd zal worden uitgesteld, ook a l 
zou h et na h et bekend worden van het be
drag van de bijzonder e bijdrage uit 's Rijks 
kas blijken , dat h et verlenen van de onder
havige steun tot de financiële en budge
taire mogelijkheden behoort; dat, mocht 
onverhoopt h et bedrag van de bijzondere 
bijdrage uit 's Rijks kas niet hoog genoeg 
zijn om zelfstandig tot een sluitende begro
ting t e kunnen k om en e n de gemeente Ede 
d erhalve genoopt zijn een aanvrage om een 
bijdrage ingevolge de wet tot steun aan 
noodlijdende gem eenten in te dienen, naar 
's Raads overtuiging tegen h et verlenen 
van steun voor de stichting dezer hoogst 
noodzal,elijke school bij de R egering geen 
bezwaar zou kunnen bestaan; 

0 . da t m et Gedeputeerde Staten moet 
worden geoordeeld, dat vooral in de tegen
woordige tijdsomstandig h eden bij het be
heer der gem een te soberheid geboden is en 
h et aanvaarden van verstrekkende finan
ciële ve rp lichtingen tot h et strikt noodza
k elijke beper kt dient te worden; 

dat in ve rba nd hiermede een jaarlijkse 
uitgaven van ongeveer f 9000, als bijdrage 
in de exploitatiekosten van een te stichten 
bijzondere school voor zwakzinnige kinde
r en , slechts dan toelaatbaar kan worden 
geacht, indien vaststaat, dat het gemeente
belang d e Rtichting van een zodanige 
school te Ede inderdaad noodzakelijk 
maakt ; 

dat uit de stukken en de nader op ver
zoek van de Afdeling van de Raad van 
State voor de Geschillen van Bestuur, in
gewonnen inlichtingen blijkt, dat de op
richting van een school voor buitengewoon 
lager onderwijs in evenvermelde gemeente 
urgent is; 
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dat immers h et aantal zwakzinnige kin
der en in Ede en omgeving zeer aanzienlijlc 
is, terwijl h et uitgesloten geacht moet wor
den, deze kinderen t e plaatsen op de scho
len voor buitengewoon Jager onderwijs t e 
Arnhem en in de overige in de omgeving 
van Ede gelegen plaatsen, daar deze scho
l en reeds overbevolkt zijn; 

dat de reeds sinds 1941 bestaande plan
nen om tot stichting van een school over 
te gaan thans uitgevoerd kunnen worden, 
daar de betrokken vereniging de voorkoop 
h eeft kunnen verkrijgen van een tweetal 
panden, die zich na verbouwing uitstekend 
voor h et ges telde doel lenen; 

dat de vereniging deze panden slechts 
voor een bepaalde tijd in handen h eeft, zo
dat, indien thans niet tot stichting der 
school overgegaan zou kunn en worden, 
deze voor onbepaalde tijd uitgesteld zou 
moeten worden; 

dat onder deze omstandigheden de door 
de gemeenteraad van Ede gesloten over
eenkomst van g~ldlening en de door hem 
toegekende bijdrage in de exploitatiekosten 
verantwoord geacht moeten worden; 

dat Gedeputeerde Staten dan ouk t en on
r echte aan het voormelde besluit van de 
raad der gem eente Ede hun goedkeuring 
h ebben onthouden; · 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
land, alsnog goedkeuring t e verlenen aan 
het besluit van de raad der gemeente Ede 
van 4 Sept ember 1947, tot h et aangaan met 
de Verenig ing tot stichting en instandhou
ding van een of meer Christelijke scholen 
voor zwakzinnige kinderen in Ede en om
geving van een overeenkomst van geldle
ning tot een bedrag van f 70.000 en tot het 
verlenen aan evenvermelde v ereniging· van 
een bijdrage in hret jaarlijkse exploitatie
tekort van de te stichten school of scholen, 
een en ander onder de in h et evenvermelde 
besluit gestelde voorwaarden. 

De Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A. B.) . 

11 Aug. 1948. KONINKLIJK BESLUIT 
(Gemeentewet art. 228d) . 

Ged. Staten h ebben ten onrechte 
goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot verkoop van twee woningen 
aan de daarin wonende gemeentege
neeshe ren, daar h et bezit dezer wonin
gen voor de gemeente een financieel 
nadeel oplevert, verkoop tegen rede
lijke prijs derhalve in h et belang der 
gemeente moet worden geacht, en geen 
gegronde r eden en bestaan voor de 
vrees, dat h et overdragen in eigendom 
van de woningen aan de in de gemeen
te gevestig de artsen bezwaren zou op
lever en bij de vestiging van nieuwe 
artsen, die de tegenwoordige in hun 
praktijk zouden opvolgen. 

In naam van Hare lrlajesteit Wilhelmina, 
enz. 

\.Vij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Bunschoten te
gen de besluiten van Gedeputeerde Staten 
van Utrecht van 16 December 1947, Nos. 
4883/4208 en 4883/4209, beide 3e Afdeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de 
besluiten van de raad van voormelde ge
meente van 30 Juni 1947, Nos. 1007 en 1008, 
tot verkoop van een tweetal gemeente
woningen aan de beide gemeentegenees
h er n; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 9 Juli 1948, No. 705; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 4 Aug. 1948, No. 
581, Afdeling Binnenlands B estuur, Bureau 
Financiën; 

0. dat de raad der gem eente Bunschoten 
op 30 Juni 1947 besloot; 

bij besluit No. 1007, aan A. C. P. Tref
fers, gemeenteg·eneesheer te Bunschoten, 
te verkopen de door hem bewoonde ge
m eentwoning, plaatselijk gemerkt Dorps
straat 59, m et onderliggende en daarbij 
binnen de afrastering gelegen grond, een 
en ander groot 4 are en 99 centiare, zijnde 
het kadastrale perceel gemeente Bunscho
ten, sectie A. No. 1059, voor de prijs van 
f 5000, met bepaling, dat de kosten, op deze 
verlrnop vallende, kom en voor r ek ening 
van de koper; 

bij •besluit No. 1008, aan J. M. c: Emmen, 
gemeentegeneesheer t e Spakenburg, t e ver
kopen de door h em bewoonde gemeente
woning, plaatselijk gemerkt Molenstraat 48, 
m et onderliggende en daarbij binnen de af
rastering gelegen grond, een en ander groot 
3 are en 5 centiare, zijnde het kadastrale 
perceel gemeente Bunschoten, sectie C No. 
1083, voor de prijs van f 6800, m et bepaling 
dat de kosten, op deze verkoop vallende, 
komen voor rekening van de Jrnper; 

daarbij overwegende, dat het, gezien de 
kosten, welke de evenvermelde gemeente
woningen voor de gemeente m et zich bren
gen, gewenst is tot verkoop daarvan over 
te gaan; 

dat Gedeputeerde Staten van Utrecht bij 
besluiten van 16 December 1947, 3e Afde
ling , Nos. 4883/4208 en 4883/4209 hun goed
keuring aan deze raadsbesluiten hebben 
onthouden, daarbij overwegende, dat - zo
als ook in aanmerking genomen is bij de 
voorgenomen verkoop van de woning 
Dorpsstraat 59 in 1942 en bij de aankoop 
van de woning Molenstraat 48 in 1926 en 
de voorgenomen verkoop van deze woning 
in 1942 en 1945 - het voor een gemeente 
als Bunschoten nodig is, dat zij de beschik
king heeft over woningen, welke zij aan de 
beide gem eentegeneesher en kan verhuren; 
dat de raad dan ook in strijd met h et ge
meentebelang handelt door de genoemde 
woningen te verkopen; dat voor deze ver
koop ook geen goede gronden kunnen wor
den ontleend aan hef feit, dat thans hoge 
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kosten van onderhoud moeten worden ge
maakt; 

dat burgemeester en wethouders van 
Bunschoten, daartoe gemachtigd door de 
raad dier gemeente, van de besluiten van 
Gedep. Staten in beroep zijn gekomen, 
aanvoerende, dat bij schrijven van 18 Mei 
1937 inzalrn de vaststelling van een instruc
tie voor de gemeentegeneesher en te Bun
schoten Gedeputeerd Staten onder m eer 
aan burgemeester en wethouders van Bun
schoten mededeelden, dat de gen eeskundig
inspecteur van de Volksgezondheid in zijn 
aan Gedeputeerde Staten uitgebracht rap
port de aandacht vestigde op de kosten 
van rente en aflossing (1936: f 871.25) van 
geldleningen in verband m et de woningen 
der artsen en de onderhoudskosten dezer 
huizen; dat naar des inspecteurs opvatting 
het gemeentebelang niet vergt, dat de wo
ningen der artsen in het bezit der gemeen
te zijn; dat aan de andere kant er bij de 
tegenwoordige huurprijs volgens ,het in
zicht van de inspecteur voor de artsen wei
nig of geen voordeel m eer aan verbonden 
is, dat zij in een huis van de gemeente wo
nen ; dat het daarom naar de m ening van 
de inspecteur overweging zou verdienen 
eventueel met de huurders in overleg te 
treden over verkoop van de panden, h et
geen althans voor de toekomst voor de ge
meente tot besparing van uitgaven zal lei
den: dat burg·emeester en wethouders hier
op bij schrijven van 18 Juni 1937 geant
woord h ebben: ,,Het ligt in ons voornemen 
een poging te doen om te komen tot ver
koop van de" beide woningen der gemeente
geneesheren aan dezen. Hierbij dient even 
wel niet uit het oog te worden verloren, 
dat de woning te Bunschoten wat men 
noemt "een oude kast" is, waarvan de op
brengst g·ering zal zijn, terwijl de aan de 
achterzijde van de woning t e Spakenburg 
indertijd gebouwde gara~e, thans gedeelte
lijk ingericht tot apotheek en ontvangka
m er, door de t egenwoordige g·eneesheer is 
aangekocht van de vroegere eigenaar der 
woning en bij de woning getrokken. Op 
deze laatste woning rust nog een schuld 
groot f 8500. Voor zover inlichtingen strek
k en is de dokter niet genegen dit bedrag te 
betalen voor bedoelde woning."; dat Gede
puteerde Staten bij schrijven van 20 Juni 
1939 n og mededeelden te gelegener tijd 
gaarne te zullen vernemen tot welke gevol
gen de poging van burgemeester en wet
houders tot eventuele verkoop t e geraken 
heeft geleid; dat in 1942 een tweetal be
sluiten tot verkoop van de d0kterswoningen 
ter go dkeuring aan Gedeputeerde Staten 
werd gezonden; dat, nadat deze besluiten 
op verzoek van Gedeputeerde Staten waren 
ingetrokken, bij schrijven van 4 October 
1945 andermaal een poging werd aange
wend om te komen tot verkoop thans enkel 
van de gemeentewoning, bewoond door de 
gemeentegeneesheer H. H. Felderbof (Mo
lenstraat 48); dat in de vergadering van de 
gemeenteraad op 30 Juni 1947 opnieuw 
werd besloten tot verkoop van beide wo-

ningen aan de betrokken gemeentegenees
heren; dat de raad besloot tot verkoop op 
grond van de hoge kosten van onderhoud; 
dat over het tienjarige tijdvak 1937 t/m 1946 
de onderhoudskosten dezer woningen be
dragen hebben f 4229.63, alzo per jaar 
f 422.96; dat op de woning Molenstraat 48 
nog een schuld rust, waarvan de rente 
over genoemd 10-jarig tijdvak h eeft be
dragen f 2280.63, alzo per jaar f 228.06, zo
dat de totale lasten , welke h et bezit de bei
de woningen voor de gem eente oplevert, ge
middeld per jaar hebben bedragen f 651.02; 
dat weliswaar hiertegenove r een bedrag 
staat wegens ontvangen huur , groot f 700, 
doch dat hierbij niet vergeten dient te wor
den, dat de laatste jaren het normale on
derho ud wegens gebrek aan matorialen, 
vooral ten opzicht e van de oude woning 
Dorpsstraat 69, veel te wensen h eeft over
gelaten; dat burgemeester en wethouders 
hiervan overtuigd waren en in April 1947 
de gemeente-opzichter opdracht gegeven 
hebben tot h et maken van een raming van 
de kosten van de noodzakelijkste onder
houdswerkzaamheden van de laatstgenoem
de woning; dat deze kosten begroot werden 
op f 1478.67; dat ook niet vergoten dient 
t e worden, dat ieder jaar voor aflossing 
van de schuld op de woning Molenstraat 48 
de gewone dienst der gemeentebegroting 
belast wordt m et een aflossing, groot f 500; 
dat derhalve h et bezit van de bedoelde wo
ningen voor de gemeente geen financiel 
voordeel is; dat het zelfs, gezien de ouder
dom der woning Dorpsstraat 59 en de be
trekkelijke ouderdom der woning Molen
straat 48, hetgeen steeds zwaardere uitga
ven voor onderhoud m et zich brengt, een 
gem eentebelang moet worden geacht, dat 
de gemeente tot verkoop van deze wonin
gen overgaat, dat het motief van Gedepu
teerde Staten n eergelegd in de eerste over
weging van bun besluiten tot onthouding 
van goedkeuring, namelijk dat het voor 
een gemeente als Bunschoten nodig is, dat 
zij de beschikking beeft over woningen, 
welke zij aan de beide gemeentegenees
heren kan verhuren, niet gegrond is, nu 
verkoop der woningen aan de betrokken be
woners (gemeentegeneesheren) geschiedt; 
dat immers het overdoen van een dol<ters
praktijk ten plattelande noodwendig mede
brengt, dat de nieuwe geneesheer met de 
bestaande practijk - waaronder ten platte
lande mede begrepen is de doktersapotheek 
- (hetzij in koop, h etzij in huur) de dok
terswoning overneemt; dat dit in zich sluit, 
dat de betrokken woning beschikbaar komt 
voor de nieuwe geneesheer; dat hierbij de 
traditie bij de overneming van dokters
praktijken ten plattelande niet uit het oog 
moet worden verloren; 

0. dat blijkens de stukken de beide wo
ningen gedurende het tijdvak 1937 tot 1947 
jaarlijks aan onderhoud en rente over een 
op een der woningen rustende schuld 
f 651.02 hebben gelwst; 

dat weliswaar in deze periode jaarlijks 
wegens huur f 700 ontvangen werd, doch 
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dat, nu de uitvoering van de noodzakelijk
ste onderhoudswerken aan het pand Dorps
straat 59 naar raming f 1478.57 zal kosten 

. en de aflossing van het op het pand Mo
lenstraat 48 rustende schuld de gemeente
begroting jaarlijks m et f 500 belast, hèt be
zit van deze woningen voor de gemeente 
een financieel nadeel oplevert; 

dat verkoop tegen een r edelijke prijs der
halve om financi ele r edenen in het belang 
der gemeente geacht moet worden; 

dat m et de terzak e geraadpleegde ge
neeskundig-inspecteur der Volksgezondheid 
moet worden geoordeeld, dat geen gegronde 
r edenen bestaan voor de vrees, dat het 
overdragen in eigendom van de woningen 
aan de in de gem eente Bunschoten geves
tigde artsen bezwaren zou opleveren bij de 
vestiging van nieuwe artsen, die de tegen
woordige in hun praktijk zouden opvolgen ; 

dat, nu h et gemeentebelang ook uit de
zen hoofde geacht moet worden zich niet 
tegen de verkoop t e verzetten, Ged. Staten 
ten onrechte goedkeuring daaraan hebben 
onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

sluiten van Ged. Staten van de provincie 
Utrecht van 10 December 1947, 3e afdeling 
Nos. 4883/4208 en 2883/4209, de besluiten 
van de raad der gemeente Bunschoten van 
30 Juni 1947, Nos. 1007 en l 008 alsnog goed 
te keuren. 

De Ministe r va n Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

11 Augustus 1948. ARREST van de Bij
zondere Raad van Cassatie. (Wet Ne
derlanderschap art. 5). 

Van h et beginsel van eenheid van 
nationaliteit is bij de wijziging van de 
wet op h et N ederlanderschap in 1936 
afgeweken voor twee gevallen, t.w.: 

.,dat de vrouw van een Nederlander, 
die in een ander land wordt genatura
liseerd, en de N ederlandse vrouw, die 
m et een vreemdeling huwt, de staat 
van Nederlander zelfstandig zullen be
zitten, indien zij - gene door de na
turalisatie van haar man, deze bij het 
aangaan van h et huwelijk - een 
vreemde nationaliteit niet dEelachtig 
worden, noch kunnen worden". 

Voor het geval van verlies van elke 
nationaliteit tijdens h et huwelijk door 
de man doo r welke oorzaak dan ook, 
is geen uitzondering g·emaakt. Volgens 
de wil van de Nederlandse wetgever 
blijft dus de vrouw, wier man, door in 
vreemde krijgs- of staatsdienst te tre
den , het N ederlanderschap verliest, de 
staat van h aar man volgen. 

De Bijzondere Raad van Cassatie, Va
cantiekamer; 

Op h et beroep van Hillena Voortman, 
echtgenote van M. J. Alferink, geboren 29 

Januari 1914, wonende te Zeist, thans in 
bewaring gesteld in het Kamp "Hoefslag" 
te Rotterdam, r equirante van cassatie te
gen een sententie van h et Bijwndere Ge
rechtshof t e Amsterdam, Zesde Kamer, van 
den 29sten December 1947, waarbij zij werd 
schuldig v e rklaard aan "Opzettelijk, in tijd 
van oorlog den vijand hulp verlenen", en 
m et toepassing van de artt. 10, 27, 28, 102 
Sr. , 7, 7b, 8, 9, 11 en 22 B.B.S., werd ver
oordeeld tot gevangenisstraf voor de tijd 
van zeven jaren, geheel in een Rijkswerk
inrichting t e ondergaan, met bepaling, dat 
de tijd door de veroordeelde vóór de ten
uitvoerlegging dezer uitspraak in bewaring 
doorgebracht, bij de uitvoering dezer straf 
geheel zal worden in mindering gebracht, 
m et ontzetting van de r echten van: 

1. h et bekleden van ambten; 
2. h et dienen bij de gewapende macht; 
3. h et kiezen en de v erkiesbaarheid bij 

krachtens wettelijk voorschrift uitgeschre
ven v erkiezing-en; 

een en and er voor de duur van het leven; 
Gehoord h et verslag van de Raadsheer 

Best; 
Gezien de aanzegging aan de requirante 

vanwege de Procureur-Fiscaal van de dag, 
voor de behandeling der zaal< bepaald ; 

Gehoord de r equirante omtrent haar per
soon en haar persoonlijke omstandigheden; 

Gelet op de middelen van cassatie, voor
gesteld bij schriftuur, luidende: 

l. Pri,nair: S. en/of v. t. van het a rt. 6 
van de Grondwet, de artt. 5 en 7, sub 4°., 
van de wet op het Nederlanderschap en In
gezetenschap, de artt. 338, 339 en 341 Sv. , 
de artt. 5, sub 1 ° ., 10, 27, 28 e n 102 Sr., als
m ede de artt. 7, Tb, 8, 9, 11 en 22 B.B.S., 
hebbende het Buite ngewoon Gerechtshof op 
onjuiste en de beslissing niet r echtvaardi
gende g ronden beslist, dat verdachte straf
baar is, daarbij over h et hoofd ziende, dat 
r equirante, veroordeelde verdachte, toen zij 
het t e n laste gelegde feit pleegde, geen 
Nederlandse m eer was, hebbende zij, a ls 
met een ex-Nederlander gehuwde, haar 
Nederlanderschap verloren, toen deze, reeds 
lang voor 1944, zonder toest emming van 
Hare Majest eit de Koning in, in Duitse 
krijgs- a lthans staatsdienst trad en haar 
echtgenoot zelf daardoor het Nederlander
schap verloor, t erwijl zij s ubsidiair uit 
eigen hoofde h et rederlanderschap verlo
r en zou hebben toen zij in 1944 te Zeist a ls 
serveerster in Duitse staatsdienst ging, na 
dat haar man toen r eeds statenloos gewor
de n zou zijn; 

2. Subsidiair. S., althans v. t. van de 
artt. 10, 27, 28 en 102 Sr., a lsmede van de 
artt. 1, 2, 7, 7b, 8, 9, 11 en 22 B.B.S., heb
bende het Bijzonder Ge r echtshof een straf 
opgelegd, well<e niet geacht kan worden te 
beantwoorden aan de ernst van h et feit, de 
omstandigheden. waaronder h et is begaan 
on de persoon en de pe rsoonlijke omstan
dig h eden, van de requirante, veroordeelde 
verdachte, h ebbende h et Bijzonder Ge
r echtshof daarenboven ten onrechte aan
genomen, dat zij naar eigen vrije keuze 
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voor bewakingsdiensten heeft gekozen , 
toen zij van de vijand ook niet t egen haar 
landgenoten gerichte werkzaamheden mocht 
verrichten; 

Gehoord de Advocaat-Fiscaal namens de 
Procureur-Fiscaal in zijn conclus ie, dat de 
Raad d e sententie zal vernietigen, doch al 
leen ten aanzien van de aan r equirante op
gelegde straf, e n deze zal bepalen op een 
gevangenisstraf van vijf jaar met aftrek 
van de tijd door requirante in bewaring 
doorgebracht; 

0 . dat bij de bestreden sententie ten 
laste van r equirante is bewezen verklaard : 

"dat zij t e Ravensbrück, a lthans elders 
in Duitsland, a lthans daar of elders in 
Europa, als N ederlandse in de zin van art. 
83 Sr. in of omstreeks September 1944-
April 1945, in elk geval gedurende den tijd 
van den op 10 Mei 1940 aangevangen oor
log van Duitsland tegen N ede rland, doch 
vóór 15 Mei 1945, opzettelijk gedurende den 
tijd van voormelden oorlog, t en voordele 
van de n vijand h eeft dienst gedaan a ls be
waakster in h et con centratiekamp te Ra
v ensbri.ick, a lwaar personen waren gedeti
neerd welke tegen de Duitsers gerichte po
litieke vergrijpen hadden gepleegd en aldus 
opzettelijk gedurende den tijd van voormel
den oorlog den vijand hulp heeft v erleend, 
althans den Staat tegenover den vijand 
heeft benadeeld"; 

0. t en aanzien van h et eerste, primair e 
midel in zijn eerste stelling: 

dat r equira nte t er terechtzitting van het 
B ijzondere · Gerechtshof onder b h eeft op
gegeven, dat haar echtgenoot, M. J. Alfe 
rink, een niet nader aangeduid tijdstip vóór 
Juli 1944 "bij het N.S.K.K. was geg-aan" , 
zodat h et Hof een o nderzoek had m oet en 
doen naar d eze omstandig h eid, welke voor 
de bepaling van requ irante's nationaliteit 
t en tijde van de door haar tussen Septem
ber 1944 en April 1945 te Ravensbrück in 
Duitsland gepleegde feiten van bela ng is; 

dat h et Hof blijkens zijn aantek ening van 
de mondelinge sententie, op 29 D ecember 
1947, gewezen, het aan requirante te laste 
gelegde bewezen heeft verklaa rd en wel in 
het bijzonder ook, dat zij in h et aangeduide 
tijdvak als bewaakster in h et concentratie
kamp te Ravensbri.ick a ls Nederlandse 
dienst h eeft gedaan ; 

dat h et Hof deze bewezenverklaring blijk
baar h eeft g·egr ond op requirante's eigen 
opgave t er terechtzitting onder a, dat zij 
"van de maand September 1944 tot in de 
maand April 1945 te Ravensbrück in Duits
la nd, N ederlandse zijnde, ..... , als bewaak
ster dienst heeft gedaan in h et concentra
tiekamp a ldaar" ; 

dat deze opgave onder a ten aanzien van 
haar nationa liteit, als zijnde van m eer qua
litatieve aard en bovendien afgelegd door 
een ondeskundige, zou moeten wijken voor 
de eventueel bewezen geachte concrete ge
gevens van feitelijken aard onder b, indien 
moet worden aangenomen , dat die concret e 
gegevens tot de juridische s lotsom voeren, 
dat r equirante dientengevolge haar Neder-

landerschap h eeft verlo ren, voordat zij de 
t e haren laste bewezen verklaarde feiten 
h eeft gepleegd; 

dat h et Hof dit had behoren te onder 
zoeken , omdat, indien requirante in Sep
t ember 1944 niet meer Nederlandse mocht 
zijn geweest , zij de haar t en laste gelegde 
feiten zou h ebben gepleegd als vreemde
linge in de zin der wet en in het buite n 
land, in welk geval de werking der Neder
la ndse s trafwet zich daarover niet zou uit
strekken; 

dat nu het antwoord op deze, voor de 
ontvankelijkheid van het Openbaar Ministe
rie beslissende vraag, of requi rante in Sep
t ember 1944 haar Nederlanderschap a l of 
niet r eeds had verlor en, afhankelijk is van 
deze ander e vraag, of h et v erlies van N e
der landerschap door de man a ls gevolg van 
zijn treden in vreemde krijgsdienst - welk 
laatste feit op g rond van de beschikbare 
gegevens in dezen vast staat - voor zijn 
vrouw evenee ns h et v erlies van Nederlan
de rschap m edebrengt, zoals door r equirantc 
in h et hier besproken middel is betoogd; 

dat deze vraag de Raad r eeds eerder is 
voorgelegd langs de weg van een beroep in 
cassatie in h et belang der wet, maar dat de 
omstandigh eden , waaronder hij toen over 
dat beroep t e oordelen heeft gekreg·en , h em 
h ebben genoopt de Procureur-Fiscaal in 
zijn beroep niet-ontvankelijk te verklaren, 
zodat het t ot een uitdrukkelijke beslissing 
over de materiële r echtsvraag niet is ge
k om en; 

dat nu de W et op h et N ederlanderschap 
van 1892 blijkens haa r art. 5 zich stelt op 
de g r ondslag van de eenheid van nationa
liteit in het huwelijk, van welke grond
s lag alleen voor enkele nauwkeurig om
schreven gevallen bij de wetswijziging van 
1936 is afgeweken; 

dat deze wetswijziging een vrij verwarde 
voorgeschiedenis h eeft, maar daaruit toch 
afgeleid m oet worden, dat voor een geval 
a ls h et onderhavige geen afwijking van h et 
beginsel der wet op het stuk van de een
h eid van nationaliteit in h et huwelijk be
doeld is ; 

dat immers reeds de Nede rla ndse gevol
m a chtigde ter eerste en enige codificatie
confer entie van de Volkenbond de aldaar 
gesloten overeenkomst van 12 April 1930 
betreffende zek e re k westies met betrekking 
tot de wetsconflicte n omtrent de nationali
t e it a lleen hebben ondertek end met uit
drukkelijke uitsluiting van de artt. 8, 9 en 
10, waarvan t en deze in h et bijzonder van 
bela ng is art. 9, luidende: .,Si la loi natio
nale de la femme lui fait perdre sa na
tio nalité par suite du changement de na
tionalité de son mari au cours du mariage 
eet effet s era subordonné à l'acquisition par 
elle de la nationalité nou velle de son mari"; 

dat de N ederlandse Regering deze afwij
zende houding in beginsel h eeft gehand
haafd in een brief aan de Secretaris-Gen e
raal van de Volkenbond van 29 Juni 1932, 
maar zich niettemin ber eid heeft verklaard 
om althans de artt. 8 en 9 (onverplicht) 
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in de Nederlandse wet te doen overgaan; 
dat immers in die brief de volgende pas

sages voorkomen: .,Le Gouvernement neer
landais désire maintenir Ie principe qui est 
à la base de la législation neerlandaise ac
tuelle, à savoir Ie principe de L'unité de la 
nationalité dans Ie mariage, principe en 
vertu duquel Ie statut du mari régit celui 
de Ja. femme. Cependant Ie Gouvernement 
néerlandais est prêt à renoncer à l'appli
cation de ces principes pour les cas ou .... 
(volgt een omschrijving van twee gevallen, 
waarvoor de Nederlandse R egering die be
reidverklaring uitspreekt) . ... Pour ces ca:s 
à Ie Gouvernement n éerlandais est disposé 
à introduire dans la législation nationale 
les prescriptions des articles 8 et 9 de la 
Convention de 1930"; 

dat men nu zou verwachten , dat de om
schrijving van de bedoelde twee gevallen 
samenvalt met, a lthans zich blijft bewegen 
binnen de g ren zen van de omschrijvin gen , 
in de a rtt. 8 en 9 der conventie gegeven , 
m aar dat dit zonderlingerwijs niet h et ge
val is; 

dat wel is waar h et eerste der beide bo
venbedoelde gevallen van aanvaardbare af
wijking van het grondbeginsel der Neder
la.ndse wet te weten "Ie cas ou, à cause de 
la divergence entre les diffé rents législa
tions nationales, une femme n éerlandaise 
deviendrait apatride sans qu'elle puisse 
évite r !'apatridie", goeddeels samenvalt m et 
het in art. 8 der conventie behandelde ge
val , dat "la loi nationale de Ia femme luit 
fait perdre sa nationalité par suite de ma
riage avec un étranger", in welk geval "eet 
effet sera subordonné à l'acquisition par 
elle de la nationalité de son mari"; 

dat echter het tweede der door de Re
gering· in haar voormelde bri ef omschreven 
gevallen, n.l. ,,Ie cas ou l'application stricte 
du principe comporterait !'apatridie pour 
une femm e ~éerlandaise dont Ie mari n'a 
pas de nationalité", geenszins samenvalt 
m et het in art. 9 der conventie behandelde 
geval, dat "Ia loi nationale de la femme lui 
fait perdre sa nationalité par suite du 
changement de nationalité de son mari ou 
cours du mariage", aangezien de N eder
landse R egering sprak over een geval , 
waar de man staatloos is of wordt, terwijl 
art. 9 handelt over een geval waarin de 
man, bijv. door naturalisatie, in een ander 
staatsverband overgaat; 

dat, wat men ook t e r verklaring van deze 
verwarring moge aanvoer en, de Neder
landse Rc,:;-ering enkele jaren later gevolg 
heeft gegeven aan haar t egenover de Se
cre1·aris-Ge neraal van de Volkenbond uit
gedrukte voornemen (om h et harerzijds no
dige te doen) om (de zakelijke inhoud van) 
de voorschriften der artt. 8 en 9 van de 
conventie in de nationale wetgeving in te 
voeren; 

dat dit voornemen geleid h eeft tot indie
ning van het wetsvoorstel van 1935 (Bij
lagen Handelingen Staten-Generaal, zit
tingsjaar 1934-1935, no. 425, vervolgd in 
zittingsjaar 1935-1936, n o. 66) dat op dit 

punt ongewijzigd is overgegaan in de wet 
van 21 December 1936 (Stbl. no. 209), wel
ker art. III tot wijziging van art. 5 der wet 
van 1892 de werking van h et grondbeginsel 
van de eenheid van nationaliteit in h et hu
welijk heeft beperkt door h et dubbele voor
behoud, ,,dat de vrouw van een Neder
lander , die in een ander land genaturali
seerd wordt, en de Nederlandse vrouw, die 
m et een vreemdeling huwt, de staat van 
Nederlander zelfstandig zullen bezitten, in
dien zij - gene door de naturalisatie van 
haar man, deze bij h et aangaan van een 
huwelijk - ene vreemde nationaliteit niet 
deelachtig worden noch kunnen -vorden"; 

dat hieruit blijkt, dat de Nederlandse Re
gering in 1935/1936 de in haar brief aange
haalde veronderstelling van staatloosheid 
van de man als g r ond van afwijking van 
het m eer genoemde grondbeginsel alleen 
heeft gehandhaafd voor het geval dat een 
Nederlandse vrouw met een staatloze huwt, 
doch die v eronderstelling als grond van 
afwijking h eeft laten vallen voor h et geval, 
dat de man tijdens h et huwelijk staatloos 
wordt: 

dat de Regering daarmede tot de inhoud 
van de artt. 8 en 9 der conventie is terug
gek eerd, m et die verstande evenwel , dat 
h et in art. 9 der conventie omschreven 
geval van "changement de nationalité du 
mari" nader is bepeTkt tot nationaliteits
wisseling als gevolg van naturalisatie, zo
dat de wetgever andere mogelijke gevallen 
van nationaliteitswisseling van de man, zo
als dat van optie voor een vreemde na
tionaliteit van de voorgenomen verzach
ting van het g rondbeg insel der wet schijnt 
te h ebben willen uitsluiten, hoewel daar
voor g·eheel dezelfde ratio geldt als voor 
h et geval van naturalisatie van de man; 

dat echter - hoe dit ook moge zijn - in 
elk geval zowel art. 9 der conventie, dat de 
Nederlandse R egering verklaard had in het 
Nederlandse recht te w illen doen overgaan 
- hoewel zij ook bij de bekrachtiging van 
het verdrag van 1930 de artt. 8-10 daarvan 
is blijven uitsluiten (vgl. het Kon. Besluit 
van 13 April 1937 (Stbl. no. 17) en zich 
derhalve op dit punt niet internationaal 
h eeft willen binden - , als h et daarop ge
basee rde gewijzigde art. 5 der wet van 1892 
in hun t ekst alleen h et geval van over
gang van de man van de ene nationaliteit 
in de andere op het oog hebben en generlei 
melding maken van h et geval van verlies 
van elke nationaliteit tijdens het huwelijk 
door de m a n door welke oorzaak dan ook; 

0. dat de Regering bovendien in 1936 h et 
karakter van uitzonderingsrecht van de 
nieuwe bepaling bij h erhaling heeft onder
streept en in dat licht analogische uitbrei
ding van de bepaling niet toelaatbaar is; 

dat onder die omstandigh eden moet wor
den aangenomen, dat volgens de wil van de 
Nederlandse wetgever ook na de wetswij
ziging van 1936, de vrouw, wier man, door 
in vreemde krijgs- of staatsdienst te treden, 
het Nederlandschap verliest, de staat van 
haar man blijft volgen, een toestand waar-
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aan desgewenst alleen de wetgever een 
einde kan m a k en; 

da t derha lve het primaire middel in zijn 
eerste stelling gegrond is voor h et geva l 
dat r equirante haar Nederlanderschap r eeds 
voor het haar t e laste gelegde dienstdoen 
a ls bewaakster in h et concentratiekamp 
Ravensbrück op g r ond van de wet h eeft 
verlor en; 

dat op dit dienstdoen door een niet m eer 
Nederlandse in h et buitenland - hoe ver. 
werpelijk dit ook moge zijn - nu haar niet 
zijn t e laste gelegd mishandelingen of an
dere misdrijven tegen Nederlanders, welke 
tot toepasselijkheid van de Nederlandse 
Strafwet ook op requirante a ls niet m eer 
N ederlandse zouden kunnen leiden op grond 
van art. 4, lid 1, onder 1 ° ., j 0

• art. 1, onder 
2°., B.B.S. de Nederlandse Strafwet niet 
van toepassing is, zodat de Procureur-Fis
caal in zijn vervolging niet-ontvankelijk 
zou zijn indien mocht blijken dat r equ es
trante's echtgenoot inderdaad dienst b eeft 
genomen bij h et N .S.K.K . vóór 1 Juli 1944; 

dat door dit niet te onderzoeken h et Hof 
on voldoende b eeft gemotiveerd zijn uit de 
sententie blijkende beslissing dat het 0. M. 
ontva nkelijk is; 

0 . verder dat de Raad voor h et geval 
van niet-ontvankelijkheid het aan h et 
Openbaar Ministerie bij h et Bijzondere Ge
rechtshof t e Amsterdam moet overla t en of 
dit ter zake van requirante's gedragingen 
in de zomer van 1944 te Zeist h et zij op 
g rond van a rt. 101, hetzij op grond van 
a rt . 102 Sr. of wel t er zak e van haar han
delingen in h et concentratieka mp t e Ra
v ensbrück m eent t e m oeten overgaan t ot 
h et instellen van een nieu we vervolging 
t egen r equirante ; 

0. dat in verband m et het bovenstaande 
h et subsidiaire slotgedeelte van h et eerste, 
primaire middel buiten onderzoek kan blij
v en; 

0. dat thans ook h et tweede, subsidiaire 
middel niet voor behandeling in aanmer
king komt ; 

Gelet op de artt. 2 en 7 Sr., art. 4 B.B.S. 
en de artt. 348, 349, 358 en 359 Sv.; 

Vernietigt de bestr eden sententie; 
Opnieuw rechtdoende krachtens art. 106 

R. 0. en art. 16 Bes!. Bijz. Gerechtshoven; 
Wijst de zaak t erug naar het Bijzonder 

Gerechtshof te Amsterdam, ten einde haar 
met inachtneming van 's Raads arrest op
nieuw te berechten. 

(Gem.stem) 

1"1 Augustus 1948. KONI KLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36 j 0

• a rt. 37). 
Het aanbrengen van wijzigingen in 

een uitbreidingsplan na h et ter inzage 
leggen is, indien deze wijzigingen van 
ondergeschikte aard zijn en bovendien 
van de w ijziging onkundig zijnde der
den daardoor niet worden benadeeld, 
niet in strijd m et enig artikel of m et 
d e strekking van de W oningwet. 

D e schadevergoedingsve rordening 

biedt voldoende waarborgen, dat de ge
leden schade wordt verg oed, nu tegen 
de beslissingen van de gem eente raad, 
of e n tot welk bedrag de schade wordt 
ve rgoed, voorziening kan worden ge
vraagd bij Ged. Staten en voorts in het 
algemeen is voorgeschreven dat vóór 
de vaststelling van de ver goeding h et 
advies moet worden ingewonnen van 
een commissie van drie, op verzoek 
van de m eest gerede partij door de 
kantonrechter t e benoem en , deskundi
gen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

dooi· Mr. N . J. Polak, t e Groningen, als ge
machtigde van J. Kliphuis, wonende te 
Winschoten, tegen het besluit va n Ged. Sta 
t en van Groningen van 12 September 1947, 
No. 11241/45 , l e afdeling, houdende goed
k euring van een herziening van het uitbrei
din gspla n c.a. van de gemeente Winscho
t en; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
28 Juli 1948, o. 774; 

Op de voordracht van de Minister van 
W ederopbouw en Volkshuisvesting van 11 
Augustus 1948, No. 83528/PBR, Afdeling Ju
ridische Zaken; 

0. dat bij besluit van de raad der gemeen
te Winschoten van 13 Augustus 1946, No. 6, 
onder anderen is vastgesteld het uitbrei
dingspla n Bovenburen met bebouwings
voorschrift en en de bebouwingsregeling Bo
v enburen ; 

dat Ged. Staten van Groningen bij hun 
besluit van 12 September 1947, No. 11241/45, 
l e Afdeling, dit raadsbesluit, voorzover h et 
van kracht is gebleven, h ebben goedge
k eurd, daarbij onder meer overwegende, dat 
de bebouwingsregeling geldt voor aan het 
uitbreidingsplan grenzende reeds bebouwde 
percelen ; dat h et besluit tevens strekt tot 
intrekking van een gedeelte van het van 
kracht zijnde plan van uitbreiding; dat ter 
zake van deze intrekking later door de ge
meenteraad opnieuw een besluit is genomen 
dat reeds is goedgekeurd, zodat het even
bedoelde gedeelte van het onderhavige be
sluit thans buiten beschouwing kan blijven; 
da t t egen h et raadsbesluit bij hun College 
een bezwaarschrift is ingekomen van J . 
Kliphuis t e Winschoten; dat Klipbuis be
zwaar maakt, dat de gemeenteraad, toen 
deze zijn bezwar en ongegrond beeft v.er
k laard, deze beslissing niet h eeft gemoti
veerd; dat echter de wet niet voorschrijft, 
dat een der gelijke beslissing met r edenen 
moet zijn omkleed, zodat dit bezwaar niet 
gegrond kan worden geacht ; da t hij voorts 
betoogt, dat de gemeenteraad bij de vast
stelling van de onderhavige regelingen ten 
onrechte heeft geoordeeld, dat geen bezwa
ren zijn ingebracht t egen de ontwerp-be 
bouwingsregeling Bovenburen, daar zijner
zijds w el degelijk bezwaar t egen deze ont-
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werp-regeling is gemaakt; dat het terrein. 
waarop de bezwaren van de appellant be
trekking hebben, g·elegen is in het vastge
stelde plan van uitbreiding en de bebou
wingsregeling, welke percelen binnen de be
bouwde kom betreft, voor dat terrein niet 
geldt ; dat de gemeenteraad daarom terecht 
van oordeel is geweest, dat de bezwaren ge
acht moeten worden niet tegen de bebou
wingsregeling te zijn gericht; dat de adres
sant echter, blijkens zijn volgend bezwaar, 
van mening is, dat de bebouwingsregeling 
voor hetzelfde terrein geldt als dat, waar
voor het hier bedoelde plan van uitbreiding 
is vastgesteld; dat hier echter, gelijk uit 
het vorenstaande blijkt, van een misvat
ting van de adressant sprake is; dat de 
adressant voorts er op heeft gewezen, dat 
zijn terrein op het plan voor een groot ge
deelte voor openbare weg is bestemd en 
daarom heeft verzocht voor dit terrein een 
schadevergoedingsverordening te doen van 
kracht zijn; dat de gemeenteraad nader voor 
het terrein een schadevergoedingsverorde
ning als bovenbedoeld h eeft vastgesteld, zo
dat aan de wens van adressant tegemoet is 
gekomen; dat adressant tenslotte opmerkt, 
dat het plan bij de vaststelling door de ge
meenteraad is gewijzigd maar dat het daar
na niet opnieuw op de voorgeschreven wijze 
ter inzage is gelegd ; dat deze wijziging 
slechts ondergeschikte punten betreft ter 
tegemoetkoming aan tegen het ontwerp van 
het plan ingediende bezwaren, waardoor 
niet derden, die van de wijziging onkundig 
waren, worden benadeeld; dat onder deze 
omstandigheden hernieuwde ter inzage leg
ging van het plan terecht onnodig wordt 
geacht; dat in verband daarmede de be
zwaren van de adressant geen aanleiding 
geven om aan het bovenbedoelde besluit 
geheel of gedeeltelijk goedkeuring te ont
houden; dat ook overigens voor een derge
lijk onthouden van goedkeuring geen reden 
bestaat; 

dat de appellant van dit besluit in beroep 
is gelrnmen, aanvoerende, dat de raad der 
gemeente Winschoten op 15 April 1947 on
der No. 23 heeft vastgesteld een schadever, 
goedingsverordening; dat volgens art. 10, 
lid 2, zij eerst in werking treedt op een na
der door burgemeester en wethouders te 
bepalen datum; dat de onderhavige scha
devergoedingsverordening thans nog niet is 
in w erking getreden; dat het mitsdien de 
vraag is, of Kliphuis wel ooit voor de in 
deze verordening bedoelde schadevergoe
ding in aa.nmerking kan komen; dat Ged. 
Staten overwegen, dat het niet ter zake 
doet, dat het plan na de tervisielegging is 
gewijzigd; dat hij zich met dit standpunt 
niet kan verenigen; dat de Woningwet di
verse waarborgen heeft gegeven voor de 
rechtszekerheid; dat aan deze rechtszeker
heid tekort wordt gedaan, indien de raad 
een herzieningsplan gaat wijzigen, zonder 
eerst de belanghebbenden in de gelegen
heid te hebben gesteld van deze wijziging 
kennis te nemen; dat hij nog opmerkt, dat 
volgens meergenoemde schadevergoedings-

verordening aan hem geen recht wordt ge
geven op vergoeding der schade, doch dat 
a lles afhangt van het oordeel van de ge
meenteraad en in hoger beroep van Ged. 
Staten; dat, volgens art. 5, lid 6, der veror
dening de billijkheid gebiedt, dat aan een 
belanghebbende de schade wordt vergoed; 

0. dat het eerste bezwaar van de appel
lant, namelijk dat de op 15 April 1947 vast
gestelde schadevergoedingsverordening nog 
niet in werking is getreden, als vervallen 
kan worden beschouwd, daar blijkens de in
gewonnen ambtsberichten dit in-werking
treden inmiddels heeft plaats gehad en wel 
op 15 December 1947; 

dat de appelalnt in de tweede plaats a ls 
bezwaar aanvoert, dat het plan, nadat het 
ter inzage is gelegd, niet ongewijzigd is 
vastgesteld, hetgeen naar zijn oordeel aan 
de rechtszekerheid te kort doet; 

dat echter dit bezwaar niet opgaat, daar 
met Ged. Staten moet worden geoordeeld, 
dat het aanbrengen van wijzigingen in het 
plan na het ter inzage leggen, indien deze 
wijzigingen - zoals hier h et geval is - van 
ondergeschikte aard zijn en bovendien van 
de wijziging onkundig zijnde derden daar
door niet worden benadeeld, niet in strijd 
is met enig artikel of met de strekking van 
de Woningwet; 

dat het derde bezwaar van appellant in
houdt, dat de schadevergoedingsverorde
ning, omdat zij geen recht op vergoeding 
van de schade aan de belanghebbenden 
geeft, geen zekerheid biedt, dat de schade 
inderdaad wordt vergoed; 

dat ook dit bezwaar ongegrond is te ach
ten, aangezien naar Ons oordeel de boven
vermelde schadevergoedingsverordening 
voldoende waarborgen biedt, dat de geleden 
schade wordt vergoed, nu tegen de beslis
singen van de gemeenteraad, of en tot welk 
bedrag de schade wordt vergoed, voorzie
ning kan worden gevraagd bij Ged. Staten 
der provincie en voorts in het algemeen is 
voorgeschreven, dat vóur de vaststelling 
van de vergoeding het advies moet worden 
ingewonnen van een commissie van drie 
op verzoek van de meest gerede partij door 
de kantonrechter te Winschoten te benoe
men deskundigen; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Wederopbou w en Volks

huisvesting is belast enz. 
(A. B.) 

18 Augustus 1!J48. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Onteigeningswet art. 107 j 0

• 

art. 114). 
Het besluit van Ged. Staten tot ont

eigening kan niet worden goedgekeurd, 
daar in verband met de ligging der 
zich in de onmiddellijke omgeving van 
de boerderij en de bedrijfsgebouwen be
vindende percelen de waarde van het 
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groter geheel, waartoe deze behoren, 
dcior de onteigening t e zeer w u worden 
gedrukt en deze onteigening met het 
oog op een goede bedrijfsvoering ontoe
laatbaar is. 

In naam van Hare j)Jajesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Gezien h et t er goedkeuring aangeboden 

besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland, 
van 28 October 1947 , B. No. 31519, le Af
deling, G.S. No. 441/1, tot aanwijzing van 
enige percelen in de gemeente Melissant 
voor onteigening a ls bedoeld in art. 105 der 
Onteigeningswet; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 7 April 1948, No. 392, en 9 Juli 1948, 
No. 392/168; 

Op de voordracht van de Minister van 
Landbou w, Visserij en Voedselvoorziening 
van 11 Augustus 1948, No. 647/79L, Afde
ling Juridische Zaken/L.; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 28 October 1947, No. 
31519, le Afdeling G.S. No. 441/1, h ebben 
aangewezen voor onteigening, a ls bedeold 
bij art. 105 der Onteigeningswet, ten name 
va n de vereniging tot bevordering van de 
verkrijg ing van onroer end goed voor land
arbeiders, gevestigd te Melissant, de na t e 
noemen kadastrale percelen: 
Gem eente Sectie en o. grootte 
Melissant A 42 2.24.00 ha 

A 46 1.48.80 ha 
A 496 1.14.40 ha 
A 497 2.23.30 ha 
A 498 0.31.40 ha 
A 499 0.03.80 ha 

volgens de r egisters van h et kadaster naam 
van de eigenaar B ruijnzeel, Jannetje, Da
vida, W eduwe va n Johannis Adriaan van 
Nieuwenhuijzen; 

dat dit besluit in hoofdzaak steunt op de 
overwegingen, dat voldaan is aan h et be
paalde bij de artt. 108 t /m 111 de r Ont
eigeningswet; dat blijkens de door het be
stuur der vereniging ingevolge het bepaal
de in art. 108, sub b, der Onteigeningswet 
ter gemeentesecretarie nedergelegde ver
klaring in 34 gevallen een aanvraag om los 
land zou moeten worden afgewezen a lleen 
op grond, dat geen aanwijzing, a ls bedoeld 
in art. 27, eerste lid, der landarbeiderswet, 
kan geschieden; 

dat door h et bestuur der vereniging t er 
onteigening zijn voorgedragen de percelen, 
kadastraal bekend g·emeente Melissant, sec
tie A. Nos. 42, 46, 496, 497, 498 en 499, r es
pectievelijk g root 2.24.00, 1.48.80, 1.14.40, 
2.23.30, 31.40 en 0.03.80 ha, eigendom van 
J. D. Bruijnzeel, weduwe van J. A. van 
Nieuwenhuijzen te Dirksland; dat over
eenkomstig h et bepaalde bij art. 111 der 
Onteigeningswet tegen de voorgenomen 
onteigening twee bezwaarschriften zijn in
gediend, t e weten door de weduwe J . D. 
van Nieuwenhuijzen-Bruijnzeel voornoemd, 
en door de pachter A. W. van Kempen te 

Melissant; dat de ter onteigening voorge
dragen percelen in pacht zijn bij A. W. van 
Kempen voornoemd, die aldaar een boer
derij exploiteert van ongeveer 53 ha, zo
dat, hoewel e rkend kan worden, dat bij 
eventuele toewijzing der aanvrage - waar
door h et bedrijf m et 7.45. 70 ha · zal worden 
verkleind - de waarde van h et groter e ge
h eel, waartoe de ter onteigening voorge
dragen percelen behoren, zal worden ge
drukt, echter niet kan worden betoogd, dat 
deze daardoor te zeer zal worden gedrukt, 
zodat in deze geen beroep ka n worden ge
daan op het bepaalde in a rt. 111, lid 2 der 
Onteigeningswet ; dat voorts blijkens h et 
terzake ingewonnen deskundig· advies h et
geen bij mondelinge behandeling van deze 
zaak bevestiging heeft gevonden - de t er 
onteigening voorgedragen gronden niet be
horen tot die, bedoeld in de artt. 105 en 114, 
lid 2, der Onteig.wet, welke niet ter onteige
ning zouden mogen worden aangewezen: 
dat voor deze percelen, welke in pacht zijn 
uitgegeven - voorlopig tot einde 1952 -
behalve de schadeloosstelling aan de eige
naresse een vergoeding moet worden be
taald aan de pachter, aangezien deze krach
tens het bepaalde in het Pachtbesluit recht 
heeft op vo lledige vergoeding; dat in ver
band daarm ede met de door de deskundige 
in zijn rapport opgenom en begroting, 
waarbij de totale kosten van aankoop wor
den gesteld op f 38,500, niet kan worden 
meegegaan, aangezien deze naar h et oor
deel van hun College, m ede gelet op h et 
te r conferentie van 25 September 1947 ver
handelde, zeker hoger m oeten worden ge
steld en zelfs op een dusdanig bedrag, dat 
verwacht mag worde n , dat de pacht van 
de hieruit te geven 34 percelen 1 °. land, 
waarin de ter onteigening voorgedragen 
percelen zullen worden verdeeld, h et in art. 
5 der Landa rbeide rswet gestelde maximum 
ad f 50 per perceel m ogelijk enigszins zal 
overschrijden; dat in verband hierm ede nog 
onder ue ogen is gezien , of het op deze 
grnnden geen aanbeveling zou verdienen, 
een gedeeltelijke toewijzing van de aan
vrage i e bevorderen , doch dat dit minder 
gewenst wordt geacht, omdat h et t er ont
eigening voorgedragene een aan eengesloten 
geheel vormt en in h et bijzonder wat lig 
g ing betreft, voor het mede door de Land
arbeidersvereniging beoogde doel - om 
hier later zo mogelijk plaatsjes te stichten 
- zeer geschikt m oet worden geacht ; dat 
bovendien de mogelijkheid van een geringe 
overschrijding van h et in art. 5, lid 2, der 
Landarbeiderswet gestelde maximum op 
zichzelf geen reden behoeft te zijn t ot af
wijzing van de aanvrage over t e gaan, om
dat krachtens h et bepaalde in lid 3 van dat 
artikel in bijzondere gevallen daarvan, m et 
verlof van de Ministers, kan worden afge
welrnn, waartoe naar h et oo rdeel van hun 
College in deze bijzondere tijden aanleiding 
zou bestaa n; dat in h et rapport van de 
deskundige weliswaar andere percelen -
gelegen in de polder Roxenisse - worden 
genoemd, welke eerder in aanmerking zou-
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den komen, doch dat deze, in het bijzonder 
wat de ligging betreft, minder geschikt 
moeten worden geacht en uit dien hoofde 
verder buiten beschouwing kunnen worden 
gelaten, dat de t er onteigening voorgedra
gen percelen, hoewel bestaande uit zware 
kleigrond, voor h et door de Landarbeiders
vereniging beoogde doel geschikt moeten 
worden geacht en de overige tegen deze 
onteigening aangevoerde bezwaren niet van 
die aard zijn, dat op grond daarvan de toe
wijzing niet zou mogen volgen; dat onder 
deze omstandigheden het plan der Land
arbeidersvereniging in gunstige overweging 
behoort te worden genomen ; 

dat Ged. Staten dit besluit bij schrijven 
van 28 October/8 November 1947 ter goed
keuring hebben aangeboden; 

O. dat, daargelatén de omstandigheid, dat 
de te onteigenen percelen, onder meer wat 
de grondsoort en de jaarlijkse exploitatie
kosten betreft, blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten voor het beoogde doel min
der geschikt zijn, op grond van deze be
richten moet worden geoordeeld, dat, voor
namelijk in verband met de ligg ing der 
zich in de onmiddellijke omgeving van de 
boerderij en de bedrijfsgebouwen bevinden
de percelen de waarde van het groter ge
heel, waartoe deze behoren, door de ont
eigening te zeer zou worden gedrukt en 
deze onteigening met het oog op een goede 
bedrijfsvoering ontoelaatbaar is, zodat te
gen de goedkeuring van het besluit van 
Ged. Staten overwegend bezwaar bestaat; 

Gezien de Landarbeiderswet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
aan het in de aanhef bedoelde besluit van 

Ged. Staten goedkeuring te onthouden. 
De Minister van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening is belast en z. 
(A. B.) 

18 Augustus 1948. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Lager Onderwijswet 1920 art. 
101 ter). 

Exploitatietekorten over voorafgaan
de jaren kunnen geen grond opleveren 
voor toepassing· van art. 101 ter. Even
min is dit h et geval m et de noodzake
lijkheid om tot vernieuwing en herstel 
van de ketels der centrale verwarming 
over te gaan, daar de uit deze voor
zieningen voortvloeiende koste n uit de 
normale exploitatievergoeding dienen te 
worden bestreden. Daaraan doet niet 
af, dat in dit geval de vernieuwing en 
h et herstel van de ketels hun oorzaak 
vinden in h et feit, dat de k etels niet 
berekend bleken op de ongewone koude 
in h et begin van 1947. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Rooms-Katholiek Kerkbestuur van 
de parochie van de H.H. Martelaren van 
Gorcum te 's-Gravenhage, tegen de be-

schikking van de Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 16 October 
1947, No. 39.430, Afdeling L.O., waarbij het 
verzoek van de appellant om overeenkom
stig art. l0lter der Lager-Onderwijswet 
1920 ten behoeve van zijn bijzondere lagere 
school aan de Van der Eyndestraat 24 te 
's-Gravenhage de vergoeding, bedoeld in 
art. 101 dier wet, voor het jaar 1947 op een 
hoger bedrag per leerling vast te stellen is 
afgewezen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 
28 J Uli 1948, No. 795; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
13 Augustus 1948, No. 44122, Afdeling La
ger Onderwijs; 

0. dat de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen bij zijn evenvermel
de beschikking heeft beslist, dat er geen 
termen bestaan voor inwilliging van het 
verzoek van het Rooms-Katholiek Kerkbe
stuur van de parochie der H.H. Martelaren 
van Gorcum te 's-Gravenhage, overeen
komstig art. l0lter, eerste lid, der Lager
onderwijswet 1920, ten behoeve van zijn bij
zondere lagere school aan de Van der Eyn
destraat 24 aldaar, de vergoeding, bedoeld 
in a rt. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
over het jaar 1947 op een hoger bedrag per 
leerling vast te stellen; 

dat de Minister daarbij heeft overwogen, 
dat h et bestuur der school zich tot staving 
van zijn verzoek beroept op tekorten over 
voorafgaande jaren alsmede een uitgave 
van f 2400 voor h et herstel respectievelijk 
de v ernieuwing van de ketels der centrale 
verwarming van het schoolgebouw; dat 
echtei- exploitatietekorten over voorafgaan
de ja r en geen grond kunnen opleveren voor 
de toepassing van art. l0lter der Lager
Onderwijswet 1920, en bovendien de tekor
ten van deze school vrijwel geheel kunnen 
worden bestreden uit de door het bestuur 
genoten vergoeding van het Centraal Bu
reau voor Oorlogsslachtoffers; dat ook de 
noodzakelijke vervanging van een ketel der 
centrale verwarming en het herstel van een 
a ndere ketel niet tot toepassing van art. 
l0lter kunnen leiden, aangezien deze uit
gaven uit de normale exploitatievergoeding 
dienen te geschieden, en het gemeentebe
stuur van 's-Gravenhage zich bereid heeft 
verklaard goed t e keuren , dat de uitgaven 
voor de ketels over een aantal jaren worden 
verdeeld en ten laste der exploitatiereke
ningen van 1947 en volgende jaren regel
matig een evenredig bedrag wordt verant
woord; 

dat van deze beschikking h et evenver
melde Kerkbestuur in beroep is gekomen, 
aanvoerende, dat, ook al zouden de over
eenkomstig art. 101 der wet bij de gemeente 
in rekening gebrachte kosten m ede kunnen 
worden bestreden uit de vergoeding van het 
Centraal Bureau voor Oorlogsslachtoffers, 
er, zelfs wanneer d e van dat Bureau ge
vraagde vergoedingen volledig worden ont
vangen - de gevraagde vergoeding over 
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1945 werd h et bestuur n og niet toegek end 
- toch altijd nog een tekort zou zijn van 
f 1000; dat ech ter de vergoeding van het 
Centraal Bureau voor Oorlogsslachtoffers 
gedeeltelijk een andere bestemming h eeft; 
dat deze vergoeding toch in de eerste p laats 
m oet dienen ter dekking van de kosten van 
herstel der oorlogsschade, welke niet langs 
de weg van art. 72 der L ager-Onder wijswet 
1920 door de gemeente worden vergoed; dat 
de gemeente zich namelijk op het standpunt 
stelt, dat bij de vaststelling van het bedrag, 
dat volgens art. 72 der wet beschikbaar 
moet worden gesteld, op de totale kosten 
van herstel in mindering moet worden ge
bracht dat gedeelte der kosten, dat, ware 
normale exploitatie van het gebouw tijdens 
de evacuatie mogelijk geweest, ten laste der 
exploitatie zou zijn gekomen; dat echter het 
bestuur de tota le kosten van h et herstel 
oorlogsschade heeft gehouden buiten de uit 
gaven, wellce worden bestreden uit de ver
goeding ex art. 101 en het dus, wanneer het 
standpunt van de gemeente juist is, buiten 
de vergoeding ex art. 101 der wet om mid
delen moet h ebben om dat gedeelte va n de 
kosten h erstel oorlogsschade, dat niet langs 
da weg van art. 72 vergoed wordt, te dek
k en; dat daarvoor s lechts in aanmerking 
kan komen de vergoeding van het Centraal 
Bureau voor Oorlogsslachtoffers en deze 
vergoeding daarom niet of slechts voor h et 
gedeelte, dat na bestrijding van de bov en
bedoelde kosten overblijft voor een ander 
doel, namelijk de bestrijding van de bij de 
gemeente in rekening gebrachte exploitatie 
kosten, kan dienen; dat de vergoeding van 
h et Centraal B ureau voor Oorlogsslachtof
fers dan ook voor de vraag, of er aanleiding 
is voor verhoging van het bedrag per leer
ling voor h et jaar 1947, geheel buiten be
schouw ing moet blijven en voor de jaren 
1943 tot en met 1946 dus moet worden reke
ning gehouden met een telrnrt van f 2500; 
dat in het algemeen gesproken h et stand
punt verdedigd zou kunnen worden, dat de 
exploitatietekorten over de voorafgaande 
jaren geen grond opleveren voor de toepas
s ing van art. l0lter der Lager-Onderwijs
wet 1920 - hoewel de jurisprudentie niet in 
deze richting wijst -, doch dat dit stand
punt toch zeker niet gehandhaafd kan wor
den, wanneer buitengewone omstandigh e
d en h et tekort in de voorafgaande jaren 
veroorzaakt h ebben; dat die buitengewone 
omstandig heden in casu aanwezig wa r en en 
gelegen waren in het feit, dat de school t en
gevolge van de evacuatie door slechts een 
gering aantal ' leerlingen bezocht werd, 
waardoor een tekort op de exploitatie in die 
jaren niet te voorkomen was; dat h et be 
stuur in die jaren op grond daarvan een 
hoger bedrag per leerling zou h ebben kun
nen vragen, doch dit niet gedaan heeft, in 
h et vertrouwen de achterstand nog te l{un
n en inha len en rekening houdend met de 
mogelijkheid, dat, wann eer dit onverhoopt 
niet het geval mocht zijn, in verband met 
de buitengewone omstandigheden, die h et 
tekort veroorzaakten, altijd n og een beroep 

k on worden gedaan op art. l0lter der La
ger-Onderwijswet 1920; dat deze handel
wijze slechts in h et belang der gemeente kon 
zijn, inzoverre h et bestuur, door niet reeds 
de eerste jaren een hoger bedrag per leer
ling te vragen, zich niet meer ruimte voor 
uitgaven verschaft e dan achteraf nodig kon 
blijken; dat het toch wel zeer onredèlijk zou 
zijn, dat de buitengewone omstandigh eden, 
waarin het bestuur heeft verk eerd, nu ge
n egeerd zouden worden en de wijze van 
handelen van h et bestuur, w elke de ge
meente en niet het bestuur profijt kon bren
gen, het bestuur in ongunstiger positie zou 
brengen, dan waarin h et zou verk eren, wan
neer het in de jaren 1943, 1944 en 1945 een 
hoger bedrag per leerling zou h ebben ge
vraagd ; dat vervanging van een k etel van 
de centrale verwarming, die versleten is , 
misschien wel onder de n orm a le exploitatie
kosten gerekend zou kunnen worden, waar
van de kosten zouden moeten kunnen wor
den bestreden uit de norma le exploitatie -

, vergoeding; dat echter, nog daargelaten, dat 
de jurisprudentie deze practijk niet beves
tig t , in casu de ketels der centrale verwar
ming niet vers leten waren, doch gesprongen 
zijn ; dat de daardoor noodzakeli.Jk gewor
den vervanging van een ketel en de repa
ratie van de andere niet gerekend kunnen 
worden tot de n ormale exploitatie, doch 
b 0.1itengewone exploitatiekosten veroorzaak
ten, die zeker aanleiding kunnen vormen 
t -)t het toekennen van een hoger bedr.1g per 
leerling; dat, n og daargelaten, dat de wet 
de mogelijkheid uitsluit om kosten, gemaakt 
in het jaar 194 7, t e bestrijden uit de vergoe 
dingen van h et tijdvak 1948 tot en m et 1952 
en eventueel volgende perioden, het bedrag 
der vergoeding daar geen ruimte voor za l 
laten; dat h et bedrag per leerling, dat de 
gemeente vaststelt, naar h et algemeen ge
voelen der besturen van de bijzondere scho 
len op zich reeds te laag is om er de nor 
malEc- exploitatiekosten uit t e bestrijden en 
dus zeker geen gelegenheid zou geven om 
er een bedrag van t e r eserver en ter dek
k ing van een achterstand uit de vorige 
periode; weshalve appellant verzoekt onder 
vernietiging van de beschikking van de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en W e
t enschappen van 16 October 1947, a lsn og 
t e bepa len, dat voor de school voor gewoon 
lager onderwijs aan de Van der Eyndestraat 
24 te 's-Gravenhage, de vergoeding, bedoeld 
in art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, 
voor het jaar 1947 moet worden vastgesteld 
naar een hoger bedrag dan dat door de 
raad met toepassing van het bepaalde in 
a rt. 55bis der wet vastgesteld, en dit bedrag 
te bepalen op f 33.50; 

0. dat m et de Minister moet worden ge
oordeeld, dat exploitatiekosten over vooraf
gaande jaren geen g rond kunnen opleveren 
voor de toepassing van art. l0lter der La
ger-Onderwijswet 1920; 

dat bovendien de bijzondere omstandig 
heden, waarop de appellant zich beroept, 
namelijk de evacuatie van d e betrokken 
woonwijk en de daling dientengevolge, van 
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het aantal leerlingen, zich h ebben voltrok
ken in begin December 1942 en in het begin 
van het jaar 1943, zodat de appellant voor 
het jaar 1943 en volgende jaren toepassing 
van art. l0lter had kunnen vragen; 

dat ook niet in de noodzakelijkheid, om 
tot v ernieuwing en herstel van de k etels 
der centrale verwarming over t e gaan, een 
bijzondere omstandigheid kan worden ge
zien, welke aanleiding zou geven tot toe
pass ing van h et evenvermelde art. l0lter, 
aangezien de uit deze voorzieningen voort
vloeiende kosten uit de n ormale exploitatie
vergoeding dienen t e worden bestreden; 

dat daaraan niet afdoet, dat in dit geval 
de vernieuwing en h et hers tel van de ketels 
bun oorzaak vinden m het feit, dat de ketels 
niet berekend bleken op de ongewone koude 
in het begin van het jaar 1947; 

dat, nu ook overigens, blijkens de ambts
berichten, het vastgestelde bedrag per leer
ling voor de redelijke behoeften der school 
niet ontoereikend moet worden geacht, de 
Minister t erecht heeft geoordeeld, dat geen 
t ermen aanwezig zijn voor inwilliging van 
h et verzoek van de appellant; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister va n Onderwijs, Kunsten en 

Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

26 Augustus 1948. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228a) . 

T erecht h ebben Ged. Staten goedkeu 
ring onthouden aan een raadsbesluit 
tot verlaging der r ente va n een door 
de g·em eente aangegane geldlening van 
41/4, % t ot 3 %, daar dit besluit ingaat 
tegen de door de Ministers van Binn. 
Za ke n en van Financiën uitgevaardig
de voorschriften omtrent de rentever
goedingen voor leningen van de lager e 
publiekrechtelijke lichamen, welke in 
casu een tot 2¾, % verlaagde r en t e 
vorderen. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij WILHELMINA, enz.; 
Beschikkende op· het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Bodegraven, 
t ege n het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 13 April 1948, B No. 12125/42, 
3e afdeling, G.S. No. 402, waarbij goedkeu 
ring is onthouden aan het besluit van de 
raad van ev engenoemde gemeente van 18 
November 1947 tot verlaging der r ente van 
een ten laste van deze gemeente bij de Eer
ste Hollandsche L evensverzekeringsba.nk 
N.V. t e Amsterdam lopende geldlening van 
41/2 % tot 3 % ; 

De R a.ad van State, Afdeling voor de Ge 
s chillen van Bestuur, geboord, advies van 
11 Augustus 1948, No. 835; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 21 Augustus l948, 

L . 1048 

No 6303, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Financiën; 

0. da t de ra.ad der gemeente Bodegraven 
bij zijn besluit van 18 November 1947 be
sloten h eeft m et ingang van 31 December 
1947 voor de g·eldlening ad f 55,000, aange
gaan bij r aadsbesluit van 20 November 
1940, goedgekeurd door Ged. Staten van 
Zuid-Holland dd. 25 N ovember 1940, No. 
260, momenteel nog groot f 36,500 een rente 
t e betalen van 3 % en zulks onder de vol
gende voorwaarden: 

1. de gemeent e h eeft de bevoegdheid op 
31 December van elk jaar tot verstrekte 
aflossing over te ga.an, mits hiervan drie 
maanden t evoren schriftelijk aan de g eld
geefster is k ennis gegeven; 

2. indien de gemeente van haar bevoegd
h eid onder 1 vermeld gebruik maakt vóór 
1 December 1950, is zij een vergoeding ver
schuldigd van 1½ % en daarna van 1 % 
van h et bedrag der extra aflossing dan wel 
van het bedrag der conversie; 

3. alle bepalingen der leningsakte blij
ven overigens ongewijzigd va n kracht; 

dat de raad daarbij beeft overwogen, dat 
bij raadsbesluit van 20 November 1940, 
goedgekeurd door Geel. Staten van Zuid
Holland dd. 25 November 1940, N o. 260, met 
de Eerste Hollandsche L evensverzekerings
bank N.V. t e Amsterdam een geldlening is 
aangegaan van f 50,000 tegen een rente van 
4½ % per jaar en een jaarlijkse aflossing 
va n f 3000, f 3500. of f4500; dat deze lening 
momenteel nog groot is f 36,500; dat de te
genwoordige r entestandaard lager is en de 
geldgeefster zich bereid verklaard beeft, in
gaande 31 December 1947 de rente terug te 
brengen t ot 3 % ; 

dat Geel. Sta.ten van de provincie Zuid
Holland bij hun besluit van 13 April 1948, 
B No. 12125/42, 3e Afdeling, G.S. No. 402, 
aan h et evenvermelde raadsbesluit goed
k eurin g h ebben onthouden, daarbij over
wegende, dat de nieuw vastgestelde rente
vergoeding niet in overeenstemming is m et 
de laatstelijk door de Ministers van Binnen
la ndse Zaken en van Financiën uitgevaar
digde en bij rondschrijven van hun college 
van 7 October 1947, G.S. No. 480, t er kennis 
van de gemeentebesturen gebrachte voor
schriften omtrent de rentevergoedingen 
voor leningen van de lagere publiekrechte
lijke lichamen, welke, in casu gelet op de 
oorspronkelijke looptijd der lening, een tot 
2¾. % verlaagde rente vorderen; dat na 
overleg m et de Minister van Binnenlandse 
Zaken bij hun schrijven van 17 Februari 
rn48, G.S. No. 17, tot burgemeester en wet
houders van Bodegraven het verzoek is ge
richt bij de raad de intrekking va n zijn vo 
r enbedoeld besluit t e bevorderen ; dat blij
k ens het hierop ontvangen antwoord van 
burgemeester. en wethouders van 2 April 
1948, No. V/Rt. 2400, de ra.a d geweigerd 
heeft zijn besluit in te trekken ; 

dat de raad der gemeente Bodegraven 
t egen de beslissing van Geel . Sta.ten in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat de geld
gce.fster, op een daartoe door bu rgemeester-

18 
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en wethouders gedaan verzoek, in het na
jaar van 1947 berei,d is gevonden, de rente 
van 4¼ % per jaar te verlagen tot 3 % per 
jaar; dat hij in zijn vergadering van 18 
November 1947 besloten heeft, de eerderge
noemde overeenkomst van geldlening dien
overeenkomstig te wijzigen; dat Ged. Staten 
bij schrijven van 17/20 Februari 1948 echter 
hebben medegedeeld, dat het rentepercen
tage van 3 % niet in overeenstemming is 
met het bepaalde in hun circulaire van 7 
October 1947, G.S. No. 80, en dat de mening 
van de Minister van Binnenlandse Zaken 
te dezer zalm een beletsel vormt om aan 
voormeld raadsbesluit goedkeuring te ver
lenen, waarom zij burgemeester en wethou
ders verzoeken bij de raad de intrekking 
van dat besluit te bevorderen; dat de geld
geefster, ondanks daartoe aangewende po
gingen, echter niet bereid is de rente tot het 
door de Minister van Binnenlandse Zaken 
gewenste percentage, zijnde 2¾ % per jaar, 
te verlagen, terwijl het ook niet mogelijk 
is gebleken met een andere geldgeefster, 
tegen de door de hiervoor bedoelde bewinds
man bepaalde rentevoet, een overigens ge
lijke geldlening aan te gaan; dat hij in zijn 
vergadering van 3 April 1948 derhalve heeft 
besloten, niet aan het verzoek van Ged. 
Staten te voldoen; dat laatstgenoemd col
lege daarop aan het raadsbesluit van 18 
November 1947 goedkeuring heeft onthou
den; dat het besluit van Ged. Staten slechts 
steun vindt in de overweging, dat de laatst 
door de raad vastgestelde rentevergoeding 
niet in overeenstemming is met de daarom
trent door de Ministers van Binnenlandse 
Zaken en Financiën gegeven voorschriften 
betreffende rentevergoedingen voor lenin
gen van de lagere publiekrechtelijke licha
men; dat hierdoor aan de gemeente finan
ciëel nadeel wordt toegebracht, hetgeen 
voor het jaar 1948 f 495 bedraagt; 

0. dat blijkens de overwegingen van het 
bestreden besluit de Minister van Binnen
landse Zaken in overleg met de Minister 
van ll'inanciën voor leningen, als de onder
havige, de rentevergoeding op ten hoogste 
2 ¾ % heeft vastgesteld; 

dat het niet goedgekeurde leningsbesluit, 
waarbij de rentevoet van 4% % tot 3 % 
wordt teruggebracht, weliswaar aanvanke
lijk een voordeel voor de gemeent e zou op
leveren, doch dat Wij met Ged. Staten van 
oordeei zijn, dat dit besluit ingaat tegen de 
mede met het oog op het a lgemeen finan 
ciël0 belang der gemeenten uitgevaardigde 
voorschriften omtrent de rentevergoedingen 
voor leningen van de lagere publiekrechte
lijke lichamen en dat dit belang aan de 
goedkeuring van het raadsbesluit in de weg 
staat; 

dat Ged. Staten derhalve terecht hun 
goedkeuring aan dit raadsbesluit hebben 
onthouden ; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Binnenlandse Za k en is 

belast enz. (A . . B.) 

27 Augustus 1948. KONI KLIJK BE
SL IT. (Gemeentewet art. 228b). 

'l'erecht hebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit 
tot het waarborgen van rente en af. 
lossing van een geldlening aan een 
particulier voor aankoop en verbou
wing van een noodwoning, daar h et 
niet verantwoord is dat de gemeente 
tot het geven van een zodanige waar
borg overgaat zonder door het vestigen 
van een hypotheek op het onroerend 
goed voor zichzelf de mogelijkheid tot 
volledig verhaal der gewaarborgde be
dragen te hebben verschaft. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Noordeloos, te
gen het besluit van Ged. Staten van Zuid
Holland van 9 Maart 1948, G.S. No. 445, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van de raad van voormelde gemeente 
van 30 December 1947, tot het waarborgen 
van rente en aflossing van een geldlening; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
9 Juli 1948, No. 706; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 23 Augustus 1948, 
No. 4961, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Noordeloos 
in zijn vergadering van 30 December 1947 
besloot te waarborgen de jaarlijkse aflos
sing ad f 100 op een kapitaal groot f 2000 en 
de jaarlijkse rentebetaling op 3.4 % van h et 
niet afgeloste gedeelte van dat kapitaal, 
door A. van Oort, jachtopziener te Noorde
loos, op te nemen bij de Coöperatieve Boe
renleenbank te Noordeloos voor de aankoop 
en verbouwing van een noodwoning; 

dat de raad hierbij heeft overwogen, dat 
de woning, welke Van Oort momenteel be
woont, gelet op de samenstelling van zijn 
gezin. absoluut onvoldoende en onverant
woord is; dat ook de gemeente Noordeloos 
met een woningtekort heeft te kampen, 
tengevolge waarvan voor h et gezin Van 
Oort geen a ndere woning beschikbaar is; 
dat het door Van Oort genomen initiatief 
derhalve dient te worden gesteund; dat het 
evenwel niet wenselijk moet worden geacht, 
dat bedoelde geldlening bij de gemeente 
wordt geplaatst; dat hieromtrent nader 
overleg is gepleegd met Van Oort, waarna 
deze er in is geslaagd een zodanige lening 
aan te gaan bij de Coöperatieve Boeren
leenbanlc te Noordeloos t egen een rente van 
3.4 % en aflossing van f 100 per jaar, zulks 
onder voldoende borgstelling voor betaling 
van rente en aflossing; dat h et, lettende op 
de woningnood, alleszins aanbeveling ver
dient Van Oort te dezer zake zoveel moge
lijk ter wille te komen; 

dat Ged. Staten der provincie Zuid-Hol
land bij hun besluit van 9/11 M rt 1948, B. 
No. 7306/42 (3e Afdeling), G.S. No. 445, aan 
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voornoemd besluit van de raad der gemeen
te Noordeloos hun goedkeuring hebben ont
houden ; 

dat Ged. Staten hierbij hebben overwogen, 
dat bij hun schrijven van 10 Februari 1948, 
G.S. No. 460, aan burgemeester en wethou
ders medegedeeld werd, dat bedoeld raads
besluit bij hun college bezwaar ontmoet, 
met verzoek de intrekking daarvan bij de 
raad te bevorderen; dat blijkens schrijven 
van burgemeester en wethouders van 27 
Februari 1948, No. 27/1, de raad aan dat ver
zoek niet heeft willen voldoen; dat de in 
casu gekozen weg om vermindering van 
het woningtekort te bevorderen, waarbij de 
gemeente Noordeloos zonder enige zakelijke 
zekerheid de garantie op zich neemt voor de 
betaling van rente en aflossing van de door 
een particulier ten behoeve van de aankoop 
en de verbouw van een noodwoning beno
digde leningsgelden, naar h et oordeel van 
hun college niet toelaatbaar is; 

dat de raad der gemeente Noordeloos te
gen dit besluit van Ged. Staten in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat Ged. Staten 
bij hun schrijven van 10/12 Februari 1948, 
B. No. 3975/42 (3e Afdeling), G.S. No. 460, 
aan burgemeester en wethouders mededeel
den, dat bedoeld raadsbesluit bij hun college 
bezwaar ontmoet, omdat het niet op de weg 
van de gemeente ligt om de garantie voor 
de betaling van rente en aflossing van een 
door een particulier ten behoeve van de 
aankoop van een noodwoning benodigde le
ningsgelden op zich te nemen; dat Ged. Sta
ten in hun hiervoor genoemd schrijven ver
zochten de intrekking van bedoeld raads
besluit bij de raad te bevorderen; dat Ged. 
Staten bij hun schrijven van 10/12 Februari, 
voornoemd, niet motiveren, waarom het 
niet op de weg der gemeente kan liggen de 
verlangde borgstelling te verlenen; dat de 
gemeenteraad in zijn vergadering van 19 
Februari 1948 unaniem van oordeel was aan 
het verlangen van Ged. Staten, om over te 
gaan tot intrekking van zijn besluit van 30 
Dece mber 1947, niet te voldoen en hiervan 
bij schrijven van burgemeester en wethou
ders van 27 Februari 1948, No. 27/7, mede
deling h eeft gedaan aan Ged. Staten; dat 
hij, appellant, de door Ged. Staten genomen 
beslissing onjuist acht en wel om de vol
gende redenen; dat de toestand van het ge
zin van de h eer Van Oort uiteraard onhoud-
1::)aar is, wanneer m en weet, dat dit gezin, 
bestaande uit man, vrouw en 7 kinderen, 
moet wonen in een woning, die normaal 
voor een gezin van 4 pe rsone n slechts e nigs 
zins geschikt geacht kan worden; dat de 
heer Van Oort zelf een oplossing heeft we
t en te vinden door aankoop van een in zijne 
gemeente staande noodwoning; dat Va n 
Oort, voornoemd, een eerlijk doch onbemid
deld man is en dat, gezien de grootte van 
diens gezin, de animo bij particulieren, om 
borgstelling t e verlenen, niet groot is; dat 
Van Oort alstoen een beroep op de gemeente 
heeft gedaan om de vereiste borgstelling te 
verlenen; dat het, gezien de woningnood, 
noodzakelijk moet worden geacht Van Oort 

ten deze ter wille te komen ; dat art. 228 der 
gemeentewet de mogelijkheid opent de ver
langde borgstelling te verlenen; dat Ged. 
Sta.ten er bij hun schrijven van 29 Januari 
1947, B . No. 991/42 (3e Afdeling), op aan
dringen, dat aan Van Oort van gemeente
wege een geldlening wordt verstrekt; dat, 
nu de gemeente zich s lechts garant behoeft 
te verklaren voor aflossing en r ente der 
geldlening - een minder vergaande finan 
ciële consequentie voor de gemeente der 
halve - Ged. Staten aan het meergenoemd 
raadsbesluit goedkeuring onthouden; dat 
thans aan het afwijzend besluit van Ged. 
Staten van 9/11 Maart 1948 een geheel an
dere interpretatie wordt gegeven dan zij in 
hun schrijven van 10/12 Februari 1948 naar 
voren brengen; dat h et door Ged. Staten 
aangevoerde bezwaar niet steekhoudend 
kan worden geacht; dat de Coöperatieve 
Boerenleenbank voor hetzelfde bedrag, 
waarvoor zij borgstelling vraagt, t evens hy
potheek op het betreffend e pand genomen 
heeft; dat · de waarde van de betreffende 
noodwoning een bedrag van f 2000 ruim
schoots te boven gaat, waardoor de gemeen
te dus geen onverantwoord risico aanvaard 
h eeft; dat zodoende het enig door Ged. Sta
t en aangevonde bezwaar noch reële bete
kenis noch argumentatiewaarde h eeft ; dat 
door het verlenen in het onderhavige geval 
van borgstelling het algemeen belang zeer 
zeker wordt gediend; 

0 . dat uit de overgelegde stukken is ge
bleken, dat het waarborgen van de aflossin
gen en de rente van de onderhavige lening 
voor de gemeente een geldelijke risico me
debrengt ; 

dat weliswaar een gemeentebelang be
trokken is bij het verkrijgen van goede wo 
nin gen voor de ingezet enen , doch dat,_ nog 
daargelaten de vraag, of zulks medebrengt, 
dat de gemeente een waarborg behoort te 
verstrekken bij een met dit doel door een 
particulier gesloten geldlening, h et niet ver
antwoord is, dat de gemeente tot h et gev-en 
van zodanige waarborg overgaat zonder 
door het vestigen van een hypotheek op het 
betreffende onroerende goed voor zichzelf 
de mogelijkheid tot volledig verhaal der ge
waarborgde bedragen te hebben verschaft; 

dat Ged. Staten derhalve terecht hun 
goedlrnuring aan dit raadsbesluit hebben 
onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
D e Minister van Binnenlandse Zaken is 

belast enz. 
(A. B.) 

28 Augustus 1948, KONINKLIJK BE
SLUIT. (Besluit 10 October 1945, S. 
F 221 , art. 1). 

Appellant is lid geweest van het 
N .A.F. en het opvoedersgilde en heeft 
zijn lidmaatschap van deze organisatie 
bij een sollicitatie naar voren gebracht. 
Op grond van deze en andere feiten, in 
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h et besluit vermeld, terwijl anderzijds 
ook rekening moet worden gehouden 
met een gedrag als goed Nederlander 
in onderscheidene gevallen en met de 
omstandigheid, dat de tegen hem inge
diende aanklachten voor een deel zijn 
te verklaren uit niet-politieke overwe
gingen, bestaat er aanleiding tot ont
slag volgens art. 1 onder b met toeken
ning van wachtgeld. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIA A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door X te Z, tegen de beschikking van de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van 31 Januari 19 48, No. Z. 
1753, waarbij hem op grond van art. 1, on
der b, van het Koninklijk Besluit van 10 
October 1945 (Staatsblad F 221), gerekend 
van 30 Juni 1945 af, ontslag werd verleend 
uit zijn functie van directeur en leraar aan 
de Rijks hogere burgerschool te Y zullrn 
zonder toekenning van wachtgeld; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, geboord, advies van 
9 Juni 19 48, No. 561; 

Op de voordracht van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
25 Augustus 1948, No. Z. 1753/ II, Bureau 
Zuivering; 

0 . dat de Minister van Onderwijs, Kun
sten en W etenschappen, bij zijn beschik
king va n 10 Juni 1947, No. Z. 1753, over
eenkomstig het advies van de Commissie 
van Advies, bedoeld in art. 5, v ierde lid, van 
h et Zuiveringsbesluit 1945, op grond van 
art. 2, eerste lid, onder 4, van dit besluit, 
gerekend van 30 Juni 1945 af, ontslag uit 
zijn functie heeft verleend aan X , directeur 
en leraar aan de Rijks hogere burgerschool 
t e Y; 

dat bij beschfäking van dezelfde Minister 
van 31 Januari 1948, No. Z. 1753, met in
trekking van evenbedoelde beschikking van 
10 Juni 19 47, gerekend van 30 Juni 1945 af, 
ontslag uit zijn functie is verleend aan X 
op grond van art. 1, onder b, van het Ko
ninklijk Besluit van 10 October 19 45 (Stbl. 
I◄' 221), zulks zonder toek enning van wacht
geld; 

dat de Commissie van Advies Zuiverings
besluit 1945 geadviseerd had aan X ontslag, 
als bedoeld in art. 2, lid 1, van h et Zuive 
ringsbesluit 1945, te verlenen; 

dat de Commissie hierbij overweegt: dat 
zij op grond van de overgelegde stukken a ls 
vaststaande aanneemt, dat X tot 1943 lid is 
geweest van het opvoedersgilde; da t zijn 
houding in h et algemeen zeer veel te wen
sen heeft overgelaten; dat met name zijn 
optreden t egenover leerlingen, die in verzet 
kwamen, ergerlijk is geweest; dat voor bij
zonderheden wordt verwezen n aar h et uit
voerig dossier; dat bij pro-Duits is geweest; 
dat de roep, die van h em uitging, beslist 
s lecht was en dat hij over h et algemeen 
werd gewantrou wd; dat zij van oordeel is, 
dat betrolckene blijk h eeft gegeven van een 

1 nationaal-socia listische geestesgesteldheid, 
als omschreven in art. 2, lid 1, van het Zui
veringsbesluit 1945; 

dat de appellant van voormelde beschik
king in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat bij na en tengevolge van zijn schorsing 
drie maanden werd geïnterneerd; dat bij, 
na uit internering te zijn ontslagen, gedu
rende on geveer drie maanden m et gemeen
te-arrest te Bilthoven moest verblijven; dat 
bij t engevolge van deze maatregelen, a ls
mede door de lange tijd, die verliep, alvo
r ens er een uitspraak in de he m betreffende 
zaak gedaan werd, gedurende ruim twee en 
een half jaar persoonlijk zonder eigen in
komsten is geweest; dat deze 2½ jaar ten
gevolge van de genomen beslissing even
eens verloren zijn voor h et berekenen van 
de voor hem voor pensioen meetellende 
dienstjaren; dat bij bij beslissing van de 
Procureur-Fiscaal bij het Bijzonder Ge
rechtshof te Arnhem van 12 Juni 1946, No. 
BV 1444./1946 on voorwaardelijk buiten v er
volging werd gesteld; dat zijn schorsing op 
30 Juni 1945 mede een gevolg is geweest 
va n een aantal volledig gefantaseerde be
schuldigingen, zoals: ,, lidmaatschap N.S. 
B.", ,,aangemeld voor de S.S.- en h et Oost
front, doch daarvoor afgekeurd", ,,diner 
met S.S.-officieren" enz., welke mede aan
leiding zijn geweest tot zijn arrestatie ; dat 
hij dan ook van oordeel is, dat niet alleen 
de internering maar ook de bedoelde schor
s ing zeer aan vechtbaar en niet gemotiveerd· 
is geweest; dat hij door dit alles en de thans 
genomen beslissing niet alleen maatschap
pelijk, doch ook financieel zeer zwaar ge
troffen is, zwaarder dan hem - zo bier in
derdaad een maatregel op zijn plaats is -
gemotiveerd w il voorkomen en ook, naar 
het h em wil toeschijnen, zwaarder dan dit 
in andere gevallen geweest is; dat bij niet 
alleen ontslag uit zijn functie h eeft gekre
gen , maar hem, door h et niet-toekennen 
van wachtgeld, t engevolge van de lange 
t ijdsduur, die er verliep tussen de datum 
van schorsing en die van de beslissing, in 
feite een boete is opgelegd van omstreek s 
f 15,000; 

0. dat blijlrnns de overgelegde stukken de 
appellant gedurende een gedeelte van de 
bezettingstijd lid is geweest van h et N.A.F. 
en van het opvoedersgilde, terwijl hij zijn 
lidmaatschap van laatstgenoemde organi
satie bij zijn sollicitatie .naar de f unctie van 
Hoofdinspecteur van h et lager onderwijs 
n aar voren heeft gebracht; 

dat de appellant voorts een dubbelzinnige 
houding heeft aan genomen, en hierdoor bij 
velen a ls pro-Duits bekend stond, terwijl 
van h em bij de sollicitatie van de N.S.B. -er 
Brünner en ook bij andere gelegenheden 
een flinkere houding bad k unnen zijn ver
wacht; 

dat in h et bijzonder de door de appellant 
in Juli 19 40 voor de de school verlatende 
leerlingen en hun ouders gehouden rede, 
juist m et h et oog op de toenmalige omstan 
digheden afl<euring verdient; 

dat anderzijds ook rekening. moet worden 
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gehouden met het feit, dat de appellant in 
onderscheidene gevallen zich als een goed 
Nederlander heeft gedragen, alsmede met 
de omstandigheid, dat de tegen hem inge
diende aanklachten voor een deel zijn te 
verklaren uit niet-politieke overwegingen; 

dat een en ander er toe leidt met de Mi
nister aan te nemen, dat er geen termen 
aanwezig zijn voor toepassing van het Zui
veringsbesluit 1945, doch dat niettemin de 
houding van de appellant in verband met 
de bezetting zodanig is geweest, dat hij in 
zijn betrekking niet kan worden gehand
haafd; 

dat in het beroepschrift nog wordt aan
gevoerd, dat noch de internering, noch de 
schorsing gemotiveerd is geweest en dat de 
appellant door de beslissing niet alleen 
maatschappelijk, maar ook financieel zeer 
zwaar is getroffen, doch dat in beroep 
slechts is te beslissen over de vraag, of te
recht aan h et Koninklijk Besluit van 10 
October 1945, Staatsblad No. F 221, toepas
sing is gegeven; 

dat deze vraag, op grond van het voor
gaande, bevestigend moet worden beant
woord, zij het dan ook dat, op grond van 
de overgelegde stukken en hetgeen is m e 
de:,-edeeld in de openbare vergadering van 
de Afdeling van de Raad van State, voor 
d"l Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, moet worden 
geoordeeld, dat aanleiding· bestaat voor toe
kenning van een wachtgeld, op de voet van 
art. 3, liJ 2, van het Koninklijk Besluit van 
10 October 1945, Staatsblad No. F 221; 

Gezien het evenvermeld besluit; 
Hebben g·oedgevondèn en verstaan: 
met handhaving voor het overige van het 

bestreden besluit, te bepalen, dat aan de 
appellant wachtgeld wordt toegekend op de 
voet van art. 3, lid 2, van het Koninklijk 
Besluit van 10 October 1945, Staatsblad No. 
F 221. 

D e Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen is betast enz. 

(A.B.) 

28 Augustus · 1948. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36 j 0

• art. 39). 
Het bezwaar van Ged. Staten tegen 

differentiëring van de agrarische be
bouwing in een aantal rubrieken, voor
zover aan boerderijen ook eisen worden 
gesteld met betrekking tot bebouwd 
oppervlak, schuurruimte. terreing-rootte 
en bedrijfsgrootte, is ongegrond, daar 
de bestemmingen van het plan in 
hoofdzaak een duidelijk stedebouwkun
dige betekenis hebben en niet kan wor
den volgehouden, dat daarmede rege
lend opgetreden :::ou worden met be
trekking· tot de agrarische ontwikke
ling van het betrokken gebied, noch 
dat het plan voor de bestaande ver 
houdingen ten aanzien van bezit en 
bedrijf een dusdanige ingrijpende maat
regel zou betekenen, dat de belangen 

van eigenaren en bevolking daardoor 
in het gedrang zouden komen. 

Er is geen gTond voor de stelling, dat 
slechts een plan in onderdelen een ge
detailleerde uitwerking van de bestem
mingen mag bevatten; voor het ver
schil tussen plan in hoofdzaal< en plan 
in onderdelen is het tijdstip van uit
voering beslissend. 

Daar bebouwingsvoorschriften vol
gens art. 39 lid 1 slechts tegetijl< met 
een plan in onderdelen kunnen worden 
vastgesteld, kan een artikelsgewijze 
toelichting op een p la n in hoofdzaak 
slechts in het r envooi worden opgeno
men, wanneer men bepalingen wil op
n emen ten aanzien van bedrijfsgTootte 
enz. 

Een verbod van h erbouw en ingrij
pende verandering en verbetering van 
een aantal woningen, dat de strekking 
heeft een uit agrarisch oogpunt wen
selijke uitdunning van de bebouwing te 
bereiken, moet als n egatieve stede
bouwkundige regeling voorafgaan aan 
de in het plan opgenomen positieve 
r egeling van de zijdelingse afstand. 

In naam van Hare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

'Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B. en Vil. van Weststellingwerf tegen 
het besluit van Ged. Staten van Friesland 
van 10 October 1945, le Afdeling B., No. 93, 
waarbij onder meer goedkeuring is onthou
den aan een uitbreidingsplan in hoofdzaak 
voor de gemeente Weststellingwerf; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
4 A ugustus 1948, No. 1366 (1947); 

Op de voordracht van de Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting a.i. van 
26 Augustus 1948, No. -89470/P.B.R. Afde
ling Juridische Zaken; 

0. dat de burgemeester van Weststelling
werf, waarnemende de taak van de raad 
dier gemeente, bij zijn besluit van 8 Sep
tember 1944 onder meer een uitbreidings
plan in hoofdzaak voor de gehele gemeente 
heeft vastgesteld; 
• dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
besluit van 10 October 1945 onder meer aan 
dit plan in hoofdzaak hun goedkeuring heb
ben onthouden ; 

dat het besluit te dezen aanzien steunt 
op de overwegingen, dat aan de in het plan 
in hoofdzaak begrepen gronden de bestem
ming is gegeven van agrarische bebouwing 
(boerderijen, tuinderijen, landarbeiderswo
ningen, pluimveefokkerijen), bebouwing 
met landhuizen, oevertanden, natuurreser
vaten en los land: dat tegen deze bestem
mingen a ls zodanig, voor zover zij geen an
dere strekking h ebben, dan in het bedoelde 
gebied een slechts agrarische bebouwing te 
verzekeren, met de sanctie, als in artikel 6, 
le lid, onder a der Woningwet is aangege
ven, geen bezwaar bestaat; dat tegen een 
differentiëring van de agrarische bebouwing 
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in een aantal rubrieken, waarin naar ge
lang van de verkeersbetekenis der wegen 
onderling verschillende eisen worden ge
steld m et betrekking tot de zijdelingse af
stand tot de erfscheidingen en tot enig niet 
op hetzelfde erf gelegen gebouw, ook geen 
bezwaar bestaat, voorzover deze differentië
ring- a lthans kan worden gebaseerd op ver
keerstechnische- en welstandseisen en a ls 
zodanig binnen de stedebouwkundige wer
kingssfeer van de Woningwet blijft; dat 
de onderhavige differentiëring echter ver
der gaat en aan de boerderijen enzovoort 
ook eisen stelt met betrekking tot bebouwd 
oppervlak, schuurruimte, terreingrootte en 
b€drijfsgrootte; dat tegen het stellen van 
dergelijke eisen bij hun college een dubbel 
bezwaar bestaat; ten eerste, dat daardoor 
niet, althans niet in de eerste plaats een 
stedebouwkundig belang wordt gediend, 
doch dat zij kennelijk strekken tot bevorde
ring van een economisch belang, i.c. h et 
t egengaan van de versnippering van de bo
dem; dat de nadelen van een dergelijke ver
snippering aan hun college bekend zijn; dat 
een en ander volgens veler inzicht een ze
kere ordening gewenst maakt; dat het ech
ter - boe dit zij - de vraag blijft, of de 
wijze, waarop de cultuurgrond moet worden 
gebruikt, wat betreft de grootte der bedrij
ven, in het uitbreidingsplan moet worden 
geregeld of dat de overheid langs andere 
weg hierin regelend moet optreden; dat de 
wetgever bij de herziening der betreffende 
artikelen der Woningwet in 1931 niet aan 
het tot stand brengen van een ordening op 
economisch gebied heeft gedacht, doch er 
kennelijl, van uit is gegaan, dat bij het sa
m enstellen van een uitbreidingsplan a lleen 
stedebouwkundige belangen - zij het in de 
ruimste zin genomen - gewicht in de schaal 
mogen leggen; dat het thans vastgestelde 
samenstel van eisen een zeer ingrijpende 
maatregel vormt op het gebied van het bo
demgebruik, omdat het economisch gebruik 
van de langs de verschillende wegen ge
legen gronden min of meer aan banden 
wordt gelegd; dat deze eisen vooral bij even
tuele structuurveranderingen in de land
bouw moeilijkheden zullen veroorzaken en 
tot ongewenste consequenties moeten lei
den; dat immers h et vraagstuk van de opti·
male bedrijfsgrootte van landbouwbedrijven 
nog In een stadium van onderzoek verkeert 
en daaromtrent onder deskundigen geen 
eenstemmigheid heerst; dat h et daarom 
naar de mening van hun college volstrekt 
ongewenst is om, zolang nog niet over be
hoorlijk verantwoorde en algemeen aan
vaarde resultaten van een dergelijk onder
zoek kan worden beschikt, ter zake orde
n end op te treden; dat h et aan dit plan 
voorafgaande sociaal-economisch onder
zoek, hoe waardevol dit op zichzelf moge 
zijn, daarom in dit opzicht ook onvoldoepde 
is, zodat daaraan geen objectieve normen 
voor h et toekomstig bodemgebruik kunnen 
en mogen worden ontleend; dat trouwens, a l 
ware het tegendeel h et geval, hun college op 
principiële gronden van oordeel blijft, dat 

ordeningen van in hoofdzaak landbouw
technische aard niet in het lmder van de 
vigerende Woningwet thuis behoren, doch 
langs andere weg tot stand moeten worden 
gebracht; dat verder de bepaling·en omtrent 
de verplichte bedrijfsgrootte na de totstand
koming van het bedrijfsgebouw ook "niet zijn 
te handhaven, daar een wettelijlrn sanctie 
hiervoor ontbreekt; dat in de tweede plaats 
door de in dit plan op zo minutieuze wijze 
uitgewerkte bestemmingen aan het voorlo
pig en algemeen regelend karakter, hetwelk 
de Woningwet aan het plan in hoofdzaak 
heeft toegedacht, geweld wordt aangedaan ; 
dat daarom dit plan, waarin eigenlijl, alle 
bestemmingen volledig zijn gedetailleerd, 
zodat er feitelijk niets meer valt te regelen, 
veeleer het karakter draagt van een plan in 
onderdelen voor het landelijk gebied der ge
meente; dat verder bij hun college bezwaar 
bestaat tegen het op het plan in hoofdzaak 
vastgelegd tracé van de weg langs de Tjon
ger via Langelille, omdat dit door de aanwe
zige bochten en de te enge rooilijnen onvol
doende rekening houdt met de aan deze w eg 
in het provinciaal wegenplan gegeven be
stemming van verkeersweg; dat voorts bij 
hun college bezwaar bestaat tegen het op 
het plan in hoofdzaak gesteld renvooi, niet 
voor zover dit zich krachtens zijn betekenis 
beperkt tot een verklaring van de bestem
mingen en van de verder op h et plan ge
bruikte tekens, doch voor zover daaraan is 
toegevoegd een aanta l artikelsgewijze ge
rangschikte voorschriften , welke duidelijk 
het karakter dragen van bebouwingsvoor 
schriften en als zodanig door het opschrift 
renvooi of verklaring niet worden gedekt ; 
dat dergelijke voorschriften immers volgens 
het bE:paalde bij artikel 39, le lid, der Wo
ningwet alleen mogen worden vastgesteld 
als een nadere omschrijving van het plan in 
onderdelen en een nadere regeling voor h et 
plan in hoofdzaak krachtens de aard van 
het plan ook geheel overbodig is ; dat hun 
college buiten dit algemene bezwaar ook 
nog, wat enkele onderdelen betreft, niet kan 
meegaan met de bepalingen van het ren
vooi; in de eerste plaats niet met de in ar
tikel la sub H en I aan de Commissaris der 
Koningin gegeven bevoegdheid om vergun
ning te verlenen tot h et bouwen op oever
landen en in natuurreservaten, omdat deze 
in strijd is met artikel 6, le lid, sub a der 
V\Toningwet; in de tweede plaats niet met de 
aanduiding "de bebouwingsvoorschriften" 
in artikel 12, omdat daaruit niet voldoende 
duidelijk valt op te maken, welke bebou
wingsvoorschriften worden bedoeld, waar
door aan de rechtszekerheid wordt t ekort
gedaan; in de derde plaats niet met het in 
laatstgenoemd artikel vervat verbod van 
herbouw en ingrijpende verandering en ver
betering van een aantal verspreid liggende 
woningen ten zuiden van Noordwolde, niet 
alleen omdat deze zijn aangeduid op een als 
supplem ent op het plan in hoofdzaak be
doelde, doch niet door het gemeentebestuur 
gewaarmerkte, zeer onoverzichtelijke kaart, 
welke in enkele opzichten niet met het plan 
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in hoofdzaak overeenstemt, doch ook en 
vooral niet, omdat een uitbreidingsplan 
dient tot regeling van de toekomstige be
bouwing ten aanzien van gronden, welke 
nog niet bebouwd zijn en omdat het in ver
band daarmede ontoelaatbaar is, dat op de 
algemeen aanvaarde en ook in dit plan als 
regel gestelde mogelijkheid van verbouw en 
herbouw vari bestaande gebouwen enige 
uitzondering wordt gemaakt; dat om deze 
redenen aan het plan in hoofdzaak goed
keuring dient te worden onthouden; 

dat van het besluit van Ged. Staten B. en 
W. van Weststellingwerf, waarnemende de 
taak van de raad dier gemeente, in beroep 
zijn' g·ekomen; 

dat B. en W . in een afzonderlijk verweer
schrift hun bezwaren tegen het besluit van 
Ged. Staten hebben uiteengèzet en deze be
zwaren aldus hebben samengevat; dat door 
Ged. Staten geen aanmerkingen zijn ge
maakt, noch op fouten is gewezen; dat im
mers alleen van opmerkingen van géringe 
betekenis, die het plan in hoofdzaak niet 
wezenlijk beïnvloeden, mag worden gespro
ken; dat het formele punt, waarop de ei
genlijke afkeuring berust, blijkens de hoog
ste uitspraak, in strijd is met de jurispru
dentie der Woningwet; 

0. dat in de eerste· plaats Ged. Staten be
zwaar hebben tegen de differentiëring van 
de agrarische bebouwing in een aantal ru
brieken, voorzover aan boerderijen ook eisen 
worden gesteld met betrekking tot bebouwd 
oppHvlak, schuurruimte, terreingrootte en 
bP.drijfsgrootte; 

dat echter met de hoofdingenieur-Direc
teur van de Volkshuisvesting in Algemene 
Dienst moet worden geoordeeld, dat dit be
zwaar niet opgaat, aangezièn de bestemmin
gen van het 'plan in hoofdzaak een duidelijk 
stedebouwkundige betekenis hebben en niet 
kan worden volgehouden, dat daarmede re
gelend opgetreden zou worden met betrek
king tot de agrarische ontwikkeling van het 
betrokken gebied, noch dat het plan voor de 
bestaande verhoudingen ten aánzien van 
bezit en bedrijf een dusdanig ingrijpende 
maatregel zou betekenen, dat de belangen 
van eigenaren en bevolk'ing daardoor in het 
gedrang zouden komen; 

dat integendeel bij de bestemmingen van 
het plan in hoofdzaak geen andere bedoe
ling heeft voorgezeten dan het betrokken 
gebied tegen andere dan agrarische bebou 
wing te beschermen en een doelmatige agra
rische bebouwing van de gronden te verze
keren; 

dat een en ander meebrengt, dat voor
schriften betreffende de gewenste minima 
worden opgenomen en deze voorschriften 
als grondslag voor het verlenen of weigeren 

van bouwvergunningen worden aangewend; 
dat het plan in hoofdzaak verder strek

kende voorschriften niet bevat en bepaalde
lijk niet optimale bedrijfsgrootte vaststelt; 

dat Ged. Staten voorts de bestemmingen 
van het plan in hoofdzaak te minutieus uit
gewerkt achten en van oordeel zijn, dat het 

plan aldus meer het karakter van een plan 
in onderdelen draagt; 

da, echter geen enkele bepaling der Wo
ningwet, noch dé geschiedenis van haar tot
standkoming grond oplevert voor de stel
ling, dat slechts een plan in onderdelen een 
gedetailleerde uitwerking van de bestem
mingen mag bevatten, doch dat voor het 
verschil tussen plan in hoofdzaal, en plan 
in onderdelen veeleer het tijdstip van uit
voering beslissend is; 

dat voorts meergenoemd college bezwaar 
maakt tegen het renvooi, voorzover daaraan 
is toegevoegd een aantal artikelsgewijze g·e
rangschikte voorschriften, welke duidelijk 
het karakter van bebouwingsvoorschriften 
dragen en als zodanig door het opschrift 
renvooi of verklaring niet worden gedekt; 

dat bebouwingsvoorschriften volgens ar
tikel 39, lid 1, der ·woningwet, slechts tege
lijk met een plan in onderdelen kunnen wor
den vastgesteld, zodat een toelichting op 
een plan in hoofdzaak sléchts in het "ren
vooi kan ·worden opgenomen; 

dat aan een artikelsgewijze toelichting 
n:i0.t kan worden ontkomen, wanneer men, 
zoals in dit geval, bepalingen wil opnemen 
ten aanzien van bedrijfsgrootte -enzovoort; 

dat dan ook dit bezwaar van Gèd. Staten 
moe~ worden verworpen; 

dat hetzelfde geldt van hun bezwaar tegen 
de bevoegdheid, die artikel -la sub H en I 
toekent aan de Commissaris, aangezien met 
de Hoofdingenieur-Directeur ·van de Volks
huisvesting in Algemene Dienst moet wor
den aangenomen, dat de bedoeling van deze 
overigens niet zeer duidelijke bepaling 
slechts is aan de Commissaris de bevoegd
heid te geven ontheffing te verlenen van het 
verbod tot het bouwen op oeverlanden en in 
natuurreservaten; terwijl dan het gemeen
tebestuur, na eventueel verleende onthef
fing, heeft te bepalen hoe zal worden ge
bouwd; dat deze constructie niet in strijd 
is met artikel 6, lid 1, sub a, der Woningwet, 
en evenmin kan worden ingezien, dat het 
gemeentebestuur zich te dezen aanzien aan 
zijn verantwoordelijkheid wil onttrekken, 
doch dat het tot de evenbedoelde bepaling 
is gekomen op grond van de juiste overwe
ging, dat het provinciaal ,bestuur in aange
legenheden als deze over ·adviezen van de 
streekplandienst beschikt en meer dan het 
gemeentebestuur is aangewezen om zich uit 
te spreken omtrent de wenselijkheid van be
bouwing in de hierbedoelde bijzondere ge
bieden; 

dat Ged. Staten voorts bezwaar maken 
tegen de in artikel 12 van het renvooi voor
komende verwijzing naar de bebouwings
voorschriften; 

dat dit bezwaar juist moet worden geacht 
en het wenselijk is in artikel 12 achter het 
woord bèbouwingsvoorschriften in te lassen 
het woord: Weststellingwerf; 

dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten niet kan worden meegegaan met 
het andere bezwaar van Ged. Staten tegen 
artikel 12 van het renvooi, daar het verbod 
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van herbouw en ingrijpende verandering en 
v rbetering van een aantal woningen, het
w Ik de strekking· heeft om een uit agra
risch oogpunt wenselijke uitdunning van de 
bebouwing in de desbetreffende streek te 
ber iken, als negatieve stedebouwkundige 
regeling moet voorafgaan aan de in het plan 
opgenomen positieve regeling van de zijde
lingse afstand, terwijl voorts het gebruik 
van de niet gewaarmerkte kaart geen be
zwaar ontmoet, daar deze kaart slechts als 
overzicht van de woningen en toelichting 
dienst doet; 

dat ten slotte moet worden beslist, of G d. 
Staten terecht goedkeuring hebben onthou
den aan het onderdeel van het plan in 
hoofdzaak, dat betrekking heeft op het tracé 
en de rooilijnen van de weg langs de Tjon
ger via Langelille; 

dat op grond van de ingewonnen ambts
berichten deze vraag bevestigend moet wor
den beantwoord, daar in verband met de be
staande wegenplannen en de verkeersbe
hoefte voorshands geen aanleiding bestaat 
een nieuwe weg uit te voeren volgens h et 
plan van het gemeentebestuur en deze om
standigheid meebrengt, dat de weg langs 
Lang lille verbeterd moet kunnen worden 
en de rooilijnen langs deze weg met dit ge
zichtspunt in overeenstemming moeten wor
den gebracht; 

dat ook, blijkens de nader op verzoek van 
de Afdeling van de Raad van State, voor de 
G schillen van Bestuur, ingewonnen inlich
tingen, ·de gemeenteraad inmiddels hiervan 
is overtuigd en besloten heeft aan de wensen 
van Ged. Staten, te dezen aanzien gevolg te 
geven: 

Gezien de Woningwet; 
· Hebben goedgevond·en en verstaan: 

m et. vernietiging voorzoveel nodig van h et 
bestreden besluit van Ged. Staten van Fries
land, alsnog goedkeuring te verlen en aan 
het plan in hoofdzaak der gemeente West
stellingwerf; echter met uitzondering van 
artikel 12 van het renvooi en het onderdeel, 
dat betrekking heeft op het tracé en de rooi
lijnen van de weg langs de Tj<inger via 
Langelille, aan welke onderdelen goedkeu
ring blijft onthouden. 

De Minister van Wed ropbouw en Volks-
huisvesting is belast enz. • 

(A.B.) 

28 Augustus 1948. KO I KLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 248). 

Terecht hebben Ged. Staten goedkeu 
ring onthouden aan een wijziging der 
begroting, op grond dat: 

1 °. de voorgedragen verhoging van 
kosten van invordering van woning
huren niet noodzakelijk is en bepaalde
lijk niet is komen vast te staan, dat de 
stijging van de levensstandaard tot 
deze uitgave noopt. 

2° . de beoogde subsidie voor de 
plaatselijke afdeling van het A.N.J.V. 
niet kan worden toegestaan, daar deze 
organisatie in strijd met haar doel tel-

ling om de geestelijke en materiële ver
heffing van de jeugd te bevorderen 
poogt zodanige inzichten en opvattin
gen bij de jeugd ingang te doen vinden, 
dat steun aan die vereniging niet ge
acht kan worden op de weg van de 
gemeente te liggen. 

In naam, van Ffare Majesteit Wilhelmina, 
enz. 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Finsterwolde 
tegeu het besluit van Ged. Staten van Gro 
ningen van 30 Januari 1948, No. 14924/M, 
5e afdeling, waarbij goedkeuring is onthou
den aan het besluit van de raad van voor
noemde gemeente van 17 November 1947, 
No. 20, tot wijziging van de begroting voor 
1947 ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
16 Juni 1948, No. 579; 

Op de voordracht van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 24 Augustus 1948, 
No. 2451, Afdeling Binnenla nds Bestuur, 
Bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Finsterwolde 
bij zijn besluit van 17 November 1947, N o. 
20, de begroting voor het jaar 1947 heeft ge
V1,jjzigd en hierbij onder de uitgaven onder 
andere de volgende posten heeft opgeno
men: 
207. kosten invordering van wo-

ninghuren . f 19.10; 
252. subsidie aan jeugdvereni-

gingen f 500.- ; 
, dat Ged. Staten van Groningen op 30 Ja
nuari 1948 aan B. en W. van Finsterwolde 
ten aanzien van volgnumm r 207 hebben 
medegedeeld, dat, naar zij m enen te weten, 
de hum·ophaler reeds een vergoeding van 
f 40 per maand ontvangt voor het ophalen 
van de huur van 125 woningen van de stich
ting "Volkshuisvesting" te Finsterwolde; 
dat. voor het ophalen van deze huur en die 
var. de acht gemeentewoningen per week 
dus ongeveer f 10 wordt ontvangen, welke 
beloning, gelet op de hieraan verbonden 
werkzaamheden, reeds aan de ruime kant 
is; dat ov rigens in h et schrijven va n B. en 
W. de verhoging niet gemotiveerd wordt; 
dat hun college tegen verhoging van de ver
goeding van 10 cent per week per gemeente
woning bezwaar moet maken; en ten aan
zien van volgnummer 252, dat zij onder ver
wiJzing naar hun brief van 22 Augustus 
1947, No. 10218/V, 5e afdeling, opmerken, 
dat tegen toekenning van subsidie aan de 
afdeling Finsterwolde van het A.N.J.V. be
zwaar bestaat; dat zij op grond van het vo
renstaande aan bovenvermeld raadsbesluit 
hun goedkeuring niet kunnen verlenen; 

dat de raad der gemeente Finsterwolde 
hiervan in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat op de begroting van inlrnmsten en uit
gaven voor het dienstjaar 1947, vastgesteld 
op 20 Januari 1947, was geraamd een sub
sidie, groot f 500 voor de afdeling Finster
wolde van h et A. .J.V.; dat dit bedrag bij 
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besluit van 31 Maart 1947 weer uit de be
groting was verwijderd, aangezien blijkens 
een brief van Ged. Staten voor liet toeken
nen van dit subsidie afzonderlijke machti
ging behoorde te worden aangevraagd; dat 
deze machtiging door B. en W. gevraagd 
werd bij schrijven van 31 Maart 1947; dat 
Ged. Staten hierop bij schrijven van 22 Aug. 
1947 het volgende antwoordden: ,,Naar aan
leiding van het bij nevenvermeld schrijven 
ingezonden besluit van de raad Uwer ge
meente d.d. 31 Maart 1947, strekkende tot 
het toekennen van een subsidie ad f 500 aan 
de afdeling Finsterwolde der A. N. J . V. be
richten wij U, dat tegen het verlenen van de 
gevraagde machtiging bij de Minister van 
Binnenlandse Zaken bezwaar bestaat, aan
gezien in de praktijk is gebleken, dat ge
noemd verbond, in tegenstelling met zijn 
doelstelling, zich niet in de eerste plaats 
bezig houdt met de geestelijke en materiële 
verheffing van de jeugd"; dat bij de be
spreking van dit schrijven in de vergadering 
vau 15 September 1947 opnieuw werd voor
gesteld een subsidie van f 500 beschikbaar 
te stellen; dat over dit voorstel in deze en 
eveneens in de volgende vergadering, die 
beide onvoltallig waren, de stemmen staak
ten, zodat het voorstel geacht werd te zijn 
verworpen; dat in de voltallige vergadering 
van 17 November 1947, het voorstel tot toe
kenning van f 500 subsidie aan het A.N.J.V. 
opnieuw werd gedaan, met het resultaat dat 
het werd aangenomen; dat het college van 
Ged. Staten ·wederom bezwaar heeft ge
maal{t dit besluit goed te keuren op grond 
van de bezwaren, medegedeeld in de brief 
van 22 Augustus 1947; dat de raad zich 
hierbij niet kan neerleggen; dat het door de 
Minister van Binnenlandse Zaken ingeno
men standpunt hierop neerkomt, dat de 
strijdbare jeugd in eeh hoek wordt gedrukt; 
dat het A.N.J.V. als doelstelling heeft de 
geestelijke en materiële verheffing der 
jeugd te bevorderen; dat aan deze doelstel
ling· niet tekort wordt gedaan, wanneer de 
jeugd zich interesseert voor zaken, die mede 
op politiek terrein liggen; dat, wanneer bij 
voorbeeld de jeugd tegen haar zin deel moet 
nemen aan de politionele actie in Indonesië, 
het zijns inziens op haar weg ligt daartegen 
te ageren; dat hij daarom verzoekt alsnog 
aan zijn besluit goedkeuring te hechten; dat 
verder in de vergadering van 17 November 
194'7 de in de begroting voor 1947 voorko
mende post, volgnummer No. 207: Kosten 
invordering van woninghuren, verhoogd 
werd met f 19.10; dat deze verhoging een 
uitvloeisel is van het besluit, om de vergoe
ding voor het incasseren der huren van 8 
gemeente-woningen te verhogen van 7½ 
tot 10 cent per woning, per week; dat, ge
zien de belangrijke stijging van de kosten 
van het levensonderhoud, het hem wil voor
komen, dat de toegekende verhoging· niet 
onredelijk is en mitsdien gehandhaafd be
hoort te worden; dat hij ook wat deze be
slissing betreft verzoekt het te willen ver
nietigen; 

0. dat op grond van de overgelegde stuk-

ken moet worden geoordeeld, dat de uitgave 
van f 19.10 voor kosten invordering van 
huren niet noodzakelijk is en bepaaldelijk 
niet is komen vast te staan, dat de stijging 
van de levensstandaard tot deze uitgave 
noopt; 

dat deze post derhalve niet kan worden 
gehandhaafd; 

dat hetzelfde geldt voor de uitgave van 
f 500 als subsidie voor jeugdverenigingen, 
welke subsidie bestemd blijkt te zijn voor de 
afdeling Finsterwolde van het A.N.J.V., het
welk in strijd met zijn doelstelling om de 
geestelijke en materiële verheffing van de 
jeugd te bevorderen, poogt zodanige inzich
ten en opvattingen bij de jeugd ingang te 
doen vinden, dat steun aan die vereniging 
niet geacht kan worden op de weg van de 
gemeente te liggen; 

dat mitsdien Ged. Staten terecht aan de 
wijziging der begroting hun goedkeuring 
hebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
het beroep ongegrond te verklaren. 
De Minister van Binnenlandse Zaken is 

belai;t enz. 
(A.B.) 

7 September 1948. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Armenwet art. 40). 

De verklaring van de burgemeester 
van 0., dat de armlastige na zijn ver
trek naar K. in ieder geval op onder
steuning zou kunnen rekenen, is stel
lig van overwegende invloed geweest 
op het besluit om naar K. te vertrek
l{en. Daaraan doet niet af, dat de bur
gemeester in het midden zou hebben 
gelaten, welke gemeente de ondersteu
ning zou verstrekken. Derhalve heeft 
hier afschuiving plaats gehad van 0. 
naar K. 

Beslissénde het geschil over de betaling 
van de kosten van ondersteuning van H. 
Bastiaannet; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
25 Augustus 1948, no. 871; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 11 September 1948, 
No. 4336, Afdeling Maatschappelijke Zorg I, 
Bureau Algemene en Juridische Zaken; 

0. dat H. Bastiaannet, geboren 3 Novem
ber 1915, tot ongeveer Januari 1947 in de 
gemeente Oldebr:oek woonde, alwaar hij 
ondersteuning genoot, en, daar zijn echtge
note ter verpleging in het Stadsziel,enhuis 
te Kampen opgenomen was, zich met zijn 
3-jarig dochtertje omstreeks die tijd in 
laatstgenoemde gemeente vestigde, nadat hij 
van de burgemeester van Oldebroek de 
verzekering had gel,regen, dat hij in ieder 
geval op ondersteuning kon blijven reke
nen; _ 

dat, nadat zijn echtgenote op 15 Augustus 
1947 overleden was, Bastiaannet in diezelfde 
maand ter verpleging in voormeld Stads-



1948 21 SEPTEMBER 282 

ziekenhuis opgenomen werd, vanwaar hij op 
22 September 1947 voor rekening van een 
ziekenfonds naar een longlijderssanatorium 
te Renkum uitgezonden werd; dat hij tot 30 
September 1947 geldelijke ondersteuning 
door de gemeente Oldebroek genoot, na wel
ke datum het bestuur dier gemeente gewei
gerd heeft verder ondersteuning te verle 
nen; 

dat burgmeester en wethouders van Kam
pen van oordeel zijn, dat in dit geval af
schuiving, als bedoeld in artikel 40 der Ar
menwet, van de zijde van h et gemeentebe
stuul' van Oldebroek heeft plaats gevonden 
en in het bijzonder aanvoeren, dat de toe
zegging, door de burgemeester van Olde
broek gedaan, dat deze armlastige in ieder 
geval op ondersteuning kon blijven rekenen, 
ook indien hij naar Kampen zou verhuizen, 
beschouwd moet worden als invloed in de 
zin van voornoemd wetsartikel; 

dat burgemeester en wethouders van Ol
debroek daartegen aanvoeren, dat de bur
gemeester hunner gemeente in het midden 
h eeft gelaten door welke gemeente de on
dersteuning zou dienen te geschieden; 

dat generlei dwang ten opzichte van 
Bastiaannet is uitgeoefend met betrekking 
tot de ontruiming van zijn woning; dat vol
gens in hun gemeente geldend gebruik aan 
Bastiaannet tot het einde van het lopende 
kwartaal ondersteuning is verleend; 

0. dat uit de overgelegde stukken blijkt 
en door het gemeentebestuur van Oldebroek 
wordt erkend, dat Ba.stiaannet, alvorens uit 
de gemeente Oldebroek naar Kampen te 
vertrekken, zich tot de burgemeester van 
Oldebroek heeft gewend met de vraag, of 
door dit vertrek zijn ondersteuning gevaar 
zou lopen; 

dat moet worden aangenomen, dat de ver
klaring van genoemde burgemeester, dat, 
indien Bastiaannet armlastig bleef, hij in 
ieder geval op ondersteuning zou kunnen 
r ekenen, op het besluit van Bastiaannet om 
n aar Kampen te vertrekken van overwe
gende invloed is geweest; 

dat hieraan niet afdoet, dat, wat door het 
gemeentebestuur van Oldebroek naar voren 
wo1dt gebracht, de burgemeester in het 
midden zou hebben gelaten welke gemeente 
de ondersteuning zou verstrekken; 

dat er mitsdien termen bestaan voor de 
toepassing van art. 40, tweede lid, der Ar
menwet; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
te beslissen, dat de kosten van ondersteu

ning van H. Ba.stiaannet door de gemeente
lijke Dienst voor Sociale Zaken te Kampen 
voor ten hoogste een jaar komen ten laste 
van de gemeente Oldebroek. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A. B.) 

1J1 September 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad v. Beroep. (Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 art. 4, 
2e lid). 

E en aanvrage om rechtsherstel inge
volge de wet is niet hetzelfde als zo
danige aanvrage ingevolge h et K. B. 
van 7 September 1944, S. no. E 94. Een 
verzoek om rechtsherstel ingevolge de 
wet is mitsdien niet niet-ontvank elijk, 
wanneer r eeds tevoren op een verzoek 
ingevolge E 94 in hoogste instantie is 
beslist. 

Ontslag van een gemeentesecretaris. 
tijdens de bezetting verleend op ver
zoek, i.v.m. afkeuring door de Pensioen
raad, moet worden herzien conform 
art. 4, le lid, B der wet, nu de medici, 
die destijds gek eurd hebben, verklaard 
hebben, dat de afkeuring destijds niet 
op zuiver · m edische gronden heeft 
plaats gevonden, doch uit hoofde van 
de politieke moeilijkheden van de se
cretaris. 

A. C. van den Borne, wonende te Gemert, 
eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de Raad der gemeente Gemert, gedaagde in 
h oger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Post alia: 
I n rechte: 
0. dat namens gedaagde ter terechtzitting 

van deze R aad is betoogd, -dat e iser in zijn 
verzoek om rechtsherstel van 29 Augustus 
1947 niet-ontvankelijk had behoren te zijn 
verk laard, vermits eiser reeds eerder een 
verzoek om rechtsherstel, n.l. ingevolge h et 
Koninklijk Besluit van 7 Sept ember 19 44, 
S. n o. E 94, had ingediend bij gedaagde en 
op dit verzoek, in hoogste instantie, door de 
waarnemend Commissaris der Koningin in 
de provincie Noord-Brabant op 18 October 
1945 was beslist, zodat de rechtsregel: ne 
bis in idem, zich verzet tegen ontvankelijl{ 
verklaring van voormeld verzoek van eiser 
om rechtsherstel; 

0. hieromtrent, dat de Raad gedaagde in 
deze opvatting niet kan volgen, aangezien 
de Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 - verder te noemen: de wet - hoewel 
in grote trekken dezelfde materie regelende 
a ls evenvermeld Koninklijk besluit, deze 
materie geheel anders en uitvoeriger regelt, 
zodat niet gezegd kan worden, dat een aan
vrage om rechtsherstel ingevolge de wet 
hetzelfde is als een aanvrage om rechtsher
stel ingevolge vermeld Koninklijl, besluit; 

0. dat de Raad ook overigens niet is ge
bleken van enige omstandigheid, op grond 
waarvan eiser in zijn op 29 Augustus 19 47 
gedagtekend verzoek om rechtsherstel niet
ontvanlrnlijl, zou moeten worden verklaard, 
zodat niet deswege, gelijk namens gedaagde 
is verzocht, het bestreden besluit kan wor
den nietig verklaard; 

0. dat in dit geding thans de vraag moet 
worden beantwoord, of het aan eiser, onder 
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dagtekening van 15 Februari 1943, op zijn zien va n eiser bes taande politieke moeilijk
verzoek met ingang van 1 Mei 1943 verleen- heden, ten slotte geadviseerd hebben tot on 
de eervol ontslag a ls secretaris en ambte- geschikt-verklaring voor de verdere waàr
naar van de burgerlijke stand der gemeente neming zijner betreklüngen, en mitsdien 
Gemert, moet worden geacht te zijn ver- zuiver medische overwegingen in deze de 
!eend in feite op een buiten de bezetting ge- overhand niet h ebben gehad ; 
legen grond; 0. dat de Raa d voorts, met n ame gelet op 

0 . hieromtrent dat de R aad op grond van de verklaringen van voornoemde getuigen, 
de gedingstu kken en h et verhandelde t er a ls vaststaande aanneemt, dat eisers ver
terechtzitting en met n ame gelet op de ge- zoele om ontslag, hoewel gebaseer d op voor
tuigenverklaringen en de ter t erechtzitting melde, door eiser zelf uitgelokte, beslissing 
namens eiser alsnog geproduceerde verkla- van de Pensioenraad, in hoofdzaak was ge-
ringen van Prof. D r. H. C. Rümke en Dr. C. grond op zijn houding tegenover de bezet-
H. Ribbeling, onderscheidenlijk van 11 en 19 ting; 
Juli 1945, a ls vaststaande aanneemt; dat immers duidelijk is gebleken, dat eiser 

dat h et door eiser bij brief van 7 Februari - als gevolg van de bezettingsomstandig -
1943 gedaan ontslag -verzoek is ingediend heden, vooral ook door de tegenwerking van 
naar aanleiding van een beslissing van de enkele plaatselijke Duitsgezinde elementen, 
Pensioenraad, dd. 20/21 J a nuari 1943, waar- en zijn vrees voor nog ernstiger moeilijl<-
bij eiser uit hoofde van ziekten of gebreken heàen, wanneer in de komende Burgemees-
ongeschikt is verklaard voor de verdere tersvacature zou worden voorzien door be -
waarneming zijner betrekkingen; noeming van een N.S.B .functionaris (het-

dat voormelde beslissing van de P ensioen- geen ook is geschied) - het besluit heeft 
raad in hoofdzaak berustte op de genees - opgeva t zijn gemeentelijke betrekkingen 
kundige rapport en van Prof. Dr. H . C. vaarwel t e zeggen, waarbij irrelevant is, dat 
Rümke en Dr. C. H. Ribbeling, onderschei- hij daarbij gebruik h eeft gemaakt van een 
de nlijk van 7 November 1942 en van 31 Juli uit m edisch oogpunt niet gewettigde afkeu-
en 28 November 1942, houdende o.m. de con- ring voor die betrekkingen op grond van 
clus ie, dat, wanneer overplaatsing in een ziels- of lichaamsgebreken ; 
andere •dienst niet mogelijk is, eiser zeer dat hieraan niet afdoet, da t eiser destijds 
zeker voor p ensioeneririg op grond van zie- nog pog·ingen in h et werk heeft gesteld t e 
k elijke verschijnselen in aanmerking komt ; worden benoemd tot Burgemeester der ge-

dat in de t er terechtzitting overgelegde meenté Gemert, vermits - nog daargelaten, 
verklaringen van voormelde deskundigen welke motieven h em daartoe h ebben geleid 
o.m. h et volgende is m edegedeeld : - daa ruit te meer blijkt, da t eiser zich zo-

a. door·Prof. Rümke: ,,Het op 7 Novem- wel physiek als psychisch in staat achtte 
ber 1942 door mij aan d en Voorzitter van een· ambt elijke functie t e blijven bekleden; 
d en Pensioenraad uitgebrachte rapport be- 0. dat uit het vorenstaande, mede gelet 
rustte voor een groot deel op overwegingen, · ·, op art . 4, 2e lid, der wet, volgt, dat het aan 
die in mijn rapport niet vermeld staan . Het ! eiser verleende ontslag in feite niet is ver-
was mijn overtuiging, dat de politieke situa- !eend op een buiten de bezetting gelegen 
tie U in u w werken belemmerde. Ik ried grond; 
daarom tot overplaatsing en indien dit niet 0 . dat dus op eisers verzoek om r echts
mogelijk was tot pensioenering. Het is mijn herstel, dd. 29 Aug ustus 1947, h ad behoren 
stellige meening, dat, wanneer ik U nu in de te zijn beslist overeenkomstig het bepaalde 
gewijzigde omstandigheden weer zou onder- in art. 4, l e lid aanhef en sub B, dier wet, 
zoeken, ik U zeker zou raden rustig door te zodat, met vernietiging der aangevallen uit-
w erke n." en spraak, het bestreden besluit moet worden 

b. door Dr. Ribbeling; ,,In het observa- nietig verklaard en verstaan, dat gedaagde 
tierapport , da t ik 31 Juli 1942 over U uit- eisers m eer gem eld ontslag zal beh oren te 
bracht h eb ik a llerlei omsta ndig heden, die herzien en conform laatstvermelde w etsbe -
met politiek t e maken ha dden niet kunnen paling; 
vermelden. Vandaar was mijn besluit toen, 0. dat, nu de door e iser t er terechtzitting 
dat U a.ls tijdelijk ongeschikt moest be- medegebrachte getuigen hebben bijgedragen 
schouwd worden en ik adviseerde toen een t ot de vorming· van 's Raads oordeel, de 
ziekteverlof met de bedoeling en de hoop, Raad t ermen aanwezig acht om t e bevelen, 
da t een tijdperk van een jaar daarvoor wel dat de kosten, gemaakt tot h et m edebr en-
gelegenheid zou geven om nieuwe perspec- gen dier getui gen, geheel uit 's Rijks kas 
tieven t e openen. H et is m ijn overtuiging, aan eiser zullen worden vergoed; 
dat - aangenomen de mogelijkheid, dat U R echtdoende: 
toch wat last van de zenuwen zou gekregen Vernietigt de uitspraak, waarvan beroep; 
h ebben - er geen sprake geweest zou zijn Verklaart nietig h et besluit van de Raad 
van moeilijkheden, zoals die voor U gingen der gemeente Gemert, dd. 30 A ug ustus 1947. 
bestaan in 1942, a ls de politieke h emel niet ten aanzien van eiser genomen; 
zo bewolkt geweest was." ; Verstaat, dat de Raad der gemeente Ge-

0 . dat de Ra.ad uit deze laatste verkla.rin- mert h et aan eiser op 15 Februari 1943 ver-
gen niet anders vermag af te leiden , dan dat leende eervol ontslag als secretaris en a.mb-
voormelde deskundigen, in hoofdzaak op tenaar van de burgerlijke stand dier ge. 
gronden, ontleend aan de destijds ten aan- meente a lsnog zal herzien conform h et be 
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paalde in artikel 4, l e lid aanhef en sub B, 
der Wet r echtsherstel overheidspersoneel 
1946; 

Beveelt, dat de kosten, door eiser gemaakt 
tot het medebrengen van getuigen t er te
rechtzitting geheel uit 's Rijks kas aan h em 
worden vergoed ; 

Stelt het bedrag dier kosten vast op f 32.80. 

(A. B.) 

25 September 1948. KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 247) . 

T erecht hebben Ged. Staten, na wei
gering door de gemeenteraad, op de 
beg roting van uitgaven gebracht de in
gevolge de Wet r echtsherstel overh eids
person eel 1946 aan de burgemeester 
toegekende schadeloosst elling. Voorzo
ver de bezwaren van de gemeenteraad 
zich richten tegen de beschikking van 
de Minister van Binn . Zaken, waarbij 
de schadeloosstelling werd vastgesteld, 
kan daaraan geen aandacht worden 
gegeven, aangezien van een dergelijke 
beschikking geen beroep op de Kroon 
openstaat. 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door de raad der gem eente St. Odilienberg 
tegen h et besluit van Ged. Staten van Lim
burg van 24 April 1948, t o t aanvulling van 
de begroting van de gem eente St. Odilien
berg voor h et dienstjaar 1947 m et het be
drag der bij beschikking van 29 September 
1947, No. 2582, Afdeling B.B. Kabinet Bu
reau Bestuurszaken , ingevolge de W et 
r echtsherstel overheidsperson eel 1946, aan 
P . H . Houben, burgemeester der genoemde 
gemeente, toegekende sch adeloosstelling a d 
f 741~.65; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schill en van Bestuur, gehoord, advies van 
27 Augustus 1948, No. 932; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 17 September 1948, 
No. 2052, Afdeling B.B. Kabinet Bureau Be
stuurszaken; · 

0. dat Ged. Staten van Limburg bij be 
sluit van 24 April 1948, 2e Afdeling No. B. 
69 79, de begroting van inkomsten en uitga
ven voor h et dienstjaar 1947 der gemeente 
St . Odilienberg in dier voege hebben aange
vuld, dat aan de uitgaven van hoofdstuk II 
van de gewone dienst een nieuwe post volg
nummer 59b wordt toegevoegd, luidende : 
,,Schadeloosstelling aan burgemeester P. H . 
H ouben ingevolge de Wet rechtsherstel 
overheidsperson eel 1946" en op deze post een 
bedrag van f 7419.65 geraamd; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat bij beschikking vàn de Minis ter van 
Binnenlandse Zaken van 29 Septe mber 1947, 
No. 2582, Afdeling B.B. Kabinet Bureau Be
stuurszaken, op grond van artikel 4, eerste 
lid B van de Wet rechtsh erstel overheids
personeel 1946, jo. a rtikel 5 van het Eerste 
Uitvoeringsbesluit Wet r echtsherstel over-

h eidspersoneel 1946 aan P. H. Houben, bur
gemeester der gemeente St. Odilienberg, een 
schadeloosstelling is toegekend ten bedrage 
van f 7419.65; dat de raad der gem eente St. 
Odilienberg blijkens zijn besluiten van 2 
Maart 1948 en 7 April 1948 weigert h et vo
rengenoemde bedrag op de begroting van 
uitgaven der gemeente te brengen; 

dat de raad der gemeente St. Odilienberg 
van dit besluit in beroep is gelrnmen , daarbij 
in hoofdzaak aanvoerende, dat hij gaarne 
zou zien, dat deze aangelegenheid behoorlijk 
werd onderzocht, daar de gemeente St. Odi
lienberg naar zijn oordeel geen schadeloos
stelling aan de burgemeester P . H . Houben 
verschuldigd is, omdat deze, nadat hij in 
September 1941 vrijwillig ontslag a ls bur
g·emeester had gevraagd, h etwelk he m in 
Januari 1942 verleend werd, na zijn aftre
den a ls burgemeester inkomsten h eeft ge
n oten uit de opbrengsten van collecten tot 
een bedrag van minstens zeventig procent 
van zijn sa laris a ls bu rgemeester en waar
van hij geen restitutie behoeft t e doen; dat 
de raad in zijn openbare ver gaderin g van 2 
Maart 1948 dan ook, nada t de burgemeester 
de vergadering sch orst e om deze kwestie 
niet in een openbare zitting te behandelen , 
tijdens de schorsing der vergadering zijn 
grote afkeuring uitsprak over een dergelijke 
houding en handelwijze van een burgemees 
t er, namelijk dubbel-betaling t e vorderen en 
wel over een tijdva k, dat tussen h em en de 
gemeente geen enkel verba nd bestond, a ls 
ook over de houding, die hij als burgemees
t er tijdens de bezetting heeft aangenome n, 
namelijk dat hij als burgemeest er in 1941 
de namen van de dienstplichtigen der ge
m eente aan de Ortskommandant te Roer
mond heeft opgegeven; dat hij dus a ls bur
gemeester de grootst mogelijke medewer
king verleende aan de bezetter; dat hij tot 
zijn aftreden in 1942 a lle mogelijke mede
werking verleende aan de actie der Winter
h ulp ederland, door onder andere zelf a ls 
burgemeester met de collectebus der Win 
t erhulp langs de huizen der ingezetenen t e 
collecteren ten bate van de Winterhulp en 
ook zulks aan ander en opdroeg; dat de 
raad dan ook op grond van het vorenstaande 
van oordeel is, dat de Heer P. H. Houben 
niet voor een schadeloosstelling a ls voren
genoemd in aanmerking komt en de ge
meente h em a ls zodanig niets verschuldig·d 
is, ongea cht of h et Rijk h et bedrag dezer 
schadeloosstelling aan de gemeente ver
goedt of niet vergoedt; 

0. dat ingevolge art . 9 van het E ers te Uit
voeringsbesluit Wet rechtsherstel over
heidsperson eel 1946 de op grond van deze 
wet vastgestelde schadeloosstelling ver
schuldigd is door het lichaam, op welks be
grotin g h et salaris of het loon van de be
langhebbende werd geraamd, of, ware hij 
niet ontslagen, zou zijn geraamd ; 

dat dus de bij beschikking van de Minister 
van Binnenlandse Zaken van 29 September 
1947 over eenkomstig genoemde wet aan P. 
H . Houben, burgemeester der gemeente St. 
Odilienberg toegekende schadeloosstelling 
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ad f 7419.65 ten laste van deze gemeente 1 

komt; 
dat derhalve, nu de gemeente St. Odilien

berg een en andermaal geweigerd heeft de 
opgelegde uitgaven op de begroting van uit
gaver, te brengen, dit met toepassing van 
art. 247 der gemeentewet terecht door Ged. 
Staten van Limburg is geschied; 

dat voorzover de bezwaren van appellant 
zich richten tegen de beschikking van de 
Minister van Binnenlandse Zaken, waarbij 
de aan P. H. Houben toekomende schade
loosstelling werd vastgesteld, daaraan geen 
aandacht kan worden gegeven, aangezien 
van een dergelijke beschikking geen beroep 
op Ons openstaat; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onz'l Minister van Binnenlandse Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

28 September 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 art. 58, l e lid en art. 46; 
Vleeschkeuringswet art. 21 ; Alg. Rijks
ambtenarenreglement art. 6). 

Opzeggingstermijn van één maand is 
a lleen dan in acht genomen, indien de 
betrokken ambtenaar tenminste één 
maand vóór de datum, waartegen het 
ontslag is gegeven, van het ontslagbe
sluit h eeft k ennis gekregen, althans re
delijlrnrwijs heeft kunnen k ennis ne
men. 

Ook al om een tijdelijk ambtenaar 
aan het ambtenarenreglement het recht 
kunnen ontlenen voor een (latere) be
noeming in vaste dienst, h et tijdelijk 
dienstverband gaat niet automatisch 
over in een vast dienstverband. 

De rechter ontleent aan art. 46 niet 
de bevoegdh eid de ingangsdatum van 
het ontslag te wijzigen, aangezien dit 
artikel gelezen moet worden in verband 
m et art. 47, waaruit volgt, dat de rech
ter het aan het administratief orgaan 
moet overlaten eventueel h et besluit te 
nemen, dat naar 's rechte rs oordeel 
genomen moet worden, wil h et rechts
geldig zijn. 

In de op art. 21, 2e lid, der Vleesch
k euringswet berustende instructie is de 
r egeling· van h et ontslag van een keu
ringsveearts niet uitputte nd geregeld. 
H et Ambtenarenreglement is dus, aan
vullend, van toepassing. 

De Landdrost van het Openbaar Lichaam 
"de Noordoostelijke Polder", eiser in hoger 
beroep, 

tegen: 
S. T. Hofstra, wonende te Lemmer, gedaag
de in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
vVat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat eiser op 30 November 1947 het na
volgende besluit heeft genomen: 

"De Landdrost van het Openbaar Lichaam 
,.de Noordoostelijke Polder", 

"0. dat de rayonindeling voor de in de 
Noordoostelijlrn Polder practiserende die
renartsen in overleg met de inspectie van 
de Veeartsenijkundige dienst, met ingang 
van 1 December 1947 is gewijzigd; 

dat deze wijziging een herziening van de 
organisatie van de veterinaire dienst moge
lijk maakt; 

dat ten gevolge hiervan aan de diensten 
van de heer S. T. Hofstra als keuringsvee
arts (niet hoofd van dienst) van de Vlees
keuringsdienst "de Noordoostelijke Polder" 
voor het tegenwoordige niet langer behoefte 
bestaat; 

gehoord de Directeur van de Veterinaire 
dienst; 

Besluit: 
aan de heer Simon Tette Hofstra, met in

gang· van 1 Januari 1948, eervol ontslag te 
verlenen als keuringsveearts (niet hoofd 
van dienst) van de Vleeskeuringsdienst "de 
Noordoostelijke Polder"."; 

0. dat, blijkens een schrijven van eiser, 
dd. 11 December 1947, gericht aan gedaagde, 
in vorenbedoeld besluit in plaats van "de 
inspectie van de Veeartsenijkundige dienst" 
moet worden gelezen "de inspectie van de 
Wieringermeerdirectie (Noordoostpolder
werken)"; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Arn
hem, bij hetwelk gedaagde, toenmaals kla
ger, tegen dat besluit van 30 November 1947 
in beroep is gekomen, bij uitspraak van 27 
April 1948 -- naar welker inhoud hierbij 
wordt verwezen - h em niet-ontvankelijk 
heeft verklaard in zijn beroep, voorzover 
zijn vorde::-ing betrof toekenning van wacht
geld, het beroep voor het overige gegrond 
heeft verklaard en dat besluit van 30 No
vember 1947 heeft vernietigd; 

0. dat eiser tegen die uitspraak tijdig ho
ger beroep heeft ingesteld en op de bij be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht, met vernietiging van die uitspraak, 
zijn besluit van 30 November 1947 te hand
haven; 

0. dat gedaagde op de in de contra-me
morie gestelde gronden kennelijk heeft be
doeld te concluderen tot bevestiging der 
aangevallen uitspraal,; 

In rechte: 
0 . dat eiser op 11 Maart 1948 ten aanzien 

van gedaagde alsnog een besluit heeft ge
nomen, waarbij is besloten, alleen voor het 
geval door het Ambtenarengerecht te Arn
hem aangenomen mocht worden, dat bij het 
met ingang van 1 Januari 1948 verleende 
ontslag, niet een juiste termijn is in acht 
genomen en tevens aangenomen mocht wor
den, dat het ontslag· dan niet mocht worden 
geacht met ingang van 1 Februari 1948 te 
zijn gegeven, met intrekking van vorenbe
doeld besluit van 30 November 1947, aan S. 
T. Hofstra met ingang van 1 Mei 1948 eer
vol ontslag te verlenen als keuringsveearts 
(niet hoofd van dienst) ; 
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0. dat gezegd Ambtenarengerecht bij op 
gemelde uitspraak va n 27 April 1948 het 
besluit van 30 November 1947 heeft "v ernie 
tigd'", op deze grond, dat b ij de opzegging 
van Hofstra's functie een termijn van twee 
maanden h ad behoren te zijn in acht geno
men en dit niet is geschied; 

0 . da t eiser in zijn besluit van 11 Maart 
1948 met een uitspraak van het Ambtena
rengerecht te Arnhem, als in het besluit 
aangegeven, kennelijk heeft bedoeld een in 
kracht van gewijsde gegane uitspraak, 
waarvan in casu ech ter geen sprake is, n u 
door het t e dezen door eiser ingestelde hoger 
beroep voormelde uitspraak van 27 April 
1948, krachtens art. 107, lid 1, der Ambte
n a renwet 19 29, is geschorst; 

0 . da t de Raad derhalve in een onderzoek 
moet betrekken de vraag, of meergenoemd 
besluit van 30 November 1947, tot welks be
oordeling het Ambtenarengerecht zich te
recht en op goede grond bevoegd h eeft ge
acht, op een der gronden, genoemd in art. 
58, lid 1, der Ambtenarenwet 19 29, kan ·wor
den aang·etast, h ebbende dat Gerecht ge
daagde, toenmaals klager, uit juiste over
weging niet-ontvankelijk verklaard in zijn 
beroep, voorzover zijn vordering betrof toe
kenning van wachtgeld; 

0. dat voor de beantwoording van de in de 
vorige rechtsoverweging gestelde vraag van 
beslissende betekenis is, of eiser bij h et aan 
gedaagde gegeven ontslag een opzeggings
termijn in acht had moeten nemen, en zo 
ja, welke; 

0 . dat eiser zich op het standpunt stelt, 
dat van een opzeggingstermijn te dezen, nu 
dezelve in na te melden instructie voor eiser 
niet is voorgesch reven, geen sprake behoef
de te zijn, wijl, volgens eiser, h et ontslag fn 
de door eiser, krachtens art. 21, lid 2, der 
Vleeskeuringswet (Stbl. 1919, no. 524), op 
12 December 1942 vastgestelde Instructie 
voor de keuringsveearts (niet hoofd van 
dienst) uitputtend is geregeld en mitsdien 
voorschriften n opens ontslag, vervat in het 
Ambtenarenreglement voor h et openbaar 
lichaam "de Noordoostelijke Polder" (hier 
na t e noemen Ambtenarenreglement), in 
casu niet van toepassing zijn ; 

0 . da t de R aad eiser hierin niet kan vol
gen; 

0 . toch dat blijkens art . 1, lid 3, van h et 
Ambtenarenreglement voor de a mbtenaar , 
omtrent wiens r echtstoestand bij of ingevol
ge de wet regelen zijn vastgesteld, dit regle 
ment van toepassing is, in zoverre bij of in
gevolge de wet die r echtstoestand niet is 
geregeld ; 

0 . nu dat in genoemde Instructie de 
r echtstoestand van de keuringsveearts (niet 
hoofd van diens t) slechts summier is ge
r egeld, immers dezelve geen bepalingen be 
vat o.m. over een aanstelling in vaste en 
tijdelijke dienst en ook niet inhoudt een 
voorsch rift over een opzeggingstermijn door 
het openbaar lichaam in acht t e nemen, t er 
wij l voor de k e uringsveearts wel een opzeg
gingstermijn, zulks van twee maanden, in 
de Instructie is voorgeschreven b ij even-

tuele onts lagaanvraag, zodat niet gezegd 
kan worden , dat de rechtstoestand van een 
keuringsveearts, als gedaagde, in de In
structie uitputtend is geregeld; 

0 . dat mitsdien, luachtens deszelfs art. 1, 
lid 3, het Ambtenarenreglement op gedaag
de mede van toepassing is, voorzover dit be 
palingen bevat nopens aanstelling in vaste 
en tijdelijke diens t en h et in acht nemen 
van een opzeggingstermijn door het open
baar· lichaam, wijl immers de rechtstoestand 
van meergenoemde keuringsveearts in zo
verre niet in de Instructie is geregeld ; 

0. dat art. 48 van h et Ambtenarenregle
ment in zijn eerste lid, voor zover hiervan 
belang, luidt: ,,De opzegging·stermijn, zoo
wel van de zijde van h et openbaar lichaam 
als van die van de ambtenaar, is bij tijde
lijke aanstelling een maand en bij vaste 
aan stelling twee maanden."; 

0. dat, blijkens het benoemingsbeslu it van 
23 Februari 1943, gedaagde met ingang van 
1 Maart 1943 is benoemd tot keuringsvee
arts (niet hoofd van dienst) in tijdelijke 
dienst; 

0 . dat dit besluit onaantastbaar is gewor
den en dus thans niet meer in een onder
zoek mag worden betrokken, of gedaagde 
destijds al dan niet terecht in tijdelijke 
dienst is benoemd ; 

0 . dat het Ambtenarengerecht tot de slot
som is gekomen, dat op 1 J anuari 1948 ge
daagde's functie van keuringsveearts niet 
of niet meer een tijdelijk karakter had en 
dat hij geacht moest worden volgens de 
hoofdregel - waarbij kennelijk is gedoeld 
op het bepaalde bij art. 4 va n h et Ambtena
renreglement, ingevolge h etwelk de ambte
naar als regel vas t wordt aan gest eld - vast 
t e zijn aan gesteld, ook al was van een vaste 
aanstelling geen bewijs aan gedaagde uit
ger eikt, waarbij h et Gerecht mede in aan
m erking heeft genomen de la nge duur (bij
na 5 jaren) van gedaagde's werkzaamheid; 

0 . dat de Raad zich hiermede niet kan 
verenigen, aangezien, zelfs al zoude gedaag
de aan enige bepaling van h et Ambtenaren
regle jTient h et r echt h ebben kunnen on t 
lenen voor een (later e ) benoeming in vaste 
dienst, in elk geval vas t staat, dat een der 
gelijke benoeming niet, ook niet mondeling, 
is geschied, zodat gedaagde ook t en tijde 
van h et bestreden ontslagbesluit nog was 
ambt enaar in tijdelijke dienst en, ingevolge 
art. 48 van h et Ambtenarenreglement, voor 
h et hem in casu gegeven ontslag een op
zeggingstermijn va n een maand gold; 

0. dat naar 's Raads oordeel deze termijn 
alleen dan als rechtsgeldig in acht genomen 
is te beschouwen, indien de betr okken amb
t enaar t enminste een maand vóór de datum, 
waartegen het ontslag is gegeven, van het 
ontslagbesluit h eeft kennis gekregen, a l
tha ns redelijkerwijs h eeft kunnen kennis 
nemen; 

0. dat echter in casu, naar voor de Raad 
vas tstaat, gedaagde eerst op 3 December 
19 47 kennis h eeft gekregen en ook redelij
kerwijs heeft kunnen krijgen va n het ont
slagbesluit , aangezien de enveloppe, waarin 
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het ontslagbesluit per post aan hem is toe
gezonden, als poststempel bevatte 2 De
cember 1947, zodat de vereiste opzeggings
termijn te dezen niet is in acht genomen; 

0. dat derhalve meerbedoeld besluit we
gens strijd met art. 48, lid 1, va nhet Amb
tenarenreglement moet worden nietig ver
klaard; 

0. dat nog namens eiser is betoogd, dat, 
indien zou worden beslist, dat een vereiste 
opzeggingstermijn hier niet is in acht geno
men, deze R aad dan zou kunnen volstaan 
met de datum van ingang van het ontslag 
te wijzigen in 1 Februari 1948, waarbij een 
beroep is gedaan op art. 46 der Ambtenaren
wet 1929; 

0. dat h et beroep op dit artikel evenwel 
faalt, aan gezien hetzelve moet worden ge
lezen in het bijzonder in verband met art. 
47 dier wet, uit welk artikel blijkt, dat de 
ambtenarenrechter het aan het administra
tief orgaan moet overlaten eventueel het 
besluit te nemen, dat naar 's rechters oor
deel genomen moet worden, wil het rechts
geldig zijn; 

0. dat uit h et vorenstaande volgt, dat de 
uitspraak, waarvan beroep, zij het gedeelte 
lijk oi; andere gronden, moet worden beves
tigd met dien verstande, dat in derzelver 
dictum in plaats van "Vernietigt" moet 
worden gesteld "Verklaart nietig" ; 

Rechtdoende in naam der Koningin! 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

met dien verstar.ai,, dat in het dictum daar
van in plaats van "Vernietig·t" wordt ge
steld" Verldaart niPtig". 

(A.B.) 

28 September 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Pensioen
wet 1922 art. 4, al. 1 j.; Ambtenaren
wet 1929 art. 1; Wet' rechtsherstel over
heidspersoneel 1946 artt. 2, 3 en 4, le 
lid, B). 

De secretaris · van de Kamer van 
Koophandel en Fabrieken is (onder de 
werking van de wet van 26 Maart 
1920, S. 152), nu hij is benoemd, amb
tenaar in de zin der Ambtenarenwet 
1929. 

Aan art. 4, le lid, der Pensioenwet 
1922 kan het tegendeel niet worden 
ontleend, reeds omdat uit de aanhef 
van dat le Jid duidelijk blijkt, dat tot 
de in dit lid opgesomde personen ook 
behoren personen in dienst van pu
bliekrechtelijke lichamen, en wel an
dere dan die, genoemd in artikel 3. 

Ook een automatisch ingegaan ont
slag moet worden aangemerkt als een 
verleend ontslag, dat krachtens artikel 
2 der wet voor herziening vatbaar is. 

H et is in overeenstemming met. het 
stelsel der wet, dat op h et v erzoek om 
rechtsherstel van een ontslagen secre
taris 6n er ontbonden K. v. K . wordt 
beslist door de voorzitter der K. v. K., 
waarin de ontbonden Kamer is opge
gaan. 

Nu als vaststaande moet worden aan
genomen, dat de secretaris der ontbon
den K. v. K. zou zijn benoemd tot se
cretaris der nieuwe Kamer - zo be
zettingsinvloeden dit niet hadden ver
hinderd -, zodat zijn ambtelijke loop
baan niet zou zijn beëindigd door de 
r eorganisatie der K . v. K., komt het 
ontslag in aanmerking voor herziening 
conform art. 4, l e lid, B, der wet. 

De betrekking van secretaris der ont
bonden K. v. K. is niet zonder meer 
opgeheven, doch is in feite vervangen 
door die van alg·emeen secretaris der 
nieuwe Kamer, zodat deze nieuwe be
trekking moet worden aangemerkt a ls 
de "overeenkomstige betrekking" in de 
zin van de wet. 

Mr. W. J. Korn, wonende te Maastricht, 
eiser t evens gedaagde in hoger beroep, 

tegen: 
de Voorzitter van de Kamer van Koophan
del en Fabrieken voor Limburg, gezeteld te 
Maastricht, gedaagde tevens eiser in hoger 
beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Post alia: 
I n rechte: 
0. dat vanwege de voorzitter van de Ka

mer van Koophandel en Fabrieken voor 
Limburg (hierna aan te duiden als de voor
zitter der Kamer) in d" eerste plaats is be
twist, dat Mr. Kon, als secretaris der met 
ingang van 1 April 1942 ontbonden Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Maas
tricht en omstrelrnn "ambtenaar" was in de 
zin van art. 1 der Ambtenarenwet 1929; 
welke betwisting is gegrond op de stellin
gen: 

a. dat Mr. Korn in die functie niet werk
zaam was "in openbare dienst", en 

b. dat met h em een arbeidsovereenkomst 
was gesloten naar burgerlijk recht; 

0. dat de R aad echter beide stellingen 
moet verwerpen, e n wel die onder a, omdat 
de Kamers van Koophandel en Fabrieken 
waren ingesteld bij de wet, nl. de wet van 
25 Maart 1920, Staatsblad 152, in welke wet 
haar samenstelling, inrichting en bevoegd
heid was geregeld, t erwijl haar daarbij en 
ook bij ander e wetten de uitvoering van 
een deel der overheidstaak was opgedragen; 

dat in het beroepschrift van de voorzitter 
der Kamer weliswaar is aangevoerd, dat 
art. 4, lid 1, aanhef en onder j, der P ensioen
wet 1922, waarin voor de toepassing van 
deze wet mede de secretarissen en het ver
dere bezoldigde personeel in vaste dienst 
der Kamers van Koophandel als ambtenaar 
worden beschouwd, er een aanwijzing voor 
is, dat de wetgever van oordeel was, dat het 
personeel dezer Kamers niet in dienst was 
van een publiekrechtelijk lichaam; 

dat echter - nog daargelaten, dat art. 1, 
eerste lid, der Ambtenarenwet 1929 spreekt 
van "openbare dienst" en niet van "publiek
rechtelijk lichaam" - die tegenwerping 
geen steek houdt, reeds omdat uit de aanhef 
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van lid 1 van genoemd art. 4 duidelijk blijkt, 
dat tot de in dit lid opgesomde personen ook 
behoren personen in dienst van publiek
rechtelijl<e lichamen, en wel andere dan die, 
genoemd in art. 3; 

0. ten aanzien van het onder b gest<'ide, 
dat er geen enkele aanwijzing is, dat met 
Mr. Korn een burgerrechtelijke arbeids
overeenkomst zou zijn gesloten, maar inte
gendeel vaststaat, dat hij, nadat hij reeds 
met ingang van 1 April 1932 voorlopig voor 
een jaar in genoemde functie was "be
noemd", overeenkomstig art. 17 van voor
melde wet van 26 Maart 1920 op 3 April 
1933 door de Kamer is "aangesteld" in vaste 
dienst om krachtens deze, kennelijk ambte
lijke, aanstelling werkzaam is gebleven tot 
de ontbinding der Kamer op 1 April 1942; 

0. dat Mr. Korn dus wel was "ambtenaar" 
in de zin der Ambtenarenwet 1929, zodat, 
daar er ook overigens geen gronden zijn 
gesteld of gebleken, waarom hij niet be
voegd zou zijn geweest tegen het bestreden 
besluit in beroep te komen, het Ambtena
r engerecht zijn beroep terecht als ontvan
ltelijl< heeft aangemerkt; 

0. dat het Ambtenarengerecht heeft be
slist, dat het aan Mr. Korn met ingang van 
1 April 1942 verleende ontslag niet krach
tens de Wet rechtsherstel overheidsperso
neel 1946 (hierna aan te duiden als de Wet) 
kan worden herzien, omdat het, als gegeven 
met terugwerkende kracht, nietig was; 
waartegen namens de voorzitter der Kamer 
is aangevoerd, dat tengevolge van art. 28 
van h et Besluit op de Kamers van Koop
handel en Fabrieken, vastgesteld bij de ver
ordening 223/1941, inhoudende dat met in
gan g van 1 April 1942 de bestaande Kamers 
van Koophandel en Fabrieken zijn ontbon
den, Mr. Korn ingaande deze datum uit zijn 
genoemde functie automatisch was ontsla
gen, zodat het besluit, d.d. 24 Augustus 1942, 
van de toenmalige voorzitter van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken voor Lim
burg, waarbij aan Mr. Korn alsnog met in
gang van 1 April 1942 ontslag werd verleend 
a ls secretaris der ontbonden Kamer van 
Koophandel en Fabrieken voor Maastricht 
en omstreken, slechts een nodeloze bevesti
ging was van iets, dat automatisch was 
ingetreden; 

0. dienaangaande, dat de Raad in het 
midden kan laten en laat, of Mr. Korn met 
ingan g van 1 April 1942 automatisch is ont
slagen, dan wel dit eerst is geschied bij het 
besluit van 24 Augustus 1942, vermits in elk 
geval vaststaat, dat Mr. Korn met ingang 
van 1 April 1942 is ontslagen, welk ontslag 
(bthoudens toepassing der Wet) rechtens 
onaantastbaar is geworden en mitsdien bij 
de aangevallen uitspraak ten onrechte als 
nietig- is aangemerkt; 

dat hierbij nog opmerking verdient, dat 
ook een automatisch ingegaan ontslag moet 
worden aangemerkt als een verleend ont
slag, hetwelk krachtens art. 2 der Wet voor 
herziening vatbaar is; 

0. dat namens de voorzitter der Kamer 
ter terechtzitting nog is aangevoerd, dat hij, 

strikt genomen, niet bevoegd was over het 
verzoek om rechtsherstel, hetwelk Mr. Korn 
op 21 Augustus 1947 bij de Kamer heeft in
gediend, te beslissen, omdat h et verzoek 
betrof een functie, welke niet meer bestond, 
bij een niet meer bestaande instelling; 

0. dat dit standpwlt echter in strijd is 
met het stelsel der Wet, hetwelk met name 
duidelijk blijkt uit art. 6, waarin voor het 
geval een tijdens de bezetting opgeheven 
betrekking na de bevrijding niet weder is 
ingesteld, is bepaald, dat het bij wijze van 
herziening te verlenen ontslag moet worden 
gegeven door het ingevolge de geldende 
wettelijke bepalingen bevoegde gezag; 

dat het dan ook in overeenstemming is 
met het stelsel der Wet, dat in het onder
havige geval, waarin de Kamer van Koop
handel en Fabrieken voor Maastricht en 
omstreken, waarvan Mr. Korn secretaris 
was, is ontbonden, op diens verzoek om 
rechtsherstel is beslist door de voorzitter 
van de Kamer, waarin de ontbonden Kamer 
is opgegaan, welke voorzitter krachtens art. 
15 van voornoemd Besluit op de Kamers 
van Koophandel en Fabrieken - dit Besluit 
is door de vermelding op de aan het Besluit 
bezettingsmaatregelen (Staatsblad E 93) 
toegevoegde lijst C voorlopig gehandhaafd 
- het tot het ontslag van secretarissen der 
Kamer bevoegde gezag is en dus ingevolge 
het eerste lid van art. 3 der Wet tevens be
voegd tot de herziening krachtens de Wet; 

0. dat thans kan worden overgegaan tot 
het onderzoek naar het tussen partijen be
staande hoofdpunt van geschil, te weten: 
of het aan Mr. Korn per 1 April 1942 gege
ven ontslag in feite is verleend op een bui
ten de bezetting gelegen grond; 

0. hieromtrent, dat h et ontslag aan Mr. 
Korn uit zijn betrekking der ontbonden K a
mer weliswaar het gevolg was van de met 
h et meergenoemde Besluit voltrokken reor
ganisatie der Kamers van Koophandel en 
Fabrieken, maar dit - nog daargelaten of 
juist is het vanwege Mr. Korn betoogde, dat 
die reorganisatie tot stand is gekomen onder 
dwan g van de Duitse bezetting - geenszins 
insluit, dat het ontslag in feite is verleend 
op een buiten de bezetting gelegen grond; 

dat de Raad nl. tot de overtuiging is ge
raakt en mitsdien a ls vaststaande aanneemt, 
dat die reorganisatie op zich zelf niet zou 

· hebben betekend, dat Mr. Korn's ambtelijke 
loopbaan werd beëindigd, daar hij, zo in de 
bezetting gelegen omstandigheden geen 
overwegende rol hadden gespeeld, per 1 
April 1942 zou zijn benoemd tot algemeen 
secretaris der Kamer van Koophandel en 
Fabrieken voor Limbw·g, welke haar zetel 
had te Maastricht, gelijk ook de secretaris
sen der andere ontbonden Kamers zijn be
noemd hetzij tot algemeen secretaris ener 
nieuw ingestelde Kamer, hetzij tot secreta
ris van een ter plaatse van een ontbonden 
Kamer gevestigd plaatselijl< kantoor van 
een nieuwe Kamer; 

dat immers, naar o.a. duidelijk blijkt uit 
een brief van 20 April 19 42 van de toenma
lige voorzitter der (nieuwe) Kamer aan Mr. 
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Korn, deze niet tot algemeen secretaris de
zer Kamer is benoemd uitsluitend, omdat 
als zodanig was benoemd een zekere Leysen, 
lid der N.S.B. en particulier secretaris van 
de toenmalige Commissaris in de provincie 
Limburg, welke benoeming is tot stand ge
komen door de invloed van Duitse en Duits
gezinde machthebbers ; 

0 . dat de Raad dientengevolge van oor
deel is, dat h et aan Mr. Korn verleende ont
slag in feite is verleend op een in de bezet
ting gelegen g rond, zodat de herziening van 
h et ontslag bij het bestred en besluit ten on
rechte heeft plaa ts gehad met toepassing 
van artikel 4, eerste Jid, A der Wet en had 
moeten geschieden met toepassing van het 
in dat lid onder B bepaalde; 

0. dat het bestreden besluit derhalve in 
strijd is met dit te dezen toepasselijke alge
meen verbindend voorschrift en dus bij de 
aangevallen uitspraalc - zij het op onjuiste 
grond - terecht nietig is verklaard;· 

0. dat die uitspraak daarom moet worden 
bevestigd, evenwel (overeenkomstig de ar
tikelen 47 en 109 der Ambtenarenwet 1929) 
onder toevoeging, dat het aan Mr. Korn met 
ingang van 1 April 1942 verleende ontslag 
alsnog moet worden herzien m et toepassing 
van artikel 4, eerste lid, B der Wet; 

0. dat de Raa d hieraan naar aanleiding 
van het door partijen betoogde - zij het ten 
overvloede - wil toevoegen, dat de voorzit
ter der Kamer t e dezen niet met recht een 
beroep kan doen op artikel 6, eerste lid, aan
hef en onder c, der Wet, aangezien - zoals 
na het vorenstaande geen betoog meer be
hoeft - de betrekking van secretaris der 
ontbonden Kamer niet is opgeheven zonder 
meer, doch in feite is vervangen door die 
van a lgemeen secretaris der nieuw ingestel
de Kamer, weshalve deze betrekking de 
"overeenkomstige betrekking" is , waarin 
Mr. Korn met toepassing van artikel 4, 
eerste Jid, B, onder a, der Wet weder in 
dienst behoort t e worden genomen; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep; 
Bepaalt, dat het aan Mr. W. J. Korn met 

ing-ang van 1 April 1942 verleende ontslag 
alsnog dient te worden herzien met toe pas
sing van artikel 4, eerste lid, B, der Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 . 

(A.B.) 

29 Septe>nber 1948 . KONINKLIJK BE
SLUIT. (Gemeentewet art. 228d). 

Ged. Staten h ebben t en onrechte 
goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot aankoop van een woning 
voor de burgemeester, daar de woning, 
welke reeds door de burgemeester 
wordt bewoond, anders door derden zal 
worden gekocht, hetgeen ongewenst 
moet wordc:n geacht, tegen de voor de 
gemeente uit de aankoop voortvloeien
de lasten h et hieraan verbonden voor
deel ruimschoots opweegt, en de door 

L. I948 

Ged. Staten aangewezen oplossing zo 
niet voor de gemeente, dan toch in to
taal genomen, duurder is dan die, 
welke <.Ie gemeenteraad voorstaat. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Oostburg, tegen 
het besluit van Ged. Staten van Zeeland, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van de voormelde raad van 22 Sep
U,mber 1947, tot aankoop van een woning 
voor de burgemeester ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
10 Maart 1948, No. 277 en 8 September 1948, 
No. 277/229; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 23 September 1948 
No. 10064, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Oostburg in 
zijn vergadering van 22 September 1947 be
s loot van de erven van N.S.B. Mabesoone, 
weduwe van H . J . Bonte t e Oostburg te ko
pen de woning met tuin, gelegen aan de 
Oude Haven 8 te Oostburg, kadastraal be
kend gemeente Oostburg, sectie A, No. 1206, 
groot 12 a, 33 ca, met het recht op de ver
goedingen van het Rijk wegens aan het 
pand geleden oorlogsschade, voor de som 
van f 15,500; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat de erven voornoemd aan de gemeente te 
koop hebben aangeboden het huis met tuin, 
gelegen aan de Oude Haven, voor de door 
het Prijzenbureau vastgestelde prijs van 
f 15,500, terwijl de gemeente recht heeft op 
de uitkeringen van het Rijk wegens aan het 
pand gelegen oorlogsschade; dat deze wo
ning nog definitief hersteld moet worden; 
dat de kosten van het herstel op basis 1947 
wordt geschat op f 6000; dat de Rijksbij
drage in deze herstelkosten op basis 1940 
wordt geschat op f 2500; dat de woning 
thans bewoond wordt door Mr. Hoekzema, 
burgeme·ester van Oostburg; dat, wanneer 
deze wonin g aan een particulier wordt ver
kocht, het niet uitg·esloten moet worden 
geacht, dat de burgemeester deze woning 
t e zijner tijd zal moeten verlaten; dat de 
huurprijs bedraagt f 540 per jaar; dat het 
in het belang der gemeente is, dat de burge
m eester een behoorlijke woning kan worden 
aangeboden; dat deze woning aan de eisen, 
welke een burgemeester in 't a lgemeen aan 
zijn woning zal stellen, voldoet; dat niet te 
verwachten is, dat in de eerste jaren een 
dergelijke woning door particulieren zal 
worden gebouwd om deze te verhuren; 

dat Ged. Staten van Zeeland vervolgens 
op 3 October 1947 aan burgemeester en wet
houders van Oostburg hebben medegedeeld, 
dat zij tegen de goedkeuring van evenbe
doeld besluit overwegend bezwaar hebben; 
dat Ged. Staten in hun vergadering van 14 
November daaraanvolgende de goedkeuring 
nader hebben overwogen en hun bezwaar 
hiertegen hebben gehandhaafd, daarbij 
overwegende, dat bij een bespreking, welke 

19 
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zij terzake met de Hoofdingenieur-Direc
teur van de Wederopbouw en Volkshuisves
ting te Middelburg hadden, gebleken is, dat 
voor de gemeente Oostburg de mogelijkheid 
bestaat een ambtswoning voor de burge
meester t e doen bouwen met een grootte van 
600 m3 inhoud met toepassing van de finan
cieringsregeling woningbouw 1947; dat, aan
gezien langs deze weg de gemeent e een 
nieuwe gebouwde ambtswoning voor de 
burgemeester kan bekomen, waarvan de 
financï'le gevolg·en voor de gemeente bij 
hun college geen bezwaar ontmoeten, zij in 
overweging geven een ambtswoning te bou
wen volgens vorenbedoelde regeling; 

dat de gemeenteraad van Oostburg bij Ons 
in beroep is gekomen, in hoofdzaak aanvoe
rende, dat in verband met de grote woning
schaarste en de tegenwoordige huisvesting 
van de burgemeester de gelegenheid om de 
in het raadsbesluit bedoelde woning aan te 
koper. moet worden aangegrepen; dat deze 
oplossing de voorkeur verdient boven die, 
welke door Ged. Staten wordt aangewezen, 
daar de laatste slechts als tijdelijke oplos
sing kan worden beschou wd en bovendien 
f 5000 meer kost dan de door de raad geko 
zen oplossing; dat weliswaar in geval van 
bom" volgens de financieringsregeling 1947 
de kosten door de gemeente lager zijn da n 
bij aanlrnop van de aangeboden woning, 
doch dat h et geld toch moet worden opge
bracht hetzij door de gemeente, h etzij door 
het Rijk, t erwijl volgens h et standpunt van 
Ged. Staten geld door h et Rijk opgebràcht 
zon moet en worden voor een woning, die 
onnodig is; dat de door de raad gekozen op
lossing ook met het oog op de materialen
positie de voorkeur verdient, daar reeds veel 
woningwetwoningen moeten worden ge
bouwd om uit de moeilijkheden te komen, 
en het daarnaast onverantwoord is een wo
ning te gaan zetten, die niet dringend no
dig is; 

0 . ten aanzien van de ontvankelijkheid: 
dat Ged. Staten hebben aangevoerd, dat 

de appellant niet -ontvankelijk is in zijn be
roep, omdat de beroepstermijn aanving op 
14 October 1947 en het beroepschrift eerst 
op 8 of 9 December daaraanvolgende is in
gediend, zodat de t ermijn van 30 dagen, in
gevolge art. 235 der gemeentewet voor be
roep gegund, niet is in acht genomen; 

dat dit echter niet opgaat, aangezien -
daargelaten, of Ged. Staten inderdaad op 3 
October hebben besloten aan het raadsbe
sluit bun goedkeuring te onthouden, nu in 
hun brief van die datum slechts is m edege
deelà, dat zij tegen het besluit overwegend 
bezwaar hebben - er daarna tussen Ged. 
Staten en de gemeenteraad niet alleen n ader 
overleg is geweest, doch ook Ged. Staten 
opnieu w, t e wet en op 14 November 1947, 
over h et al dan niet goedkeuren van h et 
raadsbesluit een beslissing hebben genomen, 
en derhalve de beroepstermijn nog niet was 
afgelopen, toen het beroepschrift bij Ons 
binnenkwam; 

dat mitsdien de appellant in zijn beroep 
ontvankelijk is te achten; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak: 
dat naar Ons oordeel de in het raadsbe

sluit bedoelde aankoop van een ambtswo 
ning aanbeveling verdient, aangezien de 
woning, welke reeds door de burgemeester 
wordt bewoond, anders door derden zal wor
den gekocht, hetgeen ongewenst moet wor
d en geacht; 

dat het financiële bezwaar van Ged. Sta
ten niet opgaat, daar tegen de voor de ge
meente uit de aankoop voortvloeiende lasten 
h et hieraan verbonden voordeel ruimschoots 
opweegt; 

dat ook niet is in t e zien, dat de door Ged. 
Staten aangewezen oplossing de voorkeur 
verdient, welke oplossing immers blijkens 
de stukken zo niet voor de gemeente, dan 
toch in totaal genomen, duurder is dan die, 
welke de gemeenteraad voorstaat; 

dat mitsdien het raadsbesluit moet wor-
den goedgekeurd; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van h et bestreden be

sluit alsnog goedlrnuring te verlenen aan 
h et besluit van de raad der gemeente Oost
burg van 22 September 1947, tot aankoop 
van een woning voor de burgemeester. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken is 
belast enz. 

(A.B.) 

1 October 1948. KONINKLIJK BESLUI'l'. 
(Gemeentewet art. 228d). 

Terecht h ebben Ged. Staten goedkeu
ring onthouden aan een raadsbesluit 
tot aankoop van een woning om te 
voorzien in de behoefte aan een tijde
lijke huisvesting van de gemeente
administratie en aan een huisvesting 
van de jongensschool, daarvoor de be
oogde voorziening, die slechts een tijde
lijk karakter draagt en bovendien niet 
eens vollrnmen is, een uitgave tot h et 
geraamd bedrag niet verantwoord is, en 
ook na aftrek van enige baten de kosten 
nog te hoog zijn, terwijl voorts voor de 
huisvesting van de jongensschool in
middels een andere oplossing is ge
vonden. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Lith t egen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Braba nt, 
van 21 April 1948, G. No. 758, IIIe Afdeling, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan het 
besluit van de voornoemde raad van 4 F e 
bruari 1943, tot aankoop van de zogenaam
de notariswoning a ldaar; 

D e Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 11 Augustus 1948, No. 712 en 17 Sep
tember 1948, No. 712/240; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Bin nenlandse Zaken van 24 September 1948, 
No. U 10943 afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Lith op 4 
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Februari 1948 besloot, zulks ter bestemming 
voor tijdelijk gemeentehuis van de .V. Phi
lips Bedrijven Oss te Oss de als notariswo
ning· in gebruik geweest zijnde behuizing 
annex schuur, erf en tuin, kadastraal be
kend gemeente Lith, sectie A No. 2520, groot 
1.100.51 ha voor een prijs van f 26,585 aan te 
kopen ; 

dat Ged. Staten van Noord-Brabant aan 
dit raadsbesluit bij hun besluit van 21 April 
1948, G. No. 758, IIIe Afdeling, goedkeuring 
hebben onthouden, op de overwegingen, dat 
door het gemeentebestuur tot staving van 
dit besluit wordt aangevoerd, dat de aan
kooi:, geschiedt ten einde te voorzien in de 
huisvestingsmoeilijkheden zowel van de bij
zondere lag·ere jongensschool en de bewaar
school als van het gemeentelijk administra
tief apparaat; dat als gevolg van de ver
woesting van het gebouw der jongensschool 
door een vliegende bom de leerlingen dier 
school zijn ondergebracht in twee loka len 
van de bewaarschool, terwijl daarnaast voor 
de laagste twee klassen in de m aanden Mei 
tot October gebruik gemaakt wordt van een 
tot schoollokaal ingericht gedeelte van h et 
patronaat; dat door deze regeling geduren
de de zomermaanden regelmatig onderwijs 
gegeven kan worden, zij het voor wat de 
laagste twee klassen betreft, in lokalen, die 
onvoldoende aan de onderwijseisen zijn aan
gepast, terwijl in de periode October-Mei 
r oulering plaats heeft, waardoor de vier 
laagste leerjaren geregeld verschillende 
uren per week minder onderwijs ontvan
gen; dat ook h et bewaarschoolonderwijs, 
door de afstand van twee lokalen aan het 
Jager onderwijs, met ruimtegebrek te kam
pen heeft en slechts beschikt over een tot 
schoollokaal ingericht speellokaal, dat t e 
klein is, zodat slechts kinderen van 5 en 6 
jaar tot dit onderwijs kunnen toegelaten 
worden, en geen electrische lichtinstallatie 
bezit, terwijl bij gebrek aan een overdekte 
speelruimte de kinderen de gehele school
tijd in hetzelfde lokaal moeten verblijven; 
dat reeds plannen bestonden tot stichting 
van een nieuw definitief gebouw voor de 
lagere jongensschool, waarop de voorlopige 
goedkeuring van schoolbestuur, onderwijs
inspectie en gemeentebestuur was verlcre 
gen, toen in het persbericht van 6 Januari 
1948, No. 6, van het Ministerie van Weder
opbouw en Volkshuisvesting werd medege
deeld, dat voorlopig tot en met 1952 de bouw 
van scholen in de regel slechts in semi
permanente bouwwijze zal worden toege
staan en dat het gereedzijn van plannen 
voor permanente bouwwijze geen reden is 
van die regel af te wijken; dat de kosten 
van een semi-permanente voorziening 
f 30,000 zouden bedragen; dat, met het oog 
op de grootte van het bedrag, de aan deze 
bouwwijze klevende bezwaren en de moge
lijkheid voor tal van jaren te komen tot 
stichting van een permanent gebouw, h et 
gemeentebestuur bevordering van de bouw 
van een semi-permanente school niet ver
antwoord acht; dat het tegenwoordige raad
huis voor huisvesting der gemeentelijke ad -

ministratie te klein is, terwijl voor bespre
kingen in h et geh eel geen ruimte ter be
schikking staat; dat vertraging in de werk
zaamheden en onvoldoende archiefverzor
ging hiervan het gevolg zijn; dat het bene- • 
dengedeelte van het raadhuis in verband 
met de heersende woningnood in gebruik is 
als woonruimte; dat voor bovengeschetste 
huisvestingsmoeilijkheden de aankoop van 
het notarishuis een oplossing zou opleveren 
in die zin, dat dit huis geschikt zou zijn te 
maken voor tijdelijk raadhuis, h etgeen een 
uitgave zou vergen van f 8000; dat h et te
genwoordige raadhuis ingericht zou kunnen 
worden tot twee- of vierklassige noodschool, 
waarbij twee klassen gehuisvest zouden 
blijven in één lokaa l van de bewaarschool, 
of wel zouden worden ondergebracht in een 
nieuw te bouwen lokaal, met welke voorzie
ningen 2, respectievelijk 3 X f 5000 gemoeid 
zou zijn; dat, wat h et a lgemeen aspect van 
deze zaak betreft, hun college h et gemeente
belang niet gediend acht door een tijdelijke 
oplossing van bovenomschreven moeilijkhe
den, die aan uitgav en zou vergen voor aan
koop notariswoning + kosten van over-
dracht ........ .... ....... ... .... ...... .. .. f 28,200 
kosten inrichting tijdelijk raadhuis f 8,000 
verbouw raadhuis tot school (3 

lokalen) ................................. f 15,000 

in totaal derhalve f 51,200; 
dat van hunnentwege ter plaatse een on

derzoek is ingesteld; dat door het gemeente
bestuur gerekend wordt met een afschrij 
vingstermijn van 40 jaar; dat tegen deze 
termijn bezwaren rijzen in verband met de 
ouderdom van de notariswoning, daar deze 
dateert van 1850; dat het om dezelfde reden 
bezwaar ontmoet een bedrag van f 8000 te 
besteden aan de inrichting tot tijdelijk ge
meentehuis; dat er, in v erband met de ex
centrische ligging van het pand, geen mo
gelijkheid is het definitief tot raadhuis te 
bestemmen; dat het weinig waarschijnlijk is 
te achten, dat, na afloop van de gebruiks
duur als gemeentehuis, er een koper of 
huurder zal te vinden zijn voor een zo groot 
en zo oud pand; dat ook de bijbehorende 
grond niet als bouwterrein verkocht zal 
kunnen worden, aangezien tegen bebouwing 
ter plaatse overwegende stedebouwkundige 
bezwaren bestaan; dat het in het belang van 
het lager, zowel als het bewaarschoolonder
wijs noodzakelijk zou zijn een derde lokaal 
aan het tegenwoordige raadhuis aan te bou
wen, zodat een uitgave van f 15,000 nodig 
zou zijn voor een tijdelijke oplossing, welke 
tegenover de huidige toestand slechts een 
geringe verbetering zou betekenen; dat 
huns inziens ook h et vrijkomen der twee 
thans voor het lager onderwijs in gebruik 
zijnde bewaarschoollokalen daartoe niet vol 
doende motief vormt; dat de bouwkosten van 
een semi-permanente school f 30,000 zou
den bedragen, t erwijl een definitief gebouw 
opgericht zou kunnen worden voor f 50,000; 
dat derhalve aan het gemeentebestuur is ge
adviseerd t e trachten gebruik t e maken van 
de in bovenaangehaald persbericht van het 
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ministerie van Wederopbouw en Volkshuis
vesting opengelaten mogelijkheid van afwij
k ing van het a lgemeen verbod van defini
tieve scholenbouw; dat, zolang met het be
staan dezer mogelijkheid rekening gehouden 
moet worden, de door het gemeentebestuur 
nagestreefde tijdelijke oplossing der onder
w ijsmoeilijkheden in financiëel opzicht a ls 
onaanvaardbaar moet worden beschouwd; 
dat ook voor de gebrekkige huisvesting der 
gemeentelijke administratie een voorlopige 
oplossing gevonden zou kunnen worden, 
door voor h et in de benedenverdieping wo
nende gezin andere woongelegenheid te zoe
ken of te scheppen; dat derhalve de aan
koor van de notariswoning geacht moet 
worden niet in het belang der gemeente te 
zijn; 

dat de raad der gemeente Lith van dit 
besluit in beroep is gekomen, aanvoer ende 
dat reeds in 1947 het voornemen is gerezen 
tot aankoop van de zogenaamde notariswo
ning voor de inrichting tot tijdelijk gemeen
t ehuis, doch dat aan dit voornemen toen 
geen gevolg is gegeven kunnen worden, en 
het pand door Philips Bedrijven Oss N.V. is 
aangekocht; dat echter deze N.V. afziet van 
haar plan om het pand in gebruik te nemen 
en het thans wederom aan de gemeente Lith 
te koop wordt aangeboden; dat de aankoop 
thans niet s lechts in het belang is van een 
goede huisvesting van het gemeenteliijk ad
m inistratief apparaat, doch ook van de bij 
zondere lagere jongensschool, waarvan de 
leerlingen thans zijn ondergebracht in het 
gebouw van de bewaarschool; dat de inrich
t ingskosten op f 8000 worden geschat; dat 
de tuin, welke tot het pand behoort, jaarlijks 

· ongeveer f 500 opbrengt; dat bovendien een 
gedeelte van het pand kan worden ver
huurd, hetgeen f 100 à f 125 per jaar zal op
brengen; dat het pand plaats biedt voor ber
ging van h et brandweermateriaal, dat 
thans is geplaatst in een schuur, die niet 
kan worden afgesloten en dus voor onbe
voegden toegankelijk is, t erwijl hiervoor 
f 100 huur per jaar is verschuldigd; dat deze 
omstandigheden het in financieel opzicht 
veel gemakkelijker maktn om tot aankoop 
van het pand in quaestie over te gaan; dat 
de bedragen, die na aftrek van de opbreng
st en van fruittuin en huur ten laste van de 
gemeenschap blijven, absoluut verantwoord 
zijn voor het verkrijgen van een geschikte 
huisvesting der verschillende gemeente
diensten, terwijl dan ook h et onderwijs en 
de jeugdzorg weer ten volle tot hun recht 
kunnen kom en; dat ondanks de omstandig
heid, dat deze aangelegenheid uitvoerig is 
toegelicht en vanwege Ged. Staten de toe
stand ter plaatse in ogenschouw is genomen, 
deze laatsten de aankoop als zodanig niet 
aanvaardbaar achten, zulks m et het oog op 
de hoge kosten, die zij mede brengt; dat deze 
afwijzende beschikking de gemeenteraad 
n iet van inzicht heeft doen veranderen; dat 
hij van oordeel is, dat aankoop van de nota
riswoning een groot gemeentebelang is; dat, 
teneinde de v erschillende gemeentediensten 
behoorlijk te kunnen laten functionneren, 

het noodzakelijk is, dat de gemeente over 
het pand de beschikking krijgt; dat boven
dien de zorg voor het onderwijs een zorg is 
voor de toekomst; dat steeds meer het in
zicht baan breekt, dat het ten volle verant
woord is zich hiervoor belangrijke offers te 
getroosten; dat de gemeenteraad zich n iet 
langer verantwoord acht om de gelegenheid. 
te laten voorbijgaan om een bruikbaar ge
bouw voor de jongensschool beschikbaar t e 
stellen, terwijl dan tevens de Lithse bewaar
school geheel vrij lrnmt voor de n og niet 
leerplichtige jeugd; dat bovendien het stijl 
volle en de omgeving dominerende notaris
huis het meest in zijn tegenwoordige staat 
en trant behouden blijft, indien de gemeente 
het voor haar diensten kan bestemmen; dat , 
indien de tegenwoordige eigenaresse er 
noodgedwongen een massawoning van gaat 
malrnn, Lith practisch een monument mist, 
waaraan dit dorp, jammer genoeg, toch 
reeds arm is ; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken de 
gemeente, om te voorzien in de behoefte aan 
een tijdelijke huisvesting van de gemeente 
administratie en aan een huisvesting van de 
jongensschool, heeft besloten tot de aan
koop van de zogenaamde notariswoning, en 
deze aankoop met de overige voorzieningen 
t en minste f 51,200 zal kosten; 

dat op grond van de op verzoek van de 
Afdeling van de Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur ingewonnen ambts
berichten, met Ged. Staten moet worden ge
oordeeld, dat voor de beoogde voorziening 
die s lechts een tijdelijk karakter draagt en 
bovendien niet eens volkomen is te noemen, 
een uitgave a ls evenbedoeld n iet verant 
woord is, en dat naar een andere oplossing 
m oet worden gezocht; 

dat hieraan niet afdoet, dat de jaarlijkse 
kos ten van rente en aflossing zullen worden 
verminderd met de opbrengst van het te 
verhuren gedeelte van het pand en van de 
daarbij behorende tuin, daar ook na deze 
vermindering de kosten nog zo hoog zijn, 
dat de aan de voorziening verbonden voor
delen niet tegen de nadelen opwegen; 

dat dit t e minder het geval is , n u in m id
dels voor de huisvesting van de jongens
school een andere oplossing is gevonden; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
'Worden geh a ndhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

1 October 1948. KO 'INKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a). 

Wel leveren de niet-goedgek eurde 
bepalingen der desbetreffende raadsbe
sluiten, waarbij voor een aantal lenin
gen de rentevoet tot 3 % wordt t erug
gebracht, voor de gemeente een ogen
blikkelijk voordeel op, doch h ierdoor 
wordt ingegaan tege n h et m ede met 
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het oog op het algemeen financiële be
lang der gemeenten door de Minister 
van Binn. Zaken vastgestelde lagere 
rentepercentage, welk belang zodoende 
aan de goedkeuring der bepalingen in 
de weg staat. 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Rheden, tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Gelderland van 1 April 1948, ro. 221-II-7, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan de 
besluiten van de raad van voornoemde ge
meente van 18 November 1947, No. 16 (voor 
zoveel punt II betreft) en No. 17 (voor zo
veel punt I betreft); 

De ,Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van B estuur, gehoord, adviezen 
van 4 Augustus 1948, No. 806 en 17 Sep
tember 1948, No. 806/242; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 27 September 1948, 
No. U 10944, afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Financiën; 

O. dat de raad der gemeente Rheden bij 
zijn besluit van 18 November 1947, No. 16, 
Afdeling F.O., No. 30/82, I. het besluit van 
de burgemeester, waarnemende de taak van 
de ,r:i-/ld, van 10 Juni 1943, no. 30/7, met 
\ngang van 1 Januari 1948 a ls volgt heeft 
gewijzigd: 

le. het rentepercentage wordt terugge
bracht tot 3 % 's jaars; 

2e. in de 3e voorwaarde wordt na "De 
gemeente is" ingevoegd "na ~1 December 
1950" · 

II. ' het besluit van de burgemeester, 
waarnemende de taak van de raad, van 5 
Juni 1944, No. 30/32, met ingang van 1 Ja
nuari 1948 als volgt heeft gewijzigd: 

dat deze raad verder bij zijn besluit van 
18 November 1947, No. 17, Afdeling F.O., 
No. 30/84, I. het besluit van de raad d.d. 
30 September 1937, No. 17D, in dier voege 
h eeft gewijzigd, dat de rente, met ingang 
van 1 Januari 1948, 3 % 's jaars bedraagt; 

Il. het besluit van de raad d.d. 8 Sep
tember 1937, No. 5, in dier voege h eeft ge
wijzigd, dat de rente, met ingang van ] 
Januari 1948, 3 % 's jaars bedraagt; 

III. het besluit van de burgemeester, ter 
waarneming van de taak van de raad, d.d. 
10 Juni 1943, F.O. No. 30/7, in dier voege 
heeft gewijzigd, dat de r ente, met ingang 
van 1 Januari 1948, 3 % 's jaars bedraagt; 

IV. het besluit van de burgemeester, ter 
waarnemin g van de taak van de raad, d.d. 
21 .Juni 1944, gewijzigd bij besluiten van de 
raad d.d. 21 October 1946, _ ro. 17 en 20 De
cember 1946. No. 12 I, nader in dier voege 
heeft gewijzigd, dat de rente, met ingang 
van 1 Januari 1948, 3 % 's jaars bedraagt; 

dat Gedeputeerde Staten van de provincie 
Gelderland bij hun besluit van 1 April 1948, 
No. 221 -II-7 aan voorschreven raadsbesluit 
van 18 November 1947, No. 16, voorzoveel 
punt II betreft, en No. 17, voorzoveel punt 
I betreft, goedkeuring hebben onthouden; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij hebben 

overwogen, dat het voorgestelde renteper
centage der onderwerpelijke leningen 3 % 
bedraag·t, terwijl de oorspronkelijke loop
tijd dier leningen 17 jaar bedraagt; dat op 
g-rond van de circulaire van Onze Minister 
van Binnenlandse Zaken van 19 September 
1947, no. U 51345, Afdeling B.B. Bureau 
Financïën. voor leningen met een oor
spronkelijke looptijd van 15 tot 20 jaren, 
het rentepercentage maximaal 2¾, % mag 
bedragen; dat weliswaar de aangeboden . 
renteverlaging tot 3 % van de in het eerst
vermelde raadsbesluit bedoelde lening voor 
de gemeente een voordeel biedt, doch dat 
dit voordeel niet mag worden aanvaard, 
aangezien moet worden voorkomen dat door 
maatregelen van lagere publiekrechtelijke 
lichamen het mede in het financieel belang 
der lagere publiekrechtelijke lichamen zijn
de regeringsbeleid inzake de beheersing van 
de rentevoet wordt doorkruist ; 

dat de raad der gemeente Rheden tegen 
de beslissing in beroep is gekomen, aanvoe
rende dat de raadsbesluiten van 18 Novem
ber 1947, Nos. 16 en 17, waaraan Gedepu
teerde Staten, voor wat betreft punt II van 
besluit No. 16 en .punt I van besluit No. 17, 
goedkeuring hebben onthouden, ten doel 
hebben de op de gemeente drukkende r ente
last zoveel mogelijk te verlichten; dat aan
vankelijk getracht is deze verlichting te be
reiken door tot conversie der betrekkelijke 
geldleningen over te gaan; dat het ge
meentebestuur er niet in geslaagd is een 
nieuwe geldschieter te vinden voor de le
ning, bedoeld onder punt II van besluit No. 
16 en zullrn, met betrekking tot de lening, 
genoemd in punt I van besluit No. 17 
slechts gelukt is in die zin, dat conversie 
p er 1 Mei 1948 kon plaats vinden; dat, 
waar conversie niet of eerst per 1 Mei 1948 
mogelijk bleek, het gemeentebestuur zich 
tot de geldschieters gewend heeft met het 
verzoek tot enige renteverlaging per 1 Ja
nuari 1948 over te gaan, zulks teneinde 
renteverlies te voorkomen; dat de beide in 
het geding zijnde geldschieters, te weten 
respectievelijk het Oud-Diaken Gezelschap, 
gevestigd te Appingedam, en de Coöpera
tieve Boerenleenbank te Eindhoven daartoe 
bereid bleken, zodat de Raad de besluiten 
van respectievelijk 5 Juni 1944, No. 30/32 
en 30 September 1937, No. 17D wijzigde in 
dier voege, dat het r entepercentage voor 
beide leningen werd teruggebracht tot 3 % ; 
dat hier in wezen sprake is van een schen
king; dat het raadsbesluit tot aanvaarding 
daarvan de goedkeuring van Gedeputeerde 
Staten behoeft; dat bij de beoordeling van 
de vraag, of de betroklrnn gedeelten van de 
raadsbesluiten voor goedkeuring in aan
merking kwamen, Gedeputeerde Staten er 
klaarblijkelijk van uit gegaan zijn, dat hier 
sprake is van conversie; dat door de raad 
t en stelligste ontkend wordt, dat h et enkel 
verlagen van de rente - na bewilliging van 
de geldgevers - conversie zou zijn; dat 
zulks in strijd is met de taalkundige bete
kenis van het begrip "conversie"; dat, ge
zien de kritieke toestand der gemeente-
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financiën, naar 's raads m ening elk geoor
loofd middel om de Jasten van de g<Jmeente 
te verlichten verdiende te baat te worden 
genomen; 

0. dat blijkens de overwegingen van de 
bestreden beslissing Onze Minister van B in
nenlandse Zaken voor leningen, als de on
derhavige, h et rentepercentage op ten 
h oogste 2 ¾. % h eeft vastgesteld; 

dat de niet goedgekeurde bepalingen van 
de betreffende htsluiten van de raad der 
gemeente Rheden, waarbij voor de hierbe
doelde leningen de rentevoet tot 3 % wordt 
teruggebracht, weliswaar waar een ogen
blikkelijk voordeel voor deze gemeente op
leveren, doch dat Wij met Gedeputeerde 
Staten van oordeel zijn, dat hierdoor wordt 
ingegaan tegen h et mede met het oog op , 
h et a lgem een financiële belang der gemeen
t en vastgestelde lagere rentepercentage en 
dat dit belang zodoende aan de goedkeu
ring van deze bepalingen in de weg staat; 

dat de raad der gemeente Rheden welis
waar aanvoert, dat de beoogde verlaging 
van de r entevoet van lopende leningen geen 
conversie dezer leningen inhoudt en dat 
daarom m et het door Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken vastgestelde maximale 
r entepercentage in deze gevallen geen reke
ning behoefde t e worden gehouden, doch 
dat dit verweer naar Ons oordeel niet op
gaat, daar door de betreffende verlaging 
van de r entevoet tot 3 % een zodanige ver
andering in de bestaande leningen wordt 
aangebracht, dat hier in feite een soortge
lijk effect a ls bij een conversie dezer lenin
gen wordt bereikt; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve t erecht 
aan de in hun bestreden besluit genoemde 
bepalingen van de voormelde raadsbeslui
t en goedkeuring h ebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
h et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

is belai;,t enz. 
(A.B.) 

1 October 1948. ARREST van den Hogen 
Raad. (Handelsnaamwet art. 5). 

De beslissing der Rechtb., dat ver
warring daadwerkelijk reeds bestaat, 
kan in dezen kwalijk anders worden 
verstaan dan dat de Rechtb. de moge
lijkheid van verwarring in de toekomst 
- voorwaarde gesteld door art. 5 dezer 
wet - h eeft afgeleid uit de omstandig 
heid, dat verwarring zich voor het te
genwoordige bereids h eeft geopenbaard. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig t e kennen: 
M. Markovits Jr., wonende te Rotterdam 

en a ldaar en tevens te Schiedam handelen
de onder de naam "Saccharinefabriek Hol
landia" (advocaat Mr G. H. C. Bodenhau
sen); 

dat ten verzoeke van de n aamloze ven-

nootschap "Hollandia", Hollandsche Fa
briek van Melkproducten en Voedingsmid
delen N.V., gevestigd te Vlaardingen, de 
Kantonrechter te R otterdam bij beschik
king d.d. 28 April 1948 requestrant heeft 
veroordeeld in zijn handelsnaam zodanige 
wijziging aan te brengen, dat de onrecht
matigheid t .o.v. gerequestreerde worde op
geheven, en requestrant in het bijzonder 
h eeft gelast het woord "HoJlandia" uit uie 
naam te schrappen en hem heeft verboden 
dit woord of een daarop gelijkend woord in 
of a ls zijn handelsnaam t e bezigen, met ver
oordeling voorts van requestrant tot een 
schadevergoeding van f 1000 voor elke dag, 
waarop, of gedurende welke hij, n a dat Pen 
maand na het wijzen der beschikking zou 
zijn verstreken, nalatig zou blijven daaraan 
te voldoen; 

dat op door requestrant ingesteld hoger 
beroep de Arr.-Rechtbank te Rotterdam bij 
beschikking van 20 Juli 1948 de vorenver
melde beschikking, voorzover hier van be
lang, heeft bekrachtigd; 

dat r equestrant t egen deze beschikking 
der R echtbank, waarvan afschrift hierbij 
wordt overgelegd, beroep in cassatie instelt, 
daartoe aanvoerend het navolgend middel 
van cassatie: 

S. of v. t. der artt. 1, 5, 6 der Handels
naamwet 1921 S. 842, 48 Rv., doordien de 
R echtbank, ingevolge de wet te beslissen 
hebbende of, waar de handelsnamen van 
partijen slechts in geringe mate afwijken , 
dientengevolge - in verband m et de aard 
der beide zaken en de plaats, waar zij ge
vestigd zijn -· bij het publiek verwarring 
tussen die zaken te duchten is, slechts heeft 
beslist, dat verwarring tussen de beide za
ken van partijen bij het publiek is opge
treden, hetgeen niet medebrengt, dat zo
danige verwarring ook in de zin der wet te 
duchten is, te minder, waar requestrant ter
zake van reeds ingetreden verwarring be
roep had gedaan op bijzondere omstandig-
beden. 

T oelichting: 
Op de door requestrant bij de Rechtbank 

aangevoerde grief dat ten onrechte door de 
Kantonrechter is beslist, dat verwarring 
tussen de handelszaken van partijen is te 
duchten, heeft gerequestreerde aangevoerd, 
dat niet a lleen verwarring te duchten is, 
doch deze ook reeds daadwerkelijlc bestaat. 

De R echtbank heeft alleen over het laat
ste beslist, immers heeft geoordeeld, dat 
verwarring bij h et publiek is opgetreden. 
Uit het feit, dat verwarring bij het publiek 
is opgetreden, volgt echter geenszins zonder 
meer, dat deze v erwarring ook in de zin der 
wet te duchten is (aldus H. R. 15 Juni 1931, 
W. 12332, N. J. 1931 blz. 1242, ad tweeue 
cassatiemiddel) , d.w.z. dat een r edelijke 
vrees voor verwarring - ook in de toe
komst - bestaat (vgl. H. R. 8 Juni 1931 
W. 12315, N . J . 1931 b lz. 1238 ad grief b). 
Zie voor een en ander ook Pfeffer, Grond
begri11pen van Nederlands Mededingings 
recht, § 46.4. 

Vorenbedoelde conclusie k lemt temeer, 
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waar requestrant terzake van enkele g-e
bleken gevallen van verwarring beroep 
heeft gedaan op de abnormale omstandig
heden tijdens en kort na de jongste wereld
oorlog, toen ondeskundigen zich tijdelijk 
voor het aanknopen van relaties met een 
saccharinefabriek hebben geïnteresseerd. 

U it een en ander blijkt, dat de door Je 
Rechtbank op grond van art. 5 der Han
delsnaamwet gegeven beslissing geen steun 
vindt in de door het College vastgestelde 
feiten, zodat de Rechtbank aan het genoemd 
artikel een verkeerde toepassing heeft ge
geven. 

Redenen waarom requestrant zich wendt 
tot Uw Hoge Raad met het eerbiedig ver
zoek de beschikking der Arr.-Rechtbank te 
Rotterdam d.d. 20 Juli 1948, waarvan ten 
deze cassatieberoep, te vernietigen, met zo
danige verdere beslissing als Uw Hoge Raad 
zal vermenen te behoren. 

Conclusie Adv.-Gen. Wijnveldt: 

0. omtrent dit middel, dat de Rechtbank 
bij de verwerping der door verzoeker aan
gevoerde grieven heeft vastgesteld, dat ver
warring der namen van beide handelszaken 
in werkelijkheid bestaat, waaruit Zij de 
slotsom trekt, dat er dus gevaar voor ver
warring te duchten is, 

dat de Rechtbank de bestaande verwar~ 
ring vaststellende, daarmede tevens beslist 
heeft, dat gevaar voor verwarring te duch
ten was, en aan het middel feitelijke grond
slag ontbreekt, terwijl de vraag of de Recht
bank dit terecht heeft gedaan van feitelijke 
aard is, 

dat de R echtbank bovendien uitvoerig 
heeft uiteengezet, dat verwarring bij h et 
publiek, dat al zijn aandacht gericht h eeft 
op het woord "Hollandia" is blijven bestaan. 
ook na het eindigen der oorlogsomstandig~ 
h eden, hetgeen de bijzondere omstandig 
heden zijn, waarop verzoeker zich beroept 
om de verwarring te verklaren. 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. ten aanzien van het voorgestelde mid

del van cassatie, 
dat de rechtbank ter weerlegging van de 

grief van verzoekster, dat ten onrechte door 
den Kantonrechter is beslist, dat verwar
ring tussen beide zaken te duchten is, hedt 
beslist, dat de door gerequestreerde over 
gelegde correspondentie het bewijs levert 
voor dezer stelling, dat verwarring reeds 
daadwerkelijk bestaat; dat de rechtbank 
daarbij nog vaststelt, naar aanleiding van de 
bewering· van verzoekster, dat die verwar
ring door de oorlogsomstandigheden was 
bepaald, dat de verwarring ook na het ein
digen van de oorlogsomstandigheden is blij
ven bestaan; dat de rechtbank in dit ver
band spreekt van een door gerequestreerdc 
geleverd proefondervindelijk bewijs; 

dat een en ander l{walijk anders kan wor-

den verstaan dan dat de rechtbank de mo
gelijkheid van verwarring in de toekomst 
- voorwaarde, gesteld door art. 5 van de 
Handelsnaamwet -- heeft afgeleid uit de 
omstandigheid, dat verwarring zich voor 
het tegenwoordige bereids h eeft geopen
baard; 

dat het middel, hetwelk van een andP-re 
lezing van de beschikking uitgaat, dus b i
telijken grondslag mist; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

4 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228d). 

Er bestaat geen aanleiding voor de 
vrees van Ged. Staten dat de kosten 
van het bouw.rijp maken als industrie
terrein van de onderhavige g rond aan
merkelijk boven de raming zullen sHj
gen. Nu deze raming geschied is op 
basis van de medio · 1947 geldende prij
zen van materialen en werklonen en 
door de gemeente bovendien een nor
male winst is bijberekend om even
tuele verschillen op te vangen mag de 
door de gemeente bedongen prijs als 
reëel worden beschouwd, zulks temeer 
nu tengevolge vàn het bedingen van 
een hogere prijs voor in de nabijheid 
van h et betrokken perceel gelegen ter
reinen een belangrijke industrievesti
ging aan de gemeente ontging. - On
der deze omstandigheden hebben Ged. 
Staten ten onrechte aan het raadsbe
s luit tot verkoop van het perceel goed
keuring onthouden. 

Wij .JULIANA, enz. 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders van de 
gem eente Doetinchem, namens de raad de
zer gemeente, tegen het besluit van Gede
puteerde Staten van Gelderland · van 4 
Maart 1948, No. 76-Il-7, waarbij goedkeu
ring is onthouden aan het besluit van de 
raad van voormelde gemeente van 9 Oc
tober 1947 tot verkoop van industrieterrein 
aan J. H. Pik te Doetinchem; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 30 Juni 1948, No. 662 en 17 September 
1948, No. 662/241; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse aken van 27 September 1948, 
No. U 10978, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Financiën; 

0 . dat de raad der gemeente Doetinchem 
op 9 October 1947 ' besloot, aan J. H. Pik, 
aldaar, een perceel industrieterrein te ver
kopen, gelegen op het Hamburgerbroek, 
deel uitmakende van het perceel kadastraal 
bekend gemeente Stad-Doetinchem, in sec
tie B, No. 1578, ter grootte van ± 1000 ca, 
op de bijbehorende situatietekening in gele 
kleur aangegeven voor een prijs van f 2.75 
per ca en voorts onder de navolgende voor
waarden: 

1. Koper zal het door h em gekochte 
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noch voor het geheel, noch voor een ge
deelte, hetzij publiek, hetzij onder de hand, 
aan derden mogen vervreemden of in erf
pacht uitgeven, tenzij: a. de te vervreem
den grond ten genoegen van burgemeester 
en wethouders - blijkens een door deze af 
te geven verklaring - volledig is bebouwd, 
en b. de gestichte opstallen behoorlijk glas
en waterdicht zijn. 

2. Indien de koper echter aannemelijk · 
maakt, doch niet eerder dan een jaar na de 
dag van overdracht, dat het voor hem ten
gevolge van financiële moeilijkheden of van 
andere bijzondere omstandigheden - een 
en ander uitsluitend ter beoordeling van 
burgemeester en wethouders - noodzake
lijk is, h et door h em gekochte wederom 
van de hand te doen voordat voldaan is 
aan de hiervoor sub 1 gestelde eisen, zal hij 
bevoegd zijn het terrein geheel of gedeelte
lijk, doch in elk geval slechts in naar het 
oordeel van burgemeester en wethouders 
geschikte bouwterreinen, aan de gemeente 
te koop aan te bieden. Maakt de gemeente 
van dit aanbod gebruik, dan vergoedt zij 
hem een koopprijs, welke zal worden be
paald doór drie deskundigen, waarvan er 
twee onderscheidenlijk door de gemeente en 
door de koper worden benoemd, terwijl deze 
beiden zich en derde deskundige zullen toe
voegen. Is de benoeming van de deskundi
gen op deze wijze niet te bereiken, dan 
worden zij ten verzoeke van de meest ge
r ede partij benoemd door de kantonrechter 
t e T erborg. Maakt de gemeente van dit 
aanbod geen gebruik, dan is de koper tot 
vervreemding van h et bij deze gekochte be
voegd, met dien verstande evenwel, dat de 
opvolgende verkrijger tot naleving van a lle 
sub 1 tot en met 5 gegeven voorschriften 
gehouden zal zijn. 

3. Het t errein moet met inachtneming 
van de voorschriften, hiervoor sub la en b 
gegeven, bebouwd zijn binnen twee jaren 
na de · dag, waarop de voor de bouw ver
eiste goedkeuring ,van het College van al
gemene commissarissen voor de wederop
bouw of van door dit college daartoe ge
machtigde commissies of personen, welke 
binnen een nader door burgemeester en 
wethouders te stellen termijn moet wor
den aangevraagd, is verkregen, of - in
dien geen goedkeuring meer is vereist -
waarop de materialen voor de bouw t e ver
krijgen zijn. 

4. De gemeente heeft het recht ontbin
ding van deze overeenkomst te vorderen 
indien één der bovenbedoelde voorwaarden 
nie t wordt nageleefd. Indien de gemeente 
van dit recht gebruik maakt, zal aan de 
koper of diens rechtverkrijgende in plaats 
van de koopprijs worden uitbetaald een 
schadevergoeding, waarvan h et bedrag 
wordt vastgesteld op de wijze als hiervoor 
onder 2 aangegeven, met dien verstande 
evenwel, dat eventueel een opvolgende ver
kri.1ger het recht heeft een deskundige aan 
te wijzen, en de schadevergoeding in geen 
geval meer zal bedragen dan de koopprijs. 

fi. De koper of opvolgende verkrijger is 

verplicht bij gehele of gedeeltelijke ver
vreemding van het gekochte alle voormelde 
bedingen, alsmede dit beding, in de akte 
van vervreemding op te nemen en van elke 
vervreemding van h et gekochte binnen 
acht dagen daarna aan de gem eente kennis 
te geven met opgave van voornamen, naam 
en woonplaats van de verrkijger; voorts 
moeten alle voorm elde bedingen, a lsmede 
dit beding, door de vervreemder ten be
hoeve van de gemeente bij elke vervreem
ding worden aangenomen, t erwijl bij ver
zuim van één dezer voorschriften de ver
vreemder, die het verzuim gepleegd heeft, 
persoonlijk voor de nakoming van a l de ge
melde bedingen aansprakelijk blijft en ten 
behoeve van de gemeente beloopt een boete 
t en bedrage van vijftig procent van de door 
de gemeente genoten koopprijs. 

6. De kosten op de overdracht val)ende, 
daaronder begrepen de kosten van opme
ting van het terrein, van de taxatie, hier
voor sub 2, alinea 2, alsmede van de rege
ling der schadevergoeding, hiervoor sub 4, 
alinea 2, bedoeld, komen ten laste van de 
wederpartij der gemeente. 

7. Het verkochte gaat op de koper over 
zo groot als door de op h et terrein gestelde 
telkens is aangegeven, zonder waarborg 
aan zijde van verkoopster voor de juistheid 
der kadastrale aanduiding of opgegeven 
grootte, zullende verschil tussen de werke
lijke en de opgegeven g rootte tot generlei 
vordering aanleiding geven ; het verkochte 
gaat voorts op de koper over in de staat en 
toestand waarin het zich thans bevindt, met 
alle daaraan verbonden lusten en lasten , 
r echten en verplichtingen, h eersende en 
lijdende erfdienstbaarheden, in alle opzich
ten voetstoots. 

8. Verkoopster waarborgt de koper uit
sluitend haar bevoegdheid t ot h et ver
vreemden van het verkochte en h et niet be
staan van hypothecaire inscrijvingen daar
op. 

9. Het gekochte is dadelijk in genot en 
gebruik te aanvaarden, terwijl de kosten en 
belastingen, daarvan geh even wordende, 
vanaf 1 Januari aanstaande voor r ek ening 
van de koper zijn ; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij besluit van 4 Maart 1948, No. 76-II-7 
aan dit raadsbesluit hun goedlceuring h eb
ben onthouden, daarbij overwegende, dat 
het H oofd van het Prijzenbureau voor On
roerende Zaken in h et Ambtsgebied Doe
tinchem heeft medegedeeld, dat de hoogst 
toelaatbare prijs van de door J. H. Pik aan 
te kopen grond gesteld moet worden op f 4 
per ca.; dat in het licht dezer mededeling, 
de verkoopprijs ad f 2.75 per ca. in beginsel 
niet aannemelijk is, aangezien h et uiteraard 
de taak van het gemeentebestuur is, om 
bij vervreemding van gemeente-eigendom
men, de hoogste prijs te bedingen; dat in
tussen sommige omstandigheden het in h et 
gemeentebelang opportuun kunnen maken 
in bijzondere gevallen van deze grondregel 
af te wijken, doch dat het belang·, h etwelk 
de gemeente in casu zou h ebben bij ver-
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koop t egen een lagere, da n de h oogst toe
laatba r e prijs, niet is aangetoond, aange
zien de t e rzake, door h et gem eentebestuur 
in zijn laatstvermeld schrijven gegeven mo
tivering: ,,da t aan de industrie niet m eer 
lasten m oeten worden opgelegd, dan strikt 
noodzakelijk is", in haar algem eenheid ze
k er geen bewijs lev ert voor de wenselijk
heid van v erkoop t egen een zoveel lager e 
prijs, da n de volgens de Prijsbeh eersing toe
laatbare; dat voorts h et gem eentebestuur 
er zich weliswaar op beroept , da t èen ver
koopprijs ad f 2.75 per ca. , voldoende is om 
de kostprijs de r desbetreffende g ronden t e 
dekken, doch dat daartegenover a a ndacht 
dient t e worden geschonken aan de om
standigh eid, da t h et onderwerpelijk per ceel 
een onderdeel vormt van een complex in
dustriet erreinen , waarvoor nog talrijke w er
k en m oet en worden uitgevoerd, waarvan de 
g lobale k ost en geraamd zijn op f 578.500; 
waarb ij m et de in 1947 geldende prijzen 
van m a t erialen en w erklonen is r ek ening 
gehou den ; dat h et , bij de huidige onzek er e 
oms tandigh eden, geenszins vaststaat, da t 
uitvoering der bovenbedoelde werken voor 
de geraamde bedragen kan geschieden , zo
dat er voor de gem eente een aan zienlijk ri 
s ico v erbonden is aan h et vasts tellen va n 
een v erkoopprijs voor de onder werpelijke 
g rond op f 2.7 5 per ca., w elke gebaseerd is 
op bovenvermelde globale raming; dat uit 
de overgelegde stukken geenszins geblek en 
is, dat door h et gem eentebestuur, bij h et 
bepalen · van de v erkoopprijs op f 2.75 per 
ca., m et h et vor en vermelde risico- van prijs
stijg ing, in voldoende mate r ek ening is ge
houden ; da t dit risi co bovendien niet aan
vaard beh oeft t e worden , aangezien de 
hoogsttoelaatba r e prijs, zoa ls r eeds betoogd, 
door het Prijzenbureau op f 4 is gesteld, 
t egen welke prijs ook aa ng r en zende t er rei
n en aan dezelfde gegadig de zijn verkocht ; 
dat mitsdien moet worden geconcludeerd, 
dat h et belang der gem eente bij de onder
werpelijke verkoop, t eg en f 2.75 per ca., 
niet wordt gediend ; 

dat burgem eester en wethouders va n 
Doetinch em , daartoe gemachtigd door de 
raad dier gem eente, van dit besluit va n 
G edeputeerde Sta t en in beroep zijn .geko
m en , aan voer ende, da t h et verkochte per
ceelsgedeelte deel u itmaakt van een com
plex industriet erreinen , genaa md h et Ham
burgerbroek , h etwelk indertijd werd aange
kocht m et h et doel de vestiging van de in
dustrie in deze gem eente m ogelijk t e m a ken 
en de con centra tie van de r eeds in deze 
gem eente gev estigde industr ieën t e bevor
d er en ; dat de prijs van f 2.75 per ca deel 
uitmaakt van een sa m enstel van grondprij
zen (variër end van f 2.75- f 5.25 per ca) , 
opgesteld na een nauw k eurige calculatie 
aan de hand van de koopprijs door de ge
m eente en de r eeds bestede en nog t e be
steden kosten voor bouwrijpmaken als in
dustriet errein, waarbij een n ormale winst 
bijge rek end is t en einde eventuele nadelige 
v erschillen tussen geraamde en werkelijke 
prijs va n nog a a n t e leggen kunstwerken 

(wegen en gedeelte loswal langs de Oude
IJssel ) t e kunnen opva ngen; dat Gedepu
t eerde Sta t en n iettemin van m ening zijn, 
dat er een aa nzienlijk risico voor de ge
m eente verbonden is aan de vastgestelde 
verkoopprijs van f 2.75 per ca. ; da t naar 
de m ening va n burgem eester en wethou
der s dit ris ico niet bestaat , t en eers t e om 
da t de aanleg va n de wegen en de loswal , 
waarva n de k osten zijn gera amd op 
f 578.500 nog m oet geschieden; t en tweede 
omda t de hoogst t oelaatba re verkoopprijs 
niet dezelfde is als de h oogst mogelijke ver 
koopp rijs; dat d e eerste omstandigh eid bur
gem eester en wethouder s in s t a a t stelt bij 
g rot er v er schil tussen geraamde en werke
lijk e aanlegkosten , da n opgevangen kan 
worden door de ber elrnnde w ins t , door het 
aan br engen va n versoberingen h et nodige 
evenwicht tussen ontva n gsten en uitgaven 
t e he rstellen , althans t ot het kleins t m o
gelijke verschil t erug t e brengen ; dat 
voorts geblek en is, aat in industrieële krin
gen st eeds m eer r ek ening wordt geh ouden 
m et de hoogste der g rondprijzen en dat een 
v raag prijs gelijk a a n de hoogst toela atbare 
prijs de g r onden op h et Hamburgerbroek 
onverkoopbaar zou m a k en , h et geen moge 
blijken uit h et feit, da t in 1946 een aldaar 
gelegen stuk industriet errein, t er grootte 
va n ± 5 ha, h etwelk aan een r eeds g e
ves t igde industrie v oor uitbreiding der fa
briek w er d aangeboden , gedeeltelijk ( 2 ha) 
à f 2.50 en gedeeltelijk (3 ha) à f 4 per ca , 
door deze w erd g eweigerd, waa rdoor niet 
alleen de g r ond niet w erd verkocht, maar 
ook een belang rijke industriev estiging 
(-uitbreiding ) aan deze gem eente ontg ing; 
dat, h oewel dus de gemiddelde prijs van 
f 3.40 per ca t oen r eeds 15 % b eneden de 
thans genoemde hoogst toelaatba r e prïjs 
lag, de g rond onverkoopbaar bleek ; dat dit 
feit aanleiding is gew eest een nieuwe cal
culatie - waar op ook de hiervoor ge.n oem
de prijs van f 2.75 berust - van de kost
prijs op t e zetten , en een verdeling van de 
g rond t e m a k en naar de exploitatiemoge
lijkheid (al of geen spooraansluiting moge
lijk e.d.) en aan de hand daarvan verkoop
prijzen t e bepalen, welke variër en van 
Î 2.75 tot f 5. 25 per ca, al naar gelang van 
ligging en geschiktheid; da t uit h et voren
staa nde duidelijk blijkt, dat de bedongen 
v erkoopprijzen niet a lleen zijn gebaseerd 
op degelijke ber ek eningen maar voora l ook , 
da t de eis om de g r onden op h et H a mbur
gerbroek t e verkopen t egen de hoogst-toe
laatbare prijs of een prijs, welke bela ng rijk 
h oger lig t dan de tot heden door de ge
m eente gevraagde, bet ek ent, dat de g rond 
nagenoeg - zo niet geh eel - onverkoop
baar wordt ; dat de investeringen voor los
wal- en wegenaanleg niettemin nodig zul
len blijven, omda t r eeds versch eiden e t er
r einen (tegen de v erlaagde prijzen onder 
goedkeuring van Gedeputeerde Staten) 
w erden verkocht en industrieën werden op
gericht; dat bovendien de r entelast op de 
g r onden g roeit, zodat m et uitgestelde ve r
k oop de ka ns op een sluitende exploitatie 
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verminderd wordt in plaats van - hetgeen 
toch de bedoeling van Gedeputeerde Staten 
is - vergroot; dat weliswaar Gedeputeer
de Staten er op wijzen, dat aan dezelfde 
gegadigde reeds eerder een stukje aangren
zend industrieterrein is verkocht voor de 
prijs van f 4 per ca, doch dat dit feit niet 
a ls argument mag dienen, omdat de heer 
Pik, die oorlogsgetroffene is, ten tijde van 
de onderhandelingen over dit stukje grond 
de onmiddelijke beschiklcing over een t er
reintje m oest hebben - ongeacht de prijs 
- om zijn verwoeste zaak weer op gang te 
brengen, teneinde zijn debiet niet geheel 
te verliezen; dat de toen ove reengekomen 
prijs echter als een "wilde" prijs moet wor
den beschouwd, welk e zonder voorafgaande 
calculaties gesteld, daar de gegevens daar
voor ontbraken als gevolg van het ver
branden van het gem eentearchief; dat deze 
verkoop en de daarbij bedongen prijs der
halve niet als maatstaf kunnen worden ge. 
nom en voor de verkoopbaarheid van de 
grond tegen de hoogsttoelaatbare prijs; dat 
de opm erking van Gedeputeerde Staten, 
dat "het uiteraard de taak van h et ge
m eentebestuur is om bij vervreemding ,·an 
gem eente-eigendommen de hoogste prijs te 
bedingen" zeer aanvechtbaar is en zek er in 
de tegenwoordige tijd, waarin h et streven 
van de regering is gericht op algemene 
prijsverlaging; dat nu meer dan ooit h et 
gemeentelijk g rondbezit moet worden benut 
bij de bevordering van een goede prijsvor
ming: dat de opmerking, dat "overigens de 
raad der gemeente, en ook het college van 
burgem eester en wethouders op h et stand
punt staat, dat aan de industrie niet m eer 
lasten m oeten worden opgelegd dan gtrikt 
noodzakelijk is", niet betekent - zoals 
Gedeputeerde Staten haar h ebben opgevat 
- dat dit de motivering is van h et bepalen 
van een lagere prijs dan de hoogsttoelaat
bare, doch slechts een aanvullende verkla
ring van de gedachtengang van het ge
m eentebestuur; 

0. dat blijkens de stukken de door h et 
gemeentebestuur bedongen prijs van f 2.75 
per ca deel uitmaakt van een samenstel 
van prijzen voor het terreincomplex h et 
Hamburgerbroek, opgesteld na een nauw
keurige berekening op grond van de koop
prijs door de gemeente en de kosten voor 
het bou wrijp maken als industrie-terrein, 
waarbij een normale winst is bijberekend 
teneinde eventuele verschillen t ussen de ge. 
raamde en de werkelijke prijs van nog aan 
t e leggen kunstwerken te kunnen opvan
gen ; 

dat Gedeputeerde Staten van m ening zijn, 
dat h et bij de huidige onzekere omstandig
h eden geenszins vaststaat, dat uitvoering 
der evenvermelde werken voor de genoem
de bedragen kan geschieden, zodat voor de 
gemeente een aanzienlijk risico verbonden is 
aan h et baseren van de verkoopprijs op 
deze raming, weshalve door h et gemeente
bestuur een hogere prijs bedongen had 
moeten worden, temeer nu de hoogsttoe-

laatbare prijs aanmerkelijk hoger, namelijk 
op f 4 per ca gest eld moet worden; 

dat echter door Gedeputeerde Staten 
geenszins aannemelijk is gemaakt, dat 
aanleiding bestaat voor gegronde vrees, dat 
de evenbedoelde kosten aanmerk elijk boven 
de raming zullen stijgen; 

dat, nu de raming geschied is op basis van 
de medio 1947 geldende prijzen van materia
len en werklonen en door de gemeente bo
vendien een normale winst is bijberekend 
teneinde eventuele verschillen te kunnen 
opvangen, de bedongen prijs als reëel be
schou wd mag worden; 

dat deze prijs te meer aanvaardbaar _ge
acht moet worden, nu blijkens de stukken 
tengevolge van h et bedingen van een ho
ger e prijs voor in de nabijheid van het be
trokken perceel gelegen t erreinen een be
langrijke industrievestiging aan Doetin
chem ontging, welk feit voor het gem eent e
bestuur aanleiding is geweest tot het op
zett en van een nieuwe calculatie, waarop 
ook de bedongen prijs berust; 

dat onder deze omstandigheden Gedepu
t eerde Staten ten onrechte aan het raads
besluit de goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Gedeputeerde Staten van Gelder
la nd alsnog goedkeuring t e verlenen aan 
h et vorengenoemd besluit van de raad der 
gemeente Doetinchem van 9 October 1947. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

4 October 1948. U ITSPRAAK van h et 
Ambtenarengerecht 's-Gra venhage. 
(Algem. Rijksambtenarenreglement art. 
94). 

Het A.R.A.R. k ent niet als ontslag
grond de ontslagneming door de amb
t enaar. 

Ook al zou derhalve een ambtenaar 
ontslag hebben genomen, daardoor 
h eeft hij de hoedanig heid van ambte
naar niet kunnen verliezen. 

G., wonende te L" klager, 
tegen: 

de Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening, verweerder. 

H et Ambtenarengerecht, enz.; 
117 at de feiten betreft: 
0. dat de Centrale Raad van Beroe p t e 

Utrecht bij uitspraak • van 29 Juli 1947 de 
uitspraak van het Gerecht van 24 Maart '47 
in het twistgeding tussen G. a ls klager en 
het College van Curatoren der Landbouw
hogeschool - in feite h et College van H er
stel van de Landbouwhogeschool te Wage
ningen, a ls verweerder, heeft vernietigd in 
zoverr e _daarbij h et beroep, gericht tegen 

* Zie C. V. 1947, blz. 211. 
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weigering van uitbetaling van salaris over 
Januari 1946, niet-ontvankelijk is ver
klaard; het beroep te dien aanzien ontvan
kelijk heeft verklaard en de zaak met be
trekking tot dat punt ter verdere berech
ting naar het Gerecht heeft teruggewezen, 
zulks na bij die uitspraak o. m. te heb
ben overwogen, dat het Gerecht bij de ver
dere behandeling der zaak ten gronde, a ller
eerst zal dienen na te gaan,, welke admini
&tratief orgaan moet worden aangemerkt 
de uitbetaling van het salaris over Januari 
1946 te hebben geweigerd en dus in het ge
ding als verweerder moet worden be
schouwd; 

0. dat het Gerecht bij uitspraak van 20 
Maart 1948 heeft beslist, dat het geding 
wordt teruggebracht in de staat, waarin het 
zich bevond, toen de uitspraak van de Cen
trale Raad van Beroep van 29 Juli 1947 
werd toegezonden en heeft bepaald, dat de 
griffier van het Gerecht het klaagschrift, 
alsmede een afschrift van de uitspraak van 
de Centrale Raad van Beroep van 29 Juli 
1947 zal toezenden aan de Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening; 

0. dat de Minister van Landbouw, Visserij 
en Voedselvoorziening dLensvolgens opge
treden als verweerder in dit geding bij ge
machtigde een contra-memorie heeft inge
diend en daarbij heeft aangevoerd: 

"dat verweerder heeft kennis genomen 
van do uitspraak van Uw Gerecht dd. 20 
Maart 1948 ten verzoeke van G. te L. ge
wezen; dat verweerder · zich voor zijn ver
weer aansluit bij de contra-memoriën, in het 
onderhavige geding reeds door en namens 
Prof. Dr. E. van Slogteren en het College 
van Curatoren, de Rector Magnificus en het 
College van Herstel van de Landbouwhoge
school bij Uw Gerecht en bij de Centrale 
Raad van Beroep ingediend, waarvan de in
houd als ten deze geïnsereerd is te achten; 

dat verweerder daaraan nog wenst toe te -
voegen, dat naar zijn oordeel in de op en 
omstreeks 1 April 1945 bestaande bezet
tingsomstandigheden, die het verkeer tus
sen Lisse en 's -Gravenhage en Wageningen 
nagenoeg onmogelijk maakten, Prof. van 
Slogi:eren als directe superieur van klager 
gemachtigd en gerechtigd was te achten de 
toenmaals door klager gedane mededeling 
van ontslagneming in ontvangst te nemen 
en namens de Rector Magnificus, voorzo
veel nodig ook namens verweerder, te aan
vaarden en te bekrachtigen; 

Redenen, waarom verweerder concludeert 
tot niet -ontvankelijk-verklaring van klager 
in zijnP. vordering, voorzover thans nog aan
hangig, althans tot ontzegging van deze 
vordering, 

In rechte: 
0. · dat verweerder, voorzover de onder 

zijn ministerie ressorterende ambtenaren 
betreft, met de uitvoering van het Bezoldi
gingsbesluit Burgerlijke Rijksambtenaren 
1934 belast, verantwoordelijk is voor de uit
betaling van het salaris aan een ambtenaar 
als klager wiens bezoldiging was vastge
steld krachtens voormeld bezoldigingsbe-

sluit en mitsdien aangemerkt móet worden, 
de uitbetaling van diens salaris aan klager 
over Januari 1946 te hebben geweigerd; 

0. dat naar verweerders oordeel, die wei
gering terecht is geschied omdat klager al 
sinds lange tijd geen ambtenaar meer was, 
vermits klager in het voorjaar van 1945 
ontslag heeft genomen, waarvan de mede
deling door klagers directe superieur Prof. 
van Slogteren in ontvangst zou zijn geno
men; 

0. dat klager echter op het standpunt 
staat, dat hij niet is een ontslagen ambte
naar en ten onrechte door zijn directeur 
Prof. van Slogteren op 1 April 1945 is ge
schorst; 

0. dat derhalve in de eerste plaats moet 
worden beantwoord de vraag, of klager in 
de maand Januari 1946 nog was ambtenaar, 
als hoedanig hij bij besluit van 10 Maart 
1943, ingaande 1 Maart 1943 in vaste dienst 
is aangesteld; 

0. dat krachtens zijn aanstelling op kla
ger van toepassing is het Algemeen Rijks
ambtenarenreglement, hetwelk evenwel niet 
kent het verlies van de hoedanigheid van 
ambtenaar door ontslagneming; 

0. dat zelfs uit de artt. 93 en 94 van het 
AlgemeenRijksambtenarenreglement voort
vloeit dat een ontslagneming niet zonder 
meer toereikend is voor het verlies van de 
hoedanigheid van ambtenaar, vermits toch 
een ambtenaar zo hij wenst zijn dienst te 
beëindigen en de hoedanigheid van ambte
naar te verliezen, ontslag moet worden ver
leend door het daartoe bevoegde gezag, 
waartoe hij alsdan een verzoek ·moet indie
nen; 

0. dat derhalve, ook a l zou k lager ontslag 
hebben genomen, hetgeen hij kennelijk ont
kent, hij daardoor de hoedanigheid van 
ambtenaar niet heeft kunnen verliezen, ter
wijl ook niet is gebleken, dat hij deze op 
eniga andere wijze, zou hebben verloren; 

0. dat mede uit art. 14 van het Algemeen 
Rijksambtenarenreglement voortvloeit, dat 
een ambtenaar aanspraak heeft op de voor 
hem vastgestelde bezoldiging, bepalende 
toch het tweede lid van dit artikel, dat hij 
deze niet ontvangt over de tijd, gedurende 
welke hij in strijd met zijn verplichtingen 
opzettelijk nalaat zijn dienst te verrichten; 

0. dat dit laatste echter niet op klager van 
toepassing is, omdat hij - hoewel geen 
dienst meer hebbende verricht sinds 24 
Februari 1945 - zijn werk heeft verlaten 
overeenkomstig de wens van zijn directe 
chef Prof. van Slogteren, die, overtuigd van 
klagers schuld aan diefstal, hem daartoe 
noopte, terwijl daarna noch van deze, noch 
van verweerder een oproep tot werkhervat
ting is uitgegaan; 

0. dat klager evenmin aanspraak op be
zoldiging zou hebben, indien hij was ge
schorst met inhouding van bezoldiging, doch 
dat van een dergelijk besluit te zijnen aan
zien genomen, niets is gebleken, waaraan 
niet afdoet, dat klager zegt, dat hij is ge-
schorst; · 

0. dat deze schorsing toch zou moeten 
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zijn opgelegd door klagers directe chef, die 
echter zelf heeft geschreven: ,,Er is dus 
geen sprake van een "ontslag" of "schor
sing" van G. door mij, maar een eindiging 
van ,Je werkzaamheden door G. om aan een 
vervolging te ontkomen"; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat ver
weerders weigering om aan klager diens 
salaris uit te betalen strijdt met de toepasse
lijk algemeen verbindende voorschriften; 

Rech tdoende: 
Verklaart het beroep - voor zover ont

vankelijk verklaard door de Centrale Raad 
van Beroep - gegrond; 

Verklaart nietig de weigering van ver
weerder om aan klager diens salaris over 
de maand Januari 1946 uit te betalen; 

Verstaat dat verweerder aan klager dient 
te doen uitbetalen diens salaris over de 
maand Januari 1946. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A.B.) 

5 October 1948. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 art. 58, l e lid). 

Nieuwe organisatie van het dienst
vak? 

Ontslag wegens reorganisatie van 
een r eferendaris bij de ziekenhuizen is 
niet geoorloofd, hoewel een zekere re
organisatie heeft plaats gehad in de 
vorm van de aanstelling van een eco
nomisch directeur aan de gemeente
ziekenhuizen. Reorganisatie op zich 
zelf is echter niet voldoende, doch deze 
moet m et zich brengen een zodanige 
verandering in de werkzaamheden, dat 
de t ewerkstelling van de ambtenaren 
niet langer nodig of gewenst is. 

Hiervan in casu g·een sprake. 

L. ' t Hart, wonende te Rotterdam, klager, 
tegen: 

het College van B. en W. der gemeente Rot
terdam, verweerder. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten t >an het twistgeding: 

Post alia: 
I-n rechte: 
0 . dat ingevolge art. 76, tweede lid, aan

hef en onder e, van h et te dezen toe passe 
lijke ambtenarenreglement der gemeente 
Rotterdam een ambtenaar kan worden ont
slagen wegens vermindering of beëindiging 
der werkzaamheden, waarvoor de ambte
naar is aangesteld, of nieuwe organisatie 
van het dienstvak, waartoe hij behoort; 

0. dat in h et onderhavige geval geen 
sprake is van vermindering of beëindiging 
van klagers werkzaamheden, maar wel van 
een nieuwe organisatie van h et dienstvak, 
waartoe hij behoort, zijnde dat van de ge
meente-ziekenhuizen; 

0 . dat voor de Raad vaststaat, dat krach
tens een door de gemeenteraad van Rotter
dam op 21 Maart 1946 in beginsel goedge
keurd reorganisatievoorstel, bij dat dienst-

vak een reorganisatie is voorbereid en gro
tendeels ook uitgevoerd, welke ertoe heeft 
geleid, dat daarbij een economisch -directeur 
is aangesteld, aan wie tezamen met de ge
neesheren-directeur der gemeente-zieken
huizen de directie dier ziekenhuizen is opge
dragen; 

0. dat deze reorganisatie echter op zich
zelf niet voldoende is om het aan klager ge
geven ontslag te wettigen, doch hiertoe 
tevens als eis geldt, dat die reorganisatie 
met zich bracht een zodanige verandering 
in de bij h et dienstvak te verrich ten werk
zaamheden, dat klagers tewerkstelling al 
daar niet langer nodig of gewenst was; 

0. dat de Raad nu op grond van het te 
zijner terechtzitting verhandelde, inzonder
heid gelet op de verklaringen der getuigen 
Lems en Westra voornoemd, niet gebleken 
acht, dat zulk een verandering heeft plaats 
gehad, maar integendeel van oordeel is ge
worden, dat al is er een wijziging gekomen 
in de leiding van het dienstvak der gemeen
te-ziekenhuizen, dit geen, althans geen noe
menswaardige, verandering heeft gebracht 
in de werkzaamheden, ver rich t bij de ad
minisaratie dier ziekenhuizen, b ij welke ad
ministra tie klager in zijn functie van refe
rendaris bij de gemeente-ziekenhuizen 
werkzaam was; 

0. dat voorts weliswaar vaststaat, dat, 
nadat klager in 1945 in verband met zuive
ringsaangelegenheden voorlopig buiten 
functie was gesteld, zijn werk door andere 
ambtenaren is overgenomen, maar dit uiter
aard geen reorganisatie is als in voormelde 
reglementsbepaling bedoeld; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat he.t 
bestreden besluit - en daarmede het daar
bij gehandhaafde besluit - is genomen in 
strijd met het algemeen verbindend voor
schrift van art. 76 voormeld, weshalve die 
besluiten met toepassing van art. 47, eerste 
lid, der Ambtenarenwet 1929 nietig moeten 
worden verklaard; 

Rechtdoende: 
Verklaart het bestreden besluit, a lsmede 

het daarbij gehandhaafde besluit, n ietig. 
(A. B.) 

8 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 j 0

• 

artt. 87 en 101) . 
De omslagprem'ie van een molestver

zekering kan niet gerekend worden tot 
de uitgaven voor de voorzieningen, ge
noemd in art. 72, en is ook niet een 
gevolg van oorlogsschade in de zin van 
art. 87, zoals dat is vastgesteld bij d e 
wet van 25 Juni 1948 S. I 254, maar 
maakt deel uit van de a lgemene kosten 
van insta ndhouding, bedoeld in• art. 
101 j 0

• art. 55 sub c. 

Wij J ULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Nederlands Hervorm
de Ver eniging tot stichting· en instandhou
ding van scholen met de Bijbel te Wapen-
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veld, teg·en het besluit van Ged. Staten van 
Gelderland van 21 April 1948, No. 272-I-3, 
tot ongegrondverklaring van het beroep 
van de appellant t eg·en h et besluit van de 
raad der gemeente Heerde van 19 Decem
ber 1947, No. 12, waarbij de over eenkoms tig 
art. 72 der Lager-Onderwijswet 1920 g·e
vraagde medewerking, om d e benodigde gel
den uit de gemeentekas te ontvangen ter be
taling van de ongeveer f 1400 bedragende 
omslagpremie van de ten behoeve van h et 
gebouw zijner bijzondere school aan de 
Klapperdijk F 351 te Wapenveld, gesloten 
molestverzek ering , is geweigerd; 

De R aad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur , gehoord, advies van 
10 September 1948, No. 935; 

Op de voordracht van Onze Minist er van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 October 1948, No. 46464, Afdeling Lager 
Onderwijs ; 

0 . dat de raad der gemeente H eerde bij 
besluit van 19 December 1947, No. 12, de 
door h et schoolbestuur gevraagde m ede
werking h eeft geweigerd, overwegende dat 
h et schoolbestuur tijdens de oorlog op aan
drang van het gemeentebestuur het voor
beeld van dit bestuur heeft gevolg d en, 
evena ls de gemeente haar openbare scholen 
tegen molest verzekerde, zijn school ook 
tegen molest heeft verzekerd bij "Molest
Risico voor de gemeenten en andere pu
bliekrechtelijke lichamen" aangeslot en bij 
de Coöperatieve Vereniging "Centraal Be
heer" G.A. te Amsterdam; dat de polisvoor
waarden der bedoelde verzekering onder an
dere inhouden, dat in verband met de ma
teriële oorlogsschade een maximale oms lag 
kan worden geheven, welke t e11 hoogste 100 
m aal de per kalenderjaar verschuldigde 
voorschotpremie bedraagt; dat voormelde 
verzekeringsmaatschappij tot de voormelde 
maximale omslag zal overgaan, omdat de 
oorlogsschaden in ons land zo bijzonder 
g root zijn geweest; dat h et schoolbestuur 
niet in staat is deze buitengewone h effing 
uit de gewone exploitatievergoeding te be
talen, omdat h et beschikbaar gest elde be
drag per leerling ad f 10.51 daartoe geh eel 
ontoereikend is; dat het schoolbestuur van 
mening is, dat bedoelde buitengewone hef
fing de normale exploitatiekosten t e boven 
gaat en a ls een uitgaaf moet worden be
schouwd, d ie buiten de gewone exploitatie
vergoeding om voor vergoeding door de ge
m eente in aanmerking komt; dat het 
schoolbestuur niet verplicht was bedoelde 
verzel<ering aan te gaan, maar dit op aan
dran g der gemeente h eeft gedaan; dat de 
gemeente in eerste ins ta ntie het m eeste be
lang had bij de verzekering der school, om
dat, wanneer de school door oorlogsgeweld 
verwoest zou zijn, de gemeente toch de no
dige gelden weer beschikbaar moest stellen 
voor h erbouw; da t het schoolbestuur der
halve in fe ite de taak der gemeente, wat be 
treft die verzekering, heeft overgenomen; 
dat de gemeente, indien h et schoolbestuur 
niet op haar aandringen tot verzekering 
was overgegaan, ongetwijfeld zelf tot ver-

zekering van het betreffende schoolgebouw 
zou zijn overgegaan, hetgeen blijk t uit de 
verzekering door de gemeente van h et 
schoolgebouw der vereniging tot Stichting 
en Instandhouding van scholen met de Bij-

"bel t e ,vapenveld, welke ver enigin g geen 
gevolg h eeft gegeven aan h et verzoek der 
gemeente om haar schoolgebouw tegen oor
logsmolest t e verzekeren; da t h et daarom 
zeer onbillijk zou zijn, indien de bedoelde 
hoge omslagpremie uit de gewon e exploi
tatievergoeding betaald zou moeten wor
den, te meer, daar zij feitelijk ooi( a ls een 
uitgave kan worden beschouwd, ontstaan 
door de oorlogsomstandig h eden, en door het 
schoolbestuur dan ook wordt aangemerkt 
a ls "oorlogsschade"; dat de raad zich ge
h eel kan verenigen met de vorenstaande 
overwegingen en bereid is zijn medewerking 
te verlenen om voor de buitengewon e hef
fing· a ls bedoeld de gelden uit de gemeente 
kas beschi!(baar te stellen, maar dat de wet
t elijke bepalingen zich hiertegen verzetten; 
dat toch Ged. Staten van Gelderland bij 
s chrijven van 21 Mei 1947, N o. 97, aan bur
gem eest er en wethouders op hun verzoek 
om inlichtingen h ebben medegedeeld, dat 
t oepassing van art. 72 der L ager-Onder
wijswet 1920 niet mogelijk is, omdat h et hier 
niet gaat om het s tichten, uitbreiden, ver
bouwen of h et verander en der inrichting 
van schoolgebouwen, maar dat de bedoelde 
buitengewon e omslagpremie uit de gewon e 
exploitatievergoeding dient t e worden be
taa ld ; dat daarom niet tot inwilliging va n 
h et verzoek kan worden besloten, omdat bij 
inwillig ing van het verzoek de nor ma le 
eisen, aan h et geven van lager onderwijs te 
stellen, worden overschreden; 

dat, nadat h et schoolbestuu r van dit 
r aadsbesluit bij Ged. Sta ten van Gelderla nd 
in beroep was g·ekomen, deze bij hun besluit 
van 21 April 1948, No. 272-I- 3, het beroep 
ongegrond h ebben verklaard, daarbij over
wegende, dat ingevolge art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920 het bestuur ener bijzon
dere lagere school zich tot de gemeenteraad 
kan wenden met het verzoek om uit de ge
m eentekas de benodigde gelden beschikbaar 
te stellen voor het s tichten, het uitbreiden, 
h et verbouwen of het verander en der in 
richting van een schoolgebouw, h etgeen 
door de raad slechts wordt geweigerd, in
dien daarbij niet aan de wettelijke vereisten 
zou zijn voldaan; dat zich echter in casu 
geen der hier bedoelde gevall en voordoet; 
dat, hoewel een redelijke uitlegging van 
meerbedoeld art. 72 medebrengt, dat ook 
met betrekking tot kosten van 1rnrstel van 
aan een schoolgebouw toegebrachte oor
logs- of bezettingsschade aanspraak kan 
worden gemaakt op het ontvan gen van de 
daartoe benodigde gelden, hieruit niet mag 
worden afgeleid, da t langs deze weg even
eens de onderhavige uitgaaf zou kunnen 
worden bestreden , aangezien de maximum
omslagpremie niet dient voor h erst el van 
h et eigen gebouw, doch om de materiële 
oorlogsschade van andere verzekerden in 
den la nde t e dekken; 
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dat het schoolbestuur van dit besluit van 
Ged. Staten in beroep is gekomen, onder 
m eer aanvoer ende, dat het tijdens de oorlog 
op aandrang van het gemeent ebestuur het 
voorbeeld van dat bestuur heeft gevolgd en, 
evenals de gemeente haar openbare schol en 
t egen m olest verzekerde, zijn school ool< 
tegen molest heeft verzelcerd bij "Molest
Risico voor de gemeenten en andere pu
bliek r echtelijke lichamen", aangesloten b ij 
de Coöperatieve Vereniging "Centraal Be
h eer" G.A. te Amsterdam; dat de polisvoor
waarden der bedoelde verzekering onder 
a ndere inhouden, dat in verband met de 
materiële oorlogsschade een maximale om
slag kan worden geh even , welke t err hoog
ste 100 maal de per kalenderjaar verschul
digde voorschotpremie bedraagt; dat de 
voormelde verzekeringsmaatschappij tot de 
voormelde maximale omslag zal overgaan, 
omdat de oorlogsschaden in ons land zo bij 
zonder groot zijn geweest; dat h et school
bestuur niet in staat is deze buitengewone 
heffing uit de gewone exploitatievergoe
ding t e betalen, omdat het beschikbaar ge
stelde bedrag per leerling ad f 10.51 daartoe 
geheel ontoereikend is; dat het schoolbe
stuur van mening is, dat bedoelde buiten
gewone heffing de normale exploitatiek os
t en t e boven gaat en als een uitgaaf moet 
worden beschouwd, die buiten de gewone 
exploitatievergoeding om voor vergoed ing 
door de gem eente in aanmerking komt; dat 
het schoolbestuur niet verplicht was bedoel
de verzekering aan te gaan, maar dit op 
aandrang der gemeente beeft gedaan; dat 
de gemeente in eerste instantie het meeste 
belang h ad bij de verzekering der school, 
omdat, wanneer de school door oorlogsge
weld verwoest zou zijn, de gemeente toch 
de nodige gelden weer beschikbaar moest 
stellen voor h erbouw; dat h et schoolbestuur 
der ha lve in feite de taak der gem eente wat 
betreft die verzekering heeft overgenomen; 
dat de gemeente, indien het schoolbestuur 
niet op baar aandringen tot verzekering 
was overgegaan, ongetwijfeld zelf tot ver
zekering van h et betreffend schoolgebou w 
zou zijn overgegaan, hetgeen blijkt uit de 
verzekering door de gemeente van het 
schoolgebouw der Verenig ing tot Stichting 
en Instandhouding van Scholen met de Bij
bel te Wapenveld, welke vereniging gevol g 
gaf aan het verzoek der gemeent e om haar 
schoolgebouw tegen oorlogsmolest te ver
zekeren; dat het daarom zeer onbillijk zou 
zijn, indien de bedoelde hoge omslagpremie 
uit de gewone exploitatievergoeding betaald 
zou moeten worden, t e meer, daar zij fei
telijk ook a ls een uitgave kan worden be
schouwd, ontstaan door de oorlogsomstan 
dig h eden en door het schoolbestuur dan ook 
wordt aangemerkt als "oorlogsschade"; dat 
de gemeenteraad bij besluit van 19 Decem
ber 19 47 de aanvrage h eeft afgewezen uit 
overweging, dat het aangevraagde niet valt 
onder de omschrijving van art. 72 der La
ger-Onderwijswet 1920, hoewel de raad zich 
in zijn overwegingen geheel met de door het 
schoolbestuur gegeven motivering zijner 

aanvrage verenigde; dat hier derhalve 
sprake was van een afwijzing op één enkele 
formele grond; dat de hier in het geding 
zijnde uitgave naar haar aard niet geacht 
kan worden te behoren tot de gewone kos
ten van instandhouding der school, zodat 
de gemeentelijke exploita tiever goeding, be
doeld in art. 101 der L ager-Onderwijswet 
1920, niet beschouwd kan worden mede be
stemd te zijn tot dekking daarvan; dat trou
wens betaling dezer uitgave uit de bedoelde 
exploitatievergoeding niet a lleen de normale 
exploitatie der school in het gedrang zou 
brengen, doch bovendien op zichzelf reeds 
onmogelijk zou zijn, omdat deze vergoeding 
ber ekend wordt naar een bedrag va n f 10.5 1 
per leerling, en daardoor tot dekking van 
een zo groot bedrag volstrekt ontoereikend 
zou zijn; dat, gelijlc de gemeenteraad ook 
zelf erkent, het hier gaat om kosten, waar
mede in de eerste palats h et belang van de 
gemeente werd veilig gest eld en niet de be 
langen van de onderhavige school zelve; 
dat er mitsdien een redelijke gr ond bestaat 
voor de eis, dat deze 

0

kosten door de ge
meente aan het schoolbestuur worden ver
goed; dat h iervoor in verband met h et bo
venstaande nog s lechts één weg openstaat, 
namelijk die van toepassing van art. 72 en 
volgende der Lager-Onderwijswet 1920; dat 
weliswaar de vergoeding van de kosten ener 
molestrisicoverzekering, a ls hier in h et ge
ding, niet met zoveel woorden in bedoeld 
artikel is vermeld, doch dat deze uitgave 
n aar haar aard onmiddellijk verband houdt 
met een of meer der in art. 72 wel omschre
ven voorzieningen, welk verband dermate 
nauw is, dat het n aar de mening van h et 
schoolbestuur redelijk en toelaatbaar is de 
hier in het geding zijnde uitgave op te vat
ten als een wezenlijk bestanddeel van een 
der in art. 72 aangegeven voorzieningen, 
zij h et ook dat dit wezenlijk verband uit
s luitend bepaald is door de bijzonder e om
standigheden, welke uit de oorlog en de 
bezetting voortvloeien ; da t h et n aar de m e 
ning van het schoolbestuur, nu volgens de 
jurisprudentie van de Kroon het herstel van 
oorlogs- en bezettin gsschade va lt onder art. 
72 der Lager-Onderwijswet 1920, redelijk en 
logisch is, dat ook een m aatregel, welke ge
troffen werd t er bescherming tegen of ter 
opvangtng van oorlogs- en bezettingsscha
de, t e beschouwen is a ls t e behoren tot het 
complex van voorzieningen, welke in art . 72 
dier wet zijn beoogd; dat dan ook volgens 
deze opvatting de wet zich tegen de inwilli
ging van de onderhavige aanvrage niet ver
zet, t erwijl d ie inwillig ing door de r edelijk
h eid en billijkheid wordt geëis t , gelijk ook 
door de raad volmondig wordt toegegeven; 

0. dat met Ged. Staten moet worden ge
oordeeld, dat de omslagpremie va n een m o 
lestverzekering niet gerekend kan worden 
tot de uitgav en voor de voorzieningen, ge
noemd in art. 72 der Lager-Onderwijswet 
1920 ; 

dat de genoemde uitgave ook niet een ge
volg is va n oorlogsschade in de zin van a rt. 
87 der evenvermelde wet, zoals dit artikel 
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is vastgesteld bij de wet van 25 Juni 19•!8 
(Staatsblad No. I 254); 

dat de uitgaven wegens verzekering van 
schoolgebouwen deel uitmaken van de a lge
mene kosten van instandhouding, bedoeld 
in art. 101 der Lager-Onderwijswet 1920, j 0

• 

art. 55, sub c, der wet, zodat de appellant, 
indien in verband met de door hem te beta
len omslagpremie het gemiddeld bedrag van 
de kosten per leerling, bedoeld in het twee 
de lid van art. 101, ontoereikend moet wor
den geacht, krachtens art. l0lter verhoging 
van dat bedrag had kunnen verzoeken; 

dat de gemeenteraad dan ook t erecht 
heeft geweigerd de aanvraag in t e willigen 
en het daartegen ingestelde beroep door 
Ged. Staten eveneens terecht ongegrond is 
verklaard ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsteri 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

11 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Zuiveringsbesluit 1945 art. 2 j 0

• art. 
5). 

Appellant is op grond van de in het 
besluit vermelde feiten terecht met 
verval van rechten door de Minister 
ontslagen. Hieraan doet niet af, dat de 
gewraakte handelingen niet zijn ver
richt in de functie, waaruit appellant 
is ontsla gen, daar zijn opvatting, dat 
een zuiveringsmaatregel slechts kan 
worden genomen op grond van hande
lingen, verricht bij of in verband met 
de tak van ove rheidsdienst, waaruit 
ontslag wordt verleend, geen steun 
vindt in het Zuiveringsbesluit 1945 en 
integendeel hiermede in strijd is te 
achten. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door X te Y tegen de beslissing van Onze 
Minister van Economische Zaken van 16 
Jan. 1948, waarbij hij op grond van art. 2, 
le lid, van het Zuiveringsbesluit 1945 uit 
zijn ambt van adjunct-inspecteur bij het 
Centraal Distributiekantoor werd ontsla
gen; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
15 Sept. 1948, No. 394; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Economische Zaken van 5 Oct. 1948, No. 
08250, Afdeling W.J.A./O.B.; 

0. dat bij bovenvermelde beschikking in 
afwijking van het advies van de Commissie, 
bedoeld in art. 5, v ierde lid, van het Zuive
ringsbesluit 1945, voor zover betreft de da 
tum, gerekend met ingang van 1 Maart 
19 45 aan X in dienst van het Centraal Dis
tributiekantoor, ontslag is verleend, en is 
bepaald, dat alle rechten op dadelijk of uit
gesteld pensioen en alle andere rechten, 
welke genoemde persoon ~rachtens wette-

lijk voorschrift, of arbeidsovereenkomst zou 
kunnen doen gelden, alsmede alle rechten op 
pensioen en alle andere rechten, welke de 
nagelaten betrekkingen van die persoon 
krachtens wettelijk voorschrift kunnen 
doen gelden, vervallen; 

dat dit besluit steunt op de overwegin gen, 
dat de appellant tijdens de bezetting van 
Nederland medewerking heeft verleend aan 
het verzoek om door N.S.B.-functionarissen 
een onderzoek te doen instellen naar even 
tuele anti-Duitse en/of anti-nationaal,socia
listische gezindheid van personeel in over
heidsdienst en dat hij bovendien persoonlijk 
een schrijven heeft gericht aan de plaatse
lijke leider der N.S.B. met verzoek om ver
trouwelijlrn inlichtingen te mogen ontvan
gen over enige met name genoemde perso 
nen; dat de appellant voorts nauwer con
tact heeft gehad met leden der N.S.B. en 
Duitse instanties dan strict-ambtelijk nood
zakelijk was; dat, al moge de appellant ge
durende de winter van 1944/1945 verdien
stelijk werk hebben verricht op het gebied 
van de distributie van levensmiddelen, zulks 
toch niet wegneemt, dat hij op grond van de 
eerder vermelde feiten in ernstige mate is 
tekort geschoten in het betrachten van de 
juiste houding in verband met de bezetting 
en dat uit dien hoofde tot ontslag dient te 
worden overgegaan; dat er bovendien aan
leiding is om hem zijn financiële rechten te 
ontnemen; 

dat van dit besluit de appellant in beroep 
is gekomen, in hoofdzaak aanvoerende, dat 
hij met nadruk ontkent, dat hij tijdens de 
bezetting iets zou hebben gedaan, niet ge
daan of gelaten, dat terecht aanleiding zou 
kunnen geven tot het treffen van enige 
maatregel van zuivering tegen hem; dat 
naar zijn mening het treffen van een maat
regel van zuivering slechts mogelijk is op 
grond van handelingen, gepleegd bij of in 
verband met de tak van overheidsdienst, 
waaruit hij wordt gezuiverd, maar niet zijn 
gedragingen bij een tak van overheids
dienst, waarbij hij voordien werkzaam was, 
zodat, ook indien op zijn houding bij de 
Luchtbeschermingsdienst te Wassenaar in 
derdaad in politiek opzicht iets aan te mer
ken ware geweest, hij daarvoor nu niet uit 
de dienst van het Distributiekantoor kan 
worden ontslagen; dat intussen hij, appel
lant, a ls feit wenst te stellen, dat hem ten 
aanzien van het plaatsgrijpen van de feiten 
in kwestie geen verwijt kan worden ge
maakt; dat door de toenmalige N.S.B.-bur
gemeeste r van Wassenaar, de Blocq van 
Scheltinga, grote aandrang werd uitgeoe
fend op de leiding van de Luchtbescher
mingsdienst om een lijst te verschaffen van 
die leden van het personeel, welke als poli
tiek onbetrouwbaar - in de betekenis, die 
hij er aan hechtte - moesten worden aan
gemerkt, en dat toen door de leiding, die 
enerzijds niet durfde weigeren en anderzijds 
ook niet de namen van zulke onbetrouw
baren wilde noemen, besloten is, de namen. 
van alle personeelsleden te verstrekken, en 
de beoordeling over te laten aan de N.S.B.-
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instanties; dat deze lijst is samengesteld 
door een zekere Schroot, eveneens bij be
doelde dienst werkzaam, t erwijl de verzen
ding beeft plaats gevonden in opdracht van 
h et plaatsvervangend hoofd, de H eer Meijs, 
en de medewerking van· h em, appellant, ge
lijk ook uit de initialen op de desbetreffende 
stukken blijkt, zich beeft bepaald tot het 
typen van enige de verzending begeleidende 
briefjes, welke door de heer Meijs werden 
ged icteerd en getekend, behalve in één ge
val, waarin hij, appellant, namens het 
plaatsvervangend hoofd heeft geschreven 
en getek end; dat dE>ze lijst naderhand m et 
beoordeling is teruggekomen, doch dat hij 
die alstoen, zodra hij er de hand op kon 
leggen, on verwijld h eeft doorgegeven aan 
h et hoofd Ingenieur Dresselhuys, die de
zelve heeft 9pgeborgen, waarna zij nimmer 
meer t er sprake is gekomen; dat bij, appel
lant, derhalve in de totstandkoming der lijst 
geen aandeel heeft gehad, doch deze a ls 
écbappatoir - om erger te voorkom en -
is vervaardigd op last van de leiding en hij 
integendeel h eeft bewerkst elligd, dat de 
lijst te harer tijd in het vergeetboek geraak
te; dat aan hem voorts wordt verweten, :Jat 
hij bovend ien persoonlijk een schrijven 
h eeft gericht aan de plaatselijke leider der 
N.S.B. met ver zoek om vertrouwelijke in 
lichtingen te mogen ontvangen over enige 
m et n a m e genoemde personen, wordende 
hiermede waarschijnlijk de navolgende aan
gelegenheid bedoeld: dat tot zijn taak be
hoorde onder andere het bijhouden van een 
lijst van a lle sollicitanten, met aantek ening 
van hun leeftijd, vooropleiding en a lle an
dere gegevens, welke van belang waren om 
t e beoordelen , welke functie zij eventueel bij 
de luchtbescherming konden bekleden; dat, 
t oen er eens een vacature openviel, het 
plaatsvervangend hoofd aan hem verzocht 
een drieta l gegadigden uit de lijst voor te 
leggen; da t hij hiertegen een drietal perso
nen uitzocht, welke hem op grond van de 
bijgeschreven aantekeningen het meest g·e
schikt voor de vacante functie voorkwamen, 
doch overigens volkomen w illekeurig ge
kozen en h em persoonlijk geheel onbekend 
waren; dat juist hierom h et plaatsvervan
gend hoofd, welke een N .S.B.-er was, een 
nader e beoordeling wenste, en, om deze t e 
verkrijgen, hij, appellant, op verzoek van 
h et p laatsvervangend hoofd, naar de h eer 
Van Ba rneveld schreef; dat hij nog op
merkt, dat hij, behoudens het inschrijven 
van de sollicitanten, met dezen niets te ma
ken had, en met name de aanstelling en het 
ontslag van personeel geheel buiten hem 
om plaats vonden door h et hoofd of plaats
vervangend hoofd, en hij ook feitelijk daar 
op generlei invloed u itoefende of zelfs maar 
kon uitoefen en ; dat tenslotte aan h em 
wordt v erweten, dat hij nauwer contact 
h eeft gehad m et leden der N.S.B. en Duitse 
instanties dan strict-ambtelijk noodzakelijk 
was; da t dit veeleer een qualificatie is dan 
een t enlaste -legging van een bepaald feit, 
doch dat hij m et nadruk ontkent, da t hij 
aanleiding zou hebben gegeven tot dit ver-

wijt, h ebbende hij integendeel zich aan ieder 
contact met Duitsers of N.S.B.-ers altijd 
zoveel mogelijk onttrokken; dat er dan ook 
geen sprake van is, dat hij in ernstige mate 
zou zijn tekortgeschoten in h et betrachten 
van de juiste houding in verband m et de 
bezetting en er dientengevolge ook geen 
aanleiding bestaat om hem te onts laan of 
een andere maatregel van zuivering tegen 
h em te treffen en evenmin om hem zijn 
financiële rechten te ontnemen; da t hij zich 
gedurende de geh ele periode der bezetting 
a ls goed ederlander h eeft gedragen, al 
moge hij wellicht hier of daar in m enselijke 
feilbaarheid een fout hebbe n begaan; da t 
hij gedurende zijn werkzaamheden bij de 
luchtbescherming de aanneming van N.S. 
B.-personeel placht te saboteren door de 
sollicitaties van K.S.B.-ers niet of eerst na
dat de vacature vervuld was, door te gev en; 
dat de na de bevrijding t egen h e m inge 
brachte klach ten dan ook hun grond v in
den in een van zekere zijde t egen h em ge
voerde actie; 

0. dat blijkens de over gelegde stukken de 
appellant in de eerste plaats omstreeks Sep
t ember 1942 in zijn hoedanig heid van ad
ministrateur bij de Luchtbeschermings
dienst te Wassenaar heeft medegewerkt, zij 
h et da n ook a ls onder geschikte, aan het 
verzende n van naamlijsten aan .S.B.-ers 
m et het verzoek de op deze lijst voorkomen
de personen te onderwerpen a an een onder
zoek omtrent hun eventuele anti-Duitse en 
anti-nationaal-socia listische gezindheid en 
dat hij, in dezelfde kwaliteit, aan de plaat
selijke leider der N.S.B. een vertrouwelijk 
briefje heeft verzonden, inhoudende het 
verzoek hem op te geven, hoe een drieta l 
met name genoemde person en bekend 
staan; dat hem vervolgens euvel moet wor
den geduid, dat hij niet h eeft geschroomd 
een onvaderlandslievende en verraderlijke 
brief, voor R a uter bestemd, t e ontwerpen 
en voor verzending ger eed t e h ebben; 

dat tenslotte is komen vast te staan, dat 
de appellant, zonder dat dit in het belang 
der N ederlandse zaak dan wel in verba nd 
met zijn functie noodzakelijk was, meer 
dan eens vrijwillig contact m et Duitsers en 
Duitse instanties heeft onderhouden en da t 
hij met behulp van een Duitse relatie ge
tracht heeft een betrekking te krijg·en bij 
de geheel voor de Duitse oorlogvoerin g 
werkende onderneming Aviolanda; 

dat op gron d van het voorgaande moet 
worden geoordeeld, dat de appellant in ern
stige mate is tekort geschoten in h et be
trachten van de juiste houding in verband 
met de bezetting en dat Onze Minis t er hem 
deswege t erecht ontslag h eeft verleend m et 
verval van rechten; 

dat hieraan niet afdoet, dat de voormelde 
handelingen niet zijn verricht in de functie, 
waaruit de appellant is ontslagen, daar de 
opvatting van de appellant, dat een zuive 
ringsmaatregel slechts kan worden geno
men op g rond van ha ndelingen, die ver
richt zijn bij of in verband m et de tak van 
overh eidsdienst, waaruit ontslag wordt ver-
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leend, geen enkele steun vindt in h et Zui
veringsbesluit 1945 en integendeel hiermede 
in strijd is t e achten; 

da t mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien h et Zuiveringsbesluit 1945; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep on gegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Economische Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

-1 '1! October 1948 . K ONI NKL IJK BESLUIT. 
(Lager Onder w.wet 1920 art. 55qua t er) . 

H et hoge bedrag van de exploita tie
kosten der on derha vige o. 1. school is 

-n iet zozeer h et gevolg van h et fe it , dat 
een bet r ek k elijk gering aantal leerlin
gen over twee loka len verdeeld is, zo
a ls de Minister had ov er wogen, a ls wel 
van de n oodzak elijkheid een groot aan
tal reparaties t e v erri chten en ver 
n ieuwingen a an het s choolgebouw aan 
t e bren g·en , welke een a anzienlijke uit
gave v ergen en die t e la ng zijn uitge
s teld. Zulks is n iet t e beschou wen a ls 
een bijzonder e omstandig h eid, a ls be
doeld in art. 55quater. 

Wij JULIANA, en z. ; 
Beschiklrnnde op het beroep , ingesteld 

·door het bestuur der v er enig ing tot Stich
ting en Instandhouding va n scholen m et de 
Bijbel te Rijnsburg, t eg en de beschikking 
van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en W etenschappen van 5 Mei 1948, No. 
36.696, Afd. L . 0., h oudende toepass ing van 
art. 55quater der Lager-Onderwijswet 1920 
t en aanzien van de enige openbare lager e 
s chool in de gem eente Rijnsburg over h et 
jaa r 1949 ; 

D e Raad va n State, Afdeling voor de 
Geschillen va n B estuur, gehoórd, advies 
cvan 6 October 1948, No. 933; 

Op de voordracht va n Onze Minister va n 
Onderwijs, Kunsten en W et enscha ppen 
van 23 Oct ober 1948, No. 48.100, Afdeling 
Lager Onderwijs ; 

0 . dat Onze Minister va n Onderwijs, 
Kuns ten en W etenschappen bij zijn even
v erm elde beschikking h eeft bepaald, dat 
t en aanzien van h et openbaar lager onder
wijs in de gem eente Rijnsburg voor h et 
jaar 1949 h et bepaalde in art. 55bis der 
Lager-Onderwijswet 1920 buiten t oepa ssing 
·zal blijven, daarbij overwegende, da t blij 
·k ens de stukken de in art. 55bis, eers t e lid , 
der Lager-Onderwijswet 1920 bedoelde kos 
t en voor deze s chool voor h et jaar 1949 op 
een hoger bedrag dan f 50 per leerling zijn 
geraamd; dat dit bedrag t en gev olge van de 
bijzonder e omstandigheden , waarin de 
s ch ool verkeert, t e weten h et over 2 loka 
len verdeelde, betrekkelijk gering aantal 
leerlingen ( 37) , geacht m oet worden aan
zienlijk af t e w ijken van een r edelijk ex
ploitatiecijfer; 

da t h et bestuur der v erenig ing tot Stich
ting en Instandhouding van s cholen m et 

L. 1948 

de Bijbel t e Rijnsburg van deze beschik
king in ber oep is gekomen, aanvoer ende, 
dat h et aan h et bestuur uit de m otivering 
van h et raa dsbesluit geblek en is, da t de 
raad der gem eente van oordeel is, dat het 
gebou w der openbare lager e school enige 
r estau ratie m oet onder gaan; da t h et aan 
h et bestuur geblek en is, dat h et gebouw 
inderdaad in desola t e toestand v erkeert; 
dat naar h et oordeel van h et bestuur h et 
gera k en in die toes tand t e wijten is aan 
on voldoend onderhoud van h et gebouw ; 
da t h et Bestuur zelf een school m oet ex
ploiteren, die b ijna 60 jaar oud is en waar
aan de ta nd des tijds ook gedu cht knaagt ; 
da t de toegelrnnde exploitatievergoedingen 
over -de jaren 1937- 1948 (fll ,37 ; f 11,94; 
f 10; f 11 ,73; f 11,8 3 f 11,50 f 12, 60; f 11,67; 
f 12.28; f 12.28 ; f 16 en f 17, toch niet uit
zonderlijk h oog zijn t e noem en ; dat h et, 
naar h et oordeel van h et bestuur, niet aan
g aa t de exploitatieuitgaven va n de openb. 
lagere sch ool gedurende een aantal jaren 
door veronachtzaming der verzorg ing be
la ngrijk t e drukken, en dan in een bepaald 
jaar de daardoor onts tane schade in t e 
halen, zonder daarva n t en beh oeve van 
h et bijzonder e onderwijs, in dit geval h et 
oude schoolgebouw van h em , appellant, de 
norma le consequ enties t e aanvaarden; 

0. da t de openbare lagere s chool in de 
gem eente Rijnsburg niet g ea cht kan wor
den in bijzondere omstandigh eden t e v er
k er en a ls bedoeld in a rtikel 55qUater der 
Lager-Onderwijswet 1920 ; 

dat immers uit de stukken blijkt dat h et 
hoge bedrag va n de exploitatiekosten van 
deze sch ool voor h et ja ar 1949 niet zozeer 
h et gevolg is va n het feit, dat een betrek
k elijk gering aantal leerlingen over twee 
lokalen verdeeld is, a ls wel van de n ood
zak elijkheid een g r oot aantal r epa ra ties t e 
v errichten en vernieuwingen aan h et 
schoolgebouw aan t e brengen, w elke een 
a anzienlijke uitga ve v ergen ; 

dat zulks niet a ls een b ijzonder e om s tan
digh eid als bovenbedoeld kan worden be
schouwd, aangezien zodanige werkzaam
h eden aan ieder schoolgebou w nu eenmaal 
periodiek m oeten plaat s h ebben en in dit 
geval deze werkzaamheden , zoals door de 
burgem eester va n de gem eente Rijnsburg 
in de openba r e vergadering van de Afde
ling van de Raad van State, voor de Ge
schillen va n Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, erkend is, me
de h et gevolg zijn van de oms tandigh eid, 
dat in de voora fgaande jaren onderhouds
werkzaamheden ten beh oeve van de school 
zijn uitgesteld, zoda t de omvang van de 
thans n oodzak elijke r epara ties en ver
nieuwingen, zo niet in v erwaarlozing van 
h et gebouw, da n toch in het betrachten 
van een zeer g rote zuinigheid zijn oorzaak 
vindt, h etwelk m ede t en g evolge h eeft ge
had, dat h et a ppeller ende schoolbestuur 
minder uitgek eerd h eeft gekregen; 

dat de bestreden beschikking mitsdien 
niet beh oort t e worden g ehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
20 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van h et besluit van 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 5 Mei 1948, No. 36.696, 
Afdeling L.O., op h et verzoek van de raad 
der gemeente Rijnsburg, om toepassing van 
artikel 55 quater der Lager-Onderwijswet 
1920, ten aanzien van de enige openbare 
lagere school aldaar over het jaar 1949, a ls 
nog afwijzend t e beschikken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

12 October 1948. UITSPRAAK van den 
Centralen Raad van Beroep. (Ambte
narenwet 1929 artt. 6 en 24). 

Ook door overwegingen en beschou
wingen, welke deel uitmaken van een 
besluit zonder in het dictum ervan ver
werkt te zijn, kon een ambtenaar r echt
streeks in zijn belang zijn getroffen. 
De ambtenarenrechter is dan bevoegd 
van desbetreffende bezwaren k ennis te 
n em en. 

Eerste Uitvoeringsbesluit der Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946. 

Als bevoegd gezag, in de zin van het 
2e lid, moet worden beschouwd, h et ge
zag·, dat bevoegd is op het m oment, dat 
het h erzieningsbesluit wordt genomen. 

D e bevoegdheid t e beoordelen, of een 
bevordering al dan niet zou hebben 
plaats gevonde n is een discretionnaire. 
De ambtenarenrechter mag dus niet 
beoordelen, of dat oordeel juist is. 

L., wonende te A., eiser in hoger beroep, 
t ege n: 

het College van B. en W. der gemeente W., 
gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
Post alia: 
In rechte: 

0. dat bij die uitspraak het door eiser 
(toenmaals klager) in eerste aanleg inge
stelde be roep gedeeltelijk niet-ontvankelijl, 
is verklaard en wel enerzijds inzoverre dit 
niet is gericht tegen besluiten of maatre
gelen, welke genoemd zijn in h et dictum 
van h et aangevallen besluit, doch a lleen 
tegen overweginge n en beschouwingen, . 
welke geen feitelijke gevolgen voor eiser 
met zich brengen, en anderzijds voorzover 
zijn vorderingen eerst bij de mondelinge 
behandeling te berde zijn gebracht en niet 
in het klaagschrift; 

0. dienaangaande, dat de ambtenaar ook 
door overwegingen en beschouwingen, 
welke deel uitmaken van een besluit zonder 
in het dictum ervan te zijn verwerkt, recht
streeks in zijn belang kan zijn getr offen, 
en de ambtenarenrechter daarom bevoegd 
is van bezwaren daartegen kennis te ne
m en, ook al behoeft dit niet altijd te leiden 
tot een beslissing ter zake in h et dictum 
der uitspraak, maar die bezwaren veelal 
- zoals ook hier zal geschieden - kunnen 

worden afgedaan in de overwegingen daar
van; 

dat de Raad de in de aangevallen uit
spraak opgenomen niet-ontvankelijk-ver
klaring daarom in hoofdzaak t en onrechte 
gewezen acht, en daar ook overigens niet 
overneemt; 

Post alia: 
0 . hieromtrent, dat eiser bij besluit. van 
B. en W. van W. van 18 Juni 1941 te re
k enen m et ingang van 19 Maart 1941 eer
vol is ontslagen a ls commies t er secretarie 
dier gemeente en dit ontslag in feite is 
gegrond op zijn veroordeling tot een ge
vangenisstraf van 2 jaren en 9 maanden 
ter zake van het verspreiden van voor de 
Duitse weermacht beledigende geschriften; 

dat h et ontslag dus in feite is verleend 
op een in de bezetting gelegen g rond, zo
dat h et vatbaar was voor h erziening krach
t ens art. 4 (1) B der Wet r echtsherstel 
overheidspersoneel 1946 (hierna te noe
m en: de Wet) ; waartoe het bestreden be
sluit dan ook t er echt strekt; 

dat hierbij echter opmerking verdient. 
dat in dat besluit ten onrechte is vermeld, 
dat eiser "door eigen schuld" buiten staat 
was zijn werkzaamheden te verrichten; 

0. dat eiser (die inmiddels bij besluit van 
17 Jan. 1946 m et ingang van 18 Jan. 1946 
is benoemd tot hoofdcommies ter secretarie 
van W.) bij h et bestreden besluit m et in
gang van 12 Nov. l 945 wederom is aange
steld in de betrekking van commies ter 
secretarie, maar hij van m ening is, dat de 
wederaanstelling had dienen te geschieden 
in de betrekking van hoofdcommies, om
dat hij, ware hij niet ontslagen geweest, in 
het najaar van 1941 in deze functie zou 
zijn benoemd ter vervulling van een toen 
ontstane vacature; 

dat eisers mening evenwel in strijd is 
m et art. 4 (1) B onder a der W et, waar 
uitdrukkelijk is voorgeschreven, dat de 
wederindienstneming plaats h eeft in de 
zelfde of in een overeenkomstige betrek
king, zodat, nu eiser was ontslagen als 
commies, wederindienstneming in de an
dere en niet-overeenkomstige betrekking 
van hoofdcommies niet mocht worden ge
vorderd met een beroep op de W et, terwijl 
er ook overigens geen algemeen verbin
dend voorsch.rift bestaat op grond waarvan 
eiser op een benoeming in deze functie 
aanspraak had; 

Post alia: 
0. dat krachtens art. 4 (1) B onder c der 

Wet de h erziening van h et ontslag verder 
leidt tot toekenning van een schadeloos
stelling ten bedrage van de geldswaarde 
der op geld waardeerbare voordelen, welke 
de betrokkene in het tijdvak tussen de dag 
van ingang van het ontslag en de dag van 
ingang der wederindienstneming zou hPb
ben genoten, indien hij niet tijdens de he
zetting ware ontslagen; en 

dat krachtens art. 6 (2) van h et Eerste 
U itvoeringsbesluit der Wet (Staatsblad H 
110) bij de berekening der schadeloosstel
ling geen rekening wordt gehouden met 
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mogelijke bevordering of verandering van 
betrekking, welke naar het oordeel van het 
tot die bevordering of nieuwe benoeming 
bevoegde gezag niet zou hebben plaats ge
had; 

0. dat het tot de bevordering of nieuwe 
benoeming te dezen bevoegde gezag is het 
college van B. en W. van W. en dit col
lege van oordeel is, dat eiser in bedoeld 
tijdvak niet zou zijn bevorderd of benoemd 
tot hoofdcommies ter secretarie, zodat het 
bestreden besluit evenmin met een alge
meen verbindend voorschrift strijdig is, 
voorzover de schadeloosstelling aan eiser 
is berekend op de grondslag van een be
zoldiging als commies; 

dat de Raad hierbij buiten beschouwing 
moet laten of dat oordeel juist is, aange
zien het hier betreft een discretionnaire 
bevoegdheid van het College van B. en W.; 

dat bovendien als onjuist moet worden 
verworpen eisers stelling, dat het tot oor
delen bevoegde gezag zou zijn het in het 
naj:yi.r van 1941 tijdens de vervulling van 
eerdervermelde vacature bevoegde gezag, 
vermits voornoemd art. 6 kennelijk het oog 
heeft op het gezag, bevoegd ten tijde dat 
het besluit tot rechtsherstel wordt geno
men; 

Rech tdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

behalve voorzover het beroep daarbij niet
ontvankelijk is verklaard. 

Vernietigt die uitspraak in zoverre. 
(A.B.) 

13 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Besluit 10 Oct. 1945 S. F 221 art. 1). 

De in het besluit vermelde feiten, 
hoewel afkeuringswaardig op zichzelf, 
behoeven niet tot ontslag van appel
lant te leiden, te minder nu is komen 
vast te staan, dat appellant voor het 
overige een juiste houding heeft aan
genomen. De onjuiste gedragingen zijn 
meer het gevolg geweest van angstige 
voorzichtigheid dan van een niet
vaderlandslievende gezindheid, welke 
voorzichtigheid echter geen ernstige 
foutieve daden tengevolge heeft gehad. 
Aan appellant is derhalve ten onrechte 
ontslag· verleend op grond van art. 1 
sub b. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door C. Kooij te Langbroek, tegen de be
schikking van de Minister van Binnenland
se Zaken van 24 Augustus 1946, No. Z. 7511, 
afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Zui
vering, waarbij hem met toepassing van het 
Koninklijk Besluit van 10 October 1945, 
(Staatsblad No. F 221) ontslag is verleend 
uit zijn functies van secretaris, ambtenaar 
voor de werklozenzorg en ambtenaar van 
de burgerlijke stand der gemeente Lang
broelc; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 

14 Januari 1948 No. 1719 (1947) en 23 Juni 
1948, o. 1719 (1947)/164; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 6 October 1948, 
afdeling Binnenlands Bestuur, bureau Zui
vering, No. UZ 16045; 

O. dat, nadat de Commissie van Advies, 
bedoeld in het 4e lid van art. 5 van het Zui
veringsbesluit 1945 in overweging had ge
geven in dit geval ontslag te verlenen als 
bedoeld in art. 1, sub b, van het Koninklijk 
Besluit van 10 October 1945 (Staatsblad No. 
F 221) zonder toekenning van een wacht
geld, de Minister van Binnenlandse Zaken 
bij zijn voormelde beslissing overeenkom
stig het advies van vorengenoemde Com
missie met ingang van 24 Augustus 1946 
aan C. Kooij, secretaris, ambtenaar voor de 
werklozenzorg en ambtenaar van de bur
gerlijke stand der gemeente Langbroek, ont
slag heeft verleend, als bedoeld in art. 1, 
sub b, van het Koninklijk Besluit van 10 
October 1945 (Staatsblad No. F 221), ter
wijl de Minister bij dezelfde beslissing te
vens aan de ontslagene een wachtgeld heeft 
toegekend op de voet van het bepaalde in 
art. 3, tweede lid, van het Koninklijk Be
sluit van 10 October 1945 (Staatsblad No. 
F 221); 

dat van de mogelijkheid tot het instellen 
van beroep inzake dit besluit aan C. Kooij 
bij schrijven van 11 Augustus 1947 door de 
Minister van Binnenlandse Zaken mede
deling is gedaan; 

dat van de betreffende beslissing C. Kooij 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat 
hem uit een schrijven van de Minister van 
Binnenlandse Zaken van 11 Augustus 1947 
nader is gebleken, dat de tegen hem uitge
vaardigde maatregel is genomen in afwij
king van het advies bedoeld in art. 5, lid 4, 
van het Zuiveringsbesluit 1945; dat hij van 
deze omstandigheid te voren niet op de 
hoogte was gesteld of geweest is en hij aan
nemende dat van het hem gegeven ontslag 
thans alsnog beroep openstaat op grond van 
het bepaalde in art. 2, lid 1, van het Ko
ninklijk Besluit van 10 October 1945 
(Staatsblad No. F 221), j 0

• art. 9 van het 
Zuiveringsbesluit 1945, van deze bevoegd
heid intijds gebruik maakt, er van over
tuigd zijnde, dat zijn houding in de bezet
tingstijd een ontslag uit zijn functies niet 
rechtvaardigt; dat hij de juiste inhoud van 
de tegen hem ingebrachte beschuldigingen 
niet kent, daar hij nimmer in de gelegenheid 
is gesteld de op deze zaak betrekking heb
bende stukken te raadplegen, terwijl de in
houd daarvan hem ook niet ter kennis is 
gebracht ter gelegenheid van zijn verhoor 
door de Commissie van Advies, bedoeld in 
art. 5 van het Zuiveringsbesluit 1945; dat 
hij ook de gronden niet kent, waarop de 
Minister van Binnenlandse Zaken zijn ont
s lagbesluit heeft doen steunen; dat hem 
mitsdien niet wel mogelijk is reeds thans 
eventuele beschuldigingen te weerleggen 
en zich daartegen behoorlijk te verdedigen; 
dat zijn streven gedurende zijn 28-jarige 
ambtsvervulling er steeds op gericht is ge-
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weest, de belangen der gemeente en hare 
inwoners met getrouwheid, ijver en nauw
gezetheid te dienen; dat onder de uiterste 
moeilijke en steeds wisselende omstandig
heden tijdens de bezetting door hem in de 
uitoefening van zijn functies mogelijk ooi< 
achteraf te betreuren fouten zijn gemaakt, 
doch dat hij met nadruk stelling moet ne
men teg·en de aan zijn ontslag blijkbaar ten 
grondslag liggende conclusie, a ls zoude hij, 
over het geheel beschouwd, te kort zijn ge
schoten in het betrachten van de juiste 
houding tijdens en in verband met de be
zetting; dat hij voornemens is zijn beroep 
nader te motiveren en zich nader te verde
digen, zodra hij in de gelegenheid zal zijn 
gest eld de betreffende stukken te raadple
gen of te doen raadplegen en kennis te 
nemen van de gronden waarop het ontslag
besluit steunt; 

0. ten aanzien van de ontvankelijkheid 
van de appellant in zijn beroep; dat uit de 
overgelegde stukken is gebleken, dat de 
betrokkene eerst op 12 Augustus 1947 heeft 
vernomen van de Minister van Binnenland
se Zaken, dat de bestreden beslissing was 
genomen in afwijking van het desbetreffen
de advies van de Commissie, bedoeld in art. 
5, lid 4, van het Zuiveringsbesluit 1945, zo
dat het beroep tegen deze beslissing, dat op 
2 September 1947 ter bestemder plaatse is 
ingekomen, geacht kan worden tijdig te zijn 
ingesteld; 

dat de appellant dan ook in zijn beroep 
kan worden ontvangen; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak: 
dat is komen vast te staan, dat de ap

pellant gedurende de bezetting lid is ge
weest van het Nederlands Arbeidsfront, oij
dragen heeft gegeven aan de ederlandse 
Volksdienst en geabonneerd is geweest op 
de Deutsche Zeitung; 

dat het lidmaatschap van de appellant 
van het Nederlands Arbeidsfront weliswaar 
zonder zijn medewerking tot stand is geko
men, doch dat de mogelijkheid voor de ap
pellant bestaan heeft dit lidmaatschap te 
beëindigen en hij dit niet heeft gedaan; 

dat verder, al moge het geven van bij
dragen door de appellant aan de eder
landse Volksdienst op grond van voorzich
tigheidsoverwegingen zijn geschied, hij 
hierdoor onnoàig een onjuist voorbeeld 
heeft gegeven; 

dat, wat betreft de Deutsche Zeitung, 
aannemelijk is gemaakt, dat de appellant 
niet uit eigen beweging een abonnement 
genomen heeft, doch volstaan heeft met de 
aangeboden quitantie voor het abonne
mentsgeld te voldoen, nadat de bedoelde 
courant gedurende enige tijd hem onge
vraagd was toegezonden; 

dat deze feiten, hoewel afkeuringswaar
dig op zichzelf, niet tot ontslag van de ap
pellant behoeven te leiden, te minder nu is 
komen vast te staan, mede op grond van 
het medegedeelde in de openbare vergade
ring van de Afdeling van de Raad van 
State, voor de Geschillen van Bestuur, dat 

de appellant voor het overige een juiste 
houding heeft aangenomen ; 

dat hij in het bijzonder op krachtige wijze 
hulp heeft verleend aan geëvacueerden met 
veronachtzaming van de voorschriften, 
door de bezetter dienaangaande gegeven; 

dat dan ook aangenomen moet worden, 
dat de voornoemde onjuiste gedragingen 
meer het gevolg zijn geweest van angstige 
voorzichtigheid, dan van een niet-vader
landslievende gezindheid van de appellant, 
welke voorzichtigheid echter geen ernstige 
foutieve daden tengevolge heeft gehad ; 
· dat op deze gronden geoordeeld moet wor
den, dat aan de appellant ten onrechte op 
grond van het bepaalde in art. 1, sub b, van 
het Koninklijk Besluit van 10 October 1945 
(Staatsblad No. F 221) ontslag is verleend; 

Gezien voornoemd besluit; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de bestreden beslissing van de Minister 

van Binnenlandse Zaken van 24 Augustus 
1946, o. Z 7511, afdeling Binnenlands Be
stuur, bureau Zuivering, te vernietigen. 

Onze Minister van Binnenlandse Za ken 
is belast enz. 

(A.B.) 

18 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. l0lter). 

De uitgaven voor aanschaffing van 
een nieuwe verwarmingsketel in Nov. 
1946 zijn voor het grootste gedeelte in 
1947 g edaan . Een redelijke toepassing 
van de desbetreffende wetsbepalingen 
laat in dit geval toe, deze kosten mede 
te rekenen bij de uitgaven, welke voor 
1947 uit de vergoeding ex art. 101 be
hoorden te worden bestreden. Deze 
kosten in aanmerking genomen, moet 
worden geoordeeld, dat het voor 1947 
in de gemee nte geldend gemiddeld be
drag van de kosten per leerling, als be
doeld in art. 101 2e lid voor de redelijke 
behoeften van de school ontoer eikend 
is, zodat er termen bestaan voor toe
passing van art. 101 ter. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der vereniging "Maria
school" te Weert (L), tegen de beschikking 
van Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen van 10 October 1947, No. 
32.996, Afdeling L.O., waarbij afwijzend is 
beschikt op het verzoek van de appellant om 
overeenkomstig art. l0lter, eerste lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, ten behoeve van 
zijn bijzondere lagere scholen aan de van 
Berloschool No. 3 en o. 5 aldaar, de ver
goeding, bedoeld in art. 101 der wet, over 
het jaar 1947, op een hoger bedrag per leer
ling vast te stellen; 

De R aad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 September 1948, No. 971; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
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8 October 1948, No. 46.958, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de genoemde beschikking steunt 
op de overweging, dat h et schoolbestuur 
een verhog ing van de vergoeding vraagt in 
verband met de kos t en van een vernieuwing 
van d~ ketel va n de verwarmingsinst a llatie 
der scholen, voorzover dezP te zijnen last e 
zijn gebleven (± f 2500); dat op die grond 
ech ter geen termen bestaan voor toepassing 
van art. l0lter der Lager-Onderwijswet 
1920, aan gezien blijkens de stukken de ver
vanging reeds in 1946 h eeft plaatsgevon
den en derha lve de kosten daarvan bij de 
vaststelling van de vergoeding voor 1947 
buiten beschouwing moeten blijven; 

dat het schoolbestuur in beroep aanvoert, 
dat de aanschaffing van een nieuwe ver
warmingsketel in November 1946 een drin
gende noodzakelijkheid was, om te voor
komen, dat de school zou moeten worden 
gesloten; dat de helft der aanschaffings 
kosten t e zijnen laste bleven en dat het be 
drag daarvan - f 2498.04 - onmogelijk uit 
de gewone vergoedin g volgens art. 101 k a n 
wordert bestreden; dat de ketel in 1946 ge
deeltelijk werd betaald, maar dat h et groot
ste deel der kosten eerst in 1947 is voldaan; 
dat het bestuur daarom m eent, da t , uit dit 
oogpunt gezien, er termen zouden bestaan 
om de h elft der aanschaffingskosten bij de 
vaststelling der vergoeding volgens art. 101 
voor 1947 in beschouwing te doen nemen; 
dat h et bestuur zich in grote fina nciële 
moeilijkheden bevindt, omdat het door de 
tijdsomsta ndig heden buitengewoon grote 
uitgaven heeft gehad ook op h et gebied van 
h et onderwijs; 

0. ten aan zien van de ontvankelijkheid 
van de appellant in zijn beroep; 

dat h et bestreden besluit van Onze Mi
nister op 10 October 1947 aan de appellant 
is verzonden, zodat de beroepstermijn, ge
g und bij art. l0lter : 3e lid, der Lager-On
derwijswet 1920, eindigde op Zondag 9 No
vember 1947 ; 

dat uit de s tukken blijkt, dat het beroep
schrift op Maandag 10 November 1947 des 
morgens te 6 uur uit W eert aan Ons is toe 
gezonden, zoda t het geacht kan worden h et 
postkantoor te 's-Gravenhage deze zelfde 
dag te hebben bereikt ; 

dat onder deze omstandigheden termen 
aanwezig zijn, de appellant in. zijn beroep 
te ontvangen; 

0. t en aan zien van de hoofdzaak: 
dat uit de overgelegde stukken blijkt, dat 

de uitgav e n v oor h e t aan schaffen van een 
nieuwe verwarmingsk et el in November 
1946 voor het g rootste gedeelte in 1947 zijn 
gedaan ; 

da t op grond van de terzake ingewonnen 
a mbtsbericht en moet worden geoordeeld, 
dat een redelijke toepassing van de desbe
treffende wetsbepalingen in een geval als 
h et onderhavige toelaat, deze kosten m ede 
t e rekenen bij de uitgaven, welke voor 1947 
uit de vergoeding, bedoeld in a rt. 101. der 
L ager-Onderwijswet 1920, behoorden te 
worden bestreden; 

dat, de evenbedoelde kosten in aanmer
king genomen, m et de Onderwijsraad moet 
worden geoordeeld, da t h et voor h et jaar 
1947 in de gemeente Weert geldende gemid
deld bedrag van de lwsten per leerling, als 
bedoeld in h et tweede lid van a rt. 101 der 
Lager-Onderwijswet 1920, zijnde f 12"50, 
voor de redelijke behoeften van de betrok
k en school ontoereikend is ; 

dat, gelet op de eerder genoemde ambts
berichten, t ermen aanwezig zijn h et bedrag 
der vergoeding, bedoeld in art. 101 der wet, 
voor deze school over h et jaar 1947 te ver
hogen tot f 15.15 per leerling ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen, de vergoeding, 
bedoeld in art. 101 der Lager-Onderwijswet 
1920,' over het jaar 1947 vast t e stellen op 
f 15.15 per leerling. 

Onz.~ Minister van Onderwijs, Kunsten 
en W etenschappen is belast enz. 

( A .B.) 

13 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. l0lter 
j 0

• a rt. 55bis) . 
D e omstandigh eid, dat de klassen der 

bijzondere u.l.o. school in twee (ge
meente)-gebouwen zijn ondergebracht, 
h eeft niet tot gevolg, dat h et school
bestuur hogere exploitatie-uitgaven 
heeft t e doen , daar deze kosten voor 
r ekening der g·emeente zijn. 

Ook de omstandigheid, dat het be 
drag voor aanscha ffing van leermid
delen t e laag zou zijn, daar alle leer
middelen door oorlogsgeweld verloren 
waren gegaan, kan geen aa nleiding ge
ven tot toepassing van art. l0lter , daar 
h et schoolbestuur ingevolge art. 72 
m edewerking had kunnen vragen tot 
verdere aanschaffing van leermiddelen 
ter vervanging van de door oorlogsge
weld v erlor en gegane. 

Indien h et sch oolbestuur h et door 
h et gem eentebestuur vastgesteld be
drag in h et algemeen voor een d er ge
lijke school ontoereikend achtte, had 
krachtens art. 55bis v erhogin g van dit 
bedrag kunnen worden gevraagd. 

Wij J ULIANA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door de raad der gem eente Rotterdam te
gen · d e beschikking van de Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
1 November 1947, No. 38.826, Afdeling L .O., 
waarbij, m et toepassing van artikel l0lter 
der Lager-Onderwijswet 1920, voor de van 
het bestuur der V er eniging tot stichting 
en instandhouding van scholen voor gere
formeerd m eer uitgebreid lager onderwijs 
te Rotterdam-Centrum uitgaande school 
voor uitgebreid lager onderwijs, gevestigd 
in de gebouwen aan de 2e Pijnackerstraat 
13 en Hoevestraat 13 aldaar, de vergoe-
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ding bedoeld in artikel 101 dier wet, over 
het jaar 1947 is vastgesteld op f 29.50 per 
leerling; 

De Raad van State, A.fdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 17 September 1946, No. 967; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 October 1918, No. 47.070, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de genoemde beschikking steunt 
op de overwegingen, dat de klassen der 
bovengenoemde school, voorheen gevestigd 
Zomerhofstraat 83, tengevolge van oorlogs
omstandigheden zijn ondergebracht in twee 
gebouwen ; dat het gemiddeld aantal leer
lingen per klasse in één dier gebouwen 17 
bedraag t; dat door deze omstandigh eden 
de vergoeding, als bedoeld in artikel 101, 
tweede lid, der Lager-Onderwijswet 1920, 
welke voor 1947 door de raad der gemeen
te Rotterdam is bepaald op f 27.50 per leer
ling, ontoereikend moet worden geacht voor 
de redelijke behoefte dezer school; dat ech
ter de navolgende posten van de door h et 
bestuur overgelegde begroting bij de toe
passing van artikel l0lter der Lager-On
derwijswet 1920 buiten beschouwing dienen 
t e blijven; diploma schoolraad, lokaalhuur 
vergaderingen, drukwerken en onvoorziene 
uitgaven totaal groot f 220; dat ook zonder 
deze posten de raming voor andere uitga
ven t er verzekering van de goede gang 
van h et onderwijs hoog genoeg is te ach
t en; dat tekorten over voorafgaande jaren 
niet tot toepassing van artikel l0lter der 
wet kunnen leiden ; dat derhalve m et een 
verhoging der vergoeding van f 27.50 tot 
f 29.50 per leerling moet kunnen worden 
volstaan; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
de omstandigheid, dat de klassen der be
doelde school zijn ondergebracht in twee 
gebouwen, geenszins tot gevolg h eeft, dat 
h et schoolbestuur hogere exploitatieuitga
ven h eeft te doen; dat de bedoelde twee 
gebouwen, in casu die aan de 2e Pijnacker
straat No. 13, en de Hoevestraat o. 13, in 
elk waarvan de betreffende school twee lo
kalen in gebruik heeft, gemeentelijke 
schoolgebouwen zijn; dat in verband hier
m ede de kosten van de instandhouding en 
van de geringe en dagelijkse reparatiën, 
die van h et onderhoud van het meubilair. 
zomede de kosten van de verlichting, het 
waterverbruik en de brandverzekering van 
alle vier lokalen, en, voorzover de beide 
lokalen aan de Hoevestraat No. 13 betreft, 
bovendien de kosten van de verwarming en 
h et schoonhouden voor rekening van de 
gemeente blijven; dat mitsdien de gem een
t e op het beschikbaargestelde bedrag per 
leerling, hetwelk tot grondslag van de ver
goeding strekt, aftrek toepast ter zake van 
de kosten per leerling van elk der genoem
de onderdelen, zodat het schoolbestuur voor 
deze onderdelen weliswaar geen vergoeding 
ontvangt, maar daarvoor ook generlei uit
gaaf h eeft te doen; dat in verband hier-

mede de omstandigheid, dat het gemiddeld 
aantal leerlingen per klasse in een der ge
bouwen, namelijk dat aan de 2e Pijnacker
straat 13, 17 bedraagt, niet ter zake doet, 
aangezien deze omstandigh eid niet tot ge
volg kan hebben, dat h et schoolbestuur 
voor onevenredig hoge exploitatieuitgaven 
zal komen te staan; dat de raad niettemin 
m eent te moeten opmerken, dat een klasse
bezetting van 17 leerlingen of minder bij 
een school voor uitgebreid lager onderwijs, 
zelfs in een grote gemeente als Rotterdam, 
herhaaldelijk voorkomt, terwijl h et gemid
delde van het totaal aantal leerlingen der 
betreffende school over 1947 97 2/3 be
draagt, of meer dan 24 leerlingen per klas
se; dat de gemeenteraad voorts is geble
ken, dat h et betreffende schoolbestuur 
meent niet voldoende t e h ebben aan het 
bedrag, dat het voor aanschaffing van leer
middelen ontvangt, aangezien alle leermid
delen door oorlogsgeweld verloren waren 
gegaan en het schoolbestuur in December 
1941 slechts een cr ediet voor aanschaffing 
van h et allernodigste heeft ontvangen; dat 
ook deze omstandigh eid geen aanleiding kan 
geven artikel l0lter der wet toe t e passen, 
aangezien, het schoolbestuur ingevolge arti 
k el 72 der Lager-Onderwijswet 1920 de me
dewerking van de gemeenteraad kan vra
gen tot verdere aanschaffing van leermid
delen, ter vervanging van die, welke door 
oorlogsomstandigheden verloren zijn ge
gaan; dat de raad op g r ond van het bo
venstaande van oordeel is, dat de betref
fende school niet in bijzondere omstandig
h eden verkeert, a ls bedoeld in artikel 101-
ter der Lager-Onderwijswet 1920; dat de 
gemeenteraad tenslotte nog m eent te moe
ten opmerken. dat het ingevolge artikel 
55bis der bovengenoemde wet voor 1947 be
schikbaar i;estelde bedrag per leerling voor 
h et uitgebreid lager onderwijs, hetwelk 
oorspronkelijk was berekend op f 32.38, op 
aandrang van Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland is vastgesteld op f 27.50; dat 
het schoolbestuur, indien het dit bedrag 
niet toereikend had geoordeeld voor de re
delijke behoeften van een school voor uit
gebreid lager onderwijs, krachtens artikel 
55bis, derde lid der Lager-Onderwijswet 
1920 aan Gedeputeerde Staten om verho
g ing had kunnen vragen; dat h et school
bestuur van deze gelegenheid geen gebruik 
gemaakt heeft; 

0. dat uit de stukken is gebleken, dat de 
omstandig heid, dat de klassen van de be
trokken school zijn ondergebracht in twee 
gebouwen, niet tot gevolg h eeft, dat h et 
schoolbestuur hogere exploitatieuitgaven 
heeft te doen; 

dat immers de kosten van de instand
houding en van de geringe en dagelijkse 
reparaties, die van het onderhoud van h et 
meubilair, alsmede de kosten van de ver
lichting, het waterverbruik en de brand
verzekering van de vier lokalen in het ge
bouw aan de 2e Pijnack erstraat en, voor
zover de beide lokalen in h et gebouw aan 
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de Hoevestraat betreft, bovendien de kos
ten van de verwarming en het schoonhou
den voor rekening van de g·emeente zijn; 

dat het gemeentebestuur voor deze kos
ten op het ingevolge artikel 101 der Lager
Onderwijswet 1920 vastgestelde bedrag per 
leerling eenzelfde korting toepast als ten 
aanzien van de andere bijzondere scholen, 
die van gemeentelijke gebouwen gebruik 
maken; 

dat niet is gebleken van bijzondere om
standigheden, die een stijging van de ove
rige exploitatiekosten ten gevolge gehad 
zouden kunnen hebben; 

dat ook de omstandigheid, dat het bedrag 
voor aanschaffing van leermiddelen te Jaag 
zou zijn, aangezien alle leermiddelen door 
oorlogsgeweld verloren gegaan waren, geen 
aanleiding kan geven tot het toepassen 
van artikel 101 der Lager-Onderwijswet 
1920, aangezien het schoolbestuur ingevol
ge artikel 72 der wet de medewerking van 
de gemeenteraad had kunnen vragen tot 
verdere aanschaffing van leermiddelen ter 
vervanging van de door oorlogsgeweld ver
loren gegane; 

dat, indien het schoolbestuur het door 
het gemeentebestuur vastgestelde bedrag 
in het algemeen voor een in normale om
standigheden verkerende school voor uitgP.
breid lager onderwijs te Rotterdam ontoe
reikend achtte, krachtens het derde lid van 
artikel 55bis der Lager-Onderwijswet 1920 
verhoging van dit bedrag had kunnen wor
den gevraagd; 

dat dan ook geoordeeld moet worden, dat 
er geen grond bestaat voor de betrokken 
school een hoger bedrag per leerling be
schikbaar te stellen dan het door de ge
meenteraad vastgestelde bedrag en der
halve de bestreden beschikking van Onze 
Minister niet in stand kan blijven; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Onze Minister van Onderwijs, 
Kunsten en Wetenschappen van 1 Novem
ber 1947, No. 38.826, Afdeling L.O., alsnog 
op het door bovengenoemd schoolbestuur 
gedane verzoek afwijzend te beschikken. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

15 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

De gemeente B ., a lwaar patiënte in 
het 1:)evolkingsregister was ingeschre
ven, moet worden aangemerkt als 
woonplaats in de zin van art. 39 . Noch 
door het voor korte tijd elders logeren, 
noch door latere opneming in een zie
kenhuis in een derde gemeente is de 
band met de gemeente B. verbroken. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige Me
juffrouw J. M. Zuure; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 September 1948, No. 602; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 8 October 1948, 
No. 2542, Afdeling Maatschappelijke Zorg I 
(Bureau Algemene en Juridische Zaken) ; 

0. dat Mejuffrouw J . M. Zuure, geboren 
20 Maart 1916, gedurende ongeveer 6 jaar 
als verpleegster werkzaam was bij het 
Groene Kruis te Weert tot November 1946, 
toen zij zonder voorkennis van haar werk
gever van haar werk wegbleef, naar haar te 
Bussum gevestigde moeder vertrok en na 
verloop van 14 dagen telefonisch aan deze 
werkgever mededeelde, dat zij nog enige 
weken weg zou blijven, waarna haar door 
het bestuur van het Groene Kruis wegens 
verbreking van het dienstverband ontslag 
werd verleend; dat, nadat deze patiënte op 
23 December 1946 in het bevolking·sregister 
van Bussum was ingeschreven, zij met in
gang van 1 Januari 1947 een betrekking als 
verpleegster aannam in het rusthuis "Huize 
Guido" te Maarn, a lwaar aan de directrice 
dezer inrichting haar vreemde gedrag op
viel en waar Mejuffrouw Zuure reeds op 10 
Februari 1947 met goedvinden van haar 
werkgeefster de dienstbetrekking beëindig
de, aangezien haar geestestoestand haar 
niet langer toeliet haar werkzaamheden te 
verrichten; dat deze patiënte vervolgens nog 
enige tijd onderdak vond te Bussum bij 
haar moeder en daarna in dezelfde gemeen
te in het huis, waar een als huishoudster 
werkzame ongehuwde zuster woonde, waar
na haar broeder J. J . M. -Zuure te Doen
rade, gemeente Oirsbeek, die haar van be
gin Maart 1947 af onderdak V'lrschafte, de 
patiënte op 21 Maart 1947 voor zijn rekening 
deed opnemen in het ziekenhuis te Heerlen, 
vanwaar zij op 3 April 1947, nadat te haren 
aanzien de machtiging, bedoeld in het le 
lid van art. 39 der Armenwet, een dag tevo
ren was verkregen, naar de inrichting 
.,Coudewater" te Rosmalen werd overge
bracht; 

dat over de betaling van de kosten van 
overbrenging naar de betreffende inrich
ting en van de verpleging a ldaar van deze 
patiënte geschil is ontstaan tussen de ge
meenten Heerlen, Oirsbeek en Bussum, en 
dat, nadat aan Ged. Staten van de provincie 
Limburg was gebleken, dat dit niet in der 
minne kon worden bijgelegd, de zaak ter 
kennis is gebracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken; 

dat het gemeentebestuur van Heerlen in 
dit verband aanvoert, dat weliswaar de be
middeling van het gemeentebestuur van 
Heerlen is verleend bij het totstandkomen 
van de overbrenging naar de inrichting 
"Coudewater" van deze patiënte, doch dat 
dit geen enkele reden oplevert voor de ver
onderstelling, dat er voor de betreffende 
gemeente enige verdere wettelijke verplich
ting in verband met deze zaak zou bestaan; 
dat immers de.patiënte nimmer woonplaats 
te Heerlen beeft geh:i,d, daar zij in de ge
meente slechts tengevolge van haar verple-
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ging in h et ziekenhuis aldaar h eeft ver
toefd; 

dat het gemeentebestuur van Oirsbeek in 
hoofdzaa.k naar voren brengt, dat Me juf
frouw Zuure nimmer het voornemen heeft 
gehad haa r hoofdve rblijf in de gemeente 
Oirsbeek t e vestigen en dat zij slechts voor 
een vluchtig bezoek aan haar familie in die 
gemeente is gekomen; 

dat de Direct eur van de gemeentelijke 
dienst voor Socia le Zaken t e Bussum in 
hoofdzaak aanvoert, dat, toen h em op 2 
April 1947 gevraagd werd door h et gemeen
tebestuur van Heerlen, welke psychiatri
sche inrichting naar zijn oordeel het meest 
in aanmerlüng !{wam voor de opneming 
van deze patiënte, hij bij zijn antwoord uit
drukkelijk voorbehoud h eeft gemaakt, met 
betrekking tot de aansprakelijkheid t en 
deze van de gemeente Bussum; dat de lijf
goederen van de patiënte deels door haar 
zelf zijn m edegenome n, toen zij begin Maart 
1947 bij haar broeder te Oirsbeek intrelc 
nam, deels later door andere personen n aar 
dat adres zijn opgezonden; dat de patiënte 
verder weliswaar op 23 D ecember 1946 in 
het bevolkingsregister van Bussum is in
geschreven, doch vervolgens de band m et 
deze gemeente h eeft verbroken door zich 
als in\vonend verpleegst er in Maarn te ves
tige n, terwijl zij na die tijd een zwervend 
leven heeft geleid; 

0 . dat door h et verbreken van h et dienst
verband met het rusthuis "Huize Guido" op 
10 Februari 1947 de band met de gemeente 
Maarn door de patiënte werd verbroken; 

da t de patiënte, op dat tijdstip terugke
rende naa r Bussum, geacht kan worden 
a ldaar haar hoofdverblijf w eder te hebben 
gevestigd; 

dat op grond van nadere, op verzoek va n 
de Afdeling va n de Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur inge wonne n inlich
tingen moet worden aangenomen, dat h et 
daarna volgende verblijr van de patiënte 
ten huize van haar broeder in de gemeente 
Oirsbeek slechts het karakter droeg van 
een voor korte tijd logeren, zodat zij niet 
geacht kan worden door haar vertrek naar 
de gemeente Oirsbeek aldaar haa r hoofd 
verblijf te hebben gevestigd en de band met 
de gemeente Bussum te h ebben verbroken; 

dat haar opneming als patiënte in het 
ziekenhuis te Heerle n van 21 Maart 1947 
tot 3 April 1947 er voorts niet toe kan lei
den, de gemeente H eerlen als haar woon
plaa ts te beschouwen; 

dat derha lve in verband m et een en ander 
moet word en geoordeeld, dat ten tijde van 
de aanvraag van de r echterlijke machtiging 
de gemeente Bussum a ls woonplaats van 
de patiënte diende te worden aangemerkt 
voor de toepassing van art. 39 der Armen
wet; 

Gezien deze wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Bussum aan t e wijzen als de 

woonplaats van de armlastige kra nkzinnige 
Mejuffrouw J . M. Zuure, voor de toepassing 
van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

15 October 1948 . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

H oewel de inschrijving in het bevol
kingsregister der gemeente R ., waar 
patiënt tevoren m et zijn gezin verbleef , 
eerst heeft plaats gevonden na zijn op
n eming in een inrichting, m oet worden 
geoordeeld dat die gemeente zijn woon
plaats was in de zin van art. 39, aan
gezien van enig voornemen om zich 
elders te vestigen niet is gebleken en 
integendeel vaststaat dat hij, ook a l 
werkte hij elders, zijn verlofdagen bij 
zijn gezin , dat t e R. gehuisvest bleef, 
doorbracht en hij dan ook tijdens zulk 
een verlof in een inrichting is opge
nomen. 

Wij JULIANA , enz. ; 
Beslissende het geschil over de woon 

plaats van de armlastige krankzinnige L. 
W. Lievaart ; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 September 1948, No. 1021; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 8 October 1948 
No. 5593, Afaeling Maatschappelijke Zorg I 
(bureau Algemene en Juridische Zaken); 

0 . dat L . W. Lievaart, geboren 17 April 
1907 t e Vlaardinger-Ambacht, omstreeks 
16 Juni 1946, na een verblijf van ongeveer 
twee maande n in een volkslogement te Arn
h e m, deze gemeente h eeft verlaten, en zich 
m et zijn echtgenote naar Rotterdam beeft 
begeven, a lwaar hij eerst op 12 November 
1946 in het bevolkingsregister werd inge
schreven; dat, terwijl zijn gezin t e Rotter
dam verbl-3;3f, Lievaart zijn werkzaamheden 
buiten deze gemeente uitoefende; dat hij 
onder andere enige tijd werkzaam was a ls 
waker bij een firma te Westkapelle; dat hij 
op 15 October 194 6 werd opgenomen in de 
sana toriuma fdeling van de Willem Arntsz 
Stichting t e Den Dolder, voor welke opne
ming op dez6lfde datum een deskundige
verklaring, a ls- bedoeld in art. 39. 4e lid der 
Armenwet werd afgegeven; dat Lievaart 
op 4 Januari 1947 uit de inrichting werd 
ontslagen, en zijn intrek nam bij zijn 
schoonou<lers, wonende Enschotstraat 12 te 
Rotterdam; 

dat over de betaling van de kosten va n 
transport en verpleging van de patiënt in 
evenvermelde inrichting geschil is ont
staan; 

da t burgemeester en wethouders van 
Arnhem ntn m ening zijn, dat er voor h en 
geen aanleiding kan zijn, de kosten voor 
rekening van hun gemeente te n emen, daar 
Lievaart oms treeks 16 Juni 1946 met zijn 
echtgenote Arnhem heeft verlaten en sinds
dien niet m eer is t eruggekeerd, zodat op 
het tijdstip van de opn eming in de Wille m 
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Arntsz Hoeve geen enkele band tussen Lie
vaart en de gemeente Arnhem bestond; 

dat burgemeester en wethouders van Rot
terdam evenmin bereid zijn de kosten van 
transport en verpleging voor rekening van 
hun gemeente te nemen, aanvoerende, dat 
gebleken is, dat L. W. Lievaart een zwer
vend leven leidt; dat hij weliswaar, gedu
rende de vier maanden, welke aan zijn op
neming in de Willem Arntsz Stichting voor
afgingen, in Rotterdam heeft vertoefd, doch 
dat hij zijn werkzaamheden buiten die ge
meente uitoefende; dat hij onder andere 
enige tijd als waker bij de firma Proper te 
,vestkapelle werkzaam was; dat hij boven
dien, volgens de mededeling van zijn echt
genote, niet het voornemen had zich voor
goed te Rotterdam te . vestigen, hetgeen ook 
blijkt uit , de omstandigheid, dat hij zich 
niet de moeite heeft getroost zich in het 
bevolkingsregister van Rotterdam te laten 
opnemen; dat deze inschrijving eerst plaats 
vond, toen hij in de inrichting verpleeg·d 
werd; dat hij na zijn ontslag uit de stich
ting, niet meer naar zijn tijdelijke woning 
aan de Uitwijkstraat No. 12, aldaar, ge
gaan is, doch dat hij, na een kort verblijf 
bij familie te R.otterdam, weer naar een an
dere gemeente, namelijk Utrecht, vertrok; 
dat niet valt in te zien, dat de omstandig
heid, dat het gezin van de patiënt te Rot
terdam was gevestigd, en dat hij daar meer 
of minder regelmatig zijn verlof doorbracht, 
deze gemecP..te tot zijn domicilie stempelt; 
dat derhalve het verblijf van Lievaart in de 
gemeente Rotterdam niet als een definitieve 
vestiging te beschouwen is, doch dat hij 
wegens zijn voortdurende adreswijzigingen 
aangemerkt moet worden a ls een zwerver 
zonder vaste woonplaats; dat burgemeester 
en wethouders derhalve van mening zijn, 
dat de transport- en verplegingskosten van 
de patiënt voor rekening van het Rijk moe
ten worden genomen; 

0. dat de patiënt in Juni 1946 met zijn 
echtgenote van Arnhem naar Rotterdam is 
vertrokken en sindsdien in de gemeente 
Arnhem geen verblijf meer heeft gehouden; 

dat hieruit volgt, dat hij op 15 October 
1946, de datum, waarop de deskundige-ver
klaring, a ls bedoeld in art. 39, 4e lid, der 
Armenwet werd afgegeven, geen woon
plaats meer had in de gemeente Arnhem; 

dat op grond van de stukken geoordeeld 
moet worden, dat de gemeente Rotterdam 
op het evenvermelde tijdstip de woonplaats 
van de patiënt was; 

dat hij weliswaar in de vier maanden, 
voorafgegaan aan zijn opneming in de Wil
lem Arntsz Stichting, in verband met zijn 
werkzaamheden veelal buiten de gemeente 
Rotterdam verbleef, doch dat de band, die 
hem met deze gemeente verbond, hierdoor 
niet werd gebroken, aangezien van enig 
voornemen van de patiënt, zich elders te 
vestigen niet gebleken is en integendeel 
vaststaat, dat hij zijn verlofdagen bij zijn 
gezin, dat in de gemeente Rotterdam ge
huisvest bleef, doorbracht, en dan ook tij 
dens zulk een verlof ter vnpleging in de 

even vermelde inrichting werd opgenomen; 
Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Rotterdam aan te wijzen a ls 

de woonplaats van de armlastige lffank
zinnige L. W. Lievaart, voor de toepassing 
van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

15 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Onteig·eningswet art. 114). 

De exploitatie van de landerijen, 
waartoe de te onteigenen percelen be
horen, moet a ls een zelfstandig bedrijf 
worden aangemerkt, daar deze lande
rijen een onverdeelde boedel vormen, en 
te dezen aanzien onverschillig is, door 
wie de gronden worden bewerkt. Door 
de onteigening zouden de landerijen de 
geschiktheid voor het daarop uitge
oefend bedrijf verliezen, aangezien de 
resterende oppervlakte nog geen 7 H.A. 
zou bedragen. Derhalve kan het besluit 
van Ged. Staten niet worden goedge
keurd. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien het ter goedkeuring aangeboden 

besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland; 
van 9 September 1947, B. No. 26832 ( l e af 
deling), tot aanwijzing van enige percelen 
in de gemeente Dirks1and voor onteigening, 
als bedoeld in art. 105 van de Onteigenings
wet; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
17 Mal1rt 1948, No. 1863(1947) en 15 Sep
tember 1948, No. 1863(1947)/244; 

Op de- voordracht van Onze Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 9 October 1948, No. 7741/79 L., Afdeling: 
Juridische Zaken/L. ; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun evengenoemd besluit hebben aangewe
zen voor onteigening, a ls bedoeld bij art. 
105 der Onteigeningswet, ten name van de 
Vereniging tot bevordering van de verkrij
ging van onroerend goed door landarbei
ders "Dirksland", gevestigd te Dirksland, 
de na te noemen kadastrale percelen: 

Volgens de registers 
van het kadaster 

Gemeente Sectie grootte Naam van de 
en nummer eigenaar 

Dirksland A- 156 0.01.92 ha Van den Doel, 
A-157 1.42.60 ha Elisa en con
A-764 1.40.70 ha sorten. 

dat Ged. Staten daarbij hebben overwo
gen, dat zij hebben kennis genomen van de 
door burgemeester en wethouders der ge
me(mte Dirksland, bij schrijven van 21 Juni 
1947, No. 123/6, ingevolge art. 113 der Ont
eigeningswet toegezonden stukken, welke 
door het bestuur der Vereniging tot bevor
dering van de verkrijging van onroerend 
goed door landarbeiders "Dirksland", ge
vestigd te Dirksland, toegelaten bij Ko-
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ninklijk Besluit van 23 October 1922, No. 
37, overeenkomstig het bepaalde bij de artt. 
108 en 109 van voornoemde wet gedurende 
dertig dagen, te weten van 16 April tot en 
met 15 Mei 1947 ter secretarie van die ge
meente voor een ieder ter inzage zijn n eder
gelegd; dat voldaan is aan het bepaalde bij 
de artt. 108 tot en met 111 der Onteige
ningswet; dat blijkens de .door h et bestuur 
der Vereniging voornoemd ingevolge het 
bepaalde in art. 108, sub b, der Onteige
ningswet ter gemeentesecretarie nederge
legde verklaring in 61 gevallen een aan
vraag om los land zou moeten worden afge
wezen a lleen op grond, dat geen aanwijzing, 
als bedoeld in art. 27, eerste lid, der Land
arbeiderswet, kan geschieden; dat door het 
bestuur der vereniging voornoemd ter ont
eigening zijn voorgedragen de percelen, ka. 
dastraal bekend gemeente Dirksland, sectie 
A, nummers 156, 157 en 764, respectievelijk 
groot 0.01.92, 1.42.60 en 1.40. 70 ha, eigen
dom van E. van den Doel en consorten te 
Sommelsdijk; dat overeenkomstig het be
paalde bij art. 111 der Onteigeningswet te
gen de voorgenomen onteigening een be
zwaarschrift is ingediend door 1. Elisa van 
den Doel, landbouwer, wonende te Som
melsdijk, 2a. Johanna Maria van den Doel, 
echtgenote van Cornelis Joppe, wonende te 
Dirksland, 2b. Cornelis Joppe voornoemd, 
tot machtiging en bijstand zijner sub 2a 
genoemde echtgenote, 3a. Dina Cornelia 
van den Doel, echtgenote van Hendrik van 
Putten, wonende te Melissant, 3b. Hendrik 
van Putten voornoemd, tot machtiging en 
bijstand zijner sub 3a genoemde echtge
note, 4. Pieternella van den Doel, ongehuwd 
en meerderjarig, wonende te Sommelsdijk; 
dat bij de mondelinge behandeling dezer 
aanvrage gebleken is, dat de tot de onver
deelde boedel behorende landerijen -- waar
op woning - ter grootte van 9. 71 ha, waar
van de opbrengst hoofdzakelijk ten goede 
komt aan E. van den Doel en diens dochter 
P. van den Doel, niet worden bewerkt door 
E. van den Doel voornoemd, die ongeveer 
82 jaar oud is, doch - met uitzondering 
van enkele stukken grond, welke in zoge
naamde deelbouw zijn uitgegeven - door 
diens schoonzoons C. Joppe en H. van Put
ten, die als h et ware op deze wijze mede
werken om te voorzien in het levensonder
houd van E. van den Doel c.s.; dat hier alzo 
van een zelfstandig landbouwbedrijf ter 
grootte van 9.71 ha niet kan worden ge
sproken, en dat in verband daarmede ooi~ 
het bezwaar, dat door deze onteigening de 
waarde van het groter geheel, waartoe de 
ter onteig·ening voorgedragen eigendommen 
behoren, te zeer zou worden gedrukt, niet 
kan worden gedeeld; dat ook het argument, 
àat door deze onteigening het overblijvende 
land niet voldoende baten meer voor. het 
onderhoud van E. van den Doel c.s. zou 
afwerpen, niet opgaat, omdat de eventueel 
voor de ter onteigening voorgedragen per
celen te ontvangen schadeloosstelling on
der ander e rentegevend zal kunnen worden 
beleg·d; dat voorts weliswaar in het be-

zwaarschrift andere percelen, gelegen ten 
noorden van de Boezemweg en westen van 
de Haven, zijn genoemd welke in deze eer
der in aanmerking zouden moeten komen, 
doch dat daartegen van de zijde van het 
bestuur der Landarbeidersvereniging is op
gemerkt, dat de thans voorgedragen perce
len slechts gedeeltelijk kunnen voorzien in 
de vele ingekomen aanvragen om los land, 
zodat ook nog de beschikking over andere 
terreinen zal moeten worden verkregen, ter
wijl bovendien de hier bedoelde gronden 
niet a lleen minder geschikt zijn voor h et 
door de Landarbeidersvereniging beoogde 
doel, doch tevens reeds aan k leine boeren 
in pacht zijn uitgegeven, en het mede uit 
dien hoofde minder gewenst wordt geacht, 
deze te bestemmen voor de uitgifte van los 
land aan landarbeiders ; dat tenslotte uit 
het terzake ingewonnen deskundige advies 
gebleken is, dat de ter onteigening voorge. 
dragen percelen, - welke voor het beoogde 
doel geschikt zijn -, niet behoren tot de in 
de artt. 105 en 114, lid 2, bedoelde gronden, 
welke niet voor onteigening in aanmerking 
mogen komen, en ook overigens de tegen 
deze onteigening aangevoerde bezwar en 
niet van die aard zijn te achten, dat de toe
wijzing niet zou mogen volgen; dat onder 
deze omstandigl;leden het plan der Land 
arbeidersvereniging in gunstige overweging 
behoort te worden genomen; 

0. dat allereerst te beslissen is over de 
vraag, of de exploitatie van de 9.71 ha lan 
derijen, waartoe de te onteigenen percelen 
behoren, als een zelfstandig bedrijf moet 
worden aangemerkt; 

dat Wij, anders dan Ged. Staten, deze 
vraag bevestigend beantwoorden, daar deze 
landerijen een onverdeelde boedel vormen, 
en te dezen aanzien onverschillig is, door 
wie de gronden worden bewerkt; 

dat voorts op grond van de ingewonnen 
ambtsberichten moet worden geoordeeld, 
dat door de beoogde onteigening de even
bedoelde landerijen de geschiktheid voor h et 
daarop uitgeoefende bedrijf zouden verlie 
zen, aangezien de resterende oppervlakte 
nog geen 7 ha zou bedragen; 

dat mitsdien op grond van art. 114, lid 2, 
der Onteigeningswet aan h et besluit van 
Ged. Staten goedkeuring moet worden ont
houden; 

Gezien de Landarbeiderswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan het in de aanhef vermelde besluit 

van Ged. Staten van Zuid-Holland goed
keuring te onthouden. 

Onze Minister van Landbouw, Visserij en 
Voedselvoorziening is belast enz. 

(A. B .) 

15 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 
De rechterlijke machtiging tot opne
ming van de patiënt is verleend op 22 
Febr. 1947 en op 21 Aug. 1947 met een 
jaar verlengd. Het gemeentebestuur is 
bereid de k osten van verpleging van 
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19 Febr. 1948 af voor r ekening der ge
meente te nemen, omdat de patiënt de 
kosten voor één jaar zelf kan betalen 
en wil ook over dat jaar de kosten 
dragen onder een bepaalde voorwaarde. 
De Kroon beslist dat de gemeente de 
kosten moet betalen vanaf de datum 
van opneming van de patiënt en de 
door het gem eentebestuur aan de beta
lingsplicht verbonden voorwaarde niet 
in overweging kan worden genomen, 
daar de wet een voorwaardelijke beta
lingsplicht niet k ent. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende h et geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige A. 
W. Holkenborg; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 September 1948, No. 1022; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 8 October 1948, 
Afdeling Maatschappelijke Zorg I Bureau 
Algemene en Juridische Zaken No. 2794; 

0. dat A. W. Holkenborg, geboren te 
Lichtenvoorde op 13 Juni 1903, wonende te 
Lichtenvoorde, op last van de burgemeester 
van Lichtenvoorde op 19 Februari 1947 in 
bewaring werd gesteld in de St.Josephstich
ting te Apeldoorn en krachtens rechterlijke 
machtiging op 22 Februari 1947 aldaar werd 
opgenomen; dat deze machtiging door de 
rechtbank te Zutphen op 21 Augustus 1947 
met een jaar werd verlengd; 

dat het gemeentebestuur van Lichten 
voorde stelt, dat het bereid is de kosten 
van de verpleging van 19 Februari 1948 af 
voor rekening van de gemeente te n emen, 
omdat Holkenborg, die een spaarboekje be
zit, waarop f 1146.75 staat, zelf niet veel 
langer dan één jaar kan betalen; dat het 
gemeentebestuur ook over dat jaar de kos
ten wil dragen, zo de familie van Holken
borg een quitantie overlegt, dat aan de va
der van een door Holkenborg vóór zijn op
n eming mishandeld meisje, alle kosten ten 
bedrage van f 260.95 zijn vergoed; 

0. dat de evengenoemde patiënt is opge
nomen in een krankzinnigengesticht, ter
wijl de verplegingskosten niet uit de ge
stichtsfondsen moeten worden bestreden en 
daarin niet door instellingen van weldadig
heid wordt voorzien; 

dat, aangezien de patiënt geacht kan 
worden zonder voldoende middelen te zijn 
om zelf deze verpleging t e bekostigen, het 
bepaalde in art. 39, l e lid der Armenwet in 
dit geval toepassing vindt, zodat de verple
g ingskosten moeten worden voldaan uit de 
kas dier gemeente, waar de patiënt woon
plaats in de zin van het Burgerlijk Wet
boek had ten tijde, dat de rechterlijke mach
tiging tot plaatsing in het gesticht werd 
aangevraagd, of. indien die woonplaats bin
nen het Rijk niet is aan te wijzen, uit 
"s Rijks kas; 

dat, aangezien A. W. Holkenborg op het 
bedoelde tijdstip woonplaats had t e Lich-

tenvoorde, die gemeente de verplegingskos
ten behoort te voldoen; 

dat de door h et gemeentebestuur van 
Lichtenvoorde aan die betalingsplicht ver
bonden voorwaarde niet in overweging kan 
worden genomen, daar de Armenwet een 
voorwaardelijke betalingsplicht niet kent; 

Gezien de genoemde wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan te wijzen als woonplaats van de arm

lastige krankzinnige A. W" Holkenborg de 
gemeente Lichtenvoorde, welke gemeente 
als zodanig overeenkomstig art. 39 der Ar
menwet verplicht is tot het voldoen van de 
bovenbedoelde verplegingskosten sinds de 
datum van opneming van de patiënt. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A. B.) 

15 October 1948. UITSPRAAK Kantonge
recht Nijmegen. (Wet rechtsherstel 
overheidspersoneel 1946 art. 1 en art. 
4, le lid, B). 

(lmplicite). De burg. r echter is be
voegd kennis te nemen van gedingen, 
uit de Wet r echtsherst el overheidsper
soneel 1946 voortvloeiende, welke op 
arbeidscontractanten betrekking heb
ben. 

Een arbeidscontractant, werkzaam op 
het G.A.B. t e Nijmegen, die het direc
toraat van dat G.A.B. waarnam, is tij
dens de bezetting ontslagen. Bij de hem 
te verlenen schadeloosstelling moet ook 
r ekening worden gehouden met de toe
lage, welke hij voor de waarneming 
genoot. 

Het gaat niet aan de arbeidscontrac
tant nu nog te belasten, boven de 
zware risico's, welke hij voor zijn trouw 
ten bate van de gemeenschap heeft ge
lopen , met h et nadelige gevolg ener 
speculatieve beschouwing, omtrent wat ' 
gebeurd zou zijn, wanneer hij niet was 
ontslagen. Rekening moet worden ge
houden m et h et feit, dat hij wel is ont
slagen en dat die onzekerheid daardoor 
ontstond~ 

Kantongerecht Nijmegen 15 October 1948. 

L., wonende te N., eiser , 
contra: 

De Staat der Nederlanden, te 's-Graven
hag,:,, g-edaagde. 

Post alia: 
In rechte: 
0. dat eiser op grond dat hij op 16 D e

cember 1942 als arbeidscontractant m et 
verlof werd gezonden en op 31 Mei 1943 
werd ontslagen uitbetaling vordert van een 
toelage van f 80 per maand voor h et waar
nemen van h et directoraat van het Gew. 
Arbeidsbureau te Nijmegen hem toegekend 
in October 1942, welke toelage h em van 16 
December 1942, datum dat hij met verlof 
werd gezonden, niet meer is uitbetaald en 
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waarop hij aanspraak maakt tot 1 Juni 
1943, datum van zijn ontslag, terwijl hij 
over h et tijdvak van 1 Juni 1943 t ot · 22 
September 1944 uitkering vordert op g rond 
van art. 4, 3e en 4e lid, subs. a rt. 4, l e lid 
B sub c t ot een totaal bedrag van f 1680; 

0. dat tussen partijen vaststaat, dat eiser 
op last van de bezettingsautoriteiten m et 
verlof werd gezonden en daarna ontslagen , 
waarbij de noodzakelijkheid tot verlof en 
ontslag werd ·gemotiveerd "omdat hij niet 
genegen zou zijn zijn taak behoorlijk . t e 
vervullen"; dat m et eiser was over eenge
komen, da t hij de fun ctie van directeur zou 
waarnem en , zolang de ziekte van de direc
teur zou aanhouden, welke eerst 22 Sep
tember 1944 is teruggekeerd; dat aan eiser 
rechts h erstel is verleend bij beschikking van 
de Ministe r van Sociale Zaken nr. 3955 afd. 
Personeelsvoorziening dd. 24 Juli 1947 op 
grond .van a rt. 4, le lid onder B sub c van 
de Wet Rechtsherstel Overheidspersoneel 
1946, waarbij h em een schadeloosstelling 
we rd toegek end, waarbij echter aan eiser 
ni et is uitbetaald de thans gevorderde 
waarnemingstoelage; 

0 . dat gedaagde deze laatste uitbetaling 
h eeft geweigerd op grond, dat op eiser 
geen disciplinaire maatregel zou zijn toe
gepast en hij geen r echt h eeft op aanvul
lende schadeloosstelling, daar het toege
kende bedrag was het gehele bedrag van 
de op geld waardeerbare voordelen, welke 
hij zou h ebben genoten indien hij niet ware 
ontslagen m ede op grond van art. 11; 

0. dat h et m et verlof zenden en daarop
volgend ontslag een maatregel is welke op 
èiser werd toegepast eenzijdig en onge
vraagd, w elke maatregel, misschien wat de 
vorm betreft, strikt genom en, niet is ge
noemd in de artt. 80-84 van h et Rijks
ambtenaren R eglement noch ook in Art. 54 
van h et Arbeidsovereenkomsten B esluit, 
maar dit niets t er zak e doet , da.ar Art. 2 
W et Rechtsherstel in geen enkel opzicht de 
disciplinaire maatr egelen, waarvoor h er
stel m oet worden verleend, beperkt .tot die 
vermeld in h et Rijksambtenaren-Regle
m ent of Arbeidsovereenkomstenbesluit, om
dat zij anders naar deze regelingen had 
verwezen en de considerans van de wet 
duidelijk erop_ wijst, dat een ruime en soe
pele uitleg aan haar moet worden gegeven, 
wat ook r eeds volgt, uit de vele vermom
mingen, waaronder de oorzaken van de t e 
h erstellen na.delen zich voordoen, zodat ook 
de gevolgen van deze maatregel behoren t e 
worden h e rs t eld; 

0. dat de maatregelen in deze wet, wat 
de vorm betreft aan beleidsmaatregelen 
kunnen doen denken , maar in wezen zijn 
m et plichtmatig beleid uitgevoerde discipli
naire maatregelen, op bevel van de bezet
ter, blijlrnns de motivering , zek er gezien de 
tijdsomstandigh eden, daar des bezetters be
velen t egenover personen, die in moeilijk
h eden kwamen t engevolge van gewet ens
volle trouw a.a.n de Nederlandse gemeen
schap, in voor h en zo ongevaarlijk moge
lijke vorm werden 1regoten. 

0. dat bij beantwoording van de vraag of 
eiser r echt heeft op aanvullende schade
loosstelling inderdaad gewaakt moet wor
den daarbij op h et gebied der specula.tie te 
komen en gedaagde terecht opm erkt, dat 
zu lks het geval zou zijn bij de beantwoor
ding van de vraag wat geschied zou zijn, 
indien h et bezettingsontslag niet ha d plaats 
gevonden, doch dat in casu r ekening moet 
worden gehouden m et h et feit, dat eiser 
wel m et verlof is gezonden en ontslagen 
en de onzek erh eid daardoor ontstond; 

0. dat het niet aanga.at de eiser, boven 
de zware risico's, welke hij door zijn trouw 
ten bate van de gem eenschap op zich nam, 
nu nog te belasten m et dit voor h em na 
delig gevolg van die handelingen; 

0. dat eiser met de waarn eming werd be
last tot de t erugkeer van zijn directeur van 
ziekteverlof, t erw ijl gedaag de geen enkel 
m otief aanhaalt op g-rond waarvan eiser, 
anders dan nu door bezetter, zou zijn ont
slagen of ontheven van de waarneming, 
waarbij in h et oog valt, dat niets blijkt van 
een definitieve vervulling van de functie 
vóór de t erug k eer van de H eer van der 
Maesen de Sombreff, a lthans deze door g e
daagde niet is gest eld ; 

0. dat een beroep op eisers jeugdige leef
tijd niet opgaat, aangezien van enige min
dere bekwaamheid of ongeschiktheid van 
eiser niet is geblek en, integendeel eiser is 
18 Juni '45 h e rsteld als hoofdcommies en up 
16 Juli 1945 belast m et h et waarnemen van 
h et directoraat Apeldoorn, 16 Januari 1946 
overgeplaatst naa r D ordrecht, eveneens be
last m et de waarneming in h et directoraat 
en 1 Januari 1947 naar Nijmegen, opnieuw 
belast m et waarneming van h et directoraat 
e·n bij K. B . van 14 Mei 1947 vast aange
steld ; 

0. dat de considerans van de W et R echts
h erstel Overheidspersoneel 1946 zegt, dat 
beoogt wo rdt, aangedaan onrecht zoveel 
mogelijk ongedaa._n t e maken; 

0. dat aan eiser onrecht is aangedaan, 
dat zoveel m ogelijk moet worden hersteld, 
dus zoveel m ogelijk in al zijn gevolgen, zo
dat elke mogelijkheid t en voordele van be
nadeelde behoort te worden geïntepreteerd; 

0 . dat gedaagde de formele vraag op
werpt of een a m btenaar, tijdelijk met de 
waarneming ener functie belast, geacht 
moet worden ln de hogere functie krach
t ens aanstelling of a rbeidsover eenkomst 
werkzaam t e zijn; 

0 . dat de beantwoording van a cademische 
waarde is, waaromtrent m en van inzicht 
kan v er schillen, doch dat in casu van be
lang is, dat eiser werkzaam was krach
tens arbeidsovereenkomst en a ls zodanig 
belast werd m et de werkzaamheden ver
bonden aan de hoger e functie van direct eur 
met alle lusten en lasten van dien; - wel
k e lasten hem juist h et ontslag deden t en 
deel vallen - en derhalve moet worden 
aangemerkt als een persoon bedoeld in 
Art. 1 van de W et Rechtsh erstel Over
h eidspersoneel 1946, welk artikel zonder 
onderscheid spreekt van personen, werk-
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zaam in openbare dienst; krachtens aan
stelling of krachtens arbeidsovereenkomst; 

O. dat op g r ond van hetgeen hierbov en 
werd overwogen aan eiser de gevraagde 
toelage van f 80 per maand over het tijd
vak 16 December 1942 tot 22 Sept ember 
1944 als rechtshe rstel toekomt tot een be
drag va n f 1680. 

R echtdoende: 
\,Vijzen eiser zijn vordering toe. 
Veroordelen gedaagde aan eiser t egen 

kwijting, t erzake bij inleidend r equest ge
steld, t e betalen de som van f 1.680, m et 
5 % rente 's jaars van de dag der indiening 
van h et ve rzoekschrift tot aan die der al
gehele voldoening. 

Ver oordelen gedaagde in de k osten van 
dit geding aan zijde van eiser tot aan deze 
uitspraak begroot op f 16.35 m et inbegrip 
van f 10 salaris voor diens gemachtig de. 

(A.B.) 

16 October 1948. UITSPRAAK van h et 
Ambtenarenger. 's-Gravenhage. (Amb
tenarenwet 1929 art. 58, le lid). 

E ervol ontslag van een officier op 
grond van h et bepaalde in art. 39, sub 
4°., j 0

, art. 40 der B evorderingswet 
voor de landmacht 1902 (bereiken of 
overschrijden van de 50-jarige leeftijd, 
wanneer betrokkene i.v.m. zijn leeftijd 
niet m eer ten volle geschikt geacht 
wordt voor de dienst) nietig verklaard. 
A rt. 39, sub 4°., ziet k ennelijk op licha
m elijke en psychische gebr ek en, waar
van i. c. niet is gebleken, anders dan 
art. 39, sub 6°., dat ziet op ongeschikt
h eid, anders dan tengevolge van ziels
of lichaamsgebreken. Een ontslag, dat 
in fe ite is gebaseerd op de ongeschikt
h eid van art . 39, sub 6°., kan derhalve 
niet worden v erleend op grond van art. 
39, sub 4° . 

F., wonende t e 's-Gravenhage, klager , 
tegen: 

de Minister van Oorlog, als vertegenwoor
dige r van Hare Majesteit de Koning in, ver
weerder. 

Wat de feiten betreft : 
0 . dat de Ce ntrale Raad van Beroep t e 

U trecht bij uitspraak van 31 Mei 1948 zich 
onbevoegd h eeft verklaard in eerste en 
enige aanleg k ennis te nemen van h et on
derwerpelijke twistgeding en bevel h eeft 
gegeven, dat de gedingstukken worden toe
g·ezonden aan d it Ger echt; 

0. da t bij Koninklijk B esluit van 31 Oc
tober 1947 aan klager, ritmeester op non
activiteit, van h et wapen der Cavallerie, 
met ingang van 1 Januari 1948 eervol ont
slag uit de militaire dienst is v erleend, m et 
toepassing van h et bepaalde in de artikelen 
39 sub 4 en 40 der Bevorderingswet voor 
Landmacht 1902; 

0. dat klager tegen voormeld Koninklijk 
Besluit beroep h eeft ingesteld en op de bij 
zijn daartoe strekkend klaagschrift aange-

voerde gronden h eeft gevorderd t eniet doe
ning van dat Besluit; 

O. dat de Minister van Oorlog een con
tra-memorie h eeft ingediend en bij de laat
ste heeft geconcludeerd tot ongegrond ver
klaring van h et beroep, na in hoofdzaak te 
h ebben aangevoerd : 

"Klager h eeft van 15 Mei 1942 tot 27 
October 1942 in Duitse krijgsgevangen
schap vertoefd en h eeft zich deswege na de 
bevrijding van h et Vaderland moeten ver
antwoorden voor de "Commissie Verant
woording Krijgsgevangen Officieren". 

D e Voorzitter dezer commissie bracht 
onder dagtek ening van 3 iei 1946 v erslag 
uit omtrent h et ten aanzien van klager 
gehouden onderzoek en verklaa rde daarbij, 
dat h et onderzoek van deze commissie naar 
de algemene geschikth eid van klager als 
officier had geleid to t h et oordeel "onvol 
doende". De gronden waarop dit oordeel 
berustte, werden in een bijlage weergege
ven. Aangezien ondergetekende zich met 
de inhoud van dit v erslag kon v erenigen 
en klager mitsdien dezerzijds ongeschikt 
werd geacht om in de ve rkregen rang bij 
de Landmacht t e dienen, kwam klager te 
verl;:eren in h et geval a ls bedoeld onder sub 
6 in artikel 39 der B evorderingswet voor de 
Landmacht 1902. 

E en Commissie, a ls bedoeld in h et laatste 
lid van artikel 39 van vor engenoemde wet, 
heeft na haar t erzake gehouden onder
zoek, in haar verslag d.d . 11 Maart 1947, 
klager ongeschikt en onbekwaam verklaard 
om als officier bij de Koninklijke Land
macht te dienen. 

Reeds door vorenbedoelde uitspraak zou 
een, tot Hare Majesteit de Koningin ge
richt, voorstel van ondergetekende' om k la 
ger een eervol onts lag uit de militaire 
dienst te verlenen met toepassing van h et 
bepaalde in de artikelen 39, sub 6 en 40 der 
Bevorderingswet voor de Landmacht 1902 
gerechtvaardigd zijn geweest. 

Ondergetekende moge onder de aandacht 
van Uw College brengen, dat in geen en
kele wet of voorschrift een bindende be
paling is vastgelegd nopens de wijze waar
op dient te worden vastgesteld, dat een of
ficier, die de leeftijd van 50 jaar h eeft be
reikt of overschreden , in verband m et zijn 
leeftijd niet m eer t en volle geschikt is voor 
de waarneming van de dienst." 

In r echte: 
0. dat blijkens artikel 39, sub 4 juncto 

artikel 40 der Bevorderingswet voor de 
Landmacht 1902 een officier niet uit de 
d ienst kan worden o nts lag·en dan ter zake 
van het bereiken of overschrijden van de 
leeftijd van vijftig jaren, wanneer de be
langhebbende geacht wordt in ve rband met 
zijn leeftijd voor de waarneming van de 
dienst niet meer t en volle geschikt te zijn ; 

0. dat klager , op 27 April 1941, 50 jaar 
geworden, militaire dienst heeft gedaan tot 
ongeveer April/Mei 1940, en nadien - be
houdens afwezigheid in krijgsgevangen
schap van 15 Mei 1942 tot 27 October 1912 
geen dienst meer heeft gedaan, zodat uit 
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zijn wijze van dien en niet is kunnen blijken 
dat hij in verband met zijn leeftijd voor de 
waarneming van de dienst niet meer t en 
volle geschikt was; 

0. dat zulks ook niet is gebleken uit een 
geneeskundig onderzoek, aang-ezi"n de Mi
nister van Oorlog een dergelijk onderzoek 
niet h eeft doen instellen; 

0. dat klager weliswaar niet ontkent, dat 
na zijn doorlichting in het voorjaar 
1940 h em is medegedeeld, dat er iets bij 
hem was geconstateerd en dat hij met be
hulp van een uit Nederland toegezonden 
doktersattest uit de krijgsgevangenschap is 
losgelaten , doch dat daaruit niet blijkt, h et
geen de Minister van Oorlog trouwens ook 
niet aanvoert, dat hij op grond van licha
m elijke afwijkingen zou voldoen aan de 
vo9rwaarden van voormeld artikel 39, sub 
4; 

0. dat de Minister van Oorlog wel t e
r echt h eeft op~emerlct, dat in geen enk ele 
wet of voorschrift een bepaling is vast
gelegd nopens de wijze, waar op dient te 
worden vastgest eld, dat een officier, die de 
leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of over
schreden , in verband met zijn leeftijd niet 
m eer t en volle geschikt is voor de waar
n eming van de dienst, doch dat zulks niet
t emin wel moet vaststaan, waarvan echter 
t en aanzien van klager, h et Gerecht niets 
is geblek en; 

0. dat de Minister van Oorlog er klaar
blijkelijk van uitgaat, dat nu lclagers on
bekwaamheid of ongeschiktheid a ls bedoeld 
in artikel 39, sub 6 voor hem is komen 
vast te staa n , klager na zijn 50e jaar ge
voegelijk m et toepassing van voormeld ar
tikel 39 sub 4 kan worden ontslagen , doch 
t en onrèchte, aangezien die bepaling een 
verba nd eist tussen de leeftijd en het niet 
m eer ten volle geschikt zijn, waaromtrent 
in casu niet is kunnen blijk en nu de beoor
delingen omtrent de on bekwaamh eid of on
geschiktheid, bedoeld onder artikel 39, sub 
6 slechts konden steunen op klagers dienen 
vóór zijn 50e jaar ; 

0 . dat nog afgezien daarvan, de minder e 
geschiktheid, bedoeld in a rtikel 39, s ub 4 
k ennelijk slaat op lichamelijke (waaronder 
begrepen psychische onvolkomenh eden en 
gebrek en hetgeen volgt uit de gebruikma
king van de woorden "onbekwaamh eid" en 
"ongeschiktheid" in artikel 39 e n m et name 
uit h et slot van artikel 39, sub 6, zodat de 
commissies, die ui t haar aard zich slechts 
een oordeel hebben gevormd aangaande 
klagers onbekwaamheid of ongeschiktheid 
om in de verkregen rang bij de landmacht 
t e dienen .- niet geacht kunnen worden een 
oordeel t e h ebben gegeven over klagers min
dere geschiktheid a ls bedoeld in artikel 39, 
sub 4; 

0. dat mitsdien de Minister van Oorlog· 
onbruikbare gegevens heeft aangewend 
voor zijn vaststelling van een minder e ge
schiktheid van klager, als bedoeld in arti
k el 39, sub 4, zodat h et Gerecht in h et ge
heel niet is gebleken , dat klager voldoet 
aan de voorwaarden gest eld voor h et h em 

verleende eervol ontslag en het desbetref
fende Koninklijk Besluit derhalve moet 
worden nietig verklaard; 

V erklaart h et beroep gegrond; 
Verklaart nietig h et Koninklijk Besluit 

van 31 October 1947, n o. 20, waarvan be
roep. 

· Geen hoger beroep ingesteld. 

(A. B.) 

18 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a). 

Toen de geldgeefst e r niet bereid was 
de rente der oorspronkelijke lening ad 
3% % terug t e brengen tot 2¾, %, welk 
percentage volgens rondschrijven van 
de Minister van B. Z. van 11 Mei 1948 
bij conversie a ls het hoogst toelaatbare 
beschouwd dient t e worden, hebben B. 
en W. terecht de lening afgelost en uit 
gevraagde aanbiedingen voor een 
nieuwe lening aanvaard een lening te
gen een rente van 2½ %- H et bedoelde 
rondschrijven heeft niet de strekking, 
h et vaststellen van lager e r entepercen
tages tegen te gaan, indien daarbij de 
goede naam van de publiel<rechtelijke 
lichamen a ls geldnem ers niet in het 
geding komt. I. c. is di t niet h et geval 
en hebben Ged. Staten ten onrechte 
hun goedkeuring aan h et sluiten der 
nieuwe lening onthouden . 

Wij J ULIANA, enz.; 
B eschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Beilen tegen h et 
besluit van Ged. Staten van Drenthe van 
26 Mei 1948, No. 104, 3e afdeling, waarbij 
goedkeuring werd onthouden aan het be
sluit van de r aad van voornoemde gemeente 
va n 13 April 1948, No. 18a , tot het aangaan 
van een geldlening op onderhandse schuld
bekentenis, groot f 24,0 00 tegen een rente 
van 2½ % 's jaars, t er convertering van h et 
restant van een lening, oorspronkelijk 
groot f 71,000; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 September 1948, No. 1015; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 12 October 1948, 
No.. 20232, Afdeling• Binnenlands Bestuur 
Bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente B eilen bij 
zijn besluit van 13 April 1948, No. 18a, heeft 
besloten: 

A. h et restant ad f 24,000 van de geld
lening, oorspronkelijk groot f 71,000 aange
gaan m et de maatschappij voor gemeente 
crediet te Amsterdam bij besluit van bur
gemeester en wethouders van 30 Aug ustus 
1937, No. 7, goedgekeurd door Ged. Staten 
bij besluit van 6 October 1937 No. 106, bui
tengewoon af t e lossen op 1 Augustus 1948; 

B. op onderhandse schuldbekentenis met 
de cooperative boerenleenbank te Beilen -
hierna te noemen de bank - aan te gaan 
een geldlening voor de onder A bedoelde 

• 
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buitengewone aflossing ten bedrage van 
f 24,000, rente 2½ % per jaar, onder de vol 
gende voorwaarden en bepalingen: 

1. de bank verbindt zich op 1 Augustus 
1948 het leningsbedrag te voldoen tegen een 
koers van 100 % ; 

2. de gemeente verbindt zich de rente 
over het onafgeloste bedrag der lening te 
betalen in halfjaarlijkse termijnen, verval
lende 30 Juni en 31 December voor het eerst 
op 31 December 1948 over het dan verstre
ken tijdvak 1 Augustus tot 31 December 
1948. Bij de berekeningen zal een maand op 
30 dagen en het jaar op 360 dagen worden 
gesteld. 

3. de gemeente verbindt zich het bedrag 
der lening terug te betalen à pari gedurende 
de jaren 1948 tot en met 1954 en wel in 1948 
f 4000, in de jaren 1949 tot en met 1952 
f 3250 per jaar, in de jaren 1953 tot en met 
1954 f 3500 per jaar, telken jaren op 31 De
cember. 

4. de gemeente h eeft de bevoegdheid tot 
vervroegde aflossing van de gehele lening of 
een gedeelte daarvan over te gaan. 

5. alle betalingen zullen geschieden in 
wettig betaalmiddel en zulks zonder kosten 
voor de bank te haren kantore of daar waar 
het bestuur der bank zal bepalen, terwijl 
geen kwijting zal kunnen worden gevorderd 
vóór de verschuldigde bedragen in het bezit 
van de bank zijn. 

6. bij gebreke van betaling van rente
en aflossingstermijnen op de bovengenoem
de tijdstippen of bij enig ander verzuim van 
de gemeente wordt de hoofdsom terstond 
opeisbaar en kan de bank, zonder dat zij de 
gemeente door een bevel of andere soortge
lijke akte ingebreke behoeft te stellen, van 
haar vorderen de teruggaaf van de hoofd
som met de verschuldigde rente en ge
maakte kosten. 

7. alle kosten van het sluiten en tenuit
voerleggen der overeenkomst, alsmede alle 
belastingen, welke van de rente der lening 
geheven mochten worden, komen voor re
kening van de gemeente; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
de coöperatieve boerenleenbank te Beilen 
heeft aangeboden op onderhandse schuld
bekentenis tegen een rente van 2½ % per 
jaar aan de gemeente te verstrekken een 
geldlening tot een bedrag van f 24,000 zijnde 
het restant van de bij besluit van burge
m eester en wethouders van 30 Augustus 
1937, No. 7, met de Naamloze Vennootschap 
maatschappij voor gemeentecrediet te Am
sterdam aangegane geldlening, oorspronke
lijk groot f 71,000; dat de rente van de oor
spronkelijke lening met ingang van 1 Jan. 
1948 3% % bedraagt; dat door het accep
teren van bovengenoemde aanbieding de 
rentelast van de gemeente niet onbelang
rijk zal worden verlaagd; dat ook overigens 
de aanbieding billijk en aannemelijl< moet 
worden geacht; dat genoemde maatschap
pij niet bereid is tot renteverlaging; 

dat Ged. Staten van Drenthe bij hun be
sluit van 26 Mei 1948, No. 104, 3e afdeling, 
aan het evenvermelde raadsbesluit goed -

keuring hebben onthouden, daarbij overwe
gende, dat de oorspronkelijke looptijd der te 
converteren lening 16 jaren bedraagt; dat 
het rentepercentage voor de te sluiten con
versielening in dat geval ingevolge de van 
hoger hand aangegeven rentenormen, laat
stelijk neergelegd in de circulaire van de 
Minister van Binnenlandse Zaken van 11 
Mei 1948, No. 5573, afdeling Binnenlands 
Bestuur Bureau Financiën, 2¾, dient te be
dragen; dat de bepaling van de rentevoet 
door de overheid een algemeen economisch 
belang betreft, waarmede tevens, zij het in
direct, het gemeentebelang wordt gediend; 
dat met name de aangegeven rentenormen 
voor conversieleningen dienen te worden 
gehandhaafd t er wille van het behoud van 
de goede naam der publiekrechtelijke licha
men als geldnemers; dat het dan ook niet 
gewenst is, dat door de lagere publiekrech 
telijke organen van bedoelde normen wordt 
afgeweken; 

dat de raad der gemeente Beilen tegen 
deze beslissing in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de oorspronkelijke lening in 
de huidige omstandig·heden een te hoog 
rentepercentage droeg, namelijk 3%; dat 
het college van burgemeester en wethou
ders zich daarom bij schrijven van 14 Jan. 
1948 tot de geldgever richtte met het ver
zoek de rente terug te brengen tot 2¾,, het 
percentage, dat met inachtneming van de 
oorspronkelijke looptijd, als maximum kon 
gelden; dat de geldgever daartoe niet be
reid was; dat de gemeente toen slechts 
restte de lening af te lossen en op de vrije 
markt een n ieuwe te sluiten; dat de goede 
naam van de gemeente als geldneemster 
dus behouden was en verder buiten het ge
ding was; dat immers aan de verwachting, 
die de oorspronkelijke geldgever mocht 
koesteren, namelijk dat de gemeente bij 
omzetting van de lening in één van een la
ger rentetype hem in de gelegenheid zou 
stellen de rente van de lopende lening te 
verlagen tot een percentage, dat de Minis
ter van Binnenlandse Zaken had aangege
ven tot behoud van de goede naam van de 
publiekrechtelijke lichamen als geldnemers, 
geheel voldaan was; dat burgemeester en 
wethouders toen onder vermelding van de 
aard van de lening aan diverse geldgevers 
aanbiedingen gevraagd hebben; dat de boe
renleenbank aanbood het leningsbedrag te 
verstrekken tegen 2 ½ % per jaar; dat deze 
aanbieding - de voordeligste - vanzelf
sprekend geaccepteerd werd; dat de accep
tatie niet meer was dan een eis van goed 
koopmanschap; dat het gemeentebelang 
vorderde het aannemen van de aanbieding; 
dat de financiele positie van de gemeente 
dermate slecht is, dat de uiterste zuinig heid 
moet worden betracht; dat de goede naam 
van de gemeente als geldneemster buiten 
het geding was; dat voor de lening niet een 
rentevloer gold; dat de oorspronkelijke 
geldgever immers, met inachtneming van 
de rentevloer, weigerde a ls zodanig te blij
ven optreden, waardoor de lening op de vrije 
markt moest worden gebracht, zodat ze het 



1948 19 OCTOBER 320 

karakter van "nieuw geld" kreeg; dat de 
nieuwe geldgever, m et de aard der lening 
bekend zijnde, klaarblijkelijk dezelfde op
vatting huldigde, getuige zijn aanbieding 
tegen een percentage, geldende voor "nieuw 
geld"; dat ook van de staatsrechtelijke 
kant bezien Ged. Staten een onjuist gebruik 
van h et goedkeuringsrecht gemaakt h eb
ben; dat de in art. 228 van de gemeentewet 
aan Ged. Staten toegekende functie zich 
tot het waken tegen de aantasting van het 
gemeentelijk vermogen beperkt; dat de be
oordeling van h et gemeentebelang daarbij 
in de eerste plaats berust bij de gemeente 
raad; dat, al hebben Ged. Staten in de on
derhavige kwestie dan ook een andere ziens
wijze ten aanzien van het gemeentebelang, 
dit hun nog niet het recht geeft de goedkeu
ring op het raadsbesluit te onthouden; 

0 . dat uit de stukken blijkt, dat burge
meester en wethouders van de gemeente 
Beilen aan de geldgeefster verzocht hebben 
de rente van de oorspronkelijke lening, be
dragend 3% %, welke in de huidige om
standigheden te hoog geacht moet worden, 
terug te brengen tot 2 ¾. %, het percentage, 
dat volgens het rondschrijven van de Mi
nister van Binnenlandse Zaken van 11 Mei 
1948, No. 5573, afdeling Binnenlands Be
stuur Bureau Financiën bij conversie van 
de betrokken lening m et inachtneming van 
de oorspronkelijke looptijd als het hoogst 
toelaatbare beschouwd dient te worden; 

dat, toen de geldgeefster zich daartoe niet 
bereid verklaarde, burgemeester en wet
houders terecht met het oog op het finan
cieel belang der gemeente de le ning hebben 
afgelost en aan verschillende geldgevers 
aanbiedingen hebben gevraagd; 

dat de coöperatieve boér enleenbank te 
Beilen aanbood de lening te verstrekken 
tegen een rente van 2½ % per jaar; 

dat evenvermeld percentage weliswaar 
lager is dan het percentage, hetwelk vol
gens h et evenvermelde rondschrijven van 
de Minister van Binnenlandse Zaken in een 
geval als het onderhavige behoort te gelden, 
doch dat geoordeeld moet worden, dat dit 
rondschrijven geenszins de strekking heeft, 
het vaststellen van lagere rentepercentages 
tegen te gaan, indien daarbij de goede naam 
van de publiekrechtelijke lichamen als 
geldnemers niet in het geding komt; 

dat, nu gehleken is, dat de oorspronke
lijke geldgeefster weigerde met inachtne
ming van het door de Minister als het 
hoogst toelaatbare aangegeven percentage 
als zodanig te blijven optreden en op grond 
van de stukken moet worden aangenomen, 
dat de boerenleenbank, zonder dat op haar 
enige aandrang is uitgeoefend tot h et vast
stellen van een lager percentage, aange 
boden heeft geld tegen een rente van 2½ % 
te verstrekken, Ged. Staten ten onrechte 
van oordeel zijn, dat burgemeester en wet
houders, door dit aanbod te aanvaarden, de 
goede naam van de gemeente a ls geldn eem
ster geschaad hebben; 

dat het bestreden besluit dan ook niet kan 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Ged. Staten van Drenthe, aan het 
besluit van de raad der gemeente Beilen 
van 13 April 1948, o. 18a, alsnog goed
keuring te verlenen. 

Onze Minister van Binnenlandse Za ken 
is belast enz. 

(A. B.) 

19 October 1948. ARREST van den Hogen 
Raad. (Distributiereg.besch. 1945 a rt. 
fl ). 

Door de eigen waarneming van h et 
H of is bewezen de feitelijke omstandig 
h eid. dat hetgeen req. kocht, voorhan
den had en verkocht, bescheiden waren, 
welke door hun model aanleiding kon
den geven tot de misleiding dat h et 
distributi ebescheiden waren. Omtrent 
r equirants opzet aangaande die om
standigheid is te overwegen: 

dat de Di1;tributieregelingsbeschik
king 1945 als noodzakelijke aanvulling 
op h et verbod van h et kopen enz. van 
distributiebescheiden (art. 8 lid 2) ook 
h et kopen enz. van vervalste distribu
tiebesch eiden (art. 9 lid 3) en van "be
scheiden, welke door hun model aan
leiding kunnen geven tot de misleiding, 
dat het d istributiebescheiden zijn" (art. 
9 lid 5 junctis leden 2 en 3) verbiedt, 
en h et niet-nakomen van deze voor
schriften in artikel 18 Distributiewet 
1939 gelijkelijk strafbaar gesteld is en 
daartegen in artikel 1 Besluit berech
ting economische delicten dezelfde 
straffen bedreigd zijn; 

dat deze drie v erboden van econo
misch strafrecht in dier voege één ge
h eel vormen, dat het niet-nakomen van 
een hunner reeds opzettelijk geschiedt, 
indien de dader, behalve dat hij wist 
dat hij kocht (of verkocht enz.), ook 
besefte dat hij zulks deed m et beschei
den, die echte dan wel vervalste distri
butiebescheiden waren of door hun mo
del aanleiding konden geven tot de mis
leiding dat h et distributiebescheiden 
waren, en voorts ook besefte, dat m et 
zulke bescheiden zo handelen ongeoor
loofd was. 

Voor req.'s veroordeling wegens op
zettelijk niet-nakomen kan niet ont
beerd worden de vaststelling, dat req. 
besefte, dat zijn handeling betrof in 
ieder geval een van de drie soorten be
scheiden en voor ieder van die soorten 
ongeoorloofd is. De door het Hof 
gebezigde verklaring van r eq. is daar
toe ongenoegzaam. 

Anders: Adv.-Gen. Langemeijer. 

Op h et beroep van J. W. R., requirant 
van cassatie t egen een arrest van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage van 5 December 
1947, waarbij in hoger beroep, met vernie
tiging van een mondeling vonnis van den 
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Bijzonderen Politierechter bij de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van 2 April 
1947, requirant wegens "een bij of krach
tens de Distributiewet 1939 vastgesteld 
voorschrift of opgelegde verplichting op
zettelijk niet nakomen, m eermalen ge
pleegd", onder aanhaling van art. 18 dier 
wet, art. 9 der Distributieregelingsbeschik
king 1945, art. 3 Boter- en Vetdistributie
beschikking 1946 en de artt. 57 en 91 Sr. is 
veroordeeld tot gevangenisstraf voor den 
tijd van twee maanden. (Gepleit door Mr. 
A. V. de Lauwere, advocaat te 's -Graven
hage. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld t>ij pleidooi 
en luidende: 

1. ,,S. immers v. t. van art. 9 Distribu
tieregelingsbeschikking 1945; art. 3 Boter
en vetdistributiebeschikking· l!l43 I; art. 1 
Besluit berechting economische delicten; 
art. 18 Distributiewet 1939, doordat het Hof, 
uitgaande van de opvatting, dat in de dag
vaarding de requirant niet wordt verweten, 
dat hij wist, dat zijn handelingen geen echte 
doch valse distributiebescheiden betroffen, 
desa lniettemin hem ter zake van het mis
drijf van opzetteli;k in strijd met boven 
aangehaalde voorschriften handelen tot 
gevangenisstra;' veroordeelde, ofschoon bij 
zodanige opvatting der dagYaarding daarin 
slechts de overtreding, immers het niet op
zettelijk in strijd met die voorschriften han
delen was ten laste gelegd, immers het lrn
pen, verkopen enz. van "valse distributie
bescheiden" slechts dan het bovenbedoelde 
misdrijf oplevert, wanneer de dader wist, 
dat zijn handelingen z.g. valse bescheiden 
betroffen;" 

2. ,,S. immers v. t. der bovenaangehaalde 
artikelen en der artt. 350, 359 en 415 Sv., 
daar het bewezen verklaarde uit de bewijs
middelen niet kan volgen;" 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lange
meijer, namens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat aan requirant is telaste gelegd, ,,dat 
hij in of omstreeks de maand December 
1946 te 's-Gravenhage al dan niet opzette
lijk in strijd met de betrekkelijke krachtens 
de Distributiewet 1939 vastgestelde verbo
den op een zeker tijdstip 2 bescheiden elk 
met opdruk "Toewijzing 100 rantsoenen 
C. 056" welke bescheiden door hun model 
aanleiding konden geven tot de misleiding 
dat het boterdistributietoewijzingen althans 
distributietoewijzingen waren, elk ter waar
de van 100 ra ntsoenen boter, althans enig 
distributieproduct, heeft gekocht en voor
handen of in voonaad heeft gehad en op 
of omstreeks 12 December 1946 aldaar deze 
bescheiden heeft verkocht"; 

da t het Hof dit heeft bewezen verklaard, 
"in dier voege, dat de feiten opzettelijk zijn 
gepleegd, waarbij het Hof de dagvaarding 

voor wat betreft de aanhef in verband met 
het vervolg aldus verstaat: dat de steller 
der dagvaarding de woorden "al dan niet 
opzettelijk" u itsluitend heeft beoogd te doen 
beheersen het verboden zijn der handeling 
en niet m ede de zogenaamde valsheid der 
bescheiden"; 

dat het tweede middel, dat de bewezen
verklaring wraakt en dus eerst dient te 
worden behandeld, inzonderheid onbewezen 
acht dat, hetgeen requirant kocht, voor
ha nden of in voorraad had en verkocht, wa
ren bescheiden welke door hun model aan
leiding konden geven tot de misleiding dat 
het distributiebeRcheiden waren, en ook on
bewezen dat bij requirant tijdens dat han
delen dienaa.ngaande wetenschap bestonr1; 

dat bedoelde feitelijke omstandigheid 
werd bewezen door de eigen waarneming 
van het Hof en omtrent requirants opzet 
aangaande die omstandigheid is te over
wegen als volgt: 

dat de Distributieregelingsbeschikking 
1945 als noodzakelijke aanvulling op het 
verbod van het kopen enz. van distributie
bescheiden (art. 8 lid 2) ook het kopen enz. 
van vervalste distributiebescheiden (art. 9 
lid 3) en van "bescheiden, welke door hun 
model aanleiding kunnen geven tot de mis
leiding, dat het distributiebescheiden zijn" 
(art. 9 lid 5 junctis leden 2 en 3) verbiedt, 
én het niet-nakomen van deze voorschrif
ten in art. 18 Distributiewet 1939 gelijkelijk 
strafbaar gesteld is en daartegen in art. 1 
Besluit berechting economische delicten 
'dezelfde straffen bedreigd zijn; 

dat deze drie verboden van economisch 
strafrecht in dier voege één geheel vormen, 
dat het niet-nakomen van een hunner reeds 
opzettelijk geschiedt, indien de dader, be
halve dat hij wist dat hij kocht (of verkocht 
enz.), ook besefte dat hij zulks deed met be
scheiden, die echter dan wel vervalste dis 
tributiebescheiden waren of door hun model 
aanleiding konden geven tot de misleiding 
dat het distributiebescheiden waren, en 
voorts ook besefte, dat met zulke beschei
den zo handelen ongeoorloofd was; 

dat, aangenomen dat voormelde in de be
wezenverklaring gegeven overweging van 
het Hof ditzelfde tot uitdrukking heeft ge
bracht, met betrekking tot het eerstver
langde door den requirant - onder toevoe
ging van "Ik wist niet dat de door mij ge~ 
kochte en weder verkochte bescheiden 
valsch waren" - is verklaard, dat hij de 
door hem gekochte bescheiden "voor boter
toewijzingen hield"; 

dat voor zijn veroordeling wegens opzet
telijk niet-nakomen dan niet ontbeerd kan 
worden vaststelling, dat hij daarbij besefte 
dat zijn handeling betrof in ieder geval een 
van de drie genoemde soorten bescheiden 
en voor ieder van die soorten ongeoor
loofd is; 

dat de door het Hof gebezigde verklaring 
van requirant omtrent hetgeen hij meende 
aangaande den feitelijken aard der beschei
den en voorts: ,,Ik wist dat het koopen, 

2I 
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voorhanden hebben en verkoopen van val
sche distributiebescheiden verboden is" 
daartoe ongenoegzaam is ; 

dat derhalve ,'s Hofs bewezenverklaring 
van requirants opzet t en aanzien van de 
hoedanigheid der bescheiden en "het ver
boden zijn der handeling" niet behoorlijk 
met redenen is omkleed en h et tweede mid
del gegrond is, zodat het eerste middel geen 
beha ndeling behoeft; 

Rechtdoende krachtens art. 106 Wet 
R. 0.: 

Vernietigt het bestreden arrest en ver
wijst de zaak naar h et Gerechtshof te Am
sterdam, ten einde haar op h et bestaande 
hoger beroep t e berechten en af te doen. 

Conclusie van den Adv.-Generaa l Lange
meijer: 

Het eerste middel komt mij ongegrond 
voor. Weliswaar betoogde requirants raads
man volkomen terecht, dat m en een voor
schrift niet opzettelijk kán overtreden, wan
neer men bij zijn handelen geen opzet heeft 
betreffende e.:ln omstandigheid, waardoor 
dat handelen eerst onder het voorschrift 
valt. Ik neem echter niet aan, dat het Hof 
voor deze eenvoudige waarheid blind ge
weest is. Kennelijk is de redenering van 
het Hof deze geweest: ,.De verdachte heeft 
distributiebescheiden gekocht, voorhanden 
gehad en verkocht en wel in grote hoeveel
heid. Het kan niet anders of wie dat doet 
geeft zich rekenschap van de mogelijkheid 
dat de bescheiden "vals" zijn. Echter, ook 
wanneer zij niet vals zijn, pleegt hij een 
strafbaar feit, n.l. dat van art. 8 van de 
Distributieregelingsbeschikking 1945. In 
ieder geval heeft hij dus opzet om enig 
voorschrift, hetzij dan art. 8, hetzij art. 9 
der Beschikking, vastgesteld krachtens de 
Distributiewet te overtreden al h eeft hij 
dan geen opzet ten aanzien van elk van 
beide artikelen in het bijzonder. (Deze laat
ste mening- lijkt mij op zichzelf aanvecht
baar. M. i. heeft hij ook voor elk artikel op 
zichzelf voorwaardelijk opzet. Blijkbaar 
echter wil het Hof deze laatste opzetvorm, 
die Uw Raad nimmer uitdrukkelijk heeft 
erkend geen opzet noemen.) Deze redene
ring schijnt mij aanvaardbaar. De toepas
selijke strafbepaling, art. 18 van de Distri
butiewet 1939, stelt strafbaar "hij die enig 
bij of krachtens die wet vastgesteld voor
schrift of opgelegde verplichting opzettelijk 
niet nakomt." Ik meen, dat hij die handelt 
met het bewustzijn in ieder geval een van 
twee zodanige voorschriften niet na te ko
men, onder deze omschrijving valt, even
zeer als iemand schuldig zou zijn aan dood
slag, die een schot lost op twee zich in el
kanders onmiddellijke nabijheid bevindende 
personen in de hoop er minstens één te 
doden, onverschillig welke. 

Heb ik met het voorafgaande betoog ge
lijk, dan is daarmede tevens middel II weer
legd, immers dan is uit h et onbetwiste feit, 
dat requirant een grote hoeveelheid distri
butiebescheiden door koop verkreeg, zijn 

opzet in de door mij bedoelde zin zeker af 
te leiden. 

In concludeer dus tot verwerping van 
het beroep. 

(N. J.) 

19 October 1948. ARREST van den Hogen 
Raad. (Distributiereg.-besch. 1945 art. 
9). 

De Bijz. Politierechter heeft geoor
deeld, ,,dat verd. bij het kopen van de 
in de telastelegging v ermelde beschei
den h eeft moet en begrijpen, dat deze 
vals waren, daar echte distributiebe
scheiden niet op geoorloofde wijze in 
den handel gebracht kunnen worden". 
Deze redengeving is ongenoegzaam 
voor de beslissing, dat req. ook opzet 
t.a.v. voormeld bestanddeel van het te
lastegelegde bezat. Uit de enkele om
standigheid toch, dat echte distributie
bescheiden niet op ongeoorloofde wijze 
in den handel gebracht kunnen worden, 
valt niet af te leiden, dat r eq . heeft 
moet en begrijpen, dat hij handelde 
t .a.v. wat de Politierechter valse distri
butiebescheiden noemt," daar immers in
gevolge de omstandigheid, dat echte 
distributiebescheiden wèl op ongeoor
loofde wijze in den handel gebracht 
kunnen worden, req. ook h eeft kun
n en m enen, dat hij handelde t.a.v. ech
t e distributiebescheiden. 

Op het beroep van D. C. P. 0., requirant 
van cassatie tegen een arrest van het Ge
rechtshof te 's-Gravenhage van 5 Decem
ber 1947, houdende bevestiging in hoger be
roep van een mondeling vonnis van den 
Bijzonderen Politierechter bij de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage van 2 April 
1947, waarbij requirant wegens "een bij of 
krachtens de Distributiewet 1939 vastge
steld voorschrift of opgelegde verplichting 
opzettelijk niet nakomen, meermalen ge
pleegd", onder aanhaling van art. 18 dier 
wet, art. 9 Distributieregelingsbeschikking 
1945, art. 1 Besluit Berechting E conomische 
D elicten en artt. 10, 57 en 91 Sr., is veroor
deeld tot gevan genisstraf voor den tijd van 
zes weken. (Gepleit door Mr. A. Surink, 
advocaat t e 's-Gravenhage. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Vrij; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

m ens den requirant voorgesteld bij pleidooi 
en luidende: 

I. ,.S., althans v. t. der artt. 48 le lid, 57 
Sr., artt. 348, 349, 350, 351, 352, 358, 359, 415, 
422 en 423 Sv., art. 1 Besluit berechting 
Economische Delicten, artt. 8 en 9 Distribu
tieregelingsbeschikking 1945, art. 18 Distri
butiewet 1939 en de·wet van 11 Mei 1946 G 
117, doordien: 

het Gerechtshof te 's-Gravenhage bij ar
rest van 5 December 1947, bevestigend, het 
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vonnis van den Bijzonderen Politierechter 
te 's-Gravenhage, als bewezen heeft aange
nomen dat de handelingen gepleegd door 
requirant zijn geweest koop en daaropvol
gende verkoop van (valse) bescheiden, op
leverende de ingevolge art. 9 Distributie
regelingsbeschikking 1945 strafbare feiten, 
meerdere malen gepleegd, terwijl het on
derzoek op beide zittingen op zou hebben 
moeten leveren een bewezenverklaring van 
het opzettelijk medeplegen van voornoemde 
strafbare handelingen;" 

II. ,.S., althans v. t. der artt. 8 en 9 Distri
butieregelingsbeschikl{ing 1945, art. 1 Be 
sluit Berechting Economische Delicten, art. 
18 Distributiewet 1939, de wet van 11 Mei 
1946 G 117 en de artt. 348, 349, 350, 351, 352, 
358, 359, 415, 422 en 423 Sv., doordien: 

h et Gerechtshof te 's-Gravenhage bij ar
rest van 5 December 1947 bevestigend het 
vonnis van den Bijzonderen Politierechter 
te 's-Gravenhage, als bewezen h eeft aange
nomen, dat _de handelingen, gepleegd door 
requirant zijn geweest handelingen, va l 
lende onder en strafbaar gesteld ingevolge 
art. 9 Distributieregelingsbeschikking 1945, 
motiverende: 

a. .,dat de Politierechter van oordeel is 
dat verdachte bij het kopen van de in de 
telastelegging vermelde bescheiden h eeft 
moeten begrijpen, dat deze vals waren, daar 
echte distributiebescheiden niet op geoor
loofdé wijze in de handel gebracht kunnen 
worden"; 

b. ,.dat al dan niet opzettelijk der te
lastelegging niet slaat op de valsheid der 
bescheiden"; 

e. ,.dat de feiten zijn gepleegd opzette
lijk", terwijl : 

1. Het Hof door het onder b gestelde 
had moeten komen tot een niet-ontvanke
lijkverklaring casu quo ontslag van rechts
vervolging, nu het door schrapping van 
beide mogelijkheden het tenlasteleggende 
element volkomen doet verdwijnen; 

2. Het Hof door de combinatie van b en 
c had moeten ontslaan van rechtsvervol
ging; 

3. Het Hof niet onderzocht heeft bij het 
onderzoek ter terechtzitting of de phraze 
aan het eind van a heeft plaats gehad, nu 
requirant zich ten eerste op beide zittingen 
daar uitdrukkelijk op h eeft beroepen en nu 
ten tweede het Hof deze phraze - op zich 
zelf strafbaar gesteld door art. 8 Distribu
tieregelingsbeschikking 1945 - gebruikt 
heeft om h e t strafbaar gestelde onder S:rt. 
9 van voormelde beschikking t e bewijzen, 
hetgeen juist alleen mogelijk is door een 
beroep op art. 8 van voormelde beschikking 
buiten te sluiten, m.a.w. h et Hof heeft met 
behulp van een stelling, welke zij onbewe
zen laat, een andere stelling willen bewijs 
zen, terwijl ware de eerste stelling bewezen, 
het bewijs van de tweede mislukt zou zijn. 

4. Het Hof, nu haar [zijn] beslissing 
kennelijk niet steunt op toepassing van de 
wet van 11 Mei 1946 G 117 bij het "al dan 
niet opzettelijk" der telastelegging, 

a. bij wel opzettelijk, tot een niet bewe
zenverklaring had moeten komen, zich 
uitende in een vrijspraak, 

b . bij niet opzettelijk ,tot ontslag van 
instantie had moeten komen, daar dan het 
telaste gelegde geen strafbaar feit inhield 
(ontslag van rechtsvervolging). Doch bo
vendien in verband met gestelde onder 4a 
fortiori het gevolg van haar onder punt 1 
gerelateerde had moeten toepassen." 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lange
meijer, namens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz.; 

O. t en aanzien van middel II sub 1, het
welk een niet-ontvankelijkheid betoogt, dat 
dit feitelijken grondslag mist, aangezien 
hetgeen daarin onder b h etzij uit het aan
gevallen arrest hetzij uit het door dit airrest 
bevestigde vonnis is aangehaald in geen 
dezer uitspraken voorkomt; 

0. ten aanzien van middel II sub 3, het
welk, als betreffende de bewezenverklaring, 
bij voorrang boven de grieven in zake de 
strafbaarheid thans worde besproken; 

0. dat aan requirant is telaste gelegd: 
"dat hij al dan niet opzettelijk in strijd 

met de betrekkelijke krachtens de Distribu
tiewet 1939 vastgestelde verboden te 's-Gra
venhage op of omstreeks 12 December 1946, 
2 bescheiden elk met opdruk "Toewijzing 
100 rantsoenen C. 0.56" welke bescheiden 
door hun model aanleiding konden geven 
tot de misleiding dat het boterdistributie
toewijzingen, althans distributietoewijzin
gen waren, elk ter waarde van 100 rantsoe
nen boter, althans eenig distributieproduct, 
heeft gekocht en voorhanden of in voorraad 
heeft gehad en op 13 December 1946 aldaar 
deze bescheiden heeft verkocht"; 

dat de Bijzondere Politierechter deze te
laste gelegde feiten bewezen verklaarde, 
"met dien verstande dat zij zijn gepleegd 
opzettelijk", en daarbij oordeelde, ,.dat ver
dachte bij het koopen van de in de tenlaste
legging vermelde bescheiden heeft moeten 
begrijpen, dat deze vals waren, daar echte 
distributiebesch. niet op geoorloofde wijze 
in den handel gebracht kunnen worden. 

dat echter deze redengeving voor de be
slissing dat r equirant - die handelde t en 
aanzien van ,.2 bescheiden elk met opdruk 
"Toewijzing 100 rantsoenen C. 056" welke 
bescheiden door hun moel.el aanleiding kon
den geven tot de misleiding dat het boter
distributietoewijzingen, althans distributie
toewijzingen waren, elk ter waarde van 100 
rantsoenen boter, althans eenig distributif'.
product" - nu ook opzet ten aanzien van 
dat bestanddeel van het telaste gelegde be
zat, ongenoegzaam is ; 

dat toch uit de enkele omstandigheid, dat 
echte distributiebesch eiden niet op geoor
loofde wijze in den handel gebracht kunnen 
worden, niet valt af te leiden, dat requirant 
heeft moeten begrijpen, dat hij handelde 
ten aanzien van wat de Politierechter valse 
distributiebescheiden noemt, daar immers 
ingevolge de omstandigheid, dat echte dis
tributiebescheiden wèl op ongeoorloofde 
wijze in den handel gebracht kunnen wor-
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den, requirant ook heeft kunnen menen, 
dat hij handelde ten aanzien van echte dis
tributiebescheiden; 

dat het Hof, door de bewezenverklaring 
met genoemde redengeving te bevestigen, 
in strijd met de artt. 350, 358 en 359 juncto 
415 Sv. handelde en h et middel II sub 3 der
halve is gegrond, zodat de overige middelen 
geen behandeling behoeven; 

Rechtdoende krachtens art. 106 Wet R.O. : 
Vernietigt het bestreden arrest en ver

wijst de zaak naar het Gerechtshof te Am
sterdam, ten einde haar op het bestaande 
hoger beroep te berechten en af te doen. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv. -Generaal Langemeijer. 

(N. J.) 

19 October 1948. ARREST van den Hogen 
Raad. (Jachtwet art. 16). 

De Loeneveense plas kon, blijkens 
een der bewijsmiddelen, vallen onder 
het begrip "veld, buiten openbare we
gen of voetpaden". 

Het bestanddeel der overtreding, dat 
de vleugels van h et vangnet een lengte 
hadden van meer dan 10 m., gemeten 
van stijggaren tot stijggaren, zoals het 
bevestigd was aan de bovenlijn, moge 
in de bewezenverklaring niet met de 
door de wet gebezige woorden zijn op
genomen, maar komt daarin toch wel 
voor, nu daarin vermeld staat, dat de 
vang netten aan elkaar bevestigd waren 
en a ldus een vleugellengte hadden van 
ongeveer 480 m. 

Op het beroep van R. G. te Loosdrecht, 
requirant van cassatie tegen een vonnis 
van de Arr. -Rechtbank te Utrecht van 27 
Januari 1948, houdende bevestiging in ho
ger beroep, met aanvulling der gronden en 
behoudens voorzoveel betreft de beslissin
gen omtrent de straf en de in beslag geno
men netten, van een mondeling vonnis van 
den Kantonrechter te Utrecht van den 28en 
Januari 1947, waarbij requirant wegens "het 
zich met vangnetten, waarvan de vleugels 
een lengte hebben van meer dan tien meter, · 
bevinden in het veld buiten openbare wegen 
en voetpaden", met aanhaling van de artt. 
1, 16, 43, 44, 46, 48, 49, 53 en 129 der Jacht
wet 1923 en de artt. 23, 24 en 91 Sr., is ver
oordeeld, zijnde bij eerstgemeld vonnis, met 
vernietiging in zoverre van laatstgenoemd 
vonnis de straf bepaald L op hechtenis van 
twee maanden met bevel dat deze straf niet 
zal worden tenuitvoergelegd tenzij de 
Rechtbank later anders mocht gelasten op 
grond dat de veroordeelde zich voor h et 
einde van een op twee jaren bepaalden 
proeftijd aan een strafbaar feit heeft schul
dig gemaakt, II. op geldboete van honderd 
gulden te vervangen door hechtenis van 
vijf en twintig dagen met verbeurdverkla
ring der inbeslaggei;iomen n etten en aanha
ling bovendien van art. 51 der Jachtwet 
1923 en van de artt. 14a, 14b, 18 en 33 Sr. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag vari den Raadsheer 

Rombach; 
Gelet op het middel van cassatie, namens 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: S. of v. t. van art. 16 der Jachtwet 
1923 en de artt. 338, 339, 350, 352, 358 en 
359 Sv. ; 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lange
meijer, namens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat bij het voormelde vonnis van den 
Kantonrechter, met qualificatie als voor
meld, is bewezen verklaard: dat requirant 
omstreeks 25 November 1946 te Loosdrecht 
in de L oenerveensche Plas een aantal net
ten uitgezet, te water gehad en opgehaald 
h eeft op een of meer plaatsen waar alstoen 
wilde eenden en meerkoeten veelv uldig 
voorkwamen, zulks terwijl die netten op 
onderlinge afstanden van 3-4 meter aan 
de onderzijde verzwaard waren met stenen 
van ongeveer 400-500 gram, welke wijze 
van uitzetting der netten geheel afwijkend 
was van de gebruikelijke voor het bemach
tigen van vis, t erwijl h em verdachte daar
entegen wel bekend was dat bij een derge
lijke wijze van uitzetten der netten daarin 
dikwijls aanzienlijke aantallen m eerlrneten 
en wilde eenden, althans wild in den zin der 
Jachtwet 1923 gevangen werden en dat hij 
zich omstreeks 25 November 1946 aldaar op 
de plas in h et veld bevonden heeft buiten 
openbare wegen en voetpaden met boven
vermelde vangnetten, uitgezet a ls boven
omschreven, welke netten aan elkaar be
vestigd waren en aldus een vleugellengte 
hadden van ongeveer 480 meter; 

0. dat requirant, blijkens de toelichting 
zijner cassatiemiddelen tegen het vonnis 
der R echtbank, waarbij voormelde bewe
zenverklaring en qualificatie bevestigd zijn, 
twee grieven heeft aangevoerd; 

0. dat in de eerste plaats betwist wordt 
dat de Rechter op grond der gebezigde be
wijsmiddelen heeft kunnen aannemen dat 
de Loeneveensche plas valt onder het be
grip "veld, buiten openbare wegen of voet
paden", van art. 16 2de lid der Jachtwet 
1923; 

0. dat deze grief ondeugdelijk is omdat 
als bewijsmiddel gebruikt is de verklaring 
van getuige Smit onder meer luidende: ,,de 
plaats, (blijkens het voorafgaande is hier 
sprake van de Loenenveensche plas) waar 
de netten van G. zich bevinden, is gelegen 
in h et veld buiten openbare wegen en 
voetpaden"; 

0. dat voorts aangevoerd wordt dat het 
in de bewezenverldaring vermelde feit niet 
strafbaar zou zijn omdat het bestanddeel 
der overtreding, dat de vleugels van het 
vangnet een lengte hadden van meer dan 
tien meter, gemeten van stijggaren tot stijg
garen, zoals het bevestigd was aan de bo
venlijn, in die bewezenverklaring ontbreken 
zou; 

0. dat deze grief teitelijken grondslag 
mist, aangezien dit bestanddeel van het 
strafbaar feit, al moge het daarin niet met 
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de door de wet gebezigde woorden zijn op
g·enomen, wèl in de bewezenverldaring 
voorkomt; 

O. immers dat daarin vermeld staat dat 
de vangnetten aan elkaar bevestigd waren 
en aldus een vleugellengte hadden van on
geveer 480 meter, zijnde deze onderling ver
bonden netten terecht als één net be
schouwd, terwijl het niet twijfelachtig is 
dat dit net, gemeten van stijggaren tot 
stijggaren, zoals het bevestigd is aan de 
bovenlijn, een lengte heeft van meer dan 
tien meter; 

Verwerpt het beroep. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Generaal Langemeijer, die 
aldus eindigde: 

Ik wijs er nog ten overvloede op, dat ook 
de requirant niet betwist, dat de elementen 
vleugellengte van meer dan 10 Meter en 
lengte en breedte der mazen van minder dan 
3 c.M. elk opzichzelf reeds het jachtmiddel 
ongeoorloofd maken. Zo besliste reeds Uw 
Raad bij arrest van 15 Februari 1926, N . J. 
1926, blz. 303. 

(N. J.) 

19 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT 
(Onteigeningswet art. 114). 

Nu de boerderij te Z., waarvan een 
gedeelte door Ged. Staten voor ontei
gening als bedoeld bij art. 105 was aan
gewezen, als een zelfstandig bedrijf 
naast het pachtbedrijf te G. is aan te 
merlrnn en de tot deze boerderij beho
r ende gronden door de beoogde ontei
gening· d" geschiktheid voor het daarop 
uitgeoefend bedrijf zouden verliezen, 
behoort op grond van art. 114 lid 2 het 
besluit van Ged. Staten niet te worden 
goedgekeurd. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien het ter goedkeuring aangeboden 

besluit van Ged. Staten van Zuid-Holland 
van 7 October 1947, B. No. 30272 (le Afde
ling), G.S. No. 452/1, tot aanwijzing van 
enige percelen in de gemeente Zuidland 
voor onteigening, als bedoeld in art. 105 
van de Onteigeningswet; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 26 Mei 1948, No. 382 en 15 September 
1948, No. 382/243; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening 
van 13 October 1948, No. 775/79L, Afdeling 
Juridische ZakenjL.; 

0. dat Ged. Staten van Zuid-Holland bij 
hun besluit van 7 October 1947 No. 30272 
(le Afdeling), G.S. No. 4521'1, voor onteige
ning, als bedoeld bij art. 105 der Onteige
ningswet, ten name van de Vereniging tot 
bevordering van de verkrijging van onroe
rend goed door landarbeiders, gevestigd te 
Zuidland, de na te noemen kadastrale per
celen hebben aangewezen: 

Volgnummers der regis
ters van het kadaster 

Gemeente Sectie grootte Naam van de 
en nummer eigenaar 

Zuidland A. 405 1.60.55 Oosthoek. P leun 
A . 406 3.73.70 te Geervliet. 

dat Ged. Staten hierbij in hoofdzaak heb
ben overwogen, dat voldaan is aan het be
paalde bij de artt. 108 t;/m 111 der Onteige
ningswet; dat blijkens de door het bestuur 
der Vereniging tot bevordering van de ver
luijging van onroerend goed door landar
beiders, gevestigd te Zuidland, ingevolge 
het bepaalde in art. 108, sub b, der Ont
eigeningswet ter gemeentesecretarie neder
gelegde verklaring in 16 gevallen een aan
vraag v~or een plaatsje en in 6 gevallen 
een aanvraag om los land zou moeten wor
den afgewezen alleen op grond, dat geen 
aanwijzing als bedoeld in art. 20 of art. 27, 
eerste lid, der Landarbeiderswet kan ge
schieden; dat door het bestuur der ver
eniging voornoemd ter onteigening zijn 
voorgedragen de percelen, kadastraal be
kend gemeente Zuidland, sectie A. Nos. 
404, 405 en 406, respectievelijk groot 1.50.00, 
1.00.55 en 3.73.70 ha, eigendom van P. Oost
hoek te Geervliet; 

dat overeenkomstig het bepaalde bij art. 
111 der Onteigeningswet tegen de voorge
nomen onteigening bezwaarschriften zijn 
ingediend door P. Oosthoek en H. L. Lam
merse; dat bij de mondelinge behandeling 
dezer aanvrage gebleken is, dat de eigenaar 
P. Oosthoek te Geervliet reeds vele jaren 
aldaar een boerderij exploiteert van onge
veer 78 ha en dat hem in 1940 uit een erfe
nis is toegewezen 15.36.35 ha land en een 
woning, gelegen in de gemeente Zuidland; 
dat de eigenaar deze _landerijen en deze 
woning te Zuidland weliswaar als een zelf
standig geheel beschouwt, doch dat hier van 
een eenheid nimmer sprake is geweest, aan
gezien de hierbedoelde landerijen afkomstig 
zijn van een elders gelegen boerderij, ter 
grootte van ongeveer 60 ha, de woning in 
het dorp ligt en reeds vele jaren bewoond 
wordt door een niet-landbouwer en voorts 
dat bij een ter plaatse ingesteld onderzoek 
gebleken is, dat het pand geen p laats biedt, 
zoals in het bezwaar wordt vermeld, voor 
tien koeien en tien pinken, nog afgezien 
van de overige ruimten, welke bij gebruik 
als boerderij noodzakelijk zouden zijn ; dat 
de gronden en woning te Zuidland alzo naai· 
het oordeel van hun College niet als een 
zelfstandig landbouwbedrijf ter grootte van 
15.36.35 ha kunnen worden aangemerkt, 
doch beschouwd moeten worden als een on
derdeel van het grote, door de eigenaar, 
mede te Zuidland uitgeoefende landbouw
bedrijf zodat ook het bezwaar, dat tenge
volge van deze onteigening het groter ge
heel, waartoe de ter onteigening voorge
dragen eigendommen behoren, te zeer zou 
worden gedrukt of het groter deel, waartoe 
de ttr onteigening overgedragen eigen
dommen behoren, de geschiktheid voor het 
daarop uitgeoefende bedrijf zou verlieze11, 
in deze niet kan worden gedeeld ; dat de in 
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het bezwaarschrift van de eigenaar vei-
melde gronden van de boerderij "Nooit ge
dacht", welke volgens de adressant eerder 
in aanmerking zouden komen, buiten be
schouwing moeten worden gelaten, omdat 
daarop in het uitbreidingsplan van Zuidland 
de nieuwe begraafplaats is geprojecteerd 
en het bestuur der landarbeidersvereniging 
daartegen bovendien heeft aangevoerd, dat 
van die boerderij indertijd reeds gronden 
ten behoeve van de vereniging zijn geno
men en het terecht minder gewenst wordt 
geacht, daarop thans weder een beroep te 
doen; dat voorts een onderzoek is ingesteld 
naar de vraag, of alle aanvragers voor een 
plaatsje of een perceel los land als landar
beider kunnen worden aangemerkt; dat ten 
behoeve daarvan door het bestuur der land
arbeidersvereniging een lijst is overgelegd 
bevattende vijftien gegadigden voor ee1! 
plaatsje en elf gegadigden voor een perceel 
los land; dat bij h et onderzoek evenwel is 
gebleken, dat C. Velgersdijk, N. J. Bree,Jer
land, H . Hoogstad en P. Wolters van het 
in loondienst verrichten van landarbeid niet 
meer hun hoofdberoep maken en uit dien 
hoofde niet meer als landarbeider kunnen 
worden aangemerkt; dat de overigé op de 
lijst vermelde personen als landarbeider 
moeten worden beschouwd, en met name 
ook C. Monster, Th. van Rij, C. Bevaart 
Lzn. en L. van Sintmaartensdijk Lzn., die 
op de bij het bezwaarschrift van de eigenaar 
overgelegde lijst als vlasindustrie-arbeider 
zijn vermeld, doch als zodanig slechts korte 
tijd gedurende het jaar in het te Zuidland 
gevestigde vlasindustriebedrijf - dat een 
gemengd bedrijf is - werkzaam zijn en 
overigens làndarbeid verrichten en dan ook 
van het in loondienst verrichten van land
arbeid hun hoofdberoep maken; dat alzo 
geconstateerd kan worden, dat zijn inge
komen dertien aanvragen voor een plaatsje 
en negen aanvragen voor los land, zodat, 
aangezien van de aanvragers voor een 
plaatsje reeds vijf een perceeltje los land in 
pacht hebben, in de behoefte zal moeten 
worden voorzien voor het stichten van der
tien plaatsjes en de uitgifte van vier per
ceeltjes los land; dat daarvoor niet is ver
eist de totale oppervlakte van 6.84.35 ha 
van de drie ter onteigening voorgedragen 
percelen, doch dat in deze met de twee per
celen kadastraa l bekend gemeente Zuidland 
sectie A. Nos. 405, en 406 zal kunnen wor
den volstaan; dat thans nog de vraag onder 
de ogen zal moeten worden gezien, of, n n 
inderdaad de mogelijkheid bestaat, dat ten
gevolge van de gestegen bouwkosten het in 
art. 4, lid 1 der L andarbeiderswet gestelde 
maximum van f 1000 per plaatsje niet on
belangrijk zal worden overschreden, op die 
grond afwijzing dezer aanvrage, althans 
voor zover deze betrekking heeft op het 
stichten van plaatsjes, zal moeten volgen; 
dat deze vraag op de nader aangegeven 
gronden ontkennend moet worden beant
woord; dat, hoewel overigens erkend wordt, 
dat de eigenaar in zijn belangen zal worden 
geschaad, de overige door hem aangevoerde 

bezwaren, evenals die, ingebracht door H. 
P . Lammerse -, mede gelet op de te ont
vangen schadeloosstelling - niet van die 
aard zijn, dat op grond daarvan de onteige
ning niet zou mogen plaats hebben; dat 
onder deze omstandigheid de aanvrage van 
het verenigingsbestuur, voor zover betreft 
de percelen kadastraal bekend gemeente 
Zuidland, Sectie A, Nos. 405 en 406, die voor 
h et door de Landarbeidersvereniging be
oogde doet geschikt zijn en waarvan de ex
ploitatie binnen de door de wet gestelde 
grenzen mogelijk moet worden geacht, in 
gunstige overweging behoort te worden ge
nomen; 

dat Ged. Staten dit besluit bij schrijven 
van 1./17 October 194 7 ter goedkeuring heb
ben aangeboden; 

0. dat namens de eigenaar van de door 
Ged. Staten voor onteigening aangewezen 
percelen in de openbare vergadering van 
de Afdeling van de Raad van State, voor de 
Geschillen van Bestuur, waarin over deze 
zaak verslag is uitgebracht, tegen de ont
eigening in hoofdzaak twee bezwaren naar 
voren zijn gebracht, te weten dat de boer
derij te Zuidalnd, waartoe de te onteigenen 
percelen behoren, en welke ruim 15 ha groot 
is, als zelfstandig bedrijf naast het pacht
bedrijf te Geervliet is aan te merken en in 
verband hiermede de onteigening met art. 
114, tweede lid, der Onteigeningswet in 
strijd zou zijn, terwijl het tweede bezwaar 
hierop neerkomt, dat de geldende landprij
zen de naleving van de artt. 4 en 5 der 
Landarbeiderswet onmogelijk maken; 

dat, daargelaten of het tweede bezwaar 
voldoende grond oplevert om aan het be
sluit van Ged. Staten goedkeuring te ont
houden, Wij op grond van de overgelegde 
stukken van oordeel zijn, dat de boerderij te 
Zuidland inderdaad als een zelfstandig be
drijf n aast het pachtbedrijf te Geervlie t is 
aan te merken en dat de tot deze boerderij 
behorende gronden door de beoogde ont
eigening de geschiktheid voor het daarop 
uitgeoefende bedrijf zouden verliezen; 

dat mitsdien op grond van art. 114, lid 2, 
der Onteigeningswet het besluit van Ged. 
Staten niet behoort te worden goedgekeurd; 

Gezien de Landarbeiderswet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
aan het in de aanhef vermelde besluit van 

Ged. Staten goedkeuring te onthouden. 
Onze Minister van Landbouw, Visserij en 

Voedselvoorziening is belast enz. 
(A.B.) 

19 October 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
renwet 1929 artt. 3 en 58, le lid; Zui
veringsbesluit 1945 art. 8). 

Art. 3, 2e lid, sub b, ziet slechts op 
zodanige besluiten, waartegen krach
tens de bepalingen der Ambtenarenwet 
1929 beroep op de administratieve 
rechter openstaat. Het Ambtenarenge
recht behoefde mitsdien h et beroep, ge
richt tegen een ontslag krachtens het 
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Zuiveringsbesluit 1945, nadat een ad
viescommissie was gehoord, niet door 
te zenden aan de Centrale Raad, aan
gezien voor zodanige verwijzing, i.v.m. 
het bepaaide in art. 5, Se lid, v. h. · Zui
veringsbesluit 1945 geen grond bestaat. 

Ook over "misbruik van ·overheids
recht" kan bij de ambtenarenrechter 
slechts geklaagd worden, wanneer deze 
bevoegd is van het beroep kennis te 
nemen, hetgeen t.a.v. een zuiverings
grondslag niet het geval is. 

G., wonende te A., eiser in hoger beroep, 
tegen: 

de Minister van Binnenlandse Zaken, ge
daagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
.Post alia: · 
In rechte: 
0. dat allereerst de vraag rijst, of het 

Ambtenareng·erecht te Amsterdam bevoegd 
was in eerste aanleg uitspraak te doen over 
voormeld besluit van 16 October 1946, zoals 
dit is gewijzigd bij besluit van 24 April 194'1, 
nu dat besluit van 16 October 1946 er een is 
van een administratief orgaan ten aanzien 
van een ambtenaar genomen, nadat een 
krachtens a lgemeen verbindende regels op
tredende commissie in de zaak een advies 
had gegeven; 
·o. dat weliswaar, krachtei;.s liet bepaalde 

in artikel 3, lid 2 sub b, der Ambtenarenwet 
19 29, slechts deze Raad bevoegd is over be
sluiten van die aard in eerste en enige aan
leg te oordelen, doch dit slechts ziet op zo
danige besluiten, waartegen, krachtens de 
bepalingen dézer wet, beroep op de admini
stratieve rechter openstaat, zodat, indien 
zal blijken, dat een betrokkene niet bevoegd 
is zich tot de administratieve rechter te 
wenden, om redres van een te zijnen aan 
zien genomen besluit te verkrijgen, de Raad 
het juist acht, dat een Ambtenarengerecht 
in dat geval de zaak dan niet naar deze 
Raad verwijst, doch het beroep van de be
trokkene niet-ontvankelijk verklaart, aan
gezien voor zodanige verwijzing geen grond 
zou bestaan, waar immers ook deze Raad 
niet zou zijn het ter zake bevoegde Gerecht; 

0. nu dat de Raad· op de door de eerste 
rechter daarvoor aangevoerde gronden van 
oordeel is, dat in casu tegen gedaagde's be
sluiten, gebaseerd op het Zuiveringsbesluit 
1945, beroep ingevolge de Ambtenarenwet 
1929 niet kon worden ingesteld, en dat met 
name art. 8 van dat Zuiveringsbesluit, be
roep bij de administr'atieve rechter tegen 
beslissingen, ingevolge dit besluit genomen, 
uitsluitend, wel rechtskracht bezit en dus 
wel verbindend is; ' 

0. dat nog vanwege eiser is gesteld, dat, 
ook a l wordt de verbindendheid van dat 
a;rt. 8 aangenomen, te allen tijde geklaagd 
kan worden over misbruik van overheids
recht op' grond van het bepaalde in art. 58 
der Ambtenarenwet 1929; hetwelk eisers 
gemachtigde ook ter terechtzitting van deze 
Raad heeft gepleit; ' 

0. dat hier echter wordt voorbijgezien, 
dat de ambtenarenrechter een door een ad 
ministratief orgaan ten aanzien van een 
a mbtenaar als zodanig genomen besluit 
slechts aan dat art. 58 vermag te toetsen -
dus ook met betrekking tot de vraag, of het 
orgaan van zijn bevoegdheid kennelijk een 
ander gebruik heeft gemaakt dan tot de 
doeleinden waarvoor die bevoegdheid is g;:i 
geven - indien die rechter over dat besluit 
mag oordelen, welk laatste in casu juist niet 
het geval is, zodat te dezen niet in een on
derzoek kan en mag worden betrokken, of, 
gelijk eisers gemachtigde, mede onder ver
wijzing naar zijn pleidooi in eerste aanleg, 
heeft betoogd, gedaagde zich aan misbruilc 
van gP-zag heeft schuldig gemaakt door een 
beslis~ing genomen te hebben, die, volgens 
pleiter, zowel qua wijze van tot stand komen 
a ls qua inhoud indruist tegen hetgeen rede
lijk en billijk is; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat de 
uits_praak, waarvan beroep, welke met 
juistheid is gewezen, moet worden beves
tigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

19 October 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Reglement 
militaire landmacht; Circulaire van 2 
Juli 1942 van de Commissaris voor de 
belangen :van de voormalige Nederland
se weermacht. 

Door de arrestatie - i.v.m. het niet 
melden als krijgsgevangene - door de 
bezetter is de ondergedoken reserve
officier der Koninklijke Landmacht 
krijgsgevangene geworden gedurende 
de periode/ dat hij gevangen heeft ge
zeten. Deswege had hij recht op de 
voor hem vastgestelde bezoldiging, ver
mits hij in werkelijke dienst was. 

Na ontvluchting uit de krijgsgevan
genschap kan hij niet meer als krijgs
gevangene worden aangemerkt. Zijn 
aanspraak op bezoldiging bleef echter 
behouden, 'vermits hij · niet met groot 
verlof was gezonden en hij dus in wer
kelijke dienst was gebleven. 

E. E. Eger, wonende te Voorburg, eiser in 
hoger beroep, 

tegen: 
de Minister vau Oorlog, gedaagde in hoger 
heroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0 . dat eiser (toenmaals klager) bij een 
op 10 December 1947 bij het Ambtenaren
gerecht te 's-Gravenhage ingekomen klaag
schrift in hoofdzaak heeft gesteld: dat hij 
van 10- 15 Mei 1940 als reserve le luitenant 
der infante!·ie actief heeft gedïend bij het 
Nederlandse leger en, hoewel niet in het 
bezit van een vrijstelling, aan de Duitse 
lastgeving om zich medio Juni 1943 te 
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Amersfoort te melden geen gevolg heeft 
gegeven; dat hij op 9 December 1943 des 
nachts, bij ec,n razzia te 's-Gravenhage en 
omgeving op reserve-officieren, door de 
Grüne Polizei is gevangen genom en en met 
een aantal andere reserve-officieren is ge
transporteerJ naar de Waterloo-kazerne te 
Amersfoor:; dat hij hiervandaan op 19 De
cember 1943 is ontvlucht en vervolgens ge
n oodzaakt was onder te duiken; dat hij na 
zijn ontvluchting zonder bron van inkom
sten was, ~-ant zijn vroegere werkzaam
heden niet meer kon uitoefenen; dat hij 
over de tijd, dat hij als krijgsgevangen re
serve-officier ge...-angen is gehouden en a ls 
voortvluchtig krijgsgevangene ondergedo
k en heeft ;;eleefd, aanspraak h eeft op de 
uitkerin gen, welke hij zou hebben genoten, 
indien hij tot aan het einde van de oorlog 
gevangen zou zijn gehouden; dat de Minis
ter van Oorlog echter heeft geweigerd die 
aanspraken te erkennen; 

op grond waarvan hij het Ambtenarenge
recht heeft verzocht die weigering nietig te 
verklaren en te bepalen, dat de Minister van 
Oorlog h em a lsnog zal betalen de door hem 
bedoelde nitkeringen en vergoedingen, te 
weten: 1. oetaling van salaris a ls reserve
officier van zijn arrestatie af tot aan de be
vrijding; 2. Yergoeding voor gemis van 
vrije voeding; 3. tijdelijke dubbele rant
soenkaarten ,·oor levensmiddelen; 4. facili
t eiten voor 1:-.uisvesting; 

0. dat het Ambtenarenger echt te 's-Gra 
v enhage bij uitspraak van 10 Mei 1948 -
naar welker inhoud hierbij wordt verwezen 
- h eeft nietig verklaard de weigering van 
de Minister van Oorlog tot erkenning van 
eisers aanspraak op de voor hem vastge
stelde bezoldiging a ls reserve-officier ge
durende het tijdvak 9 tot 20 D ecember·l943, 
heeft bepaald, dat de Minister van Oorlog 
h em die bewldiging gedu rende dat tijdvak 
zal doen nituetalen, h et beroep in zoverre 
gegrond heeft verklaard, het beroep onge
grond heeft vc·rklaard voorzover betreft de 
vordering wegens gemis van vrije voeding 
gedurende de krijgsgevangenschap, en h et 
beroep voor h et overige niet-ontvankelijk 
heeft verklaard; 

0 . dat .M:r. J. A. Polak, voornoemd, als 
gemachtig:le van eiser, tegen deze uitspraak 
tijdig hoger beroep beeft ingesteld en op de 
bij het beroapschrift aangevoerde gronden 
h eeft verzocht die uitspraak te vernietigen, 
voorzover hH beroep daarbij ongegrond en 
niet-ontvankelijk werd verklaard, en te dien 
aanzien opnieuw rechtdoende het dienaan
gaande in eerste aanleg gedane beroep a ls
nog gegrond te verklaren, met ):)evestiging 
voor he t overige van de uitspraak van het 
Ambtenarengerecht; 

In rechte: 
0 . dat rte Raad zich verenigt met h et oor

deel van h et Ambtenarengerecht, da t er ten 
aanzien van eisers aan spraken op uitbeta
ling van bC'zoldiging en van vergoeding 
voor het gemis van vrije voeding een w ei
gering door gedaagde heeft p!aats gehad 

en dat het in e rste aanleg t egen die weige
ring gerichte beroep tijdig is ingesteld; 

0. dat Je Raad voorts verwerpt gedaag
de's stelling, dat de onderhavige weigering 
niet anders zou zijn dan een weigering over 
t e gaan tqt herziening van een weigering, 
welke reeds Yóór 5 Mei 1945 zou zijn gedaan 
door de toenmalige Commissaris voor de 
belangen van de voorma lige Nederlandse 
weermacht (hierna. te noemen: de Commis
saris); 

dat een zodanige weigering door de Com
missaris immers niet uitdrukkelijk heeft 
plaats gehad n, gegeven de tijdens de be
zetting bestaande omstandigheden, w elke 
het aan eiser onmogelijk maakten zijn aan 
spraken jegens de Commissaris tot gelding 
te brengen, ook niet kan worden aangeno 
men, dat zulk een weigering door de Com
missaris ,stilzwijgend is geschied of, met toe
passing van art. 60 (2) der Ambtenarenwet 
1929, geacht moet worden te zijn geschied ; 

0. ten aanzien van de hoofdzaak, dat in 
dit geding allereers t moet worden onder
zocht , of ge.daagde's weigering aan eiser 
a ls reserve-officier salaris uit te betalen 
over het tijdvak 9 Tucember 1943 tot 5 Mei 
1945 kan worden aangetast op een der gron
den, in art. 58 (1) der Ambtenarenwet 1929 
vermeld; 

0. hieromtrent, dat vaststaat: dat eiser, 
die in de oorlogsdagen van Mei 1940 in het 
N ederlandse l~er a ls reserve -officier dienst 
h eeft gedaan, geen gevolg heeft gegeven 
aan de van Duitse zijde in of omstreeks Mei 
1943 gedane oproeping zich te melden voor 
krijgsgevangenschap; da t hij op 9 Decem
ber 1943 bij Gen razzia op reserve-officieren 
is gevangen genomen en m et een aantal 
lotgenoten overgebracht n aar een k azerne 
t e Amersfoort, vanwaar zij op transport 
zouden worden gest eld naar een krijgsge
vangenkamp buiten N ederland; dat hij 
echter alvorens dit gebeurde, op 19 Decem
ber 1943 is ontvlucht en, daar er a lle r eden 
was om aan te nemen, dat hij deswege door 
de Duitsers zou worden gezocht, genood
zaakt was onder te duiken; 

0 . dat h et Ambtenarengerecht heeft aan
genom en, d::tt eiser zich van zijn gevangen
n e ming op 9 tot zijn ontvluchting op 19 De
cember 1943 in Duitse krijgsgevan genschap 
heeft bevonden, maar gedaagde hiertegen
over heeft gesteld, dat eiser wel was in 
Duitse gev:l.ngenschap, maar deze niet kan 
worden beschou wd als krijgsgevangenschap 
in de zin, waarin dit woord in de door de 
Commissaris gegeven bepalingen. aangaan
de de financiële positie van krijgsgevangen 
militairen wordt gebruikt; 

dat gedaagde ter motivering van dit 
standpunt h eeft aangevoerd, da t eiser, toen 
hij werd gearresteerd, niet in actieve mili
taire dienst, maar met groot verlof, dus 
"burger", was en zekerheid omtrent de 
vraag, of iemand al dan niet a ls krijgsge
vangene moest worden beschouwd, bij de 
Nederlandse a utoriteiten slechts bestond, 
nadat de betrokkene als zodanig was gere-
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gistreerd ()Il naar een kamp voor krijgsge
va n genen gevoerd en de desbetreffende op
gave het Commissariaat had bereikt; welk 
een en ander te dezen niet is geschied; 

dat de Raad evenwel van oordeel is, dat 
h et in h et onderhavige geva l - nu eiser 
was gevan gen genomen uitsluitend, omdat 
hij zich a ls r eserve-officier niet voor krijgs
gevangensch<.1p had gemeld, en met het 
oogmerk hem als krijgsgevangene naar een 
voor krijgsgevan genen bestemd kamp te 
voeren - niet aan r edelijke twijfel onder
hevig is, da t eiser van 9 t ot 19 December 
1943 zich h eeft bevonden in krijgsgevangen
schap; 

0. dat h et Ambtenarengerecht verder 
h eeft overwogen, dat, waar een zich in 
krijgsgevangensch ap bevindende reserve
officier geacht moet worden in werkelijke 
dienst te zijn, eiser op grond van h et be 
paalde in art. 27 (3) juncto art. 28 van h et 
Reglement voor d e militaire a mbtenaren 
der Koninklijke la ndmacht (hierna aan t e 
duiden a ls: h et Reglement voor de militaire 
ambtenaren) over h et tijdval, 9 tot 20 De
cember 1943 aanspraak heeft op de volle 
voor he m vactgestelde bezoldig ing en de 
aan gevallen weigering in zoverre behoort 
te worden nietig verklaard; 

dat gedaag·de hiertegenover heeft aange
voerd vooreerst, dat daarbij zonder moti
vering een direct verband wordt gelegd tus
sen krijgsg·evangenschap en "werkelijke 
dienst", terwijl, waar het hier een v erlofs
militair betrof, voor het komen in werke
lijke dienst eerst n odig was een ha ndeling 
va n de N ederlandse overheid, en wel een 
"terugroepen van groot v erlof" , dus een 
,,in werkelijke dienst stellen" door de daar
toe bevoegde N ederlandse autoriteit, in casu 
de Commissaris; 

dat te di-.m aan zien echter opm erking 
verdient, ,Ja t in de circulaire, d.d. 2 Juli 
1942, van de Commissaris - voorzover hier 
van belang - het volgende is vermeld: 

"Militairen van de v.m. N ederla ndsch e 
W eermacht, die ·op 15 Mei 1942 of later in 
Duitsch e krijgsgevangenschap zijn of wor
den weggevoerd, word en in actieven dienst 
g·esteld, c.q. in werkelijken diens t geroepen, 
m et ingang van den dag, volgende op dien 
van de aanvang der krijgsgevan genschap. 

Met ingang van d en in h et slot va n de 
vorige a linea bedoelden datum hebben zij 
aanspraak op de bezoldig ing, welke volgens 
de betrekkelijke militaire bezoldigin gsrege
lingen verbonden is aan den laatstbeklee
den rang, m e t inachtneming van hun voor 
bezoldigingsverhooging in aanmerking ko
menden diensttijd:"; 

dat deze circulaire - welke a ls een t e 
dezen toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift moet worden aan gem erkt -
weliswaar bepaalt, ·da t in Duitse krijgsge
vangensch a p weggevoerde militairen in ac
tieve dienst worden gesteld, c.q. in werke
lijke dienst worden geroepen, maar zulks 
k ennelijk niet anders is dan een verplichte 
administrati,~ve handeling , voorgeschrev en, 
omdat werd aangenomen, dat die militairen 

t engevolge van de krijgsgevangenschap 
r eeds in feite in actieve, c.q. werk elijke 
dienst waren gebracht ; 

dat daarom h et (verkeerdelijk hoewel be
grijpelijk) achterwege laten van die ver
plichte administratieve h a ndeling h et be
staan van de feitelijke toestand van de wer
kelijke dienst niet k a n t e niet doen; 

dat mitsdien ten aan zien van eiser moet 
worden aangenomen, dat hij - ongeacht 
dat hij, omdat de Duitse autoriteiten hem 
aan de Nederlandse a utoriteiten niet a ls 
krijgsgevangene hadden opgegeven, door 
deze a utor iteiten niet in werkelijke dienst is 
geroepen - sedert 9 December 1943 metter
daad in werlrnlijke dienst is geweest; 

0.. dat gedaagde tegen de voormelde over
weging van het Ambtenarengerecht boven
dien heeft aangevoerd, dat uit art. 27 (3) jo. 
a rt. 28 van h e,t R eglem ent voor de militaire 
ambtenaren nog niet volgt, dat een reserve
officier steeds aanspraak op bezoldiging 
v erkrijgt van de datum van zijn opk omst in 
werkelijke d ienst af, maar dat de positieve 
vaststelling Ván h et tijdstip, waar op in h et 
algemeen zijn bezoldiging aanvangt, is ver
vat in art. 2, 5e lid, van het bij Koninklijlc 
Besluit van 7 Mei 1936, no. 64, vastgestelde 
Reglement van administratie bij de Konink
lijke la ndmacht (hierna aan t e duiden als: 
h et R egle m ent va n a dministra tie ), welke 
bepaling moet worden gelezen in sam en
ha ng m et het 2e lid va n art. 1 van dit r egle
m ent, volgens h et welk met betrekking to t 
h et genot van bezoldiging voor personeel 
der la ndmacht, da t in krijgsgevangenschap 
geraakt, in voorkomende geva llen afzon 
derlijke bepalingen zullen worden vastge
steld of a fzonderlijke beschikkingen zullen 
worden genom en; zijnde volgens gedaagde 
een zodanige beschikking gegeven in de 
voormelde circulaire van 2 Juli 1942; 

da t de Ra.ad dit betoog k a n onderschrij
ven, maar daaruit niet anders concludeert 
dan da t eiser volgens die circulaire aan
spraak had op bezoldiging "met ingang van 
de dag, volg~nd op die van de aanvang der 
krijgsgevan;senschap", door welke krijgs
gevan genschap eiser immers - gelijk reeds 
is overwogen -- in feite in werkelijke dienst 
was gebracht; 

0. dat eiser dus aanspraak ha d op de voor 
hem vastgestelde bezoldiging met ingang 
van 10 December 1943 (niet met ingang va n 
9 December 1943, zoa ls bij de aangevallen 
uitspraak is aa ngenomen), zodat de bestre
d en weigering in zoverre nietig is wegens 
strijd met de a.rtt. 27 ( 3) en 28 van het 
R eglement voor de militaire ambtenaren, 
met h et 2e lid van art. 1 en h et 5e lid van 
art. 2 van het R egle m ent van administratie 
en met de voormelde circula ire van 2 Juli 
1942 en die wdgering bij de aangevallen uit
spraak t erecht nietig is verklaard; 

0. dat h et Ambtenarengerecht wijders a ls 
zijn oordeel h eeft uitgesproken, dat eiser na 
zijn ontsnapping op 19 December 1943 in 
feite niet m eer in Duitse krijgsgevangen
schap was, doch eiser zich hierm ede niet 
heeft kunnen verenigen, maar h eeft gesteld, 
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dat de staat van krijgsgevangenschap bleef 
voortduren, waarbij mede een beroep is ge 
daan op P,en beschikking van de Minister 
van Marine, d.<i 11 April 1946, waarin o.m. 
is bepaald, dat onder krijgsgevangenschap 
wordt vers~aan het verblijf in feitelijke 
krijgsgevangenschap, daaronder begrepen 
het verblijf in vijandelijk of door de vijand 
bezet gebied na ontvluchting uit feitelijke 
krijgsgevangenschap; 

dat die beschikking echter a lleen geldt 
voor militainm der zeemacht en een over
eenkomstige Lepaling niet is uitgevaardigd 
voor militairen der landmacht; 

0. dat de R aad met het Ambtenarenge
recht van oordeel is, dat eiser n a zijn ont
vluchting niet meer als krijgsgevangene kon 
worden aang-emcrkt, maar hieruit n iet af
leidt - gelijk het Ambtenarengerecht heeft 
gedaan - dat eiser sindsdien geen aan
spraak meer had op bezoldiging; 

dat dit nl. slechts dan het geval zou zijn, 
indien eiser sedert zijn ontvluchting niet 
langer verlceerde in werkelijke militaire 
dienst ; 

0. te dien aanzien, dat, al brengt de staat 
van krijgsgevangenschap van rechtswege, 
nl. krachtens meergenoemde circulaire van 
2 Juli 1942, m ede het verkeren in werkelijke 
dienst, het verlies van die staat niet van 
rechtswege tengevolge heeft het beëindigen 
van de werkelijke dienst; 

dat immers volgens paragraaf II onder k 
van de algemene bepalingen van het Regle
ment van administratie, t en opzichte van 
verlofspersoneel onder "werkelijke dienst" 
wordt verstaan de tijdsduur, gedurende 
welke het als zodanig in dienstverhouding 
tot het Rijk staat, met uitzondering van de 
tijd, met g root verlof doorgebracht; 

dat eiser daarom sedert zijn ontvluchting 
s lechts dan niet langer in werkelijke dienst 
verkeerde, indien hij koh worden aange
merkt met groot verlof te zijn gezonden; 

dat echter een beschikking, waarbij aan 
eiser groot verlof is verleend, niet is geno
men en er naar 's R aads oordeel geen ter
men bestaan aan te nemen, dat eiser zich 
door de ontvluchting a utomatisch in de
zelfde staat (van reserve-officier met groot 
verlof) heeft gebracht, waarin hij verkeer
de, vóórdat hij gevangen werd genomen; 

dat de omsta ndigheden, waarin eiser juist 
door de ontvluchting uit de krijgsgevangen
schap is komen t e verkeren, het integen
deel alleszins wettigen h em niet als militair 
met groot verlof aan te merken, gelijk trou
wens - naar namens eiser is betoogd en 
door gedaagde niet is weersproken - van
w ege gedaagde ook niet is gedaan ten aan
zien van militairen, die uit de krijgsgevan
genschap zijn ontvlucht, nadat zij in een 
krijgsgevangenkamp buitenslands waren 
overgebracht; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat 
eiser aanspraak had op de voor hem vast
gestelde bezoldiging niet alleen over ;tie t 
tijdvak 10 tot 20 December 1943, maar ook 
over de verdere duur van het tijdvak, waar
over hem de bezoldiging is geweigerd, te 

weten tot 5 Mei 1945; zodat de bestreden 
weigering ook in zoverre nietig is wegens 
strijd met de toepasselijke algemeen ver
bindende voorschriften, met name de artt. 
27 (3) en 28 van het Reglement voor de mi
Jita,ire ambtenaren en het 5e Jid van art. 2 
van het R eglement van administratie; 

0 . dat aan eiser mede is geweigerd de ge
vraagde vergoedin g voor h et gemis van 
vrije voeding, doch niet is gebleken, dat deze 
weigering met enig toepasselijk algemeen 
verbindend voorschrift in strijd is of dat 
gedaagde te dien aanzien van zijn bevoegd
h eid kennelijk een ander gebruik heeft ge
maakt dan die, waartoe ze is gegeven; wes 
halve het daartegen in eerste aanleg inge
diend beroep ongegrond :was en de aange
vallen uitspraak in zoverre moet worden 
bevestigd, zij het met schrapping van de 
woorden "gedurende de krijgsgevangen
schap"; 

0. ten slotte, dat de Raad zich verenigt 
met de bij de aangevallen uitspraak gedane 
niet-ontvankelijk-verklaring van het be
roep met betrekking tot de rantsoenkaarten 
voor levensmiddelen en de faciliteiten voor 
huisvesting, zodat die uitspraak ook in zo
verre moet worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestig"t de uitspraak, waarvan beroep, 

met deze wijzigingen, dat in derzelver dic
tum in plaats van het tijdvak 9 Dec. 1943 
tot 20 Dec. 1943 wordt gesteld het tijdvak 
10 Dec. 1943 tot 5 Mei 1945, en dat daaruit 
Yervall en de woorden "gedurende de krijgs
gevangenschap''. 

(A. B.) 

19 October 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Ambtena
r enwet 1929 art. 58, l e lid). 

Verlaging met t erugwerkende kracht 
ván een kledingtoelage, destijds bevoeg
delijk toegekend, is ongeoorloofd, want 
de vroegere besluiten tot toekenning der 
kledingtoelage waren rechtens onaan
tastbaar geworden. Irrelevant is, of die 
kledingtoelage destijds in overeenstem
ming was met de toen gelde nde voor
schriften. 

J. C. de Kort, wonende te Eindhoven, 
eiser in hoger beroep, 

tegen: 
de Minister van Justitie, gedaagde in hoger 
beroep. 

D€ Centrale Raad van Beroep, 
Gezien de gedingstukken en gehoorrt bo

vengenoemde verschenen personen; 
·wat aangaat de feiten v an het twistgeding: 

0. dat op 22 Nov. 1946 aan eiser de na
volgende brief is geschreven: 

"In antwoord op Uw requesten d.d. 18 
Oct. 1946, houdende verzoek om uitbetaling 
van een kleedingtoelage ad f 198 instede van 
f 36 over het tijdvak van 1 Maart 1943-
1 Oct. 1945, alsmede kwijtschelding van te 
veel genoten bezoldiging, deel ik U mede, 
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dat waar zoowel de jaarwedde als de klee
dingtoelage overeenkomstig de bestaande 
voorschriften zijn vastgesteld ik geen vrij
heid kan vinden Uw verzoeken in te willi
gen. 

De Minister van Justitie, 
Namens dezen, 

Het Hoofd van de Afd. Politie, 
Namens dezen, 

Het Hoofd v . h. Bur. Rijkspolitie 
De Dir.Officier der Rijkspol. lekl. 

E. M. A. Suijlen." ; 

0. dat voor de Raad op grond van de ge
dingstukken en het verhandelde ter terecht
zitting vaststaat: 

dat bij besluit van de waarnemend Dir.
Gen. van Politie van 17 Febr. 1944 eiser, te 
rekenen van 1 Maart 1943, is aangesteld tot 
opperw11,chtmeester der Staatspolitie in 
vaste dienst, met vaststelling o.m. van de 
kledingtoelage op f 198; 

dat bij besluit van de waarnemend Dir.
Gen. van Politie van 16 September 1944 
eiser, te rekenen van 1 Juli 1944, is bevor
derd tot hoofdwachtmeester der Staatspoli
tie, wederom met vaststelling der kleding
toelage op f 198; 

dat biJ twee besluiten van gedaagde, d.d. 
27 Februari 1946, voorzoverre hier van be
lang, in die besluiten van 17 Februari 1944 
en 16 September 1944 in zoverre wijziging 
is gebracht, dat voor f 198 moet worden ge
lezen f 36; 

0. dat qe besluiten van 27 Februari 1946, 
voorzoverre hier van belang , in wezen der
halve bevatten een verlaging, met terug
werkende kracht, ener destijds bevoegdelijk 
ten aanzien van eiser, op grond van het be
paalde in art. 3, le lid, van het "Besluit ver
goeding kleeding en uitrusting Politie", 
vastgestelde kledingtoelage; 

0. dat tegen voormelde besluiten van 17 
Februari en 16 September 1944 destijds geen 
beroep is ingesteld, zodat deze rechtens on
aantastbaar zijn geworden en de betrokke
nen binden, waarbij irrelevant is, of de 
vaststelling der kledingtoelage bij die be
sluiten al dan niet in overeenstemming was 
met h et destijds geldende "Besluit vergoe
ding kleeding en uitrusting Politie"; 

0 . dat, daar de besluiten van 27 Februari 
1946 strijden met evenbedoelde rechtens on
aantastbaar geworden besluiten, doch vóór 
het nemen van het bestreden besluit nog 
niet ter kennis van eiser waren gebracht en 
derhalve niet rechtens onaantastbaar wa
ren geworden, de bij het bestreden besluit 
gedane bekrachtiging dier besluiten van 27 
Februa ri 1946 eveneens in strijd is met die, 
in de vorige rechtsoverweging vervatte, on
aantastbaarheid der aldaar genoemde be 
sluiten; 

0. dat mitsdien de wijziging, over een ver
streken tijdvak, der aan eiser toegekende 
kledingtoelage, welke in casu wordt bestre
den, in strijd is met voormeld art. 3, le lid, 
van het "Besluit vergoeding kleeding en 
uitrusting Politie", krachtens h etwelk de 
kledingtoelage over het tijdvak 1 Maart 1943 

tot 1 October 1945 immers reeds onherroe
pelijk was vastgesteld; 

0. dat het bestreden besluit, voorzoverre 
hier in het geding, met vernietiging der 
aangevallen uitspraak, voorzoverre aan ho
ger beroep onderworpen - behoudens ten 
aanzien van de daarbij uitgesprok en ont
vankelijkverklaring - derhalve moet wor
den nietig verklaard; 

Rechtdoende: 
Vernietigt de aangevallen uitspraak, voor

zoverre aan hoger beroep onderworpen, be
halve in zoverre daarbij het tegen na te 
melden besluit g·erichte beroep ontva nkelijk 
is verklaard; 

Bevestigt die uitspraak in zoverre; 
Verklaart nietig het besluit van gedaag

de, d.d. 22 November 1946, voorzoverre dit 
bevat een weigering aan eiser van een kle
dingtoelage over het tijdvak van 1 Maart 
1943 tot 1 October 1945 ad f 198 's jaars; 

Verstaat, dat eiser over vermeld tijdvak 
recht heeft op een kledingtoelage ad f 198 
's jaars. 

(A.B.) 

21 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 55 qua
ter). 

H et verzoek om toepassing van art. 
55 quater, zoals dat luidde vóór de wij
zigingswet van 25 Juni 1948, over 1948 
moest voor 1 Mei 1948 worden inge
diend. Daar h et verzoek bij de Minister 
is ingekomen op 5 Mei 1948, nadat de 
gemeenteraad op 29 April tot het ver
zoek had besloten, is de termijn niet 
inachtgenomen en heeft de Minister 
appellant t er echt niet-ontvankelijk ver
klaard. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raarl der gemeente Weerselo tegen 
de beschikking van Onze Minister van On
derwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
5 Juni 1948, No. 39.310, Afdeling L. 0., waar
bij de appellant niet-ontvankelijk is ver
klaard in zijn verzoek om toepassing van 
art. 55 quater der Lager-Onderwijswet 1920 
ten aanzien van de enige openbare lagere 
school in zijn gemeente over het jaar 1949; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 September 1948, No. 1020; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
16 October 1948, No. 47.718, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat ten aanzien 
van het verzoek niet in acht genomen is de 
termijn, gesteld in art. 55quater der Lager
Onderwijswet 1920; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
blijkens wijziging van de eerste volzin van 
het eerste lid van a rt. 55quater der Lager
Onderwijswet 1920, zoals deze geschiedde 
bij besluit van de Secretaris-Generaal van 



1948 21 " OCTOBER ;332 

het Departement van Opvoeding, Weten
schap en Kultuurbescherming van 5 Mei 
1944, No. 86 O.W.K., vorenbedoeld verzoek 
vóór 1 Mei behoorde te worden ingediend, 
doch dat aan deze datum althans in naoor
logse jaren als algemene practijk de hand 
niet werd gehouden en dat niet is gebleken, 
dat met deze practijk werd gestaakt; da t 
een voortzetting van deze practijk geacht 
moet worden ook aan de vorenbedoelde mi
nisteriële beschikking ten grondslag te lig 
gen, omdat daarin uitdrukkelijk is opge
nomen, dat da;ci.rvan beroep openstaat, h et
welk naar het algemeen gehuldigde rechts
beginsel niet mogelijk zou zijn, indien de 
raad in zijn verzoek zonder meer niet-ont
vankelijk wa re verklaard; dat bovendien 
het woord "ingediend" niet in zulk een be 
perkte betekenis behoort te worden ver
staan, dat dit in strikt letterlijke zin be
hoort te worden opgevat, omdat zulks in 
practijk niet wel mo;;e!ijk ware; dat de 
raad tot vorenbedoeld verzoek op 29 April 
1948 besloten h eeft, waarna dit t en spoe
digste aan de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen werd ingezonden, 
zodat mag worden aangenomen, dat h et
zelve tijdig werd ingediend; dat de open
bare lagere school in 't Stift, sedert 1 Jan. 
1938 de enige openbare lagere school in zijn 
gemeente vormt; dat deze school, berekend 
m ·ar de maatstaf van art. 28, 6e lid der 
La ,er-Onderwijswet 1920 11 2,13 leerlingen 
telde; dat in deze gemeente voorkomen 6 
bijzondere lagere scholen, namelijk die te 
Weerselo met gemiddeld 177 2/'3 leerlingen 
in 1947, Saasveld met gemiddeld 129 leer
lingen in 1947, Deurningen met gemiddeld 
168 1,'3 leerlingen in 1947, Hasselo met ge
middeld 167 leerlingen in 1947, Rossum m et 
gemiddeld 259 1/3 leerlingen in 1947, en 
Lemselo met gemiddeld 96 l'J3 leerlingen in 
1947; dat de openbare lagere school te 't 
Stift in verband met het stichten van bij
zonder lager onderwijs grotendeels ontvolkt 
werd en dat als gevolg daarvan ten behoeve 
van het openbaar lager onderwijs ter p laat
se een gebouw wordt gebezigd, dat niet 
alleen in de verhouding tot het aantal leer
lingen te groot en derha lve niet economisch 
is te achten, doch hetwelk bovendien van 
samenstelling en inrichting zodanig is, dat 
in deze het bedrag der kosten, bedoeld in 
het eerst<' lid van art. 55bis der Lager-On
derwijswet 1920, aanzienlijk afwijkt van h et 
bedrag, dat voor deze school redelijk is te 
achten; dat als gevolg van een en a nder de 
openbare lagere school in 't Stüt in bijzon
dere omstandigheden verkeert, als bedoeld 
in art. 55quater der Lager-Onderwijswet 
1920; 

0. dat krachtens art. 55quater, l e lid der 
Lager-Onderwijswet 1920, zoals dat artikel 
luidde vóór de inwerkingtreding van de 
Wijzigingswet van 25 Juni 1948, het ver
zoek om toepassing van genoemd artikel 
t en aanzien van de enige openbare lagere 
school te Weerselo over het jaar 1949 vóór 
1 Mei van het dienstjaar moest worden in
gediend; 

dat het verzoekschrift bij Onze Minister 
is ingekomen op 5 Mei 1948 en mitsdien de 
genoemde termijn niet in acht is genomen; 

dat Onze Minister de appellant derhalve 
terecht niet-ontvankelijk heeft verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te v erklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en W etenschappen is belast enz. 
(A. B.) 

21 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 101 ter). 

In verband met het fe it, dat de 
school voor 1947 slechts recht had op 
rijksvergoeding voor 2 leerkrachten le
vert een berekening volgens de door 
h et Rijksschooltoezicht vastgestelde 
normen een bedrag per leerling op, dat 
h oger is dan het door de gem eenteraad 
vastgestelde. D eze omstandigheid geeft 
grond om aan te nemen, dat laatstbe
doeld bedrag voor de redelijke behoefte 
der school ontoereikend is, zodat t er
men aanwezig zijn h et bedrag der ver
goeding vast te stellen op h et volgens 
de bovenbedoelde berek ening gevonden 
bedrag. 

'Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Rooms Katholiek Armbestuur der 
Parochie van St. Martinus te Wijk/Maas
tricht, tegen de beschikking van Onze Mi
nister van Onderwijs, Kunsten en Weten
schappen van 25 September 1947, No. 32994, 
afdeling L .O., waarbij op het verzoek van 
appellant om toepassing van artikel 101 ter 
der Lager-Onderwijswet 1920 ten aanzien 
van zijn bijzondere lagere school, de St. 
Jozefschool aldaar, over h et jaar 1947 af-
wijzend is beschikt; ' 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezeii 
van 23 Juni 1948, No. 631 en 29 September 
1948, No. 631/254; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
16 October 1948, No. 47.716, Afdeling Lager 
Onderwijs; · 

0. dat bij voormeld besluit Onze Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen, gezien het advies van de Onderwijs
raad, afdeling voor het algemeen vormend 
lager onderwijs en het bewaarschoolonder
wijs van 10 Juli 1947, No. 32994 en de daar
bij overgelegde rapporten van de hoofd
inspecteur van. het lager onderwijs in de 
eerste hoofdinspectie van 31 Mei 1947, No. 
817 en van het gemeentebestuur van Maas
tricht van 13 Maart 1947, No. 5776 A, afde
ling O, afwijzend beschikt h eeft op h et 
adres van het bestuur der bijzondere lagere 
school aan de Wijker-Grachtstraat lb te 
Wijk/Maastricht van 15 Februari 1947, 
waarbij het verzocht overeenkomstig ar
tikel 101 ter, eerste lid der Lager-Onder
wijswet 1920 ten behoeve van zijn bijzon-
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dere lagere school aldaar, de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920, over het jaar 1947 op een hoger 
bedrag per leerling vast te stellen; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, dat de appellant verhoging vraagt van 
de vergoeding, als bedoeld in artikel 101, 
2e lid, der Lager-Onderwijswet 1920, door 
de raad der gemeente Maastricht voor het 
jaar 1947 bepaald op f 14.30 per leerling, 
op grond van een belangrijk exploitatie
tekort over de voorafgaande jaren van de 
lopende vijfjarige periode en op grond van 
de voor het jaar 1947 geraamde uitgaven, 
die de vergoeding belangrijk te boven gaan; 
dat echter voor de toepassing van artikel 
101 ter der wet exploitatie-tekorten over 
voorafgaande jaren niet in aanmerking ko
men en de begroting voor 1947 voor aan
zienlijke verlaging vatbaar is; 

dat de appellant van dit besluit in be
roep is gekomen, aanvoerende, dat de raad 
der gemeente Maastricht ten behoeve van 
de bijzondere scholen voor gewoon lager 
onderwijs voor h et jaar 1947 per leerling 
f 14.30 beschikbaar heeft gesteld ter be
strijding van de kosten, bedoeld in artikel 
55e t /m h en o der Lager-Onderwijswet 
1920; dat naar zijn mening dit bedrag per 
leerling onvoldoende geacht moet worden, 
ter oorzalrn van bijzondere omstandigheden, 
waarin de eerdergenoemde school verkeert, 
namelijk h et gering aantal leerlingen, 
waarom toepassing van artikel 101 ter der 
Lager-Onderwijswet 1920 aan de Minister 
van Onderwijs, Kunsten en Wetenschap
pen bij schrijven van 15 Februari 1947 ver
zocht werd; dat hij, appellant, zich niet 
met de door de Minister genomen beslis
ting kan verenigen; dat de Minister aan
voert, dat voor de toepassing van artikel 
101 ter exploitatie-tekorten over voorgaan
de jaren niet in aanmerking komen en de 
begroting voor 1947 voor aanzienlijke ver
laging vatbaar is ; dat de zinsnede "en de 
begroting voor 1947 voor aanzienlijke ver
laging vatbaar is" door hem voor zoverre 
wordt bestreden, dat zelfs bij de toepassing 
van de normen voor het jaar 1947, vervat 
in de circuliare van het Rijksschooltoe 
zicht, lager onderwijs, le hoofdinspectie 
van November 1946, een hoger bedrag· per 
leerling wordt verkregen dan door de raad 
der gemeente Maastricht beschikbaar is 
gesteld, zoals uit de hierna volgende beFe
kening blijkt: 
uitgaven artikel 55 onder e Lager 
Onderwijswet 1 920 

3 X f 50 per lokaal f 
f 70 X f 4.50 per leerling f 
g 3 X f 200 per lokaal f 
h 70 X f 0.25 per leerling f 
o 70 X f 1.25 per leerling f 
aandeel kosten gymnastiek-
lokaal f 

150.-
315.-
600.-
17.50 
87.50 

120.-

f 1290.
gemiddeld per leerling f 1290 : 70 = 

f 18.43; terwijl 
door de gemeente Maastricht beschikbaar 

wordt gtesteld f 14.30 per leerling; dat bo
vendien gebleken is, dat h et gemiddeld 
aantal leerlingen over 1947 65 2/3 is, het
geen tengevolge heeft, dat het gemiddeld 
bedrag volgens bovenstaande normen 
wordt: 
(3 X f 50 + 65 2/3 X f 4.50 + 3 X f 200 
+ 65 2/3 X f 0.25 + 65 2/3 X f 1.25) 

65 2/3 f 1.144 : 65 2/3 
aandeel koste!l 
gymnastieklokaal f 120 

f 1264 : 65 2/3 = 
f 19.25 per leerling; 

0. dat de appellant als bezwaar tegen de 
bestreden beslissing aanvoert, dat ten on
rechte daarbij wordt overwogen, dat de 
begroting voor 1947 voor aanzienlijke ver
lag·ing vatbaar is, en hij in verband hier
mede opmerkt, dat de door de gemeente
raad vastgestelde vergoeding zelfs beneden 
de door het Rijksschooltoezicht vastgestel
de normen blijft; 

dat uit de ingewonnen ambtsberichten 
blijkt, dat in verband met het feit, dat de 
school voor 1947 slechts recht had op rijks
vergoeding voor 2 leerkrachten, een bere
k ening volgens deze normen niet - zoals 
in het beroepschrift wordt gesteld - een 
totaal bedrag van f 1290, doch van f 1010 
oplevert, hetgeen neerkomt op f 15.54 per 
leerling; 

dat de omstandigheid, dat dit bedrag ho
ger is dan het door de gemeenteraad vast
gestelde, grond oplevert om aan te n emen, 
dat laatstbedoeld bedrag voor de redelijke 
behoefte van de bovenvermelde school on
toereikend is; 

dat derhalve termen aanwezig zijn voor 
deze school van appellant de vergoeding, 
bedoeld in artikel 101 der Lager-Onderwijs
wet 1920, over het jaar 1947 vast te stellen 
op f 15.54 per leerling; 

dat het bestreden besluit mitsdien niet 
kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van de bestreden be

slissing te bepalen, dat voor de bovenver-. 
melde school de vergoeding, bedoeld in ar
tikel 101 der Lager-Onderwijswet 1920, over 
het jaar 1947 wordt vastgesteld op f 15.54 
per leerling. 

Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen is belast enz. 

(A.B.) 

26 October 1948. ARREST van den Hogen 
Raad. (Wegenverkeersreg. art. 8). 

De onderhavige telastelegging, de be
grippen "berm" en "rijbaan" tegenover 
elkaar stellende, heeft deze gebruikt in 
de gewone betekenis dier woorden, 
waarbij de berm het gedeelte van den 
weg is, dat langs h et voor het berijden 
ingerichte gedeelte daarvan, de rijbaan, 
is gelegen. 

Door de woorden "den berm is opge
reden" van de bewezenverklaring wordt 
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reeds uitgedrukt dat niet is gebruik ge
maakt van een bepaalden weg of ge
deelte daarvan, voor sommige soorten 
van voertuigen aangeweze!1. 

De strekking van art. 8, le lid, der 
Wegenverkeersregeling is, dat de be
stuurder van een voertuig verplicht is 
va.n de rijbaan gebruik te maken, be
halve in de gevallen, waarin dan het 
verkeer in gevaar kan worden gebracht 
of andere weggebruikers in sterker ma
te worden belemmerd of overlast on
dervinden dan in de gegeven omstan
digheden onvermijdelijk is. In die ge
vallen kunnen bestuurders verplicht, 
maar ook alleen dan gerechtigd zlin 
van den berm gebruik te maken. 

Anders t.a.v dit laatste punt: Adv.
Gen. Langemeijer. 

Op het beroep van J. K., chauffeur, te 
Borger, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van de Arr.-Rechtbank te Assen 
van 12 Maart 1948, waarbij, met vernieti
ging in hoger beroep van een vonnis van 
den Kantonrechter aldaar van 24 Decem
ber 1947, requirant ter zake van het "als 
bestuurder van een voertuig niet gebruik 
maken van de rijbaan", met aanhaling van 
de artt. 8 en 42 van de Wegenverkeersre"e
ling en van de artt. 23 en 91 Sr., is veroor
deeld tot een geldboete van twintig gulden, 
te vervangen door tien dagen hechtenis. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

Rombach; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende: 

"I. S. en/of v. t. van de artt. 350 t/m 352 
Sv., 358-359 Sv. en de artt. 1, 2, 8, 23, 25, 
32, 33 en 42 Wegenverkeersregeling (Ver
ordening 1941 nr. 193), doordat de Recht
bank het als bewezene aangenomene straf
baar heeft geoordeeld als opleverende "als 
bestuurder van een voertuig niet gebruik 
maken van de rijbaan" en verzoeker des
.wege strafbaar heeft geacht, 

ten onrechte, omdat niet ten laste is ge
legd, nog minder bewezen verklaard, dat de 
berm van bedoelde weg niet voor het soort 
voertuig dat verzoeker bestuurde, was aan
gewezen om te berijden; 

II. S. en/of v. t. van dezelfde artikelen 
als genoemd in middel I, 

doordat de Rechtbank, als bewezen aan
nemende dat verzoeker de berm rechts van 
de rijbaan is opgereden en vervolgens zon
der nadere redengeving oordelende, dat het 
als bewezen aangenomene strafbaar is als 
opleverende "als bestuurder van een voer
tuig niet gebruil, maken van de rijbaan", 
haar beslissing niet met redenen h eeft om
kleed, althans niet voldoende heeft gemo
tiveerd; 

III. S. of v. t. van dezelfde artikelen als 
genoemd in middel I, 

doordat de Rechtbank het als bewezen 
aangenomene strafbaar heeft geoordeeld, 

als opleverende "als bestuurder van een 
voertuig niet gebruik maken van de rij
baan" 

ten 'onrechte, omdat het oprijden van de 
berm, althans het oprijden van de berm 
naar rechts niet oplevert het niet gebruik 
maken van de rijbaan, althans het oprijden 
van de berm, althans het oprijden van de 
berm naar rechts, niet strafbaar is." 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lange
meijer namens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat bij hE.t beroepen vonnis met quali
ficatie en strafoplegging als voormeld, ten 
laste van den requirant is bewezenver
klaard: dat hij op 21 October 1946 te Bui
nen, gemeente Borger, als bestuurder van 
een vierwielig motorrijtuig, gekenmerkt D. 
691, daarmede b eeft gereden over den voor 
het algemeen verkeer openstaanden rijweg, 
den weg Buinerveen-Borger, komende uit 
de richting Buinerveen en toen, na gereden 
te zijn door de bocht ter hoogte van de boer
derij van E. Hamering van de rijbaan de 
berm naar rechts is opgereden; 

0. dat van het tweede middel, hetwelk 
vormverzuim betreft, de bedoeling is dat 
de Rechtbank niet behoorlijk met redenen 
zou hebben omkleed haar stilzwijgend ge
geven beslissing, dat de berm niet geacht 
wordt tot de rijbaan te behoren, vooral nu 
blijkens art. 1 der Wegenverkeersregeling 
de berm wèl gerekend wordt tot den weg te 
behoren; • 

0. dat het zonder meer duidelijk is dat de 
onderhavige telastlegging, de begrippen 
.,berm" en "rijbaan" tegenover elkaar stel
lende, deze heeft gebruikt in de gewone 
betekenis dier woorden, waarbij de berm 
het gedeelte van den weg is dat langs het 
voor het berijden ingerichte gedeelte daar
van, de rijbaan, is gelegen; 

0. ten aanzien van het eerste middel, dat 
ook dit ondeugdelijk is, aangezien door de 
woorden "den berm is opgereden" van de 
bewezenverklaring, reeds wordt uitgedrukt 
dat niet is gebruik gemaakt van een be
paalden weg of gedeelte daarvan, voor 
sommige soorten van voertuigen aange
wezen; 

0. ten opzichte van het derde middel: 
dat de Rechtbank de telastelegging aldus 

gelezen heeft en ook kon lezen, dat aan 
verdachte verweten wordt dat hij door den 
berm op te rijden niet gebruik heeft ge
maakt van de rijbaan; 

0. dat art. 8 le lid van de Wegenver
keersregeling voorschrijft dat de bestuur
der van een voertuig gebruik moet maken 
van de rijbaan en de strekking van dit 
voorschrift deze is: dat zodanig bestuurder 
verplicht is van de rijbaan gebruik te ma
ken behalve in de gevallen waarin, door het 
aldaar rijden of zich bevinden, met het 
voertuig, het verkeer in gevaar kan worden 
gebracht of andere weggebruikers in ster
ker mate worden belemmerd of overlast 
ondervinden dan in de gegeven omstandig
heden onvermijdelijk is; 

0. dat wel is waar deze regel medebrengt, 
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dat bestuurders in genoemde uitzonderings 
gevallen verplicht kunnen zijn van den 
berm gebruil, te maken, doch deze omstan
digheid hem ook slechts in diezelfde geval
len het recht daartoe geeft; 

0. dat ter zitting van het bestaan van 
een dezer uitzonderingsgevallen, waarop 
verdachte zich trouwens ook niet heeft be
roepen, niet is gebleken, zodat de R echt
bank terecht heeft beslist dat verdachte de 
h em bij voornoemd art. 8 le lid opgelegde 
verplichting niet is nagekomen; 

0. dat mitsdien ook het derde middel on
deugdelijk is; 

0 . ambtshalve dat de aan het bewezene 
gegeven qualificatie niet juist, immers niet 
geheel volledig is, en behoort te luiden: 
.,als bestuurder van een voertuig, voorzo
ver niet voor sommige soorten van voertui
gen bepaalde wegen of gedeelten daarvan 
zijn aangewezen, niet gebruik maken van 
de rijbaan"; 

Vernietigt het bestreden vonnis, doch al
leen voorzover de aan liet bewezene gege
ven benaming betreft en 

Gezien art. 105 Wet R. 0.: 
Bepaalt dat die benaming zal luiden als 

bovenvermeld; 
Verwerpt h et beroep voor al h et overige . 

Uit de conclusie van den Advocaat-Gene
raal Langemeijer: 

Meer overweging eist Middel III. Het is 
onaannemelijk, dat in art. 8 lid 1 van de 
Wegenverkeersregeling zou moeten worden 
opgesloten geacht een a lgemeen verbod om 
de berm op te rijden, gelijk alom en terecht 
geschiedt om daar b.v. te parkeren. De op
lossing ligt naar mijn mening daarin, dat 
men "gebruik maken" in dit voorschrift zal 
moeten opvatten als zodanig gebruik ma
ken waarop de wetgever begrijpelijkerwijze 
in de eerste plaats het oog gehad heeft, dat 
is het gebruik maken dat men van een weg 
vooral maken zal en waarvoor deze bestemd 
is, namelijk om er zich over enigszins la n ge 
afstand over te verplaatsen. Zou dus · een 
automobilist enkele honderden meters ver 
of verder over de berm gaan voortrijden in 
plaats van over de rijbaan, dan overtreedt 
hij inderdaad h et voorschrift. Hij over
treedt het echter niet, wanneer hij de berm 
oprijdt om daar te parkeren, om bij het 
dreigen van een aanrijding daarop uit te 
wijken en in dergelijke gevallen. 

Dit betekent dus dat de R echtbank op 
datgene wat zij bewezen verklaarde niet . 
zonder meer art. 8 lid 1 van de Wegenver
keersregeling toepasselijk had mogen ach
ten. Ook zie ik geen andere strafbepaling 
die daarop toepasselijk is. Ik vraag mij af, 
waarom niet mede bewezen is verklaard, 
dat het verkeer in gevaar kon worden ge
bracht, waarmede de steller van de telaste
leggin g naar ik aahneem heeft willen uit
drukken, dat de veiligheid van het verkeer 
werd in gevaar gebracht. Was dit bewezen 
verklaard, dan had veroordeling op grond 
van art. · 22 onder a der Motor- en Rijwiel 
wet kunnen volgen. Wellicht echter is de 

Rechtbank van deze oplossing weerhou
den door de overweging, dat de telasteleg
ging als telastelegging van overtreding van 
art. 22 onder a wel vaag zou zijn geweest. 
Een op dit artilrnl gebaseerde deugdelijlrn 
telastelegging was m.i. alleszins mogelijk 
geweest. 

(N. J.) 

26 October 1948. ARREST van den Hogen 
Raad. (Huurprijsuitvoeringsbesl. 1941 
artt. 1, 2). 

Zolang het Prijzenbureau voor On
roerende Zaken nog niet, ingevolge 
art. 1 van het Huurprijsuitv.besluit 
1941, den afwijkenden of juisten huur
prijs vastgesteld h eeft, h eeft de rech
ter voor een daaraan voorafgaand tijd
vak alleen de maatstaven van art. 2 
van h et Huurprijsbesluit 1940 te 'be
zigen. In dit geval, nu req. een huur
prijs herekende van 35 gld. per maand, 
welken hij voor de betreffende woning 
eveneens in Mei 1940 berekende, kon 
de rechter voor het tijdvak vooraf
gaande aan de beslissing van 17 Mei 
1947 van genoemd Prijzenbureau, welke 
beslissi.ng de11 hoogst toelaatbaren 
huurprijs voor die woning op 31 gld. 
per maand stelde, beslissen, dat niet 
bewezen was dat de berekende huur
prijs hoger was dan toegelaten inge
volge artt. 1 en 2 van h et Huurprüs
besluit 1940, omdat req. een krachtens 
dat Besluit geoorloofden huurprijs be
r ekende. Zuivere vrijspraak. 

Op het beroep van den 0. v. J. bij de Arr.
Rechtbank te Rotterdam, requirant van 
cassatie tegen een mondeling vonnis van 
den Bijzonderen Politierechter bij de Arr.
Rechtbank t e Rotterdam van 19 Februari 
1948, waarbij, met vernietiging in hoger 
beroep van een mondeling vonnis van den 
Tuchtrechter voor de Prijzen in het Arron
dissement Rotterdam van 26 November 
1947, C. S., bouwondernemer, te Rotterdam, 
ter zake van: .,Het niü nakomen van een 
voorschrift gegeven krachtens de artt. 3 of 
4 van de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939", met aanhaling van de artt. 3, 4 en 12 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1941 (lees 
1939) , 1 en 12 Besluit Berechting Econo
mische Delicten, 1 en 2 Huurprijsbesluit 
1940, 1 Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941, 91 
Sr. werd veroordeeld tot een waarschu
wing. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van d en Raadsheer 

Feber; 
Gelet op h et middel van cassatie door den 

requirant voorgesteld bij schriftuur, lui
dende: 

"S. of v. t. van de artt. 350 Sv., 1 en 2 
van het Huurprijsbesluit 1940 en 1 van het 
Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941, door de 
verdachte vrij te spreken van het feit , ge
pleegd van 17 November 1945 tot 17 Mei 
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1947, alleen op deze grond, dat het Prijzen
bureau voor Onroerende Zaken niet bevoegd 
is een huurprijs met terugwerkende kracht 
vast te stellen, hoewel een vaststelling van 
het Prijzenbureau wel terugwerkt, en door 
mitsdien geen recht te doen op de grond
slag der telastlegging;" 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lange
m eijer, namens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz. ; 

0. dat aan gerequireerde bij oproeping 
ter verantwoording is telastegelegd, dat hij, 
met S. v. d. V., vormende de te Rotterdam 
gevestigde vennootschap onder de firma C. 
S. en S. v. d. V., Bouwonderneming, teza
men en in vereniging met zijn genoemde 
deelgenoot, t e Rotterdam met ingang van 
1 November 1945 aan J . L. van E. heeft 
verhuurd en sedert dien heeft verhuurd ge
houden de benedenwoning van het pand 
K.laan no. 65 te Rotterdam, tegen een huur
prijs van f 35 per maand, inclusief water, 
welke huurprijs hoger was dan toegelaten 
ing·evolge de artt. 1 en 2 van het Huurprijs
besluit 1940;" 

0. dat bij het bestreden vonnis de 0. v. J. 
niet ontvankelijk is verklaard voor de pe
riode voorafgaande aan 17 November 1945, 
zijnde het recht tot strafvordering ver
jaard voorzover het feit vóór dien datum 
zou zijn gepleegd, daar de oproeping tot 
verantwoording voor den Tuchtrechter op 
17 November 1947 aan gerequireerde is be
tekend; dat gerequireerde is vrijgesproken 
voor de periode tot 17 Mei 1947, aangezien 
niet bewezen is, dat vóór dien datum de 
huurprijs hoger was dan toegelaten inge
volge de artt. 1 en 2 van het Huurprijsbe
sluit 1940 - achtende immers de Rechter 
het Prijzenbureau voor Onroerende Goede
ren niet bevoegd een huurprijs met terug·
werkende kracht vast te stellen en hebben
de gerequi:reerde vóór die vaststelling een 
krachtens het Huurprijsbesluit 1940 geoorc 
loofden huurprijs berekend; dat ten laste 
van gerequireerde is bewezenverklaard het 
ten laste gelegde feit gepleegd van 17 Mei 
194 7 tot 17 November 194 7; 

Ten aanzien van het middel: 
0. dat, zolang het Prijzenbureau voor 

Onroerende Zaken nog niet, ingevolge art. 
1 van het Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941, 
den afwijkenden of juisten huurprijs vast
gesteld heeft, de rechter voor een daaraan 
voorafgaand tijdvak alleen de maatstaven 
van art. 2 van het Huurprijsbesluit 1940 
heeft te bezigen, en derhalve in het onder
havige geval, nu requirant een huurprijs 
berekende van 35 gulden per maand, wel
l<en hij voor de betreffende woning even
eens in Mei 1940 berekende, de rechter voor 
het tijdvak voorafgaande aan de beslissing 
van 17 Mei 1947 van genoemd Prijzenbu
reau, welke beslissing den hoogst toelaat
baren huurprijs voor die woning op 31 gul
den per maand stelde, kon beslissen, dat 
niet bewezen was dat de berekende huur
prijs hoger was dan toegelaten ingevolge 
de artt. 1 en 2 van het Huurpr:ijsbesluit 

1940 omdat requirant een krachtens dat Be
sluit geoorloofden huurprijs berel{ende; 

dat derhalve de gegeven vrijspraak een 
zuivere is en requirant in zijn beroep niet 
kan worden ontvangen; 

Verklaart het beroep niet-ontvankelijk. 
Gewezen overeenkomstig de conclusie 

van den Adv.-Generaal Langemeijer, die 
omtrent het middel opmerkt: ,,Het middel 
komt mij ongegrond voor. Wel kan men de 
werkzaamheid van het Prijzenbureau de
claratoir noemen in die zin, dat het zonder 
vrijheid van appreciatie slechts heeft te 
constateren, welke maximum huurprijs uit 
het Huurprijsbesluit volgt. Het H uurprijs
uitvoeringsbesluit 1941 drukt dit duidelijk 
uit door te spreken van "de volgens het 
Huurprijsbesluit 1940 hoogst toelaatbare 
huur vaststellen." Ook vloeit uit deze op
dracht als redelijk geboden consequentie 
voort, dat die vaststelling voor elke andere 
instantie bindend is van het ogenblik af 
waarop zij is geschied. Indien echter het 
oordeel van de r echter en dat van het Prij
zenbureau omtrent de volgens het Huur
prijsbesluit hoogst toelaatbare huurprijs 
verschillen, dan zie ik niet in, op welke 
grond m et betrekking tot de periode vóór 
de ·vaststelling het oordeel van het Prijzen
bureau zou prevaleren. Wat in die periode 
bindt is enkel het besluit. Theoretisch zou 
het oordeel over wat daaruit volgt bij Prij
zenbureau en rechter gelijk moeten zijn. 
Menselijke feilbaarheid, waarvan niet ob
jectief is vast te stellen, bij wie zij zich doot 
gelden, veroorzaakt het verschil. Het is de 
rechter, die voor de periode vóór de vast
stelling heeft uit te maken welke maxi
mumprijs het Huurprijsbesluit medebracht. 
Op welke grond zou hij zijn oordeel onder
geschikt moeten maken aan dat van het 
Prijzenbureau, wanneer dat hem bij uitzon 
dering niet overtuigt?" 

(N. J.) 

26 October 1948. UITSPRAAK van de 
Centrale Raad van Beroep. (Politie
ambtenarenreglement art 78). 

Gebrek aan bekwaamheid moet wor
den aangetoond, wil van een ontslag op 
die g rond sprake kunnen zijn. Onbe
kwaarn h eid bestaat ni et, wanneer niet 
voldoende waarborg aanwezig wordt 
geacht, dat de ambtenaar een bekwaam 
inspect eur zal zijn. Het enkele gemis 
van een politie-opleiding levert niet op 
onbek waamheid. 

De Burgemeester van Amsterdam, eiser 
in hoger beroep, 

tegen: 
V., wonende t e L., gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van h et twistgeding: 

0. dat eiser op 27 Febr. 1948 het navol
gende besluit heeft genomen: 

,,De Burgemeester van Amsterdam; 



337 26 OCTOBER 1948 

,,Gezien het voorstel van de Hoofdcom
missaris van Politie van 3 Febr. 1948, Lr. I. 
No. 128a/1947 (No . . 121/342 A.Z.), de Inspec
teur van gemeentepolitie (ambtenaar 3e 
klasse) V. eervol ontslag te verlenen uit zijn 
betrekking; 

"0. dat V. geen politiële vooropleiding 
noch een normale opleiding voor Inspecteur 
van politie heeft gehad en derhalve onbe
kwaam moet worden geacht voor het door 
hem beklede ambt; 

"Gelet op h et advies van de Wethouder 
voor de Arbeidszaken van 21 Febr. 1948, No. 
29/29 g Arb. 194 7; 

"Mede gelet op art. 3, onder b, van het 
Politiebesluit 1945 (Staatsblad No. F 250), 
a lsmede op art. 78, le lid, onder f, van het 
Politieambtenarenreglement ( StaatsbL No. 
H 144); 

,.Besluit: 
"1 °. met ingang van 1 Maart 1948 aan 

d e Inspecteur van gemeentepolitie (ambte
naar 3e klasse) V., wegens onbekwaamheid 
voor het door hem beklede ambt, eervol ont
slag te verlenen uit zijn betrekking; 

,.2 °. aan de onder 1 ° genoemde ambte
naar, wiens jaarwedde is bepaald op f 3200, 
onder toekenning van een woningtoelage 
van f 480 en een kledingtoelage van f 252 
per jaar (pensioensgrondslag f 3932), een 
wachtgeld toe te kennen en wel: 

"van 1 Maart t /m 31 Mei 1948 ten bedrage 
van f 3932 per jaar; 

,,van 1 Juni tJm 31 Augustus 1948 ten be
drage van f 3343 per jaar; 

"van 1 September 1948 tJm 28 Februari 
1949 ten bedrage van f 2753 per jaar."; 

Post alia: 
In rechte: 
0. dat de Raad op grond van de geding

stukken als vaststaande aanneemt hetgeen 
het Ambtenarengerecht in de eerste rechts
overweging der beroepen uitspraak heeft 
aangenomen, waaruit ook deze Raad de 
conclusie trekt, dat gedaagde bij de bevrij
ding van het land in Mei 1945 rechtsgeldig 
is geworden inspecteur van gemeentepolitie 
te Amsterdam; 

0. dat derhalve, krachtens het bepaalde 
in art. 3, aanhef en sub b, van h et Politie
besluit 1945 jo. art. 78, lid 1 aanhef en sub f, 
van h et Politieambtenarenreglement, eiser 
is het orgaan, bevoegd tot het verlenen van 
ontslag aan een politieambtenaar, als ge
daagde, wegens onbekwaamheid voor het 
door hem beklede ambt, anders dan op grond 
van ziels- of lichaamsgebreken; 

0. dat, blijkens het bestreden besluit, eiser 
die onbekwaamheid van gedaagde aanwezig 
acht, omdat deze niet een politiële voorop
leiding en ook niet een normale opleiding 
voor inspecteur van politie heeft gehad; 

0. dat, naar 's Raads oordeel, deze gron
den dat besluit niet l{unnen dragen; 

dat toch enkel door het gemis van oplei
dingen, als bedoeld, gedaagde zeker nog 
geen blijk heeft gegeven - en althans s inds 
de bevrijding door bijzondere omstandighe
den ook niet heeft kunnen geven, nu hij niet 
in de gelegenheid is geweest en gesteld zijn 
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ambt uit te oefenen - en ook niet bepaalde
lijk is aangetoond, dat hij onbekwaam is 
voor zijn functie van inspecteur van ge
meentepolitie, welke positie hij rechtsgeldig 
heeft verkregen; 

dat hierbij nog opmerking verdient, dat 
gedaagde in de tijd, toen hij bij de Staats
politie te Amsterdam werkzaam was, een 
theoretische opleiding voor inspecteur van 
politie heeft gehad in de vorm van ter zake 
gedurende geruime tijd hem door de tegen
woordige hoofdinspecteur van gemeente
politie te Amsterdam, J. Sonneveldt, dage
lijks gegeven lessen; en voorts, dat gedaag
de ter terechtzitting van de Raad heeft ver
klaard - aan de juistheid van welke ver
klaring de Raad geen reden heeft te twijfe
len - dat hij aan de hoofdcommissaris te 
Amsterdam had verzocht hem een examen 
te willen doen afn emen, opdat zou kunnen 
blijken, of hij de bekwaamheid van inspec
teur van gemeentepolitie bezat, doch die 
hoofdcommissaris hierop niet is ingegaan; 

0. dat in het beroepschrift, en ook ter t e
rechtzitting namens eiser, weliswaar is aan
gevoerd, dat gedaagde niet in de gelegen
heid zal mogen worden gesteld zijn gebrek 
aan bekwaamheid in de praktijk te bewijzen 
en dat zijn handhaving betekent ha ndelen in 
strijd met het gemeentebelang, doch eiser 
en diens gemachtigde hierbij ten onrechte 
uitgaan van gebrek aan bekwaamheid bij 
gedaagde, h etwelk juist moet worden aan
getoond, wil van ontslag wegens onbe
kwaamheid sprake kunnen zijn, en zijn on
bekwaamheid niet reeds blijkt uit h et feit, 
dat niet voldoende waarborg aanwezig 
wordt geacht, dat gedaagde beschouwd kan 
worden een volwaardig inspecteur van po
li tie te zijn ; 

0. dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
bestreden ontslagbesluit wegens strijd met 
art. 78 lid 1 aanhef en sub f, van het Politie
ambtenarenreglement moest worden nietig 
verklaard, hetgeen bij de uitspraak, waar
van beroep, terecht is geschied, zodat deze 
uitspraak, welke ook overigens juist is, moet 
worden bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

Het Ambtenarengerecht had o.m. over-
wogen: 

0. dat de omstandigheid, dat klager geen 
politiële vooropleiding h eeft gehad, onge
twijfeld een grond had kunne'n opleveren 
om hem niet aan "te stellen, doch niet kan 
worden gebruikt om, nu klager eenmaal 
aangesteld is, als basis te dienen voor een 
ontslag wegens onbekwaamheid, a l ware 
het reeds omdat niet a prioro gezegd kan 
worden, dat een inspecteur van politie, die 
zonder politiële vooropleiding is aangesteld, 
onbekwaam voor zijn functie is, al moet 
worden aangenomen dat het niet genoten 
hebben van een dusdanige vooropleiding on
voldoende waarborg biedt, dat de betrok
kene een volwaardig inspecteur van politie 
zal zijn; 

0. dat verweerders beroep op de omstan-
2 2 
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digheid, dat klager - kennelijk wordt be
doeld: na zijn aanstelling - geen normale 
opleiding voor inspecteur van politie heeft 
genoten, naar het oordeel van het Gerecht 
niet opgaat, nu verweerder blijkens de stuk
ken aan klager een dusdanige opleiding op 
de wijze, als bij het Amsterdamse politie
corps gebruikelijk is, alsnog niet heeft wil
len doen geven. 

(A. B.) 

f7 October 1948. ARREST van den Hogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280). 

Ingevolge art. 280 Gemeentewet mag 
heffing niet alleen geschieden wegens 
percelen, belendende aan openbare we
gen waaraan de gemeente kosten be
steedt, maar is voldoende dat de ge
meen te kosten heeft te maken voor 
openbare land- of waterwegen in de 
gemeente, in welk geval de heffing 
mag geschieden wegens alle percelen 
die aan een openbare weg belenden, 
onverschillig of juist aan dezen weg 
de gemeente kosten moet besteden of 
dat zij dit doet t.a.v. andere openbare 
wegen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in ca.5satie van 

X in zake de uitspraak van den Raad van 
Beroep voor de Directe Belastingen te Lei
den van 1 April 1948 betreffende een hem 
opgelegden aanslag in de wegbelasting der 
gemeente Nieuwkoop over het belasting
jaar 1946; 

0. dat art. 1 der verordening waarbij de 
bedoelde belasting is geregeld, luidt: 

In deze gemeente wordt, onder den naam 
van wegbelasting, een belasting geheven 
wegens gebouwde eigendommen en daarbij 
behoorende erven, die belenden aan of in 
de onmiddellijke nabijheid gelegen zijn van 
openbare land- of waterwegen in de ge
meente en wegens ongebouwde eigendom
men, die aan deze wegen belenden of e, p 
deze wegen uitgang hebben, als billijke bij
drage in de ten laste der gemeente komende 
kosten voor aanleg en onderhoud der land
of waterwegen, voor hunne verlichting en 
voor afvoer van water en vuil; 

0. dat belanghebbende, na vruchteloze 
reclame bij den Raad der gemeente ieuw
koop, zich heeft gewend tot den Raad van 
Beroep, die evenwel de bestreden beschik
king heeft gehandhaafd, zulks uit over
weging: 

.,dat aan appellant een aanslag in de weg
belasting der gemeente Nieuwkoop over 
het belastingjaar 1946 is opgelegd en zulks, 
zoals nader krachtens de gedingstukken en 
het behandelde ter zitting van de Raad is 
komen vast te staan, onder meer terzake 
van enige hem toebehorende ongebouwde 
eigendommen kadastraal bekend als ge
meente Nieuwkoop sectie enz.; 

dat appellant in beroep is gekomen bij 
onze Raad, met verzoek met betrekking tot 

evengemelde eigendommen de aanslag te 
vernietigen; 

dat krachtens de gedingstukken en het 
behandelde ter zitting van de Raad is komen 
vast te staan, dat genoemde ongebouwde 
<>igendommen belenden aan de Nieuwkoopse 
p lassen, gelegen in de gemeente Nieuw
koop; 

dat door appellant zowel in zijn beroep
schrift als ter zitting van de Raad uitdruk
kelijk gesteld is en de Raad ook uit eigen 
wetenschap bekend is dat deze plassen 
openbaar vaarwater zijn en ook feitelijk a ls 
openbare waterweg worden gebezigd; dat, 
waar krachtens art. 1 van de ten deze be
trekkelijke verordening op de h effing van 
een wegbelasting in de gemeente Nieuw
koop ongebouwde eigendommen die aan een 
openbare waterweg in de gemeente belen
den aan wegbelasting onderhevig zijn, de 
onderhavige ongebouwde eigendommen te
recht in die belasting zijn aangeslagen;" 

0. dat belanghebbende in cassatie stelt: 
S. e0:of v. t. van art. 280 der Gemeentewet 

en van art. 1 der verordening op de heffing 
van t:en wegbelasting in de gemeente 
Nieuwkoop, in verband waarmede hij de 
volgende grieven aanvoert: 

I. de Nieuwkoopse plassen zijn niet een 
openbaar vaarwater in den zin van art. 280 
der Gemeentewet en van art. 1 der veror
dening, aangezien zij alleen bevaren worden 
en kunnen worden door lichte vaartuigen 
van watertoeristen; 

IL de toepassing door den Raad van 
Beroep aan de verordening gegeven, breidt 
het belastinggebied der gemeente onnatuur
lijk uit, tegen de strekking van art. 280 der 
Gemeentewet en van art. 1 der verordening, 
aangezien naar luid van art. 280 de genot
h ebbenden geacht moeten worden een zeker 
profijt te hebben van de kosten, door de 
gemeente te maken voor de in dat voor
schrift genoemde doeleinden, welk geval 
zich hier niet voordoet; 

III. de plassen zijn niet ten volle in de 
gemeente Nieuwkoop gelegen , zodat niet 
vaststaat, dat in- en uitgang alleen bestaat 
op Nieuwkoops territoir, terwijl bovendien 
belang h ebbende eerst uitgang heeft op een 
anderen in de gemeente liggende n openba
ren waterweg alvorens hij uitgang heeft 
op de door de gemeente aangehaalde 
.,vaart" of op een bepaalden landweg; 

0. dat de eerste grief steunt op een feit -
de bevaarheid der plassen a lleen voor lichte 
vaartuigen van watertoeristen - waarvan 
niet blijkt dat het voor den Raad van Be
roep is aangevoerd, terwijl zulks niet met 
vrucht voor het eerst in cassatie kan ge
schieden; 

dat reeds om deze reden de grief niet kan 
slagen; 

0. dat de tweede en de derde grief er beide 
van uitgaan, dat wet en verordening hef
fing van belasting alleen toelaten ter zake 
van het belenden aan wegen voor welke 
ten last e van de gemeente kosten komen 
van den in art. 280 der Gemeentewet be
doelden aard ; 
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dat deze mening echter niet juist is, naar
dien art. 280 - beschouwd ook in het licht 
der geschiedenis - een beperking van dien 
aard niet kent, en ingevolge dit artikel de 
heffing niet enkel mag geschieden wegens 
percelen, belendende aan openbare wegen 
waaraan de gemeente kosten besteedt, maar 
voldoende is dat de gemeente kosten h eeft 
te maken voor openbare land- of waterwe
gen in de gemeente en de heffing dan mag 
geschieden wegens alle percelen die aan een 
openbaren weg belenden, onverschillig of 
juist aan dezen weg de gemeente kosten 
moet besteden of dat zij dit doet ten aan
zien van andere openbare wegen, terwijl 
art. 1 der verordening van die bevoegdheid 
een volledig gebruik maakt; 

dat voorts de stelling dat de plassen niet 
ten volle in de gemeente Nieuwkoop zijn 
gelegen niet, zoals hier geschiedt, met 
vrucht voor het eerst in cassatie naar voren 
kan worden gebracht ; 

dat derhalve h et middel in zijn geh<èel 
geen doel kan treffen; 

Verwerpt het beroep. 
(N. J.) 

27 October 1948. UITSPRAAK van het 
Ambtenarengerecht Rotterdam. (Lager 
Onderwijswet art. 37). 

Intrekking van verlof, tot herstel van 
gezondh eid verleend en verlenen van 
verlof met stilstand van bezoldig ing, 
onder afkeuring van de handelwijze 
van een onderwijzer bij h et openbaar 
lager onderwijs. 

Afkeuring valt niet onder de limita
tieve opsomming der straffen in art. 
37 L .O.-wet, doch B. en W. zijn des
niettemin bevoegd een dergelijke af
keuring uit te spreken, ook zonder dat 
dit als straf is te beschouwen. 

Intrekking van verleend ziekteverlof 
en verlening van verlof met stilstand 
van bezoldiging is in feite niets anders 
dan de straf van schorsing, genoemd 
in art. 37. 

Nu deze maatregel niet als straf is 
opgelegd, strijdt deze met art. 37 en 
stond daartegen ook geen beroep open 
op Gedeputeerde Staten. 

M., wonende t e Rotterdam, klager, 
t egen: 

h et College van Burgemeester en Wethou
ders van Rotterdam, verweerder. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Ten aanzien der feiten: 
0. dat verweerder bij besluit van 19 De

cember 1947, onder afkeuring ten zeerste 
van de handelwijze van klager, alsmede 
van diens houding bij het onderzoek, heeft 
ingetrokken het aan klager, onderwijzer bij , 
het openbaar gewoon lager onderwijs, tot 
herstel van gezondheid v erleende verlof, 
voor zoveel de 12e en 13e December 1947 
betreft, en aan klager nader voor deze da-

gen verlof heeft verleend met stilstand van 
bezoldig ing, zulks op grond dat hij niet is 
nagekomen zijn verplichting om gedurende 
zijn verlof zonder bijzondere toestemming 
van Burgemeester en Wethouders zich t e 
onthouden van h et geven van privaatlessen 
en lessen aan andere dan gemeentelijke in
richtinge en verder van alle handelingen, 
die zijn h erstel zouden kunnen tegenwer
ken; 

Post alia: 
In r echte: 
0. dat klager de feiten, welke tot de be

streden beslissing hebben geleid en hier
boven zijn aangehaald, heeft erkend en deze 
mitsdien door h et Gerecht als vaststaande 
worden aangenomen; 

0. dat een afkeuring, als door verweer
der t er k ennis van klager is gebracht, niet 
a ls straf is genoemd in de limitatieve op
somming van de straffen welke Burge
m eester en Wethouders aan een onderwij
zer ingevolge artikel 37 der Lager Onder
wijswet 1920 kunnen opleggen, doch dat 
h et Gerecht, zich met deze afkeuring ver
enigende, van oordeel is dat verweerder 
wegens de verhouding tussen hem en de 
onderwijzers bij het openbaar lager onder
wijs ook zonder dat dit a ls straf is te be
schouwen, bevoegd is, een dergelijke af
keuring uit te spreken; 

0. evenwel, dat de maatregel, welke te
vens bij de bestreden beslissing is geno
men n .l. die van intrekking van het zie
kenverlof en het ongevraagd verlenen van 
verlof voor zover betreft de 12e en 13e D e
cember 1947 met stilstand van bezoldiging, 
zulks naar aanleiding van de gepleegde 
overtreding, naar h et oordeel van het Ge
recht niet anders is dan oplegging van de 
straf, g enoemd in artikel 37 voormeld en 
wel onder de benaming van schorsing; 

0. dat waar deze maatregel desalniette
min niet is opgelegd als straf en zulks blij
kens de contra-memorie ten einde het on
eervol karakter, aan een straf verbonden, 
te ontgaan, de bestreden beslissing der
halve in strijd is met h et bepaalde bij arti
kel 37 voormeld, t erwijl tengevolge daar
van voor klager niet beroep openstond bij 
het door de wet aangewezen college van 
Gedeputeerde Staten; 

0. dat het bestreden besluit mitsdien 
niet kan worden gehandhaafd; 

Rechtdoende: 
B evestigt het besluit van Burgemeester 

en Wethouders van Rotterdam d.d. 19 De
cember 1947, voor zover daarbij afkeuring 
is uitgesproken over de handelwijze van 
klager en diens houding tijdens h et on
derzoek ter zake; 

Verklaart overigens dat besluit nietig; 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A. B.) 
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21 October 1948. UITSPRAAK van h et 
Ambtenarengerecht Rotterdam. (Poli
tieambtenarenreglement artt. 33 en 78). 

Détournement de pouvoir levert op 
ontslag, wegens lichaamsgebreken, van 
een met een proeftijd van één jaar 
benoemd adspirant van politie, die tij
dens dienstsport een trap t egen de 
borst heeft gekregen, nu een onder
zoek naar de vraag of betrokkene ex 
art. 33 aanspraak op pensioen had, nog 
hangende was. 

Door toepassing van de facultatieve 
bepaling van art. 78, 2e lid, is voorbij 
gegaan de mogelijkheid, dat genoemd 
onderzoek voor betrokkene ongunstig 
uitvalt, in welk geval ingevolge art. 33 
de ambtenaar niet kan worden ontsla
gen binnen één jaar na h et ontstaan 
der verhindering. 

Redelijk ware in dit geval ver lenging 
van de proeftijd geweest. 

H. J . Bannink, wonende te Dordrecht, 
k lager, 

tegen: 
de Burgemeester van Dordrecht, verweer
der . 

Het Ambtenarenger echt, 
T en aanzi en der feiten: 
0 . dat verweerder bij besluit van 27 

Maart 1948 klager m et ingang van 1 Mei 
1948 eervol ontslag uit zijn betrekking van 
adspirant van gemeente-politie heeft v er
leend , aangezien hij nie t m eer aan de eisen 
van geschiktheid voor de politiediens t vol
deed. 

Post alia: 
In rechte : 
0. dat h et Gerecht op g rond van de stuk

ken en de verklaringen ter zitting als vast
staande aanneemt, dat klager m et ingang 
van 1 Mei 1947 door verweerder is benoemd 
tot adspirant van gemeente-politie m et een 
proeftijd van één jaar, nadat hij, blijkens 
het zich bij de stukken bevindende rapport 
van de Directeur van de Gemeentelijke Ge
neeskundige- en Gezondheidsdienst d.d. 24 
Maart 1947 bij geneeskundig onderzoek ge
sch ikt was bevonden; 

dat hij vervolgens op 13 November 1947 
tijdens verplichte dienstsport een trap te
gen de borst heeft bekomen, waarna hij op 
18 November 1947 een bloedspuwing kreeg 
en bij een keuring en een h erkeuring niet 
meer geschikt werd voor de Dienst; 

0. dat de gemachtigde van verweerder 
ter zitting heeft medegedeeld, dat t en tijde 
van de bestr eden beslissing en evenmin op 
de datum van ingang van h et v erleende 
ontsla g nog niet bekend was of klager al 
dan niet aanspraak, had op pensioen ten 
laste van h et algemeen burgerlijk pensi
oenfonds als bedoeld in artikel 33 van h et 
Politieambtenaren -reglement en dat een on
d erzoek op last van de P ensioenraad nog 
hangende is, althans de uitslag e r van nog 
niet t e r k en nis van verweerder is ge
bracht; 

0 . dat door de toepassing b ij de bes treden 
beslissing van de facu ltatieve bepaling van 
artikel 78 lid 2, van voormeld Ambtena r en
reg lement, voorbijgegaan is de mogelijk
heid, dat voormeld onderzoek vanwege de 
P ensioenraad er toe leidt, dat klager geen 
aanspraak zou h ebben op pensioen ten las
t e van h et algemeen burgerlijk pensioen
fonds, in welk geval de ambtenaar n iet kan 
worden ontslagen, ingevolge h et impera
tieve voorschrift van artik el 33 van dit 
r eglem ent binnen een jaar na het on tstaan 
va n de verhindering; 

0 . dat h et in deze omstandigh eden r ede
lijk ware geweest en in overeenstemming 
m et de strekking va n artikel 33 voormeld, 
om de proeftijd van klager te ver lengen 
tot de datum waarop de uitslag van h et 
onderzoek bekend zou worden; 

0. dat h et Gerecht op grond van een en 
ander van oordeel is, dat verweerder van 
zijn bevoegdh eid ex. artikel 78, lid 2, voor
m eld kennelijk een ander gebruik heeft ge
maakt dan to t de doeleinden, waarvoor zij 
is gegeven; 

0. dat h et bestreden beslu it mitsdien niet 
kan worden gehandhaafd; 

Rcchtdoende : 
Verklaart nietig h et besluit van verweer 

der d.d. 27 Maart 1948, waarvan ber oep. 
(A. B.) 

28 October 1948. UITSPRAAK Hof L eeu
warden. (Eerste Uitv.beslui t 16/1940, 
betr. h et vervoer van personen en goe
deren , § 1; Wet 11 Dec. 1947, S. H 419, 
houdende tijdelijke r egeling personen 
vervoer met motorrijtu igen , art. 11). 

H et Eerste itvoe ringsbes lu it 16/ 
1940 is rechtsgeldig , daar dit is gehand
haafd bij h et Besluit Bezettingsmaat 
regelen (E 93); hie raan doet niet af 
dat de werking van het Besluit tijdens 
de B ijzondere Staat van Beleg was 
geschorst. 

Wanneer de vergunning niet a lge
m een is verleend maar aan haar voor
waarden zijn verbonden ( o.a. verbod 
van rijden op Zondag ), is de verg un
ning beperkt en word t een gebruik in 
strijd met de gest elde voorwaarden 
door haar niet gedekt. De vergunning 
reikt ni et verder dan haar omvang, 
m et inachtname der voorwaarden, toe
laat. 

Vergunningen , verleend krachtens het 
E erste U itvoeringsbesluit (16/1940) , zo
a ls die destijds zijn verleend, dus a l dan 
niet on der voorwaarden, worden krach
t ens art. 11 sub 2 der wet van 11 Dec. 
1947 S. H 419, geacht vergunningen a ls 
bedoeld in art. 2 dier wet te zijn_ 

Post alia: 
0. dat het Hof door de hierboven gerela

teerde bewijsmiddelen opleverende de daar
toe redengevende feiten en omstandigheden, 
bewezen acht en de overtuiging heeft be-
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komen, dat het tenlaste gelegde door ver
dachte is begaan; 

0. dat het als bewezen aangenomene moet 
worden gequalificeerd als 

,.Als houder van een motorrijtuig, inge
richt voor het vervoer van personen, geen 
autobus zijnde dit gebruiken, zonder dat aan 
de houder ene daartoe strekkende vergun
ning vanwege de Inspecteur-Generaal van 
het Verkeer is verleend", strafbaar gesteld 
bij art. 1 van het Eerste Uitvoeringsbesluit 
van de Secr.-Gen. van het Dep .. van Water
staat d.d. 18 Juni 1940 no. 16 jo. het Besluit 
BezettingsmaatregeJen S. E no. 93; 

0. dat verdacht•~ ter zake strafbaar is, hij 
toch, rijdende op tijd en plaats als is voor
zegd en bewezen aangenomen, moet gezegd 
worden te hebben gereden, zonder de daar
toe strekkende vergunning, in het zojuist 
aangehaald Besluit bedoeld; 

0. dat art. 5 van het zojuist aangehaald 
Besluit bepaalt dat aan de vergunning voor
waarden kunnen worden verbonden; dat, 
wanneer de vergunning niet algemeen is 
verleend, maar aan haar - zoals in casu -
voorwaarden zijn verbonden (o.a. verbod 
van het gebruik van het motorrijtuig 0p 
Zondag) de vergunning beperkt is en een 
gebruik in strijd met de gestelde voorwaar
den door haar niet wordt gedekt ; dat de 
vergunning niet verder reikt dan hare om
vang, met inachtname der voorwaarden, 
toelaat; 

0. dat verdachte nu wel voor den Hove 
heeft betoogd dat het door het Hof ten deze 
van toepassing geoordeelde Eerste Uitvoe
ringsbesluit d.d. 18 Juni 1940 no. 16 rechts
geldigheid mist, doch het Hof hierin niet 
met verdachte medegaat, daar gezegd Be
sluit ·no. 16 uitdrukkelijk werd gehandhaafd 
bij het Besluit Bezettingsmaatregelen van 
17 Sept. 1944 S. no. E 93 door plaatsing op 
lijst "C", terwijl het zogenaamde Basis Be
sluit van 17 Juni 1940 no. 15 - waarop Be
sluit no. 16 steunt - eveneens moet geacht 
worden destijds bevoegdelijk te zijn gegeven, 
gezien de plaatsing van dat Besluit op de 
lijst "B"; 

0. dat hieraan niet afdoet dat de werking 
van voornoemd Besluit no. 16 tijdens de Bij
zondere Staat van Beleg was geschorst -
immers de bevoegdheden - bij Besluit D 
no. 60 aan het Militair Gezag toegekend, 
waaronder die tot schorsing van bepaalde
lijk bedoelde algemene voorschriften, vol
gens datzelfde Besluit slechts golden "voor 
den duur van dien Staat"; 

0. -wijders - dit mede naar aanleiding 
van een opmerking van verdachte - dat de 
betekenis van par. 9 van Besluit no. 16, be
palend "dat met betrekking tot de overtre
ding van de voornchriften van dit Besluit 
van toepassing is o.a. art. 3 van de Wet Ge
bruik Vervoermiddelen 1939 S. 528" (gel
dende op het tijdstip der begane overtre
ding) naar 's Hofs oordeel geen ander is dan · 
dat op overtreding van Besluit no. 16 de
zelfde straf staat (,.hechtenis van ten hoog
ste één jaar of geldboete van ten hoogste 

f 10,000") als in die wet, voor overtredingen 
daarvan bepaald ; 

0. dat verdacht•J ten slotte (ofschoon toe
gevend dat hier van verandering van wet
geving in eigenlijke zin en dus van toepas
selijkheid van art. 1 lid 2 Sr. niet kan worden 
gesproken) zich, ter afwering van zijn straf
baarheid, bewijs cp de artt. 3 en 11 van de -
deze materie thans regelende - wet van 11 
Dec. 1947 S. H 419, afgekondigd 6 Jan. 1948 
en het Hof ook d\t beroep wil nagaan; 

0. dat verdachte's redenering dez'e is: art. 
11 die1· wet bepaalt dat (boven meerge
noemd) Besluit no. 16 is vervallen en dat 
vergunningen, verleend volgens dat Besluit, 
worden geacht vergunningen te zijn, als 
bedoeld in art. 2 der Wet. Volgens art. 3 der 
Wet kunnen, volgens bij A. M. v. B. te stel
len regelen, voorwaarden aan een vergun
ning worden verbonden met betrekking tot 
het gebruik van het motorrijtuig. Die A.. M. 
v. B. is er echter nog niet. De conclusie is 
derhalve: V's vergunning is geldig volgens 
de (nieuwe) wet, maar de voorwaarde om 
op Zondag niet te rijden, heeft geen wette
lijke basis meer; 

0. dat het Hof echter de door verdachte 
uit een en ander getrokken conclusie on
juist acht; ,.dat toch onder vergunningen, 
volgens dat Besluit verleend", zijn te ver
staan de vergunningen, zoals die destijds 
zijn verleend, dus al dan niet onder voor
waarden en derhalve art. 3 meergenoemd 
niet kan slaan op de reeds, onder vigeren 
van het (thans afgeschafte) Besluit no. 16, 
bestaande vergunningen, welke door art. 11 
dier wet meergenoemd, slechts een wette
lijke basis kregen; 

0. dat - 't zij te overvloede opgemerkt -
,.het rijden met een motorrijtuig op Zondag" 
ook thans krachtens de naar 's Hofs oordeel, 
volkomen geldige Ministerieele Beschikking 
van 28 Jan. 1948 (Ned. Stct. van 27 Jan. 
1948 no. 18) verboden is; 

0. dat al het voorgaande leidt tot de con
clusie dat verdachte straf verdient, welke 
straf - aangezien het in deze een louter 
principiële questie in een overigens weinig 
ernstige overtreding betreft - door het Hof 
wordt bepaald als na te melden. 

Mede gezien art. 23 Sr.; 
Gelet op de artt. 415, 422, 423 Sv.; 
Rechtdoende ingevolge verwijzing door 

's Hoogen Raads arrest van 15 Juni 1948. 
Vernietigt het vonnis van de Kanton

rechter te Groningen van 24 0ct. 1947, in 
deze zaak gewezen. En, opnieuw rechtdoen
de: 

Verklaart het de verdachte bij inleidende 
dagvaarding te laste gelegde bewezen en te 
qualificeren in voege voormeld; 

Verklaart dit feit en verdachte deswege 
strafbaar; 

Veroordeelt verdachte Mr.. N. J . P. des
wege tot ene geldboete van één gulden (f 1) 
bij gebreke van betaling en verhaal te ver
vangen door hechtenis voor de tijd van één 
dag. -

(N. J.) 
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28 October 1948. ARREST van den Hogen 
Raad. (Merkenwet art. 4; Auteurswet 
1912 art. 35). 

Tevergeefs komt het middel op tegen 
's-Hofs beslissing, dat het niet aan
neemt, dat het publiek aan dit gebruik 
van den naam enigen aanstoot zal ne
men en zeker niet dat daardoor een 
ontoelaatbare en mitsdien met de open
bare orde strijdende kwetsing van de 
in h et volk levende gevoelens zal wor
den veroorzaakt. 

Het gebruik van het portret in het 
m erk: Strijd met de openbare orde 
i.v.m. artt. 35 en 21 Auteurswet? 

Art. 35 is niet een alleen op klachte 
vervolgbaar strafbaar feit, doch eist 
ambtshalve toepassing, met zelfstan
dige beoordeling dus van de al dan 
niet aanwezigheid van een redelijk be
lang. 

De stelling, dat het redelijk belang 
van iederen geportretteerde zich zou 
verzetten tegen een zo veelvuldige en 
weinig verheffende verspreiding van 
zijn portret als het gebruik daarvan als 
merk voor rokersartikelen oplevert, 
kan in baar algemeenheid niet worden 
aanvaard. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft met verschuldigde eerbied te ken
nen: 

het Bureau voor den Industriëlen Eigen
dom, te 's-Gravenhage, adv. Mr D. J. Vee
gens; 

1. dat de vennootschap naar Belgisch 
recht Churchill's Cigars, s(ociété) p(rivée 
à) r(esponsabilité) l(imitée), gevestigd te 
Uccle-Bruxelles, bij de Arr.-Rechtbank te 
's-Gravenhage twee verzoekschriften heeft 
ingediend, strekkende tot inschrijving van 
het merk "Churchill" - bestaande uit dit 
woord en een afbeelding van den staatsman 
Winston Churchill - voor de waren: rokers
artikelen, waaronder begrepen pijpen, ta
balc, sigaren, sigaretten, dranken met of 
zonder alcohol - welk merk internationaal 
is ingeschreven onder no. 121672 - in de 
daartoe bestemde registers van het Bureau, 
welke inschrijving verzoeker heeft gewei
gerd; 

2. dat de Rechtbank bij beschikking van 
29 October 1947 de verzoeken van de band 
heeft gewezen; 

3. dat gerequestreerde in hoger beroep 
is gekomen bij het Gerechtshof te 's-Gra
venhage, dat bij beschikking van 12 Mei 
1948 de beschikking waarvan beroep heeft 
vernietigd en de inschrijving van het bes 
doelde merk heeft gelast; 

4. dat expeditiën van de beide genoemde 
beschikkingen hierbij worden overgelegd; 

5. dat ve rzoeker tegen de beschikking 
van het Hof het navolgende middel van 
cassatie aanvoert: 

,,S. of v. t. van de artt. 3, 4, 8, 9 en 10 

van de Merkenwet, 1, 2 en 6 van het her
ziene Unieverdrag van Parijs van 20 Maart 
1883, 1, 3, 5 en 5 bis van de herziene Schik
king van Madrid van 14 April 1891, beide in 
S. 1928, no. 196, 12, 19, 20, 21, 35 en 47 van 
de Auteurswet 1912, 3, 4, 5, 6, 7, 18 en 19 
van de herziene Berner Conventie van 9 
September 1886, S. 1931, no. 265, 62a, 63 en 
1401 B.W., 6, 9 en 14 van de Wet. Alg . Bep., 
46 Rv. en 337h Sr., doordat het Hof de in
schrijving van het ten processe bedoelde 
merk heeft bevolen, ofschoon dit bestaat 
uit het woord Churchill en het portret van 
den bekenden staatsman Winston Churchill, 
waardoor het gebruik van dit m erlc in strijd 
zou zijn met de openbare orde"; 

6. dat ter toelichting van dit middel h et 
volgende moge dienen; 

7. dat art. 10 Mw. den machthebbende 
op een naam beschermt tegen onbevoegd 
gebruik van dien naam in eens anders 
merk, doch volgens een gevestigde recht
spraak van Uw Raad (verm eld bij Molen
graaff I, 8e dr., blz. 117) alleen indien 
daardoor gevaar voor verwarring dreigt ten 
aanzien van de h erkomst der onder be
doeld merk verhandelde war en; 

8. dat derhalve de particulier, wiens 
naam- zonder zijn toestemming in een m erk 
wordt gebruikt, ofschoon enig rechtmatig 
belang van hem zich daartegen verzet, -
b.v. een bekend arts, wiens naam in ver
band wordt gebracht met een geneesmid
del - zich niet met vrucht tegen de in
schrijving van dat merk kan verzetten, 
maar alleen kan trachten op grond van 
art. 1401 B.W. tegen h et gebruik daarvan 
op te komen; 

9. dat de ontwikkeling van het Neder
landse recht op dit gebied geen gelijken 
tred heeft gehouden met die van het r echt 
der naburige landen, waarin h et recht op 
den particulieren naam of in de wet (par. 
12 B.G.B., art. 29 Schw. Z.G.B.) àf in de 
rechtspraak (België en Frankrijk) reeds 
sinds lang erkenning heeft gevonden; 

10. dat als u itvloeisel van dit recht op 
den naam in de wetgeving, althans in de 
wetstoepassing, van bedoelde landen de re
gel tot ontwikkeling is g·ekom en, dat de 
naam van een levenden persoon, ook al is 
hij noch koopman, noch fabrikant, zonder 
zijn toestemming niet in een merlc mag 
worden opgenomen, vgl. voor Duitsland de 
commentaren van Baumbach, 2e dr. (1931), 
blz. 237, Pinzger-Schroeter 2e dr. (1937), 
blz. 196, en Busse (1939), blz. 308, voor En
geland de Trade Mark Rules 1920, no. 14, 
te vinden bij Kerly, 6e dr. (1927), blz. 730, 
gehandhaafd bij de Trade Mark Rules 1938, 
n o. 18, te vinden bij Bray-Underlay (1938), 
blz. 81, voor de Verenigde Staten Schoe
maker (1931), blz. 304, en Derenberg (1936), 
blz. 150, en de Trade Marle Act van 1946 
sec. 2 (e), B.I.E. 1947, blz. 73, en voor 
Zwitserland Matter (1939), blz. 83, en Da
vid (1940), blz. 99; 

11. dat de practijk van het Bureau sinds 
vele jaren in denzelfden zin gevestigd is; 
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12. dat met betrekking tot het gebruik 
van portretten van levende personen in 
merken in de landen, waarmede Neder
land de nauwste betrekkingen onderhoudt, 
hetzelfde beginsel wordt gehuldigd, ter sta
ving waarvan verzoeker, behalve naar de 
bovenaangehaalde bewijsplaatsen, nog in 
het bijzonder verwijst naar de werken van 
Pinzger-Schroeter, blz. 137, Busse, blz. 32, 
Derenberg, blz. 154 en 806, en David, blz. 
103 ; 

13. dat, naar in het vervolg van dit ver
zoekschrift zal blijken, ten onzent op dit 
gebied mede rekening dient te worden ge
houden met het bepaalde in de Auteurs
wet: 

14. dat - gegeven den bestaanden, niet 
in elk opzicht bevredigden stand van de 
Nederlandse wetgeving - de wenselijke 
gelijkheid van recht in deze althans kan 
worden benaderd door een ruime toepassing 
van het derde lid van art. 4 Mw.: 

15. dat voor een dergelijke wetshante
ring· ook steun is te vinden in de wordings- · 
geschiedenis van dit voorschrift; 

16. ·dat immers de Memorie van Toe
lichting op h et ontwerp van de wet van 30 
D ecember 1904, S. 284, vermeldt, dat een 
redactiewijziging wenselijk is gebleken, ten 
einde weigering van inschrijving mogelijk 
te maken, als b.v. eens anders naam in het 
rrierk voorkomt, hoewel dit strafbaar is ge
steld bij art. 337 Sr. (Bijl. Hand. Tweede 
Kamer 1902-1903, 215, no. 3): 

17. dat h et ontwerp wet is geworden 
zonder dat deze opvatting van de Regering 
is weersproken: 

18. dat h et pleit hiermede, ten gevolge 
v. d. restrictieve uitlegging van art. 10 Mw. 
- en daarmede van art. 337 Sr. - hier
bóven in alinea 7 van dit · verzoekschrift 
vermeld, nog niet in h et voordeel van ver
zoeker beslist is, maar uit de aangehaalde 
passage van de Memorie van Toelichting 
blijkt, dat schending van een individueel 
belang onder bepaalde omstandigheden, i.c. 
strafbaarstelling, de openbare orde in den 
zin van art. 4 Mw., 3de lid, raakt; 

19. dat zodanige omstandigheden ook 
gelegen kunnen zijn in de vooraanstaande 
positie van den persoon, wiens naam en 
portret het merk bevat; 

20. dat h et verzoeker niet voor t egen
spraak vatbaar schijnt, dat het gebruik van 
de namen ep. de portretten van H . M. de 
Koningin, van H.K.H. de Prinses-Regentes, 
van de leden van h et Vorstelijk Huis en 
van de Staatshoofden van bevriende Mo
gendheden als (delen van) merken in strijd 
moet worden geoordeeld m et de openbare 
orde; aldus ook Pfeffer, blz. 174; 

21. dat verzoeker volhardt bij zijn oor
deel, dat brede kringen van het Neder
landse volk er aanstoot aan zouden nemen, 
dat de naam en de beeltenis van een staats
man van de unieke betek enins van Win
ston Churchill worden gemonopoliseerd 
voor een doel als de verkoop van rokers
artikelen uit winstbejag, en dat in deze 

bovendien rekening dient te worden ge
houden met de overeenkomstige gevoelens, 
die onder h et Engelse volk leven: 

22. dat deze vraag door d en rechter op 
grond van eigen wetenschap, afgeleid uit 
feiten en omstandigheden van algemene 
bekendheid, kan worden beantwoord en 
's Hofs afwijkend oordeel op dit punt der
halve in cassatie ter toets kan komen: 

23. dat Uw Raad in zijn beschikking van 
20 l!'ebruari 1948, N. J . 1948 no. 226, bij de 
toepassing van het in het algemeen belang 
ingevoerde art. 2a Handelsnaamwet even 
eens r ek ening heeft gehouden m et een 
ideëel belang, dat in dat geval zelfs een 
zuiver individueel karakter droeg; 

24. dat verzoeker hierbij nog opmerkt, 
dat h et Hof tot zijn leedwezen zelfs in twij
fel heeft getr okken, of deze grond van ver
weer tegen de inschrijving als ernstig ge
m eend kan worden beschouwd, doch dat 
dit niet in den weg staat aan een onder
zoek van dit punt door Uw Raad, omdat 
het, als r akende de openbare orde, zelfs als 
novum in cassatie zou kunnen worden op
geworpen; 

25. dat verzoeker niet overtuigd is, dat 
hij zich aan een inconsequ entie zou h ebben 
schuldig gemaakt door inschrijving van het 
betwiste merk toe te staan, indien gere
questreerde Churchill's toestemming had 
verkregen, omdat niet aan te nemen valt, 
dat die toestemming zou zijn verleend, ten
zij voor een g·oed doel; 

26. dat thans nog· de in het bijzonder 
aan de Auteurswet ontleende bezwaren 
moet en worden toegelicht; 

27 . dat hierbij dient t e worden vooropge
steld, dat ingevolge art. 35 Aw. niet alleen 
degene, w ien het auteursrecht op een por
tret toekomt, maar ook derden strafbaar 
zijn, indien zij zonder daartoe gerechtigd 
t e zijn h et portret openbaar maken; 

28. dat deze derden door bedoelde straf
bepaling middellijk m ede gebonden zijn aan 
art. 21 Aw. (H. R. 22 Mei 1916, W. 9975, 
N. J . 1916, 808, de Beaufort, blz. 165) en 
h et derhalve voor dit cassatieberoep niet van 
betekenis is, dat in de feitelijke instanties 
niet is komen vast te staan, wien h et au
t eursrecht op het portret van Churchill 
toekomt; 

29. dat voorts, indien gebruik van het 
m erk onder art. 35 Aw. mocht vallen, strijd 
met de openbare orde overeenkomstig de 
bedoeling van den wetgever van 1904 aan
wezig zou zijn, vgl. alinea 16 van dit ver
zoekschrift; 

30. dat aan het Hof niet is gebleken, dat 
h et portret van Churchill, opgenomen in 
h et merk van gerequ estreerde, is vervaar
digd in opdracht .van of vanwege den ge
portretteerde, zodat de artt. 19 en 20 Aw. 
buiten beschouwing kunnen blijven; 

31. dat ingevolge de artt. 21 en 35 Aw. 
openbaarmaking van een zonder opdracht 
door of vanwegé den geportretteerde, noch 
t e diens behoeve, vervaardigd portret voor 
een ieder verboden en strafbaar is, voor zo-
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ver (o.m.) een redelijk belang van den ge
portretteerde zich daartegen verzet; 

32. dat deze regeling neerkomt op een 
beperking van het 'ederlandse auteurs
recht van den maker van het portret of 
zijn rechtverkrijgende, berustende op een 
z.g.n. persoonlijkheidsrecht van den afge
beelde, en hier te lande zowel door een Ne
<lerlander als door een vreemdeling, al
thans door een onderdaan van een land, 
dat - gelijk Groot-Brittannië - tot de 
Conventie is toegetreden, kan worden inge
roepen; 

33. dat het Hof art. 21 Aw. ten onrechte 
beperkend heeft uitgelegd, door den eis te 
stellen, dat degenen te wier behoeve het 
verbod strekt, zich op hun redelijk belang 
tegen openbaarmaking beroepen en daar
van hebben doen blijken, hetgeen in casu 
niet zou zijn geschiedt; 

34. dat verzoeker van het slot van deze 
overweging s.r. met verwondering h eeft 
kennis genomen, omdat bij de behandeling 
voor het Hof is overgelegd een schrijven 
van den Secretaris van de Engelse Am -
bassade te Brussel dd. 7 Maart 1945, waar
omtrent het Hof in de bestreden beschik
king kort te voren overweegt, dat daaruit 
veeleer een weigering van het gedane ver
zoek om toestemming (tot het bezigen van 
naam en portret) valt op te maken: 

36. dat bovendien een redelijk belang 
tegen openbaarmaking van een portret zeer 
goed aanwezig kan zijn, zonder dat de ge
geportretteerde zich daarop beroept, b.v. 
omdat hij van (het voornemen tot) de 
openbaarmaking nog geen kennis draagt of 
het beneden zijn waardigheid acht stappen 
te ondernemen; 

37. dat art. 67a W . v. S. in 1934 is inge
voegd, t en einde moeilijkheden van over
eenkomstigen aard bij de vervolging van 
het misdrijf van belediging van Ministers 
en hoge ambtenaren te ondervangen; 

38. dat h et Hof derhalve dit punt op
nieuw zal moeten onderzoeken, tenzij Uw 
Raad mocht menen het zelf te kunnen be
slissen; 

Weshalve hij zich wendt tot Uw Hogen 
Raad met h et eerbiedige verzoek de be
schikking waartegen cassatie te vernieti
gen en opnieuw rechtdoende de beschik
king van de Arr.-Rechtbank te 's-Graven
hage van 29 October l 947 te bekrachtigen, 
althans de zaak terug te wijzen naar h et 
Gerechtshof te 's-Gravenhage ter afdoe
n ing, althans zodanig te beslissen als Uw 
Raad zal vermenen te behoren. 

Conclusie Proc.-Gen. Mr Berger. 

0. dat hier, in verband met de bepaling 
van art. 4, derde lid, der Merkenwet. de 
vraag moet worden beantwoord, of een 
m erk, als h et onderhavige, h etwelk de 
naam en h et portret bevat van een, in de 
internationale belangstelling en de alge
m ene volksg unst zich verheugend, staats
man, woorden of een voorstelling bevat, 

waardoor het gebruik van dat merk in 
strijd moet worden geacht met de openbare 
orde; 

0. dat dit, naar het Hof t erecht over
weegt, slechts dan het geval zoude zijn, in
dien of door het bezigen van die woorden 
of voorstelling inbreuk wordt gemaakt op 
een wettelijk voorschrift öf wel daardoor 
een publiek belang wordt geschaad; 

0. dat, terwijl in het algemeen het ge
bruik van eens anders naam in een han
dels- of fabrieksmerk door de Nederlandse 
wet niet wordt verboden, het bij artikel 10 
der Merkenwet toegekende r echt om in het 
geval, dat een ingeschreven merk de naam 
of de firma van een ander bevat, de in
schrijving van dat merk nietig te doen v er
klaren, naar vaste rechtspraak (H. R. 28 
Mei 1934 W. 12925, N. J. 34-1470 m.o. 
E.M.M.; 10 Jan. 1935 W. 12883 m.o. S.B., 
N. J. 35-1495 m.o. E .M.M.; 29 Maart 1940 
No. 925 m.o. P.S. en 23 Mei 1941 No. 780 
m.o. Ê.M.M.), niet strekt om in het alge
meen de naam tegen het gebruik in eens 
anders merk te beschermen. doch slechts 
ten doel heeft om overeenkomstig de strek 
king der Merkenwet en in overeenstem
ming met artikel 337 Sr. voornoemd ge
bruik te verbieden, indien en voorzover 
daardoor verwarring ten aanzien van de 
herkomst der onder het merk verhandelde 
waren te duchten is, voor welke verwar
ring te dezen echter uiteraard geen vrees 
bestaat; 

0. dat, al behoeft weliswaar niemand te 
dulden, dat van zijn naam of portret zon
der zijn toestemming gebruik wordt ge
maakt ter aanbevelin g van elke willekeu
rige waar, bij zodanig gebruik zonder m eer 
evenwel geen openbaar belang is betrok
k en, doch h et uitsluitend zaak is van de 
gene, die zich door dat gebruik gekrenkt 
of anderszins benadeeld acht, om daartegen 
op te komen; 

0. dat dan ook het gebruik van eens 
anders naam als merk, behoudens in het 
hier, als gezegd, niet aanwezige geval van 
te duchten verwarring, bij geen enkel wets
voorschrift strafbaar is gesteld; 

0. ten aanzien van h et bedoelde portret, 
waarvan niet is gebleken, dat het in op
dracht of vanwege de geportretteerde is 
vervaardigd, dat wel art. 35 der Auteurs
wet 1912 met straf bedreigt hem, die zon
der daartoe gerechtigd t e zijn een portret 
in h et openbaar ten toon stelt of op an
dere wijze openbaar maakt, doch daaruit 
geen algemeen verbod van openbaarma
king van iemands portret zonder diens toe
stemming is af te leiden (H. R. 22 Mei 
1916 W. 9975, . J. 16-808); 

dat integendeel artikel 21 der Auteurswet 
de openbaarmaking van een portret, als 
vorenbedoeld, slechts verbiedt, voorzover 
een redelijk belang van de geportretteerde 
zich daartegen verzet; 

0. dat het beroep op een zodanig belang, 
behoudens het, hier niet geblek en, geval 
van een, anders dan op klachte vervolgbare, 
openbaarmaking van beledigende aard, -
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ook al mocht het monopoliseren voor doel
einden van winstbejag van de naam en de 
beeltenis van' een figuur van zo eminente 
betekenis, als Winston Churchill, in min 
of meer brede kring van tijdgenoten in 
binne-n- en buitenland bedenking ontmoe
ten, - dient t e worden overgelaten aan h et 
eigen inzicht van de geportretteerde en dit 
zeker niet anders wordt, waar deze is een, 
op eervolle wijze in het middelpunt van de 
openbare belangstelling staand, persoon. 
van wie veeleer mag worden aangenomen, 
dat, behoudens zijn uitdrukkelijk verzet, 
publicatie van zijn beeltenis, voorzover 
daardoor egen inbreuk op enig auteurs
r echt wordt gemaakt, ook zonder zijn toe
stemming aan een ieder vrijstaat (v.g. § 23, 
aanhef en sub 1, van h et Duitse "Gesetz 
betreffend das Urheberrecht an Werken 
der bildenden Künste und der Photogra
phie" van 9 Januari 1907 en de "Kommen
tar" van Dr Ph. Allfeld, München 1908. 
blz. 136); 

0. dat h et voorgestelde middel van cas
satie mitsdien niet gegrond schijnt; 

Concludeert tot verwerping van het be
roep. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. met betrekking tot h et voorgestelde 

middel van cassatie: 
dat - wat allereerst betreft het gebruik 

in het arrest van den naam Churchill -
h et middel, niet bestrijdende, dat in het al
gemeen h et bezigen van iemands naam in 
een merk, anders dan indien daardoor ge
vaar voor verwarring dreigt ten aanzien 
van de herkomst van de onder het merk 
verhandelde waren, niet ligt op het terrein 
van de openbare orde, niettemin meent, dat 
daarover in h et onderhavige geval anders 
is te oordelen, nu het hier betreft den naam 
van een Staatsman van de unieke beteke
nis van Winston Churchill, immers - nog 
afgezien van de onder het Engelse volk le
vende gevoelens - brede kringen van het 
Nederlandse volk aanstoot zouden nemen, 
dat deze naam wordt dienstbaar gemaakt 
aan een doel a ls den verkoop van rokers
artikelen uit winstbejag; 

dat deze ook in hoger beroep gevoerde 
stelling door het Hof is verworpen, omdat 
h et Hof niet aannam, dat h et publiek aan 
h et gebruik aldus van Churchills naam 
enigen aanstoot zal nemen en zeker niet 
dat daardoor een ontoelaatbare en mitsdien 
met de openbare orde strijdende kwetsing 
van de in het volk levende gevoelens zal 
worden veroorzaakt; 

dat het middel tegen deze beslissing te
vergeefs in cassatie opkomt; dat zeker niet 
is uitgesloten, dat het aldus gebruiken van 
dezen vereerden naam door sommigen als 
een smakeloosheid zal worden gevoeld, 
maar evenzeer valt aan te nemen, dat an
deren het op zichzelf niet verwerpelijk zul
len achten, dat, zij h et dan in dit bepaalde 
verband, deze naam bij voortduring onder 
de aandacht wordt gebracht en aldus de 

bijzonder e betek enis van dezen populairen 
staatsman erkenning vindt; dat dus stellig 
niet gezegd kan worden, dat het gewraak
te gebruik zodanige r eacties moet wekken, 
dat daarmede de openbare orde in h et ge
ding komt; 

0. - dat nu in de tweede plaats betreft 
het gebruik van het portret in het merk -
dat h et middel eerstens gelijke bezwaren 
aanvoert a ls met betrekking tot het bezigen 
van den naam hiervoren zijn weergegeven, 
dat deze op dezelfde g ronden als hiervoren 
ten aanzien van den naam is geschied, 
moeten worden terzijde gesteld; 

dat het middel echter daarnevens be
toogt, dat het gebruik van het merk door 
h et bezigen van het portret in strijd zou 
zijn met de openbare orde, omdat ingevolge 
artikel 35 in verband met artikel 21 van 
de Auteurswet 1912 de openbaarmaking 
aldus van het portret een strafbaar feit 
zou o~lever en, v ermits een redelijk belang 
van den geportretteerde zich tegen die 
openbaarmaking verzet; 

dat eiser in cassatie terecht opkomt te
gen de weerlegging van deze grief door het 
Hof, welk College heeft overwogen, dat 
zulk een redelijk belang slechts kan wor
den aangenomen, indien de geportretteercl e 
zich op dat belang beroept en daarvan 
h eeft doen blijken, h etgeen te dezen niet is 
geschied; 

dat toch artikel 35 van de Auteurswet 
1912 niet is een alleen op klachte vervolg
baar strafbaar feit, doch ambtshalve toe
passing, met zelfstandige beoordeling dus 
van de al dan niet aanwezigheid van een 
redelijk belang, eist; 

dat intussen eiser in cassatie ten betoge, 
dat hier een redelijk belang van den ge
portretteerde zich tegen openbaarmaking 
verzet, enkel heeft aangevoerd, dat h et re
delijk belang van iederen geportretteerde 
zich verzet tegen een zo veelvuldige, lang
durige en weinig verheffende verspreiding 
van zijn portret als h et gebruik daarvan 
als merk voor rokersartikelen oplevert; 

dat deze stelling echter in haar alge
meenheid niet kan worden aanvaard, im 
mers weliswaar omstandigheden denkbaar 
zijn, waaronder h et gebruiken van iemands 
portret als merk voor rokersartikelen in 
strijd is met een redelijk belang zijner
zijds, doch dit geenszins steeds het geval 
behoeft te zijn; · 

dat uit het vorenstaande volgt, dat het 
middel niet tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

(N. J.) 
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29 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 73 j 0

• 

art. 75). 
In casu zijn "gewichtige omstandig 

h eden" als bedoeld in h et v ierde lid van 
art. 73 aanwezig, daarin bestaande dat 
ook voor h et in h et landelijk deel der 
over wegend stedelijke gem eent e wo
n ende R ooms-Ka tholiek e volksdeel ge
legenheid moet openstaan om de kin
der en binnen deze lan delijk e gem een
schap op een eigen dorpssch ool t e doen 
opleiden, gelijk zulks voor de kinder en, 
die een openbar e sch ool bezoeken, h et 
g eva l is. De gevraagde medewerking 
m oet derhalve worden verleend. 

Wij JULIA A, en z.; 
Beschikkende op h et ber oep , ingesteld 

door d e raad der gemeente H aarlem tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Noordholland van 12 Mei 1948, Afdeling 4, 
No. 169, waarbij m et v ernietiging van 
h et besluit va n de a ppella nt van 3 Sep
tember 1947, o. 17, is bepaald, dat aan 
het Rooms Katholiek K erkbestuur van de 
parochie van de H . J acobus Maior t e Haar
lemmerliede alsnog m edewerking ex artikel 
72 der Lager-Onder w ijswet 1920 voor de 
stichting van een bijzonder e s chool voor 
g ew oon lager onderw ijs t e Spaarnda m, ge
m eente H aarlem , moet worden v erleend; 

D e Raad van State, Afdeling voor d& 
. Geschillen van B estuur, gehoord, advies 
van 6 October 1948, No. 1050; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderw_ijs, Kunsten en W et enschappen van 
23 October 1948, No. 48.102, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gem eente H aarlem bij 
zijn besluit van 3 September 1947 No. 17 
g eweigerd h eeft de door h et Rooms Katho
liek K erkbestuur van de Parochie van de 
H. Jacobus Maior t e Haa rl emmerliede in
g evolge artikel 72 d er L ager-Onderwijswet 
1920 gevraag de m edewerk ing voor de 
stichting van een Rooms-Ka tholiek e school 
voor gewoon lager onderw ijs op h et t errein, 
kada straa l bek end gem eente H aarlem, sec
tie A, No. 1269 ; 

dat de raad hierbij h eeft •>ver wogen, dat 
de appella nt onder a nder e verkla ringen 
heeft ov ergelegd, waaru it blijkt, dat d e 
school zal worden bezocht door 44 leerlin
g en ; dat in genoemd aantal zijn begr epen 
22 kinder en, die thans gedurende m eer dan 
6 maanden de gelijksoortige bijzonder e 
school voor gewoon lager onderwijs aan de 
Tugelastraat 5 bezoeken en voor wie in die 
s chool in de voor hen best em de kla s plaats
ruimte is beschilcbaar gebleven; dat uit een 
ingesteld onderzoek is geblek en, dat de wo
ning van bedoelde 22 leerlingen korter da n 
4 km van de door h en bezochte s ch ool is 
v erwijderd ; dat deze leerlingen m et t oe
passing van artik el 73, 4e lid, der Lager
Onderwijswet 1920 derhalve niet on der h et 
voor de s ch oolstichting opgegeven aantal 
mogen worden m edeger ek en d; dat t egen 
de vermelding op de lijst van de 22 reste-

r ende leerlingen geen wettelijk bezwaar be
staat, doch dat dit aantal kleiner is dan 
het voor de oprichting • der school bij Ko
ninklijk besluit van 16 Mei 1947, No. 18, 
t oegestane minimum aantal leerlingen van 
40 ; dat geen aanzienlijke toeneming of be
langrijke v erplaatsing van de bevolking in 
h et t e Spaarndam gelegen gedeelte der g e
m eente en geen andre gewichtige omstan
digheden tot de onderhavig e schoolstich
ting aanleiding geven ; dat hier derhalve 
een weigeringsg rond aanwezig is als be
doeld in artikel 75, 2e lid, der wet; 

dat, nadat h et schoolbestuur van dit be
sluit va n Gedeputeerde Staten van Noord
h olland in beroep was g ekomen, dit college 
bij besluit van 12 Mei 1948, No. 169, 4e af
deling, m et vernietig ing van h et raadsbe
sluit, heeft bepaald, dat de gevraagde me
dewerking alsnog wordt ver leend; 

dat Gedeputeerde Staten hierbij onder 
m eer h ebben overwogen, dat de openbare 
lager e school te Spaarndam, ondanks h et 
feit, dat voor a lle leerlingen van deze 
school, binnen 4 km, voldoende plaats
ruimte op de openbare lagere s chool \n 
H aarlem-stad beschikbaar is, k ennelijk 
hierom in stand wordt gehouden , omdat 
zij voorziet in een locale behoefte der te 
Spaarnda m woonachtige bevolking om 
haar kinder en bin nen deze landelijk gellle
ven g em eenschap op een eigen dorpsschool 
te zien worde n opgeleid ; dat hieruit voort
vloeit, dat deze behoef te g elijlcelijk gtldt 
voor a lle inwon er s t e Si.,aarndam en m et 
nam-3 du s ook voor het Rocms-Katholieke 
volksdeel a ldaar; -iat Gede puteerde Sta ten 
daarom m et de H oofdinspPcteur van h et 
lager onderwijs in de t weede h oofdinspectie 
va n m ening zijn, dat hie r inde rdaad "ge
wichtige omstandi,;;-hed e!i " , als bedoeld in 
h et 4e lid van ar t ilrnl '13 , aanwezig zijn: 
dat de 22 bestreden k in dar en derhalve w el 
dienen t e worden m edeg ei eld. waardoor h et 
ver eiste aantal van 40 leerlingen wordt 
ber eikt; 

dat de raad der !rem eente Haarlem van 
dit besluit in ber oep is gekom en, aanvoB
r en de, dat naar zijn oordeel m et deze be 
slissing geen genoegen ka n worden g,mo
m en; dat t och de instandhouding van de 
sedert ja r en bestaande Spaarneschoo: en 
de oprichting van een r.ieuwe bijzon dere 
lagere s chool t e Spaarnd &cm los van elkaar 
beh or en t e worden beoordeeld, zoda t h et 
niet aan va a r dbaar is h et belang van de 
ene zonder m eer aan dn t van de anrlerc 
school t e toetsen; dat cle zien swijze van 
Gedeputeerde Staten t ~.n ac.nzien van r!e 
ver gelijlcing van die sch ult·n geen steun 
vindt in de wet en to t allerlei minder ge
wenste consequ entie:, op hH gebied va n 
h et onderwijs te Haarlem in h et algem een 
en t e Spaarndam in h etbijzonder kan aan
leiding geven; dat overigens h et landelijk 
kara kter van. Spaarndam g rond is g eweest 
om h et aantal voor de t e stichten school 
v er eiste leerlingen bij Koninklijk besluit 
van 16 Mei 1947 t e verminder en van 125 
t ot 40; dat door t oepassing van artikel 73, 
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lid -1, laatstgenoemd aantal op dezelfde 
grond in feite nogmaals met 22 zou worden 
verminderd, hetgeen strijdig· is te achten 
met genoemd besluit; dat het in de hui
dige omstandigheden van financiële nood 
en materialenschaarste niet verantwoord is 
een tweede lager e school t e Spaarndam te 
stichten; te minder nu in h et uitbreidings
plan op korte afstand van dit stadsdeel een 
nieuwe Rooms-Katholieke lagere school is 
geprojecteerd; dat voor de Rooms-Katho
lieke kinderen uit Spaarndam bovendien 
voldoende plaats is op de binnen 4 km ge
legen Rooms-Katholieke lagere scholen in 
de Tugelastraat 5 en te Haarlemmerliede, 
waardoor onnodige schooloprichting en -in
richting kan worden voorkomen, waarbij 
ten aanzien van de school te Haarlemmer
liede nog a ls g unstige omstandigheid lrnn 
worden aangemerkt, dat de leerlingen in 
parochiaal verband bijeen blijven ; dat hier 
derhalve geen gewichtige omstandigheden 
voor de onderhavige schooloprichting aan
wezig zijn; 

0. dat h et bij Koninklijk besluit van 16 
Mei 1947, no. 18, met toepassing van arti
k el 73, tweede lid, der Lager-Onderwijswet 
1920, voor de door h et R ooms-Katholiek 
Kerkbestuur van de H. Jacobus Maior te 
Spaarndam te stichten bijzondere school 
voor g ewoon lager onderwijs h et in het eer
ste lid van dat artikel bedoeld getal leer
lingen is gesteld op 40; 

dat h et Kerkbestuur ingevolge artikel 
73, eerste lid, onder a, der · Lager-Onder
wijswet 1920 bij de aanvrage een verkla
ring heeft overgelegd, waaruit blijkt, dat 
de school zal worden bezocht door 44 leer
lingen; 

dat blijkens de stukken hieronder wel 22 
kinderen zijn begrepen, die de door hen 
r eeds gedurende meer dan zes maanden 
bezochte, gelijksoortige bijzondere school 
zouden verlaten, terwijl voor h en in die 
school in de voor h en bestemde klasse 
plaatsruimte beschikbaar zou blijven en 
hun woning minder dan 4 km van die 
school is verwijderd, doch dat Wij met Ge
deputeerde Staten en de Hoofdinspecteur 
van h et lager onderwijs van oordeel zijn, 
dat zich hier gewichtige omstandigheden 
voordoen, als bedoeld in artikel 73, vierde 
lid, der wet, die tot schoolstichting aanlei
ding geven; 

dat toch ook voor het t e Spaarndam wo
n ende Rooms-Katholieke volksdeel de ge
legenheid moet openstaan om de kinderen 
binnen deze landelijke gemeenschap op een 
eigen dorpsschool te doen opleiden; 

dat derhalve de evenbedoelde kinderen 
onder het aantal leerlingen, bedoeld in h et 
eerste lid van artikel 73, onder a, dien eµ te 
worden medegerekend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
h et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

29 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 73 jis 
artt. 75 en 76). 

De vraag, of in het beroepschrift van 
Ged. Staten de gronden van h et beroep 
voldoende zijn aangegeven, moet buiten 
beschouwing worden gelaten, daar de 
wet dit vereiste niet inhoudt. Even
eer is onaanvaardbaar de stelling, dat 
Ged. Staten slechts mogen letten op de 
in het beroepschrift aangevoerde be
zwaren; veeleer brengt een redelijke 
toepassing der wet mede, dat Ged. Sta
ten in beroep de zaak in haar geheel 
onderzoeken en dus ook tot ve rn ieti
ging van het bestreden besluit kunnen 
overga a n op grond van een of meer 
andere bezwaren dan die, welke appel
lant naar voren heoft gebracht. 

I. c. is niet voldaan aan art. 7 3, lid 1 
sub c. , daar bij het door het schoolbe
stuur opgegeven aantal leerlingen 
(150), voor wie het schoolgebouw ruim
te moet bieden, ingevolge art. 28 aan 
de school s lechts 4 verplichte leer
k rachten zouden zijn verbonden, zodat 
h et getal van 150 niet past bij de op
gave van het schoolbestuur, dat h et 
getal klassen zes zal bedrag en. 

Wij JULIANA enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door h et bestuur der Nederduits H ervorm
de Verenig ing voor Christelijk Onderwijs 
te Arnhem, tegen h et besluit van Ged. 
Staten van Gelderland van 28 April 1948, 
No. 253-I-4, waarbij m et vernietiging van 
het besluit van de raad der gem eente 
Arnhem van 11 Augustus 1947, No. 7747, 
de door de appellant gevraagde m edewer
king , als bedoeld in art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920, voor oprichting van een 
bijzonder e school voor gewoon lager onder
wijs in h et noord-westelijk gedeelte dier 
gemeente (omtrek Sterr enber g ) is gewei
gerd; 

D e Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 17 September 1948, No. 972; 

Op de voordrach t van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 October 1948, No. 46.962, Afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad van de gemeente Arnh em 
in zijn vergadering van 11 Augustus 1947 
h eeft besloten l e. aan het bestuur van de 
Nederduits H ervormde Vereniging voor 
Christelijk Onderwijs te Arnhem ter vol
doening aan zijn aanvrage van 4 Juni 1947 
de in a r t . 72 der Lager Onderwijswet 1920 
genoemde mêdewerking te verlenen voor 
h et stichten van een bijzondere school voor 
gewoon lager onderwijs in h et noordweste
lijk deel der stad; 2e. te bepalen, dat de 
m edewerking slechts wordt verleend, in
dien h et onderwijs ih de t e stichten school 
aanvangt in h et cursusjaar 1948/1949; 
3e. het schoolbestuur uit t e nodigen een 
verklaring over te leggen , waarin de datum 
van de opening der school dienovereen- . 
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komstig wordt vastgesteld; 4e. ter uit
voering van de desbetreffende bepalingen 
van de Lager-Onderwijswet 1920, nadat op 
dit besluit de vereiste goedkeuring van 
Ged. Staten zal zijn verkregen, de benodig
de gelden beschikbaar te stellen; 

dat dit besluit op de overwegingen, dat 
het schoolbestuur bij zijn aanvrage de na
volgende bescheiden overgelegd heeft: a. 
een verklaring, waaruit blijkt, dat de 
school zal worden bezocht door tenminste 
100 leerlingen; b. een verklaring, waarbij h et 
schoolbestuur zich verbindt om, voordat 
met de bouw wordt aangevangen, als 
waarborgsom een bedrag, gelijk aan vijf
tien ten honderd van de stichtingskosten, 
in de gemeentekas te storten; c. een op
gave van het aantal leerlingen, voor wie 
h et gebouw ruimte moet bieden, h et maxi
mum-g·etal leerlingen, dat per k lasse zal 
worden toegelaten, het getal klassen, zo
mede de verklaring, dat de school bestemd 
zal zijn voor het geven van gewoon lager 
onderwijs; d. een verklaring, waaruit 
blijkt, dat de vereniging is aangesloten bij 
een groep van bijzondere scholen, welke 
een Commissie van beroep, als bedoeld in 
art. 89, 7e lid, hebben ingesteld; dat een 
aantal ouders, die hun handtekeningen op 
de onder a. genoemde lijst geplaatst heb
ben, het schoolbestuur, dat de aanvrage 
doet, nader hebben doen weten, dat de te 
stichten school huns inziens onder een ge
m engd bestuur van Hervormden en Gere
fo rmeerden zou behoren te staan, welk 
a dres echter niet geleid heeft tot een w ijzi
ging van de aanvrage; dat, daar deze aan
vrage, zoals zij bij h et gemeentebestuur 
ingekomen is, aan de in de wet gestelde 
bepalingen voldoet, deze in behandeling 
behoort t e worden genomen; dat van de op 
de lijst vermelde 116 leerlingen, die voor
n emens zijn de te stichten school t e be
zoeken, er thans 54 het onderwijs volgen 
aan andere bijzondere lagere scholen, 18 
een openbare school bezoeken, terwijl er 
44 in verband m et hun leeftijd nog nimmer 
een school h ebben bezocht; dat het tijd
stip van de vermoedelijke opening der 
school in de aanvrage niet wordt genoemd ; 
dat bij een t e rzake met het schoolbestuur 
gehouden bespr eking dit van mening bleek , 
dat zulks met het oog op de tegenwoor
dige tijdsomstandigheden bezwaarlijk thans 
r eeds kan worden bepaald; dat van de op 
de lijst vermelde leerlingen er 6 thans de 
hoogste klasse van andere lager e sch olen 
bezoeken, t erwijl er 17 n og niet voor toe
lating in aanmerking komen, indien de 
school zou worden geopend met de aan
vang van h et aanstaande cursusjaar; dat 
deze 23 leer!. van de opgegeven 116 behoren 
t e worden afgetrokken, indien de school 
aanvangen zou in het cursusjaar 1947/1948, 
zodat de medewerking in dat geval niet 
kan worden verleend; dat, geschiedt de 
opening in h et daarop volgende curs us
jaar , dan de medewerking wel kan worden 
yerleend, omdat het aantal geldende kinde
r en dan 103 bedraagt; dat, mocht de school 

op een nog later tijdstip geopend worden, 
dan het aantal niet geldende kinder en van 
deze lijst weer zodanig is, dat de mede
werking behoort t e worden geweigerd; dat, 
indien derhalve tot medewerking besloten 
wordt, het schoolbestuur een verklaring 
behoort over te leggen, waarin tot uitdruk
king komt, dat in het cursusjaar 1948/1949 
m et het onderwijs zal worden aangevan
gen; dat h et schoolbestuur de school in het 
n oordwesten der stad wenst t e stichten, 
omtrek Sterrenberg; dat h et gebouw ruim
te moet bieden voor 150 leerlingen, 6 klas 
sen moet bevatten, t erwijl per klasse t en 
hoogste 36 leerlingen zullen worden toege
laten; dat, gezien de g r ote moeilijkh eden, 
welke thans verbonden zijn aan de bouw 
van een nieuwe scchool, h et twijfelachtig 
is of de oplevering van de bouw in h et be
wuste cursusjaar 1948/1949 zal kunnen ge
schieden; 

dat, nadat J. Hooy en drie andere inge
zetenen van Arnhem, van dit besluit bij 
Ged. Staten van Gelderland in beroep zijn 
gekomen, dit college bij besluit van 28 
April 1948, No. 253-I-4, m et vernietiging va n 
h et bestreden raadsbesluit h eeft bepaald, 
dat de door het bestuur van de Nederduits 
H ervormde Vereniging voor Christelijk 
Onderwijs t e Arnhem gevraagde m edewer
king, als bedoeld in art. 72 der Lager
Onderwijswet 1920, voor de stichting van 
een bijzondere school voor lager onderwijs 
in h et noordwestelijk deel der stad wordt 
geweigerd ; 

dat Ged. Staten hierbij h ebben overwo
gen, dat h et bestr eden raadsbesluit op 15 
A ugustus 1947 openbaar is gemaakt en h et 
beroepschrift op 11 September daaraan
volgende ter provinciale griffie is inge
komen, zodat de appellanten in hun beroep 
k unnen worden ontvangen; dat de appel
lanten beroep h ebben ingesteld, ,.aangezien 
naar hun mening dit besluit in strijd m et 
de wet is genomen"; dat, luidens de be 
woordingen van art. 75, tweede lid, der 
Lager-Onderwijswet 1920, de medewerking 
voor het stichten van een bijzonder e school 
s lechts wordt geweigerd, indien niet aan de 
in art. 73 omschreven vereisten is voldaan ; 
dat h et bestuur van genoemde sch oolver
enig ing bij zijn aanvraag om m edewerking, 
ter vo ldoening aan h et bepaalde in lid 1, 
sub c, van laatstgemeld wetsartikel, een 
opgaaf h eeft overgelegd van h et getal leer
lingen , voor wie h et gebouw ruimte moet 
bieden (150) , h et maximum getal leerlin
gen, dat per klasse zal worden toegelaten 
(36), het getal klassen (6), zomede of d e 
school bestemd zal zijn voor h et geven van 
gewoon, voortgezet gewoon of uitgebreid 
lager onderwijs (gewoon lager onderwijs) ; 
dat een r edelijke uitlegging der wet m ede
brengt, dat een totaal van 150 leerlingen, 
waarbij volgens de geldende maatstaf aan 
de school vier verplichte leerkrachten zou
den zijn verbonden, niet past bij de opgaaf 
van h et schoolbestuur, dat h et aantal klas
sen, welke de school zal m oeten bevatten, 
zes zal bedragen; dat in verband hiermede 
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moet worden aangenomen, dat de bij de , 
onderwerpelijke aanvraag overgelegde op
gaaf, als bedoeld in art. 73, eerste lid, sub 
c, niet aan het voorschrift der wet voldoet; 
dat, daar het aangevallen raadsbesluit 
reeds uit dien hoofde niet kan worden ge
handhaafd, een onderzoek omtrent de 
vraag, of overigens aan de bepalingen van 
art. 73 der wet volledig is voldaan - h et
geen appellanten mogelijk b oogd h ebben 
- achterwege kan blijven; 

dat van deze beslissing h et bestuur der 
Nederduits Hervormde Vereniging voor 
Christelijk Onderwijs te Arnhem bij Ons in 
beroep is gekomen, aanvoerende, dat tegen 
h et besluit van de raad van Arnhem in be
roep is gekom en, aangezien "dit besluit in 
strijd met de wet is genomen", zonder 
enige verdere motivering; dat bij h et in
stellen van een beroep naar de m ening van 
hem, appella nt, duidelijk dient te worden 
uiteengezet, op welke grond de bestreden 
beslissing als onjuist moet worden aange
merkt; dat niet kan worden volstaan met 
een algemene en weinig zeggende moti
vermg als in h et onderhavige beroep is 
geschied en dat der gelijke ongemotiveerde 
beroepen derhalve zonder m eer dienen te 
worden afgewezen; dat ook Ged. Staten 
blijkbaar hebben aangevoeld, dat h et aan
gevoerde volstrekt onvoldoende was en 
derhalve eigen er bewegi ng naar gronden 
hebben gezocht, waarop h et raadsbesluit 
zou kunnen worden vernietigd; dat Ged. 
Staten daartoe evenwel niet het r echt h eb
ben, maar hadden m oeten beslissen , uit
sluitend h et aangevoerde in aanmerking 
nemende; 

0. dat de vraag, of in het bij Ged. Staten 
binnengekomen beroepschrift de gronden 
van het beroep voldoende zijn aangegeven, 
buiten beschouwing moet worden gelaten, 
daar de wet dit vereiste niet inhoudt; 

dat om dezelfde reden onaanvaardbaar 
is t e achten de stelling van de appellant, 
dat Ged. Staten slechts mogen letten op de 
in h et beroepschrift aangevoerde bezwaren, 
en een redelijke toepassing der wet veeleer 
medebrengt, dat Ged. Staten, in beroep be
slissende, de zaak in haar geh eel onder
zoeken en dus ook tot vernietiging van 
het bestreden besluit kunnen overgaan op 
grond van een of meer andere bezwaren 
dan die, welke de appellant naar voren 
heeft gebracht; 

dat, wat de zaak zelf betreft, m et Ged. 
Staten moet worden geoordeeld, dat niet is 
voldaan aan h et bepaalde in art. 73, lid 1, 
sub c, der Lager-Onderwijswet 1920, daar 
bij 150 leerlingen, zijnde het door het 
schoolbestuur opgegeven getal leerlingen, 
voor wie het schoolgebouw ruimte moet 
bieden, ingevolge art. 28 der wet aan de 
school slechts 4 verplichte leerkrachten 
zouden zijn verbonden, zodat h et getal van 
150 niet past bij de opgave van h et school
bestuur, dat h et getal klassen zes zal be
dragen : 

dat derhalve het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en W etenschappen is belast en z. 
(A.B.) 

29 October 1948. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39 bis). 

De stelling van het appellerend ge
meentebestuur, dat de gemeente waar
in iemand (als deserteur) is onderge
doken, niet kan worden aangemerkt als 
gemeente van meer duurzaam verblijf 
m oet worden verworpen, daar de om
standig heden, dat dit verblijf min of 
m eer toevallig en tijdelijk was en dat 
h et mogelijk iedere dag had kunnen 
veranderen, geen beletsel vormen het 
als een meer duurzaam verblijf aan te 
m erken. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders van 
Krommenie, tegen de beslissing van Ged. 
Staten van Noordholland van 7 Juli 1948, 
No. 48, Afdeling 1, waarbij met toepassing· 
van art. 39bis der Armenwet is bepaald, dat 
de kos t en van ondersteuning voor P . Kruyt 
ten laste van de gemeente Krommenie ko
men; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 
13 October 1948, No. 1083; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zake n van 23 October 1948, 
No. 5443, afdeling Maatschappelijke Zorg 
I, Bureau Algemene en Juridische Zaken; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland, be 
schikkende op het geschil tussen de ge
meenten Zaandam, Krommenie en Koog 
aan de Zaan over de betaling van de kosten 
van opneming en verpleging van P. Kruyt 
in het sanatorium "Zonnestraal" te Hilver
s um, bij hun voormeld besluit h ebben be
slist, dat de kosten van opneming en ver
pleging van P. Kruyt voornoemd in het 
sanatorium "Zonnestraal" t en laste komen 
van de gemeente Krommenie; 

dat dit besluit s t eunt op de overwegingen, 
dat, wat de feiten betreft, P. Kruyt op 22 
Januari 1946 is ingeschreven in het bevol
kingsregister van Koog aan de Zaan, per 
adres Julianastraat 5; dat hij op 27 Mei 
daaraanvolgende als dienstplichtige is in
gelijfd en, toen hij zich moest inschepen 
voor Indonesië, zich niet gemeld heeft, doch 
ondergedoken is in de gemeente Krommenie 
ten huize van Mevrouw W. Herder-Ster
ringa, Taandijk 21; dat, toen de gemeente
politie van Koog aan de Zaan op 18 Nov. 
1946 aan het adres Julianastraat 5 huis
zoeking deed, hij a ldaar niet meer verblijf 
bleek t e houden; dat Kruyt voornoemd, die 
bij h et consulta tiebureau te Zaandam stond 
ingeschreven en zich a ldaar regelmatig 
meldde, op 7 Januari 1947 op dit consulta
tiebureau de order heeft gekregen, dat hij 
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rust moest houden; dat op 29 Januari daar
aanvolgend aan het consultatiebureau is 
geconstateerd, dat de inmiddels ziek gewor
den baby van het gezin, waar Kruyt onder
gedoken was, leed aan tuberculose, waarbij 
tevens kwam vast te staan, dat Kruyt -
zelf lijdende aan tuberculose - met spoed 
diende te worden opgenomen en geïsoleerd; 
dat het gemeentebestuur van Krommenie 
echter, evenals het gemeentebestuur van 
Koog aan de Zaan, wc igerde zich voor de 
kosten gerant te verklaren; dat inmiddels 
Kruyt niet langer ten huize van Mevrouw 
Herder-Sterringa kon blijven en dientenge
volge op 17 Februari 1948 (lees: 1947) ver
voerd is naar de woning van zijn vader te 
Zaandam; dat zijn toestand opneming in 
een sanatorium echter absoluut noodzal<e
lijk maakte, weshalve het gemeentebestuur 
van Zaandam op 21 Februari daaraanvol
gende een voorlopige schriftelijke garantie
verklaring heeft afgegeven, nadat eerst 
nogmaals, doch tevergeefs, aan Krommenie 
afgifte van een dergelijke garantie was ver
zocht; dat de opneming van Kruyt in een 
sanatorium blijkens een door het gemeente
bestuur van Zaandam overgelegde verkla
ring van de behandelende geneesheer niet 
zonder gevaar voor leven of gezondheid 
zowel van de patiënt als van zijn omgeving, 
op dat moment kon worden uitgesteld; dat, 
naar het oordeel van Ged. Staten zich hier 
een geval voordoet als voorzien in art. 39bis 
der Armenwet en dat in een zodanig geval 
de gemeente, waar de verpleegde vóór de 
opneming in de ziekeninrichting "meer 
duurzaam verblijf" hield, aansprakelijk 
wordt gesteld voor de daaraan verbonden 
kosten; dat Kruyt op het moment van zijn 
opneming in het sanatorium "Zonnestraal" 
ongetwijfeld "meer duurzaam verblijf" 
hield in de gemeente Krommenie; dat hij 
weliswaar nog in de gemeente Koog aan 
de Zaan in het bevolkingsregister stond 
ingeschreven, doch dat dit feit voor de be
oordeling van de vraag, waar betrokkene 
meer duurzaam verblijf hield, niet van door
slaggevende betekenis is; dat, blijkens de 
feiten, duidelijk is komen vast te staan, dat 
betrokkene Koog aan de Zaan metterwoon 
had verlaten en dat het voor de hand ligt, 
dat hij als deserteur uit het leger zich niet 
meer aan het bureau van de bevolkingsad
ministratie aldaar heeft doen afschrijven; 
dat het gemeentebestuur van Krommenie 
zich hiertegenover op het standpunt stelt, 
dat Kruyt zich als militair, alhoewel deser
teur, door tussenkomst van zijn comman
dant had dienen te wenden tot de genees
kundige dienst van de landmacht; dat, 
daargelaten of Kruyt inderdaad met vrucht 
een beroep op verpleging van Rijkswege 
had kunnen doen, met zijn opneming in het 
sanatorium toch in ieder geval niet h ad 
kunnen worden gewacht tot de beslissing 
op een dergelijk verzoek zou zijn gevallen, 
omdat de aard en ernst van zijn ziekte een 
onmiddellijk gevaar opleverde zowel voor 
hemzelf als voor zijn omgeving, zodat di
recte hulp moest worden verleend; dat het 

gemeentebestuur van Krommenie onder 
deze omstandigheden het aangewezen or
gaan was om een garantieverklaring voor 
de verplegingskosten voor Kruyt af te ge
ven, ook al had het daarna zeer wel nog 
pogingen in het werk kunnen stellen om de 
daaruit voortvloeiende kosten van het Rijk 
terug te vorderen; dat het gemeentebestuur 
van Krommenie in tweede instantie nog als 
verweer heeft aangevoerd, l e. dat in het 
onderhavige geval geen sprake zou zijn van 
een arme, als bedoeld in art. 39bis der Ar
menwet; 2e. dat hier geen sprake zou zijn 
geweest van een spoedgeval; 3e. dat Krom
menie, hoewel Kruyt hier was ondergedo
ken, niet zou kunnen worden aangemer!n 
als de gemeente, waar hij meer duurzaam 
verblijf hield; dat, wat het eerste punt be
treft, Kruyt op het moment, waarop om
trent zijn opneming in h et sanatorium be
slist moest worden, niet in staat was de 
voor hem noodzakelijke kosten zelf te dra
gen, noch deze op dat moment kon ontvan
gen van anderen, ingevolge de wet tot het 
verstrekken daarvan gehouden; dat, wat 
het tweede punt betreft, hier stellig, onder 
meer gelet op de reeds vermelde verklaring 
van de behandelende geneesheer, gespro
ken moet worden van een spoedgeval; dat, 
wat het derde punt betreft, uit de hierboven 
gerelateerde feiten ongetwijfeld valt af te 
leiden, dat de gemeente Krommenie be
schouwd dient te worden als de gemeente, 
waar Kruyt, ten tijde, dat zijn opneming 
noodzakelijk was geworden, meer duurzaam 
verblijf hield; 

dat burgemeester en wethouders van 
Krommenie van dit besluit in beroep zijn 
gekomen, aanvoerende, dat het door hen 
bij Ged. Staten ingestelde verweer was ge
grond op de navolgende punten: l e. dat in 
het onderhavige geval er geen sprake is 
van een "arme", als bedoeld bij art. 39bis 
der Armenwet, daar reeds van de aanvang 
van de verpleging af vaststond, dat Kruyt 
recht had op sanatoriumverpleging van
wege de geneeskuI}dige dienst der land
macht, hetgeen telefonisch bevestigd werd 
door Dr. Kox, arts van de geneeskundige 
dienst der landmacht, Parklaan 32 te Zaan
dam; dat Ged. Staten, ondanks deze amb
telijke verklaring van Dr. Kox, van mening 
zijn, dat het door hen aangevoerde argu
ment geen steek houdt, huns inziens ten 
onrechte, daar dit een miskenning van de 
werkelijkheid is; 2e. dat het hier sanato
riumverpleging betreft; dat hier van een 
.,spoedgeval", als bedoeld in art. 39bis, moei
lijk gesproken kan worden, hetgeen moge 
blijken uit het feit, dat men de patiënt eerst 
op 21 Februari 1947 liet opnemen, terwijl 
men reeds op 29 Januari 1947 (dus meer 
dan drie weken vroeger) tot de conclusie 
was gekomen, dat de opneming met spoed 
zou moeten geschieden; dat hoewel Ged. 
Staten zich in dit verband (anders dan sub 
le) wèl conformeren aan de verklaring van 
ejln geneeskundige, zij toch moeten consta
teren, dat de feiten niet in overeenstem
ming zijn geweest met deze geneeskundige 
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verklaring; 3e. dat zij ontkennen, dat de 
gemeente, waarin iemand tijdelijk is onder
gedoken, zou kunnen worden aangemerkt 
als gemeente van meer duurzaam verblijf; 
dat duidelijk uit alle stukken tot uitdruk 
king is gekomen, dat de gemeente Krom
menie voor P. Kruyt niet meer was dan een 
,.onderduikgemeente"; dat dit trouwens ooi, 
door geen der partijen wordt ontkend; dat 
het verblijf van Kruyt in hun gemeente 
niet anders was dan toeva llig en zeer tijde
lijk; dat het iedere dag kon veranderen; 
dat hij deserteur was; dat, zodra er dus "on
raad" was en hij dacht, dat men hem op het 
spoor was, hij weer van verblijfplaats moest 
veranderen; dat hij dus door de feitelijke 
omstandigheden zelfs in de onmogelijkheid 
was om in de gemeente Krommenie zijn 
hoofdverblijf (meer duurzaam verblijf) te 
vestigen; dat in de memorie van toelichting 
tot dit wetsartikel destijds werd gezegd: 
"De woorden meer duurzaam verblijf zijn 
gekozen om daarmede de gemeente aan te 
duiden, waar de arme, zoals men in het da
gelijl,s leven zeg·t, thuis behoort"; dat men 
in het onderhavige geval toch bezwaarlijk 
kan beweren, dat betrokkene "thuis be
hoort" in de gemeente Krommenie; dat, 
wat de verblijfplaats betreft, m en huns in
ziens een ondergedoken deserteur kan ver
gelijken met een zwerver; dat, a l kan zo 
iemand in de ene gemeente wel eens langer 
verblijf houden dan in de andere (zoals hier
boven reeds gezegd, dit afhankelijk zijnde 
van het feit, of de door de militaire instan
t ies genomen maatregelen tot zijn opsporing 
zodanig zijn," dat hem de grond onder de 
voeten te warm wordt"), dan dit verblijf 
hem in die ene gemeente nog geen hoofd
verblijf verschaft (vergelijk Koninklijk Be
sluit van 20 Mei 1936, No. 42); dat Ged. Sta
t en huns inziens dan ook ten onrechte het 
standpunt hebben ingenomen, dat de ge
meente Krommenie in deze is aan te mer
ken a ls gemeente van meer duurzaam ver
blijf; 

0. dat uit de overgelegde stukken blijkt, 
dat P. Kruyt, na geruime tijd te Krommenie 
als deserteur ondergedoken te zijn geweest, 
op 17 Februari 194 7 zijn onderduikadres ;a 
verband m et zijn gezondheidstoestaad 
moest verlaten en naar Zaandam is ver
trokken, alsmede, dat hij° op 21 Februari 
daaraanvolgende is opgenomen in het Sa
natorium "Zonnestraal"; 

dat met Ged. Staten moet worden geoor
deeld, dat genoemde patiënt vóór zijn op
neming meer duurzaam verblijf heeft ge
had in de gemeente Krommenie; 

dat het bezwaar van de appellanten, dat 
in dit geval geen sprake is van een arme, 
niet opgaat, daar met Ged. Staten moet 
worden aangenomen, dat de patiënt niet in 
staat was de aan de opneming verbonden 
kosten zelf te dragen, noch deze kon ont
vangen van anderen, ingevolge de wet tot 
het verstrekken daarvan gehouden; 

dat uit de stukken ook geenszins blijkt, 
noch door de appellanten is aangetoond, dat 
de geneeskundige dienst dur landmacht de 

kosten voor zijn rekening zou nemen; 
dat het bezwaar, dat hier geen spoedge

val aanwezig was, evenmin opgaat, daar de 
zich onder de stukken bevindende deskun
dige verklaring het tegendeel inhoudt; 

dat ten slotte de stelling van de appel
lanten, dat de gemeente, waarin iemand is 
ondergedoken, niet kan worden aangemerkt 
a ls gemeente van meer duurzaam verblijf, 
moet worden verworpen, daar de omstan
digheden, dat dit verblijf in Krommenie min 
of meer toevallig en tijdelijk was ·en dat het 
mogelijk iedere dag had kunnen veranderen, 
geen beletsel vorr.1en het a ls een meer duur
zaam verblijf aan te merken; 

dat mitsdien 'het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

is belast enz. 
(A. B.) 

1 November 1948. KOJ\TINKLIJK BE
SLUIT. (Woningwet art. 36). 

Het bezwaar van appellanten, dat 
het wijzigingsplan inbreuk maakt op 
de rechten, welke een hunner ontleent 
aan een door hem in 1934 met de ge
meente aangegane overeenlwmst kan 
geen grond opleveren, aan het plan 
goedkeuring te onthouden, nu vast
staat, dat de overeenkomst door beide 
partijen volledig is nageleefd. 

Het is niet mogelijl, aan de wensen 
van appellanten tegemoet te komen 
zonder aan de voldoening aan stede
bouwkundige eisen van het plan af
breuk te doen. Voorzover zij door het 
plan worden benadeeld, kunnen zij zich 
beroepen op de gemeentelijke schade
vergoedingsverordening. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door M. A. Baselier te Roosendaal c.a. en 
A. H. Bazelier te Winterswijk, tegen het 
besluit van Ged. Staten van Noord-Brabant 
van 20 Mei 1947, G. no. 457, waarbij een 
herziening van het uitbreidingsplan der ge
meente Roosendaal en Nispen werd goed
gekeurd; 

De Raad van Sta te, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 September 1948, No. 937; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Wederopbouw en Volkshuisvesting van 26 
October 1948, o. 112771. Afdeling Juridi
sche Zaken; 

0. dat bij besluit van de gemeenteraad 
van Roosendaal en Nispen van 18 Septe m
ber 1946, No. 1/1641, werd vastgesteld een 
plan tot wijziging van het plan van uit
breiding voor de genoemde gemeente, voor
zover dit laatste betrekking h eeft op de 
gronden, gelegen ten oosten van de Boule
vard tussen de beide waterlopen de Turf-
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vaart en de Krampenloop (,,Parochiecen
trum"); 

dat aan genoemd besluit door de Ged. 
Staten van Noord-Brabant goedkeuring 
werd verleend bij besluit van 20 Mei 1947, 
G no. 457; 

dat de appellanten van dit besluit in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat zij 
mogen verwijzen naar het request van M. 
A. Baselier van 15 November 1933, a lsmede 
naar de stukken, welke bij dit request ge
produceerd werden; dat zij de bijzondere 
aandacht vragen voor het feit, dat na de 
inzending van het hierboven aangehaald 
request van 15 November 1933 de Rijks
hoofdinspecteur voor de Volkshuisvesting 
verschenen is te Roosendaal en naar aan
leiding van het door M. A. l3aselier inge
stelde beroep bemiddelend en adviserend is 
opgetreden tussen de burgemeester der ge
meente Roosendaal en Nispen en deze ap
pellanten, welke bemiddeling er toe heeft 
geleid, dat de raad der gemeente Roosen
daal c.a. ten aanzien van de gronden van 
M. A. Baselier het toenmalige door de ge
meenteraad vastgestelde plan van uitbrei 
ding voor Roosendaal en Nispen, welk plan 
was goedgekeurd door Ged. Staten van 
Noord-Brabant, gewijzigd heeft, en wel in 
deze zin, dat de thans bestaande straat "de 
Beeklaan" te Roosendaal tot stand kon ko
men en dat tussen de gemeente Roosendaal 
en Baselier op 14 November 1934 een con
tract tot stand kwam, dat betrekking heeft 
op een deel der terreinen, welk in het hier
bedoelde wijzigingsplan zijn opgenomen; 
dat door bedoeld wijzigingsplan niet alleen 
de belangen van hen, appellanten, worden 
aangetast, doch bovendien eenzijdig, na
melijk door de gemeente Roosendaal c.a., 
inbreuk wordt gemaakt op de rechten, wel
ke voor M. A. Baselier voornoemd uit voor
meld contract voortvloeien, hetgeen te pijn
lijker is, omdat Baselier zich voor de nale
ving van bedoeld contract belangrijke fi
nanciële uitgaven heeft moeten getroosten; 
dat h et gemeentebestuur naar hun mening 
met het bedoelde wijzigingsplan niet billijk 
en niet rechtvaardig handelt, in het bijzon
der niet, omdat de gemeente nog slechts 
een 13-tal jaren geleden ten aanzien van de 
terreinen van M. A. Baselier bij de toen
malige vaststelling van het uitbreidings
plan een gedragslijn h eeft gevolgd, waarbij 
die terreinen werden bestemd voor park, 
omdat deze terreinen naar het inzicht van 
het gemeentebestuur voor park nodig wa
ren en die terreinen gekwalificeerd werden 
als niet geschikt voor bouwgrond, doch wel 
voor park; dat zij de aandacht vragen voor 
het prae-advies van burgemeester en wet
houders van Roosendaal c.a. aan de raad 
dier gemeente van 8 Maart 1946, No. 2133, 
waarin zij met verbazing h ebben gelezen, 
dat de 13 jaar geleden voor bouwterrein ge
diskwalificeerde terreinen momenteel als 
gunstig gelegen bouwterreinen aangemerkt 
worden; dat de prae-adviseurs het w ijzi 
gingsplan van het uitbreidingsplan nood
zakelijk achten voor hun doel, om deze gun-

stig gelegen grond voor bouwterreinen in 
handen te kunnen krijgen; dat in de gehele 
geschiedenis van Let uitbreidingsplan voor 
Roosendaal c.a. valt op te merken, althans 
voor zover het de terreinen betreft, welke 
hier bedoeld zijn, <lat bij de verzorgers van 
deze uitbreidingsplannen niet voornamelijk 
heeft voorgezeten de enige juiste bedoeling 
die had moeten voorzitten, namelijk deze, 
de door de Woningwet bedoelde, dat uit
breidingsplannen uitsluitend moeten beogen 
de verkrijging van een goeden en doelma
tige uitbreiding van de bebouwing in de ge
meente, doch dat deze verzorgers zich heb
ben la ten leiden : a . bij de vaststelling van 
het thans geldende uitbreidingsplan om de 
eigenaren van de terreinen in hun recht
matige belangen te treffen; b. om hun oog
merk te dienen, namelijk om met verkeerde 
toepassing van overheidsmacht rechtheb
benden hun eigendom af te nemen; 

0. dat in de eerste plaats de appellanten 
als bezwaar tegen het wijzigingsplan aan
voeren, dat het inbreuk maakt op de rech
ten, welke de appellant M. A. Baselier ont
leent aan de door hem in 1934 met de ge
meente Roosendaal en Nispen aangegane 
overeenkomst betreffende de aanleg en de 
bebouwing van de Beeklaan; 

dat, in het midden gelaten, welke bete
kenis in het algemeen aan een dergelijke 
burgerlijke overeenkomst bij latere herzie 
ning van een uitbreidingsplan moet worden 
toegekend, dit bezwaar in geen geval grond 
kan opleveren om aan het plan goedkeuring 
te onthouden, nu is komen vast te staan, 
dat de bewuste overeenkomst door beide 
partijen volledig is nageleefd; 

dat vervolgens de appellanten door het 
wijzigingsplan hun belangen geschaad ach
ten, doch dat op grond van de overgelegde 
ambtsberichten moet worden geoordeeld, 
dat het niet mogelijk is aan hun wensen 
tegemoet te komen zonder aan de voldoe
ning aan stedebouwkundige eisen van h et 
plan afbreuk te doen; 

dat het bepaaldelijk bezwaar oplevert de 
nieuwe weg langs de Krampenloop meer 
zuidelijk te projecteren, zulks teneinde de 
woning van M. A. Baselier onaangetast te 
laten, daar alsdan geen aannemelijke oplos
sing is te verkrijgen, terwijl het eveneens 
bezwaar ontmoet de ter begrenzing van het 
plan aan de noord- en oostzijde opgenomen 
groeng·ordel met kinderspeelplaats terwille 
van een meer uitgebreide bebouwingsmo
gelijkh eid op te offeren; 

dat overigens de appellanten, voorzover 
zij door het plan worden benadeeld, een 
beroep kunnen doen op de bij besluit van 2 
Mei 1933 door de raad vastgestelde Schade
vergoedingsverordening; 

dat de bezwaren van de appellanten tegen 
de door het gemeentebestuur voorgekomen 
onteigening buiten beschouwing dienen te 
blijven, daar deze bezwaren eerst bij de uit
voering van dit voornemen · aan de orde 
komen en thans niet ter zake doen; 

dat op grond van het voorgaande het be
streden besluit moet worden gehandhaafd; 
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Gezien de Woningwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond te vei'klareri. 
Onze Minister van Wederopbouw en 

Vol!{shuisvesting is belast enz. 
(A. B.) 

1 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 22bis). 

H et raadsbesluit tot oph effing ener 
openbare school is voorbarig geweest, 
aangezien tevoren geen beslissing was 
gegeven, dat instandhouding der school 
ni et ingevolge art. 19 wordt gevorderd. 
De bewering van h et gemeentebestuur, 
dat de wet niet zou verbieden, dat een 
besluit tot opheffing wordt genomen 
voordat Ged. Staten h ebben beslist om
trent de instandhouding verdraag t zich 
niet m et h et bepaalde in art. 22 bis. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage, daartoe gemachtigd bij be
sluit van de raad dier gemeente van 24 Mei 
1948, t egen h et besluit van Gedeputeerde 
Staten van Zuid-Holland van 8 Mei 1948, 
B. No. 13307/52 (44e afdeling) G.S. No. 341, 
waarbij goedkeuring is onthouden aan h et 
besluit van de gemeenteraad van 's-Gra
v enhage van 16 Februari 1948 tot ophef
fing van de openbare school voor gewoon 
lager onderwijs aan de De Gheynstraat 51, 
aldaar; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 5 October 1948, no. 1047; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W etenschappen van 
25 October 1948, No. 48106, Afdeling La
ger Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente 's-Gra
venhage in zijn openbare vergadering van 
16 F ebruari 1948 besloot de openbare 
school voor gewoon lager onderwijs aan 
de De Gheynstraat 51 op te heffen; 

dat Gedeputeerde State·n van Zuidhol
land bij hun besluit van 8 Mei 1948, B. no. 
13307/52 (4e afdeling), G.S. no. 341, aan het 
evenvermelde besluit van de gemeenteraad 
van 's-Gravenhage goedkeuring h ebben 
onthouden, daarbij overwegende, dat h et 
raadsbesluit gebaseerd is op de daling van 
het aantal leerlingen van vorengenoemde 
school ' beneden de in artikel 22 bis, le lid, 
der Lager-Onderwijswet 1920 gestelde grens, 
v oor welk geval deze wetsbepaling een be
sluit tot opheffing van de school voor
schrijft; dat een dergelijk opheffingsbesluit 
ingevolge h et bepaalde in het tweede lid 
van gem eld artikel 22 bis evenwel eerst ge
nomen mag worden binnen een maand, 
nadat door Gedeputeerde Staten, of in be
roep door de Kroon, is beslist, dat de in
standhouding van de scbool niet ingevolge 
artikel 19 der Wet wordt gevorderd; dat 
Gedeputeerde Staten een beslissing in deze 
zin niet hebben genomen ten aanzien van 
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de school aan de De Gheynstraat 51 te 
's-Gra'venhage, en ook niet kunnen nemen, 
nu een beslissing van de gemeenteraad, als 
bedoeld in de tweede volzin vari vorenge
noemd artikel 22 bis, tweede· lid, ontbreekt; 

dat burgemeester en wetho11ders van de 
gemeente 's-Gravenhage, daartoe gemach
tigd bij besluit van de raad dier gemeente 
van 24 Mei 1948', van dit be$luit in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat de onthou
ding van goedkeuring op louter formele 
grond heeft plaats gevonden, zonder dat 
Gedeputeerde Staten tegen het besluit be
zwaren van materiële aard hebben; dat 
uit de motivering vai1 het gewraakte be
sluit, zoals deze blijlct uit het desbetref
fende voorstel van burgemeester en wet
houders aan de gemeenteraad, is te lezen, 
dat de opheffing in wezen niet geschiedt 
wegens het te lage aantal leerlingen van 
de school, doch uit een onderwijskundig 
oogpunt; dat de opheffing van de school 
geenszins tot gevolg heeft, dat nadien in 
deze gemeente niet voldoende lager onder
wijs in een genoegzaam aantal openbare 
scholen zou worden gegeven; dat uit het 
besluit van Gedeputeerde Staten ook blijkt, 
dat noch de Hoofdinspecteur, noch het col
lege zelf dáaromtrent een andere mening 
zijn toegedaan; dat h et besluit tot ophef
fing dan ook niet m et een beroep op arti
k el 19 kan worden afgewezen; dat burge
meester en wethouders van oordeel zijn, 
dat Gedeputeerde Staten het raadsbesluit 
alleen aan artilcel 19 hadden behoren te 
toetsen en dat - zo er al bezwaren van 
fo rmele aard t egen dat besluit mochten 
zijn aan te voereri, wat zij echter bestrij
den - zulks Gedeputeerde Staten niet had 
kunnen leiden tot onthouding van goed
keuring , doch hoogstens tot verl;>etering of 
aanvulling van de g ronden; dat immers 
het onthouden van goedkeuring op boven
vermelde formele grond aan een materieel 
juist besluit in casu tot het absurde resul
taat zou leiden, dat de door de wet ge
wilde opheffing van de school (in geval 
van minder dan 125 leerlingen dwingend 
voorgeschreven, beh oudens wanneer de in
standtwuding wordt gevorderd, welk geval 
zich hier niet voordoet) niet wordt bereikt; 
dat, zoals reeds is betoogd, aan het ophef
fingsbesluit niet voornamelijk t en grond
slag ligt het feit, dat het aantal leerlingen 
beneden het door de wet voorgeschreve,n 
aantal is gebleven, maar h et feit, dat h et 
onderwijsbelang samenvoeging van de twee 
scholen De Gheynstraat en Pretoriusstraat 
m edcbrengt ; dat uiteraard de opheffing van 
één dezer scholen noodzakelijk is om tot 
die samenvoeging te komen; dat de. ge
meenteraad tot deze, opheffing ook bevoeg:d 
zou geweest zijn, indien de school De 
Gheynstraat meer dan 125 leerlingen had 
geteld; dat de omstandigheid, dat het aan
tal minder dan 125 bedroeg, er alleen toe 
geleid heeft, dat in h et raadsbesluit arti
kel 22 bis is aangehaald; dat een artikel, 
waarop opheffü~g in h et onderwijsbelang 
berust, in de wet niet ge_geven is, 'en der-

23 
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halve niet kon worden aangehaald; dat dit 
echter geen oorzaak kan zijn, dat Gedepu
teerde Staten, m et negering van de voor
naamste gronden, de opheffing slechts be
schouwen als te zijn geschied op grond 
van het aantal leerlingen; dat, ook indien 
de opheffing alleen op g r ond van het aan
tal leerlingen was geschied, burgemeester 
en wethouders dan nog van oordeel zijn, 
dat aan h et raadsbesluit de door Gedepu
teerde Staten geïmputeerde formele be
zwaren in h et geheel niet kleven; dat uit 
de samenhang van de leden 1 en 2 van ar
tikel 22 bis en artikel 23 volgt, dat voor
meld lid 2 slechts de procedure regelt, die 
gevolgd moet worden, indien de gemeente
raad van oordeel is, dat de instandhouding 
wel gevorderd wordt; dat immers de eerste 
volzin van artikel 22 bis, lid 2, bepaalt, dat 
lid 1, dat wil zeggen de verplichting van 
de gemeenteraad tot opheffing te besluiten, 
niet geldt, indien de instandhouding van 
de school ingevolge artikel 19 wordt ge
vorderd; dat, nu de instandhouding niet 
wordt gevorderd, hieruit a contrario volgt. 
dat a rtikel 22 bis, lid 1, van toepassing is; 
dat dit onderscheid begrijpelijk is, wanneer 
men bedenkt, dat de wet uitgaat van de 
algemene regel, dat opheffing moet plaats 
vinden, indien een bepaald aantal leerlin
gen niet meer wordt bereikt; dat voor het 
uitzonderingsgeval, wanneer desondanks 
gewenst wordt, dat de school in stand 
wordt gehouden, een bijzondere procedur e 
voorgeschreven is in lid 2 van artikel 22bis; 
dat de verplichting tot opheffing dan ver
vangen wordt door de verplichting, dat de 
raad beslist, dat de instandhouding wordt 
gevorderd, welke beslissing aan de goed
k euring van hoger gezag moet worden ont
worpen; dat de opheffing in casu derhalve 
terecht op grond van artikel 22bis, lid 1, is 
geschied; dat de raad op 19 Januari 1948 
h eeft beslist, dat de instandhouding van 
een aantal met name genoemde scholen 
werd gevorderd; dat hij, door daarbij de 
school De Gheynstraat niet te noemen, im
plicite beslist h eeft, dat ten aanzien van 
deze school de instandhouding niet geëist 
werd; dat in h et besluit van 16 Februari 
1948 tot oph effing van deze school, de raad 
deze beslissing heeft bel<:rachtigd; dat, ook 
wanneer de opvatting van Gedeputeerde 
Staten wordt gehuldigd met betrekking tot 
de interpretatie van artikel 22bis, lid 2, 
G edeputeerde Staten de materiële vraag, 
of de instandhouding van de meergenoem
de school a l dan niet wordt gevorderd, had
den dienen te beslissen; dat dit college ten 
onrechte aanneemt, dat h et gemeentebe
stuur de beslissing omtrent h et al dan niet 
instandhouden nog niet zou h ebben geno
m en; dat de wet verder niet verbiedt, dat 
h et besluit tot opheffing genomen wordt, 
voordat Gedeputeerde Staten een uitspraak 
gedaan hebben; dat zij alleen een uiterste 
termijn bepaalt, waarbinnen dat besluit 
moet worden genomen; dat aan het inmid
d els r eeds genomen besluit tot opheffing 
toch geen uitvoering kan worden gegeven, 

voordat de vereiste goedkeuring is ver
kregen; 

0 . dat h et besluit van de raad der ge
m eente 's-Gravenhage van 16 F ebruari 
1948 tot oph effing van de openbare lagere 
school aan de De Gheynstraat 51 in zijn 
gemeente voorbarig is geweest, aangezien 
een zodanig besluit, gezien het bepaalde in 
artikel 22bis, tweede lid , der Lager-Onder
wijswet 1920 eerst mag worden genomen 
binnen een maand, nadat door Gedeputeer
de Staten of in beroep door Ons is beslist, 
dat de instandhouding van de school niet 
ingevolge artikel 19 wordt gevorderd; 

dat in dit geval een dergelijke beslissing 
niet is gegeven; 

dat burgemeester en wethouders aanvoe
ren, dat door de raad op 19 Januari 1948 
beslist werd, dat de instandhouding van 
een aantal met name genoemde scholen 
ingevolge a rtikel 19 der Lager-Onderwijs
wet 1920 werd g evorderd, welke beslissing, 
nu daarbij g een melding gemaakt werd van 
de betrokken school, tevens zou inhouden, 
dat de instandhouding van deze school niet 
gevorderd zou worden; 

dat echter, nog daargelaten, dat geoor
deeld moet worden, dat het evenvermelde 
raadsbesluit alleen betrekking kan hebben 
op de daarin met name genoemde scholen, 
dit besluit eerst op 9 Maart 1948 door Ge
deputeerde Staten is goedgek eurd, zodat 
het besluit tot opheffing der school, h et
welk r eeds op 16 Februari 1948 werd ge
nomen , in ieder geval voorbarig geweest is; 

dat de bewering van burgemeester en 
wethouders, dat de Lager-Onderwijswet 
1920 niet zou verbieden, dat een besluit tot 
opheffing van een openbar e lagere school 
wordt genomen, voordat Gedeputeerde Sta
ten hebben beslist omtrent de instandhou
ding, zich niet verdraagt met h et bepaalde 
in artikel 22bis, tweede lid, dezer wet; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten te
recht aan het besluit van de raad der ge
m eente 's-Gravenhage van 16 Februari 
1948 goedkeuring hebben onthouden; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verldaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast en z. 
(A.B.) 

1 November. UITSPRAAK van het Amb
tenarengerecht 's-Gravenhage. (Amb
tenarenwet 1929 a rtt. 58, l e lid, 60, 2e 
lid en 70) . 

Weig·ering op verzoek ontslag t e ver
lenen aan een officier van gezondheid 
kan niet op een der gronden van art. 
58, l e lid, worden aangevochten, aan
gezien H . M. de Koningin gevraagd 
ontslag mag weigeren i.v.m. h et bestaan 
van oorlog, oorlogsgevaar of a ndere 
buitengewone omsta ndig h eden. 

De g rief, dat de weigering niet zou 
hebben plaatsgevonden, wanneer het 
verzoek om ontslag eerder was afge-
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handeld, baat klager niet, want hij 
h eeft verzuimd gebruik t e maken van 
d e h em blijkens art. 60, 2e lid, t en 
diens t e staande middelen. 

Geen r eden art. 70 toe te passen, nu 
de vordering van !dager (te zijnen 
gunste uitspraak t e doen) als genoeg
zaam duidelijk is aan te m erk en en de 
minister in zijn verweer niet is belem
m erd. 

W. Bakker, wonende te Veendam, klager, 
tegen: 

Hare Majesteit de Koningin, verweerster, 
v ertegenwoordigd door de Minister van 
Oorlog. 

Het Ambtenarengerecht, enz.; 
Wat de feiten betreft: 
0 . dat klager, officier van gezondheid der 

le klasse, bij zijn op 11 Juni 1948 ter griffie 
ingekomen klaagschrift onder meer h eeft 
overgelegd een brief van de Minister van 
Oorlog van 18 Mei 1948, waarin deze onder 
m eer aan klager m ededeelt, dat de afdoe
ning van diens request van 12 Juli 1946 aan 
H are Majesteit de Koningin door verschil
lende omsta ndig heden aanzienlijke vertra
ging h eeft ondervonden en dat hij (de Mi
nister van Oorlog) aan Hare Koninklijke 
Hoogheid de R egentes in overweging heeft 
gegeven afwijzend op voornoemd requ est te 
beschikken ; 

0. dat klager bij voormeld klaagschrift 
een overzicht heeft gegeven van h et beloop 
van de behandeling van zijn request van 12 
Juli 1946, houdende verzoek om eervol ont
slag a ls beroepsofficier van gezondh eid en 
h eeft ontwikkeld de gronden, waarop zijns 
inziens t en onrechte dat ontslag aan h em 
niet is verleend, met vordering, dat het Ge
recht te zijnen gunste uitspraak zal doen; 

0. dat k ennelijk enige dagen na 16 Juni 
1948 (derhalve na de indiening van het 
klaagschrift) aan klager is toegezonden een 
brief va n de Minister va n Oorlog van 9 
Juni 1948, houdende mededeling, dat door 
Hare Koninklijke H oogheid de R egentes bij 
K abinetsrescript dd. 28 Mei 1948 no. 41 af
wijzend is beschikt op klagers (voormeld) 
request van 12 Juli 1946, welke stukken zich 
onder de gedin gstukken bevinden; 

0. dat verweerder een contra-memorie 
h eeft ingediend, daarbij h et Ger echt h eeft 
uitgenodig d, uitvoerin g t e geven aan art. 
70 der Ambtenarenwet 1929, omdat h et 
klaagschrift niet bevat een bepaalde vor
dering , als vereist bij a rtikel 64, s ub 4 der 
Ambtenarenwet 1929 en voorts op de bij de 
contra-memorie aangevoerde gronden h eeft 
geconcludeerd tot •ongegrond verklaring 
van het beroep; 

In rechte: 
0. dat voor h et Ger echt vaststaat, dat 

klagers r equ est van 12 Juli 1946 t en doel 
had de verkrijg ing van een Koninklijk be
sluit ingevolge a rtikel 39, sub 1 van de Be
vorderingswet voor de landmacht 1902, lui
d ende: 

,.Een officier kan niet uit de dienst wor
den ontslagen dan: 

l e. op eigen aan Ons gedaan verzoek, al 
dan niet m et de v erplichting om na het 
verleende ontslag nog gedurende enige ja
r en op de voet van h et bepaalde bij de W et 
voor h et r eserveperson eel der landmacht 
1905 t e Onzer beschikking t e blijven; 

0. dat uit de brief van verweerder van 
9 Juni 1948 blijkt, dat op 28 Mei 1948 een 
dergelijk Besluit ten aanzien van klager 
was gevallen, n.l. in afwijzende zin, zodat 
klagers vordering a ls genoegzaam duide
lijk en bepaald is aan te merken en voor 
toepassing van artikel 70 der Ambtenaren
wet 1929 geen r eden aanwezig was, zijnde 
ook niet geblek en , dat de Minister van 
Oorlog in zijn verweer belemmerd is; 

0. dat h et beroep van k lager geacht moet 
worden , t e zijn gericht tegen h et Koninklijk 
Besluit, waarvan blijkt uit h et Kabinets
rescript van 28 Mei 1948, h etwelk luidt: 

,.Rapport van de Minister van Oorlog, dd. 
18 Mei 1948, Staf van de Adjudant-Gene
raal, Afdeling A 1, Bureau 1, no. 582. daar
bij machtiging vragende om de Officier van 
gezondheid der eerste klasse W. Bakker in 
kennis te stellen m et afwijzende beslissing 
op zijn ten rapporte bedoelde r equ est. 

D e Regentes m achtigt voornoemde Mi
nister om overeenkomstig zijn rapport te 
handelen . 

De wd. Directeur van het Kabinet der 
Koning in, 

get. W. F . Roëll." 
0. dat een verzoek om ontslag uit de 

dienst, als door klager ingediend, blijkens 
artikel 41, sub a der Bevorderingswet voor 
de landmacht 1902 door de Kroon niet kan 
worden afgewezen dan in geval van oor
log, oorlogsgevaar of andere buitengewone 
omstandig h eden , welke toestand blijkens 
h et Koninklijk besluit van 10 April 1939 
(Stbl. no. 381) juncto dat van 22 Decem 
ber 1947 (Stbl. no. H 446) op 28 Mei 1948 
van kracht was; 

0. dat het aangevallen Koninklijk besluit 
is tot stand· gekomen na h et rapport van 
de Minister van Oorlog van 18 Mei 1948, 
luidende : ,.Het zij mij vergund Uwer Ko
ninklijke H oogheid zeer eerbiedig t e be
richten, dat mij bij Kabinetsrescript dd. 30 
Juni 1947, no. 55, machtiging werd ver 
leend om d e officier van gezondheid der 
eerste klasse, W. Bakker, in k ennis t e stel
len m et de afwijzende beslissing op zijn 
verzoek om een eervol ontslag uit de mili- · 
taire dienst, zulks op grond van de om
standigheid, dat adressant nog niet h eeft 
voldaan aan de verplichtingen vervat in de 
eerste zinsnede van a rtikel 9 der W et van 
2 Augustus 1880, Staatsblad n o. 145. 

Vermits il{ het venwel bij nader e over
weging juister oordeel indien bovenbedoeld 
verzoek om eervol ontslag zou worden af
gewezen op g rond van h et gestelde in arti 
k el 41, sub a, van de Bevorderingswet voor 
de landmacht 1902, moge ik Uwer Ko
ninklijke Hoogheid zeer eerbiedig in over
weging geven thans krachtens laatstge-
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noemde bepaling op vorenbedoeld verzoek 
afwijzend te beschikken en mij te machti
gen voornoemde officier met Hoogstder
zelver afwijzende beslissing in kennis te 
stellen." 

0. dat derhalve zonder m eer duidelijk is, 
dat het aangevallen Besluit is genomen met 
toepassing van den overeenkomstig het a l
gemeen verbindend voorschrift, neergelegd 
in artikel 39, sub 1, juncto artikel 41, sub a 
van de Bevorderingswet voor de landmacht 
Ul02; 

0. dat blijkbaar tussen klager en de Mi
nister van Oorlog wel overeenstemming bes 
staat op dit punt, dat klager reeds 6 jaren 
actief als officier van gezondheid bad ge
diend, a ls bedoeld in artikel 9 der wet van 
2 Augustus 1880 (Stbl. no. 145), doch dat 
die omstandigheid niet opheft de bevoegd
heid van verweerster klagers ontslag te 
weigeren wegens de toestand van oorlog, 
oorlogsgevaar of andere buitengewone om
standigheden; 

O. dat de bevoegdheid tot ontslagverle
ning van verweerster, waarvan Zij heeft 
gebruik gemaakt, in de door enkele colle
ga's van klager gewenste zin, welke colle
ga's in dezelfde omstandigheden verkeerden 
als bij, waarop klager zich beroept, dan ook 
a ldus moet worden gezien, dat verweerster 
niet verplicht, wel bevoegd was die ontsla
gen te verlenen en aldus noch jegens kla
gers collega's noch jegens klager gehouden 
was, het verzoek om ontslag in te willigen; 

0. dat, waar voorts het Gerecht is ge
bleken, dat de diepere drijfveer voor de wei
gering, klager ontslag te verlenen is gele
gen in het gebrek aan beroepsofficieren 
van gezondheid bij de landmacht, niet ge
,;:egd kon worden, dat verweerster bij de 
gebuikmaking van Haar bevoegdheid, kla
gers ontslag te weigeren, van die bevoegd
heid kennelijk een ander gebruik h eeft ge
maakt, dan tot de doeleinden, waarvoor die 
bevoegdheid is gegeven, maar dat in tegen
deel die bevoegdheid overeenkomstig haar 
doel is benut en dat de noodzaak daarvan 
nog is versterkt door de voorafgegane ont
s lagen van enkele collega's van klager; 
. 0. dat klager er zich ook nog op beroept, 
dat indien de behandeling van zijn request 
<niet zo lang bad geduurd (22 maanden), 
,zijn verzoek waarschijnlijk wel zou zijn in
~gewilligd, evenals de verzoeken van zijn 
.collega's; 
·:, -0. dat, wat daarvan ook moge zijn, deze 
grief het aangevallen Besluit niet aan tast 
en slechts in het licht stelt klagers eigen 
verzuim in de gebruikmaking van hem ten 
d ienste gestaan hebbende middelen, waar
van blijkt uit artikel 60, 2e lid der Ambte
narenwet 1929; 

0. dat mitsdien bij gebrek e van gronden 
bedoeld in artikel 58, le lid der Ambtena
renwet 1929, h et beroep ongegrond behoort 
.te worden verklaard; 

Rech tdoende: 
Verklaart het beroep ongegrond. 
Geen hoger beroep ingesteld. 

(A.B.) 

1 November. UITSPRAAK van het Amb
. tenarengerecht 's-Gravenhage. (Mili

taire Ambtenarenwet 1931 art. 1). 
Als militair ambtenaar in de zin van 

art. 1, le lid, sub b, kan niet worden 
aangemerkt een militair, aangesteld om 
bij de landmacht in de overzeese ge
biedsdelen werkzaam t e zijn, die hier 
t e lande met verlof is en administratief 
is ingedeeld bij een onderdeel van de 
landmacht bier te lande. In het mid
den gelaten, of het Indisch Instructie
bataillon te Alkmaar een onderdeel van 
de landmacht hier te lande is. 

L. Feenstra, wonende te Breukelen, kla 
ger, 

tegen: 
de Luitenant-Gouverneur-Generaal van In
donesië, verweerder, vertegenwoordigd door 
de Minister van Overzeese Gebiedsdelen . 

H et Ambtenarengerecht, enz.; 
Wat de feiten betreft : 
0. dat klager bij gemachtigde ber oep 

heeft ingesteld op 11 Jan. 1948 tegen een 
besluit van de Luitenant-Gouverneur
Generaal van Nederlands-Indië van 17 Dec. 
1947, houdende afwijzing va11 k lagers ver
zoek om eervol ontslag uit de militaire 
dienst als Officier van Gezondheid, der le 
klasse van het Koninklijk Nederlands In
dische Leger en op de bij zijn daartoe 
strekkend klaagschrift aangevoerde gron
den h eeft gevorderd nietig-verklaring van 
h et aangevallen besluit met bepaling, dat 
verweerder alsnog zal besluiten tot ontslag 
van klager uit de militaire d ienst; 

0. dat de voorzitter van h et Gerecht bij 
beschikking van 2 Febr. 1948 het beroep 
niet-ontvankelijk heeft verklaard en dat, 
na gedaan verzet door klager, een afschrift 
van h et klaagschrift, ingevolge art. 71 der 
Ambtenarenwet 1929, aan de Minister van 
Overzeese Gebiedsdelen is toegezonden·; 

0. dat deze een contra-memorie heeft in 
gediend en op de daarbij aangevoerde gron 
den heeft geconcludeerd tot ongegrond ver
klaring en afwijzing van het verzoek; 

In rechte: 
0. dat allereerst onderzocht d ient te wor

den, of klager, gelijk hij beweert, kan wor 
den aangemerkt als een militaire ambte
naar, bedoeld in art. 1, le lid, sub b der 
Militaire Ambtenarenwet, welke bepaling 
luidt: 

,.Militaire ambtenaren zijn; 
a. · · ············· · ·· 
b. zij die, aangesteld in militaire open-

bare dienst om bij de landmach t in de 
overzeese gebiedsdelen werkzaam te zijn, 
tijdelijk dienst verrichten bij de landmacht 
hier t e lande, voor zover de algemeen ver
bindende voorschriften geldende voor de 
landmacht hier te lande op hen van toe
passing zijn." 

0. dat klager, die is een militair ambte
naar, aangesteld om bij de landmacht in de 
overzeese gebiedsdelen werkzaam te zijn, 
blijkens de voormelde bepaling ten tijde 
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van de instelling van het beroep tevens 
aan twee voorwaarden moet voldoen, te 
weten: 

a. tijdelijk dienst moet verrichten bij de 
landmacht hier te lande, en 

b. beroep moet hebben ingesteld ter 
zake van een op h em toegepast algemeen 
verbindend voorschrift, geldende voor de 
landmacht hier te lande, zal hij kunnen 
worden aangemerkt als ambtenaar in de 
zin der Militaire Ambtenarenwet; 

0. dat klager, toegevende, dat hij hier te 
lande met verlof was, meent ·hier te lande 
tijdelijk dienst te hebben verricht bij de 
landmacht hier te lande te weten bij het 
Indisch Instructie Bataljon te Alkmaar; 

0. dat evenwel klager bij dat Bataljon -
aangenomen dat dat Bataljon een onder
deel was van de landmacht hier te lande 
- hetgeen de Minister van Overzeese Ge
biedsdelen bestrijdt - geen dienst heeft 
verricht, noch daarvoor is aangewezen, 
doch slechts administratief bij dat Bataljon 
is ingedeeld voor de tijd van zijn verlof, 
welke indeling geen werkzaamstelling be
doelde mee te brengen, noch h eeft meege
bracht; 

0. dat daarenboven de Luitenant-Gou
verneur-Generaal van Nederlands Indië 
door het nemen van diens, door klager aan
gevallen besluit, niet heeft toegepast een 
algemeen verbindend voorschrift, geldende 
voor de landmacht hier te lande, doch wel 
de "Regeling van de bevordering en het 
ontslag van de -Europese en de op gelijke. 
wet behandelde officieren van h et Konink
lijk Nederlands-Indische Leger beneden de 
rang van opper-officier, zomede van de op 
non-activiteitstelling van die officieren en 
van de opper-officieren", vastgesteld bij 
K. B. van 15 Dec. 1933 (Ned. Stbl. no. 698) 
en bij Gouvernementsbesluit van 26 Febr. 
1934, no. IZ., (Indisch Stbl. 1934, n o. 100) 
en m et n ame art. 41, aanhef en sub a, 
daarvan, luidende : Het verzoek om ontslag 
uit de dienst kan niet worden afgewezen, 
dan: a . in buitengewone omstandigheden, 
ter beoordeling aan de Gouverneur-Gene
raal; 

0. dat de gemachtigde van klager nog 
h eeft aangevoerd, dat de vorenbedoelde be
tekenis aan het slot van art. 1, l e lid, sub 
b der Militaire Ambtenarenwet niet mag 
worden g·ehecht, vermits die bepaling daar
door tot zinloosheid zou zijn geredu ceerd, 
omdat op de militairen van het K.N.I.L. 
werkzaam gesteld hier te lande bij de land
macht, de Indische regelingen van toepas
sing blijven; 

0. dat h et in deze echter van belang is, 
of wellicht naast de Indische regelingen 
voor een Indisch militair regelingen geldig 
voor de landmacht hier te lande, van toe
passing zijn of worden verklaard of zelfs 
maar worden toegepast, in welk laatste ge
val de voormelde _wetsbepaling reeds voor
ziet in een beroepsmog·elijkheid ; 

0. dat, waar ook overigens niet is ge
bleken, dat klager zou zijn een ambtenaar 
in de zin der Militaire Ambtenarenwet, kla-

ger niet-ontvankelijk in zijn beroep behoort 
te worden verklaard; 

0. ten aanzien van klagers bezwaar, dat 
hij bij niet-ontvankelijk-verklaring rechte
loos zou komen te staan, dat de r echter 
heeft recht te spreken naar de wet en kla
ger door zijn verlof hier te landé geen be
roepsrecht h eeft verloren of daarin zou zijn 
ten achter geraakt bij zijn ambtgenoten, 
die niet met v erlof hier t e lande zijn ge~ 
weest; 

Rechtdoende: 
Verklaart klager niet-ontvankelijk in zijn 
beroep; 

Geen hoger· beroep ingesteld. 
(A.B.) 

2 November. ARREST van den Hogen 
Raad. (Gem.wet art. 168; Alg. Po) 
Verord. Heemstede). 

Het wegvallen van andere maatre
gelen (het afmaken van een hond) dan 
straffen laa t h et verbod, aan de over
treding waarvan die maatregelen wa
r en verbonden, geh eel onverlet, zodat 
de beweerde onsplitsbare wilsverkla
ring van den gem eentelijken wetgever 
niet aanwezig is. 

H et gemeentelijke verbod een hond 
zonder middel tot vasthouding op den 
openb. weg t e laten v erblijvep, is een 
verordening aangaande h et gebruik van 
den openbaren weg en blijft dus, als 
betreffende de openbare orde, geheel 
binnen de grenzen van art. 168 der Ge
meentewet. De doelmatigheid der be
paling staat niet ter beoordeling van 
den r echter. 

Op het beroep van J . H. G. S. t e Heem
stede, requirante van cassatie tegen een 
vonnis van den Kantonrechter te H"-8.rlem 
van 24 Maart 1948, [N. J . 1948, no. 589, 
Red.],waarbij r,equirante t erzake van het: 
"In de gemeente H eemstede als verzorger 
van een hond deze hond op de openbare 
weg met uitzondering van h et wandelbos 
Groenendaal laten verblijven anders dan 
vastgehouden aan ketting, riem, koord of 
enig ander middel tot vasthouding", met 
aanhaling van de artt. 8, 54a en 174 der 
Alg. Politieverordening der Gemeente 
Heemstede en de artt. 23 en 91 Sr., werd 
veroordeeld tot een geldboete van één gul
den bij gebreke van betaling of verhaal te 
vervangen door hechtenis van één dag. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord h et verslag van den Raadsheer 

van Berckel ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

de requirante voorgesteld bij schriftuur, 
luidende als volgt: 

I. .,S. of v. t. van: artt. 112, 146 Grond
. wet, 168, 194, 195 Gemeentewet; artt. 4, 158, 
159, Afd. II Grondwet; 1 Onteigeningswet;· 
625 B . W.; artt. 11 Wet A.B.; 1, 9, 23, 91 Sr." 

II. .,S. van art. 625 B. W . ; de artt. 146 
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Grondwet; 168, 194, 195 Gemeentewet; artt. 
11 Wet A. B.; 1, 9, 23, 91 Sr.;" 

Toelichting: 
ad I . In het vonnis van den Kanton

rechter te Haarlem wordt overwogen op de 
daarbij aangevoerde gronden, dat art. 54a 
onder 2 A.P.V. der Gemeente Heemstede 
rechtskracht mist. 

Waar de gemeentelijke wilsverklaring, 
zoals deze in art. 54a van voormelde A.P.V. 
is neergelegd, niet is te splitsen, mist op 
dezelfde gronden ook art. 54a onder 1 
rechtskracht wegens strijd met Grondwet 
en wet. 

ad II. Blijkens de considerans van het 
Besluit van den Burgemeester van Heem
stede, ter waarneming van de taak van de 
Raad dier gemeente, d.d. 21 Januari 1944, 
luidende: 

,,0. dat het ter bevordering van de vei
ligheid van het voetgangersverkeer wense
lijk is de verontreiniging van voetpaden 
door losloopende honden te voorkomen;" 

heeft de betreffende verbodsbepaling ten 
doel, althans gedurende het tijdvak van 1 
October tot 1 April, het tegengaan van ver
ontreiniging van voetpaden. 

Dit doel wordt niet bereikt door een ver
bod van laten loslopen van honden, doch 
door een verbod van verontreiniging van 
voetpaden door alle honden, ook door aan 
riem, lijn of anderszins geleide honden. 

Evenmin wordt bereikt het uiteindelijk 
doel te weten bevordering van de veiligh eid 
van h et voetgangersverkeer. 

De veiligheid van het voetgangersverkeer 
wordt niet bedreigd door vanwege honden 
verontreinigde voetpaden. 

Beide voormelde doeleinden worden even
min bereikt door het verbod om een hond 
op eens anders terrein te doen verblijven 
(art. 54a onder 1 sub b), hebbende op laatst
gemelde bepaling ook betrekking het Be
sluit van de Burgemeester van Heemstede 
d.d. 21 Januari 1948. 

De onderwerpelijke verbodsbepaling van 
art. 54a onder 1 beperkt de eigenaar van 
een hond in zijn eigenaarsbevoegdheden 
ten aanzien van deze hond. 

Deze beperking wordt door derzelver 
doeleinden niet gerechtvaardigd, wordende 
deze doeleinden door de verbodsbepaling 
niet bereikt. 

Voormelde beperking van de eigendom, 
die noch de gemeentelijke openbare orde, 
zedelijkheid, gezondheid noch enig ander 
belang betreffende de huishouding der ge
meente dient, is derhalve ontoelaatbaar, 
zijnde in strijd met de wet (art. 625 B. W.). 

Hierdoor heeft het gemeentebestuur de 
grenzen zijner verordenende bevoegdheid 
overschreden;" 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lange
m eijer, n amens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz.; 

0. dat bij het beroepen vonnis met quali- . 
ficatie en strafoplegging als vermeld over
eenkomstig de inleidende dagvaarding be
wezen is verklaard: dat requirante in de 
gemeente Heemstede op den 3en Januari 

1948, des namiddags omstreeks 20½ uur, op 
den openbaren weg, de Anton Mauvestraat, 
niet gelegen in het wandelbos Groenendaal, 
een hond, waarvan zij verzorgster was, 
heeft doen verb]j;j.ven, anders dan vastge
houden aan ketting, riem, koord of enig 
ander middel tot vasthouding; 

0 . dat art. 54a van de Alg. Politieverorde
ning der gemeente Heemstede luidt, voor 
zover hier van belang: 

1. Het is den eigenaar of verzorger van 
een hond of aan hem, die een hond onder 
zijn toezicht heeft, verboden : 

a. dezen hond op den openbaren weg, 
met uitzondering van het wandelbos "Groe
nendaal", te laten verblijven anders dan 
vastgehouden aan ketting, riem, koord of 
enig ander middel tot vasthouding; 

b. enz. 
2. Honden, die, in strijd m et de bepaling 

van lid 1 onder a op den openbaren weg 
verblijven, worden door de Politie opgevan
gen en indien zij binnen 3 X 24 uur na de 
opvanging niet zijn teruggehaald afge
maakt; 

0. ten aanzien van het eerste middel, ge
lijk dit is toegelicht: 

dat het eerste lid sub a van bovenopge
nomen bepaling een verbod inhoudt, aan 
welks niet-naleving dezelfde Verordening 
niet a lleen elders straf verbindt, doch bo
vendien in het tweede lid andere maatrege
len, welker wegvallen echter den zin van 
het verbod geheel onverlet laat, zodat de 
in het middel bedoelde onsplitsbare wils
verklaring niet aanwezig is; 

dat het middel dus faalt; 
0. ten aanzien van h et tweede middel, 

zoals dit is toegelicht: 
dat het verbod van het eerste lid sub a, 

waarop de veroordelin g (juncto art. 174) 
uitsluitend berust, kennelijk beoogt het on
gerief, hetwelk h et publiek op den open
baren weg kan ondervinden van honden, te 
beperken, door honden slechts onder de on
middellijke controle van een begeleider op 
den openbaren weg toe te laten; 

dat dit verbod een verordening is aan
gaande het gebruik van den openbaren weg 
en dus, a ls betreffende de openbare orde, 
geheel blijft binnen de door art. 168 der 
Gemeentewet getrokken grenzen, terwijl de 
doelmatigheid van deze bepaling niet staat 
ter beoordeling van den rechter; 

dat het tweede middel dus eveneens niet 
tot cassatie kan leiden; 

Verwerpt het beroep. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Generaal Langemeijer, die bij 
de bespreking van het tweede middel nog 
verwijst naar H. R. 24 Maart 1930, W. 12126. 

(N. J.) 
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2 November. ARREST van den Hogen 
Raad. (Sv. art. 423; Deviezenbesluit 
1945 art. 41). 

Niet-naleving van het voorschrift van 
art. 41 van h et D eviezenbesluit 1946 
heeft geen nietigheid ten gevolge. 

Anders: Adv.-Generaal Langemeijer. 
H et middel dat er over klaagt, dat uit 

's Hofs arrest niet blijkt de inhoud van 
de t elastelegging, faalt, daar bij de uit
gesproken niet-ontvankelijkheid van 
h et appèl, omtrent de bewezenverkla
ring niet opnieuw recht is gedaan. 

Op het beroep van H. S., agent va n politie 
eerste klasse te Sittard, requirant van cas
satie t egen een arrest van het Gerechtshof 
te 's-Hertogenbosch van 8 Maart 1948, hou
dende niet-ontvankelijkverklaring van re
quirant (wegens verzuim van d en termijn 
van beroep, R ed.) in het door h em ingesteld 
hoger beroep t egen een vonnis van den Bij
zonderen Politiernchter belast m et de be
handeling van Economische delicten bij de 
Arr.-Rechtbanlc t e Maastricht van 26 Juni 
1947, waarbij requirant t er zake van "op
zettelijke overtreding van een bij het De
viezenbesluitl 945 gegeven voorschrift" m et 
aanhaling van de artt. 5, 21 en 31 van dat 
besluit en de artt. 10 en 91 Sr. was veroor
d eeld t ot een gevangenisstraf voor den tijd 
van zes maanden. Gepleit door Mr S. van 
Oven, advocaat te 's-Gravenhage. 

De Hooge .Raad, enz.; 
Gehoord h et ve rslag van den Raadsheer 

van Berckel ; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
door zijn raadsman t er t er echtzitting m on
d eling toegelicht, luidende: 

,,I. S., a lthans v. t. van de artt. 348, 349 , 
350, 358, 359, 422, 423 Sv., 41 F 222, omdat 
niet blijkt, dat de Nederlandsche Bank door 
d en R echter in d e gelegenheid is gesteld, 
om, nadat h et O.M. zijn vordering heeft ge
daan, de zaak ter terechtzitting toe t e lich 
t en. 

II. S., a lthans v. t. van de genoemde 
artikelen, omdat uit 's H ofs arrest niet 
blijkt de inhoud van de telastelegging" ; 

Gehoord den Adv.-Generaal Langem eijer , 
na m ens den P roc.-Generaal, in zijn conclu
sie, strekkende to t enz.; 

0. dat h et eerste middel niet t ot cassatie 
kan leiden omdat, wat van dit middel ook 
overigens zij, niet-naleving va n h et voor
schrift van art. 41 Deviezenbesluit 1945 
geen nietig h eid t en gevolge heeft ; 

0. dat ook h et tweede middel faalt, daar 
bij de uitgesproken niet-ontvankelijkheid 
van h et appèl, omtrent de bewezenverkla
ring niet opnieuw r echt is gedaan; 

Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van den Adv.-Generaal Langemeijer, d ie 
t .a.v. d e middelen had betoogd: 

Van middel I blijkt niet duidelijk, of h et 
gericht is tegen h et voorgevallene voor de 
Politierechter of voor h et Hof. Wat het eer-

ste betreft, dit is inderdaad een tekortko
ming en, naar ik geneigd zou zijn aan t e 
nemen , op een zo essentieel punt, dat zij 
nie tig heid na zich sleept. Zij wordt echter 
gedekt door het onherroepelijk worden van 
het vonnis. Wat de behandeling voor het 
Hof betreft, zou ik aannemen, dat de vorm 
nie t essentieel was in dit geval, nu door de 
niet-ontvankelijkheid van h et appèl was 
uitgeslo t en, dat namens de Nederlandsche 
Bank iets van belang kon worden aange
voerd. 

Middel II ziet m.i. over h et hoofd, dat h et 
Hof niet verplicht was de t elastelegging in 
zijn arrest op t e n em en, nu h et vonnis van 
de Politier echter in stand bleef, een onder
scheiding, <tie in de bij pleidooi aangehaalde 
arresten duidelijk tot uiting komt. 

(N. J.) 

2 November. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, l e lid). 

D e Centrale Raad ziet in h et be
streden besluit niet een weige ring om 
t erug t e komen op een eerder besluit, 
nu h et le besluit moet worden ver
staan a ls een, tijdelijke, opdracht an
dere werkzaamheden t e verrichten en 
h et bestreden' besluit bedoelt die toe 
stand blijvend te bestendigen. 

Nu de toepasselijke a lgemeen verbin
dende voorschriften slechts een tijde
lijke opdracht van andere werkzaam
h eden toolaten 'is h et bestreden besluit 
hiermede in strijd en m oet h et worden 
nietig verklaard. 

K., wonende t e 0., eiser in hoger beroep, 
tegen: 

h et College van B. en W. van B., gedaagde 
in hoger beroep. 

De Centrale Raad van B eroep, enz. ; 
Wat aangaat de feiten van h et twistgeding: 

0. dat de Direct eur van Publieke Wer
ken der gemeente B. op 29 Juli 1946 aan 
eiser, t echnisch hoofdambtenaar dier ge
meente - die bij besluit, dd. 22 Juni 1946, 
van de Commissaris der Koningin in de 
provincie N. op grond van de bepalingen 
van h et Zuiveringsbesluit 1945 was berispt 
en t en aanzien van wie bij laatstvermeld 
besluit tevens de maatregel was getroffen 
van tijdelijke uitsluiting van bevordering 
voor de tijd van één jaar - het navolgen
de h eeft geschreven: 

"Naar aanleiding van h et in afschrift 
bijgevoeg de rapport van den Burgemeester 
aan het College van B. en W ., dd. 2 Juli 
1946, zie ik mij genoodzaakt U m et ingang 
van 1 Augustus a.s. t e belasten m et bu
reauwerkzaamheden, die bestaan uit h et 
vervaardigen van teekeningen, de admini
stratie van h et teekeningenarchief en van 
de aanvragen voor h et verkrijgen van 
bouwmaterialen en hetgeen U verder op
gedragen zal worden. U zult deze werk-
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zaamheden moeten verrichten onder lei
ding van den techn. ambtenaar C., met 
wien U hieromtrent overleg dient te ple
gen.,,; 

dat het in die brief van 29 Juli 1946 ge
noemde rapport van de Burgemeester der 
gemeente B., dd. 2 Juli 1946, als volgt luidt : 

,,Aan Burgemeester en Wethouders. 
,,Ingevolge Uw besluit van 29 Juni jl. 

heb ik heden aan den Heer K. medege-
deeld, dat B. en W. hem niet in zijn oude 
plaats willen herstellen, maar hem met ad
ministratief werl{ willen belasten, dat hem 
het contact met het publiek overbodig 
maakt. 

,,Op zijn vraag heb ik hem medegedeeld, 
dat dit geen str:afmaatregel is, maar een 
maatregel die noodzakelijk was door de 
openlijke blaam, die aan de hem opgelegde 
straf verbonden was. 

,,De Heer K. toonde zich pijnlijk getrof
fen jloor dezen maatregel. Ik heb hem ver
der gewezen op de mogelijkheid om een 
passende werkkring te vinden bij aanne
mers, die op het ogenblik om leidend per
soneel verlegen zijn. Hij heeft zich hierover 
niet uitgelaten. Op de vraag, of de boven
bedoelde maatregel een tijdelijk karakter 
zal dragen, ben ik het antwoord schuldig 
gebleven. Ik heb hem medegedeeld, dat ik 
hierin het College niet wilde binden."; 

0. dat gedaagde op 10 Dec. 1947 aan 
eiser de navolgende brief heeft geschre
ven: 

"Uw brief van 16 October j.l., houdende 
verzoek om U te willen belasten met zo
danige werkzaamheden dat deze in over
eenstemming zijn met de functie van tech
nisch-hoofdambtenaar, maakte in verschil
lende onzer vergaderingen een punt van 
bespreking uit. 
· ,,Na 'grondige overweging zijn wij echter 
tot de conclusie gekomen, dat wij aan Uw 
verzoek niet kunnen voldoen, aangezien 
met de tegenwoordige functieverdeling op 
bevredigende wijze de tot dusverre door de 
dienst van Publieke Werken te verrichten 
werkzaamheden kunnen worden afgedaan. 

"Wij achten het niet in het belang van 
genoemde dienst en evenmin dus in dat 
van de Gemeente in deze stand van zaken 
thans wijziging te brengen door U met 
andere werkzaamheden te belasten. 

"Het door U aangevoerde bezwaar. dat U 
thans opdrachten worden verstrekt door 
een lager · in rang geplaatst ambtenaar, 
kunnen wij als zodanig erkennen. Ten ein
de in deze tot een oplossing te geraken, 
hebben wij voorts besloten U in den ver
volge opdrachten te doen verstrekken door 
de waarnemend directeur de Heer D. De 
Directeur van Publielce Werken heeft in
middels opdracht ontvangen zich met U 
hieromtrent in verbinding te stellen."; 

0. -dat het Ambtenarengerecht te Am
sterdam bij uitspraak van 7 April 1948, 
naar welker inhoud hierbij wordt verwe
zen, eiser (toenmaals klager) niet-ontvan
kelijk heeft verklaard in zijn vordering tot 

vaststelling van het hem compete'rende ho
norarium als fungerend adjunct-directeur 
en in zijn vordering "kosten rechtens" en 
het beroep, gericht tegen het in voormeld 
schrijven van 10 December 1947 vervatte 
besluit, ongegrond heeft verklaard; 

0. dat Mr. R. K. P. Kalbfleisch als ge
machtigde van eiser van die uitspraak tij
dig in hoger beroep is gekomen en bij be
roepschrift op de daarin aangegeven gron
den de Raad heeft verzocht, met ·gehele 
of gedeeltelijke vernietiging der aangeval
len uitspraak, te doen, hetgeen de eerste 
rechter had behoren te doen, daarmede 
kennelijk bedoelende te verzoeken het aan
gevallen besluit nietig te verklaren; 

0. dat de Burgemeester van B. bij con
tra-memorie op de daarin aangevoerde 
gronden de Raad heeft verzocht de aange
vallen uitspraak te bevestigen; 

In rechte: 
0. dat de eerste rechter eiser (toenmaals 

klager) terecht en op goede gronden niet
ontvankelijk heeft verklaard in zijn, in het 
dictum der aangevallen uitspraak vermel
de, vorderingen, zodat die uitspraak in zo
verre moet worden bevestigd; 

0. dat bij de aangevallen uitspraak h et 
beroep ongegrond is verklaard op deze 
overweging, dat het bestreden besluit, ver
vat in meervermelde brief, dd. 10 December 
1947, van gedaagde, zou zijn een besluit, 
houdende een weigering terug te komen 
op een eerder, inmiddels in rechte onaan
tastbaar geworden, besluit van het College 
van B. en W. van B. - met welk laatste 
besluit de eerste rechter kennelijk h et oog 
heeft gehad op dat, bedoeld in het rapport 
dd. 2 Juli 1946 - en dat ten aanzien van 
het bestreden besluit geen der gronden 
voor nietig-verklaring, als genoemd in art. 
58, le lid, der Ambtenarenwet 1929, aan
wezig zou zijn ; 

0. dat de Raad thans a llereerst dient te 
onderzoeken, of in de brief van 10 Decem
ber 1947 inderdaad niets anders te zien is 
dan een besluit, houdende weigering om 
terug te komen op het besluit, bedoeld in 
die brief van 29 Juli 1946, waartoe h et 
nodig is vast te stellen van welke aard en 
strekking die brieven van 29 Juli 1946 en 
10 December 1947 zijn; 

0. 1hieromtrent, dat noch in opgemelde 
brief van 29 Juli 1946, noch in het daarin 
genoemde rapport, dd. 2 Juli 1946, van de 
Burgemeester van B., uitdrukkelijk is ge
steld, dat de ten aanzien van eiser getrof
fen maatregel (opdracht van andere werk
zaamheden) een tijdelijke is, doch naar 
's Raads oordeel hieruit niet reeds voort
vloeit, dat die maatregel een blijvend ka
rakter zou dragen; 

0 . toch dat, naar uit voormeld rapport 
van 2 Juli 1946 blijkt, de Burgemeester 
van B. op eisers vraag, of vorenbedoelde 
maatregel een tijdelijk karakter zou dra
gen, het antwoord is schuldig gebleven, 
omdat hij het College van B. en W. in deze 
niet wilde binden, zodat moet worden aan-
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genomen, dat toentertijd in elk geval niet 
is besloten, dat de maatregel van blijvende 
aard .zou zijn; 

0. dat eiser bovendien, nu van het te
gendeel niet bleek, reden had om de maat
regel te zien als een tijdelijke, vermits de 
op hem toepasselijke algemeen verbinden
de voorschriften, te weten de Instructie 
voor de technische en administratieve amb
tenaren en beambten van Publieke Wer
ken in de gemeente B. en het Ambtenaren
reglement, onderscheidenlijk in art. 8, 2e 
alinea, en art. 11, 2e lid, voor zover hier 
van belang, slechts spreken van het tijde
lijk andere functiën vervullen, respectieve
lijk tijdelijk andere werkzaamheden ver
richten; 

0. dat het meervermelde schrijven van 
10 December 1917 naar 's Raads oordeel in 
zoverre verschilt van dat van 29 Juli 1946, 
als daarbij (voor het eerst) kennelijk uit
drukking wordt gegeven aan een besluit 
om de vorenbedoelde opdracht andere 
werkzaamheden te verrichten thans blij
vend te bestendigen, hetgeen met name 
blijkt uit de in dat schrijven voorkomende 
zinsnede: ,,aangezien met de tegenwoor
dige functieverdeling op bevredigende wijze 
de tot dusverre door de dienst van Publieke 
Werken te verrichten werkzaamheden kun
nen worden afgedaan"; welke motivering 
ook een geheel andere is dan die, op 2 Juli 
1946 gegeven; 

0. dat mitsdien het bestreden besluit niet 
slechts bevat een weigering terug te komen 
op een reeds vroeger genomen besluit, zo
dat de eerste rechter het beroep ten on
rechte ongegrond heeft verklaard op de in 
de aangevallen uitspraak vermelde gron
den; 

0. dat thans nader dient te worden on
derzocht de vraag, of het bestreden be
sluit kan worden aangevochten op een der 
gronden, genoemd in artikel 58, le lid, der 
Ambtenarenwet 1929; 

0. dat, gelijk uit het hiervoren overwo
gene blijkt, zowel artikel 8, 2e alinea, van 
voormelde Instructie, als artikel 11, 2e lid, 
v. h. Ambtenarenreglement der gemeente 
B . bepalen, dat slechts opdracht kan wor
den verleend tot het tijdelijk vervullen van 
andere functiën, onderscheidenlijk tijdelijk 
verrichten van andere werkzaamheden, 

zodat, nu de Raad niet is gebleken van 
het bestaan van enig toepasselijl{ a lgemeen 
verbindend voorschrift, op grond van het
welk het niettemin geoorloofd zou zijn de 
ambtenaren blijvend zodanige vervulling, 
onderscheidenlijk verrichting, op te dra
gen, het bestreden besluit, begrepen als 
een besluit tot blijvende opdracht van an
dere functiën en werkzaamheden dan die, 
waartoe eiser als technisch-hoofdambte
naar was aangesteld, strijdt met evenver
melde bepalingen en deswege moet wor
den nietig verklaard;' 

0. dat de Raad hierbij buiten aanmer
king laat, of er redenen bestaan eiser nog 
tijdelijk te belasten met andere functiën 
of werkzaamheden, welke vraag het bestre-

den besluit niet beantwoordt en waarom
trent gedaagde zich, · gegeven eisers ver
zoek van 16 October 1947, alsnog heeft te 
beraden; 

0. dat uit het vorenstàande volgt, dat 
de aangevallen uitspraak moet worden 
vernietigd, in zoverre daarbij het beroep 
ongegrond is verklaard, · en moet worden 
beslist als volgt: 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep, 

voorzoverre betreft de daarin uitgespro
ken niet-ontvankelijkverklaring; 

Vernietigt die uitspraak voor het ove-
rige; 

Verklaart nietig het besluit van Burge
meester en Wethouders van B., vervat in 
het schrijven van dat College, dd. 10 De
cember 1947. 

(A.B.) 

4 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemene regelen Wa
terstaatsbestuur art. 19). 

Het bezwaar van appellant, dat aan 
zijn percelen ten onrechte geen vrij
dom van lasten is verleend, gaat niet 
op, daar de percelen, aan wellrn vrij
dom is verleend, zijn aangewezen in het 
Bijzonder Reglement voor het water
schap, en appellant destijds daartegen 
niet in beroep is gekomen . Bovendien 
is door aanleg van de waterschapsweg 
de afstand van appellant's percelen tot 
de dichtstbijzijnde verharde weg aan
zienlijk bekort en is de toegankelijk
heid dier percelen derhalve aanmerke
lijk vergroot, zodat de percelen terecht 
en op juiste wijze zijn ingedeeld in de 
!classificatie. Daaraan doet niet af ap
pellant's voornemen als toevallige eige
naar om van de waterschapsweg geen 
gebruik te maken. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door B. J. Wilzing te Onstwedde tegen het 
besluit van Gedeputeerde Staten van Gro
ningen van 30 Januari 1948, le Afdeling, No. 
1113/47, tot goedkeuring van d~ indeling in 
klassen door het bestuur van het water
schap Harpel van gronden in dat water
schap; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 6 October 1948, No. 1051; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 28 October 1948, 
no. 710, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat het besluit van Gedeputeerde Sta
ten van Groningen op de overwegingen 
steunt, dat het ontwerp van de indeling na 
voorafgaande openbare bekendmaking ge
durenáe de voorgeschr~ven tijd op de daar
voor aangegeven plaats ter inzage h eeft ge
legen; dat tegen dit ontwerp ged~rende de 
voor het indienen van bezwaren gestelde 
termijn een bezwaarschrift bij het bestuur 
van het waterschap is ingekomen van B. J. 
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Wilzing te Onstwedde; dat deze van me
ning is, dat zijn perceel kadastraal bekend 
gemeente Onstwedde, Sectie L. No. 1057 in
gedeeld in klasse IV te hoog is geclassifi
ceerd en zijn percelen, kadastraal bekend 
gemeente Vlagtwedde, sectie B. No. 1646 
ingedeeld in klasse II, 1652 ingedeeld in 
klasse III, 2380 ingedeeld in klasse II en 
5957 ingedeeld in klasse II, vrij van lasten 
behoren te zijn, ter toelichting aanvoerende, 
dat het eerstgenoemde perceel weinig en de 
laatstgnoemde percelen in het geheel geen 
belang bij de waterschapsweg hebben; dat 
het perceel kadastraal bekend, gemeente 
Onstwedde, sectie L . N o. 1057, door de aan
leg van de waterschapsweg over het per
ceel, lcadastraal bekend gemeente Onst
wedde, sectie L. No. 972, een zeer korte ver
binding h eeft verkregen met de sluis in h et 
Buiten A kanaal, waarvan ten volle kan 
worden geprofite{lrd; dat de overige per
celen alle h et recht van uitvaart naar de 
weg hebben, en dat de waarde van d eze per
celen hierdoor is gestegen; dat de percelen 
van de appellant naar de mening van Ge
deputeerde Staten juist geclassificeerd zijn, 
zodat de bezwaren van de appellant onge
grond moeten worden geacht; 

dat de appellant tegen deze beslissing in 
beroep is gekomen, aanvoerende dat een 
verharde weg wordt gelegd van Ellersing 
huizen over Harpel naar de Musselweg; 
dat de gronden, die in het wegwaterschap 
Harpel. liggen, in klassen verdeeld zijn naar 
hun belang, dat zij bij deze weg h ebben; 
dat hij, appellant, ook drie percelen grond 
heeft in genoemd wegwaterschap, te weten 
sectie B. N os. 5957, 2380, 1646 en 1652 ; dat 
deze percelen alle bij hem, appellant, in ge
bruik zijn en de producten ervan naar Onst
wedde worden vervoerd, waarbij geen ge
bruik van de verharde weg wordt gemaakt; 
dat zijn percelen aan of bij het Mussel
kanaal liggen; dat hij tegen de aanslag in 
de belasting een bezwaarschrift heeft inge
diend, waarop door Gedeputeerde Staten 
van Groningen afwijzend is beschikt; 

dat h em dit bevreemdt, omdat percelen 
van H . in 't Hout te Ellersinghuizen, ook 
binnen h et wegwaterschap gelegen, en zelfs 
dichter bij de verharde weg dan zijn per
celen, vrijgesteld zijn van belasting; dat de 
Voorzitter van het wegwaterschap hem 
hieraangaande heeft medegedeeld, dat H. 
in t' H out aangeslagen wordt zodra bij ge
bruilc zou maken van de weg; dat hij, a p
pellant ook onder deze voorwaarde aange
slagen zou wensen te worden; 

0. dat het door de appellant aangevoerde 
bezwaar, dat aan zijn percelen grond, ge
legen binnen h et wegwaterschap Harpel, 
ten onrechte geen vrijdom van lasten is ver
leend, daar één zijner percelen weinig, en 
de andere percelen in het geheel geen be
lang bij de waterscbapsweg zouden hebben, 
niet opgaat, daar de percelen, aan welke 
vrijdom van lasten is verleend, zijn aange
wezen in het Bijzonder Reglement voor het 
waterschap Harpel, vastgesteld door de 
Provinciale Staten van Groningen in hun 

vergadering van 23 Juli 1940, gewijzigd bij 
besluit van de Commissa ris der provincie 
-Groningen van 9 October 1944, en de appel
lant destijds daartegen niet in beroep is ge
komen; 

dat voorts uit ambtelijke inlichtingen is 
gebleken, dat door de aanleg van de water
schapsweg de afstand van de percelen van 
de appellant tot de dichtstbijgelegen ver 
harde weg aanzienlijk is belrnrt en de toe
gankelijkheid der percelen derhalve aan
merkelijk is vergroot, zodat geoordeeld 
moet worden, dat de percelen van de ap 
pellant terecht en op juiste wijze in de 
klassificatie zijn ingedeeid; 

dat hieraan niet afdoet het voornemen 
van de appellant a ls toevallige tegenwoor
dige eigenaar om van de waterschapsweg 
geen gebruik te maken. 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast enz. 
(A.B.) 

5 November. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228d). 

De ta,a.k van Ged. Staten bepaalt zich 
er toe t e waken, dat g rondaankoop 
plaats vindt, welke k ennelijk strijdig is 
m et een juist financiëel beleid of om 
andere dringende redene n ontoelaat
baar moet worden geacht. W el moet in 
h et algem een worden geoordeeld, dat 
de tegenwoordige omstandigheden het 
noodzakelijk maken de investeringen tot 
het uiterste te beperken , doch h et is 
niet geblek e11 , dat de onderhavige aan
koop, welke het gemeentebestuur met 
het oog op de verwezenlijking· van wo
ningbouwplannen wenselijk acht, on
verantwoord zou zijn. Een goed beleid ' 
kan m eebrengen, dat reeds nu bouw
grond wordt aangekocht, zelfs al mocht 
aan woningbouw op grotere schaal 
thans nog geen behoefte bestaan. Ge
let op de ernstige woning nood en op 
de omstandigheid, dat de onderhavige 
grond aan een andere gemeente be
hoort, h ebben Ged. Staten ten onrechte 
het raadsbesluit niet goedgek eurd. 

Wij JULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Wildervank te
gen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Groningen van 2 April 1948, No. 3466.'0, 
5e afdeling, waarbij goedkeuring is onthou
den aan het besluit van voornoemde ge
meenteraad van 8 December 1!147 tot aan
koop van bouwgrond; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord advies van 
17 September 1948, No. 968; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 29 October 1948, 
No. 5516, afdeling Binnenlands Bestuur Bu
reau Financiën; 
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O. dat de raad der gemeente Wildervank 
op 8 December 1947 besloot aan te kopen 
van de gemeente Groningen gronden, vrij 
en eigen, ·ter gezamenlijlrn oppervlakte van 
11.69.96 ha, gelegen nabij Bareveld in sectie 
F. en G, tegen de prijs van f 4500 per ha, 
of twee en vijftig duizend zes honderd acht 
en veertig g ulden en twintig cent, een en 
ander onder de volgende voorwaarden: 1. 
de aanvaarding en de betaling der koopsom 
zal geschieden bij het passeren der koop
overeenkomst; 2. de grondbelasting en alle 
andere zakelijke lasten en belastingen, van 
het gekochte geheven wordende, komen 
van 1 Januari 1948 af voor rekening van 
de koopster; 3. elke v:rijwaring, behalve die 
voor uitwinning, wordt uitgesloten; 4. de 
kosten, op de koop en overdracht vallende, 
komen ten laste van de koopster; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat van de gemeente Groningen tegen een 
aannemelijke prijs kunnen worden gekocht 
enige gronden, gelegen in het plan in on
derdelen van het uitbreidingsplan nabij Ba
reveld; dat de bedongen prijs de instem
ming heeft van h et prijzenbureau voor on
roerende zaken te Zuidbroek; dat door de 
gemeente voor de verdere verwezenlijking 
der noodza kelijke woningbouwplannen 
spoedig de beschikking dient t e worden 
verkregen over h et nodige bouwterrein, zo 
dat de uitvoering dier plannen niet wordt 
belemmerd door gebrek aan voldoeläe 
bouwrijpe grond; 

dat Gedeputeerde Staten van Groningen 
aan dit besluit hun goedkeuring onthielden 
op de overwegingen, dat blijkens zijn over
wegingen h et op 8 December 1947 genomen 
raadsbesluit tot aankoop van grond t e Ba 
reveld beoogt de gemeente voor de verdere 
verwezenlijking van noodzakelijke woning
bouwplannen spoedig de beschikking te 
doen verkrijgen over het nodige bouwter
rein, opdat de uitvoering dier plannen niet 
wordt belemmerd door gebrek aan voldoen
de rijpe grond; dat de aanhangig gemaakte 
onteigening te Wildervank bouw van 80 
woningen daar zal mogelijk maken; dat 
ernstig in twijfel dient te worden getrok
ken, of in de omgeving van Bareveld thans 
de behoefte bestaat aan woningbouw op 
een schaal, a ls waarin de aldaar in het uit
breidingsplan ontworpen bebouwing voor
ziet; dat, naar het hun voorkomt, er eerst 
aanleiding is het plan in onderdelen Bare
veld te gaan uitvoeren, wanneer vestiging 
van nieuwe industrieën of duidelijke aan
wijsbare uitbreiding van de personeelsbe
zetting van de bestaande bedrijven in deze 
omgeving plaats vindt; dat er voorshands 
geen tekenen zijn die hierop wijzen; dat de 
omstandigheden van het ogenblik het voor 
de overheidslichamen noodzakelijk maken 
de investering·en tot het uiterste te beper
ken; 

dat de raad der gemeente Wildervank 
van dit besluit in beroep is gekomen, aan
voerende, dat de gemeente in de loop der 
jaren 19'46 en 1947 allerlei pogingen heeft 
aangewend om de beschikking te krijgen 

over geschikt en voldoend t errein voor de 
bouw van arbeidswoningen; dat deze no
gingen echter nog slechts in zoverre tot 
tastbare resultat&J. hebben geleid, dat een 
14-tal woning.en·(van het bouwvolume 1946) 
is kunnen worden gebouwd; dat de ge
meente thans geen grond meer in eigendom 
heeft, bestemd voor de bouw van arbeidera
woningen; dat dit gemis aan bouwterrilin 
tot gevolg heeft gehad, dat van het bouw
volume voor het jaar 1947 (± 33 woningen) 
niet één is kunnen worden gebouwd; dat è<> 
gemeente weliswaar een onteigeningspro
cedure volgens Koninklijk besluit F 67 aan 
hangig heeft gemaakt voor de verkrijging
van een terrein aan het Westerdiep te Wil
dervank, waarop ± 80 woningen kunnen 
worden gebouwd, doch dat - gesteld al dat 
geen nieuwe moeilijkheden zich voordoen, 
wat niet geheel onmogelijk schijnt a ls men 
let op de uitspraak van de Arrondisse
mentsrechtbank te 's-Hertogenbosch van 19 
December 1947 - dit dan betekent, dat de 
gemeente misschien over enige maanden 
zal beschikken over een terrein, dat nog ge
heel bouwrijp gemaakt moet worden; dat 
het aan de gemeente toegewezen bouw
volume voor het jaar 1948 is vastgesteld op 
43 woningen, terwijl nog steeds rekening 
gehouden moet worden met de mogelijk
heid, dat dit volume in de komende jaren 
belangrijk zal stijgen, daar immers aange. 
nomen mag worden, dat het streven der 
Regering er op gericht zal blijven de bouw
activiteit zoveel op te voeren als maar 
enigszins mogelijk is; dat op grond hiervan 
geconstateerd moet worden, dat het door 
de bedoelde onteigeningbeschikbaarkomend 
terrein s lechts voor korte tijd toereikend 
zal zijn; da t het feit, dat niet alle woningen 
van h et aan de gemeente toegewezen vo
lume daar ter plaatse zullen worden ge
bouwd, hieraan. slechts weinig afdoet; dat 
zich in de gemeente Wildervank de eigen
aardige situatie voordoet, dat de ter uitvoe
ring van het ter plaatse geldend uitbrei
dingspla n benodigde grond gelegen is vlak 
achter of op zij van boerderijen (de zoge
naamde koppen van de landbouwbedrij
ven) , v.aardoor de onderha ndelingen m et 
de eigenaren buitengewoon moeilijk zijn en 
zelden of nooit tot een bevredigend resul
taat leiden, zodat steeds rekening moet wor
den gehouden met de noodzakelijkheid van 
onteigening; 

dat, daar het niet zeker is, d2,t deze ook 
in de toekomst volgens een spoed-procedure 
zal ·kunnen geschieden, een vers tandige po
litiek gebiedt, enkele jaren vooruit te den
ken; dat tot de aankoop van grond te Ba
reveld va n de gemeente Groningen vooral 
is besloten, omdat de gemeente Wildervank 
daardoor op eenvoudige wijze in het bezit 
kon geralrnn van een in het uitbreidings
plan gelegen terrein ter grootte van bijna 
12 ha, dat door aard en ligging op vrij een
voudige wijze bouwrijp is te maken (vol
gens door de Nederlandse Heide Maat
schappij verrichte peilingen ligt de vaste 
zandbodem in dit terrein slechts van 35 tot 
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85 cm beneden het maaiveld) ; dat het bezit 
van dit terrein steeds de mogelijkheid zal 
bieden woningen te bouwen ook als elders 
in de gemeente geen gronden ter beschik- · 
king zouden zijn om het bouwprogramma 
van een bepaald jaar, gebaseerd op het aan 
de gemeente toegewezen volume, t e ver
WtJzenlijken; dat het volgens de voorlopige 
uitkomsten van de in 1947 aan de volkstel
ling verbonden woning- en gezinstelling het 
aantal samenwoningen in de gemeente Wil
dervank 219 bedroeg, waarvan ongeveer 80 
in daarvoor totaal ongeschikte woningen; 
dat volgens een in Septembev,l()ctober 1947 
ingestelde enquête rekening moet worden 
gehouden met de beschikbaarstelling van 
woningen voor 332 arbeiders met speciale 
vakkennis, die van buiten de gemeente 
moeten worden aangetrokken; dat het aan
tal krotwoningen 40 bedraagt, welke, in
dien woningbouw op ruime schaal mogelijk 
was, voor directe onbewoonbaarverklaring 
in aanmerking zouden moeten komen en 
waartoe reeds in 194411945 door de Hoofd
ingenieur-Directeur van de Volkshuisves
ting werd geadviseerd; dat het aantal over
bevolkte eenkamerwoningen op ongeveer 50 
kan worden gesteld; dat op dit ogenblik 218 
aanvragen van woningzoekenden in behan
deling zijn, waarvan 86 van gezinnen, die 
een grotere woning behoeven dan hun te
genwoordige, 77 van jonggehuwden en per
sonen, die voornemens zijn te trouwen en 
de rest van gezinnen, die met anderen sa
menwonen of buiten de gemeente wonen en 
in de gemeente werken; dat uit het voren
staande de conclusie gerechtvaardigd is, 
dat h et a antal in de gemeente nog te bou
wen woningen van zodanige omvang is, dat 
zelfs met de aankoop van het onderhavige 
terrein te Bareveld in genen dele zal zijn 
voorzien in de toekomstige behoefte aan 
bouwterrein; dat de verschillende indus
trieën zodanig over de gemeente zijn ver
spreid en verdeeld, dat het van weinig be
lang moet worden geacht op welke plaats 
in de gemeente de nieuwe woningen worden 
gebouwd; dat de prijs van de te Bareveld 
aan te kopen grond in v erband met aard en 
ligging aannemelijk is te achten en deze 
bereids door het Prijzenbureau Onroerende 
Zaken te Zuidbroek is goedgekeurd; dat de 
opmerking van Ged. Staten inzake beper
king van investeringen gevoegelijk achter
wege had kunnen blijven, aangezien in dit 
speciale geval de investering van de ene 
gemeente (Groningen) door de andere 
(Wildervank) wordt overgenomen; dat de 
tegenwoordige pachter bereid is de gronden, 
zolang en voorzover daarop niet gebouwd 
wordt, op ongeveer gelijke voorwaarden als 
met de gemeente Groningen is overeenge
komen, van de gemeente Wildervank te 
huren; dat er overigens van hogerhand 
meermalen aandrang op de gemeentebestu
ren is uitgeoefend om toch vooral zorg te 
dragen, dat steeds over voldoende bouwter
rein kan worden beschikt en er op gewezen 
is, dat het niet mag voorkomen, dat de 
woningbouw stagnatie ondervindt, doordat 

geen bouwrijpe grond ter beschikking staat 
(circulaire Ged. Staten van Overijssel van 
11 Februari 1947, No. 1288, 4e Afdeling, en 
persbericht van de afdeling Voorlichting 
van h et Ministerie van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting van 20 Mei 1947); 

0. dat de taak van Ged. Staten zich ten 
deze er toe bepaalt er tegen te waken, dat 
grondaankoop plaats vindt, welke k enn elijk 
strijdig is met een juist financieel beleid of 
om andere dringende redenen ontoelaatbaar 
moet worden geacht; 

dat het een noch het ander hler het ge
val is; 

dat weliswaar 1n het algemeen m et Ged. 
Staten moet worden geoordeeld, dat de 
tegenwoordige omstandigheden het nood
zakelijk maken de investeringen tot het 
uiterste te beperken, doch dat naar Ons 
oordeel niet is gebleken, dat deze aankoop, 
welke het gemeentebestuur met h et oog op 
de verwezenlijking van de woningbouw
plannen wenselijk acht, onverantwoord zou 
zijn; 

dat de door Ged.. Staten opgeworpen 
vraag, of er ter plaatse thans reeds behoefte 
bestaat aan woningbouw op een schaal, als 
waarin de ontworpen bebouwing voorziet, 
buiten beschouwing kan blijven, daar ook, 
al zou dit nog niet ze zijn, een goed beleid 
zeer wel kan meebrengen, -dat toch reeds 
bouwgrond wordt aangekocht; 

dat op grond van het voorgaande en mede 
gelet op de ernstige woningnood te Wilder
vank en op de omstandigheid, dat het hier 
aankoop betreft van gronden, die aan een 
andere gemeente toebehoren, moet worden 
geoordeeld, dat h et raadsbesluit t en on
rechte niet is goedgekeurd; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit alsnog goedkeuring te verlenen aan 
het bovenvermelde besluit van de raad der 
gemeente Wildervank van 8 December 1947 
tot aankoop van bouwgronden. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

5 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armen wet art. 39) . 

Geen gemeente kan als woonplaats 
voor de toepassing van art. 39 worden 
aangewezen, nu de band m et de ge
m eente, waar de patiënt in het be
volkingsregister stond ingeschreven. 
slechts hierin h eeft bestaan, dat het 
kantoor van de r ederij, waarbij hij in 
dienst was als schipper, en aan het 
adres waarvan hij stond ingeschreven, 
in die gemeente is gevestigd en hij in 
1947 in het geheel vijf maal van de 
haven dier gem eente h eeft gebruik ge
maakt, zonder dat voor zijn schip een 
vaste ligplaats was aangewezen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon-
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plaats van de armlastige krankzinnige A. 
H. Brands; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 October 1948, No. 1114}1; , 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 28 October 1948, 
No. 9037, Afdeling Maatschappelfjke Zorg I 
(Bureau Algemene en Juridische Zaken) ; 

0. dat A. H. Brands, geboren 11 April 
1903 te Rotterdam, wonende met zijn gezin 
aan boord van h et motoschip Tamina, op 6 
Januari 1948 op verzoek van zijn echtge
note en krachtens rechterlijke machtiging 
van die datum in de Psychiatrische Inrich
ting "St. Bavo" te Noordwijkerhout opge
nomen werd; 

dat burgemeester en wethouders der ge
meente Rotterdam schrijven, dat Brands, 
hoewel hij sinds 8 Juli 1947 in het bevol
kingsregister van die gemeente staat inge
schreven, toch niet geacht kan worden in 
die gemeente woonplaats te hebben, daa r 
het vaartuig, aan boord waarvan Brands 
woont, in h et jaar 1947 slechts vijfmaal van 
de Rotterdamse haven heeft gebruik ge
maakt, terwij l daarvoor geen vaste ligplaats 
is gereserveerd ; dat aan het adres, waar 
A. H. Brands in het bevolkingsregister werd 
ingeschreven, Rivierstraat no. 9, gevestigd 
is het kantoor van de Nederlands-Zwitserse 
Rederij, bij welke rederij Brands als schip
per in dienst was; dat aangenomen mag 
worden, dat de keuze van dit waladres is 
gedaan met het oog op de daaraan verbon
den faciliteiten; 

0 . dat de band tussen de gemeente Rot
terdam en de patiënt slechts hierin heeft 
bestaan, dat h et kantoor van de rederij, 
waarbij hij in dienst was als schipper, in 
Rotterdam is gevestigd en dat hij in 1947 
in het geh eel vijf maal van een Rotterdamse 
haven gebruik heeft gemaakt, zonder dat 
voor zijn schip een vaste ligplaats was aan
gewezen; 

dat in verband hiermede de gemeente 
Rotterdam niet a ls de woonplaats van de 
patiënt kpn worden beschouwd, toen op 6 
Januari 1948 de rechterlijke machtiging om 
de patiënt in een krankzinnigengesticht te 
plaatsen werd aangevraagd; 
' Gezien de Armenwet; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
te verklaren, dat geen gemeente kan wor

den aangewezen als de woonplaats van de 
armlastige krankzinnige A. H. Brands, voor 
de toepassing van art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

5 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 4). 

Duidelijk is k enbaar gemaakt, dat h et 
onderhavig weggedeelte slechts t er bede 
voor een ieder toegankelijk is, en bo
vendien is reeds 34 jaar geleden door 
de rechtsvoorgang·er van de eigenares 
de weg met een tolboom afgesloten. 

Derhalve is hier aanwezig een geval, 
als bedoeld in het 2e Jid. 

Aan het feit, dat de weg (een andere 
als in h et vorig geval) van oude tijden 
af, en zeker ook gedurende 30 achter
eenvolgende jaren nà het tijdstip van 
30 jaren vóór het inwerkingtreden der 
Wegenwet voor een ieder toegankelijk 
is geweest, doet niet af, dat de rechts
voorganger van appellant omstreeks 
1932 op onderscheidene wijzen het ver
keer over de weg h eeft bemoeilijkt, 
daar h et publiek ondanks deze belem
meringen van de weg gedurende voor
meld tijdvak steeds heeft gebruik ge
maakt. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingesteld 

door I. Mejuffrouw J . A. Prins te Baarn, 
II. C. van 't Klaphek te Nijkerk en III. J. 
van den Brink te Nijkerk, tegen het besluit 
van Ged. Staten van de provincie Gelder
land dd. 4 Februari 1947, No. 348, tot vast
stelling van de wegenlegger der gemeente 
Nijkerk; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen van 
2 Mei 1948, No. 401 en 25 Augustus 1948 No. 
40l.;t217; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat a.i. van 29 October 
1948, o. 722, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat de burgemeester van de gemeente 
Nijkerk_ -;vaarnemende de taak van burge
meester en wethouders dier gemeente, bij 
zijn besluit van 27 Januari 1944 heeft opge
maakt een ontwerp-legger van de wegen 
van genoemde gemeente; 

dat Ged. Staten van Gelderland bij hun 
besluit van 4 Februari 1947, No. 348, deze 
wegenlegger gewijzigd hebben vastgesteld, 
hierbij overwegende, dat tegen h et ontwerp 
der voorgenomen wijzigingen gedurende de 
daarvoor aangegeven tijd geen bezwaar
schriften zijn ingediend en evenmin t er zit
ting, op 29 Januari 1947 ter provinciale grif
fie gehouden, bezwaren zijn ingebracht; <lat 
de bij hun college ingediende adressen he
treffen een weg, waaromtrent geen wijzi
ging was voorgenomen; 

dat tegen dit besluit in beroep zijn geko
men Mejuffrouw J. A. Prins, C. van 't Klap
hek en J. van den Brink; 

dat Mejuffrouw J . A. Prins in hoofdzaak 
aanvoert, dat de Beulekampersteeg, welke 
onder no. 21 op de legg"r is gebracht, niet 
is een openbare ,veg in de zin van de We
genwet, doch een eigen weg,' en zulks al
thans h et geval is t en aal).zien van het 
gedeelte van de steeg, hetwelk haar in 
eigendom toebehoort, zijnde het gedeelte 
van de Barneveldseweg af tot zover als het 
aan haar toebehorende ter p laatse gelegen 
onroerend goed, bekend als de boerenplaats 
Beulekamp, naar het oosten strekt; dat de 
Beulekampersteeg bij het inwerkingtreden 
van de Wegenwet niet gedurende 30 ach
tereenvolgende jaren tot aan het tijdstip 
van die inwerkingtreding voor een ieder 
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toegankelijk was geweest, terwijl meer dan 
een jaar vóór dat tijdstip ter plaatse borden 
waren aangebracht met het opschrift 
"Eigen Weg"; dat bovendien in deze weg 
altijd een haar toebehorende tol aanwezig 
is geweest, welke tol ook nog voorkomt op 
de Wegenlegger 1938; dat omstreeks 1933 
door de kantonrechter te Harderwijk een 
stroper is veroordeeld bij een vonnis, waarin 
is aangenomen, dat, voor wat het hierboven 
bedoelde gedeelte aangaat, de Beulekam
persteeg eigendom is van haar, appellante, 
en dat deze eigendom door duidelijk zicht
bare borden met "Eigen Weg" was aange
geven; dat in de bezettingstijd, tengevolge 
van de brandstoffennood, zowel de palen 
met h et opschrift "Eigen Weg", a ls de tol
boom, door onbekenden zijn verwijderd en 
deze, zolang de brandstoffennood nog zal 
aanhouden, niet kunnen worden herplaatst; 
dat zij, appellante, echter steeds duidelijk 
heeft kenbaar gemaakt, dat de steeg als 
eigen weg is te beschouwen, en slechts ter 
bede voor een ieder toegankelijk is; 

dat C. van 't Klaphek in verband met 
dezelfde weg No. 21 van deze legger aan
voert, dat deze weg altijd een particuliere 
weg is geweest en nooit openbaar is ge
weest; dat de in de wet vereiste bordjes 
van "Eigen Weg" op de in de wet daarvoor 
gestelde tijd zijn geplaatst; 

dat J. van den Brink met betrekking tot 
de weg, welke onder No. 31 op de legger is 
gebracht, aanvoert, dat bij de aankoop en 
e igendomsoverdracht noch door Ged. Sta
ten, noch door het gemeentebestuur te Nij
kerk enig bezwaar is gemaakt; dat door 
Ged. Staten bij hun beschikking van 19 
December 1921, onder no. 134, aan H. van 
den Burgt en op 24 December 1935 onder 
no. 13 2 aan hem, appellant, zelfs vrijdom 
van ontginning is verleend, in verband met 
de ontginning dezer gronden; dat vóór het 
plaatsen van dit perceel grond op de wegen
legger ingaande Maart 1947, vanwege het 
gemeentel'estuur van ijkerk, zeer onrecht
vaardige handelingen hebben plaats gehad, 
die hem buiten de schade aan vernieling en 
opbrengst der producten ruim f 500 hebben 
gekost; dat in 1943 onder toezicht en op 
last van de burgemeester, de afrastering 
afgebroken is en h et perceel als openbare 
weg is vrij gegeven, terwijl hiervoor geen 
recht bestond, daar dit perceel thans in
gaande Maart 1947 pas op de legger is ge
plaatst; dat bij deze gelegenheid de burge
meester h em heeft bedreigd, dat, indien hij 
de afrastering weer herstelde, hij hem aan 
<Je Duitsers zou overleveren; dat na dit 
voorval meermalen, in opdracht van ge
noemde burgemeester, door gemeentearbei
ders onder politietoezicht handelingen zijn 
verricht, onder andere het graven van 
greppels, wegnemen van de borden, m et op
schrift "verboden toegang", en het omspit
ten van het bewuste perceel, zonder dat 
hiervoor ·enig recht bestond; dat zelfs h et 
p ubliek door de opperwachtmeester der 
Koninklijke Marechaussee Van der Krol te 
Nijkerk aangespoord werd, dit perceel a ls 

openbare weg te beschouwen en a lle hinder
nissen af te breken; dat hij tweemaal ge
verbaliseerd is volgens ontvangen dagvaar
dingen dd. 16 October 1945 en 2 April 1947, 
wegens het versperren van een openbare 
weg, waarbij hij eenmaal schuldig is ver
klaard, doch zonder toepassing van straf en 
de tweede maal is vrijgesprol<en, waarbij 
h em mondeling is medegedeeld, dat thans 
gebleken was, dat het bewuste perceel in 't 
geheel geen openbare weg was en hij dit 
kon bewerken naar eigen goedvinden ; 

0. ten aanzien van de beroepen, ingesteld 
door Mejuffrouw J . A.. Prins en C. van 't 
Klaphek, dat uit de overgelegde ambtsbe
richten is gebleken, dat aan het begin- en 
eindpunt van het tussen de w egen Nos. 1 4 
en 18 gelegen gedeelte van weg no. 21, ge
durende een tijdvak van tenminste een jaar 
vóór het inwerkingtreden van de Wegen
wet duidelijk is kenbaar gemaakt, dat dit 
weggedeelte slechts ter bede voor een ieder 
toegankelijk is en dat bovendien reeds 34 
jaar geleden de weg door de rechtsvoorgan
ger van Mejuffrouw "Prins is afgesloten met 
een tolboom ; 

dat er in dit geval derhalve sprake is van 
een uitzondering, a ls bedoeld in het 2e lid 
van art. 4 der Wegenwet, waardoor de 
openbaarheid niet op grond van het bepaal
de onder I en E van het le lid van dat arti
kel kan worden aangenomen, terwijl even
min is komen vast te staan, dat de recht
hebbenden aan dit weggedeelte de bestem
ming van openbare weg hebben gegeven en 
uit de aanwezigheid van een tolboom ge
rende lange tijd vóór de inwerkingtreding 
van de Wegenwet veeleer het tegendeel 
volgt; 

dat deze beroepen derhalve gegrond zijn; 
Ó. met betrekking tot het beroep, inge

steld door J . van den Brink: dat op grond 
van de overgelegde stukken en het ter 
plaatse ingestelde onderzoek moet worden 
aangenomen, dat de Drostenweg, welke de 
kortste verbinding vormt tussen Veenhui
zerveld en Voorthuizen, van oude tijden af, 
en zeker ook gedurende dertig achtereen
volgende jaren nà het tijdstip van dertig 
Jaren vóór het inwerkingtreden van de 
Wegenwet, voor een ieder toegankelijk is 
geweest; 

dat dit dus ook geldt voor het gedeelte 
van deze weg, waarop het beroep betrek
king heeft, en hieraan niet afdoet, dat de 
rechtsvoorganger van de appellant in of 
omstreeks 1932 op onderscheidene wijze het 
ver.keer over dit weggedeelte heeft bemoei
lijkt, daar is komen vast te staan, dat het 
publiek ondanks deze belemmeringen ook 
van dit wegstuk gedurende voormeld tijd
vak steeds heeft gebruik gemaakt; 

dat derhalve op grond van het bepaalde 
in art. 4, eerste lid, onder I, der Wegenwet 
moet worden geoordeeld, dat dit wegge
deelte, kadastraal bekend gemeente Nijkerk, 
sectie E No. 1038, openbaar is, en mitsdien 
terecht op de weglegger is geplaatst, zodat 
het besluit te dezen aanzien moet worden 
gehandhaafd; 
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Gezien de Wegenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
1 °. het beroep van J. van den Brink on

gegrond t e verklaren; 
2°. met w ijziging van h et bestreden be

sluit van Ged. Staten van Gelderland t e 
bepalen, dat de door hen vastgestelde we
genlegger in die zin behoort te worden ge
wijzigd, dat de omschrijvingen in de kolom- · 
men I tot en met XI m et betrekking tot de 
weg no. 21 komen te luiden a ls is aangege
ven in het aan dit besluit gehechte uittrek 
sel van die wegenlegger. 

Onze Minister van Verkeer en Water
staat is belast enz. 

(A.B.) 

5 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Arme nwet art. 39). 

H et die nstve rband tussen de inwo
n ende dienstbode en haar werkgeefster 
was niet beëindigd toen de rechterlijke 
machtig ing werd aangevraagd, nu pa
tiente in overleg· met haar werkgeef
ster elders, waar zij in overspannen 
t oestand was aangek omen, verblijf 
h eeft gehouden en de werkgeefster aan 
een gedane opzP.gging der betrekking 
in verband m et di f- toestand geen be
t eken is heeft gehecht, doch is doorge
gaan met het bet'.:l.len van Joon en kost
geld, terwijl bovendien nog een jaar la
ter ten haren huiz•.l enkele k!Mingstuk
ken van de patieute aanwezig waren. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige Me 
juffrouw A. van Oord- van der Vlies; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 October 1948, No. 1113,'I ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 28 October 1948, 
No. 9039, Afdeling Maatschappelijke Zorg 
Bureau Algemene en Juridische Zaken ; 

0. dat Arendje van Oord- van der Vlies, 
geboren 25 Maart 1916, als inwonende 
dienstbode werkzaam was bij Mevrouw Te
kenbroek te 's-Gra venhage ; dat zij, na een 
week voor rust in Noordwijk te zijn ge
weest, omstreelrn 1 September 1946 bij haar 
zwager te Zoetermeer aankwam, in wiens 
huis zij w erd opgenomen; dat op 4 Novem
ber 1946 de rechterlijke machtiging is aan
gevraagd tot plaatsing van deze patiente in 
het krankzinnigengesticht "Vogelenzang" 
te Bennebroek; 

dat over de kosten van overbrenging naar 
en verpleging in dit gesticht geschil is ont
staan; 

dat burgemeester en wethouders van 
Zoetermeer aanvoeren, dat n aar hun oor
deel de kosten van verpleging van genoem 
de patiente t en laste van de gemeent e 
's-Gravenhage komen; dat zij immers in 
deze gemeente woonachtig was; dat haar 
verblijf in Zoetermeer in overleg met haar 
werkgeefster was geregeld; dat zij volgens 

verklaring van haar zwager reeds bij haar 
aankomst in Zoetermeer in totaal overspan
n en toestand verkeerde en niet in staat was. 
haar wil te verklaren; dat haar w erkgeef
ster h eeft'"\!'erklaard, 'dat zij de schriftelijke 
opzegging, door patiente op 17 October 194& 
g~daan, niet serieus heeft opgevat; dat 
ptiente op evengenoemd tijdstip niet meer 
toerekenbaar was; 

dat burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage aanvoeren, dat meerge
noemde patiente ten tijde van de opneming
in de inrichting geen woonplaats meer had 
t e 's-Gravenhage, omdat zij na opzegging
van haar betrekking in hun gemeente niet 
meer is teruggekeerd; 

0. dat op grond van de stukken als vast
staande moet worden aangenomen, dat de 
patiente A. van Oord van der Vlies, in over
leg met haar t e 's-Gravenhage wonende 
werkgeefster, te Zoetermeer, waar zij in. 
overspannen toestand was aan gekomen, 
verblijf heeft gehouden, en dat deze werk
geefster aan de door de patiente op 17 Oct. 
1946 gedane opzegging van haar betrek
king in verband met de overspannen toe
stand, waarin deze toen verkeerde, geen. 
betekenis heeft geh echt, doch tot aan ue 
opneming in het gesticht "Vogelenzang" is. 
doorgegaan met het betalen van loon- en. 
kostgeld, t erwijl bovendien is gebleken, dat 
nog in September 1947 ten huize van de 
werkgeefster enkele stuks onder- en boven
kleding van de patiente aanwezig waren; 

dat onder deze omstandigheden moet 
worden geoordeeld, dat het dienstverband 
tussen de patiente en haar werkgeefstei•· 
niet was beëindigd, toen op 4 November 
1946 de rechterlijke machtiging, bedoeld in 
art. 39, eerste lid der Armenwet, werd aan. 
gevraagd; 

dat mitsdien op dit tijdstip de patie•nte 
i1tge,•o!ge art. 79 B. W. woonplaats had ten. 
huize van de werkgeefster, dus te 's-Gra
venhage; 

Gezien d e Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente 's-Gravenhage als de woon

plaat,; van de armlastige krankzinnige A. 
van Oord van der Vlies, voor de toepassing 
va n art. 39 der Armenwet, aan te wijzen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

5 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armen wet a rt. 39). 

Patiente h eeft, toen zij t e 0. in een 
gesticht haa r intrek nam om daar 
werkzaamheden te verrichten en m et 
de bedoeling later een cursus als leer
lingverpleegster te gaan volgen, in 0. 
haar woonplaa ts gevestigd. Daaraan 
doet niet af, dat zij nog in h et bevol 
kingsregister van 0. was ingeschreven, 
en evenmin, dat voor haar geen vesti
g ingsvergunning was afgegeven. Door 
h et onvrijwillig verblijf eerst in een 
huis van bewaring en vervolgens in een 
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psychiatrische inrichting is de band 
met 0. niet verbroken, zodat deze ge
m eente, toen krachtens art. 18 der wet 
van 27 April 1884 S. 96 h et rechterlijk 
bevel tot opneming in een gesticht, dat 
ten aanzien van de toepassing van art. 
39 lid 1 der Armenwet m et de daar be
doelde r echterlijke machtiging is gelijk 
te stellen, werd gegeven, als woon
plaats in de zin van art. 39 is aan te 
merken. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de · woon

plaats van de armlastige krankzinnige 
Laura G. J . Moerel; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 October 1948, o. 1117/1; 

Op de voordracht van Onze Minister VLil 

Binnenlandse Zaken van 28 October 1948, 
No. 9036, Afdeling Maatschappelijke Zorg 
(Bureau Algemene en Juridische Zaken); 

0. dat Laura G. J. Moere], geboren 21 
Augustus 1922, na uit Vlissingen te zijn 
gekomen, van 23 Januari 1947 tot 5 Juni 
daaraanvolgende te Oostburg verblijf hield 
en aldaar werkzaam was in het Sint An
toniusgesticht; dat zij op 6 Juni 1947 naar 
het huis van bewaring te Middelburg werd 
overgebracht en vandaar op bevel van de 
Arr. -Rechtbank te Middelburg op 11 Juni 
1947 naar de Rijks Psychiatrische Inrich
ting te Eindhoven; dat de patiënte bij von
nis van genoemde rechtbank van 19 Januari 
1948 ontoerekeningsvatbaar werd ver
klaard, met last tot plaatsing in een krank
-Linnigengesticht voor een proeftijd van ten 
hoogste één jaar; 

dat met betrekking tot de woonplaats van 
deze armlastige krankzinnige geschil is 
ontstaan tussen de gemeenten Oostburg en 
Vlissingen ; 

dat Ged. Staten van Zeeland er niet in 
geslaagd zijn het geschil in der minne bij 
te legger.; 

dat burgemeester en wethouders van 
Oostburg aanvoeren, dat het verblijf van 
Laura G .. J. Moere] in Oostburg hun tot 6 
Juni 194 7 onbekend was; dat zij niet in het 
bevolkingsregister was ingeschreven; dat 
de ingevolge het besluit van de Secretaris 
Generaal van het Departem ent van Bin
nenlandse Zaken van 15 October 1942 ver
eiste vergunning niet was afgegeven; dat 
het verblijf van tijdelijke aard was, daar 
genoemde patiënte slechts op proef werk
zaam was en over de vaste aanneming nog 
niet was beslist; dat ernstig betwijfeld moet 
worden, of de patiënte niet reeds krank
zinnig was, toen zij in Oostburg aankwam, 
daar zij tot voor kort nog als patiënte in 
een zenuwinrichting opgenomen .was ge
weest; dat zij op grond van het voorgaande 
niet bereid zijn de verplegingskosten voor 
rekening van de gemeente te nemen; 

dat burgemeester en wethouders van 
Vlissingen evenmin bereid zijµ de kosten 
ten laste van hun gemeente t e brengen, en 
aanvoeren, dat het standpunt van burge-

meester en wethouders van Oostburg on-

1 
juist is, omdat de patiënte ingevolge art. 79 

· B. W. seder.t 23 J anuari 1947 te Oostburg 
woonplaats had; dat hieraan niet afdoet, 
dat zij nog in het bevolkingsregister te 
Vlissingen was ingeschreven en evenmin, 
dat de door burgemeester en wethouders 
van Oostburg bedoelde vergunning niet was 
afgegeven; dat he t verblijf te Oostburg niet 
als tijdelijk is te beschouwen, daar het in 
de bedoeling lag in September 1947 als leer
lingverpleegster een cursus te beginnen; 
dat door het verblijf van de patiënte in h et 
huis van bewaring en de Rijks -Psychiatri
sche Inrichting te Eindhoven de band met 
de gemeente Oostburg niet werd verbroken; 

0. dat de armlastige krankzinnige L. G. 
J. Moere!, toen zij op 23 Januari 1947 t e 
Oostburg in het St. Antoniusgesticht haar 
intrek nam om aldaar werkzaamheden te 
verrichten en m et de bedoeling om in Sep
tember 1947 een cursu s a ls leerlingverpleeg
ster te gaan volgen, in deze gemeente haar 
woonplaats heeft gevestigd; 

dat hieraan niet afdoet, dat de genoemde 
krankzinnige nog in het bevolkingsregister 
van Vlissingen was ingeschreven, en even
min dat voor haar niet de door burgemees
ter en wethouders van Oostburg bedoelde 
vergunning was afgegeven, daar deze beide 
omstandigheden voor de vraag, waar 
iemand woonplaats h eeft in de zin van het 
Burgerlijk Wetboek, niet ter zake dienende 
zijn; 

dat burgemeester en wethouders van 
Oostburg nog de vraag opwerpen, of de ge
noemdt\ krankzinnige op 23 J anuari 1947 
wel in staat was tot het vestigen van een 
hoofdverblijf, doch dat, nu het tegendeel 
door hen niet is aangetoond noch op andere 
wijze is gebleken, moet worden aangeno
,men, dat dit wel het geval was; 

dat door het onvrijwillig verblijf eerst in 
)let huis van bewaring te Middelburg en 
vervolgens in de psychiatrische inrichting 
te Eindhoven de band met de gemeente 
Oostburg niet is verbroken, zodat, toen op 
gronti van art. 18 der wet van 27 April 1884 
(Staatsblad No. 96) het rechterlijk bevel, 
om haar in een gesticht op te nemen, werd 
gegeven - welk bevel ten aanzien van de 
toepassing van art. 39, lid 1 der Armenwet 
met d.; rechterlijke machtiging als d<1Arbe
doeld op een lijn is te stellen - , Mejuffrouw 
Moere! nog woonplaats had te Oostburg; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de gemeente Oostburg aan te wijzen als 

de woonplaats van de armlastige krankzin
nige L . G. J. Moere! voor.de toepassing van 
art. 39 der Armenwet. 

Onze Minister van Binnenlandse Zahen 
is belast enz. 

(A.B.) 
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8 Nove1nber. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Patiënte is met medeneming van 
haar bezittingen uit A., waar zij, na uit 
Indonesië te zijn gerepatrieerd, in een 
pension verblijf hield, vertrokken naar 
G., nadat zij haar kamerhuur tot het 
eind der lopende maand -·had voldaan; 
de band met A. was daardoor verbro
ken. Ook G. kan niet als woonplaats in 
de zin van art. 39 in aanmerking ko
men, daar uit de omstandigheid, · dat 
patiënte na haar vertrek uit A. tot 
haar opneming, tien dagen later, in 
het gemeenteziekenhuis te G. op . wier 
adressen zonder enige tegenprestatie 
harerzijds tijdelijk is gehuisvest, niet 
het voornemen om te G. haar hoofdver
blijf te vestigen kan worden afgeleid. 

Wij JULIANA, enz. ; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige So
phia E. W. Donkersloot, geboren 20 Decem
ber 1874 te Soerbaja, wed. van E . Utrecht; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 October 1948, No. 422; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 30 October 1948, 
No. 9035, Afdeling Maatschappelijke Zorg 
I, Bureau Algemene en Juridische Zaken; 

0. dat Sophia E. W. Donkersloot in No
vember .1946 uit Indonesië repatrieerde en 
haar intrek nam in het pension van "Huize 
Marina" Leidsekade 93 te Amsterdam, al
waar zij in het bevolkingsregister werd op
genomen; dat zij op 20 Mei 1947 uit het 
evenvermelde pension is vertrokken en haar 
intrek hee.ft genomen achtereenvolgens bij 
verschillende gezinnen te 's-Gravenhage; 
dat zij van 30 Mei tot 5 Juli 1947 werd ver
pleegd in het Gemeenteziekenhuis aan de 
Zuidwal te 's-Gravenhage en vandaar op 5 
Juli 1947. werd opgenomen in de "Ramaer
Kliniek" te 's-Gravenhage, voor welke op
neming op evenvermelde datum een des. 
kundige-verklaring, als bedoeld in art. 39, 
vierde lid, der Armenwet, werd afgegeven; 

dat burgemeester en wethouders van 
Amsterdam niet bereid zijn de kosten van 
vervoer en verpleging voor rekening hun
ner gemeente te nemen, aanvoerende, dat 
de patiënte op 20 Mei 1947 haar pension in 
de gemeente Amsterdam heeft verlaten en 
geen goederen heeft achtergelaten; dat 
haar kamrhuur is voldaan tot en met 31 
J\1:ei 1947, zodat er na deze datum tussen de 
patiënte en de gemeente Amsterdam geen 
band meer bestond; 

dat burgemeester en wethouders van 
's-Gravenhage evenmin bereid zijn de be
doelde kosten voor rekening van hun ge
meente te nemen, aanvoerende, dat volgens 
door hen verkregen inlichtingen de patiënte 
in 's-Gravenhage logeerde, toen zij in het 
Gemeenteziekenhuis en nadien in de "Ra
maer-Kliniek" moest worden opgenomen;. 
dat de patiënte niet voornemens was zich in 
's-Gravenhage te vestigen, doch integendeel 

L. 1948 

van plan was om, zodra de omstandigheden 
zulks zouden toelaten, naar Indonesii:j terug 
te keren; dat door haar in het tijdvak van 
20 Mei tot 5 Juli 1947 dan ook .niet baar ver
huiskaart naar de gem~ente 's -Gravenhage 
is aangevraagd; dat burgemeester en wet
houders, aannemende, dat-de band met de 
gemeente Amsterdam verbroken is en mede 
·gelet op het voornemen van de patiënte om 
naar Indonesië terug te keren, van mening 
zijn, dat een woonpalats in de zin van het 
Burgerlijk Wetboek, zoals bedoeld in art. 39 
van de Armenwet, ten tijde van de .opne
mir1g van de patiënte niet aan te wijzen is, 
z0dat de kosten ten laste van het Rijk be
horen te komen; 

0. dat uit de stukken is gebleken, dat de 
patiënte op 20 Mei 1947 met medeneming 
van haar bezittingen uit de gemeente Am 
sterdam, alwaar zij, na uit Indonsië te zijn 
gerepatrieerd, in een pension verblijf hield, 
is vertrokken naar de gemeente '.s-Graven
hage, nadat zij haar kamerhuur tot en met 
31 Mei 1947 had voldaan; 

dat de band, die haar aan de gemeente 
Amsterdam bond, dientengevolge na 31 Mei 
1947 was verbroken, zodat deze gemeente op 
het tijdstip, waarop de deskundige-verkla
ring, als bedoeld in art. 39, vierde lid, der 
Armenwet werd afgegeven, niet als de 
woonplaats van de patiënte in de zin van 
het Burgerlijk Wetboek kan worden aan
gewezen; 

dat als zodanig evenmin de gemeente 
's-Gravenhage in aanmerking kan komen, 
aangezien, al zou met de Inspecteur van het 
Staatstoezicht op krankzinnigen moeten 
worden aangenomen, dat de patiënte bij 
haar komst in deze gemeente in Mei ·1947 
tot het vestigen van een hoofdverblijf gees
telijk in staat te achten was, uit de omstan
digheid, dat zij tussen 20 Mei 1947 en 30 Mei 
1947, toen zij in ·het Gemeenteziekenhuis 
werd opgenomen, -op vier adressen zonder 
enige tegenprestatie harerzijds -. tijdelijk is 
gehuisvest, niet het voornemen om aldaar 
baar hoofdverblijf te vestigen kan worden 
afgeleid ; · ' · 

dat mitsdien geen gemeente a ls ·de woon
plaats van de patïënte kan wordèn ·aange
wezen; 

Gezien de Armenwet; · · · · ·, · ·· 
Hebben goedgevonden én versta,an: 
te beslissen, dat geen gemeente kàn wor

den aangewézen a ls de 'wóoripiaáts "van de 
armlastige· krankzïnnige Sophili'E. W . Don
kèrsloot, voor de tóepassifig vtlti' ah•: 39 der 
Arrh.enwet. · ' _ .... ,. !'J-. \' ' • · 

- Onze Minister van' Binnè'rl'rän):l.se•· zaken 
is beläst e·nz~ ' .. 1· ' :. .• ,, . ~·-~t..' -P. ;, .. , 

> 1.- ,·, ;.f'}"'}\l' j4'>'i 

1; ;_i~_4.•:~.) 
. frf u-9 1 .. 

. (l 
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9 Nove1nber. ARREST van den Hogen 
Raad. (Sv. artt. 261, 425; Vestigings
wet Kleinbedr. 1937 art. 1; Vestigings
besluit Meubileeringsbedr. 1944 art. 1). 

Het eerste middel, klagende dat de 
feitelijke omschrijving na " immers" in 
de telastelegging niet alle elementen 
van h et strafbare feit omvat, faalt, om
dat h et <'linsdeel der dagvaarding aan
vangende met h et woord " immers" niet 
de feitelijke omschrijving inhoudt van 
het telastegelegde feit, hetwelk in de 
daaraan voorafgaande zinsdelen is om
schreven, doch alleen na de woorden 
"alstoen · aldaar" nader aanduidt, wat 
de steller der dagvaarding h eeft willen 
uitdrukken met de te voren gebezigde 
woorden "heeft gevestigd". 

De woorden van het bestreden appèl
vonnis "gelet op het onderzoek ter te
r echtzitting" sluiten niet uit, dat mede 
is beraadslaagd n.a.v. het verhandelde 
ter terechtzitting in eerste instantie. 

Het stond de Rechtbank vrij , oorde
lende "dat in de weergave van den in
houd der inleidende dagvaarding in het 
vonnis van den Kantonrechter enige 
misstellingen zijn geslopen", deze ken
nelijke misstellingen te verbeteren, zon
der het beroepen vonnis te vernietigen. 

Wanneer een fabrikant in een locali
teit voor h et publiek een uitstalling 
houdt van de monsters van door hem 
v erhandelde meubelen, waarbij aan ge
gadigden de gelegenheid wordt gebo
den ter p laatse bestellingen te doen, 
dan is een inrichting als bedoeld in art. 
1 Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 aan
wezig. Zulk een inrichting moet geacht 
worden gevestigd te zijn, zodra de uit
oefening van het bedrijf daarin is aan
gevangen. Het betoog, dat het woord 
"vestigen" een zekere duurzaamheid 
impliceert, is moeilijk verenigbaar m et 
de strekking van deze wet (mede: voor
koming van ongebreidelde concurrentie 
in het kleinbedrijf) en stuit bovendien 
af op de betekenis van dit woord 
in deze wet. Het element der 
duurzaamheid is door de omschrijving 
in art. 1 , derde lid, der wet geheel uit 
h et begrip "vestigen" geëlimineerd. 

Verwijzing naar de parlementaire ge-· 
schiedenis, blijkens w e lke de wetgever 
de Vestigingswet ook toepasselijk acht
te op marktkooplieden en venters. 

Het door r equirants verkoper opn e
men van bestellingen, welke te Rot
terdam door req. werden uitgevoerd, is 
een wijze van handelen, die oplevert 
het verkopen door requirant in den zin 
van art. 1 van het Vestigingsbesluit 
Meubileringsbedrijven 1944. 

De overwegingen van den Kanton
rechter houden voldoende weerlegging 
in van h et verweer van req., dat hier 
geen sprake zou zijn van "vestigen". 

Op het beroep van J. de B., meubelfabri 
kant, te Rotterdam, requirant van cassatie 

tegen een vonnis van de Arr. -Rechtbank te 
Haarlem van 4 December 1947 houdende 
bevestiging van een vonnis van den Kan
tonrechter aldaar van 3 September 1947 
[N. J . 1948, no. 142, Red.], waarbij requi
rant ter zake van "e.en inrichting vestigen 
zonder dr, daartoe ingevolge de Vestigings
wet Klein bedrijf 1937 vereischte vergun 
ning", met aanhaling van de artt. 1 en H 
van genoemde wet, 1 en 2 Vestigingsbesluit 
Meubileeringsbedrijven 1944, 23 en 91 Sr., 
werd veroordeeld tot een geldboete van tien 
g ulden, bij gebr eke van betaling of verhaal 
t e vervangen door h echtenis voor den t ijd 
van zes dagen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Be.rekel; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgest eld bij schriftuur, 
luidende: 

I. ,,S., althans v. t . van de artt. 1 tot en 
met lla en 14 van de Vestigingswet Klein
bedrijf 1937, S. 619, 1 en 2 van het Vesti
gingsbesluit Meubileeringsbedrijven 1944, 
261, 350, 351, 352, 358 en 359, 396 t/m 398, 
404 t/m 424 en 425 Sv., doordien het ten
lastegelegde na het woord "immers" geen 
strafbaar feit bevat. 

Toelichting: Na "immers" volgt een fei
telijke omschrijving waarin niet is opge
nomen het begrip: inrichting, zoodat deze 
feitelijke omschrijving niet alle elementen 
omvat van het strafbare feit. Vgl. H. R. 19 
December 1927 W. 11773 N. J. 1928, 97, v. 
Dijck;'' 

II. ,,S., althans v. t. van d e sub I ver
m elde artikelen doordien: 

a. de beraadslaging kennelijk uitsluitend 
heeft plaats gevonden naar aanleiding van 
het onderzoek ter terechtzitting in tweeden 
aanleg; 

b. de Rechtbank niet kon volstaan met 
gave bevestiging nu de weergave van de 
tenlastelegging door den Kantonrechter in 
belangrijke mate afweek van de dagvaar
ding; 

Toelichting ad a: In het vonnis staat: 
,,Gelet op het onderzoek ter terechtzitting", 
hetgeen kennelijk de zitting in appèl is; 

Toelichting ad b: de bewijsconstructie 
van. den Kantonrechter ziet op een geam
puteerde tenlastelegging. Dit kan niet zon
der vernietiging van het beroepen vonnis 
door den hoogeren R echter worden h er 
steld;" 

III. ,,S., althans v. t. va n de sub I ver
' melde artikelen, doordien uit de bewijsmid

delen niet kan worden afgeleid: 
a. dat hier sprake was van vestigen in 

den zin van de Vestigingswet; 
b. dat hier sprake was van een inrich

ting in den zin dier wet; 
c. dat hier m eubelen zijn verkocht als 

bedoeld in art. 1 van het Vestigingsbesluit 
Meubileeringsbeè.cijven 1944, althans te dien 
aanzien niet is beraadslaagd en beslist op, 
grondslag der tenlastelegging;" 

IV. S., althans v . t. der sub 1 vermelde 
artikelen, doordien onvoldoende is weerlegd 
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het verweer van requirant dat hier noch 
van vestigen, noch van een inrichting in 
den zin der Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
sprake kan zijn; 

Gehoord den Adv.-Generaal Langemeijer 
namens den Proc. -Generaal, in zijne con
clusie, strekkende tot enz.; 

0. dat ten laste van requirant, met qua li
ficatie en strafoplegging als vermeld, over
eenkomstig de inleidende dagvaarding be
wezen is verklaard: ,,dat hij te Velsen in de 
maand Juni 1947, zonder de daartoe inge
volge de Vestigingswet Kleinbedrijf 1937 
vereiste vergunning een inrichting, mede 
bestemd voor de uitoefening van den klein
ha ndel in meubelen, welke uitoefening be
stond in het verkopen van meubelen aan 
h et publiek, voorzover die uitoefening be
treft, heeft gevestigd in de benedenzaal van 
het café "De Griffioen", Frans Naerebout
straat 9, immers alstoen aldaar de uitoefe
ning van genoemd bedrijf ten aanzien van 
h et publiel{ heeft doen aanvangen"; 

0. dat het eerste middel faalt, omdat het 
zinsdeel der dagvaarding aanvangende met 
het woord "immers" niet de feitelijke om
schrijving inhoudt van h et te laste gelegde 
feit, h etwelk in de daaraan voorafgaande 
middelen (lees: zinsdelen, Red.) is omschre
ven, doch alleen na de woorden alstoen a l
daar nader aanduidt, wat de steller der dag
vaarding heeft willen uitdrukken met de te 
voren gebezigde woorden "heeft gevestigd"; 

0. ten aanzien van het tweede middel, zo
als dit is toegelicht: 

dat het eerste onderdeel niet tot cassatie 
kan leiden, omdat het geen feitelijken 
grondslag kan vinden in de woorden van 
het bestreden vonnis "gelet op het onder
zoek ter terechtzitting", welke woorden 
immers niet uitsluiten, dat mede is beraad
slaagd naar aanleiding van het verhandelde 
ter terechtzitting in eerste instantie; 

dat het tweede onderdeel faalt, omdat het 
de rechtbank vrij stond, oordelende "dat in 
de weergave van den inhoud der inleidende 
dagvaarding in het vonnis van den Kanton
rechter enige misstellingen zijn geslopen", 
deze k ennelijke misstellingen te verbeteren, 
zonder het beroepen vonnis te vernietigen; 

0. ten aanzien van de onderdelen a en b 
van het derde middel: 

dat in het door de rechtbank bevestigde 
vonnis van d en Kantonrechter aangan.ncte 
het bewijs wordt overwogen: 

dat een op ambtseed opgemaakt proces
verbaal d.d. 10 Juni 1947 van J. B. en F. v. 
0., beiden onbezoldigd veldwachter der ge
meente Velsen, onder meer inhoudt: dat op 
7 Juni 1947 verbalisanten in de benedenzaal 
van het Café "De Griffioen", Frans Naere
boutstraat 9 te IJmuiden-Oost gemeente 
Velsen h ebben bevonden, dat aldaar een 
expositie van meubelen werd gehouden; dat 
in genoemde zaal verschil1ende ameuble 
menten en andere meubelstukken waren 
uitgestald ter bezichtiging door het publiek; 

dat dr, verdachte heeft verklaard: 
dat hij op tijd en plaats in de dagvaarding 

vermeld een expositie van meubelen heeft 

gehouden; dat deze expositie 10 dagen zou 
duren, van 5 tot en met 14 Juni 1947; dat in 
de expositiezaal een verkoper van hem aan
wezig was, die opdracht had eventuele be
stellingen or te nemen en aan hem - ver
dachte - dagelijks op te geven, waarna 
toezending der bestelde meubelen door hem 
- verdachte uit Rotterdam plaats vond; 
dat hij geen vergunning had van de Kamer 
van Koophandel en Fabrieken te Haarlem 
tot vestiging van een inrichting bestemd 
voor de uitoefening van den kleinhandel in 
meubelen t e Velsen; 

dat de Kantonrechter uit deze bewijsmid
delen kon afleiden, dat door requirant, in 
den zin van art. 1 van de Vestigingswet 
Kleinbedrijf, een inrichting gevestigd werd; 

dat toch, wanneer een fabrikant in een 
localiteit voor het publiek een uitstalling 
houdt van de monsters van door hem ver
ha ndelde m eubelen, waarbij aan gegadigden 
de gelegenheid geboden wordt ter plaatse 
bestellingen te doen, een inrichting aanwe
zig is als bedoeld in art. 1 van bovenbedoelde 
wet, terwijl zulk een inrichting geacht moet 
worden gevestigd te zijn, zodra de uitoefe
ning van h et bedrijf daarin is aangevan
gen; 

dat bij pleidooi uit de betekenis, welke 
het woord vestigen taalkundig en volgens 
spraakgebruik bezit, welke een zekere duur
zaamheid impliceert, is afgeleid, dat van 
vestigen geen sprake kan zijn ten aanzien 
van een tentoonstelling, well{e slechts tien 
dagen zou duren; 

dat dit betoog moeilijk verenigbaar is met 
de s'trekking van deze wet, welke mede be
oogt een ongebreidelde concurrentie in het 
kleinbedrijf te voorkomen en bovendien 
afstuit op de betekenis, waarin het woord 
vestigen in deze wet is gebezigd; 

dat immers art. 1, derde lid, bepaalt, dat 
onder vestigen moet worden verstaan: ,,het 
doen aanvangen van de uitoefening van het 
bedrijf ten aanzien van h et publiek", en het 
element der duurzaamheid, door deze om
schrijvingen geheel uit het begrip vestigen, 
zoals het voor deze wet geldt, is geëlimi
neerd; 

dat dan ook uit de parlementaire geschie
denis van art. 2 sub b blijkt. dat den wet
gever volstrekt niet alleen duurzame inrich
tingen voor ogen stonden, doch hij integen
deel de Vestigingswet eveneens toepasselijk 
achtte op marktkooplieden en venters, voor 
wie hij de mogelijkheid wilde openen bij a l
gemene maatregel van bestuur vrijgesteld 
te worden van de verplichting eén vergun
ning aan te vragen bij de Kamer van Koop
handel, binnen wier gebied zij hun bedrijf 
wilden uitoefenen; 

dat de beide eerste onderdelen van het 
middel dus falen; 

0. ten aanzien van onderdeel c van het 
derde middel: 

dat uit de bovenweergegeven bewijsmid
delen is af te leiden, dat op de tentoonstel
ling door requirants verkoper bestellingen 
werden opgenomen, welke te Rotterdam 
door requirant werden uitgevoerd en deze 
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wijze van ha ndelen oplevert verkopen door 
requirant in den zin van art. 1 van het Ves
tigingsbesluit Meubileeringsbedrijven 1944,' 
in welken zin h et woord verkopen k ennelijk 
in de dagvaarding is gebezigd ; 

dat ook dit onderdeel dus niet tot cassatie 
kan leiden; 

0. ten aanzien van het vierde middel : 
dat req1.1irant zich beklaagt over een on

voldoende weerlegging van zijn verweer, 
dat hier in den zin van de vestigingswet 
geen sprake ka n zijn 

a. van vestigen, 
b. van een inrichting ; 
0 . ten aanzien van de grief sub a: 
dat door den Kantonrechter in zijn door 

de Rechtbank bevestigd vonnis is over
wogen: 

dat krachtens art. 1 onder 3 van de Vesti 
gingswet Kleinbedrijf 1937 onder "vestigen" 
van een inrichting moet worden verstaan 
het doen aanvangen van de uitoef ening van 
het bedrijf ten aanzien van het publiek; 

dat deze bepaling niet onderscheidt tussen 
een kortstondige vestig ing, gelijk in casu 
waar deze slechts 10 dagen heeft geduurd 
en een meer duurzame en dat ook de strek
king van meergenoemde Wet, welke toch is 
de beteugeling van de ongebreidelde con
currentie, geenszins medebrengt, dat een 
dergelijk onderscheid moet worden ge
maakt; 

dat deze overwegingen voldoende weer
legging inhouden van het genoemd verweer 
en deze grief dus niet tot cassatie kan lei
den; 

0 . ten aanzien van de grief sub b : 
dat noch uit de processen-verbaal van de 

terechtzitting van den Kantonrechter en de 
Rechtbank, noch uit de gewezen vonnissen, 
blijkt, dat door requira nt een verweer is ge
voerd, dat door de Kantonrechter of de 
Rechtbank is opgevat of ha d behoren opge
vat te worden, als berustende op de stelling, 
dat hier van een inrichting als bedoeld in 
de vestigingswet Kleinbedrijf geen sprake 
was; 

dat mitsdien ook deze grief moet worden 
verworpen; 

Verwerpt het beroep. 
Gewezen overeenkomstig de conclusie 

van den Adv.-Generaal Langemeijer.' 
(N. J. ) 

9 November. ARREST van den Hogen 
Raad. (Sv. art. 359; Prijzenbesch. 1940 
I art. 1; Prijsvormingsbesluit 1941 art. 
6). 

Uit de bewijsmiddelen kan n iet wor
den afgeleid, dat de verkoop van de . 
tassen (tegen t e hogen prijs) zowel in 
de periode van 1 Jan. tot 4 Maart 1946 
als in die van 6 Juni tot 13 Nov. 1946 
heeft plaats g ehad. 

Voor het vaststellen van een over
treding van prijsvoorschriften is het 
niet nodig dat precies wordt vastge
steld welke prijs gold op of omstreeks 
9 Mei 1940, zijnde de datum genoemd 

in de Prijzenbesch. 1940 I of op of om
streeks -1 Sept. 1944, zijnde de datum 
v erm eld in de Beschikking Prijsstop;, 
voldoende is dat vastgesteld wordt dat 
de berekende prijs in ieder geval hoger 
is. In h et onderhavigii geval echter wa
ren de bewijsmiddelen slechts voldoen
de om daaruit af t e leiden dat de bere
kende prijs h oger was dan die welke 
volgens genoemde . beschikking~n gold 
tot 1 Sept. 1946, doch niet tevens om 
daaruit de gevolg trekking te maken 
dat hij h oger was dan die welke de op 
een geh eel andere m ethode van be
rekening berustende Prijsvaststelling 
van 1 Sept. 1946 toestond, en evenmin 
om daaruit af t e leiden dat verkoop 
van tassen heeft plaats gehad vóór 1 
Sept. 1946. 

Adv. -Generaal Langemeijer boven
dien: vormvrijheid voor proces in eco
nomische delicten brengt elementaire 
eisen van processuele fairheid als es
sentiële procesvormen m ede; strijdig 
m et goede procesorde schijnt, door de 
telastelegging de aandacht van een 
verd. t e richten op minder strenge 
prijsregelingen en in h et vonnis een 
stren ger e r egeling toe te passen. 

Adv.-Generaal Langemeijer voorts 
nog: Onduidelijk artikel 6 Prijsvor
mingsbesluit 1941. Verband tussen dit 
artikel en de eerst e titel van dit besluit, 
waardoor het ook g·eldt m.b.t. na-cal
culatie. 

Op het beroep van Th. H. G. G., fabrikant, 
te Arnhem, requirant van cassatie tegen een 
vonnis van den Bijzonderen Politierechter 
bij de Arr.-Rechtbank te Arnhem van 14 
November 1947, waarbij, met vernietiging 
in hoger beroep van een mondeling vonnis 
van d en Tuchtrechter voor _de Prijzen al
daar van 27 Augustus 1947, requirant we
gens "een voorschrift gegeven krachtens 
art. 3 van de Prijsopdrijvings- en Hamster
wet 1939 niet nakomen, tweemaal gep_!eegd' 
met aanhaling van de artt. 3 en 12 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939, art. 1 van 
de Beschikking Prijsstop, de artt. 1 en 6 
Prijsvormingsbesluit 1941, art. 1 van het 
Besluit Berechting Economische Delicten, 
art. 3 van de Verordening Delictsomschrij
ving Economisch e Delicten van d_en Chef 
Staf M. G. (Publ.bL 9 Febr. 1945 no. 16), de 
ar_tt. 1, 2e lid, 57 en 62 Sr. en de Wet van 11 
Mei 1946 Staatsblad G 117, is veroordeeld in 
een geldboete van tien gulden en een geld
boet e van zeventig duizend gulden; gepleit 
door Jhr. Mr. C. H . Beelaerts van Blokland, 
advocaat te 's-Gravenhage. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord het verslag van den l;laadsheer 

Rombach; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den requirant voorgesteld bij pleidooi 
en luidende: 

1. ,,S. althans v. t. van de artt. 348, 349, 
350, 358 en _359 Sv., 6 en 21 Besluit Berech-
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ting Economische Delicten (E 135), doordat 
de Politierechter zich buiten de grenzen der 
tenlastelegging heeft begeven door, hoewel 
aan requirant sub 2 ten laste is gelegd ver
koop t egen prijzen die hoger waren dan toe
gelaten ingevolge art. 1 Prijzenbeschikking 
1940 no. 1, hem te veroordelen wegens over
treding van art. 1 Beschikking Prijsstop 
juncto art. 1 van het Prijsvormingsbesluit 
1941;" 

II. ,,S. of v. t . van de artt. 338, 339, 341, 
342 en 359 Sv. , artt. 1 en 2 Prijsvormings
besluit 1941 en art. 1 Beschikking Prijsstop, 
doordat de Politierechter bewezen heeft ver
klaard dat de door requirant berekende prij
zen hoger waren dan toegelaten krachtens 
de Beschikking Prijsstop juncto het Prijs
vormingsbesluit 1941, zulks hoewel het be
wijs daarvan - en in het bijzonder van de 
daartoe noodzakelijke factor dat materiaal
kosten en lonen in 1946 hoger waren dan in 
1944 - niet uit de gebezigde bewijsmiddelen 
kan worden afgeleid, terwijl zulks evenmin 
- zoals trouwens ook niet is overwogen -
als van algemene bekendheid kan worden 
beschouwd;" 

III. ,,S. althans v. t. van de artt. 1 en 2 
Prijsvormingsbesluit 1941 en artt. 1 en 2 
van de Beschikking Prijsstop jis artt. 338, 
339, 340, 341, 348, 350, 351, 352, , 358 en 359 
Sv., doordat de Politierechter h eeft verwor
pen het verweer dat de door requirant ver
kochte tassen als "nieuwe goeder en" moe
t en worden beschouwd, zulks hoewel dit niet 
uit enig bewijsmiddel l,an voortvloeien noch 
blijkt dat de Politierechter uit eigen waar
neming tot dit oordeel is gekomen, terwijl 
de door de Politierechter aangevoerde argu
m enten evenmin dit oordeel kunnen dragen, 
immers 

a . de overweging dat voor "nieuwe" 
goederen een prijsvaststelling had moeten 
worden gevraagd en zulks in casu niet is 
geschied, geen verandering in het al dan 
niet "nieuwe" karakter van goederen kan 
brengen; · 

b. de overweging dat de goederen thans 
een andere vorm h ebben en van andere ma
terialen zijn vervaardigd dan in de verge
lijkingsperiode veeleer tot een tegenover
gestelde conclusie had moeten leiden ;" 

IV. ,, S. althans v. t. van de Verordening 
Delictsomschrijving E conomische Delicten 
Militair Gezag, artt. 1, 3 en 12 Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939, de W et van 11 
Mei 1946 Staatsblad G 117, de W et van 28 
October 1946 Staatsblad G 299, in verband 
met de artt. 358, 359, 350 en 367 Sv. en art. 6 
Besluit Berechting Economische Delicten, 
doordat de Politierechter heeft bewezen ver
klaard dat requirant de sub 2 der tenlaste
legging· bedoelde goederen heeft verkocht 
in de periode 1 Januari 1946 t/m 13 Novem 
ber 1946 tegen de daar genoemde prijzen -
al welke prijzen hoger waren dan toegelaten 
ingevolge art. 1 van de Beschikking Prijs
stop juncto art. 1 van het Prijsvormingsbe
s luit 1941, en hem deswege strafbaar heeft 
geacht, zulks zonder nadere differentiatie 

ten aanzien van de data dier overtredingen, 
ten onrechte, omdat 
a . in de periode 4 Maart 1946 tot 5 Juni 

1946 ingevolge de toenmaals geldende tekst 
van de Prijsopdrijvings- en Hamsterw.it 
1939 de tenlaste gelegde en bewezen ver
klaarde enkele overtreding· van de prijsbil
palingen dier wet niet strafbaar was; 

b. blijkens de als bewijsmiddel gebruikte 
verklaring van den getuige-deskundige J. 
J. W. na 1 Sept. 1946 - en mitsdien in het 
tijdvak 1 Sept. t/m 13 Nov. van de tenlaste 
gelegde periode - voor leden der vakgroep 
waartoe requirant toen behoorde, een spe
ciale prijsvaststelling gold en mitsdien de 
als overtreden genoemde prijsbepalingen 
van de Beschikking Prijsstop en het Prijs
vormingsbesluit 1941 geen maatstaf meer 
konden vormen ter beoordeling van de 
vraag of requirant tegen hogere dan geoor
loofde prijzen heeft verkocht, 

zijnde het vonnis mitsdien niet voldoende 
met redenen omkleed;" 

V. ,,S. of v. t. van art. 6 juncto art. 1 van 
het Prijsvormingsbesluit 1941, doordat de 
Politierechter het aan requirant sub 1 ° ten 
laste gelegde bewezen verklarend en mits
dien oordelend dat de door r equirant ge
voerde administratie niet voldeed aan de 
eisen van art. 6 van het Prijsvormingsbe
sluit 1941, daarbij als criterium heeft aan
gelegd dat een zodanige administratie be
halve een z.g. voor calculatie - gelijk door 
requirant gevoerd - tevens moet bevatten 
een zgn. nacalculatie, 

ten onrechte omdat dit voorschrift blij 
kens het 3e lid daarvan beoogt een inzicht 
te doen geven in de hoogte en het tot stand 
komen van verkoopsprijzen, hetwelk echter 
juist en uitsluitend kan blijken uit een voor
calcula tie en met name niet uit een na
calculatie;" 

VI. ,,S. of v . t. van art. 12 Prijsopdrij
vings- en Hamsterwet 1939 en art. 1 sub l b 
van het Besluit Berechting Economische 
D elicten jis artt. 57 en 58 Sr. en artt. 348, 
350 en 351 Sv., doordat de Politierechter, 
hoewel slechts simpele overtreding van de 
in het vonnis omschreven prijsvoorschriften 
bewezen achtend, requirant heeft veroor
deeld tot een geldboete, aanmerkelijk hoger 
dan het op zodanige overtreding gestelde 
n1axi1num; '' 

Gehoord den Advocaat-Generaal Lange
meijer, namens den Procureur-Generaal, in 
zijn conclusie, strekkende tot enz. ; 

0 . dat met qualificatie en strafoplegging 
als bovenvermeld ten laste van den requi
rant is bewezen verklaard: dat hij als fabri-
1,ant van lederwaren, in het t ijdvak van 1 
Januari 1946 tot en met 13 November 1946 
te Arnhem, 

1. geen Kostprijsadministratie heeft ge
voerd, waaruit bleek dat de berekende prijs 
wettelijk geoorloofd was, terwijl evenmin 
daaruit de hoogte en het tot stand kom en 
der prijzen te allen tijde op eenvoudige wijze 
kon worden gecontroleerd, zoals voorge
sch reven in art. 6 Prijsvormingsbeslu it 
1941; 
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2. heeft verkocht aan grossiers en detail
listen onder andere door hem gefabriceerde 
Schoudertassen van gekleurd splitsnede 
voor een prijs van f 15.85 per stuk, schouder
tassen van bruinspaltleder voor prijzen van 
f 12.85 en f 10.85 per stuk, schoudertassen 
van bedrukt rundersplit, gevoerd, voor prij
zen van f 19.85, f 15.85 en f 14.85 per stuk, 
al welke prijzen hoger waren dan toege
laten; 

0. dat deze bewezenverklaring, wat h et 
tweede gedeelte betreft, steunt op de vol
gende bewijsmiddelen: 1 °. De opgave van 
requirant ter terechtzitting: dat hij in 1940 
was directeur van de n.v. Tb. G., gevestigd 
te Arnhem, welke N.V. in 1940 onder meer 
van leer tassen fabriceerde; dat in 1940 bij 
de fabricage van tassen voor algemene on
kosten en winst werd gecalculeerd een op
slag van 70 % op de som van de werkelijke 
kosten aan gebruikte grondstoffen en de 
werkelijk betaalde directe lonen; dat voor
m elde N.V. in 1941 heeft opgehouden te be
staan en hij van toen af eigenaar is gewor
den en nog is van de firma Th. G., fabricage 
van was en leerdoek, leder en kunstleder
artikelen van welke firma in 1946 het kan
toor was en nog is gevestigd in perceel B. 
no. . .. te Arnhem en het bedrijf in perceel 
P.straat . . . te Arnhem; da t na de overname 
van h et bedrijf der N.V. door h e m, ver
dachte, in 1941 tot de evacuatie van Arnhem 
in de tweede helft van September 1944 door 
hem, verdachte, bij de fabricage van tassen 
voor algemene kosten en winst eenzelfde 
percentage op de som van de directe lonen 
en grondstoffen w erd g·ecalculeerd a ls hier
boven aangegeven, na melijk 70 % ; dat hij 
a ls eigenaar van bovengenoemde firma ter
wijl hij als zodanig lid was van de vakgroep 
lederwarenindustrie, na de. bevrijding weer 
onder m eer tassen heeft gefabriceerd en wel 
in de periode van 1 Januari 1946 tot en m et 
13 November 1946 onder meer schouder
tassen van gekleurd splitsnede, bruinspalt
leder en bedrukte rundersplit; dat hij ter 
vaststelling van de prijs, waartegen die 
door hem gefabriceerde schoudertassen 
konden en zouden worden verkocht, een 
calculatie h eeft opgesteld, in welke voor
calculatie hij een opslag h eeft berekend van 
87 % op de som van de toen bestaande in
koopkosten van grondstoffen en van de toen 
geoorloofde directe lonen, een en ander vol
gens schatting naar ervaringsregelen; dat 
het hem bekend is, dat in voormelde periode 
de inkoopkosten en lonen hoger waren dan 
voordien; dat voormelde vóórcalculaties in 
zijn administratie zijn opgenomen; dat hij 
op grond van die voorcalculatie in voor
melde periode te Arnhem aan grossiers en 
detaillisten heeft verkocht door hem gefa
briceerde schoudertassen als in de telaste
legging vermeld voor de aldaar vermelde 
prijzen. 2°. De verklaring van den getuige
deskundige W. onder meer luidende: dat hij 
a ls opsporingsambtenaar in den zin van art. 
26 van het Besluit Berechting Economische 
Delicten op 13 November 1946 en volgende 
dagen een onderzoek h eeft ingesteld bij de 

firma Th. G., fabricage van was- en leer
doek enz. te Arnhem, van welke firma de 
verdachte toen eigenaar was en nog is; dat 
zijn onderzoek zich heeft beperkt tot de pe
riode van 1 Januari 1946 tot 13 November 
1946; dat bij tijdens zijn onderzoek heeft 
geconstateerd, dat door verdachte onder 
meer te Arnhem zijn verkocht aan gros
s iers en detaillisten door verdachte gefabri
ceerde schoudertassen a ls in de telasteleg
ging vermeld voor· de aldaar vermelde prij
zen en wel in totaal ongeveer 1000 stuks; 
dat bij prijsvaststelling de dato 1 September 
1946 no. 604,'09 2 b/609 verlengd bij prijs 
vaststelling d.d. 28 September 1946 no. 
696/092 J::Ji,'609 aan de leden van de vakgroep 
lederwarenindustrie, van welker vakgroep 
verdachte in voormelde periode lid was, is 
toegestaan in te calculeren: a. de directe 
wettelijk goedgekeurde lonen, exclusief so
ciale lasten, b. de wettelijke inkoopsprijzen 
van de werkelijk verbruikte materialen, 
c. voor alle overige kosten, inclusief winst, 
sociale lasten en omzetbelasting een opslag 
van 125 % op de lonen a ls bedoeld onder a 
en een opslag van 20 % op de materialen als 
bedoeld onder b, terwijl bij verkoop aan 
grossiers 5 % korting dient te worden ver
leend en bij verkoop aan detaillisten de prijs 
met 5 % mag worden verhoogd; 

0.. wat nu h et vierde der bovenvermelde 
middelen van cassatie betreft, dat dit in zijn 
beide onderdelen a en b deugdelijk is; 

0. wat onderdeel a aangaat, dat weliswaar 
de Politierechter overweegt dat het bewe
zenverklaarde als vallende zowel in de pe
riode van 1 J anuari 1946 tot 4 Maart 1946 
als in de periode van 6 Juni 1946 tot 13 No
vember 1946 strafbaar is, doch deze over
weging meebrengt da t de R echter zijn be
wezenverklaring a ldus heeft opgevat dat de 
verkoop van tassen heeft plaats gehad in 
genoemde twee perioden en dat zodanige 
verkoop uit de bewijsmiddelen kan worden 
afgeleid, terwijl dit laatste echter niet het 
geval is, zodat de bewezenverklaring niet 
behoorlijk met redenen is omkleed; 

0. wat onderdeel b aangaat, dat weliswaar, 
zoals de Politierechter t erecht overweegt, 
voor h et vaststellen van een overtreding 
van prijsvoorschriften het niet nodig is dat 
precies vastgesteld wordt welke prijs gold 
op of omstreeks 9 Mei 1940, zijnde de datum 
genoemd in de Prijzenbeschikking 1940 no. 
I, of op of omstreeks 4 September 1944, zijn
de de datum vermeld in de Beschikking 
Prijsstop, en het voldoende is dat vastge
steld wordt dat de berekende prijs in ieder 
geval hoger is, doch in het onderhavige ge
val de gebezigde bewijsmiddelen slechts vol
doende waren om daaruit af te leiden dat 
de berekende prijs hoger was dan die welke 
volgens genoemde beschikkingen gold tot 
1 September 1946, doch niet tevens om daar
uit de gevolgtrekking te maken dat hij ho
ger was dan die welke de, a ls boven geble 
ken op een geheel andere berekenings
methode berustende, Prijsvaststelling van 
1 September 1946 toestond, terwijl uit de 
bewijsmiddelen bovengenoemd evenmin 
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kon worden afgeleid dat verkoop van tas
sen heeft plaats gehad vóór 1 September 
1946 ; 

0. dat onder deze omstandigheden de 
overige middelen niet behoev_en te worden 
onderzocht; 

Vernietigt h et beroepen vonnis, en 
Rechtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof 

te Arnhem ten einde haar op het bestaande 
hoger beroep opnieuw te berechten en af te 
doen. 

Conclusie van den Advocaat-Generaal 
Langemeijer: 

In verband met middel I trekt het aller
eerst de aandacht, dat het met betrekking 
tot de a ls overtreden vermelde voorschrif
ten zou zijn, dat de Politierechter de telaste
legging zou zijn te buiten gegaan. Nu is de 
vermelding van de overtreden voorschrif
ten geen normaal bestanddeel van een te
lastelegging. Strikt genomen zou een te
lastelegging· van een delict op het gebied 
der prijzen kunnen volstaan met de ver
melding dat de verdachte voor een bepaald 
goed een bepaalde prijs heeft berekend. 
Aan de rechter staat het dan, gelijk bij elk 
ander telasteg·elegd feit, om te onderzoeken, 
of dit onder een strafbepaling valt en, zo 
ja, onder welke. Intussen is het toe te jui
chen, dat men bij een onoverzichtelijke le
gislatieve stof a ls het prijzenrecht in de te
lastelegging de overtreden voorschriften 
noemt. Dit bevordert dat mogelijk gegronde 
juridische verweren ook inderdaad naar vo
ren komen. Wordt daarmede echter een 
dergelijke vermelding deel van de telaste
legging? Il{ zou menen van niet. Haar ka
rakter kan daardoor niet veranderen; net 
is toch bij voorbeeld niet denkbaar, dat nu 
het bestaan van het voorschrift uit de be
w ijsmiddelen zou moeten blijken, terwijl, 
a ls de feitelijke telastelegging juist en het 
voorschrift duidelijk is, ool{ het vallen van 
de feiten onder h :c:t voorschrift niet iets is 
dat zich voor ,;,faonderlijk bewijs leent. Deze 
beschouwi.r,g is overigens in het ons thans 
bezighoudend geval waarschijnlijk zuiver 
academisch, nu ik uit Uw arrest van 29 
October 1946, N. J. 1947 No. 54 meen te moe
ten afleiden, dat Uw Raad op de procedure 
volgens het Besluit Berechting Economi
sche Delicten de verplichting om op de 
grondslag der telastelegging te beraad la
gen en te beslissen niet van toepassing acht. 

Geheel afgedaan acht ik de quaestie met 
:,et voorafgaande overigens nog niet. Im
mers het zou mij toch wel met een goede 
:procesorde strijdig toeschijnen, indien door 
een telastelegging de aandacht van de re
quirant was gevestigd op een minder stren
ge regeling, terwijl uit het vonnis zou blij
ken dat de rechter zijn gedrag aan een 
strengere regeling had getoetst. In zulk 
een geval zou ik geneigd zijn aldus te rede
neren, dat, nu enerzijds de wetgever voor 
het geding in zake economische delicten 
grote vormvrijheid heeft verleend, ander-

zijds elementaire eisen van processuele fair
heid tot essentiële vormen van dit proces 
zijn geworden. 

In ons geval speelt dit echter geen rol, 
hier is requirants gedrag getoetst aan nor
men die gunstiger voor h em zijn of althans 
door de rechter a ls gunstiger voor hem 
werden uitgelegd dan de aanvankelijk bij 
de t elastelegging vermelde. 

Middel II schijnt mij feitelijke grondslag 
te missen. De inderdaad op het onderhavige 
punt alles beslissende omstandigheid, dat 
de materiaalkosten en lonen in 1946 hoger 
waren dan "voordien", - dat betekent in 
dit verband: ook dan in 1944 -, vond de 
rechter in de verklaring van r equirant zelf. 

Ongegrond schijnt mij ook middel III. Ik 
geef toe, dat het argument, dat r equirant 
niet de voor zulke goederen vereiste prijs
vaststelling gevraagd h eeft, op zich zelf 
niet heel gewichtig is. Geheel zonder bete
kenis is h et nochtans ook niet, omdat het 
in het belang van requirant - tenminste als 
deze de wet wilde eerbiedigen - geweest 
zou zijn om die vaststelling t e vragen. Dat 
hij het naliet, wekt dus een vermoeden, dat 
hij a ls ter zake kundige wel inzag, dat de 
goederen niet als "nieuwe" zouden worden 
aan gemerkt. Ook de overweging van de Po
litierechter dat alleen de vorm en het mate
riaal van de tassen vergeleken bij vroeger 
veranderd waren, schijnt mij deugdelijk. Er 
is hier dunkt mij een element van feitelijke 
appreciatie, dat zich aan onze controle 
onttrekt, maar in beginsel schijnt mij de 
opvatting, dat zeker verandering van vorm 
en verandering van materiaal eveneens, nu 
het hier tenslotte s lechts ging om een min
dere hoedanigheid van leer, in plaats van 
een betere, niet die onvergelijkbaarheid t e 
weeg brengen, die de ratio is van de afzon
derlijke regeling van de prijzen v_ 1. ,.nieu
we goederen". 
- Gegrond daare"1tegen schijnt mij middel 

IV. De Politierechter overweegt, dat het 
bewezenverklaarde valt zowel in de periode 
van 1 Januari 1946 tot 4 Maart 1946 a ls in 
de periode van 6 Juni 1946 tot 13 November 
1946. Dat is in zover juist, dat de telaste
legging de mogelijkheid openlaat van elke 
binnen het tijdvak gelegen datum als tijd 
van het delict. Dat er ook delicten zijn ge
vallen in de door de rechter genoemde ge
deelten van dat tijdvak, is mogelijk, maar 
wordt niet positief gesteld. Nu heeft Uw 
Raad in zijn arrest van 28 October 1947, 
N. J. 1948 No. 54 toelaatbaar geacht, dat 
dan niettemin de slechts voor een deel van 
h et tijdvak toepasselijke voorschriften wor
den toegepast, mits uit de bewijsmiddelen 
blijkt, dat in werkelijkheid het telastegeleg
de inderdaad in dit deel van het in de t e 
lastelegging genoemde tijdvak was ge
pleegd. Hiervan echter biijkt in dit geval 
uit de bewijsmiddelen juist niets. De vraag 
is nu, hoe men de lacune in des rechters 
redenering moet verklaren. Heeft hij aan de 
telastelegging en dan blijkbaar ook de ver
klaringen van de verdachte en de getuige
deskundige K. de taalkundig niet mogelijke 
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uitlegging gegeven, dat de verdachte in elk 
onderdeel (elke dag?) van het in de telaste
legging genoemde tijdvak de genoemde goe
deren voor de genoemde -prijzen heeft ver
kocht? Of. heeft hij op de niet noodzakelijk 
èen ·strafbaar feit opleverende bewezenver
klaring ten onrechte een strafbepaling toe
gepast. Ik meen het eerste te moeten aan
nemen, nu de overweging, die ik zoëven 
aannaaide, een aanwijzing in die richting 
geeft. De rechter zou dan dus niet op de 
grondslag der telastelegging hebben beslist. 

Ongegrond weder acht ik middel V. Wel 
geef ik ' toe, dat art. 6 van het Prijsvor
mingsbesluit 1941 op zichzelf niet zeer dui 
delijk · is.' Ook zou men kunnen opmerken, 
dat een nacalculatie op zichzelf iemand niet 
behoedt voor het aanvankelijk onjuist vor
men van de prijs. Zij heeft dan echter toch 
n og altijd deze betekenis, dat zij in ieder 
geval mogelijk maakt te controleren, of de 
bet rokkene een mogelijk aanvankelijk te 
h oog geschatte prijs onmiddellijk heeft ver
laagd, zodra de nacalculatie hem daartoe 
aanleiding gaf. Hoe dit zij, het verband, dat 
de Politierechter legt tussen art. 6 en de 
eerste titel van het besluit, schijnt ook mij 
een afdoend argument toe voor zijn uitleg
gin g. 

K laarblijkelijk gegrond daarentegen is 
middel VI. Zou Uw Raad niet op grond• van 
middel IV óf tot verwijzing óf tot ontslag 
van r echtsvervolging komen en dus op 
g rond van middel VI ten principale straf 
moeten opleggen, dan zou hij naar mijn 
mening in het vonnis van de Politierechter 
h et nodige materiaal v inden voor de bepa
ling van een bedrag ter ontneming van 
onrechtmatig genoten voordeel. 

Mijnerzijds echter concludeer ik op grond 
van het in verband met middel IV opge
merkte, dat Uw Raad het vonnis vernietige 
en de zaak verwijze naar het Gerechtshof 
van het ressort, teneinde haar op het be
staande hoger beroep opnieuw te berechten 
en af te doen. 

. J.) 

10 :Kovember. ARREST van den Hogen 
Raad. (Gemeentewet art. 280). 

Art . 28 der Aanlegbelastingverorde
ning gemeente Almelo dwingt tot aan
vaarding van het systeem, waarin bij 
een wegverbreding, als in dezen, van 
10 meter, terwijl de bestaande weg een 
breedte heeft van meer dan 5 meter, 
de verbreding tot een breedte van 5 
meter voor de heffing der belasting in 
aanmerking wordt genomen. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gezien het beroepschrift in cassatie van 

den .Ambtenaar ·belast met de afdoening 
van belastingzaken ter Secretarie der ge
meente Almelo tegen de u itspraak van den 
Raad van Beroep voor de D irecte Belastin
gen te Zwolle van 15 Januari 1948 in zake 
den aanslag van X in de Aanlegbelasting 
der Gemeente Almelo, belastingjaar 1946; 

0 . dat art. 25 der ·desbetr effende veror
dening voor zover h ier van belang luidt : 

.,Er wordt onder den naam "Aanlegbelas
ting" in de gemeente Almelo een belasting 
geheven wegens gebouwde eigendommen 
en daarbij behoorende erven welke aan 
openbare, na 1 Januari 1925, aangelegde .. . 
wegen in de gemeente Almelo belenden . . . , 
terwijl kosten van aanleg van deze wegen 
. .. ten laste der gemeente komen. 

Onder aanleg van een weg wordt voor de 
toepassing dezer , verordening verstaan: 

le. het aanbrengen van verharde weg
bedekking, anders dan enkel met puin of 
sintels; 

2e. het uitbreiden van een bestaande 
verharding;", en art. 28: 

,,De belasting bedraagt: 
"voor eiken strekkenden meter langs het 

belastbare perceel: 
a . voor aanleg van een weg, anders dan 

met grint of basalt: 
voor eiken meter wegbreedte, daaronder 

te verstaan zoowel middenbaan als trottoir, 
hetzij al dan niet aaneengesloten: f 2.50; 

b. voor aanleg van een weg met grint 
of basalt: voor eiken meter wegbreedte: 
f 1; 

Voor een weg wordt voor de berekening 
der belasting geen grootere breedte in aan
merking genomen dan 10 Meter. 

Voor een wegverbreeding wordt voor de 
berekening der belasting geen grootere 
breedte in aanmerking genomen dan 5 me
ter, tenzij de bestaande verharding van den 
weg eene breedte heeft van minder dan 5 
meter. Voor het bestaande gedeelte der ver
harding van een weg en het daarbij aan te 
leggen nieuwe gedeelte, zal voor de bereke
ning der belasting geen grootere breedte in 
aanmerking worden genomen dan 10 me
ter." 

0. dat, nadat X voornoemd tegen boven
vermelden aanslag vruchteloos had gere
clameerd bij den voornoemden ambtenaar, 
die bij de bovenbedoelde verordening is aan-

. gewezen om voor de toepassing van art . 
299 der Gemeentewet in de plaats van den 
Gemeenteraad te treden, h ij van de desbe
treffende beschikking in beroep is gekomen, 
waarop de Raad van Beroep die beschik 
king en den aanslag heeft vernietigd, na 
voor zoveel hier van belang te hebben 
overwogen: 

.,dat blijkens de stukken en het verhan
delde ter vergadering van den Raad het 
volgende tussen partijen vaststaat: dat een 
water, genaamd Molenstreng en lopende 
over het voor openbaar verkeer openstaan
de Marlüplein te Almelo, in de jaren 1945 
en 1946 is gedempt en vanwege de gemeente 
Almelo is voorzien van een verharding; dat 
dientengevolge de bestaande verharding 
van voormeld Marktplein over een afstand 
van tien meter is verbreed; dat een perceel, 
hetwelk eigendom is van appellant, aan dat 
Marktplein is gelegen en wel ter plaatse 
waar de afstand van dat perceel tot de ge
dempte Molenstreng veertig meter is; da t 
de bestreden aanslag aan appellant is opge-
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legd op grond van de artt. 25 en 28 der ver
ordening van de gemeente Almelo op de 
heffing· en invordering· van belastingen als 
bedoeld in art. 280 der Gemeentewet; 

"dat appellant tegen den hem opgelegden 
aanslag als bezwaren heeft aangevoerd, dat 
zijn perceel is gelegen aan een "plein", het 
Marktplein, en de onderhavige verordening 
slechts belastbaarheid van eigendommen 
aan of nabij "wegen" kent, hetgeen volgens 
appellant zou blijken uit de bepaling der 
verordening, volgens welke voor een weg 
geen grootere breedte dan 10 meter ter be
rekening van de belasting in aanmerking 
wordt genomen, terwijl appellant's perceel 
op 40 meter afstand van de gedempte Mo
lenstreng is gelegen; 

"dat de Raad de bezwaren van appellant 
aldus verstaat, dat deze twee grieven tegen 
den h em opgelegden aanslag inhouden, te 
weten: 

1. (voor de behandeling van het cassa
tiemiddel ,niet van belang) ; 

2. voor ·de verbreding van een weg kan 
geen belasting worden geheven als de be
staande weg reeds breder dan 10 meter is; 

,.dat tegen de tweede g rief ter vergade
ring van den Raad door genoemden Amb
tenaar der gemeente Almelo is aangevoerd, 
dat de laatste hiervoren aangehaalde alinea 
van art. 28 der genoemde verordening geen 
verdere strekking heeft dan te bepalen, dat 
bij een weg-verbreding als de onderhavige, 
waarbij de bestaande verharding, die van 
het Marktplein buiten de Molenstreng, bre
der is dan 5 m eter , slechts 5 meter der ver
breding t er berekening van de belasting in 
aanmerking komt, gelijk dan ook in dit 
geval is berekend; dat evenwel de laatste 
volzin dier alinea niet dient te worden uit
g·elegd gelijk appellant dat doet; 

"dat art. 28 der genoemde verordening 
bepaalt, dat voor een weg voor de bereke
ning der belasting geen grotere breedte in 
aanmerking wordt genomen dan 10 meter, 
voor een wegverbreding geen grotere 
breedte dan 5 meter, tenzij de bestaande 
verharding van den weg een breedte van 
minder dan 5 meter mocht hebben, en voor 
het bestaande gedeelte der verharding en 
het daarbij aan te leggen ·nieuwe gedeelte 
geen grotere breedte dan 10 m eter; 

"dat dit artikel in onderling verband en 
samenhang beschouwd naar het oordeel 
van den Raad aldus dient te worden ver
staan, dat voor zover een weg, hetzij bij 
den aanleg, hetzij later door verbreding, 
een grotere breedte verkrijgt dan 10 m eter, 
deze m eerdere breedte niet voor de bereke
ning der belasting in aanmerking wordt ge
nomen; 

"dat daaruit volgt, dat de verbreding van 
een weg, die reeds een breedte van 10 meter 
bezat, geen grond kan opleveren voor h ef
fing der belasting, waarbij het niet ter zake 
doet of de weg, die reeds een breedte van 
10 meter heeft, vóór dan wel na 1 Januari 
1925 is aangelegd; 

"dat onbetwist is, dat het Marktplein ter 
plaatse waar het perceel, hetwelk eigendom 

van appellant is, is gelegen, vóór de dem 
ping van de Molenstreng reeds een breedte 
had van 40 meter, zodat de verbreding door 
de demping van de Molenstreng en de daar
op aangebrachte verharding verkregen, 
voor de berekening van de belasting buiten 
aanmerking moet blijven;" 

0. dat als middel van cassatie tegen 
's R aads uitspraak is aangevoerd: 

S. of v. t. van art. 280 der Gemeentewet 
en de artt. 25 en 28 van de verordening op 
de heffing en invordering van belastingen 
als bedoeld in art. 280 der Gemeentewet in 
de gemeente Almelo, doordat de Raad van 
Beroep ten onrechte van het standpunt is 
uitgegaan, dat de verbreding van een weg, 
die reeds een breedte van 10 meter bezat, 
geen grond kan opleveren voor de heffing 
der belasting; 

0. dienaangaande: 
dat bij een systeem als door den Raad 

van Beroep wordt geacht in de verordening 
te zijn neergelegd, de verordening met de 
door den Raad van Beroep gegeven formu
lering had kunnen volstaan, en een bepa
ling als voorkomt in den aanhef van de 
derde · alinea van art. 28 der verordening 
daarbij volstrekt zonder betekenis zoude 
zijn; 

dat deze bepaling dwingt tot de aanvaar
ding van het door den ambtenaar verde
digde systeem, waarin bij een wegverbre
ding, als in het onderhavige geval, van 10 
meter, terwijl de bestaande weg een breedte 
heeft van meer dan 5 meter, de verbreding 
tot een breedte van 5 meter voor de heffing 
der belasting in aanmerking wordt geno
men; 

0. dat het middel dus terecht is voorge
steld; 

Vernietigt de uitspraak van den Raad 
van Beroep; 

Handhaaft de beschikking van den Amb
tenaar der gemeente Almelo" 

(N. J.) 

12 November. ARREST van den Hogen 
Raad. (Huurbeschermingsbesluit 1941 
artt. 2 en 3). 

Volgens art. 2, lid 1, moet een vorde
ring tot ontruiming tegen den huurder 
of gewezen huurder worden afgewezen, 
indien op het niet aanwezig zijn van de 
aldaar genoemde gevallen beroep wordt 
gedaan en de onjuistheid van dit be
roep niet is gebleken. 

Naast deze r egeling wordt in art. 3 
den huurder de mogelijkheid geopend 
de i.v.m. de beëindiging van de huur 
ingetreden onzekerheid op t e h effen 
door zijnerzijds een declaratoire uit
spraak uit te lollken . 

De toevoeg ing bij Besluit E 93 in art. 
3 van een t ermijn voor de uitoefe ning 
van een bijkomende den huurder ge
geven bevoegdheid, vermag geen ver
andering te brengen in het in het on
gewijzigd gehandhaafde art. 2 neerge-
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legde stelsel van bes ch erming van den 
huurder . 

H et nie t gebruik m a k en van de be
voegdheid van art. 3 doet d en huurder 
niet h e t r echt v erliezen zich in de ont
ruimings procedure op h et n iet aan
wezig zijn van de in art. 2, lid 1, v er
m elde geva llen t e ber oepen. 

D e Procureur-Gen eraal bij den Hogen 
Raad der N ederlanden, eiser tot cassat ie in 
h et belang der w et van een vonnis, door de 
Arr.-Rechtbank te Utrecht op 29 October 
1947 g ewezen (N. J . 1948 o . 23 2, Red.) 
in de za ak va n Nico Meyering, t e Baarn, 
eise r, t egen : 
W . Krol van der H oek, t e Zeist, gedaag de. 

Conclusie en Vordering tot Cassatie in 
n et B elang der W et van den Proc.-Gen. 
B e rg er: 

Krachtens artikel 18 van h e t B esluit B e
zettingsmaatreg elen (E 93) is v oorlopig 
gehandha afd h e t Huurbesch erming sbesluit 
1941 (Ve ro rdening No. 81 1941) door v er
m elding van die v erordening in de aan h e t 
B esluit E 93 toegevoegde Lijs t C, en wel 
m et dien verstande, da t a rt. 3, eerste lid. 
van h e t Huurbes ch ermingsbesluit thans 
wo rdt gelezen als volg t: 

" D e huurder kan binnen v eertien dagen 
na opzegging door den ver h uur der, of na
<:lat de v erhuurder bij geschrifte zijn 
w ensch h eeft doen blijken , da t de huurder 
na beëindiging van de huurtijd h et gehuur
<:le zal v e rla t en , of u iterlijk t wee m aanden 
v oor h et tijdstip, waarop de huur zou ein
<:ligen, den r echter, d i<' b evoegd zou zijn van 
<:Ie v orde ring tot ontruiming k ennis te n e
m en , v e r zoek en te verklaren : 

1. da t een eventueele vor dering tot ont
ruiming krach tens artikel 1 d ient t e w or 
d en afgewezen, of 

2. dat de on t ruiming op g r ond van a rt. 
2 niet k a n vrorden gevorderd." 

H et t weed e lid van bedoeld a rtikel 3 va n 
h et Huurbesch erming sbesluit is blijven 
luiden: ,,Aan een uitspraak, a ls bedoeld in 
h et eerste lid, z ijn in een later e on t rui
mingsprocedure b eide pa rtijen gebonden, 
t en zij een der pa rtijen nieu we feiten aan
v oert." 

Voormelde wijziging v a n h et eer s t e lid 
van a rtike l 3 van h et Hu u rbesch e rrnings
b esluit h eeft aanle iding gegev en t o t een 
opmerkelijk ve r schil va n r echts praak . 
Enerzijds toch w ordt daaruit afgeleid de 
k ennelijke b edoelin g van de w et gev er om 
ingeval van beëindig ing de r huur door op
zegging of door afloop van de tijd, waar
v oor zij was aangegaan ook een b er oep op 
artikel 2 van genoem d b esluit aan een t er
mijn t e binden (Rb. U trecht 29 Oct. 1947 
N. J. '48 No. 232 ; 28 Juli 1945-'48 No. 233; 
Rb. Roermond 18 Sept. 1947- '48 No. 316); 
a nderzijds w ordt deze opvatting v erworpen 
(Rb. 's-Hertogen bos ch 3 October 1947- '48 
No. 234; H of 's-Gravenhage 26 Nov. 1947, 
' 48 No. 243) . 

H e t schijn t w el a lleszins gew enst om aan 
d e door d it v erschil van r echtspraak ge-

schapen onzek erheid een e inde t e m a k en 
en ik m een daarin dan ook genoegzaam 
r eden t e mogen v inden om de oploss ing 
van de hie r ger ezen controv ers e aan Uw 
Raad t e vragen. 

Daar ik mij t e dezen aanzien zoude w il
len v e renigen m et laatstgem elde recht
spraak h eb ik derhalve de eer , de cassatie 
in h et belang de r w et t e vorderen van het, 
hie rbij in afschrift ov ergelegde, vonnis van 
de Arr.-Rechtbank t e Utrecht van 29 Oc
tober 1947, h etwelk de eerstgem elde op 
vatting huldigt. 

P ost a lia: 
Gelijk ik r eeds opmerkte, m e en ik de voor

keur t e moeten g even aan de opvatting met 
betrekking t ot h e t gewijzigde a rtikel 3 van 
h et Huurbeschermingsbesluit, w elk e o.m. in 
h et boven gem elde vonnis van de Arr.
R echtba nk t e 's-Hertogenbosch wordt ge 
huldigd, en w elke hierop n eerkomt, da t ge 
n oemd a rt. 3 de huurder slechts een be 
voegdheid geeft, w aarva n hij alleen binnen 
de daarb ij gest elde t e rmijnen, gebruik kan 
maken, t erwijl de huurder echt er, ook in d ien 
hij de h em hie r gebod en gelegenheid voorbij 
h eeft la t en gaan , t egenover een t egen hem 
ingestelde ontruimingsvordering a lsnog 
v erweer Iran voer en, gegrond op h e t ontbre 
k en van een der om standigh ed en, w elker 
aanwee;ig h e id a rtikel 2, lid 1, voor h e t in
stellen van zodanige v ordering e ist. D e m e 
ning der U trechtse R echtba nk, dat ook d it 
ver weer aan de in h et eer s t e lid va n artikel 
3 bedoelde termijnen zoude zijn gebonden, 
k omt m ij dan ook onjuis t voor. Die m ening 
Vindt t och niet a lleen geen s t eun in enige 
uitdrukkelijke be pa ling, doch zij k a n m .i. bij 
gebreke van enige daar op doelen de uitla ting 
van de W e tgever evenmin worden aan gen o
m en a ls d iens k ennelijke bedoeling bij h et 
inla s sen van de t ermijn-bepaling in h e t eer
ste lid van a rtikel 3. V eeleer va lt, naar h e t 
mij v oorkomt, h e t tegendeel a f t e leide n zo
wel ui t het feit , dat de bepaling van a rt. 2 
geh eel on gewijzigd is geblev en , a ls uit het 
ha ndhaven van de bepaling van h et tweede 
lid van artikel 3, lu idende : .,Aan een uit
spr aak, a ls bedoeld in h e t eerste lid, zijn in 
een la t ere on t ruim ingsprocedure b e ide pa r
tij en gebon den, t enzij een der partij en 
nieu we fe iten aan voert ." De hier immer s 
aangenomen mogelijkhe id van het aanvoe
ren van nieu we feiten door een der partijen, 
du s ooi{ door de gedaagde, voor onder s t elt 
toch, dat h e t d e gedaagde in de ontruiming s
procedu re in elk geval vrijstaat een ve r weer 
te voeren, gegrond op de afwezigh eid van 
de in a rt. 2 gen oem de, bij uits luiting de or', 
r uimin gsvordering wettigende, o mstandig
h eden. Alleen, indien d it verweer s t eunt op 
fe iten , welke reeds b lijkens een uits praak, 
a ls bedoeld in a rt. 3, eer s te lid, onvoldoende 
z ijn bevonden v oor het verk r ijgen va n een 
verkla r in g, a ls door de huurder v erzocht, 
zoude h et a ls r eeds b ij voorbaat on vru cht
baar afstuiten o p h et t weede lid van a rtikel 
3, doch e r is m .i. n och in de bew oordingen 
van h e t H uurbes ch ermingsbeslult, n och in 
enige daara a n , bepaaldelijk aan de wijziging 
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van het eerste lid van art. 3, ten grondslag 
te leggen, laat staan kennelijke, bedoeling 
van de wetgever, enig aanknopingspunt te 
vinden voor de mening, dat ook een op art. 2 
steunend exceptief verweer van de huurder 
t eg·en een hem bedreigende ontruiming aan 
een beperkende termijn, als in het eerste lid 
van artikel 3 ing-elast, zoude zijn gebonden. 

Het wil mij derhalve voorkomen, dat het 
bestreden vonnis door anders te beslissen, 
de artikelen 1, 2 en 3 van het Huurbescher
mingsbesluit 1941, zoals dit krachtens het 
Besluit Bezettingsmaatregelen is gewijzigd, 
en in verband daarmede de artikelen 629 
B. W., 41 R. 0., 122 en 123 Rv. heeft ge
schonden, a lthans verkeerd toegepast, zodat 
ik meen te moeten vorderen en concluderen, 
dat dit vonnis worde vernietigd zonder dat 
daardoor enig nadeel worde toegebracht aan 
de rechten door partijen verkregen. 

De Hooge Raad, enz. ; 
Gehoord den Procureur-Generaal in zijn 

voordracht en vordering tot cassatie in het 
belang der wet, strekkende tot enz.; 

Gezien de stukken; 
0 . dat uit het bestreden vonnis blijkt: 
dat Meyering zijn wederpartij - verder t e 

noemen Krol - h eeft gedaagd voor de Arr.
Rechtbank te Utrecht en daarbij, stellende: 
"dat Krol huurder is geweest van het aan 
Meyering in eigendom toebehorende perceel 
F'rederik Hendriklaan no. 29 te Zeist; dat 
Meyering deze huur op 27 Juni 1946 tegen 
1 Augustus 1946 heeft opgezegd, doch Krol 
h et perceel niet heeft verlaten en in gebreke 
blijft het aan Meyering over te geven; dat 
Krol geen gebruik heeft gemaakt van de 
h em door het Hum·besch ermingsbesluit ver
leende bevoegdheid om binnen 14 dagen na 
opzegging verlenging van huur aan te vra
gen en hij derhalve zonder recht of titel het 
perceel onder zich houdt, waardoor Meye
ring schade heeft geleden," heeft gevor
derd, dat Krol zou worden veroordeeld 
voormeld perceel te ontruimen en ter be
schikking van Meyering te stellen en tot 
betaling van schadevergoedin g; 

dat Krol als verweer heeft aangevoerd, 
dat Meyering ingevolge art. 2, lid 1, van 
het Huurbesch ermingsbesluit 1941 niet ge
rechtigd was de ontruiming van h et perceel 
te vorderen, omdat geen van de in die be
paling vermelde gevallen zich te dezen voor
deed; 

dat de R echtbank de vordering heeft toe
gewezen, na te hebben overwogen: 

.,dat art. 2 van h et Huurbeschermlngs
besluit 19 41 een a lgemene regeling geeft ter 
beperking van de mogelijkheid om ontrui
ming te vorderen van verhuurde onroerende 
goederen, terwijl art. 3 van dat besluit ziet 
op het speciale geval, dat ontruimd zou 
moeten worden wegens beëindiging der 
huur tengevolge van opzegging daarvan; 

.,dat het laatste geval zich hier voordoet, 
zodat art. 3 ten deze van toepassing is; 

"dat nu kennelijk de bedoeling van de in 
lijst C behorende bij het Koninklijk Besluit 
E 93 in art. 3 van het Huurbeschermings-

besluit 1941 aangebrachte WIJZ1gmg is om 
een beroep op art. 2 van laatstgenoemd be
s luit in gevallen als h et onderhavige aan 
een termijn te binden en nu vaststaat, dat 
gedaag·de niet binnen 14 dagen na de huur
or,zegging het in art. 3 genoemde verzoek 
heeft gedaan vanaf 1 Augustus 1946 geen 
huurovereenkomst meer tussen partijen 
bestaat hetgeen gedaagde tot ontruiming 
verplicht; 

.,dat h et woord "kan" in art. 3 kwalijk an
ders kan worden verstaan dan dat daardoor 
aan den huurder een recht wordt toegekend 
het aldaar genoemde verzoek te doen; het
geen nu betekent, dat h et den huurder vrij 
staat daarvan a l dan niet gebruik te maken, 
doch tevens, dat dit recht voor hem verloren 
gaat, a ls hij binnen den gestelden termijn 
dat recht niet heeft uitgeoefend;" 

0. dat tegen deze uitspraak a ls middel 
van cassatie is voorgedragen: S. of v. t . 
van de artt. 1, 2 en 3 van het Huurbescher
mingsbesluit 1941 en, in verband daarmede, 
van de artt. 629 B. W., 41 Wet R. 0., 122 en 
123 Rv., aangezien de huurder, ook indien 
hiJ de h em in art. 3, lid 1, van genoemd be
sluit geboden gelegenheid voorbij h eeft la t en 
gaan, tegenover een tegen hem ingestelde 
vordering tot ontruiming a lsnog verweer 
kan voeren, gegrond op het ontbreken van 
een der omstandigheden, welker aanwezig
heid art. 2, lid 1, voor het instellen van zo
danige vordering eist; 

0. omtrent dit middel: 
dat volgens art. 2, lid 1, van h et Huurbe

schermingsbesluit 1941 de bescherming van 
den huurder in dezen vorm is gekleed, dat 
de verhuurder van een onroerend goed de 
ontruiming door den huurder of gewezen 
huurder slechts kan vorderen, indien een 
van de a ldaar onder 1, 2 en 3 vermelde ge
vallen zich voordoet; 

dat derhalve Yolgens dit voorschrift een 
vordering tot ontruiming tegen den huurder 
of gewezen huurder moet worden afgewe
zen, indien ten processe op het niet aan
wezig zijn van die gevallen beroep wordt 
gedaan en de onjuistheid van dit beroep niet 
is gebleken; 

dat naast deze regeling, die uitmaakt, 
welke huurders in het gehuurde mogen 
blijven zitten en hoe zij zich daarin kunnen 
handhaven, in artikel 3 den huurder de mo
gelijk h eid werd geopend de in verband met 
de beëindiging der huur ingetreden onze
kerheid op te heffen door zijnerzijds een de 
claratoire uitspraak van den rechter uit te 
lokken omtrent zijn mogen blijven zitten in 
het gehuurde; 

dat in de bij het Besluit E 93 behorende 
lijst C laatstgemelde bepaling is gewijzigd, 
doch alleen in zover dat een verzoek a ls in 
die bepaling bertoeld thans nog slechts kan 
worden gedaan binnen ' veertien dagen na 
opzegging door den verhuurder, of nadat 
deze bij geschrifte zijn wens heeft doen 
blijken, dat de huurder na beëindiging van 
den huurtijd het gehuurde zal verlaten, of 
uiterlijk twee maanden vóór het tijdstip 
waarop de huur zou eindigen; 
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dat nu naar de mening der Rechtbank de 
kennelijke bedoeling van deze wijziging zou 
zijn, dat de huurder of gewezen huurder, die 
verzuimd heeft van het hem in artikel 3 
verleende recht gebruik te maken, zich in de 
ontruimingsprocedure niet met vrucht op 
het niet aanwezig zijn van de in artikel 2, 
lid 1, vermelde gevallen zou kunnen beroe
pen; 

dat echter, wat er zij van die bedoeling, 
de toevoeging in artikel 3 van een termijn 
voor de uitoefening van een bijkomende 
den huurder gegeven bevoegdheid, geen 
verandering vermag te brengen in h et ·in 
het ongewijzigd gehandhaafde artikel 2 
neergelegde stelsel van bescherming van 
den huurder; 

dat derhalve het middel is gegrond; 
Vernietigt het bestreden vonnis; 
Verstaat dat het arrest geen nadeel zal 

toebrengen aan de rechten door partijen 
verkregen. 

(N. J.) 

13 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemene regelen Water
staatsbestuur art. 22). 

Strijd met het algemeen belang in de 
zin van art. 22 volgt niet uit het enkele 
feit, dat bij een benoeming tot secreta
ris van een waterschap een der hoofd
ing·elanden achteraf meent ten onrech
t e zijn stem te hebben uitgebracht op 
A., als gevolg van beweerde onjuiste 
voorlichting door een derde. Immers 
had h et in ieder geval op de weg van 
appellant gelegen, zich tijdig van de 
juistheid der hem verstrekte inlichtin
gen te vergewissen. Het gaat niet aan 
om, nu appellant achteraf meent zijn 
stem onjuist te hebben uitgebracht, in 
verband daarmede tot vernietiging van 
het benoemingsbesluit over te gaan. 

Wij JULIA A, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door C.A. Over te Zuid- en Noordschermer, 
tegen de beschikking van Ged. Staten van 
Noordholland van 17 Maart 1948 No. 258, 
waarbij afwijzend is beschikt op zijn ver
zoek om vernietiging van het besluit van 
Hoofdingelanden van het waterschap de 
Schermeer dd. 27 Augustus 1947, tot be
noeming· van J. H.M. de Sonnaville t e Ber
gen tot secretaris van dat waterschap; 

De Raad van State, Afdeling -voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 October 1948, No. 1112/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 5 November 
1948 No, 703, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten bij hun evenvermeld 
besluit overwogen hebben, dat op de door 
Dijkgraaf en Heemraden opgemaakte voor
dracht ter benoeming van een secretaris 
van het waterschap de Schermeer als No. 1 
geplaatst was D. Bockweg te Oterleek, a ls 
no. 2 J. H. M. de Sonnaville te Bergen en 
als no. 3 J. P. Velthuys te Alkmaar; dat, 

nadat bij eerste vrije stemming op nö. 1 9 
stemmen, op no. 2 8 stemmen en op no. 3 1 
stem waren uitgebracht, Bockweg en de 
Sonna ville zowel bij tweede vrije stemming 
als bij herstemming elk 9 stemmen ver
wierven; dat toen ingevolge h et bepaalde b ij 
art. 117 van het Algemeen Waterscbaps
Reglement voor Noordholland de oudste in 
leeftijd - in casu de Sonnaville - de be
noemde was; dat tegen deze benoeming C. 
A. Over bezwaar heeft gemaakt onder aan
voering, dat bij zijn stem - welk in deze de 
doorslag heeft gegeven - h eeft uitgebrach t 
op de Sonnaville in plaats van op Bockweg 
en dat hij daartoe gekomen is, door dat hij 
enige dagen vóór de dag, waarop de benoe
ming zou geschieden, bezoek ontving van 
een zekere J. Kieft t e Bergen, die hem na
mens de plaatselijke illegaliteit mededeelde, 
dat de als no. 1 op de voordracht voorko
mende D. Bockweg door deze afdeling in 
verband met de door h em gedurende de be
zettingsjaren aangenomen houding niet 
voor de uitoefening van het secretariaat 
van ·het waterschap de Schermeer geschikt 
geacht werd en politiek onbetrouwbaar 
was; dat naderhand aan appellant volgens 
zijn mededeling is g·ebleken, dat de ver
strekte inlichtingen onjuist waren en wel 
in eerste instantie, dat de illegaliteit in het 
geheel niet op de hoogte was van de door 
Kieft gevoerde actie, terwijl daarenboven 
op de houding van Bockweg gedurende de 
bezettingstijd generlei aanmerkingen waren 
te ma k en, waarvan mede getuige de aan 
hem, dd. 19 Februari 1946 door de Politieke 
Opsporingsdienst te Alkmaar verstrekte 
verklaring van politieke betrouwbaarheid; 
dat hem, appellant, gebleken is, dat de Son
naville op nauwe wijze met Kieft in con
tact stond en dat er tussen deze twee per
sonen vriendschapsbanden bestonden, zo
dat zijns inziens de conclusie gerechtvaar
digd is, dat de door Kieft gevoerde actie in 
overleg met en met medeweten van de Son 
naville is opgezet en heeft plaats gehad; 
dat bij de onderhavige benoeming de desbe
t reffende voorschriften in acht genomen 
zijn, gelijk door appellant ook nie t wordt 
betwist, zodat hier geen grond voor vernie
tiging van h et benoemingsbesluit wegens 
strijd met het bepaalde bij art. 22 onder le 
der W a tersta.'1.tswet 1900 aanwezig is, en, 
waar evenmin sprake is van strijd met het 
provinciaal belang of met dat van enige 
andere der in dat artikel genoemde instel
lingen, het verzoek van appellant kennelijk 
is gebaseerd op strijd met het algemeen be
lang; dat de raadsman van appellant ter 
openbare zitting betoogd heeft, dat een be
noemingsbesluit reeds voor vernietiging 
wegens strijd met het algemeen belang in 
aanmerking zou komen, wanneer zich 
rondom diP. benoeming iets heeft afgespeeld, 
dat indruist tegen het publiek fatsoen, het
geen zich zijns inziens in h et onderhavige 
geval zou hebben voorgedaan; dat naar de 
mening van hun college deze stelling niet 
kan worden aanvaard en het slechts dan op 
zijn weg ligt in een beoordeling te treden 
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van hetgeen zich rondom een benoeming 
heeft afgespeeld, indien zulks, zoals in casu, 
de uitslag van de stemming heeft kunnen 
beïnvloeden, tenzij het gedragingen van de 
benoemde zelf zou betreffen, welke hem 
zouden stempelen als onwaardig voor het 
bekleden van het ambt; dat, daargelaten of, 
indien de Sonnaville van te voren op de 
hoogte was geweest van hetgeen Kieft om
trent Bockweg zou mededelen, laatstbe
doeld geval zich zou voordoen, van zodanig 
medeweten niet is gebleken; dat wat betreft 
de vraag, of het bezoek van Kieft aan ap
pellant de uitslag van de stemming heeft 
kunnen beïnvloeden, weliswaar de raads
man van de Sonnaville heeft betoogd, dat 
niet vaststaat, dat appellant zijn stem op 
de Sonnaville heeft u itgebracht doch dat 
hun college dit als vaststaand meent te 
moeten aannemen, aangezien het voor ap
pellant anders generlei zin wu hebben ge
had deze zaak aanhangig te maken; dat, in 
afwijking van de door appellant in zijn 
adres en ter zitting gegeven voorstelling 
van. zaken, de raadsman van de Sonnaville 
ter zitting heeft medegedeeld, dat K ieft te
genover hem heeft verklaard aan appeliant 
te hebben g·ezegd, dat hij als oud-illegaal 
het niet op zijn plaats vond, dat Bockweg, 
die in de Arbeidsdienst was geweest, daar 
langer dan nodig bij was gebleven en zelfs 
een rang had aanvaard, en dat hij hem 
daarom m inder geschikt achtte voor de be
k leding van het secretar iaat; dat bij ge
breke van bewijs van het door appellant 
gestelde er van moet worden uitgegaan, dat 
Kieft in zijn uitlatingen omtrent Bockweg 
niet verder is gegaan dan door de raadsman 
van de Sonnaville is toegegeven; dat nu 
deze uitlating geen valse voorlichting be
vat, doch n iet meer is dan de mededelin g 
van een feit, te weten dat Bockweg lang 
(namelijk van Januari 1943 tot Augustus 
1944) in de Arbeidsdienst is geweest en al
daar een rang heeft bekleed (namelijk die 
van sergeant in administratieve dienst), zo
mede van het persoonlijk oordeel van Kieft 
als oud-illegaal, dat Bockweg daarom min
der geschikt. zou zijn voor het bekleden van 
het secretariaat; dat, daargelaten of deze 
beoordeling juist is en of het van goede 
smaak getuigt bij het ondersteunen van een 
candidatuur afbrekende critiek op een te
gencandidaat uit te oefenen, een dergelijke 
handelwijze "niet van die aard is, dat zij 
grond zou kunnen opleveren voor vernieti
ging van het onderhavige besluit wegens 
strijd met het algemeen belang; dat hier
voor te minder aanleiding kan worden ge
vonden, waar appellant, die het bezoek van 
Kieft enige dagen vóór de benoeming ont
ving, heeft nagelaten zich van te voren 
omtrent Bockweg te doen inlichten, zelfs 
toen de Dijkgraaf in de vergadering van 
Hoofdingelanden, vóórdat de benoeming 
plaats vond, gelegenheid gaf tot het stellen 
van vragen; 

dat C. A. Over van de beslissing van Ged. 
Staten bij Ons in beroep is gekomen, aan
voerende, dat hij allereerst gegriefd is door 

de overweging van Ged. Staten, dat een be
noemingsbeslu it niet wegens strijd met het 
a lgemeen belang vernietigd kan worden, 
wanneer zich rondom de benoeming iets 
heeft afgespeeld, dat indruist tegen het pu
bliek fatsoen, doch zulks alleen het geval 
kan zijn, wanneer de gewraakte gedragin
gen de stemm ing hebben l{unnen beïnvloe
den ofi wel gedragingen zijn van de benoem
de zelf, die hem stempelen als onwaardig 
voor het bekleden van het betreffende 
ambt; dat hij, appellant, deze beslissing 
onjuist acht en van mening is, dat het een 
algemeen belang is, dat bij het werven naar 
een publieke· functie op eerlijke en fatsoen
lijke wijze wordt gehandeld en Ged. Staten 
het vernietigingsrecht h etzij naar aanlei
ding van een beroep, h etzij op voordracht 
van de Commissaris der Koningin mede 
gegeven is om er zorg voor te dragen, dat 
deze eerlijkheid en fatsoenlijkheid bij het 
werven naar een publieke functie worden 
in acht genomen; dat zulks niet alleen geldt 
de gedragingen van de benoemde persoon, 
maar ook de gedragingen van personen, die 
op verzoek, althans met medeweten en 
goedkeuren van de benoemde of een der 
andere candidaten trachten op hen, die tot 
het doen der benoeming geroepen zijn, in
vloed uit te oefenen; dat Ged. Staten, wan
neer zij de eis stellen, dat door de onbehoor
lijke gedragingen de uitslag der stemming 
beïnvloed moet k unnen zijn, voor d meest 
ongehoorde gedragingen de deur openen, 
omdat in vele gevallen niet zal kunnen wor
den vastgesteld of de uitslag der stemming 
werlrnlijk beïnvloed is; dat een candidaat, 
die naar een benoeming in een openbare 
functie streeft, niet alleen verantwoordelijk 
gesteld moet worden voor zijn eigen gedra
gingen, maar ook voor de gedragingen van 
hen, die voor of namens h em degenen, die 
de benoeming moeten doen, t rachten te be
ïnvloeden, daar anders wederom de deur 
openstaat voor elke onbehoorlijke handel
wijzé, mits een. candidaat zich maar per
soonlijk daarvan vrij weet te houden; dat 
overigens in het onderhavige geval, gelijk 
Ged. Staten in hun aangevallen beslissing 
t oegeven, moet worden aangenomen, dat 
tengevolge van het optreden van Kieft de 
stemming is beïnvloed en de Son.naville is 
benoemd in plaats van Bockweg; dat hij, 
appellant, zich verder gegriefd gevoelt door 
de overweging van Ged. Staten, dat omtrent 
de gedragingen van Kieft alleen als vast 
staande kan worden aangenomen, wat de 
raadsman van Kieft te dier zake heeft toe
gegeven, te weten dat Kieft heeft medege
deeld, dat Bockweg van Januari 1943 tot 
Augustus 1944 in de Arbeidsdienst is ge
weest, aldaar een rang heeft bekleed en 
zulks naar het persoonlijk oordeel van Kieft , 
Bockweg ongeschikt maakt voor het be
kleden van het secretariaat van De Scher
meer, welk een en ander Gedeputeerde Sta
ten niet als een valse voorlichting beschou
wen; dat hij, appellant, staande houdt, dat 
Kieft hem uitdrukkelijk heeft verklaard, 
dat hij zijn mededelingen deed namens de 
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plaatselijke illegaliteit hetgeen hem bij on
derzoek achteraf onjuist is gebleken; dat 
hij in dit verband ook de aandacht moge 
vestigen op de verklaring van de hoofdinge
land P. Bos, op wie Kieft invloed heeft 
trachten uit te oefenen door hem te wijzen 
op de slechte behandeling, die een zoon van 
Bos in Duitsland heeft ondergaan, kennelijk 
met het oogm erk Bockweg als een politiek 
onbetrouwbaar element daarvoor mede 
aansprakelijk te stellen; dat Kieft natuur
lijl, zijn mededelingen omtrent het verblijf 
van Bockweg in de Arbeidsdien t a lleen 
h eft gedaan om daarmede de politieke on
betrouwbaarheid van Bockweg te demon
streren en bij de hoofdingelanden van De 
Schermeer stemming tegen Bockweg te 
maken; dat het feit, dat iemand in de Ar
beidsdienst is geweest, ook wanneer dit be
trekkelijk lang g-eduurd heeft, en zelfs het 
feit, dat hij -- ongewild - in deze Arbeids
dienst met een rang bekleed is geweest, zu
als Bockweg wegens zijn administratieve 
bekwaamheden een r ang is opgedrongen, 
iema nd niet zonder meer stempelt tot een 
politiek onbetrouwbaar persoon; dat hij, 
appellant, deze politieke onbetrouwbaarheid 
van Bockweg op gezag van Kieft he ft aan
genomen in verband m et de wijze, waarop 
Kieft zich over Bockweg heeft uitgelaten 
en met name op grond van diens medede
ling, dat ook de plaatselijke illegaliteit 
Bockweg onbetrouwbaar achtte; dat Kieft, 
wanneer hij van Bockweg niets anders 
h eeft geweten dan dat Bockweg in de Ar
beidsdienst is geweest en daar een rang 
h eeft bekleed, zich wel degelijk aan valse 
voorlichting heeft schuldig gemaakt, wan
n eer hij op deze grond hoofdingelanden van 
De Schermeer heeft willen overtuigen van 
de politieke onbetrouwbaarheid van Bock
weg; dat hij er in dit verband op wijst, dat 
h et opereren met iemands politieke onbe
trouwbaarheid in deze tijd meer en meer 
dreigt te worden een middel om iemand on
gemotiveerd te benadelen; dat van over
h eidswege er voortdurend op wordt aange
drongen, dat politieke delinqu enten, die 
eenmaal hun correctie hebben ondergaan, 
In de samenleving weer als volwaardige 
mensen moeten worden opgenomen en zulks 
terecht; dat in dit licht gezien het t en on
rechte proberen iemand als een politiek 
onbetroJwbaar figuur aan de kaal, t e stel
len en hem daardoor uit functies te weren, 
die m en gaarne aan anderen ziet toebedeeld, 
te ernstig·er afkeuring verdient; dat hij, ap
pellant, dan ook wil weten, of methoden, als 
door Kieft toegepast, om iemand een be
noe ming in een publieke functie te bezor
gen, door de rechter worden getolereerd of 
niet; dat hieraan niet afdoet, dat hij, appel
lant, zelve zich wellicht te gemakkelljk door 
Kieft heeft laten overtuigen, maar dat hij 
e r toch uitdrukkelijk op wenst te wijzen, 
dat hij geen enkele aanleiding had om aan 
te nemen, dat Kieft hem onwaarheid ver
telde; 

0. dat ingevolge artikel 22 der Water
staatswet 1900 de niet aan de goedkeuring 

van Gedeputeerde Staten onderworpen ver
ordeningen en besluiten van het bestuur 
van een waterschap, veenschap of veen
polder bij een met redenen omkleed besluit 
door h en kunnen worden vernietigd, 
doch niet ander dan voor zover zij in strijd 
zijn: 1 °. met een wet, een a lgemene maat
regel van bestuur, een provinciale verorde
ning of de inrichting van de instelling; 2 °. 
met het algemeen belang of h et provinciaal 
belang of met dat van enige andere der in 
dit artikel genoemde instellingen; 

dat een en ander zich met betrekking tot 
h et aangehaalde besluit niet voordoet; 

dat in het bijzonder dit besluit niet in 
strijd is met het algemeen belang in de zin 
van artikel 22 der Waterstaatswet 1900; 

dat zulk een strijdigheid toch niet kan 
volgen uit het enkele feit, dat een der 
Hoofdingelanden achteraf meent t e n on
rechte zijn stem te h ebben uitgebracht op 
de So1111aville, als gevolg van beweerde 
onjuiste voorlichting van de zijde van Kieft 
voornoemd; 

dat immers, nog daargelaten, dat geens
zins vaststaat, dat Kieft zich op ontoelaat
bare wijze over een der overige candidaten 
heeft uitgelaten noch dat deze is opgetre
den met medeweten van de benoemde, het 
in ieder ~eva! op de weg van de app. had 
gelegen, zich tijdig van de juistheid der hem 
verstrekte inlichtingen te vergewissen; 

dat hij nu wel achteraf kan menen zijn 
stem onjuist te h ebben uitgebracht, doch dat 
h et niet aangaat in verband daarmede tot 
vernietig ing van het bestreden besluit over 
te gaan; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Waterstaat 

is belast, enz. 
(A. B.) 

16 November . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gem eentewet art. 228a) . 

H et besluit van Ged. Staten tot niet
goedkeuring en er geldl ening tot dek
king van kost en van r eor ganisatie der 
brandweer steunt in hoofdzaak op de 
overweging dat de door de gemeente
raad getroffen voorziening onvoldoende 
is voor wat betreft h et aantal aan te 
leggen brandkranen. Daargelaten de 
vraag·, of dit oordeel van Ged. Staten 
juist is, kan deze omstandigheid geen 
grond opleveren om aan h et raadsbe
sluit tot h et aangaan van een geldle
ning tot dekking dezer kosten goed
k euring te onthouden. 

Wij JULIANA enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Raad der gemeente Wognum, te
gen h et besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noordholland, van 2 Juli 1947, 3e Af
deling, A, no. 47, waarbij goedkeuring is 
onthouden aan h et besluit van de raad der 
voornoemde gemeente van 10 Februari 
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1947, betreffende de r eorganisatie van de 
plaatselijke brandweer aldaar, en h et ten 
behoeve daarvan aangaan van een vaste 
lening, groot f 15.000; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 14 Januari 1948, no. 87 en 20 October 

.1948, no. 87/276; 
Op de voordracht van Onze Minister van 

Binnenlandse Zaken van 9 November 1948, 
No. 20655, Afdeling Binnenlands Bestuur, 
Bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Wognum 
op 10 Februari 1947 besloot over te gaan 
tot de aansch affin g van a . een automobiel
brandspuit ter waarde van f 4500, b. daar
bij behorend materiaal ter waarde van 
f 1000, c. 12 tot 14 brandkranen ter waarde 
van f 2500, d. kleding en uitrusting ten be
hoeve van h et personeel ter waarde van 
f 1500, e: een alarmeringsinstallatie ter 
waarde van f 500, f. over te gaan tot ver
bouw en uitbreiding der brandweergarage 
a lsmede uitbreiding der centrale verwar
mingsinstallatie tot een bedrag van f 5000, 
g. voor h et totaal bedrag ad f 15.000 een 
geldlening aan t e gaan, r entende t en hoog
ste 3 % per jaar" af t elossen in 30 jaar 
met jaarlijkse t ermijnen van f 500 t e begin
nen in 1948, m et voorbehoud vah bevoegd 
heid t e allen tijde h et onafgelost gedeelte 
der lening in eens af t e lossen , rente en af
lossing te voldoen uiterlijk 31 December van 
elk jaar ; · 

dat Gedeputeerde Staten van Noordhol
land bij besluit van 2 Juli 1947, afdeling 3 
A, no 47, hun goedkeuring aan dit raads
besluit h ebben onthoude n, daarbij overwe
gende, dat de Districts-inspecteur voor h et 
brandweerwezen te H aarlem in zijn tot de 
burgem eester der gemeente vVognum ge
richte brief van 17 Maart 1947, no. 412 Cl 
wnm 01, waarvan aan de Voorzitter van 
hun College een afschrift werd toegezon
den, h eeft opgemerkt, dat, naar zijn m e
ning, h et aantal der brandkranen, op de 
aanleg waarvan in het onderwerpelijke 
raadsbesluit wordt gerekend, onvoldoende 
moet worden geacht, zodat de bluswater
voorziening in dat g edeelte der gemeente, 
waar geen open water aanwezig is of daar
op niet te allen tijde kan worden gerekend, 
t e weten de bebouwing langs de weg, lo
p ende van de kom van h et dorp in de 
richting Wadway en in de richting Nib
bixwoud, niet afdoende is gewaarborgd; dat 
de Districtsinspecteur in zijn aangehaalde 
missive voorts als zijn oordeel h eeft uitge
sproken, dat - wanneer in h et kader van 
de gehele brandbestrijding aan een bepaal
de factor, in h et onderhavige geval de blus
watervoorziening, niet voldoende aandacht 
wordt geschonlrnn - de overige factoren 
ten gevolge hiervan minder tot hun recht 
komen, t erwijl in h et bijzonder de bluswa
tervoorziening van doorslaggevend belang 
is m et betrekking tot de mogelijkheid tot 
het doeltreffend doen functioneren der ge
hele organisatie; dat hun College bij zijn 
schrijven van 26 Maart 1947, 3e Afdeling 

A, N o 13, h et gem eentebestuur op de even
vermelde brief van de Districtsinspecteur· 
heeft gewezen, doch dat burgemeester en 
wethouders in antwoord daarop bij hun 
missive van 10 April 1947, no. 492, h ebben 
doen weten, dat bedoeld stuk hun geen 
aanleiding gaf de raad hunner gem eente 
een wijziging van zijn besluit van 10 Fe
bruari 1947 voor te stellen; dat bij besluit. 
van hun College van 7 Mei 1947, 3e afde
ling A, no. 61 de beslissing omtrent h et . 
bovenverm elde raadsbesluit voor de tijd van 
ten hoogste twee maanden werd verdaagd; 
dat de m eergenoemde Inspecteur desge
vraagd in zijn advies van 30 April 1947, no _ 
926, Cl wnm. 01, aan hun College h eeft 
m edegedeeld, dat - ten einde een rede
lijke mate van veiligheid te verzekeren -
de kosten van de hierboven onder a, b en. 
d t/m f aangeduide voorzieningen respec
tievelijk dienden te worden geraamd op, 
f 4500, f 4000, f 1000, f 500 en f 7000; dat 
die lnspecteur daarbij voorts aan hun Col
lege h eeft bericht, dat door h et aanbren
g·en van 12 tot 14 brandkranen, waartoe de 
raad besloten heeft, in de behoefte aan 
bluswater slechts ten dele zal kunnen wor
den voorzien, t erwijl de nog gebrekkige 
bluswatervoorziening er toe zal leiden, dat 
de brandbestrijding met moeilijkheden en 
tijdverlies gepaard zal gaan, waardoor de 
reorganisatie der brandweer niet de r esul
taten zal oplever en, die bij de aanwezig
heid van een goed blusagregaat en ge
oefend personeel verwacht mogen worden; 
dat de totale kosten van de voorzieningen. 
ter verkrijg ing van voldoende bluswater op, 
f 9870 moeten worden geraamd, voor welk 
bedrag de 48 door de Inspect eur nodig ge
oordeelde brandkranen zullen kunnen wor-
den aangel egd ; dat hun College een en an
der bij hun brief van 21 Mei 1947, 3e afde-
ling A, no. 42 t er k ennis van h et gemeen
tebestuur h eeft gebracht; dat daarbij -
in v erband m et de grote betekenis, welke 
hun College m et de meerbedoelde Inspec
teur aan dit onderdeel der brandbestrijding· 
toekent, doch tevens rekening houdende 
m et de daaraan voor de gemeente verbon
den financiële consequenties - burgemees
ter en wethouders zijn uitgenodigd t e be
vorderen , dat de door die Inspecteur be
doelde verbeteringen in de bluswatervoor
ziening ter plaatse in de loop der jaren. 
1948 en 1949 tot stand worden gebracht; 
dat laatstgenoemd College naar aanleiding 
van de brief, bij zijn missive van 7 Juni 
1947, no. 756, t e kennen h eeft gegeven, dat 
in verband m et de nog aanwezige mate
rialen, naar zijn mening, voor de hierbo
ven onder, b bedoelde bepakking van de 
automobielbrandspuit zeker met het daar
voor door de raad gevoteerde bedrag zal 
kunnen worden volstaan; dat op grond 
van de ingewonnen informaties in afwij
king van h et advies van de Inspecteur, 
voor kleding en uitrusting van het perso
neel der brandweer in totaal f 1500 werd 
uitgetrokken; dat, hoewel niet overal langs 
de weg voldoende bluswater beschikbaar 
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zal zijn, op verschillende voor de autospuit 
bereikbare plaatsen achter de boerderijen 
water is te verkrijgen en een aanvulling van 
en panden in de gemeente het nodige blu_s-
14-15 brandkranen, waarmede het totale 
aantal op ± 20 wordt gebracht, hem vol
doende voorkomt ter voorziening in de be
hoefte aan bluswater op die plaatsen in de 
gemeente, waar noch vóór, noch achter de 
percelen bluswater aanwezig is; dat voor 
deze voorziening een bedrag van ± f 2500 
nodig zal zijn, tot welke uitgaaf de raad 
besloten h eeft; dat de onderhavige brief 
van hun College in de vergadering van de 
gemeenteraad van 28 Mei 1947 uitvoerig 
werd behandeld, waarbij de vorenaange
haalde uiteenzettingen deze geen aanleiding 
konden geven, wijziging te brengen in zijn 
besluit van 10 Februari 1947; dat de 
Districtsinspecteur; gezien diens schrijven 
van 21 Juni 1947, no. 1523, Cl wnm. 03, 
nader van oordeel is, dat in verband met 
het inmiddels door de gemeente met de 
hierboven onder a bedoelde autospuit over
genomen materiaal, de oorspronkelijke 
voorgestelde aanschaffing onder b dien
overeenkomstig kan worden verminderd tot 
een bedrag van f 1500, doch zijn standpunt 
met betrekking tot de verbetering van de 
bluswatervoorziening, ook na kennisne
ming van de door het gemeentebestuur 
aangevoerde argumenten, niet voor wijzi
ging vatbaar is; dat hun College van m e
ning is, dat voor een doelmatige brandbe
strijding in de gemeent e Wog·num de door 
de Districtsinspecteur voor het Brandweer
wezen te Haarlem noodzakelijk geoordeelde 
voorzieningen, h etzij onmiddellijk, hetzij -
zoals boven aangegeven - op korte ter
mijn, behoren te worden getroffen; 

dat burgemeester en wethouders van 
Wognum, daartoe gemachtigd door de raad 
dier gemeente, van het besluit van Gede
puteerde Staten bij Ons in beroep zijn ge
komen, aanvoerende, dat de raad in zijn 
vergadering van 10 Juli 1947 besloten heeft 
tegen deze beslissing voorziening te vra
gen; dat hij wat betreft de feiten van me
ning is, dat: 

a . inzake de bepakking van de automo
b\elbrandspuit, m ede gezien h et feit, dat de 
volledige uitrusting van de oude brand
spuit nog aanwezig is en gelet op de erva
ring, opgedaan bij vele oefeningen, vol
staan kan worden met een aangekoppelde 
zuigslang, lang 6 meter, 2 bronzen koppel
stukken voor aansluiting op brandkranen, 
een koperen drijver voor de zuigslang, 10 
stuks persslangen 2½, 1 standpijp 2½, 1 
brandkraansleutel, 1 ladder, 1 brandhaak, 
2 slangenbloklrnn, 2 straalpijp"en 2½, 9 
stuks mondstukken, 1 handbandenpomp, 1 
crick, 1 gereedschapstas, 1 stopblok, 2 kop
pelsleutels, 2 aanzetpennen, 5 slangenbin
ders, 5 slangenhouders, 1 Verdeelstuk 2½·, 
a lsmede 1 vultrechter, passende op de 
pomp, almede 2 schoppen, 100 meteT pers
slang, 2 straalpijpen met draai- en verstel
baar mondstuk plus schouderriemen, 1 vet'..!' 
<ieelstuk (afsluitbaar) voor 4 slangen eÏi 

een verbandtrommel, van welk materiaal de 
kosten zeker uit h et door hem gevoteerde 
bedrag van f 1000 kan worden bestreden; 

b. voor k leding en uitrusting, gezien 
de Ingekomen prijsopgave, 'per persoon no
dig zal zijn f 100, of in totaal 15 X f 100 ·= 
f 1500; 

c. door de brandweergarage op eenvou- · 
dige doch doelmatige wijze te verbouwen 
het door de Inspecteur van het brandweer
wezen geraamde bedrag van f 7000 kan 
worden teruggebracht op f 5000; ' 

d. de aanwezigheid van voldoende ·blus
water op verschillende voor de automobiel
brandspuit bereikbare plaatsen door de In
specteur uit h et oog verloren is en dien
tengevolge volstaan kan worden met h et 
aanbrengen van 20 brandkranen op die 
plaatsen in de gemeente, waar op geen 
enkele wijze bluswater kan worden ver
kregen, waarvoor een bedrag van f 2500 
t oereikend is: 

dat hij echter niet alleen op grond van 
bovenstaande overwegingen van feitelijke 
aard bezwaar h eeft tegen het standpun t 
van Gedeputeerde Staten, maar dat hij 
voorts van oordeel is, dat ook staatsr ech
t elijke overwegingen tot de · slotsom moe
ten leiden, dat dit standpunt van Gede
puteerde Staten niet te aanvaarden is; dat 
immers dit College de redenen, waarom 
h et de goedkeuring niet verleende, samen
vatte in de slotoverweging, dat het van 
mening is, dat voor een doelmatige brand
bestrijding in de gemeente Wognum de 
door de Districtsinspecteur voor het Brand
weerwezen te Haarlem noodzakelijk geoor
deelde voorzieningen, hetzij onmiddellijk, 
h etzij op korte t ermijn, behoren te worden 
getroffen; d'à.t echter de bepalingen over de 
goedk euring, bedoeld in artikel 228 der ge
meentewet, in deze wet zijn opgenomen om 
het vermogen der gemeeilte te heschermen 
tegen onbedachtzaamheid, verzuim of mis
bruik van h et besturende personeel ; 

dat dienovereenkomstig Prof. Oppenh eim 
in •zijn standaardwerk "het Nederlandsche 
Gemeenterecht" zegt, dat Gedeputeerde 
Staten bij de vraag, of goedkeuring a l dan 
niet moet worden verleend, door drieërlei 
overwegingen moeten worden bestuurd te 
weten : 

1. of het noodzakelijk is de uitgàve met 
buitengewone inkomsten te bestrijdetP.'.' · 

2. of de juiste rente is bedongen; 
3. of de aflossing op verantwoorde wijze 

is geregeld; dat ten aanzien van h et twee
de punt wordt opgemerkt, dat de van r e
geringszijde ten deze gegeven aan wijzingen 
in acht zijn genomen; dat ook tegen de 
wijze van aflossing door Gedeputeerde Sta
ten geen bezwaren zijn ingebracht;· dat de 
vraag, · of de uitgave door een buitenge
wone inkomst wordt gedekt, blijkbaar door 
Gedeputeerde Staten bevestigend wordt be
àntwoordt; dat 1iet verzet van dit College 
dan ook niet gericht is tegen de aard van 
de uitgave, doch tegen de wijze, waarop de 
gemeente het als van alg·emeen belang er
kende onderwerp wenst te regelen; dat 
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immers zowel het gemeentebestuur als Ge
deputeerde Staten de reorganisatie nood
zakelijk achten, doch dat h et gemeentebe
stuur op de door h em aangegeven g r onden 
met een minder grote uitgave meent te 
kunnen volstaan; dat Gedeputee rde Staten 
naar de m ening van de raad op deze wijze 
de gemeentelijke r egeringsvrijh eid m eer 
beperken dan door de wetgeve r is bedoeld, 
zelfs h et gemeentelijk beleid gaan uitmaken 
en derhalve de plaats van de gemeenteraad 
gaan innem en; dat in dit verband de aan
dacht gevestigd wordt op h et handboek 
.,Het Nederlandsch Staatsrecht" van Prof. 
Kranenburg, waarin op bladz. 305 gezegd 
wordt, dat Gedeputeerde Staten hun goed
keuring a lleen hebben te weigeren, wan
neer klaarblijkelijk de a lgemene vermo
genstoestand de r gemeente door het des
betreffend raadsbesluit onevenr edig zou 
worden geschaad, doch dat zij, wanneer zij 
een raadsbesluit enkel onwenselijk achten, 
omdat zij een andere voorstelling hebben 
van h et gemeentebelang dan de raad had, 
de goedkeuring niet mogen onthouden, a ls
m ede op de Koninklijke Besluiten van 26 
Mei 1909, no. 39 en 10 October 1936, no. 34; 
dat, wanneer Gedeputeerde Staten van me
ning zijn, dat voor een doelmatige brand
bestrijding in de gemeent e Wognum andere 
maatregelen behoren te worden getroffen -
h etgeen h et gemeentebestuur om de hier
boven aangegeven redenen m eent te moe
ten bestrijden - de gemeente hiertoe niet 
behoort te worden gedwongen door een -
zoals aangetoond -onjuist gebruik van h et 
goedkeuringsrecht, doch dat dan Gedepu
teerde Staten in art. 240, sub n, j 0

• a rt. 247 
der gemeentewet wegen uitgestippeld vin 
den, waarlangs zij kunnen trachten hun 
doel t e bereiken, terwijl bovendien de wij 
ze, waarop voorzien zou moeten worden in 
overigens ten stelligste ontkende nalatig
heid van h et gemeentebestuur voor de zo rg 
voor brandblusmiddelen, geregeld is in art. 
2 van het 'l'ijdelijk Brandweerbesluit, waar 
aan de Minister van Binnenlandse Zaken 
te dezer zake bevoegdheden zijn gegeven; 
redenen, waarom burgemeester en wethou
ders van Wognum verzoelrnn, om m et ver
nietiging van het besluit van Gedeputeerde 
Staten van Noordh olland van 2 Juli 1947, 
no. 47, de aan het bovenbedoeld besluit van 
de raad der gemeente Wognum van 10 Fe
bruari 1947 onthouden goedkeuring alsnog 
te willen verlenen; 

0. dat het bestreden beslui t in hoofdzaak 
steun t op de overweging, dat de door de 
raad der gemeente Wognum getroffen 
voorziening inzalce de brandweer onvol
doende is voor wat betreft het aantal aan 
te leggen brandkranen; 

dat, daargelaten de vraag, of dit oordeel 
van Gedeputeerde Staten juist is, deze om
standigheid geen grond kan opleveren om 
aan het raadsbesluit tot het aangaan van 
een geld lening, er toe dienende aan de ge
meente de middelen te verstrekken om tot 
evenbedoelde voorziening over te gaan, 
goedkeuring te onthouden; 

L . 1948 

dat, nu bij Ons overigens geen bez~aren 
tegen het besluit tot h et aangaan van de 
geldlening bestaan, mitsdien dit besluit als
nog dient te worden goedgekeurd; 

Gezien de gemeentewet ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
m et verni etiging van h et bestreden be

sluit van Gedeputeerde Staten van Noord
holland, alsnog goedkeuring t e verlenen 
aan h et besluit van de raad der gemeente 
Wognum van 10 Februari 1947, tot h et 
aangaan van een geldlening, groot f 15.000. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

16 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 40). 

Vanwege het bestuur der burgerlijke 
instelling van weldadigh eid te M. is 
bemiddeling verleend bij het plaatsen 
van de woonwagen der armlastige op 
een spoorwegwagon, welke bemiddeling 
hierin heeft bestaan, dat vóór het ver
trek der arme naar G. op haar verzoek 
aan een firma is v erzocht de aan die 
plaatsing verbonden werkzaamh eden 
uit te voeren, en dat voorts na haar 
vertrek, toen bleek , dat de plaatsings
kosten ni t in de vrachtprijs konden 
worden opgenomen, voor de betaling 
dez·er kosten alsnog een garantie is ge
geven. Aannemelijk is, dat de armlas
tige niet naar G. zou zijn vertrokk en, 
indien zij niet had g·emeend er op te 
kunnen r ekenen, dat de woonwagen 
naar G. zou worden vervoerd. Geoor
deeld wordt dat de verleende bemidde
ling, voorzover deze vóór h et vertrek 
der armlastige h eeft plaats gehad, zo
danig is geweest, dat op haar komst in 
G. invloed vanwege het bestuur der 
burgerlijke instelling t e M. heeft mede
gewerkt. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende h et geschil over de betaling 

van de kosten van ondersteuning van Me
juffrouw W. Minnebreuker- Spijkerman; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 27 October 1948, no. 1125/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 9 November 1948, 
No. 9300, afdeling Maatschappelijke Zorg I, 
Bureau Algemene en Juridische Zaken; 

0. dat Mejuffrouw W. Minnebreuker
Spijkerman, geboren 22 Februari 1926, zich 
op 25 November 1947 tot de instelling voor 
maatschappelijk hulpbetoon te Middelburg 
wendde met verzoek om ondersteuning; 
dat zij niet zelfstandig in het levensonder
houd van haar en haar kind Hendrik Cor
nelis, geboren 14 Juni 1946 kan voorzien, 
aangezien haar man, reizend venter, op 25 

ovember 1947 te Middelburg gearresteerd 
was wegens desertie; dat met ingang van 
de datum van aanvraag f 15 per week 
steun werd verleend; dat zij met haar l½-

25 
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jarig kind op of omstreeks 12 Januari 1948 
·van Middelburg naar Gouda vertrok, al
waar zij op 14 Januari daaraanvolgende in 
de ondersteuning werd opgenomen; dat de 
door het gezin bewoonde woonwagen t e r
zelfder tijd per trein naar Gouda werd ver
voerd; dat zij van t e voren aan maatschap
pelijk hulpbetoon t e Middelburg h erhaal
delijk verzocht had de r eiskosten van haar 
en haar kind en de vervoerkosten van de 
woonwagen te vergoeden, welke v erzoek en 
steeds werden afgewezen; 

dat het bestuur van de gemeentelijke 
dienst voor maatschappelijk hulpbetoon t e 
Gouda van oordeel is, dat de burgerlijke 
instelling van weldadig h eid t e Middelburg 
zich door haar handelwijze h eeft schuldig 
gemaakt aan afschuiving, bedoeld in artikel 
40 der Armenwet, daar door bemiddeling
van deze instelling en voor rek ening van 
die instelling de woonwagen op een goede
renwagen van de Nede rlandse Spoorwegen 
is geplaatst m et bestemming Gouda; 

dat burgemeester en wethouders van 
Middelburg aanvoer en , dat Mejuffrouw 
Minnebreuker op 12 Januari 1948 op h et 
bureau voor maatschappelijk hulpbetoon 
kwam en een laatste poging deed om ver
goeding te ontvangen voor de te maken 
kosten bij haar v ertrek; dat dit wederom 
afgewezen werd; dat zij daarop m ededeel
de nog diezelfde dag m et haar kind te zullen 
vertrelcken; dat de N ederlandse Spoorwe
gen echter geen vervoergelegenheid hadden 
voor de woonwagen; dat dit pas over een · 
of twee dagen h et geval zou zijn; dat zij 
de wagen inmiddels op h et spoor,vegempla
cement had doen rijden, doch dat zij, een
maal afgereisd zijnde, niemand had, die de 
woonwagen op de goederenwagen kon 
plaatsen; dat haar geadviseerd werd hier
voor de hulp in t e r oepen van haar schoon
ouders, die eveneens in een woonwagen t e 
Middelburg verblijf hielden; dat zij m ede
deelde, dat Minnebreuker Sr. diezelfde mor
gen vertrokken was, h et geen bij informatie 
juist bleek te zijn; dat door het bureau 
van maatschappelijk hulpbetoon daarop 
t elefonisch aan de N ederlandse Spoorwe
gen gevraagd werd of de vrachtkosten van 
de niet franco te vervoere n wagen v ermeer 
derd konden worden m et de kosten, ver
bonden aan h et plaatsen op de wagen; dat 
hierop bevestigend geantwoord werd ; dat 
evenbedoeld bureau zich op verzoek van de 
vrouw daarop in v erbinding gesteld h eeft 
met een firma t e Middelburg en namens 
haar v erzocht h eeft de nodige stappen t e 
doen; dat de vrouw daarop afreisde; dat 
op 13 Januari 1948 de Nederlandse Spoor
wegen aan maatschappelijk hulpbetoon be
richtte, dat er de volgende dag vervoerge
legenheid voor de wagen was, doch t evens 
m ededeelde, dat verrek ening van de kosten 
van plaatsing door v erhoging van de vracht 
niet mog·elijk was; dat de aannemer toen 
alleen de w erkzaamheden wenste t e v er 
richten, indien de instelling voor maat
schappelijk hulpbetoon ber eid was tot be
taling van de te maken kosten; dat ga-

rantie verleend werd onder voorwaarde, 
dat zij slechts zou gelden, indien de te ma

'ken koste n niet doo r Minnebreuker Jr. zou
den worden betaald; dat de wag·en op 14 
Januari 1948 op de wagon geplaatst werd; 
dat tot nu toe de instelling voor maat
schappelijk hulpbetoon niet aangesproken 
werd voor de gmaakte kosten; dat op 
grond van h et vorenstaande opgemerkt 
wordt, dat aan gesteunde gen erlei toezeg
g ing voor vergoeding van kosten werd ge
daan, doch dat alleen t engevolge van een 
gewijzigd standpunt van de Nederlandse 
Spoorwegen en t er voorkoming van hogere 
kosten voor vervoer en opslag van de 
woonwagen een garantie werd verleend 
voor de kost en wegens plaatsing op de wa
gon; dat h et hun voorlwmt, dat hier af
schuiving van a rmlastigen, bedoeld in art. 
40 der Armenwet, de instelling voor maat
schappelijk hulpbetoon bezwaarlijk kan 
worden ten laste gelegd; 

dat burgemeester e n weth ouders van 
Gouda: aanvoeren. dat de lezing van Me
juffrouw Minnebreuker over het voorge
vallen e in h et kort hierop n eerkomt, dat 
haar woonwagen r eeds op h et stations
emplacement t e Middelburg stond; dat zij 
op Maandag 13 Januari 1948 aan de in
stelling voor maatschappelijk hu lpbetoon 
in de gemeente Middelburg voor haarzelf 
en de wagen vergoeding der vervoerskosten 
naar Gouda verzocht ; dat dit v erzoek werd 
afgewezen; dat zij genoemd maatschappe
lijk hulpbetoon verzocht een week onder
steuning te geven; dat m en op dit ver
zoek eerst Vrijdag 16 Januari 1948 ·een be
slissing wilde nemen, dat Mejuffrouw Min
n ebr euker evenwel niet zola n g w ilde wach
t en, waarop men van de zijde van ä e Mid
delburgse instelling van weldadig heid aan
bood de wagen op een goederen wag·on vàn 
de N ederlandse Spoorwegen t e plaatsen; 
dat voor r elcening van Meju ffrouw Minne
breuker de wagen dan naar Gouda ver
voerd zou worden; dat Mejuffrouw lin
nebreuk er daarop onmiddellijk zelf naar 
Gouda is afgereisd; dat de wagen daar en
k ele dagen later arriveerde; dat ûit het 
voorgaande de conclusie kan getrokken 
worden, dat h et initiatief tot verhuizen 
kennelijk van d e ondersteunde ·zelf is uit
gegaan; dat blijkens de jurisprudentie op 
artikel 40 der Armenwet dit punt sinds 
1942 een zeer onder geschikte p laats in
n eemt ; dat een woonwagenbewoonster -
wier enige bezit bestaat uit een woom;a
gen m et inventaris - niet uit een bepaalde 
gemeente vertrekt, zonder dat zij de zeker
h eid h eeft, dat haar achtergelaten bezit 
veilig is gesteld; dat in de huidige tijd van 
woningschaarste zelfs de veel gesmade 
woonwagen een kostelijk bezit is, dat men 
niet zó maar ergens achter laat; dat, a l zou 
de verklaring van Mejuffrouw M innebreu
k er in strijd m et de waarheid zijn, dan nog 
het feit blijft bestaan, dat de instelling 
voor maatschappelijk hulpbetoon t e .,. id
delburg de wage n op de trein h eeft laten 
plaatsen; dat, als deze instelling werkelijk 
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vàn oordeel was, dan aan de onderhavige 
verhuizing - hoe dan ook ·- niet mocht 
worden medegewerkt , men de woonwagen 
in Middelburg had moeten laten staan; dat 
Mejuffrouw Minnebreuker dan wel naar 
haar "Hom e" teruggekeerd zou zijn; dat zij 
op deze grond tot de conclusie zijn geko
men, dat de Middelburgse instanties in
vloed h ebben uitgeoefend op de komst van 
Mejuffrouw Mini.,ebreuktr te Gouda, en 
daarmede het risico der armlastigheid op 
deze gemeente hebben afgewenteld; dat zij 
er tenslotte de aandacht op vestigen, dat 
zowel Middelburg als Gouda aangesloten 
zijn bij de door een groot aantal gemeen
ten onderling getroffen r egeling. met be
trekking tot de verhuizing van armlastigen, 
de zogenaamde intercommunale verhuisre
'geling; dat ter uitvoering van deze rege
ling eerstgenoemde gemeente met Gouda 
overleg had willen dienen te plegen, wan
neer zij van oordeel was, dat de verhui
zing van Mejuffrouw Minnebreuker op so
ciaal aannemelijke gronden ger echtvaar
digd was; dat zulks evenwel niet geschied 
is; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken 
vanwege het bestuur der burgerlijke in
stelling van weldadigheid te Middelburg 
bemiddeling is verleend bij het plaatsen 
van de woonwagen van Mejuffrouw Min
\n ebreuker op de spoorwegwagon, welke be
middeling hierin h eeft bestaan, dat vóór · 
het vertrek van deze arme naar Gouda op 
haar verzoek aan een firma is verzocht de 
aan evenbedoelde plaatsing verbonden 
werk7..aamheden uit te voeren, en dat voorts 
na haar vertrek, toen bleek, dat de plaat
singskosten niet in de vrachtprijs konden 
worden opgenomen, voor de betaling van 
deze kosten alsnog een garantie is gege
ven; 

dat aannemelijk is, dat Mejuffrouw Min
nebreuker niet naar Gouda zou zijn ver
trokken, indien zij niet gemeend had erop 
te kunnen rekenen, dat de woowagen naar 
Gouda zou worden vervoerd; 

dat in verband hiermede m oet . worden 
geoordeeld, dat de bovenvermelde bemidde
ling, voorzover deze vóór h et vertrek van 
Mejuffrouw Minnebreuker, h eeft plaats ge
had, zodanig is geweest, dat op haar komst 
in Gouda invloed vanwege h et bestuur der 
burgerlijke instelling van weldadigheid t e 
Middelburg h eeft m edegewerkt; 

dat mitsdien in dit geval aanleiding be
staat voor toepassing van art. 40 der Ar
menwet; 

Gezien deze wet; 
!~ebben goedgevonden en verstaan: 
Te verklaren, dat de k osten van onder 

steuning van Mejuffrouw Minnebreuker, 
gebor en Spijkerman en van haar minder
jarige zoon voor de tijd van een jaar, te 
rekenen v.an 14 Januari 1948, ten laste 
van de gem eente Middelburg komen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. · 

(A.B.) 

1/J November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Hinderwet art. 2 I bis j 0

• XII). 
Nu in de inrichting van appellant het 

gezam enlijk vermogen der c lectromoto
ren de in art. 2 I bis genoemde g r ens 
niet overschrijdt, en, h oewel herhaal
delijk onderdelen van plaatstaal met de 
hamer worden plat geslagen, dit klop
pen van bijkomstige aard is, is de in
richting niet als een metaalklopperij in 
de zin der Hinderwet te beschouwen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, inges\eld 

door H . J. Jesse te Lei.den, tegen h et l;le
sluit van B. en W. dier gemeente va,n ~O 
April 1948, no . 4315, afdeling A.Z., waarbij 
is besloten de inrichting van de appellant 
voor de vervaardiging en reparatie van 
electroapparaten, gevestigd in h et perceel 
Rijnsburgerweg no. 35, kadastraal bekend 
gemeente L eiden, sectie P. no. 1344, met 
toepassing van art. 21 der Hinderwet, op 1 
Mei 1948 te doen sluiten en de daarin aan
wezige werktuigen te verzegelen, aan welk 
besluit vooraf is gegaan het besluit van 
B. en W. van Leiden van 5 Juni 1947, no. 
'6065, afdeling A.Z., houdende verbod tot 
he voortzetten der werkzaamheden in de 
bedoelde inrichting; 

De Raad van State, afdeling voor de Ge
· schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 September 1948, no. 1016; 

Op de v oordracht van Onze Minister van 
S.ociale Zaken van 10 ::-fov. 1948, no. 570, 
afdeling· Arbeifü;verhoudingen: 

0. dat h et laatstbedoelde besluit steunt 
op de overwegingen, dat in het perceel 
Rijnsburgerweg no. 35, kadastraal bekend 
gem eente Leiden, sectie P., no. 1344, door 
H. J. Jesse, wonende te Leiden, Rijnsbur
gerweg no. 35, opgericht is een werkplaats 
voor de vervaardiging en reparatie van 
e lectro-apparaten; dat in . de werkplaats 
machines in werking zijn gesteld, gedreven 
door electromotoren met een gezamenlijk 
vermogen van meer dan 2 pk. alsmede ver
schillende handkrachtwerktuigen; dat zij 
bij hun besluit van 27 Febr. 1947 vergun
ning tot' h et oprichten der werkplaats heb
ben geweigerd; dat hun geblek en is, dat de 
inrichting in werking is, terwijl bovendien 
na hun vorengenoemd besluit nog enkele 
werktuigen in de inrichting zijn bijge
plaatst; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
bij K. B. van 13 Maart 1948, no. 11, onge
grond verklaard is een door hem ingesteld 
h oger beroep tegen een besluit van B . en 
'\V. der gemeente Leiden van 27 Febr. 1947, 
waarbij geweigerd is een door h em ver
zochte vergunning krachtens de Hinderwet 
tot h et oprichten van een werkplaats voor 
vervaardiging en reparatie van electro
apparaten in h et perceel Rijnsburgerweg 
no. 35 te Leiden , kadastraal b ekend ge
meente Leiden, sectie P. no. 1344; dat in 
deze inrichting gebruik gemaakt werd van 
enige electro-motoren, met een gezamen
lijk v ermogen van m eer dan 2 pk., zodat 
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deze inrichting viel onder de vigueur der 
Hinderwet; dat hij, appellant, na te heb
ben kennisgenomen van gemeld K. B. zo
veBl electromotoren uit zijn inrichting heeft 
verwijderd, dat de rester e nde motoren te
zamen een vermogen van minder dan 2 pk. 
opleveren; dat daardoor de inrichting thans 
een geheel ander karakter vertoont dan 
voorheen, en niet meer kan worden aan
gemerkt a ls de inrichting, waarop voor
meld K. B. toepasselijk is; dat hij bij aan
getekende brief van 30 April, door zijn 
raadsman gezonden aan het bestuur der 
gemeente Leiden, verzocht heeft om, mocht 
het college van B. en W. onverhoopt van 
oordeel zijn, dat de inrichting van h et be
drijf ook thans nog in enig opzicht valt 
onder de bepalingen der Hinderwet, zich 
daarover uit te spreken; dat hij, appellant, 
namelijk van mening is, dat zich thans in 
zijn inrichting niets meer bevindt, waarop 
de Hinderwet van toepassing is en dat hij, 
mocht zulks wel het geval zijn, - door de 
omstandigheden daartoe gedwongen - be
reid is, al wat onder het bereik der Hin
derwet valt, uit zijn inrichting te verwij
deren; dat de ambtenaren, die vanwege het 
gemeentebestuur zijn inrichting op 1 Mei 
1948 hebben gesloten en verzegeld, uitdruk
kelijk hebben geconstateerd, dat de daarin 
aanwezige electromotoren tezamen minder 
dan 2 pk. ontwikkelen en dat zij, daartoe 
door h em uitgenodigd, niets hebben aange
w ezen, dat naar hun oordeel zou vallen 
onder art. 2 der Hinderwet; dat hij daar
d oor gesterkt wordt in zijn mening, dat zijn 
inrichting in haar huidige samenstelling 
buiten het werkingsgebied der Hinderwet 
ligt; 

0. dat, nu het gemeentebestuur van L ei
den, met h et oog op een nog hangend be
roep van de appellant tegen de afwijzende 
beschikking van genoemd bestuur op zijn 
aanvrage voor een vergunning ingevolge 
d e Hinderwet, ongeveer een jaar heeft doen 
verlopen tussen het verbod tot voortzetting 
en de kennisgeving, dat tot sluiting en 
verzegeling zal worden overgegaan, terwijl 
bovendien voor deze sluiting en verzege
ling op 8 April 1948 door B. en W. een af
zonderlijk besluit genomen werd waarvan 
de kennisgeving appellant op 20 April 1948 
werd toegezonden, de appellant in zijn tij
dig tegen deze laatste kennisgeving Inge
steld beroep dient te worden ontvangen ; 

dat op grond van ambtelijke inlichtingen 
moet worden aangenomen, dat in de in
ri chting van de appellant het gezamenlijk 
vermogen der thans aanwezige electro
m otoren de in art. 2 I bis der Hinderwet 
genoemde grens niet overschrijdt; 

dat, hoewel herhaaldelijk onderdelen van 
plaatstaal met de hamer worden p latge
slagen, dit kloppen van een dergelijk bij
komstige aard is, dat de inrichting van de 
appellant niet als een metaalklopperij in de 
zin van de Hinderwet is te beschouwen; 

dat de genoemûe inrichting ook uit an
deren hoofde niet onder de bepalingen der 
Hinderwet valt; 

dat derhalve de bestreden beslissing niet 
in stand kan blijven; 

Gezien de Hinderwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het bestreden besluit van B. en W. van 

Leiden van 20 April 1948, n o. 4315 afdeling 
A.Z. te vernietigen. 

Onze Minister van Sodale Zaken is be
last en z. 

(A.B.) 

16 November. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 artt. 58, l e lid en 125) . 

Onbekendheid m et een K. B., dat op 
de voorgeschreven wijze is openbaar 
gemaakt, is geen verschoningsgrond 
om i. c. niet aan te n em en, dat h et 
aangevallen besluit a lthans ten dele in 
feite een weigering bevat op een vroe
ger besluit terug te komen. 

Ook a l is het K. B. van 15 October 
1945, no. 7 (invasievoorschot) geen al
gemeen verbindend voorschrift, de in
houd daarvan h eeft voor h et gem eente
personeel van Amersfoort wel verbin
dende werking, uit kracht van een ter
zake door B. en W. bevoegdelijk geno
men besluit. Nu dat besluit verwijst 
naar de door de minister (van b. z.) 
gegeven richtlijnen, moet worden aan
genomen, dat ook van toepassing is de 
circulaire van de minister van finan
ciën en b . z. van 8/18 Dec. 1945, betref
fende de toepassing van het K. B. v . 
15 Oct. •,15 en dat op h et invasievoor
schot geen aanspraak h eeft degene, die 
is ontslagen krachtens het K. B. F 221, 
vermits dit K. B. is aan te merken als 
,.enig zuiveringsbesluit". 

K . J., wonende te Amersfoort, eiser in 
hoger beroep, 

tegen: 
de Burgemeester van Amersfoort , gedaag
de in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Ber oep, enz. ; 
Post alia: 
I n rechte: 
0. dat eiser bij besluit van de Militaire 

Commissaris In de provincie Utrecht van 
10 Sept. 194fi is geschorst in zijn f unctie 
van "brigadier van politie" met ingang van 
10 Sept. 1945, met verlies van alle aan die 
functie verbonden inkomsten en voordelen; 

dat de Minister van Justitie bij besluit 
van 1 Oct. 1946 - van oordeel dat eisers 
houding in verband met de bezetting zo
danig is geweest, dat hij in zijn betrekking 
niet kan worden gehandhaafd - met in
gang van de datum van dit besluit, onder 
opheffing van het schorsingsbevel, aan 
eiser met toepassing van het K. B. van 10 
Oct. 1945. Stbl. F 221, ongevraagd eervol 
ontslag heeft verleend "uit zijn functie van 
ambtenaar van politie aangesteld in de 
rang van hoofdwachtmeester der gemeen-
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tepolitie (brigadier van politie) t er stand
plaats Amersfoort"; 

dat aan eiser vervolgens bij besluiten van 
de Minister van Binnenlandse Zaken van 
18 Nov. en 11 Dec. 1946 ten laste der .,ge
meente Amersfoort een wachtgeld is toe
gekend; 

dat op 12 Mei 1947 vanwege gedaagde 
aan eiser, met toepassing van art. 4, lid 4, 
van het Zuiveringsbesluit 1945, alsnog zijn 
uitgek eerd de over h et tijdvak der schor
sing niet uitbetaalde inkomsten; 

dat hieronder niet waren begrepen de in 
de hiervoren vermelde brief van 7 Juni 
1947 genoemde toelagen, en dat daarbij 
eisers bezoldiging over h et gehele tijdvak 
10 Sept. 1945 tot 1 0ct. 1946 was berekend 
op f 2520 per jaar, omdat dit was de bezol
diging, welke e iser als h oofdwachtmeester 
der gemeentepolitie tot de dag der schor
sing had genoten ; 

0. dat bij de aangevallen uitspraak de 
bestreden weigering van 14 Nov. 1947 is 
aangemerkt als een weig·ering terug te 
komen op een reeds eerder genomen be
sluit, t e weten om eisers salaris niet vast 
te stellen volgens de Bezoldigingsregeling 
Politie 1947, vastgesteld bij K. B. van 9 
April 1947, Stbl. H 111, uitgegeven 9 April 
1947 en in werking getreden 11 April 1947, 
waarbij de bezoldiging van de ambtenaren 
van politie is geregeld van 1 Jan. 1946 af; 

0. dat de Raad ten aanzien van eisers 
rechtspositie en bezoldiging dit standpunt 
juist acht, m et name omdat: 

a. de uitbetaling over h et tijdvak der 
schorsing plaats had een maand nadat deze 
bezoldig ingsregeling in werking was ge
treden, en daarom redelijkerwijs moet wor
den aangenomen, dat bij de vaststelling der 
bezoldigin g over dat tijdvak die regeling 
aan gedaagde bekend was; 

b . ook uit h et vanwege gedaagde aange
voerde blijkt, dat hij eiser welbewust heeft 
doen uitbetalen niet als brigadier en vol
gens de Bezoldigingsregeling 1947, maar 
als hoofdwachtmeester en volgens de bezol
diging, welke eiser tot de dag der schorsing 
had genoten; 

c. eiser niet binnen redelijlrn tijd na die 
uitbetaling daartegen bezwaar heeft ge
maakt of ter zake inlichtingen h eeft ver
zocht, doch dit eerst heeft gedaan bij zijn 
voren vermelde brief van 5 Aug. 1947; 

0. dat eiser ter zitting weliswaar heeft 
medegedeeld, dat hij zulks eerst toen heeft 
gedaan, omdat het K. B. van 9 April 1947 
hem eerder niet bek end was, maar eisers 
onbekendheid met dit op de voorgeschre
ven wijze openbaar gemaalct besluit geen 
grond kan zijn om de op 12 Mei 1947 ge
dane uitbetaling niet aan t e merken als de 
uitdruklcing van een definitief besluit van 
gedaagde; 

dat de Raad hierbij nog in het midden 
laat of - h etgeen namens gedaagde is be
toog·d - eiser in zijn standpunt op een 
hoger e bezoldiging aanspraak had dienen 
te maken reeds op grond van het "Voor-

Jopig Bezoldigingsvoorschrift Personeel Ge
meentepolitie", door de Minister van Bin
n enlandse Zaken vastgesteld bij beschik
king van 7 Mei 1946, welke volgens haar 
artikel 6 geacht wordt in werking te zijn 
getreden met ingan g van 1 Jan. 1946; 

0. dat de Raad anders dan ten aanzien 
der rechtspositie en der bezoldiging oor
deelt ten opzichte van de r eeds op 7 Juni 
1947 door eiser gevraagde uitbetaling der 
toelagen, van welke aanspraken - daar 
de aanspraak op kledingtoelage bij het be
streden besluit a lsnog is erk end en die op 
rijwieltoelage bij h et klaagschrift niet lan
ger is gehandhaafd - te dezen alleen in 
gedin g· is de aanspraak op de "invasie
toelage"; 

0. dat immers uit de op 12 Mei 1947 ge
dane betaling nog niet duidelijk bleek of 
redelijkerwijs moest worden afgeleid, dat 
gedaagde bepaaldelijk van oordeel was, dat 
eiser op die toelage geen recht had, en 
eiser voorts binnen r edelijke tijd daarna, 
n l. op 7 Juni 1947, daarop alsnog uitdruk
k elijk aanspraak h eeft gemaakt; 

dat ook uit de omstandigheid, dat ge-1 
daagde op eisers verzoek die toelage be
taalbaar te stellen, voor 14 Nov. 1947 niet 
b eeft geantwoord, niet, althans niet vol 
doende duidelijk, is gebleken, dat gedaagde 
h em die toelage bepaaldelijk weigerde; 

dat dit r edelijkerwijs niet eerder h et ge
val was dan door de ontvangst va n ge
daagde's vorenvermelde brief van 14 Nov. 
1947 en mitsdien, ofschoon hie rin de on
derhavige toelage niet uitdrukkelijk is ge
noemd, moet wo rden aangenomen, dat eerst 
toen een definitief besluit ter zake ter ken
nis van eiser is gebracht ; 

0. dat nu in het onderhavige geding moet 
worden onderzocht, of de beide hiervoren 
omschreven besluiten kunnen worden aan
getast op een der gronden, in art. 58 (1) 
der Ambtenarenwet 1929 vermeld; 

0. met betrekking tot h et besluit niet 
terug t e komen op het besluit tot vast
stelling van eisers rechtspositie en bezoldi
ging over h et tijdvak zijner schorsing, dat 
aan de Raad geen algemeen verbindend 
voorschrift bekend is, waarmede dat be
sluit zou strijden, en dat aan de Raad niet 
is gebleken, dat gedaagde van zijn be
voegdheid op een eenmaal genomen besluit 
niet terug te komen, kennelijk een ander 
gebruik h eeft gemaakt dan tot de doelein
den, waartoe die bevoegdheid is gegeven; 

0. met betrekking tot h et besluit de "in
vasie-toelage" aan eiser niet toe te k en
nen, dat uit de gedingstukken blijkt: 

dat h et college van B. en W. van Amers
foort op 22 Nov. 1945 (toen de tijdelijke 
gemeenteraad nog niet bijeengekomen was) 
heeft besloten aan h et personeel dezer ge
m eente een uitkering te verstrekken van 
een maand salaris extra, als bedoeld bij h et 
K. B. van 15 0ct. 1945, nr. 7, zulks m et 
inachtneming van de richtlijnen, dienaan
gaande door "de minister" te geven; 

dat deze richtlijnen zijn vastgesteld door 
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de Ministers van Binnenlandse Zaken en 
van Financiën bij missive van 8/18 D ec. 
1945, waarin o.m. is vermeld: 

"Op hen, die geschorst of ontslagen zijn 
op grond van enig zuiveringsbesluit, is het 
koninklijk besluit niet van toepassing"; 

0. dat, al zijn het K. B. van 15 Oct. en 
evenvermelde missive op zich zelf niet als 
toepasselijke algemeen verbindende voor
schriften aan te merken, de inhoud daar
van voor het personeel der gemeente 
Amersfoort wel verbindende werking h eeft 
uit kracht van het ter zake door het co l
lege van B. en W. bevoegdelijk genomen 
besluit, zodat te dezen moet worden onder
zocht, of de weigering aan eiser de uitke
ring te verlenen in strijd is met die voor
schriften; 

0. dat de Raad deze vraag ontkennend 
beantwoordt, want met gedaagde van oor
deel is, dat eiser op die uitkering geen 
aanspraak heeft, omdat hij is ontslagen 
op grond van "enig zuiveringsbesluit", ge
lijk in voormelde missive bedoeld; 

dat immers moet worden aangenomen, 
dat met deze bewoordingen niet slechts is 
gedoeld op het Zuiveringsbesluit, vastge
steld bij K. B. van 13 Jan. 1944, Stbl. E 14, 
en het Zuiveringsbesluit 1945, vastgesteld 
bij K. B. van 2 Aug. 1945, Stbl. F 132, maar 
eveneens op het K. B. van 10 Oct. 1945, 
Stbl. F 221, hetwelk - al draagt het niet 
de naam "Zuiveringsbesluit" - in feite 
evenzeer is een besluit tot zuivering van 
h et personeel in openbare dienst, immers 
blijkens zijn art. 1 geldt voor hen, wier 
houding in verband met de bezetting zo
danig ·-is geweest, dat zij in hun betrekking 
niet kunnen worden gehandhaafd; 

0 . dat niet is gebleken van enig ander 
toepasselijk a lgemeen verbindend voor
schrift, waarmede de onderwerpelijke wei
gering zou strijden, en evenmin is geble
ken, dat gedaagde, het weigeringsbesluit 
nemende, van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik heeft gemaakt dan tot 
de doeleinden, waartoe die bevoegdheid is 
gegeven; 

0. dat uit het al het vorenstaande volgt, 
dat de beide, in gedaagde's brief van 14 
Nov. 1947 vervatte, bestreden besluiten niet 
ku11nen worden aangetast op een der gron
den, in art. 58 (1) der Ambtenarenwet 1929 
vermeld, zodat het beroep bij de aangeval
len uitspraak terecht ongegrond is ver
klaard en die uitspraak - zij het niet ge
heel op dezelfde gronden - moet worden 
bevestigd; 

Rechtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

17 November. KO INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 38). 

Met Ged. Staten moet h et in het be
lang van het onderwijs worden geacht 
te verklaren, dat de betrokken onder
wijzer, die door de r echter is veroor
deeld en vervolgens niet-eervol is ont-

slagen terzake van het meermalen ple
gen van ontucht m et aan zijn zorg toe
vertrouwde minderjarigen, de bevoegd
heid tot het geven van onderwijs heeft 
verloren. De bewering, dat betrokkene 
door de rechter reeds voldoende is ge
straft, doet niet ter zake, daar de door 
Ged. Staten toegepaste maatregel niet 
als straf is aan te merken en geh eel 
onafhankelijlc is van de door de r ech
terlijke macht opgelegde straffen. Even
min levert de omstandig h eid, dat door 
h et besluit het persoonlijk belang van 
de onderwijzer wellicht in h et gedrang 
komt, grond op om de maatregel ach
terwege te laten . 

Wij JULIANA, enz. ; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door A . te E .. namens X, oneervol ontsla
gen onderwijzer aan een openbar e lagere 
school te Y., tegen h et besluit van Ged. 
Staten van oordhollanc'! van 2 Juni 1948, 
afdeling 4, no. 291, waarbij m et toepassing 
van art. 38, derde lid, der Lager-Onderwijs
,vet 1920 verklaard is, dat X. voornoemd 
zijn bevoegdheid tot het geven van onder
wijs heeft verloren; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 6 October 1948, No. 1046; 
. Op de voordracht van Onze Minister van 

Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
van 12 Tovember 1948, No. 7736, Afdeling 
L ager Onderwijs; 

0. dat Ged. Staten van Noordholland );>ij 
bovengemeld besluit, gelezen een schrijven 
van de Inspecteur van h et lager onderwijs 
in de inspectie Alkmaar, houdende voorstel 
ten aanzien van X., geboren 16 Augustus 
1904, oneervol ontslagen onderwijzer aan 
de openbare school voor gewoon lager on
derwijs te Y., art. 38, lid 3, der Lager
Onderwijswet 1920 toe te passen en gelet 
op het ter zake uitgebrachte ambtsbericht 
van burgemeester en wethouders van Y ., 
met het in afschrift daarbij gevoegde, in 
middels in kracht van gewijsde gegane 
arrest van het Gerechtshof te Amsterdam, 
dd. 5 Maart 1948, 5e kamer, no. 331, beves
tigende het vonnis van de arrondissements
rechtbank te Alkmaar dd. 13 November 
1947, waarbij X voornoemd, terzake van 
het meermalen plegen van ontucht a ls on
derwijzer met aan zijn opleiding toever
trouwde minderjarigen werd veroordeeld 
tot een gevangenisstraf voor de tijd van 
één jaar en zes maanden, hebben ver
klaard, dat X. voornoemd, de bevoegdheid 
tot h et geven van onderwijs verloren h eeft; 

dat hierbij is overwogen, dat de ernst 
van het gepleegde misdrijf en het belang 
van h et onderwijs n oodzakelijk vorderen, 
dat de door de Inspecteur voorgestelde 
maatregel wordt toegepast; 

dat de appellant van dit besluit in beroep 
is gekomen, aanvoerende, dat h et moreel 
inderdaad zeer laakbare gedrag van X, 
(als zodanig door hem gekwalificeerd en 
betreurd) - oneerbare handelingen ten 
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aanzien van aan hem als onderwijzer 
toevertrouwde minde rjarige vrouwelijke 
leerlingen - uitsluitend het gevolg is van 
een door een samenloop van omstandig
h eden opgetreden zenuwoverspanning; dat 
de aan X. opgelegde straf door het Ge
rechtshof t e Amsterdam - gevangenisstraf 
annex ter beschikkingstelling van de r e
gering en zes jaar ontneming van de be
voegdheid tot h e t geven van onderwijs -
hem reeds zwaar genoeg voork omt; dat 
een besluit om X . algeheel uit te sluiten 
van de bevoegdheid tot het geven van on
derwijs, hem bij wijze van spreken alle 
hoop voor de toekomst ontneemt; dat X. 
immers het h eilige voornemen had om 
zijn straftijd en het minimum verblijf van 
twee jaren in een inrichting voor t e r be
schikking van de r gering gestelden te be
nutten, zulks niet alleen voor zijv eigen 
zelf-reclassering, maar bovendien om zijn 
reeds vergevorderde studie voor de Hoofd
akte te voltooien en met h et behalen van 
het diploma te bekronen; dat ter zitting 
van h et Gerechtshof te Amsterdam door 
de psychiater van de Psychiatrische in
richting te Y persoonlijk is verklaard, dat 
geenszins uitgesloten is te achten een vol
ledige reclassering van X, als gunstig 
gevolg van diens therapie in een passende 
inrichting; dat t er zitting van het Ge
i:echtshof te Amsterdam de getuige A. te 
B., gepen sionn eerd hoofdonderwijzer, on
der wie X. enige jaren als onderwijzer ge
diend h eeft, een zeer. gunstige getuigen
verklaring over X. heeft afg·elegd; dat X. 
kan wijzen op een behoorlijke staat van 
dienst bij het lager onderwijs en op diverse 
waarderende beoordelingen van zijn werk, 
terwijl hij bovendien m et goed gevolg 
m eerm a len als plaatsvervangend hoofd 
van een lagere school is opgetreden·; dat 
h em X.'s verzoek om in beroep te gaan 
t egen voormelde beslissing eerst bereikt 
h eeft na zijn t e ru gkeer uit Zwitserland, 
terwijl contact met X., daar hij verblijf 
houdt in de Bijzondere Strafgevangenis t e 
Sch eveningen, op zo korte termijn prac
tisch onu itvoerbaar was, zodat hij, appel
lant, zich daarom voorbehoudt nadere ge
gev.ens alsnog te verstr ekken; dat in ieder 
geval juist de gunstige beoordelingen van 
X.'s werk, alsmede de mondelinge toelich
ting door de psychiater van de inrichting 
ie A., alsook de gunstige getuigenverkla
ring door de gepensionneerde hoofdonder
wijzer A. uit B., beide laatste voor het Ge
rechtshof te Amsterdam afgelegd, en ten
slotte ook X.'s e rpstig voornemen om de 
studie voor de hoofdakte gedurende zijn 
lange det entie voort te zetten, nièuwe pun
ten zijn, welke dus bij de beslissing van 
G ed. Staten niet zijn overwogen; dat hij 
voorts verwijst naar twee verklaringen ten 
gunste van X, i;iamelijk een van A., Direc
teur der Rijkskweekschool t e B., en een 
van C., hoofd der school t e D.; dat h et 
besluit van Ged. Staten der provincie 
Noordholland zeer grievend is voor X.'s 
bejaarde ouders, van wie de vader destijds , 

als onderwijsman een uitmuntende repu
tatie genoot; 

0. dat blijkens de stukken de onderwijzer 
X. door de r echter is veroordeeld en ver 
volgens niet-eervol is ontslagen t er zake 
van h et m eermalen plegen van ontucht 
m et aan zijn zorg toevertrouwde minder
jarigen; 

dat h et met Ged. Staten in het belang 
van h et onderwijs moet worden geacht te 
verklaren, dat deze onderwijzer de be
voegdheid tot h et .geven van onderwijs 
h eeft verloren; 

dat n iet t e r zake doet de bewering in het 
beroepschrift, dat genoemde onderwijzer 
door de rechter reeds voldoende is gestraft, 
daar de door Ged. Staten toegepaste maat
r egel niet als straf is aan t e m erken en 
geheel onafhankelijk is van de door de 
rechte r l ijke macht opgelegde straffen; 

dat evenmin de omstandigheid, dat door 
het bestreden besluit h et persoonlijk be
lang van genoemde onderwijzer wellicht 
in h et gedrang komt, grond onlevert de 
voormelde maatregel achterwege te laten; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en· Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

18 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
( Geml)entewet art. 136 ; Grond wet art. 
72). 

De raden der betrokken gemeenten 
zijn eenstemmig in hun oordeel, dat 
de gemeenschappelijke regeling inzake 
het technisch-hygiënisch toezicht op de 
uitvoerin g der Woningwet enz. onvol
doende is, voor wat betreft de vergoe
ding voor reis- en verblijfkosten, omdat 
voor het gebruik van een e igen auto 
geen vergoeding is vastgesteld, doch 
verschillen van mening omtrent h et 
bedrag waarop deze vergoeding moet 
worden bepaald. Dit geschil betreft niet 
de uitvoering der r egeling, doch een 
wijziging daarvan. Derhalve is hie r 
geen geschil in de zin van art. 136 der 
Gemeentewet, doch wel een als bedoeld 
in art. 72 der Grondwet, waaraan niet 
afdoet, dat een verplichting tot wijzi
g ing der regeling niet bestaat, daar dit 
vereiste in art. 72 niet wordt gesteld. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil tussen de ge

m eenten Grootegast en Oldekerk betreffen
de de uitvoering van de tussen die ge
meenten getroffen r egeling inzake het 
technisch-hygiënisch toezicht op de uit
voering van de Woningwet en de op grond 
van deze wet vastgestelde verordeningen 
en van het t echnisch beheer de r gemeente
werken; 

De Raad van State, A1'deling, voor ·de. 
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Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 16 Juni 1948, No. 581 en 27 October 
1948, No. 581/277: 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 11 November 
1948, No. 20862, Afdeling Binnenlands Be
stuur Bureau Bestuurszaken; 

0. dat de besturen der gemeenten Groo
t egast en Oldekerk op 29 October 1945 h eb
ben vastgesteld een gemeenschappelijke 
r egeling inzake het technisch-hygiënisch 
toezicht op de uitvoering van de Woning
wet en de op grond van deze wet vast
gest elde verordeningen en van het tech
nisch beheer der gemeentewerken; 

dat van deze regeling art. VI luidt als 
volgt: 

De bezoldiging van de gemeente-archi
t ect bedraagt, met inbegrip van vergoeding 
voor reis- en verblijfkosten in e_en der 
beide gemeenten, f 3000 met vijf jaarlijkse 
v erhogingen van f 100. Reis- en verblijf
kosten, gemaakt bij reizen buiten h et ge
bied der samenwerkende gemeenten, wor
den h em vergoed, door de gemeente, die 
opdracht tot h et maken van de reis h eeft 
gegeven. 

De commissie is bevoegd bij aanstelling 
een of m eer periodieke verhogingen toe te 
k ennen. 

Als vergoeding voor het gebruik van een 
motorrijwiel geniet hij jaarlijks f 200. 

H em worden door de commissie boven
dien de voor de dienst benodigde schrijf-, 
teken- en kantoorbehoeften, instrumenten 
en ander e voorwerpen verstrekt. 

D e kosten van de telefonische aanslui
ting zijner woning, alsmede de kosten van 
telefoongesprekken, in h et belang van de 
dienst gevoerd, worden h em vergoed; 

dat de raad der gemeente Oldekerk op 
30 D ecember 1947 besloot het bedrag der 
vergoeding aan de gem eente-architect we
gens h et gebruik van een eigen auto be
langende de dienst binnen beide gemeenten, 
vast te stellen op f 1000 per jaar ; dat de 
raad der gem eente Grootegast dit bedrag 
wenst bepaald te zien op f 750; 

dat de raad der gem eente Oldekerk zich 
nu tot de Kroon h eeft gewend m et h et ver
zoek t e ·beslissen, dat de gemeent e-archi
tect zal worden toegekend een b edrag, 
groot f 1000 's jaars, zijnde naar h et oor
deel van de raad een redelijke en nood
zakelijke vergoeding voor het gebruik van 
een eigen auto in dienst der gemeente ; 

dat de raad hierbij aanvoert, dat over 
h et jaar 1947, in gebruik is geweest een 
eigen motorrijwiel, waarmede de architect 
naar raming 8000 km ten behoeve van de 
dienst h eeft afgelegd, in verband waar
mede h em een jaarlijkse vergoeding, groot 
f 500, is toegekend; dat de weersomstandig
h eden het uitsluilend gebruik van een 
motorrijwiel onmogelijk maakten, terwijl 
de af te leggen afstanden daarbenevens 
doorgaans t e groot zijn voor een rijwiel, 
aangezien h et gezamenlijke oppervlak der 
beide gemeenten m eer dan 8800 ha b e
draagt; dat een objectieve vergoedings-

norm is te vinden in het Reisbesluit 1916, 
h etgeen toekenning inhoudt van een be
drag van f 0,17 per afgelegde km; dat een 
vergoeding van f 750, te verdelen overeen
komstig de gem eenschappelijke regeling 
naar het inwonertal der beide gemeenten 
(ongeveer 1 : 4), voor de gemeente Olde
k erk zou betekenen, dat de gemeente
architect voor de vlotte en algehele af
doening van zijn werkzaamheden, bestaan
de in het houden van zijn wekelijkse 
spreekuur, het uitoefenen van het bouw
en woningtoezicht, alsmede h et toezicht op 
de gemeentelijke wegen (omstreeks 11 km), 
per week gemiddeld minder dan 18 km 
zou hebben af te leggen; dat de aperte 
onjuistheid hiervan voor deze gemeente 
de consequentie medebrengt, dat de ge
m eente-architect ter assistentie een 2de 
ambtenaar ter beschikking wordt gesteld, 
hetgeen een veel hogere uitgaaf zal bete
kenen; 

dat burgemeester en wethouders der ge
m eente Grootegast _ omtrent deze aange
legenheid hebben m edeg'edeeld, dat hun 
college aan de raad dezer gemeente heeft 
voorgesteld de toelage aan de gemeente
architect voor h et gebruikmaken van een 
e igen motorrijwiel of eigen auto, ingaan<;le 
1 Januari 19-~7. t e regelen als volgt: a. bij 
het houden van een motorrijwiel voor de 
dienst een vergoeding, berekend naar f 500 
per jaar; b . bij het houden van een auto 
wordt in plaats van het sub a vermelde 
bedrag een vergoeding berekend naar 
f 1000 per jaar; dat de raad in de vergade
ring van 1 December 1947 de vergoeding 
van f 1000 voor een auto t e hoog vond en 
f 500 voor een motorrijwiel en f 750 voor 
een auto beschikbaar werd gesteld; dat 
hun college naar aanleiding van een schrij
ven van h et gemeentebestu1,1r van Olde
kerk, dat die gemeente de vergoeding voor 
een eigen auto bepaald had op f 1000 per 
jaar, opnieu w aan de raad h et voorstel 
deed een gelijke vergoeding te geven, welk 
voorstel echter niet werd aangenomen; dat 
hun college bij zijn mening blijft, dat een 
verg·oeding van f 1000 per jaar redelijk is; 

o.· dat de raden der gem eenten Oldekerk 
en Grootegast blijkens de stukken een
stemmig zijn in hun oordeel, dat de boven
bedoelde gemeenschappelijke r egeling on
voldoende is, voor wat betreft de in art. 
VI bepaalde vergoeding voor reis- en ver
blijfkosten, omdat voor h et gebruik van 
een eigen auto geen vergoeding is vast
gesteld, doch dat zij van mening verschil
len ten aanzien van het bedrag, waarop 
deze vergoeding moet worden bepaald; 

dat_ mitsdien hier een geschil is tussen 
twee gemeenten, zij het dan ook, dat dit 
geschil niet de uitvoering van de gemeen
schappelijke regeling, doch een wijziging 
daarvan b etreft, zodat niet kan worden 
gesproken van een geschil in de zin van 
art . 136 der gemeentewet; 

dat echter hier wel een geschil is, als be
doeld in artikel 72 der Grondwet, en hier
aan niet afdoet, dat, gelijk Gedeputeerde 
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Staten van Groningen opmerken, een ver
plichting om de regeling te wijzigen niet 
bestaat, daar dit vereiste in h et vermelde 
artikèl niet wordt gesteld; 

0 . ten aanzien van de hoofdzaak; 
dat op grond van de overgelegde stukken 

h et wenselijk moet worden geacht, dat de 
vergoeding voor het gebruik van een eigen 
auto wordt vastgesteld op f 1000 per jaar; 

Gezien artikel 72 der Grondwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
t e beslissen, dat, indien de ambtenaar, 

bedoeld in artikel V van de r egeling tussen' 
de gem eenten Grootegast eri Oldekerk, in
zake het t echnisch-hygiënisch toezicht op 
de uitvoering van de W oningwet en de op 
grond van deze wet vastgestelde verorde
ningen en van h et t echnisch beh eer der 
gemeentewerken , een eigen auto gebruikt, 
hiervoor een vergoeding van f 1000 per jaar 
als billijk is t e beschouwen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

19 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Toen op of omstreeks 12 April 1939 
de r echterlijke machtiging voor de min_ 
derjarige patiënte werd aangevraagd, 
had haar vader woonplaats t e M., daar 
hij weliswaar toen r eeds h et voorne
m en had zich te H . te vestigen en al
daar in die tijd wekelijks van Maandag 
tot Vrijdag of Zaterdag verblijf hield en 
werkzaam was, doch zijn hoofdverblijf 
eerst op 24 April 1939, toen hij m et zijn 
gezin zijn woning te M. verliet en een 
woning in H. betrok, in die gemeente 
h eeft gevestigd. Als woonplaats der pa
tiënte moet derhalve de gemeente M. 
worden aangemerkt. 

Wij JULIANA, en z. ; 
Beslissende h et geschil over d e woon

plaats van de armlastige krankzinnige Ag
n es M. de J onge; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
3 November 1948, no. 1123/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 12 November 1948, 
No. 9524, Afdeling Maatschappelijke Zorg 
I (Bureau Algemene en Juridische Zaken); 

0. dat Agnes M. de Jonge, geboren 1 
Juli 1919, nadat voor haa r op of omstreeks 
12 April 1939 de r echterlijke machtig·ing, 
als bedoeld in artikel 39, lid 1 der Armen
wet, werd aangevraagd, op 17 April daar
aanvolgende opgenomen werd in de Psy
chiatrische Inrichting "Sint Anna" t e Ven
ray; dat C. H. de J onge, de vader van ge
noemde patiënte, in de eerste h elft van 
Maart 1939 in dienst kw am bij het depot 

·Heerlen van de Naamloze Vennootschap 
Koninklijke Pharmaceutische fabrieken 
voorheen Brocades-Stheeman & Pharma
cia; dat hij in het tijdvak van 13 Maart 

1939 tot 24 April 1939 gedurende h et groot
ste gedeelte van de week t e Heerlen ver
bleef, en dat hij van Vrijdag of Zaterdag 
tot Maandag bij zijn gezin t e Meppel was; 
dat hij op laatstgenoemde datum te Heer
len een dienstwoning betrok; 

dat over de betaling van de v erplegings
lwsten van A. M. de Jonge geschil is ont
staan tussen de gemeenten Meppel en Heer
len, en Gedeputeerde Staten er niet in ge
slaagd zijn dit geschil in d er minne bij te 
leggen ; 

dat burgemeester en wethouders van 
Meppel aanvoeren, dat C. H . de J onge op 
31 Januari 1939 reeds zijn woning te Mep
pel verhuurde; dat hij op 1 of op 13 Maart 
daaraanvolgende in dienst kwam bij het 
depot H eerlen van bovengenoemde werk
geefster; dat hij sindsdien t e Meppel geen 
salaris m eer h eeft ontvangen, doch te 
Heerlen huisvesting h eeft gevonden, aldaar 
werkzaam is · geweest en zijn hoofdverblijf 
heeft gehad; dat de r echterlijke machtiging 
niet door de Kantonrechter van Meppel, 
maar door die van Roermond is afgegeven, 
waaruit even eens blijkt, dat C. H. de Jonge 
op dat tijdstip niet te Meppel, doch te Heer
len zijn hoofdverblijf en dus ook zijn woon
plaats had; dat zij in verband hiermede 
niet ber eid zijn de kosten van verpleging 
van Mejuffrouw A. M. de Jonge voor hun 
rekening te nemen; 

dat burgemeest er en wethouders van 
Heerlen hiertoe evenmin bereid zijn en 
aanvoeren, dat C. H. de Jonge zich eerst 
op 24 April 1939 in H eerlen h eeft geves
tigd; dat hij voordien in H eerlen wel ver
blijf h eeft gehouden, doch geen hoofdver
blijf en daar dus ook geen woonplaats 
had; dat hij weliswaar zijn woning te Mep
pel op 31 Januari 1939 heeft verhuurd, doch 
dat deze huur eerst op 1 Mei 1939 is inge
gaan; dat het voornemen, om zich in Heer
len te vestigen , eerst op 24 April 1939 is ge
realiseerd, daar hij eerst op dit tijdstip 
met zijn gezin en medeneming van alles de 
gemeente Meppel verlie t en dus ook eerst 
toen de band, di e h em aan deze gemeente 
bond, verbrak; dat de omstandigheid, dat 
de r echterlijke machtiging door de Kanton
rechter t e Roermond is afgegeven, welk 
feit overigens naar hun oordeel niet ter 
zake doet, hieruit is t e verklaren, dat de 
patiënte destijds in h et arrondissement 
Roermond verbleef; 

0. dat Agnes M. de Jonge, toen op of om
streeks 12 April 1939 de r echterlijke mach
tiging werd aangevraagd om haar in een 
gesticht te plaatsen, minderjarig was en 
dus dezelfde woonplaats had als haar va
der C. H. de ,Tonge; 

dat deze vader op genoemd tijdstip woon
plaats had te Meppel, daar hij weliswaar 
toen reeds het voornemen had zich te Heer
len te v estigen en a ldaar ook in die tijd 
wekelijks van Maandag tot Vrijdag of Za
terdag v erblijf hield en werkzaam was, 
doch dat hij zijn hoofdverblijf eerst op 24 
April 1939, toen hij met zijn gezin zijn wo
ning te Meppel verliet en een woning in 
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Heerlen betrok , in die gemeente heeft ge
vestigd; 

dat mitsdien als woonplaats der patiënte 
de gemeente Meppel moet worden aange
merkt; 

Hebben goedgevonden en v erstaan : 
de gem eente Meppel aan t e w ijzen a ls de 

woonplaats van de armlastige krankzinnige 
Agnes M. de Jonge voor de toepassing van 
artikel 39 der Armenwet . 

Onze Ministe r van Binnenlandse Zaken 
is b elast enz. 

(A. B.) 

19 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 15). 

Persoonlijke onmisbaarheid is aanwe
zig, waar de dienstpliclitige als be
drijfsl eider werkzaam is in h et wagen
makersbedrijf van zijn va der, di e we
gens voortdurende ziekte niet in staat 
is het bedrijf t e voer en, t e rw ijl de broe
d er van de dienstplichtige, aan wie de 
leiding t evoren was toevertrouwd, 
tlians zijn dienstplicht in Indië vervult, 
en vreemde arbeidskrachten niet be
taald kunnen worden. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op de b er oepen, ingesteld 

door K. Altena, dienstplichtige der lich
ting 1948 uit Genemuiden , J. Altena te 
Genemuiden en G. W esthoff te Gen emui
den, tegen de beslissing van Onze Minister 
van Oorlog van 5 Augustus 1948, Afdeling 
A 3, S. 2, Bureau 1, No. 1398, waarbij aan 
K . Altena, dienstplichtige der li chting 1948 
uit Gen emuiden , vrijste llj.og van dienst als 
gewoon dienstplichtige wegens persoonlijke 
onmisbaarheid is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge 
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
22 October 1948, No. 1138/II; 

Op de voordracht v a n Onze Minister van 
Oorlog van 12 November 1948, Afdeling A 
3, 8 2. Bureau 1, o. 1286; 

0. dat de beslissing van On ze Minister 
ste unt op de overweging, dat bij op grond 
van ontvangen ambtelijke inlichtingen van 
oordeel is, dat door h et verblijf van de 
dienstplichtige in werkelijke dienst voor 
eerste oefening geen onoverkom elijke b e
z"va.ron zu ll e n o ntstaan voor de instand
houding de r middelen van bestaan van h et 
gezin, waartoe bij behoort·; 

dat K. Altena in beroep aanyoert, dat hij 
a ls b edrijfsleider werkzaam is in h e t wa
genmake rsbedrijf van zijn vader; dat zijn 
vader wegens voortdurende ziekte niet in 
staat is h et bedrijf t e voeren, zodat de• lei
ding was toevertrouwd aan appellants broe
der, die thans echter zijn dienstplicht in 
Indië vervult; dat vreemde arbeidskrach
t en niet b etaald kunnen worden, t erwijl 
het, afgezien daarvan, de vraag is of ge
schikte krachten te vinden zijn; dat on
d er deze omstandigheden he.t b edrijf, dat 
voor de landbouw en de mattenindustrie 
van Genemtüden van grote betekenis is, 
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niet in stand g·ebouden zal kunnen worden, 
wanneer aan hem, de dienstplichtige, geen 
vrijstelling verleend zou worden; 

dat J. .l\.ltena aanvoert, dat h et gemis 
van zijn in Indië verblijvende zoon B erend 
Jan h e t uitoefenen van zijn wagenmak erij 
reeds zeer bemoeilijkt, doch dat van voort
zetting van dit bedrijf geen sprake zal kun
n e~ zijn, indien ook zijn zoon Krijn daar
aan zou worden onttrokke n ; 

dat G. Westhoff aanvoert, dat h et wa
genmakersbedrijf van J. Alten a, dat be
langrijke opdrachten voor de landbou w in 
de om geving vervult, nie t behoorlijk zal 
kunnen functionneren, indien na de oudste 
zoon van Altena thans ook diens tweede 
zoon aan dit bedrijf zou worden onttrok
k en; dat het onmogelijk is geschikt perso
n eel t e verkrijgen, zodat h et w eigeren van 
vrijstelling aan de dienstplichtige groot on
gerief en schade voor de boeren zou m ee
bren gen ; 

0. ten aanzien van h e t beroep, ingesteld 
door G. Westhoff: 

dat deze appellant niet aangemerkt kan 
worden als belanghebbende in de zin van 
artikel 20, lid 1, der Dienstplichtwet, zodat 
hij in zijn beroep ni et kan worden ontvan
gen; 

0 . t en aanzien van de beroepen, ingesteld 
door de dienstplichtige K. Altena en diens 
vader J. Altena: dat op grond van de over
gelegde bes ch eiden m oet worden aangeno
m en, dat door h et verblijf van de dienst
plichtige in werkelijke dienst voor eerste 
oefening onoverkomelijke bezwaren zullen 
ontstaan voor de instandhouding van de 
middelen van bestaan van het gezin, waar
t oe de dienstplichtige behoort; 

dat de gevraagde vrijstelling mitsdien 
t en onrechte is geweigerd; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
H ebben goedgevonden en v erstaan: 
l e. G. Westhoff t e Genemuiden in zijn 

beroep niet-ontvankelijk te verklaren; 
2e. met vernietig ing van d e bestreden 

b esliss ing van Onze Minister van Oorlog 
aan K. Altena, dienstplichtige der lichting 
19 48 uit Genemuiden, wegens persoonlijke 
onmisbaarheid vrijstelling van dienst 
a ls gewoon dienstplichtige t e v e rl enen v oor 
de tijd van een jaar. 

Onze Ministe r van Oorlog is b elast enz. 
. (A.B.) 

22 N ovem ber. KONINKLIJK BES;LUIT. 
(Drankwet S. 1931 no. 476 art. 32 le 
lid 1 ° sub a). 

Wel bevindt de thans als societ eit in 
gebruik zijnde lokaliteit, waarheen de 
societeitsvergunning bij besluit van 
Ged. Staten is verplaatst, z i°ch in de 
woning van een de r bestuursleden en is 
zij niet voortdurend en uitsluitend bij 
de leden der societiet in gebruik, doch 
hie rin is geen g r ond gelegen voor het 
intrekken de r v e rg unning, nu geblek en . 
is, dat de societ e it door h et ve rli es van 
haar gebouw g·enoodzaakt is, tijdelijk 
van de bedoe_lde lokaliteit gebruik te 
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maken en er naar streeft, zo spoedig 
mogelijk weer een eigen lokaal te be
trekken. - Voorts telt de societeit nog 
17 leden en komen zij regelmatig in het 
societeitslokaal bijeen. 

"Wij, JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders der ge, 
m ente in Harlingen, tegen h et besluit van 
Gedeputeerde Staten van Friesland van 5 
Juli 1948, 2e Afdeling, No. 146, waarbij de 
intrekldng van de sociëteitsvergunning 
voor het perceel Zuiderhaven No. 31, te 
Harlingen, werd geweigerd: 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 20 October 1948, No. 1118/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Sociale Zaken van 16 November 1948, no. 
1564 G, Afdeling Volksgezondheid; 

0. dat de burgemeester der gemeente 
Harlingen bij schrijven van 13 April 1948, 
No. 598, aan Gedeputeerde Staten van 
Friesland, op g rond van artikel 33 der 
Drankwet, heeft medegedeeld, dat naar zijn 
mening de door Gedeputeerde Staten ver
leende vergunning aan de "Sociëteit Zee
burg", welke bij besluit van dit college van 
30 Maart 1948, 2e Afdeling, No. 82, naar 
het perceel Zuiderhaven No. 31 te Harlin
gen is overgeschr even, voor intrekking in 
aanmerking komt; dat deze sociëteit in 
feite niet meer bestaat en alleen in stand 
gehouden wordt, om enkele bestuursleden 
het genot te laten van de dranktoewijzing; 
dat de sociëteit thans gevestigd is in het 
woonhuis van de heer D. Matak Fontein, 
zodat de lokaliteit kennelijk niet uitslui
tend of in hoofdzaak ingericht is ten diens
te van een sociëteit; dat alleen die leden 
van de sociëteit, die behoren tot de per
soonlijke vrienden van de h eer Fontein, de 
zogenaamde sociëteitslokaliteit bezoeken; 
dat met . betrekking tot de controle op 
dranklokaliteiten moeilijkheden zullen wor
den ondervonden, aangezien krachtens een 
vonnis van de Arrondissementsrechtbank 
te 's -Hertogenbosch van 28 April 1892 W 
6210 beslist is, dat de gang, die toegang 
tot de · vergunningslokaliteit geeft en te
vens tot de andere vertrekken van de wo
ning, tot die woning behoort; dat voorts 
verwezen dient te worden naar een arrest 
van de Hoge Raad van 25 F ebruari 1918, 
waaruit blijkt, dat van een sociëteitslokaal 
alleen sprake kan zijn, indien dit lokaal 
voortdurend en uitsluitend bij een sociëteit 
t en dienste van haar leden in gebruik is; 
dat dit ten aanzien van de kamer van per
ceel Zuiderhaven No. 31 boven niet h et ge
val is; dat derhalve de sociëteitsvergun
ning krachtens artikel 32, le lid sub a, 
juncto artikel 13, 2e lid sub 5e voor in
trekking in aanmerking komt; 

dat Gedeputeerde Staten v ervolgens, na 
de Inspecteur van de Volksgezondheid, be
last met de zaken, rakende de drankbe
strijding, te hebben gehoord, bij besluit 
van 5- Juli 1948, •2e Afdeling, No. 146, heb-

ben besloten aan de aanwijzing van de bur
gemeester van de gemeente Harlingen geen 
gevolg te geven, daarbij overwegende, dat 
zij van mening zijn, dat de sociëteit in 
feite nog wel bestaat en ook als bonafide 
kan worden aangemerkt, aangezien de le
den der sociëteit, blijkens de ingewonnen 
ambtsberichten, geregeld des Zaterdags
middags bijeenkomen en het niet aanne
melijk is, dat de sociëteit enk el ter wille 
van de dranktoewijzing, welke slechts 4 
liter per maand bedraagt, in stand wordt 
gehouden; dat ook overigens niet gebleken 
is van omstandigheden, welke tot intrek 
king der vergunning aanleiding zouden 
moeten geven ; 

dat van dit besluit burgemeester en wet
houders der gemeente Harlingen in beroep 
zijn gekomen, aanvoerende, dat de bezwa
ren, welke door de burgemeester- aange
voerd zijn tegen instandhouding van d e 
vergunning voor de sociëteit "Zeeburg" in 
het. besluit van Gedeputeerde Staten niet 
zijn ontzenuwd; dat Gedeputeerde Staten 
constateren, dat blijkens ingewonnen 
ambtsberichten de leden der sociëteit ge
regeld des Zaterdagsmiddags bijeenkomen, 
terwijl dit hoogst ens enkele personen lrnn
nen zijn, die tot de persoonlijke vrienden 
van de h eer Fontein behoren, in wiens 
woonkamer de sociëteitsvergunning thans 
gevestigd is; dat dit niet een toestand is 
die bestendigd kan blijven, terwijl in geen 
geval gezegd kan worden, dat een samen
komst van enk ele vrienden in een parti
culiere woning m et een dranktoewijzing 
van 4 liter per maand, r eden kan zijn een 
sociëteitsvergunning in stand te houden; 
dat over de door de burgemeester aange
voerde bezwaren tegen h et gevestigd heb
ben van een sociëteit in een particuliere 
woning in de beslissing van Ged. Staten niet 
gesproken wordt, t erwijl juist deze bezwa
ren op grond van de Drankwet een ver
hinderin g zijn de sociëteitsvergunning te 
la ten voortbestaan; 

0. dat op grond van de ingewonn en 
ambtsberichten van de Inspecteur van de 
Volksgezondheid, belast met de zaken, ra
kende de drankbestrijding, geoordeeld moet 
worden, dat de sociëteit "Zeeburg" t erecht 
als een sociëteit moet worden beschouwd: 

dat immers de sociëteit nog 17 leden telt 
en dat deze leden r egelmatig in het socië
teitslokaal bijeenkomen; 

dat weliswaar de thans in gebruik zijnde 
lokaliteit, waarheen de vergunning bij be
sluit van Gedeputeerde Staten van Fries
land van 30 Maart 1948 is verplaatst, zich 
bevindt in de woning van een der bestuurs
leden en niet voortdurend en uitsluitend bij 
de leden der sociëteit in gebruik is, doch 
dat hierin geen grond kan zijn gelegen 
voor h et intrekken der vergunning, nu ge
bleken is, dat de sociëteit door-'t verli es van 
haar gebouw genoodzaakt is tijdelijk van 
de bedoelde lokaliteit gebruik -te maken en 
er naar streeft zo spoedig mogelijk weer 
een eigen lokaal te betrekken; 

dat, nu ook voor het overige niet is ge-
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bleken van omstandigheden, welke tot in
trekking van de vergunning aanleiding 
zouden moeten geven. 

Gedeputeerde Staten terecht aan de 
daartoe strekkende aanwijzing van de bur
gemeester van Harlingen geen gevolg heb
ben gegeven; 

Gezien de Drankwet (Staatsblad 1931, 
No. 476); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Sociale Zaken is be

last enz. 
(A. B.) 

22 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228d) . 

De vraag of aankoop van het onder
werpelijk terrein voor bouw van een 
nieuwe openbare school verantwoord is, 
moet buiten beschouwing blijven, daar 
dit punt onherroepelijk is beslist bij be
sluit van Ged. Staten, waartegen niet 
tijdig beroep is ingesteld. De vraag of 
aankoop van het terrein om andere re
denen verantwoord is, moet ontken
n end worden beantwoord, daar voor de 
geme,mteraad een andere dringende be
weegreden dan die van bestemming 
voor schoolbouw niet bestaat en dus 
niet aannemelijk is, dat de raad ook tot 
aankoop zou hebben besloten, indien 
het voornemen om een nieuwe school 
te bouwen niet zou hebben bestaan. De 
omstandigheid, dat voor het deel der 
gemeente waarin het terrein is gelegen, 
nog geen voorschriften krachtens art. 
43 der Woningwet zijn vastgsteld, le
vert geen grond op om tot aankoop 
over te gaan. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Zuidlaren tegen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 26 ovember 1947, No. 56, 3e 
afdeling, waarbij goedkeuring werd ont
houden aan het besluit van voornoemde 
gemeenteraad van 11 Augustus 1947, no. 5, 
tot aankoop van een boerderij; 

De Raad van State, Afdeling voor de ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 September 1948, No. 970; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 29 October 1948, 
No. U 20745, afdeling Binnenlands Bestuur 
Bureau Financiën; 

0. dat de raad der gemeente Zuidlaren 
in zijn vergadering van 11 Augustus 1947 
besloot I. van de h eer R. H. Hamming, 
ambtenaar ter secretarie dier gemeente, 
aan te kopen, voor een som van f 21,500, 
een boerenbehuizing met schuur, erf, tuin 
en groen - en bouwland, alles staande en 
gelegen aan de Koningstraat en de Ver
lengde Telefoonstraat uitmakende: a. het 
perceel kadastraal bekend gemeente Zuid
laren, Sectie G, No. 2208, groot 34 a, 10 ca; 
b. een noordelijk tipje, zoals op h et terrein 

is afgebakend, ter grootte van ongeveer 8 
ca van het perceel voor het geheel ka
dastraal bekend gemeente Zuidlan,n, Sec
tie G. No. 2083; c. een noordelijlc tipje, 
zoals op het terrein is afgebaken<l, ter 
grootte van ± 1 ca van het perceel voor 
het geheel kadastraal bekend gemeente 
Zuidlaren, Sectie G. No, 2555; met dien 
verstande dat de grondbelasting en andere 
lasten, van het gekochte geheven worden
de, van 1 Januari 1947 af ten laste der ge-• 
meente komen; dat de koop per 1 Mei 1947 
ingaat: dat van die datum af tot de dag, 
dat de kooppenningen worden volda.an, de 
gemeente Zuidlaren aan de verkoper een 
rente zal vergoeden naar 3 % per ju.ar; II. 
te verpachten de sub I genoemde i:,oeren
behuizing c.a. aan de tegenwoordige be
woner en gebruiker voor de som van f 300 
per jaar, ingaande 1 Mei 1947, voor de duur 
van een jaar, met dien verstande, dat doze 
pacht ten allen tijde kan worden beëin
digd, indien dit nodig mocht zijn in verband 
met een juist gebruik van deze eigendom
men, mits deze pachten ten minste drie 
maanden van de te voren wordt opgezegd; 
dat de pachtsom verschuldigd is per 1 No
vember; dat burgemeester en wethouders 
bevoegd zijn deze pachttermijn onder de
zelfde voorwaarden telkens met één jaar te 
verlengen, en verder het nodige te ver-
richten met betrekking tot deze verpach
ting; 

dat bij dit besluit is overwogen, dat bij 
het besluit van Gedeputeerde Staten van 
Drenthe van 24 Juli 1947, No, 44, 3e afde
ling goedkeuring werd onthouden aan het 
raadsbesluit van 29 Maart 1947 tot aan
koop van een boerenbehuizing m et schuur, 
erf, tuin, groen- en bouwland, gelegen t e 
Zuidlaren, groot 0.34.10 ha voor de prijs van 
f 21.500; dat het in het belang der ge
meente is, deze boerenbehuizing aan te ko
pen, ook zonder de bestemming tot terrein 
vöor stichting van een nieuwe openbare 
lagere school; dat voor dit deel van de kom 
van h et dorp Zuidlaren nog geen voorschrif
t en krachtens art. 43 der Woningwet zijn 
vastgesteld en h et toch van zeer groot ge
wicht is, de bebouwing van dit gedeelte 
juist nu in de hand te houden ; dat de 
koopsom van f 21.500 voor de gemeenten 
niet te hoog is te noemen; 

dat Gedeputeerde Staten van Drenthe 
bij besluit van 26 November 1947, No. 56, 
3e afdeling aan evenbedoeld raadsbesluit 
hun goedkeuring hebben onthouden op de 
overwegingen dat hun college reeds bij be
sluit van 24 Juli 1947, No. 44 3e Afdeling, 
naar welks overwegingen ten dele verwe
zen wordt goedkeuring heeft onthouden 
aan een besluit van de raad der gemeente 
Zuidlaren van 29 Maart 1947, van gelijke 
strekking als h et onderhavige; dat de raad 
wel aanvoert, dat h et in het belang der 
gemeente is, deze boerenbehuizing te kopen, 
ook zonder dat aan de grond de bestem
ming voor stichting van een openbare la
gere school werd gegeven, omdat voor dit 
deel van de kom van het dorp Zuidlaren 
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nog geen voorschriften krachtens art. 43 
der Woningwet zijn vastgesteld en het toch 
van zeer g root gewicht is, de bebouwing 
van dit gedeelte juist nu in de hand te 
houden, doch dat dit doel op veel minder 

•kostbare en even doeltreffende wijze kan 
worden ber eikt door a lsnog op g rond van 
artikel 43 der Woningwet t er zake voor
schriften vast te stellen en 's raa ds argu
m enten niet afdoen aan de bezwar en van 
hun college ten aanzien van de prijs; dat 
zij derhalve g e n t ermen kunnen vinden 
op hun eerder genom en standpunt t erug te 
komen , zodat op bedoeld besluit van de 
raad der gemeente Zuidlaren geen goed
keuring kan worden verleend; 

dat de raad der gemeente Zuidlaren hier
van in beroep is gekom en, in hoofdzaak 
aanvoerende, dat h et t errein voor de school
bouw g unstig gelegen en zeer geschikt is; 
dat een a nder t err ein niet wel is t e vinden; 
dat de prijs niet onredelijk is te a chten ; 
dat de raad na kennisneming van h et be
sluit van Gedeputeerde Staten van 24 Juli 
1947, No. 44, 3e Afdeling op h et standpunt 
bleef staan, dat h et niet enkel gewenst 
maar zelfs noodzak elijk is h et onder werpe
lijke t e rrein aan te kopen, daar dit ook voor 
vele andere doeleinden geschikt was en bo
vendien vertrouwd werd, dat m ettertijd zijn 
standpunt ten aanzien van de plaats van 
de s ch ool zou moeten worden gedeeld, na 
serieuze en objectieve beoordeling van a lle 
daarmede verba nd houdende omstandig h e
den en gevolgen; dat daarom voorshands 
h et om begrijpelijlrn r eden en achterwege 
gelaten beslui t krachtens a rtikel 23 der 
Lager-Onderwijswet 1920 ook nog niet 
werd genomen en voorlopig tot aankoop 
zonder speciale bestemming werd besloten 
bij besluit van 11 Au gustus 1947, no. 5 ; 
dat, ook a l mocht m en van oordeel zijn, 
dat h et terrein minder geschikt is voor 
schoolbouw, hetgeen hij nogmaals t en 
sterkste ontkent , h et toch zeer gewenst is 
dit prachtig centraal gelegen per ceel aan 
t e kopen, daar het voor vele doeleinden, 
bijvoorbeeld dorpshuis, marechausseeka
zerne, politiebureau , spaar- of ander bank
gebouw of gemeentehuis geschikt is en 
zelfs voor de vestiging van een spaarbank 
g r ot e inte resse bestaat en besprekingen in 
een vergevorderd stadium gaande zijn, t er
wijl het perceel, beschouwd a ls bouwter
rein, indien h et niet voor vorenstaande 
doeleinden zou worden gebruikt, zijnde als 
bouwterrein geschikt voor de bouw va n 1 
dubbele en 4 enkele woningen, nog steeds 
r endabel zal zijn ; dat het wellicht zelfs 
aanbeveling zou kunnen verdienen r eeds 
thans pogingen in h et werk t e stellen om 
ook h et ehele terrein aan de Stations
straat m et een lengte langs de weg van 
± 57 m en een oppervlakte van ± 25 a aan 

· te kopen, waardoor na een toekomstige 
aankoop van h et ingelegen boerderijtje van 
de familie Boer een prachtig aaneengeslo
ten terrein voor een representatief gebou w 
zou zijn verl,regen; dat daarom met ver
wondering wordt kennisgenomen van h et 

tweede onthoudingsbesluit, daar immers bij 
h et eerste de koopsom wel h oog, maar toch 
niet t e hoog werd geoordeeld; dat verder 
de voorschriften krachtens artikel 43 der 
Woningwet nog steeds n iet voor de gehele 
bebouwde k om gereed zijn en enkel een 
deel bij besluit van 8 Septembe r 1947 kon 
worden vastgest eld, daar hiermede voor 
een brinkendorp als Zuidlaren m et zijn zeer 
speciaal karakter , veel tijd gem oeid is om 
behoorlijk verantwoorde bebou wingsvoor
schriften t e verkrijgen en dat ook nu nog 
die voorschriften niet zodanig bespoedigd 
kunnen worden, dat het aangevoerde ar
gument niet langer van kracht zou zijn ; 
dat h et bovendien, afgezien van a lle vorige 
overwegingen , van bela ng is, dat de gem een
t e een enkel t errein koopt in de kom, indien 
zich, zoals h et geval was, de m ogelijkheid 
daartoe voordoet, daar h et bezit van der
gelijke vrijkomende t erreinen m et h et oog 
op de snel verlopende ontwikkeling der ge
m eente en vooral van h et hoofddorp Zuid
laren van g rote waarde is voor de bevorde
ring daarvan; dat t enslotte de ontwerpers 
van h et plan van uitbreiding en van de 
voorschriften ex artikel 43 der Woning
wet h et gevoelen van de raad der gemeen 
t e delen en sch oolbouw t er plaatse h et 
m eest geschikt achten; dat de schoolarts in 
h et district midden-Drenthe, alsmede de 
inspecteur van h et lager onderwijs in de 
inspectie Assen , h et bestaande schoolge
bouw totaal ongeschikt oordelen; dat er 
derha lve bij h et besluit wordt bepaald, dat 
er een nieuwe school zal worden gesticht 
e n dat hiervoor a ls plaats wordt aangewe
zen h et onde rwerpelijke aangekochte t er
r ein ; dat derhalve op vorenstaande g ron
den de aankoop juist en een wel-verant
woord gemeentebelan g moet worden ge
acht; 

0 . dat .de vraag, of de aankoop van h et 
in h et bestreden besluit bedoelde t e rrein 
voor de bouw van de nieuwe openbar e la
gere school t e Zuidlaren verantwoord is, 
hier buiten beschouwing moet worden ge
laten, daar dit punt onherroepelijk is be
slist bij beschikking van Gedeputeerde Sta
t en van 24 Juli 1947, No. 44, 3e Afdeling, 
tegen welk beslit immers niet tijdig beroep 
bij Ons is ingesteld ; 

dat dus slechts t e beslissen is over de 
v raag, of de aankoop van h et t errein om 
andere r edenen verantwoord is t e achten; 

dat deze vraag ontkennend moet worden 
beantwoord, daar blijkens de overgeleg de 
stukken voor de gemeenteraad een andere 
dringende beweegreden om h et terrein in 
eigendom te verkrijgen, dan die van de be
oogde bestemming voor de schoolbouw, niet 
bestaat en dus n iet aannemelijk is, dat de 
gemeen teraad ook tot deze aank oop zou 
h ebben besloten, indien het voornem en om 
een nieuwe school te bou wen niet zou h eb
ben bestaan; 

dat bepaaldelijk de omstandig h eid, dat, 
zoals in het raadsbesluit en h et beroep
schrift wordt gesteld, voor h et deel der ge
meente, waarin dit t errein is gelegen, nog 
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geen voorschriften krachtens artikel 43 der 
Woningwet zijn vastgesteld, geen grond op
levert om tot aankoop van het te rrein over 

·te gaan; 
dat mitsdien naar Ons oordeel h et be-

streden besluit moet worden gehandhaafd: 
Gezien de Gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Binnenlandse Zaken 

is belast enz. 
(A. B.) 

22 J\TO'L'ember. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Dienstplichtwet art. 15 ). 

De omstandigheid, dat appellant a ls 
oorlogsslachtoffer in zijn eigen onder
houd .moet gaan voorzien, kan er niet 
toe leiden om aan te nemen, dat hier 
aanwezig is een bijzonder geval als be
doeld in art. 15 eerste lid e der wet 

D e omstandigheid, dat door h et op
roepen van de dienstplichtige, die in 
h et bedrijf, waarin hij werl~zaam is, 
niet verva ngen kan worden, h et pro
ductieproces in deze voor h et Neder
landse bed rijfsleven van g rote beteke
nis zijnd e onderne ming ernstig· ge
stoord zou worden, kan er niet toe lei
den .om aan te n emen , dat hie r aanwe
zig is een bijzonder geval als bedoeld 
in art. 15 eerste lid e der wet. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door C. M. W. A. Geuljans, dienstplichtige 
-der lichting 1947 uit R oermond, t egen de 
beslissing van Onze Minister van Oorlog 
van 6 Augustus 1948, Afdeling III, S 2, 
Bureau 1, no. 2109, waarbij aan h em vrij
stelling van dienst als gewoon dienstplich
tige wegens aanwezigheid van een bijzon
der g eval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord advies 
van 29 October 1948, No. 1211/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
. Oorlog van 16 November 1948, Afdeling 
A 3, S 2, Bureau 1, Nr. 1534; 

0 . dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstan
digh eid, da t h et naar de mening van de 
dienstplichtige noodzakelijk is, dat deze 
zich t en spoedigste m oet gaan bekwamen 
om in zijn eigen onderhoud te kunnen 
voorzien, hem, Minister, geen aanleiding 
geeft, hem t e beschouwen als te verkeren 
in een bijzonder geval; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
in October 1944 tengevolge van een bom
bardement zijn vader, m oeder en broeder 
om h et leven zijn gekomen; dat hij mede 
door dit verlies eerst dit paar eindexamen 
Hogere Burgerschool h eeft kunnen doen: 
dat hij derhalve meent als oorlogsslacht
offer te verkeren in een bijzonder geval, 
als bedoeld in artikel 15, eerste lid e, der 
Dienstplichtwet; 

0. dat de omstandigheid, waarop de ap
pellant zich beroept namelijk dat hij, als 
oorlogsslachtoffer, in zijn eigen onderhoud 
moet gaan voorzien, er niet toe kan leiden 
om aan t e nemen, dat hier aanwezig is een 
bijzonde r geval, a ls is bedoeld in artikel 15, 
ee rste lid e der Dienstplichtwet, hetwelk 
grond zou opleveren om vrijstelling te ver
lenen; 

dat ook overigens niet is geblek en van de 
aanwezigheid van zodanig bijzonder geval; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Orn,e Minister van Oorlog is belast• enz. 

Wij J ULIANA, enz. ; 
Beschikkende op de beroepen , ingesteld 

door H. M. Gulikers, dienstplichtige der 
lichting 1948 uit H eer en de Naamloze 
Vennootschap l\ 'aastrichtsche Spijker- en 
Draadnagelfabriek t e Maastricht, t egen de 
beslissing van Onze Minister van Oorlog 
van 11 Augustus 1948, Afdeling A 3, S 2, 
Bureau 1, no. 1342, waarbij aan de genoem
de dienstplichtige vrijstelling van dienst als 
gewoon dienstplichtige wegens aanwezig
h eid van een bijzonder geval is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
29 October 1948, No. 1212/Il ; 

Op de voordracht van On ze Minister van 
Oorlog van l 6 November 1948, Afd.: A 3 
S 2 Bureau 1 Nr. 1534; 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstan
dig h eid, dat de dienstplichtige door zijn 
werkgeefster bezwaarlijk gemist kan wor
den, h em, Minister, geen aanleiding geeft 
h em t e beschouwen als t e verkeren in een 
bijzonder geval; 

dat H . M. Gulikers in beroep aanvoert, 
dat hij als matrijzenmaker een speciale op
leiding h eeft genoten; dat een vervanger 
niet te vinden is, niettegenstaande zijn 
werkgeefster daartoe alle pogingen in het 
werk gesteld heeft; dat het productieproces 
in h et bedrijf van zijn werkgeefster blij 
vend gestoord zou worden m et a lle gevol
gen daarvan voor h et Nederlandse bedrijfs
lev en, indien geen vrijstelling v erleend zou 
worden; 

dat de N.V. Maastrichtsch e Spijker- en 
Draadnagelfabriek in beroep aanvoert, dat 
zij de enige fab r ikante in N ederland is van 
talrijke artikelen, die voor de wederopbouw, 
de industrie en de handel e.1 bovendien ook 
voor de export van de grootste betekenis 
zijn ; dat de productie van het bedrijf in de 
eerste plaats afhankelijk :s van eilk ele zeer 
gespecialiseerde matrij enmakers, die door 
h et algemeen heersende gebrek aan ge
schoolde arbeidskrachten niet vervang·en 
kunnen worden; dat het llijksbu eau voor 
Metalen zich bereid ver klaard heeft, te be
vestig en, dat het van d-i ;,rnotste betekenis 
is, dat de productie in het bedr ijf van de 
appollante ongestoord v00. tga11~ v indt; dat 
de d ienstplichtige, d :e . iatrij enmaker is, 
derhalve in een bijzondc.- ,,·eva! v ,·rkeert. 
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nu alle pogingen om voor hem een p laats
vervanger te vinden gefaald hebben; 

0. dat de omstandigheid, waarop de ap
pellanten zich beroepen, namelijk dat door 
het oproepen van de dienstplichtige, die als 
matrijzenmaker in de Maastrichtsche Spij
k er- en Draadnagelfabriek niet vervangen 
kan worden, het productieproces in deze 
voor het Nederlandse bedrijfsleven van 
grote betekenis zijnde onderneming ernstig , 

-gestoord zou worden, er niet toe kan lei
den om aan te nemen, dat hie r aanwezig is 
een bijzonder geval, als is bedoeld in arti
kel 15, eerste lid e der · Dienstplichtwet, , 
hetwelk grond zou opleveren om vrijstel
ling te verlenen; 

dat ook overigens niet is gebleken van de 
aanwezigheid van zodanig· bijzonder geval; 

Gezien de Dienstplichtwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze ,.,~inister van Oorlog is belast enz. 

(A.B.) 

23 1,, ove,,, bo·. l'ISPRAAK van de Cen-
trale Haad van Beroep. (Rangenbesluit 
pol,tie ..,e,soneel art. 2; Politieambtena-
1·eJ. ~0 ,-,.ne.1t art. 8 ). 

..;ck · al " eeft h et Rangenbesluit poli
tieµ e, soueel geen maatstaf, volgens · 
,. ""'" aau de ambtenare n van politie 
uei,aaiuc: 1angen moeten worden toege
k e.,û, cocll is de burgemeester t.a.v. de 
n •. ,~ ,as Lstelling gebonden door het al
L~ -~··" l'echtsbeginsel, volgens hetwelk 
v -.:.·1..è0 u 11 rechten moeten worden ge
u..; ,J.u11gtl. 

, .• uc U<- rang van hoofdagent van po-
1. t.~ "" ~reda (niet aangewezen als 
c.L,., .uuJant ener brigade) is gelijk

aa . -~ <.Je rang van brigadier , ge
Lv...,~.lu 1 1 art. 2. 

" · .li..henarenrechter is niet be
voc~u Lu1, een onderzoek naar de juist
ie,<.J , :in het oordeel, bedoeld in art. 8, 

aa., 0 -, . .. m daarin het oordeel van het 
t ot b . 0eming bevoegde gezag u itdruk
k el0 ,,;;sl issend is verklaard. 

G. de 
hog0 

de 
hoge.· 

D\:,_ 
1::,u 8.; 

]11, ,., 

0. Lè 

Maa , 
van 
hij s ~ 
K. i . 
geva, 
n ee! 
am, 
ach , 
slui. 

u, , , wonende te Breda, eiser in 

tegen : 
"" van Breda, gedaagde in 

.., , taa d van Beroep, e nz.; 

a at eiser m et ingang van 1 
,.s ontslagen als hoofdagent 

..,1,ulitie te Breda, welke rang 
ov . 1!!32 had bel<leed, bij 

''- v. 1U46, Stbl. G 339, is uit
, . ta.n;; enbesluit P olitieperso
" ·angindeling o.m. van de 

,~ è>emeentepolitie met in
<.Jo bepalingen van dat be

l met ingang van 1 Jan. 

1946, dit krachtens art. 2 van het K . B. 
van 9 April 1947, Stbl. H 111; 

dat het bestreden besluit ' tot aanstelling 
van eiser m et ingang van 1 Jan. 1946 in de 
rang van brigadier van gemeentepolitie t e 
Breda moet worden aangemerkt te zijn ge
nomen ter uitvoering der beide evenver
melde Koninklijke Besluiten en het tegen 
dat besluit, waarbij die rang voor de eerste 
maal werd toegekend, gerichte beroep, daar 
het tijdig was ingesteld, ontvankelijk was, 
evenals het beroep, gericht tegen de uit
drukkelijke afwijzing bij voormelde brief 
van 3 Nov. 1947 van het verzoek tot aan
stelling in de rang van adjudant; 

0. dat nu in h et onderhavige geding 
moet worden onderzocht, of die besluiten 
kunnen worden. aangetast op een der gron
den, genoemd in art. 58 (1) der Ambtena
renwet 1929; 

0. hieromtrent dat, daar h et K. B. van 
9 April 1947 de nieuwe rangindeling vol 
gens het Rangenbesluit Politiepersoneel 
doet t erugwerken tot 1 Jan. 1946 en eiser 
op en na deze datum, nl. tot 1 Maart 1946, 
·als ambtenaar van gemeentepolitie in 
dienst is geweest, laatstgenoemd besluit 
haar uitwerking· ook h eeft ten aanzien van 
i:ie· door eiser sede rt · 1 Jan. 1946 beklede 
rang, zodat te dezen in de eerst e plaats 
moet worderi onderzocht, of h et besluit tot 
aanstelling van eiser in de rang van briga
dier in strijd is met de in dat Rangenbe
Slmt vervatte algemeen verbindende voor
schriften; 

0. dat in dit besluit geen maatstaf is 
-gegeven, volgens welke aan de ambtenaren 
van politie bepaalde rangen moeten worden 
toegekend, en ten aanzien van de toeken
ning van rangen ook nog niet zijn gegeven 
de nadere algemene r egelen, vereist volgens 
art. 19 (1) van het Politiebesluit 1945; 

dat dit èchter geenszins tengevolge heeft, 
dat gedaagde bij de vaststelling van de 
rang, welke eiser m et ingang van 1 Jan. 
l 946 moest worden toege·kend, geheel vrij 
was, aangezien hij wel was gebonden door 
h et algemene rechtsbeginsel, volge ns het
welk verkregen r echten moeten worden ge

·eerbiedigd; 
0. dat dit insluit, dat aan eiser met in- . 

gang van die datum een rang moest wor
den toegekend, genoemd in het Rangen
besluit Politiepersoneel en van gelijke 
waarde als de rang van hoofdagent van 
gemeentepolitie te Breda, welke eiser tot 
dien had bekleed; 

0. dat de Raad op grond der geding
stukken als vaststaande aanneemt, dat deze 
rang van hoofdagent, nu e iser niet was 
aangewezen als commandant ener brigade, 
gelijkwaardig is - voor een hoofdagent 
met vele dienstjaren, als eiser - aan de 
rang van brigadier, genoemd in art. 2, eer
ste lid, onder b, van het Rangenbeslu it 
Politiepersoneel; 

0 . dat de aanstelling van eiser in deze 
rang' dus niet in strijd is met dit a lgemeen 
verbindend voorschrift; 

0 . dat eiser echter van mening is, dat hij 
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recht had op bevordering, en wel tot de 
rang van adjudant van gemeentepolitie, 
waartoe hij zich beroept op art. 8 van h et 
Politieambtenarenreglement, volgens wellrn 
2e lid bij bevordering r ek ening wordt ge
houden m et ancienniteit en m et bekwaam
h eid en geschiktheid voor de nieuwe rang 
en de t e bezetten plaats, zulks ter beoor
d eling van h et gezag, dat bevoegd is tot de 
benoeming in de rang, waartoe bevorderd 
wordt, zijnde in dit geval gedaagde; 

dat eiser zich daarbij op het standpunt 
stelt dat, omdat hij per 1 Maart 1946 is ont
slagen , nu achteraf geen sprak e meer kan 
zijn van rekening houden m et bekwaam
h eid en geschiktheid, en alleen de factor 
ancienniteit overbleef; 

0 . dat de Raad in h et midden ka n laten 
e n laat, of in h et onderhavige geval, waar
in h et gaat over een bevordering per 1 Jan. 
1946, wel een beroep kan worden gedaan 
op h et Politieambtenarenreglement, vastge
steld bij K. B. van 9 April 1947, Stbl. H 
144, in w erking getreden m et ingang van 
5 Juni 1947, doch van oordeel is dat, a ls dit 
h et geval zou zijn, genoemde bepaling van 
art. 8 onverkort zou gelden en de bevorde
ring derhalve mede afhankelijk zou zijn 
van eisers bekwaamheid en geschiktheid, 
zulks ter beoordeling van gedaagde; 

O. dat vaststaat, dat gedaagde van oor
d eel is, dat eiser niet de geschiktheid had 
voor bevordering tot adjudant, zodat eiser 
hierop geen aanspraak kan maken met een 
beroep op voormelde bepaling van art. 8; 

dat nl., anders dan eiser heeft betoogd, 
nu ten opzichte van voormelde voorwaar
den voor bevordering uitdrukkelijk h et oor
deel van h et tot benoeming bevoegde ge
zag beslissend is verklaard, de ambtenaren
r echter niet bevoegd is tot een onder zoek 
naar de juistheid van dat oordeel; 

0. dat eiser op bevordering tot adjudant 
eve nmin aanspraak kan maken, indien h et 
Politieambtenarenreglement te dezen niet 
van toepassing zou zijn, in welk geval nog 
toepasselijk zou wezen het in 1937 door de 
burgem eester van Breda vastgestelde 
R eglement voor de Politie (de beschikking 
van 21 Dec. 1945 betreffende de rechts
positie van het gemeentelijk politieperso
n eel, vastgesteld door de Minister van Bin
nenlandse Zaken, mist verbindende kracht, 
omdat ze niet is gegeven door h et in a rt. 4 
van het Politiebesluit 1945 te dien aanzien 
aangewezen orgaan: de Kroon) ; 

dat toch in h et lOe lid van art. 5 van dat 
r eglem ent is bepaald, dat de bevorderingen 
alleen geschieden bij gebleke n bekwaam
heid, goed gedrag, trouwe en ijverige 
plichtsbetrachting, een en ander ter beoor
deling van de burgemeester; 

dat mitsdien, gegeven h et voormelde oor
d eel van gedaagde, eisers bevordering tot 
adjudant ook niet kon worden geëist op 
grond van die bepaling; 

0. dat de Raad ook overigens geen al
gem een verbindend voorschrift belrnnd is, 
waarmede de besluiten eiser aan te stellen 
tot brigadier en hem niet te bevorder en tot 

adjudant zouden strijden, t e rwijl evenmin 
is gebleken, dat gedaagde, die besluiten 
nemende, van zijn bevoegdheid kennelijk 
een ander gebruik h eeft gemaakt dan tot 
de doeleinden, waarvoor die bevoegdheid is 
gegeven; 

0. dat uit h et vorenstaande volgt, dat het 
door eiser t egen die besluiten gerichte be
roep bij de aangevallen uitspraalc - zij h et 
niet geh eel op dezelfde gronden - t er echt 
ongegrond is verklaard, weshalve die uit
spraak moet worden bevestigd; 

R echtdoende: 
Bevestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A. B.) 

24 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72) . 

De gootconstructie bij de dakkapellen 
van het schoolgebouw is zodanig, dat 
de buitenste goot rand hoger is dan de 
rand aan de dakz ijde, zodat bij sneeuw
va l en verstopping de ka ns bestaat, dat 
lekkage optreedt. In casu is sprake va n 
een constru ctiefout, die slechts kan 
worden weggenom en door een voorzie
ning, welke m oet worden aangem erkt 
als een verandering van inrichting a ls 
bedoeld in art. 72, waartoe m edewer-
king moet worden verleend. 

Wij JULIANA, en z.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Hilversum 
t egen een besluit van Ged. Staten van 
Noordholland van 26 F ebrua ri 1947, Afd. 4, 
No. 3, waarbij m et vernietiging van h et 
besluit van de raad der gem eente Hilver
sum van 1 October 1946, Afd. 0 ., No. 1677 
is bepaald, dat de door h et Rooms-Katho
liek parochiaal Kerkbestuur van Onze 
Lieve Vrouw Onbevlekte Ontvangenis t e 
Hilversum over eenkomstig art. 72 der 
Lager-Onderwijswet 1920 gevraagde mede
werking tot h et treffen van een voorzie
ning aan de goot constructie der St. Joseph
sch ool, Koning inneweg 44, a ldaar, alsnog 
moet worden verleend; 

D e Raad van State, Afd. voor de Geschil
len van Be:,tuur, gehoord, adviezen van 
10 September 1947, No. 1511 en 13 October 
1948, No. 1511 (1947)/271; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
17 ovember 1948, No. 48722, afd. Lager 
Onderwijs; 

0 . dat de raad der gemeente Hilversum 
in zijn vergadering van 1 Octobe r 1946 af
wijzend h eeft beschikt op h et v erzoek va n 
het Rooms-Katholiek parochiaal K erk
bestuur van Onze Lieve Vrouw Onbevlekte 
Ontvangenis, tot het verstrekken van gel
den ingevolge art. 72 en vo lgende der L a 
ger-Onderwijswet 1920 voor een voorzie
ning aan de gootconstructie bij de dak
kapellen van h et gebouw van de St. 
Josephschool aan de Koninginn eweg 44, 
op grond van bezwaren van lekkage, die 
een gevolg zouden zijn van een bij de 
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stichting van h et schoolgebouw gemaakte 
constructiefout; 

dat de raad hierbij h eeft ·overwogen, dat 
blijkens een door de dienst van publieke 
werken ingesteld onderzoek de uitvoering 
van de gootconstructie bij de dakkapellen 
op een minder juiste wijze is geschied 
nochtans zonder dat van een constructie
fout kan worden gesproken en dat de be
staande constructie geen ernstige lekkage 
behoeft t e veroorzaken, wanneer de got en 
ger egeld worden schoongemaakt; dat 
voorts een vanwege de rijksgebouwendienst 
ter zake ingesteld onderzoek h eeft uitge
w ezen, dat, waarschijnlijk t engevolge van 
geen of onvoldoend toezicht, aan h et 
schoolgebouw minder gebruikelijke con
structies zijn toegepast en dat de thans 
aan de dag tredende gebreken aan het ge
bouw zijn t e wijten aan een onoordeelkun
dige uitvoering . van h et werk en niet aan 
constructiefouten; dat h et voorkomen van 
lekkage door een regelmatig deskundig toe-

. zicht en onderhoud zal worden bevorderd; 
dat, nu derhalve niet van een constructie
fout is geblek en en de werkzaamheden, 
w elke het schoolbestuur zou wensen te 
doen uitvoeren, niet als een verandering 
in de inrichting van h et gebouw zijn t e 
beschouwen, h et v erzoek om m edewerking 
niet voor inwilligin g vatbaar is; 

dat, nadat h et K erkbestuur voornoemd 
bij Ged. Staten van Noordholland in beroep 
was gekomen, dit college bij besluit van 
26 Februari 1947, Afd. 4, No. 3, h et betref
f ende raadsbesluit h eeft vernietigd en v er
der h eeft bepaald, dat de gevraagde m ede
werking a lsnog wordt verleend; 

dat Ged. St. hierbij in hoofdzaak h ebben 
overwogen, dat is komen vast t e staan, dat 
de goten der dakkapellen v. d. St. Joseph
sch ool aan de buitenzijde een opstaande rand 
h ebben m et een hoogte van 11 cm . t erwijl de 
rand van de dakzijde slechts een hoogte 
h eeft van 3½ cm , welke verhouding er toe 
leidt, dat, wanneer h et water in de goten 
een hoge stand krijg t, dit niet over de 
buiten rand ka n afvloeien , doch zich een 
weg onder h et dak baant en daar lekkage 
veroorzaakt; dat de vraag, die partijen 
verdeeld houdt, is, of bij de hier toegepaste 
bouwwijze al dan niet gespro·k en moet 
worden van een constructiefout; dat de 
bouwkundig Inspecteur van h et Lager
Onderwijs op 30 Juli 1946 hieromtrent aan 
de Hoofdinspecteur onder m eer heeft ge
rapporteerd: .,dat hier inderdaad van een 
constru'ctiefout sprake is en de voorgestel
de wijziging noodzak elijk moet worden ge
acht" en v oorts in h etzelfde schrijven a ls 
zijn m ening te l<ennen h eeft gegeven, dat 
" h et wezen van een bij de bouw gemaakte 
constructiefout zich niet duidelijker kan 
demonstreren da n hier h et geval is"; dat 
de bouwkundig Inspecteur, bij schrijven · 
van 5 December 1946 te dezer zak e nog
maals door de Hoofdinspecteur om advies 
gevraagd, op 12 December 1946 onder m eer 
h eeft geantwoord: ,.Bij de hier toegepaste 
constru ctie vloeit h et water bij een ver-

L. 1948 

stopping der goten echter naar binnen, zo
dat deze constructie een tegenovergestelde 
werking h eeft van een aan de eisen beant
woordende gootconstructie en derhalve a ls 
bepaald ondeugdelijk moet worden aange
m erkt. H et gaat hier dus niet om een min
der gebruikelijke constructie, doch om een 
constructie, welke absoluut foutief is en 
derha lve geen toepassing had m ogen vin
den"; dat de Hoofdinspecteur m et deze ad
viezen van een bouwkundig Inspecteur 
accoord gaat; dat, zij, Ged. Staten, zich met 
h et advies van de bouwkundig Inspecteur 
en de Hoofdinspecteur kunnen ve renigen; 
dat in h et onderhavige geval derhalve in
derdaad van een constructiefout m oet wor
den gesproken en de door het Kerkbestuur, 
ingevolge art. 72 der L ager-Onderwijswet 
1920 ingediende aanvrage, m et vernietti 
g ing van h et bestreden raadsbesluit, alsnog 
moet worden ingewilligd; 

dat tegen dit besluit burgem eester en 
wethouders van Hilversum, hiertoe ge
machtigd door de raad dier g·em eente, bij 
Ons in beroep zijn gekom en, in h oofdzaak 
aanvoerende, dat in h et besluit van Ged. 
Staten de t en deze beslissende vraag, of bij 
het aanbrengen van de gootconstructie aan 
h et schoolgebouw a l dan niet een construc
tiefout is gemaakt, bevestigend is beant
woord; dat zij evenwel van mening blijven 
- k ennis genomen h ebbende van de m ede
deling van de districts-bouwkundige van de 
rijksgebouwendienst te Utrecht, dat . deze 
volhardt bij zijn eerste conclusie, neerge
legd in zijn schrijven van 21 September 
1946, en van h et nader rapport van de di
recteur van publiek e werken van 18 Maart 
1947, volgens h etwelk h et oordeel van deze 
functionaris is, dat hi er niet van een con
structiefout sprake is -, dat h et besluit 
van de Raad van 1 October 1947.op deug
delijke g ronden berust en Ged. Staten t en 
onrechte h ebben beslist, dat de gevraagde 
m edewerking wordt verleend; 

0. dat uit de overgelegde stukken .is ge
blek en , dat de gootconstructie bij de dak
kapellen zodanig is, dat de buitenste goot
rand hoger is dan de rand, die zich aan. de 
dakzijde bevindt, zodat bij sneeuval en ver
stopping de kans bestaat, dat lekkage op
treedt; 

dat deze van een normale afwijkende 
con structie k ennelijk is gekozen met h et 
doel h et gevaar van h et afvallen van dak
pannen - te verminderen; 

dat m en daarbij evenwel de .,goot ,;ien 
nevenbestemming heeft w illen doen ver
vullen, ter wille \.vaarvan haar een zoda.ni- , 
ge constru ctie m oest worden gegeven, dat 
zij aan haar hoofdbestemming, namelijk,, 
een zo goed mogelijke afvoer van regen
en smeltwater, niet m eer naar behoren be
antwoordde; 

dat dan ook, mede op grond van de ont
vangen ambtsberichten moet worden aan 
genomen, dat hier sprake is van een con
structiefout; 

dat het . optreden van lek kages tengevol
ge van deze constructiefout slechts afdoe_n-

26 
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de kan worden bestreden, indien de voor
genomen voorziening zal plaatsvinden; 

dat hier mitsdien gesproken moet worden 
van een verandering van inrichting, a ls be
doeld in art. 72, l e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920, waartoe steeds medewerking 
ingevolge dit artikel kan worden gevraagd; 

dat moet worden aangenomen, dat door 
deze verandering de normale eisen, aan het 
geven van lager onderwijs te stellen, niet 
,vorden overschreden; 

dat Ged. Staten derhalve terecht h ebben 
geoordeeld, dat de gevraagde medewerking 
alsnog behoort te worden verleend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en verstaan : 
h et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en W etenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

24 November. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 55 j 0

• 

art. 101 le lid). 
Een vergoeding van verhu iskosten 

aan een onderwijzer strekt niet tot 
verzekering van de goede gang van 
h et onderwijs, als bedoeld onder letter 
o van art. 55, doch dient beschouwd te 
worden als een tegemoetkoming in de 
kosten, welke de overkomst voor de 
betrokkene heeft meegebracht. Even
min behoort een dergelijke uitgave tot 
de kosten, vallende onder een der ru
briek en e tot en met h van art. 55 of 
onder die tot instandhouding der school. 
Derhalve ·kan bij de bepaling van h et 
bedrag der vergoeding, als bedoeld in 
art. 101, met verhuiskosten van een 
onderwijzer geen rekening worden ge
houden. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het bestuur der Vereniging tot stich
ting en instandhouding van een Hervorm
de school m et de Bijbel te Nieuw-Stads
kanaal, gemeente Onstwedde, tegen h et be
sluit van Ged. Staten van Groningen van 
18 Juni 1948, no. 7903/EE, 5e Afd., houden
de ongegrondverklaring van h et beroep 
van appellant tegen h et besluit van de 
raad der gemeente Onstwedde van 30 Juli 
1947, no. 227, voor zover het strekt tot h et 
ingevolge art. 103, 2e lid, der Lager-Onder
wijswet 1920 vaststellen van het bedrag 
van de voor vergoeding in aanmerking ko
m ende uitgaven over h et jaar 1946 ten be
hoeve van zijn school voor gewoon lager 
onder wijs te Stadskanaal ; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
G eschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 13 October 1948, No. 1080; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en W et enschappen 
van 17 November 1948, No. 48732, afdeling 
Lager Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Onstwedde 
in zijn vergadering van 30 J uli 1947 onder 

no. 227 onder meer heeft besloten h et be
drag der voor vergoeding in aanmerking 
komende uitgaven van de Nederlands H er
vormde school te Stadskanaal over 1946 
vast te stellen op f 4081 ; 

dat het bestuur van de genoemde ver
eniging van dit besluit bij Ged. Staten der 
provinc ie Groningen in beroep is gekom en, 
aanvoerende, dat het bedrag der voor ver
goeding in aanmerking komende uitgaven 
over het jaar 1946 verminderd is onder 
m eer met de verhuiskosten van de onder
wijzer J. de Jong ten bedrage van f 150; 
dat h et onmogelijk geweest zou zijn in de 
bestaande vacature te voorzien, indien h et 
bestuur de kosten van overkomst van De 
Jong niet voor zijn rekening had genomen 
en dat dus de goede gang, zelfs de normale 
gang van het onderwijs zeer geschaad zou 
zijn, indien de uitgave niet was gedaan; 

dat Ged. Staten van de provincie Gro
ningen bij hun besluit van 18 Juni 1948, 
no. 7903/EE, 5e Afd., het beroep ongegrond 
hebben verklaard, overwegende, dat vol 
gens art. 101, eerste lid, der Lager Onder
wijswet 1920 de gem eente over elk dienst
jaar aan de besturen der bijzondere scholen 
vergoedt de kosten dier scholen met uit
zondering van de jaarwedden en wedden 
der onderwijzers; dat, nu een vergoeding 
van verhuiskosten in wezen een element 
van de regeling van de jaarwedden der 
onderwijzers is, reeds op grond van deze 
bepaling moet worden aangenomen, dat zo
danige vergoeding niet onder de volgens 
art. 101, eerste lid, der wet t e vergoeden 
kosten kan zijn begrepen; dat volgens art. 
89, vijfde lid, eerste zin, dier wet de onder
wijzers ener bijzondere school een beloning 
genieten gelijk aan die, welke in de in art. 
30 bedoelde algemene maatregel van be
stuur, zijnde het Bezoldig ingsbesluit Bur
gerlijke Rijksambtenaren 1934, is bepaald; 
dat volgens art. 89, vijfde lid, tweede zin 
der wet de onderwijzers en er bijzondere 
school boven en behalve de wedde, bedoeld 
in de eerste zin van dat vijfde lid, geen 
beloning, toelage of verhoging genieten, 
behoudens in hier niet van belang zijnde 
uitzonderingsgevallen; dat, nu de r egeling 
van de beloningen enz. der onderwijzers 
geen vergoeding van verhuiskosten kent, 
moet worden aangenomen, dat uit wette
lijk oogpunt toekenning van die vergoeding 
door h et schoolbestuur niet geoorloofd was; 
dat derhalve met verhuislwsten bij de be
paling van de gem eentelijke vergoeding, 
als bedoeld in art. 101 der Lager-Onder
wijswet 1920, ook om deze r eden bezwaar
lijk r ekening kan worden gehouden; 

dat van dit besluit het schoolbestuur in 
beroep is gekomen, aanvoer ende, dat een 
tegemoetkoming in de verhuiskosten van 
een onderwijzer bezwaarlijk als een onder
deel de r wedde kan worden aangemerkt; 
dat immers de kosten der verhuizing ook 
rechtstreeks aan de verhuisonderneming 
uitbetaald hadden kunnen worden; dat h et 
dan ook een uitgave is, uitsluitend ge
maakt t en dienste van h et onderwijs; 
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0. dat een vergoeding van verhuiskosten 
aan een onderwijzer niet strekt tot verze
k ering van de goede gang van h et onder
wijs, als bedoeld onder letter o van art. 55 
der Lager -Onderwijswet 1920, doch be
schouwd dient te worden als een t egemoet
koming in de kosten , welke de overkomst 
voor de betrokken e heeft m eegebracht; 

dat, nu een dergelijke uitgave evenmin 
behoort t ot de k osten , vallende onder een 
der rubriek en e t ot en m et h van h et even 
vermelde art . 55 of onder die van instand
houding der school, m et Ged. Staten m oet 
worden geoordeeld, dat bij de bepaling van 
h et bedrag der v er g oeding , als bedoeld in 
art. 101 der L ager-Onderwijswet 1920, m et 
verhuislrnsten va n een onderwijzer geen 
r ek ening ka n worden geh ouden ; 

Gezien de Lager-Onder wijswet 1920 ; 
H ebben goedgevonden en v erstaan : 
h et ber oep ongegrond t e v erklaren. 
On ze Minist er van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belas t en z. 
(A. B .) 

25 Novem ber. K ONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet a rt. 2281). 

De gemeente h eeft tijden s de bezet
ting van een joodse inwoner grond ge
kocht om over eenkoms t ig dien s wensen 
zijn belangen zo goed m ogelijk t e be
hartigen; de koopsom is gedeeltelijk 
aan de "Niederlä ndische Grundstück
ven'"a it ung" afgedragen. H et zou on
billijk zijn, da t de gem een te d e s cha de, 
voortvloeiend uit deze afd racht, t en 
volle ::ou d ragen , nu de destijds aan
g·e:::ane tran sactie ongedaan zal worden 
g·emaak t, te rw ijl h et a nderzijds onbillijk 
zou zijn, waar de verkoop voor de ver
koper g edwongen is geweest , d e schade 
t en vo lle door deze te doen dragen. E en 
e n ander h a d de gem eente er t oe m oe
t en leiden , a ls voor waarde bij h et aan
gaan van een minnelijke overeenkomst 
te stellen, da t de uit de destijds geslo
ten transactie eventueel voortvloeiende 
schade gezam enlijk doo r haar en de 
betrokkene gedragen zou worden. 

Wij J U LIANA, en z.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door de raad der gem eente Wisch, t egen 
het besluit van Gedeputeerde Staten van de 
provincie Gelderland van 30 October 1947, 
No. 74, waarbij goedkeuring is onthouden 
aan het besluit van de gem eenteraad va n 
W isch va n 19 September 1947 tot h et aan
ga a n va n een minnelijke r egeling tot h et 
v erlenen van r echtsh erstel aan L. L evie t e 
Varsseveld, zulks in verba nd m et de in 
1942 plaats gehad h ebbende eigendoms
overdracht va n zijn per ceel weiland kada
straal bek end gem eente Varsseveld, sectie 
A, w . 15179, g root 6.07.70 ha, aan de ge
m eente Wisch ; 

D e Raad va n State, Afdeling voor de Ge
sch ille,i van Bestuur, gehoord , adviezen 

van 30 Juni 1948, No. 664 en 10 November 
1948, No. 664/297; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 18 November 1948, 
Afdeling Binnenlands B estuur Bureau Fi
nanciën , N o. 21 211; 

0. dat de raad der gem eente Wisch bij 
besluit van 19 September 1947 besloten 
h eeft, I. m et d e h eer L. L evie t e Varsse
v eld de volgende over eenkomst aan te 
ga an: 

1. partijen constateren, dat door de akte 
van 16 September 1942, verleden voor nota
ris J . W . W eenink t e Dinxperlo, de eigen
dom va n h et per ceel weila nd, ka dastraal 
bekend gem eente Varsseveld, sectie A No. 
1579, ter g r ootte va n 6.07.70 ha, niet op de 
gem een te is overgega a n, zodat dit per ceel 
t en name van d e h eer L . L evie t e Varsse
v eld beh oort t e worden gesteld; 

2. D e h eer L . L evie t e Va rsseveld ver 
bindt zich aan de gem eente t e r estitueren, 
een bedrag ad f 5334.67 w eg ens hoofdsom, 
rente en kost en va n de t en ba t e van de 
h eer G. J. Jansen , wonende A 514 t e 
T erborg en t en laste van de heer L. 
L evie t e Va rsseveld op bedoeld per
ceel rustende h ypotheek , welk bedrag door 
de gem eente aan de hypotheekhouder is 
vofdaan; 

3. Indien de Niederlä n disch e Grund
stückverwa ltung niet of slechts ten dele 
aan de gem eente r estitueert h et door de 
gem eente van deze t erug t e vorder en be
drag der a fgedragen hoofdsom ad f 4465.33, 
zal de heer L . L evie de gem eente voor het 
niet of t e weinig ontva ngen bedrag scha
deloosstellen tot een maximumbedrag van 
f 600 ; 

4. Alle- zakelijke en ander e belastingen, 
kosten van onderhoud als anderszins, ten 
las t e va n gem eld onroer end goed geh even, 
wordende n iets uitgezonderd, k om en vanaf 
1 Januari 1948 t en laste va n de h eer L. 
L evie te Varsseveld; 

5. Partijen v erklaren, dat de tussen h en 
hangende geschillen op bovenstaande wijze 
geh eel tussen h en ger egeld zijn; 

6. Partijen doen volledig afstand van 
alle aanspraken, die zij t e dezer zake nog 
jeg ens elkander zouden kunnen doen g el
den, een en ander behoudens de vordering 
t en behoev e van de gem eente Wisch t en 
laste van de Niederländische Grundstück
verwa ltung of enige soortgelijke instelling, 
als onder II hier onder bedoeld; 

7. P artijen doen a fstand van h et r echt 
om ontbinding van de over eenkomst t e vor
der en, voortvloeiende uit h et bepaalde in 
de artikelen. 1302 en 1303 B. W .; 

8. De kosten der van deze ov er een 
komst op t e maken akte zijn voor r ek ening 
van d e h eer Levie; 

9. D eze over eenkomst wordt beschouwd 
a ls een minnelijke r eg eling, a ls bedoeld in 
artikel 113a van h et Koninklijk Besluit van 
17 September 1944 (Staatsblad No. E 100) , 
zoals dit is gewijzig d en aangevuld bij Ko
ninklijk B esluit van 16 November 1945 
(Staatsblad No. F 272). 
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II. Bij het Nederlandse Beheersinsti
tuut ing·evolge artikel 25 van het Besluit 
Vijandelijk Vermogen (Staatsblad E 133) 
een vordering in te dienen tegen de Nie
derländische Grundstückv~rwaltung tot 
restitutie aan de gemeente Wisch van het 
door deze ten gunste van de Niederländi
sche Grundstückverwaltung aan de firma 
Lippmann, Rosenthal & Co. te Amsterdam 
afgedragen r estant der koopsom ad 
f 4465.33; 

dat de raad daarbij heeft overwogen, dat 
krachtens besluit dd. 16 Mei 1942 van de 
burgemeester van Wisch, waarnemende de 
taak van de raad dier gemeent e, goedge
keurd door de Commissaris der provincie 
Gelderland onder dagtekening van 15 Juni 
1942, No. 25, bij a kte van transport van 16 
September 1942, verleden voor notaris J . 
W. Weenink te Dinxperlo door de heer 
Leizer Levie te Varsseveld aan de gemeente 
Wisch voor de prijs van f 9800 in eigen
dom is overgedragen een perceel weiland, 
gelegen t e Varsseveld, kadastraal bekend 
gemeente Varsseveld, sectie A 1579, groot 
6.07.70 ha; dat deze verkoop door de h eer 
L. Levie geschiedde op grond van artikel 5 
van de Verordening van 27 Mei 1941, be
treffende landbouwgronden in joodse han
den (Verordening No. 102/1941), welke ver
ordening ingevolge Koninklijk Besluit van 
17 September 1944, staatsblad E 93, geacht 
wordt nimmer van kracht te zijn geweest; 
dat bij de notariële akte van schuldbeken
t enis m et hypoth eekstelling dd. 10 Mei 1939 
door G. J . Jansen wonende A 514 t e T er
borg aan L. L evie een geldlening is ver
strekt, g root f 5000 onder verband van 
eerste hypotheek op bovenbedoeld perceel; 
dat de koopsom ad f 9800 áan de heer L. 
L evie is voldaan door betaling van een be

.drag ad f 5334.67 wegens hoofdsom, renten 
en kosten der hypotheek aan de hypo
theekhouder en door storting van h et daar
na r esterende gedeelte der koopsom ad 
f 4465.33 op de rekening van de Niederlän
dische Grundstückverwaltung t e 's-Gra
venhage bij de Bankiersfirma Lippmann, 
Rosenthal & Co te Amsterdam; 

dat met nadruk er op wordt gewezen, dat 
voormelde koop en verkoop is geschied in 
overeenstemming met de wens van partijen 
om te voorkomen, dat het perceel in onge
wenste handen zou geraken en terw-ille van 
de joodse eigenaar om te voorkomen, dat 
gedurende de bezettingstijd de bestemming 
gedaante of het beheer van h et perceel zou 
worden gewijzigd in zodanige zin, dat ook 
na de bezettingstijd, wann eer hij weer in 
h et bezit van zijn perceel zou worden ge
steld, hieruit nadeel voor de heer Levie 
zou voortvloeien; dat bij het sluiten van de 
koop en verkoop het voornemen voorzat 
het perceel na de bezettingstijd weer aan 
de rechtmatige eigenaar terug te geven; 

dat de gemeente dan ook tot deze t erug
gave wil medewerken en op normale g r on
den tot rechtsherstel verplicht is; dat de 
h eer Levie bij teruggave van zijn perceel 
hierdoor voordeel verwerft, aangezien hij 

h et perceel bevrijd van hypotheek terug
ontvangt; dat het uit dien hoofde b illijk is 
als hij hiertegenover aan de gemeente een 
vergoeding geeft gelijk aan het totaal be
drag ad f 5334.67 wegens hoofdsom, renten 
en kost en, dat door de gemeente aan de 
h ypoth eekhouder is betaald; dat ingevolge 
tijdens de vijandelijke bezetting van h et 
Rijk in Europa tot stand gekomen rechts
betrekkingen, welke geacht worden nim
mer van kracht te zijn geweest, het na af
lossing der hypotheek resterende bedrag 
der koopsom ad f 4465.33 is afgedragen aan 
de Niederländische Grundstückverwaltung 
te 's-Gravenhage; dat het juist moet wor
den geacht, dat indien h et perceel aan de 
rechtmatige eigenaar wordt teruggegeven, 
aan de gemeente ook dit gedeelt e der be
taalde koopsom wordt ger estitu eerd; 

dat Gedeputeerde Staten van Gelderland 
bij besluit van 30 October 1947, No. 74, hun 
g·oedkeuring aan dit raadsbesluit hebben 
onthouden, daarbij overwegende, dat de 
heer L. Levie op g rond van artikel 5 van 
de Verordening dd. 27 Mei 1941, betreffen
de landbouwgronden in Joodse handen 
(Verordening No. 102/1941), welke verorde
ning ingevolge Koninklijk B esluit van 17 
September 1944, Staatsblad E 93, geacht 
wordt nimmer van kracht te zijn geweest, 
verplicht was zijn boven omschreven wei
land vóór 1 September 1941 te v erkopen 
en vóór 1 Januari 1942 over te dragen on
der goedkeuring van een ingesteld "Bu
reau voor de goedkeuring'' ; dat de h eer 
L. Levie aanvankelijk voornemens was het 
onroerend goed over te drag·en aan zijn 
vriend de heer H. J. H eusinkveld te Vars
seveld, om te voorkomen , dat h et perceel in 
verkeerde handen zou overgaan en de be
stemming of gedaante zou worden gewij
zigd; a lsmede om te bevorderen, dat h et 
perceel zou worden beheerd in de zin, zo
a ls dit voorheen het geval was en de h eer 
L. Levie na de bezetting a ls h et ware auto
matisch zijn rechten weer zou kunnen uit
oefenen; dat na het opmak en van de akte 
van transport ten overstaan van de no
taris van de heer L. Levie door h et "Bu
reau voor de goedkeuring" bezwaar werd 
gemaakt tegen de overdracht en dat daar
op de heer L. Levi,i zich h eeft gewend tot 
de burgemeester van Wisch, c,veneens een 
persoonlijk vriend van de heer L . Levie, 
met verzoek het daarheen te willen leiden, 
dat zijn perceel weiland door de gemeente 
werd gekocht; dat vervolgens de gemeente 
h et perceel heeft gekocht om dezelfde r e
denen, waarom de heer H. J. H eusinkveld 
het perceel zou kopen, namelijk om de h eer 
L. Levie ter wille te zijn en t e zorgen, dat 
het perceel na- de bevrijlding direct weer 
aan de heer L. Levie zou kunnen worden 
overgedragen; dat de bedoelde koop en 
verkoop derhalve geheel in overeenstem
ming met de wens van de heer L. Levie is 
geschied een dat het . nimmer in de bedoe
ling van de gemeente heeft gelegen te 
eigen bate g·ebruik te maken van de moei
lijkheden, welke v.oor de eigenaar voort-
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vloeiden uit de dwang tot verkoop, doch 
uitsluitend werd gehandeld uit een oogpunt 
van goed-vaderlanderschap om de Joodse 
eigenaar te helpen en de rechtmatige eige
naar na de bevrijding ten spoedigste in zijn 
rechten te kunnen herstellen; dat h et wel
iswaar in het besluit van de burgemeester, 
waarnemende de taak van de raad der ge
meente Wisch dd. 16 Mei 1942, wordt voor
gesteld, alsof de .gemeente uit zakelijke 
overwegingen tot aanlrnop overging, doch 
dat in werkelijkheid hiervan geen sprake 
is geweest; dat de koopsom ad f 9800 aan 
de heer L. L evie is voldaan door betaling 
van een bedrag ad f 5334.67, wegens hoofd
som, renten en kosten der hypotheek aan 
Je hypotheekhouder en door storting van 
het daarna resterende gedeelte der koop
som, ad f '.1465.33, op de r ek ening van de 
Niederländische -Grundstückverwaltung te 
's-Gravenhage bij de bankiersfirma Lipp
mann Rosenthal & Co, te Amsterdam; dat 
na de overdracht aan de gemeente het be·
heer overeenkomstig de wens van de heer 
L. L evie nagenoeg geheel in handen werd 
gelegd van diens vriend, de heer H. J. 
Heusinkveld; dat de v ergoedingen voor 
het inscharen van vee aan de heer H. J. 
Heusinkveld werden afgedragen en nader
hand aan de heer ,L. Levie zijn gegeven; 
dat, toen in Februari 1945 de N.S.B.-burge
meester Kranen trachtte van H. J. Heu
sinkveld de vergoedingen voor het inscha
ren van vee in t e vorderen en het perceel 
aan N.S.B.-ers te verpachten, dit door het 
secretarie-personeel op alle mogelijke ma
nieren is. tegengegaan, waardoor hieraan 
geen gevolg is gegeven; dat uit het voren
staande temeer mag worden geconcludeerd, 
dat de gemeente slechts de jure medewer
king verleende om een Joods landgenoot te 
h elpen en geen vruchten heeft willen pluk
ken van het beheer; dat de gemeente 
Wisch geheel overeenkomstig de wensen 
van de heer L. Levie diens belangen "als 
een goed huisvader" heeft behartigd en 
daarbij "te goeder trouw" is geweest vol 
gens de betekenis, welke aan dit begrip in 
het spraakgebruik en het burgerlijk recht 
wordt toegekend; dat hieraan niet afdoet, 
dat de gemeente in de zin van artikel 32 
van het Koninklijk Besluit dd. 17 Septem
ber 1944, Staatsblad E 100 formeel - niet 
naar de geest - geacht moet worden "te 
kwader trouw" te hebben gehandeld ; dat 
toch aan de hoedanigheid van verkrijger 
.,te kwader trouw" in dit geval geen dis
kwalificerende betekenis mag worden ge
hecht; dat voorts bij gebreke van enige 
diskwalificerende betekenis van het juridi
sche begrip "kwade trouw", bedoeld in ar
tikel 32 van vorenbedoeld Koninklijk Be
sluit, partij te ener zijde niet de dupe be
hoort te worden van het rechtsherstel van 
de wederpartij; dat het in verband hier
mede bezwaar ontmoet, dat bij de ter goed
keuring ingezonden minnelijke overeen
komst tot h et verlenen van rechtsherstel 
aan L. Levie is bepaald, dat deze zijn ei
gendom terugkrijgt en slechts een gedeelte 

van de door de gemeente betaalde koop
som behoeft te restitueren, te weten de 
hoofdsom, r enten en kosten ad f 5334.67 
door de gemeente aan de hypotheekhouder 
voldaan, terwijl de gemeente voor de be
wezen diensten "beloond wordt" met een 
dubieuze vordering, groot f 4465.33 (het 
restant der koopsom) op de Niederländische 
Grundstückverwaltung; dat weliswaar de 
h eer L. Levie heeft toegezegd de gemeente 
schadeloos te zullen stellen tot een maxi
mum van f 600, (de voor h et inscharen 
ontvangen vergoeding), indien de gemeente 
het van de Niederländische Grundstü.ck
"erwaltung terug te vorderen bedrag niet 
of slechts t en dele zou ontvangen, doch dat 
deze toezegging niet voldoende is, omdat de 
gemeente toch nog risico loopt tot een be
drag van f 3865.33; dat een minnelijke re
geling terzake alleen dan aanvaardbaar 
wordt geacht, wanneer de heer L. Levie de 
gemeente t en volle schadeloos stelt voor 
de uitgaven, welke de gemeente t er gele
genheid der uitvoering van de last voor 
h em heeft gedaan en de vordering op de 
Grundstückverwaltung door de gemeente 
wordt gecedeerd aan de h eer L. Levie; dat 
weliswaar d e heer L. Levie dan het risico 
loopt, dat slechts een percentage van de 
vordering op de Grundstückverwaltung 
wordt uitgekeerd, doch dat naar de me
ning van Gedeputeerde Staten in deze 
schade, a ls zijnde oorlogsschade, door het 
Rijk t egemoetkoming behoort te worden 
verleend; dat de onderwerpelijke minne
lijke regeling tot het verlenen van rechts
herstel aan de heer L. Levie derhalve niet 
voldoende waarborgen bevat, dat aan de 
gemeente Wisch recht wordt gedaan; 

dat de raad der gemeente Wisch van dit 
besluit in beroep is gekomen, aanvoerende, 
dat de in de considerans van h et besluit 
van Gedeputeerde Staten van 30 October 
1947 geschetste g-ang van zaken, welke tot 
aankoop van het perceel door de gemeen
te heeft geleid, in zoverre onjuist is, dat 
niet de h eer Levie zich na de weigering der 
toestemming van het bureau voor de goed
keuring om het perceel aan de heer Heu
sinkveld over te dragen, tot de toenmalige 
burgemeester de r gemeente Wisch heeft 
gewend, met het uitdrukkelijk verzoek het 
perceel door de gemeente te doen aanko
pen, doch dat veeleer in de loop van enige 
gesprekken tussen de burgemeester en de 
heer Levie de mogelijkheid dezer transactie 
ter sprake kwam en daarna tot stand werd 
gebracht; dat de zinsnede in de considerans 
van het besluit van Gedeputeerde Staten: 
.,met verzoek h et daarheen te willen lei
den, dat zijn perceel weiland door de g·e
meente werd gekocht" een onjuiste voor
stelling van zaken geeft ; dat ook de door 
burgemeester en wethouders gegeven toe
lichting tot het besluit van adressant dd. 
19 September 1947 geen aanleiding geeft, 
deze door Gedeputeerde Staten getrokken 
conclusie, daaruit te distilleren; dat. in de 
toelichting van burgemeester en wethou
ders dan ook is vermeld, dat de koop en 
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verkoop geschiedde in overeenstemming 
met de heer L evie, hetgeen Gedeputeerde 
Staten in hun overwegingen aanhalen als 
"geheel in overeenstemming m et de wens 
van de heer Levie"; dat slechts de wens 
voorzat te voorkomen , dat het perceel in 
N.S.B.-handen zou geraken; dat de toen
malige burgem eester de h eer L evie in dit 
voornemen wilde steunen, t em eer omdat 
h et betrokken perceel deel uitmaakte van 
een complex gronden, genaamd h et "Zwar
te Veen", hetwelk geh eel aan de gemeente 
toebehoort en door de gem eente aan een 
40 -tal landbouwers wordt verpacht en h et 
in de bezettingstijd van g r oot belang moest 
·worden geacht, dat k westies t er zak e van 
de g ronden of andere slechte verhoudin
gen tussen een eventuele N.S.B.-eigenaar 
van h et perceel en de overige pachters wer
den vermeden; dat de omstandigh eid, dat 
in de afgelegen omgeving, waar het per
ceel is gelegen , v ele onderduikers onder
dak genoten, een r eden t em eer was om te 
voorkomen, dat het perceel in N .S.B.-han
den zou geraken; dat uit h et feit, dat het 
bureau voor de goedk euring de toest em
ming tot overdracht van h et perceel aan 
de heer H eusinkveld weigerde, mag wor
den geconcludeerd, dat hiervan plaatselijke 
actie de oorzaak was; dat h et derhalve lang 
niet denkbeeldig was, dat een N.S.B.-er zich 
in het bezit van h et per ceel zou stellen; 
dat aankoop van h et perceel door de ge
m eente derhalve niet uitsluitend in h et be
lang van de h eer L ev ie was; dat derhalve 
h et uitgangspunt van Gedeputeerde Sta
ten, dat uitsluitend op verzoek en in h et 
belang van de h eer L evie tot aankoop werd 
overgegaan, niet geheel juist is; dat m et 
Gedeputeerde Staten moet worden gezegd, 
dat wel "goede trouw" naar de geest aan
w ezig was en daarnaar steeds is gehandeld, 
doch dat hieruit voortvloeit, dat aan de 
h eer L evie op m or ele g ronden volledig 
r echtsherstel dien t t e worden verleend; dat 
immers de m ening van Gedeputeerde Sta
ten, dat de h eer L evie de volle koopsom 
aan de gem eente dient te voldoen en, zo 
hij zijn vordering op de Grundstückver
waltung niet krijg t uitgek eerd, deze schade 
a ls oorlogsschade door het Rijk dient t e 
worden v ergoed, eerst zin h eeft, indien 
vaststaat, dat het Rijk inderdaad deze 
schade a ls oorlogsschade accepteert; dat, 
indie n geen minnelijke r egeling tussen de 
gemeente en d e h eer L evie tot stand komt, 
de Raad voor h et R echtsherstel in h et ge
schil tussen de gem eente en de heer L evie 
u itspraak zal doen, waardoor , indien <le 
Raad voor h et R echtsherstel de a kte van 
koop en v erkoop dd. 16 September 1942 
niet ig verklaart, - h etgeen waarschijnlijk 
is, omdat de gemeente naa r de letter va n 
het Koninklijk Besluit E 100 "te kwader 
trouw" handelde, t erwijl de h eer Levie tot 
verkoop gedwongen was op grond van Ver
ordening K 102/1941, waarvan bepaald is, 
dat zij geacht wordt nimmer van kracht 
te zijn geweest - de gemeente bovendien 
nog tot betaling van de kosten van h et 

rechtsgeding zal worden veroordeeld; dat 
weliswaar kan worden tegengeworpen, dat, 
waar ingevolge de artikelen 142 en 147 der 
Grondwet , artikel 166 der Provinciale Wet 
en artikel 185 der Gemeentewet, de be
sluiterl van de Provinciale Staten, de Ge
deputeerde Sta ten of de gemeentebesturen, 
zover zij m et de wet of h et algemeen be
lang strijdig zijn, slechts door Hare Maje
steit de K oningin kunnen worden ge
schorst of vernietigd en bovendien h et be
sluit tot aankoop van het perceel is goed
gek eurd door de Commissaris · der provincie 
G elderland, waarnemende de taak van Ge
deputeerde Staten dier provincie, zodat in
gevolge artikel 237 der Gemeentewet dit 
besluit van de Commissaris thans niet meer 
kan worden vernietigd, de Raad voor het 
R echtsherstel in deze de r echtsbetrekking 
niet nietig k a n verklaren, omdat, hoewel 
art. 23 van h et Kon. Besluit E 100 de 
Raad voor h et R echtsherstel bevoegd ver
klaart in de daar bedoelde gevallen een 
r echtsbetrekking nietig t e verklaren, de 
r echtsbetrekking in het onderhavige geval 
voortvloeit uit een besluit van h et gem een
tebestuur en h et dus in dit geval neer zou 
komen op vernietiging van h et besluit zel
ve; dat de gemeente hierdoor in omstan
digheden zou kom en t e verkeren analoog 
aan die van de bek ende kwestie van de 
"Baronie van B reda"; dat evenwel - de 
juistheid daarvan in h et midden latende -
op morele gronden redelijkerwijze niet van 
de h eer Levie kan worden gevergd, dat hij 
de volle koopsom aan de gemeente ver
goedt, en zelf het risico van de schade ad 
f 3865.33 loopt, omdat deze toch al zo ge
dupeerde landgenoot uit hoofde van ge
noemde Verordening No. 102/1941 tot ver
koop va n het perceel gedwongen werd en 
in h et t egenovergestelde geval zeker niet 
t ot verlrnop zou zijn overgegaan, alsmede 
omdat de lrnop en verkoop niet uitsluitend 
is geschied terwille van de heer Levie, doch 
om t e voorkomen dat h et per ceel in han
den van een N.S.B.-er zou komen, h etgeen 
zich noch met het bela ng van de heer 
L evie noch met dat van de gemeente zou 
verdragen; 

0. dat op grond van de stukken moet 
worden aangenomen, dat L. L evie tot ver
koop en overdracht van het betrokken 
perceel weiland aan de gemeente Wisch is 
overgegaan om te voldoen aan de verorde
ning van 27 Mei 1941 va n de Rijkscom
missaris voor h et bezette Nederlandse ge
bied betreffende la ndbouwgronden in jood
se handen, een maatregel van de bezetter, 
ten aanzien waarvan later bij Koninklijk 
Besluit van 17 September 1944, Staatsblad 
E 93, is bepaald, dat hij geacht wordt nim
mer van kracht te zijn geweest; 

dat de gemeenteraad van Wisch derhalve 
terecht besloten h eeft tot het aangaan van 
een minnelijke over eenkomst met Levie 
voornoemd, waarbij deze in zijn eigendoms
r echten wordt h ersteld; 

dat echter de voorwaarden, waaronder bij 
deze minnelijke overeenkomst aan Levie 
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r echtsherstel wordt verleend, voor de ge
m eente onnodig bezwarend geacht moeten 
worden; 

dat bij deze overeenkomst onder ander e 
is bepaald, dat L evie zijn eigendom t eru g 
krijg t en slechts een gedeelte van de door 
de gem eente betaalde koopsom behoeft t e 
r estitueren, te w eten de hoofdsom, r enten 
en kosten ad f 5334.67, door de gemeente 
aan de h ypotheekhouder voldaan, t erwijl 
h et r estant, g r oot f 4465.33, welk bedrag 
door de gemeente ingevolge de op 9 Aug. 
1941 in we rking getreden verordening No. 
148 van de Rijkscommissaris voor h et be
zette Nederlandse gebied overgedragen is 
aan de "Niederländische Grundstückver
waltung" t e 's-Gravenhage en wellicht in 
h et geheel niet of slechts gedeeltelijk t erug 
gevorderd zal lrnnnen worden, niet door 
h em aan de gemeente behoeft t e worden 
betaald; 

dat weliswaar L evie bij de minnelijke 
over eenkom s t zich verbindt de gemeente 
schadeloos t e stellen t ot een maximum van 
f 600 de voor h et inscharen van v ee op h et 
weiland door h em ontvangen vergoeding, 
indien de gem eente h et van de "Niederlän
disch e Grundstückverwaltung" terug t e 
vorderen bedrag niet of slechts t en dele 
zou ontvangen, doch da t de gem eente dan 
nog risico loopt tot een bedrag van 
f 3865.33; 

dat m et Gedeputeerde Staten geoordeeld 
moet worden, dat voor het aanvaarden van 
een dergelijk risico geen r edelijlce grond 
aanwezig is; 

dat immers vaststaat, dat h et hie r een 
koop en ve rkoop in gem een overleg gold 
en op g rond van de stukken aangenomen 
m oet worden , dat h et initiatief tot de ver
koop uitgegaan is van L evie, t eneinde t e 
voorkomen, dat h et perceel in verkeerde 
h a nden zou komen en de bestemming of 
gedaante zou worden veranderd; 

dat de gem eente geen voordeel uit de 
n oodtoestand, waarin de eigenaar t enge
volge van de maatregelen van de bezetter 
verkeerde, in haar belang h eeft willen trek
k en, gelijk bijvoorbeeld blijkt uit de wijze, 
waarop h et beh eer van h et weiland na de 
overdrach t aan de gem eente is gevoe rd en 
uit h et feit, dat de ve rgoedingen voor h et 
inscharen van vee door tussenkomst van 
een vriend van Levie aan deze zijn over
gedragen ; 

dat uit een en ande r volgt , dat de ge
m eente over eenkomstig de wensen van L e
vi e diens belangen zo goed mogelijk h eeft 
behartig d en h et derhalve onbillijk zou zijn, 
dat door haar ten volle d e s chade, welke 
is voortgevloeid uit de overdracht van een 
gedeelte der kooppenningen aan de "Nie
derländische Grundstückverwaltung'' , zou 
worden gedragen, tem eer nu L evie bij de 
overdracht geacht moet worden te h ebben 
geweten, dat de h em toek om ende gelden op 
g rond van de bovenvermelde verordening 
No. 148 van de Rijkscommissaris voor het 
b ezette Nederlandse gebied aan de "Nie-

derländische Grundstückverwaltung" moes
ten worden overgedragen; 

dat anderzijds echte r geoordeeld m oet 
worden, dat, nu de verkoop van de zijde 
van L evie gedwongen is geweest, de koop 
van de zijde van de gemeente daarentegen 
niet , en laatstgenoemde moet hebben kun
n en begrijpen, dat aan zulk een voor Levie 
gedwongen rechtshandeling voor haar ri
sico verbonden was en h et geld niet ten 
bate van L evie zou kom en , h et eveneens 
on billijk zou zijn, indien de schade ten volle 
door L evie gedragen zou moeten worden; 

dat zulks t em eer geldt, nu de gemeente 
blijkens de stukken tot de aankoop is over
gegaan m ede ten einde in h et belang van 
ingezet enen, die g ronden in de nabijheid 
van het betrokken perceel exploiter en, te 
voorkomen, dat dit per ceel in handen van 
een N .S.B.-er zou kome n, h oewel vaststaat, 
dat niet deze beweegredenen, doch de wens, 
Levie t er w ille t e zijn, voor h et nemen van 
h et besluit t ot aankoop van doorslagge
vende bet ekenis is geweest ; 

dat een en a nder de gemeente ertoe had 
m oeten leiden, a ls voorwaarde bij h et aan
gaan van een minnelijke overeenkomst te 
stellen, dat de uit de in 1941 gesloten 
transactie eventu eel voortvloeiende schade 
gezam enlijk door haar en L evie gedragen 
zou worden; 

dat mitsdien Gedeputeerde Staten t e
r echt, zij h et op gronden , welke slechts 
voor een deel overeenstemmen m et de voor
m elde, aan h et besluit van de gemeente
raad goedkeuring h ebben onthouden; 

Gezien de gemeentewet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond te v erklaren . 
Onze Minister van Binnenla ndse Zaken 

is belast enz. 
(A.B.) 

3 D ecember. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Die nstplichtwet art. 15) . 

De omstandigh eid, dat de dienstplich
tige op het bedrijf van zijn werkgever 
niet gemist zou kunnen worden, kan e r 
niet toe leiden , om aan te n em en, dat 
hier aanwezig is een bijzonder geval, 
a ls bedoeld in art. 15 eerst e lid e. 

Wij JULIANA enz.; 
Beschikkende op de beroepen, ingest eld 

door 1 °. S. Buisman Sr. te Blokker, 2°. S. 
Buisman, dienstplichtig·e der lichting 1946 
uit Blokker, en 3°. W. Koste r t e Blokker, 
t egen de beslissing van Onze Minister van 
Oorlog van 19 Augustus 1948, Afdeling A. 
III, S 2, Bureau 1, No. 1418, waarbij aan de 
onder 2°. genoemde S. Buisman vrijstelling 
van dienst als gewoon dienstplichtige we
gens aanwezigheid van een bijzonder ge
val is geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 12 November 1948, No. 1261/II; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
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Oorlog van 26 ovember 1948, Afdeling A 
3, S 2, Bureau 1, r. 1305. 

0. dat de beslissing van Onze Minister 
steunt op de overweging, dat de omstan
dig h eid, dat de dienstplichtige in verband 
m et de ziekte van zijn werkgever als vee
houdersknecht op diens bedrijf moeilijk ka n 
worden gemist, h em, Minister, geen aanlei
ding geeft de dienstplichtige te beschou
wen als t e verkeren in een bijzonder geval; 

dat de appellanten in beroep aanvoeren, 
dat de dienstplichtige bedrijfsleider is in 
het bedrijf van W. Koster, dat 26.50 ha 
grasland, 1 ha bouwland en 0.50 ha boom
gaard omvat, en waarop onder m eer 25 
stamboekkoeien en 2 paarden gehouden 
worden; dat W. Koster zelf geen zware 
arbeid m eer kan verrichten; dat de dienst
plichtige al verscheidene malen uitstel 
h eeft v erkregen; 

0. dat de omstandigheid, waarop de ap
pellanten zich beroepen, namelijk dat de 
dienstplichtige op h et bedrijf van zijn werk
gever niet gemist zou kunnen worden, er 
niet toe kan leiden om aan t e nemen , dat 
hier aanwezig is een bijzonder geval, als is 
bedoeld in artikel 15, eerste lid e der 
Dienstplichtwet, h etwelk grond zou ople
veren om vrijstelling • t e verlenen; 

dat ook overigens niet is gebleken van 
de aanwezigheid van zodanig bijzonder ge
val; 

Gezien de Dienstplicht wet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
de beroepen ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Oorlog is belast enz. 

(A.B.) 

"/ D ecember. ARREST van den Hogen 
Raad. ( Sv. art. 358; Prijzenbeschikking 
1940 I art. 4; Huurprijsbesluit 1940 art. 
2; Prijzenbeschikking Pensions 1947) . 

Voor de toepasselijkhe id van de Prij
zenbeschikking Pensions 1947 is h et 
niet de vraag of de onderneming van 
r eq. bij de Kamer van Koophandel als 
H otel is ingeschreven doch of de be
treffende inrichting een zodanige is dat 
de onderneming van hem, die haar ex
ploiteert voorzover die exploitatie be
treft, behoort tot de ondervak groep 
Hote l s volgens de Beschikking der Or
ganisatiecommissie van 17 April 1942 
betreffende de organisatie van de 
Bedrijfsgroep Hotel-Café-Restaurant
Pension en aanverwante bedrijven, en 
als zodanig bij die ondervakgroep is in
geschreven. 

Eerste klas pension of luxe pension. 
Betekenis van de aard der maaltijden 
en de slechte kwaliteit van h et eten. 

K e nnelijk ter beantwoording van de 
vraag welke huurprijs op 9 Mei 1940 
gebruikelijk en redelijk was, h eeft de 
rechter van het desku ndig oordeel van 
het Hoofd van h et Prijzenbureau voor 
Onroerende Zaken, dat in de Prijsvast
stelling van 27 Juni 1947 was neerge-

legd, gebruik gemaakt en zich daar
mede verenigd. De rechter heeft te 
k ennen gegeven dat de vastgestelde 
prijs minstens gelijk en zeker niet la
ger was dan de gebruikelijke en r ede
lijke huurprijs van 9 Mei 1940. 

De ten onrechte vermelding als in 
h et vonnis toegepaste wetsvoorschrif
ten brengt niet mee nietigheid van het 
vonnis, indien de enige grief is dat die 
vermelding overbodig is. 

De vermelding van de Prijz~nbe
schikking 1940 I en van de Beschikking 
Prijsstop kan geredelijk verklaard wor
den uit de omstandigh eden dat ge
noemde Beschikkingen ook in de ge
wijzigde t .1.1. en in de bewezenverkla
ring zijn opgenomen en h et bij een deel 
der t.1.1. g ing over d e Prijsbeheersing 
van gemeubileerde kamers en derhalve, 
voorzover de meubile ring betreft, over 
de toelaatbare huurprijs van roerende 
zaken. 

Op h et beroep van v,.r. C. G. van B., pen
sionhouder, wonende te Haarlem, req. van 
cassatie t egen een mondeling vonnis van 
den Bijz. Politier echter t e Haarlem van 1 
Maart 1948, waarbij, met vernietiging in 
hoger beroep van een vonnis van den 
Tuchtrechter voor de Prijzen aldaar van 
16 Sept. 1947, r eq. wegens "een voorschrift 
gegeven krachtens de artt. 3 of 4 van de 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 niet 
nakomen n egen maal gepleegd", met aan
haling van de artt. 1, 2, 3 en 12 Prijzen
beschikking Pensions 1947, de artt. 1, 2, 7 
en 8 Huurprijzenbesluit 1940, 3, 4 en 12 
van de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939, 1-7 Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941, 
1-3 Beschikking Delegatie aan Prijzenbu
reaux 1.946, 1-3 Prijzenbeschikking 1940 I, 
1 Beschikking Prijsstop, 1, 5 en 11 van het 
B esluit Berechting Econ. Delicten, 23, 62 en 
91 Sr., is veroordeeld tot negen geldboeten, 
onderscheidenlijk van f 250, f 400, f 500, 
f 250, f 200, f 125, f 100, f 125 en f 50. (Ge
pleit door Mr S. van Ove n, adv. t e 's-Gra
venhage). 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord h et verslag van den Raadsheer 

Rombach; 
Gelet op de middelen van cassatie door 

den r eq. voorgesteld bij schriftuur en na
mens hem bij pleidooi toegelicht luidende: 

I. Onjuiste toepassing van de artt. 1, 2, 
3 en 12 van de Prijzenbeschikking Pensions 
1947; 

II. Onjuiste toepassing van de P r ijzen
beschikking 1940 I en van de B eschikking 
Prijsstop; 

HL Onjuiste toepassing van h et Huur
prijsbesluit, h et Huurprijsuitvoeringsbeslu it 
en de Beschikking Delegatie aan Prijzen
bureaux; 

0 . dat met qualificatie en strafoplegging 
als voormeld ten laste van den req~ is be
wezenverklaard: dat hij voor pensionver
lening over h et tijdvak 1 Jan. 1947 tot en 
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met 30 April 1947 heeft bedongen en aan
vaard: 

van de familie J., bestaande uit man en 
vrouw, bewonende in h et perceel Wilhel
mina laan 12 t e Haarlem twee kamers resp. 
groot 27 en 26 M2 een prijs van f 350 per 
maand ; 

va n de familie van den B., bestaande uit 
man en vrouw, bewonende in bovenge
noemd perceel 2 kamers, r esp. groot 30 en 
27 M2 een prijs van f 400 per maand; 

van de familie S ., bestaande uit drie vol
wassen personen, bewonende in genoemd 
perceel drie kamers, r esp. groot 35, 25 en 
8 M2 een prijs van f 550 per maand; 

van Jhr. J. P. van L. , bewonende in ge
noemd perceel 2 kamers, resp. g root 20 en 
16 M2 een prijs van f 250 per maand ; 

van de familie W., bestaande uit vrouw, 
zoon van 13 jaar en baby van 10 maanden, 
in h et perceel Hazepaterslaan 5 t e Haar
lem, bewonende 2 kamers r esp. groot 32 en 
27 M2 een prijs van f 37 5 per maand; 

van P. M. V. in h et laatstgenoemde per 
ceel bewonende een kamer groot 21 M2 een 
prijs van f 150 per maa nd, t erwijl hij op 
g-rond van art. 3 der Prijzenbeschikking 
Pensions 1947 voor bovengenoemde pen
sionverlening in zijn pensions Wilhelmina
laan 12 en Hazepaterslaan 5 t e Haarlem , 
beide inrichtingen zijnde eerste klas pen
sions niet m eer dan r esp. f 270, f 270, f 39 5, 
f 180, f 301,35 en f 122,50 per maand had 
mogen bedingen en aanvaarden, zodat hij 
die prijsvoorschriften h eeft overtreden; 

dat hij voorts over h et tijdvak 12 Mei tot 
en m et 31 Mei 1947 voor de huur van on
derstaande gedeelten van h et perceel Wil
helminalaan 12 t e Haarlem m et inbegrip 
van stoffering, m eubilering, gebruik van 
serviesgoed, beddegoed, linnengoed en t ele
foon benevens bediening en schoonhouden, 
verwarming en de kosten van h et redelijk 
gebruik van water , gas, electriciteit en de 
personele belasting, h eeft bedongen en aan
genomen : 1. van J. J . J. voor 1 kamer en 
het gebruik van keuken op den beganen 
grond, 1 kamer op de 2e etage en het ge
bruik van de badkamer een prijs van 2/3 
X f 350 per maand, 2. van J . J. P. van den 
B. voor de suite op de l e etage en h et ge
bruik van de badkamer, van den zolder en 
van de keuken een prijs van 2/3 X f 415 
per maand, 3. van J. P. v. L. voor 2 ka
mers op de l e etage en h et gebruik van de 
badkamer een prijs van 2/3 X f 250 per 
maand, 

terwijl hij op g rond van de artt. 1 en 2 
van h et Huurprijsbesluit 1940 juncto art. 18 
van h et Besluit Bezettingsmaatregelen, 
voorzov eel n odig m ede op grond van de 
artt. 1-3 Prijzenbeschikking 1940 I en 
1. Beschikking Prijsstop niet m eer had 
mogen bedingen en aannemen dan resp. 
f 140, f 150 en f 110 per maand, zodat hij 
voormeld besluit h eeft overtreden; 

0. dat deze bewezenverklaring volgens 
h et bestreden vonnis h eeft opgeleverd zes 
overtredingen van art. 3 der Prijzenbe
sèhikking Pensfons 1947 en drie overtr e-

dingen van art. 2 van h et Huurprijsbesluit 
1940; 

0. dat van die overtredingen der Prijzen
beschikking Pensions · 1947 vier betrekking 
hebben op pensionverlening in h et perceel 
Wilhelminalaan 12 t e Haarlem en twee op 
pensionverlening in het perceel Hazepaters
laan 5 aldaar; 

0. dat bij het eers t e middel, blijkens 
de toelichting, in de eerst e plaats bestreden 
wordt dat op de pensionverlening door r eq. 
de Prijzenbeschikking Pensions 1947, in ste
de van de Prijzenbeschikking Pensionver
lening in Hotels en L ogem enten 1947, van 
toepassing zou zijn, zulks op grond van de 
omstandigheid dat r eg.'s zaak r eeds vóór 
1940 bij de Kamer van Koophandel te 
H aarlem als Hotel .zou zijn ingeschreven, 
terwijl voorts in dat middel. word t betwist 
dat, indien op pensionverlening in h et per
ceel Wilhelminalaan 12 de Prijzenbeschik
king Pensions 1947 toepasselijl{ zou zijn, in 
ieder geval niet uit de bewijsmiddelen kan 
worden afgeleid dat dit pension in h et in 
de bewezenverklaring genoemd tijdvak een 
eerste klasse pension en niet een luxe pen
sion in den zin van art. 2 dier Prijzenbe
schikking zou zijn geweest ; 

0. dat deze beide g ri even ondeugdelijk 
zijn ; 

0. dat de eerste g rief faalt omdat, daar
gelaten dat zij feitelijken g rondslag mist in 
de stukken, waarvan in cassatie wordt ken
nis genomen, h et voor de toepasselijkheid 
van de Prijzenbeschikking P ensions 1947 
niet de vraag is of de onderneming van r eq. 
bij de Kamer van Koophandel als Hotel is 
ingeschreven doch of de betreffende in
richting een zodanige is dat de onderne
ming van hem, die haar exploiteert, voor
zover die exploitatie betreft, behoort tot de 
ondervakgroep Hotels volgens de Beschik
king der Organisatiecommissie van 17 April 
1942 betreffende de organisatie van de B e 
drijfsgroep Hotel-Café-Restaurant-Pension 
en aanverwante B edrijven Stct. 21 April 
1942 no. 76 en als zodanig bij die onder
vakg r oep is ingeschreven, hebbende req. 
t er zitting van den Politierechter slechts 
opgegeven dat zijn bedrijf "thans" (waar
van hij blijkens zijn verklaring bedoelde : 
na h et in de bewezenverklaring genoemde 
tijdvak) als Hotelbedrijf is ingeschreven, 
zodat deze bewering in h et vonnis ook geen 
uitdrukkelijke weerlegging behoefde; 

0. dat ook de tweede grief geen doel kan 
treffen, omdat de getuige Felgen v erklaard 
heeft dat hij in hoedanig h eid van opspo
ringsambtenaa r bedoeld in art. 26 van het 
B esluit Eer. E con. Delicten een onderzoek 
h eeft ingesteld naar de door verdachte voor 
pensionverlening over h et tijdvak 1 Jan. 
1947 tot 30 April 1947 in perceel Wilhel
minalaan 12 bedongen en aanvaarde prij
zen en, dit doende, een deskundigenrap
port h eeft ingewonnen van den heer de 
Graaff Ho-Re-Ca-deskundige van de sectie 
diverse bedrijven van het Dire-ctoraat-Ge
n eraal van de Prijzen, in welk rapport, dat 
ook als bewijsmiddel is gebezigd, deze tot 
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de conclusie is gekomen, dat, hoewel uiter
lijk aanzien en inrichting van het pension 
die zijn van een luxe pension, wegens den 
aard van de maaltijden en d'e slechte kwa
liteit van het eten h et pension op grond 
van praestatieve vermindering niet hoger 
kan worden ingedeeld dan in de klasse der 
eerste klasse pensions, zijnde deze conclusie 
gebaseerd op verklaringen der pension
gast en, terwijl die pensiongasten ook door 
den getuige Felgen zijn gehoord en hun 
verklaringen in de getuigeverklaring van 
Felgen zijn opgenomen en langs dien weg 
voor h et bewijs gebezigd; 

0. wat h et tweede middel aangaat, dat 
de bedoeling daarvan alleen schijnt te zijn 
dat ten onrechte de daarin vermelde wets
voorschriften in het vonnis als toegepast 
zijn vermeld, doch zodanige vermelding nie
tig heid van het vonnis niet meebrengt in
dien de enige grief is dat die vermelding 
overbodig is, terwijl, afgezien daarvan, de 
v ermelding van de bedoelde voorschriften 
geredelijk verklaard kan worden uit de om
standigheden dat genoemde Beschikkingen 
ook in de gewijzigde telastelegging en in de 
bewezenverklaring zijn opgenomen en het 
bij een deel der telastelegging ging over de 
Prijsbeheersing van Gemeubileerde Kamers 
en derhalv.e, voorzover de meubilering be
treft over den toelaatbaren huurprijs van 
roerende zaken; 

0. wat ten slotte h et derde middel be
treft, dat dit blijkens de toelichting be
trekking heeft op de overtredingen van 
art. 2 van h et Huurprijsbesluit 1940 en in 
h et middel de bevoegdheid van de Prijzen
bureaux voor Onroerende Zaken bestreden 
wordt om den huurprijs van gem eubileerde 
kamers vast te stellen, zijnde deze bureaux 
volgens den steller van h et middel slechts 
gerechtigd den huurprijs t e bepalen van de 
naakte kamers en van de verleende dien
sten doch niet van h et gebruik van het 
mobilair; 

0. -dat dit middel op een onjuiste lezing 
van het vonnis berust; 

0. immers dat wel is waar a ls bewijsmid
del is gebezigd een Besluit van h et H oofd 
van het Prijzenbureau voor Onroerende Za
k en te Haarlem d.d. 27 Juni 1947, houdende 
vaststelling, gelet op art. 2 lid 3 van het 
Huurprijsbesluit 1940, art. 1 lid 2 van h et 
Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941 en art. 1 
van de Beschikking Delegatie aan Prijzen
bureaux 1946 van de h oogst toelaatbare 
huurprijzen van de verhuurde gem eubi
leerde gedeelten van het perceel Wilhel
minalaan 12 te Haarlem doch dit Besluit 
dat eerst genomen is na afloop van het 
tijdvak, waarover de huurprijzen van de in 
de bewezenverklaring genoemde kamers be
dongen en aangenomen zijn, reeds om die 
reden deze huurprijzen niet bindend kan 
hebben vastgesteld, zodat, indien de bedoe
ling van het middel is deze kracht van 
bindende vaststelling door h et Besluit te 
bestrijden, het middel iets bestrijdt wat niet 
bestreden .behoeft te worden ;•1 · 

0. echter dat de J:>olitierechter deze bete-

kenis aan die vaststelling niet heeft ge
h echt; 

0. immers dat die Rechter, die voor de 
bewijslevering bezigde de verklaring van 
verdachte dat in de periode van 1 Jan. 1935 
tot en met Mei 1940 de betreffende per
ceelsgedeelten niet waren verhuurd, inge
volge h et derde lid van art. 2 van h et 
Huurprijsbesluit 1940 slechts voor de vraag 
stond, welke huurprijs voor de onderhavige 
huurobjecten op 9 Mei 1940 gebruikelijk en 
redelijk was ; 

0. dat de r echter kennelijk slechts ter 
beantwoording van die vraag van h et des
kundig oordeel van het Hoofd van h et Prij
zenbureau voor Onroerende Zaken t e Haar
lem, dat in de Prijsvaststelling van 27 Juni 
1947 was neergelegd, gebruik heeft ge
maakt en zich daarmee verenigd h eeft; 

0. dat dit blijkt uit de overweging voor
komende in de aantekening van h et mon
deling vonnis onder de rubriek r edengeven
de feiten en omstandigheden , waarin wij 
lezen dat volgens den Politierechter "Ge
zien de verwijzingen opgenomen in de 
Prijsvaststelling van het P rijzenbureau voor 
Onroerende Zaken d.d. 27 Juni 1947 naar de 
in art. 2 lid 3 Huurprijsbesluit 1940 en art. 
1 Beschikking D elegatie aan Prijzenbu
r.eaux 1946 vervatte richtlijnen, die het 
Prijzenbureau bij de vaststelling van huur
prijzen eventueel in afwijking van de 
hoogsttoelaatbare huurprijzen ingevolge de 
Prijzenbeschikking 1940 I in acht h eeft te 
nemen, in een vaststelling van een "hoogst 
toelaatbaren huurprijs" voor een huur
object besloten lig t, dat de vastgestelde 
prijs in elk geval niet lager dan de op 9 
Mei 1940 voor de huur en verhuur van 
soortgelijke huurobjecten algemeen gebrui
kelijke prijs, hieronder begrepen de ver
strekking van bijzondere diensten (gebruik 
serviesgoed, beddegoed en z enz.) is opge
legd ; 

0. dat de Rechter met die overweging 
blijkbaar te kennen heeft gegeven dat naar 
zijn m ening in dit geval de vastgestelde 
pr,ijs minstens gelijk en zeker niet Jager 
was dan de gebruikelijke en r edelijke huur
prijs op 9 Mei 1940, zijnde dit juist h et 
punt, waar h et voor de bewezenverklaring 
om g ing; 

0. dat derhalve ook dit middel ondeu g
delijk is; 

Verwerpt h et beroep. 

Gewezen overeenkomstig de con clusie van 
den Adv. -Gen. Langemeijer, die opmerkte: 
,,Wat nu de I genummerde klacht betreft. 
zie ik niet, dat de inschrijving onder de 
naam "hotel" bij de Kamer van Koophan
del tegenover h et werkelijke karakter van 
het bedrijf gelijk dit is af te leiden uit d e 
bewijsmiddelen, enig gewicht in de schaal 
legt. Nu spreekt req. zelf in zijn verkla
ring, gelijk het proces-verbaal van de zit
ting van de Politierechter die weergeeft, 
van "Pension", t erwijl h et onder 1 als be
wijsmiddel aangehaalde rapport uitvoerig 
betoogt, waarom h et bedrijf als eerste. klas-
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se-pension, niet als luxe-pension geclassi
ficeerd behoort te worden. 

"\Vat de grief genummerd II aangaat, 
naar mijn mening heeft de rechter terecht 
zowel de Prijzenbeschikking 1940 I en de 
Beschikking Prijsstop als h et Huurprijzen
besluit en de Prijzenbeschikking Pensions 
1947 toegepast. De laatste is van toepas
sing voorzove r hier kamers met pension 
zijn verhuurd, echter alleen van het in wer
king treden der beschikking af, hetwelk 
h eeft plaats gevonden, in de loop van h et 
tijdvak waarover de t elastelegging zich uit
strekt. Het Huurprijzenbesluit alleen was 
toepasselijk op die perioden, waarin de ka
m ers zonder pension verhuurd zijn ge
weest. De pensionprijzen tenslotte vóór h et 
in werking treden van de Prijzenbeschilc
king Pensions 1917 moeten getoetst worden 
aan de Prijzenbeschikking 1940 I, de Be
schikking Prijsstop en het Huurprijzenbe
sluit gezamenlijk. H et laatste speelt name
lijk een rol voorzover in de totale pension
prijs de prijs voor het gebruik van een deel 
van een onroerend goed begrepen is. 

Het derde tegen h et vonnis aangevoerde 
bezwaar zoekt steun in Uw arrest van 23 
Dec. 1947, N. J . 1948 No. 145. Daar g ing het 
echter over een gemeubileerd buisje. Voor 
gemeubileerde kamers erkende Uw Raad 
de bevoegdheid van het Prijzenbureau om 
de prijs vast te stellen wèl in zijn nog niet 
gepubliceerde arrest in zake H. van 29 Juni 
l.i. (N. J . 1949 no. 101 - R ed .). De op
vatting, die in dit arrest aanvaard is, is na 
het bepleiten van deze zaak weer bestreden 
door Mr C. Stolk in het N.J.B. van 2 dezer, 
doch zijn opzichzelf gewichtige interpre
tatieve argumenten zullen naar ik aan
n eem Uw Raad niet op de juist aanvaarde 
wetsuitlegging doen terug komen. Dit zou 
m.i., nu het hier een punt betreft waarop 
tweeërlei opvatting op goede gronden ver
dedigbaar schijnt, uit een oogpunt van 
rechtszekerheid niet aanbevelenswaardig 
zijn. 

Geen g ronden vindende, waarom h et von
nis waarvan beroep zou moeten worden 
vernietigd, concludeer ik tot verwerping 
van h et beroep. 

(N. J.) 

7 D ecember. UITSPRAAK van de Cen
trale Raad van Beroep. (Ambtenaren 
wet 1929 artt. 48 en 58, le lid). 

De Centrale Raad vindt, m et h et 
Ambtenarengerecht, geen aanleiding 
aan te nemen, dat de directeur van de 
gasfabriek der gem eente B. onges.Qhikt 
was voor zijn betrekking, anders' dan 
t engevolge vàh ziels- of lichaamsgebre
k en. De Centrale Raad heeft veeleer de 
indruk gekregen, dat de gemeente zich 
van haar gasdirect eur w ilde ontdoen, 
omdat zij, als gevolg van de vernieti
ging bij K . B. van h et op K. B. F 221 
gebaseerde ontslag van deze directeur, 
twee gasdirecteuren had. 

Het A. G. had de nietigh eid van h et 

ontslagbesluit voor gedekt verklaard, 
omdat de gemeente slechts één gasdi
r ecteur kon hebben en ernstig gevreesd 
moest worden, dat van een vruchtdra
gende samenwerlöng tussen de direc
teur en het gemeentebestuur en een 
deel van het onder hem gestelde per
soneel geen sprake zou kunnen zijn. 
Hiermede is de Centrale Raad het niet 
eens, aangezien bij een vruchtdragende 
samenwerking geenszins uitgesloten 
acht, de omstandigheid, dat zijn terug
k eer a lthans voor sommige leden van 
h et personeel onaangenaam zal zijn 
geen r eden tot toepassing van art. 48 
mag zijn en de omstandigheid, dat er 
s lechts één gasdi r ecteur kan zijn niet 
behoort te leiden tot h et ontslag van 
d egene met de meest e dienstjaren, die 
bovendien moeilijk een andere passen
de werkkring zal kunnen vinden. 

H., wonende te B., eiser tevens gedaagd,e 
in hoger beroep, 

tegen: 
de Raad der gemeente B., gedaagde tevens 
eiser in hoger beroep, wettelijk vertegen
woordig d door zijn voorzitter. 

De Centrale Raad van Beroep, 
Wat aangaat de feiten van het twistgeding: 

0. dat de raad der gemeente B. op 16 April 
1948 het navolgende besluit heeft genomen: 

,,De Raad der gemeente B.; 
0. enz.; 
besluit: 
le. de beer H. voornoemd wegens onge

schiktheid anders dan uit hoofde van ziels 
of licbaamsgebr-eken ongevraagd eervol ont
slag te geven in zijn functie van directeur 
van h et gemeentelijk gasbedrijf van B. met 
ingang van heden; 

2e. aan de heer H. voornoemd een wacht
geld toe te kennen ten bedrage van 40 % der 
laatstelijk door h em genoten wedde, met 
bepaling, dat de regelen van d,e gemeente
lijke wachtgeldverordening op dit wacht
geld, voor zoveel mogelijk, van overeen
lcomstige toepassing zijn;"; 

0. dat het Ambtenarengerecht te Amster
dam bij uitspraak van 28 Juli 1948 - naar 
welker inhoud hierbij wordt verwezen -, 
voorzover te dezen van belang, voormeld 
besluit nietig heeft v erklaard, deze nietig
heid voor gedekt heeft verklaard en de ge
meente B. heeft veroordeeld aan H. te be
talen een schadevergoeding van f 6000 
's jaars, te rekenen van 16 Juni 1948 af tot 
aan de dag, waarop hij de leeftijd van 65 
jaren zal hebben bereikt of tot aan zijn eer
der overlijden, verminderd met het bedrag, 
dat hij ingevolge voorzegd besluit aan 
wachtgeld zal h ebben genoten, en te betalen 
in zoveel mogelijk gelijke maandelijkse ter
mijnen; 

0. dat H. tegen deze uitspraak tijdig hoger 
beroep heeft ingesteld en op de bij het be
roepschrift aangevoerde gronden heeft ver
zocht die uitspraak te bevestigen voorzover 
deze betreft de nietigverklaring van voor-
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meld besluit van 16 April 1948, en te ver
nietigen voorzover ze betreft de gedektver
klaring van de nietigheid van dat besluit en 
de veroordeling van de gemeente B. tot be
taling van een schadeloosstelling als aldaar 
omschreven, onder bepaling, dat hij r-echt 
heeft op het uitoefenen van zijn functie van 
directeur van het gasbedrijf te B., en voorts 
met bepaling, dat hij in de gelegenheid dient 
te worden gesteld zijn functie uit te oefenen 
en dat aan hem het hem toekomende salaris 
vermeerderd met emolumenten dient te 
worden uitbetaald; subsidiair, voor geval 
de Raad de gedektverklaring van het raads
besluit van 16 April 1948 mocht bevestigen, 
de gemeente B. te veroordelen om aan hem 
te betalen een schadeloosstelling van 
f 18677.86 ineens als koopsom voor een lijf
rente ter dekking van het gederfde pensioen 
benevens van een bedrag van f 8631.70 per 
jaar, te rekenen van 16 Juni 1948 af tot aan 
de datum, waarop hij de leeftijd van 65 jaren 
zal hebben bereikt, verminderd met hetgeen 
hij krachtens voormeld raadsbesluit aan 
wachtgeld zal hebben genoten, met bepaling 
dat hij eventueel tot aan zijn 65e levensjaar 
te verwerven inkomsten uit arbeid aan de 
gemeente B. zal moeten uitbetalen, maxi
maal tot h et bedrag der aan hem toege
kende schadeloosstelling, dit laatste echter 
alleen voor geval hem een volledige scha
deloosstelling als bovenomschreven wordt 
toegekend; 

0. dat n amens de gemeenteraad van B. 
de burgemeester dezer gemeente tegen voor
m elde uitspraak tijdig in hoger beroep is 
gekomen en op de bij zijn beroepschrift aan
gevoerde gronden heeft verzocht die uit
spraak te vernietigen en H. in zijn beroep 
t egen h et hem verleende ontslag niet-ont
vankelijk te verklaren, a lthans hem zijn 
eisen als ongegrond te ontzeggen, subsi
diair, voor het geval de Raad met het Amb
tenarengerecht van oordeel mocht zijn, dat 
h et raadsbesluit behoort te worden nietig 
verklaard, die nietigheid voor gedekt te ver
klaren met verdere beslissing a ls de Raad 
zal vermenen te behoren; 

0. dat beide partijen hebben gediend van 
contra-memorie, strekkende tot niet-ont
vankelijk- a lthans ongegrondverkla ring 
der vorderingen van de wederpartij; 

In rechte: 
0. dat de Raad zich verenigt met hetgeen 

in de eerste rechtsoverweging der aange
val~en uitspraak is weergegeven en dit 
overneemt; 

0. dat de Raad voorbijgaat hetgeen is 
vermeld in de 2e tot en met 6e rechtsover
weging dier uitspraak, welke overwegingen 
betreffen een beroep, door H. ingesteld te
gen handelingen van burgemeester en wet
houders van B., welk beroep door het Amb
t enarengerecht is gevoegd met h et beroep 
t egen het vorenvermelde besluit van de raad 
dier gemeente van 16 April 1948 ; 

dat nl. de uitspraak van het AmQtenaren
gerecht, voorzover ze op eerstbedoeld be
roep betrekking heeft, _ door partijen niet is 

aangevochte'n en daarom niet aan 's Raads 
oordeel is onderworpen; 

0. dat de R aad voorts, inzonderheid gelet 
op de verklaringen der vele getuigen , op de 
terechtzittingen van het Ambtenarenge
recht van 6 en 7 Juli 1948 gehoord, zoals 
die verklaringen in het proces-verbaal dier 
zittingen zijn weergegeven, zich eveneens. 
verenigt met de 7o tot en met 44e rechts
overweging der aangevallen 'Uitspraak en 
die overwegingen overneemt en mitsdien 
van oordeel is, dat het bestreden besluit bij 
die uitspraak terecht nietig is verklaard, 
op grond dat hetgeen tegen H. bij dat be 
s luit is aangevoerd de stélling, dat hij voor 
zijn functie van directeur van het gemeen
telijk gasbedrijf te B. ongeschikt is, niet kan 
schragen; 

0. dat de raad dezer gemeente in zijn be
roepschrift weliswaar aan H . mede h eeft 
verweten onbetamelijk optreden tegen vrou
welijk personeel der gasfabriek, doch de 
Raad dit verwijt buiten beschouwing laat, 
nu daarvan geen sprake is geweest in het 
bestreden besluit en bovendien de gemach
tigde van de gemeenteraad ter trechtzitting 
van het Ambtenarengerecht h eeft ver
klaard, dat dit college uitdrukkelijk niet 
gewild heeft, dat H. daarover zou worden 
aangevallen; 

0 . dat vanwege de gemeenteraad verder 
in hoofdzaak is betoogd, dat H., op wiens 
technisch en commerciëel beheer geen en
kele aanmerking is gemaakt, ongeschikt 
zou zijn gebleken in tweeërlei opzicht: le. 
in sociaal-ethisch opzicht, daar hij onbe
kwaam en ongeschilü zou zijn gebleken lei
ding te geven aan personeel, en 2e. omdat 
hij zijn positie als directeur niet gescheiden 
heeft gehouden van zijn persoonlijke belan
gen, maar de belangen van het bedrijf aan 
die persoonlijke belangen ondergeschikt 
heeft gemaakt; 

0. dat echter uit het eerder overwogene 
reeds blijkt, dat de Raad de juistheid van 
dat betoog geenszins vermag te onderschrij
ven; 

dat de Raad zich bovendien niet heeft 
kunnen onttrekken aan de stellige indruk, 
dat men van gemeentewege zich van H. -
die sedert 1927 als directeur van h et gasbe
drijf met grote ijver en toewijding werkzaam 
Is geweest, ond-er wiens leiding dit bedrijf 
tot bloei is gebracht en tegen wie tot 1945 
in geen enkel opzicht ooit bezwaren van 
enige betekenis zijn opgeworpen - heeft 
willen ontdoen, toen er twee directeuren van 
dit bedrijf aanwezig bleken te zijn als gevolg 
van de omstandigheid, dat de gemeente 
raad, nadat H. tengevolge van een tegen 
hem ondernomen zuiveringsactie was ont
s lagen, in zijn plaats een andere directeur 
heeft benoemd, doch daarop bij besluit van 
de Kroon het ontslag is vernietigd ; 

dat bij het van gemeentewege hierna in
gestelde uitgebreide onderzoek weliswaar 
is gebleKen van enkele gegronde bezwaren 
tegen H. - gelijk in de aangevallen uit
spraak is vermeld - maar die bezwaren 
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naar 's Raads oordeel t en onrechte zijn aan
gegrepen als motief om hem uit de gemeen
tedienst te verwijderen; 

0. dat het Ambtenarengerecht wijders, in 
aanmerking nemende, dat na het vorenbe
doelde, bij wijze van zuivering aan H. ver
leende, ontslag in zijn plaats reeds een an
der is benoemd en de Bedrijfsve rordening 
der gemeente B. slechts één dir-ecteur van 
het gasbedrijf kent, terwijl voorts naar het 
oordeel van dat Gerecht erns tig gevreesd 
mo-et worden, dat van een vruchtdragende 
samenwerking tussen H. en h et gemeente 
bestuur van B., a lsmede tussen h em en een 
belangrijk deel van het personeel geen 
sprake meer zal kunnen zijn, t ermen aan
wezig heeft geacht om m et toepassing van 
art. 48 der Ambtenarenwet 1929 de nietig 
heid va n h et bestreden besluit voor gedekt 
te verkla r en; 

0. dat de R aad evenwel hiertoe niet vol
doende termen aanwezig oordeelt, daar hij 
het geenszins uitgesloten acht, dat de sa
menwerking tussen H. en h et gemeentebe
stuur en tussen hem en althans verreweg 
h et grootste deel van het personeel weer 
even vruchtdragend zal worden, a ls ze vroe
ger was; 

dat H.'s terugkeer a lthans in h et begin 
mogelijk wel minder aangenaam zal zijn 
voor enkele onder h em werkzame personen, 
maar dit op zich zelf geen g r ond mag zijn 
h em buiten functie t e stellen; 

dat ook de omstandigheid, da t er t e B. 
slechts één directeur van h et gasbedrijf kan 
zijn, geen r eden is juist H. niet in dienst t e 
laten, t e minder, daar hij - in onderscheid 
m et de intussen benoe md-e direct e ur - r eeds 
vele jaren de gemeente heeft gediend en 
een leeftijd h eeft bereikt, waarop er voor 
hem weinig of geen kans bestaat elders pas
sende arbeid te verkrijgen; 

0. dat uit a l het vorenstaande volgt, dat 
de aangevallen uitspraak moet worden be
vestigd voorzover daarbij het bestreden be
s luit nietig is verklaard, doch moet worden 
vernietigd voorzover deze nietigheid voor 
gedekt verklaard is en voorzover, a ls ge
volg van deze gedekt-verklaring, de ge
m eente B. is veroordeeld aan H. een schade
vergoeding t e betalen; 

R echtdoende: 
Bevestigt de uitspraak , waarvan beroep, 

voorzover het besluit van de gem-eenteraad 
van B. van 16 April 1948 nietig is verldaard; 

Vernietigt die uitspraak, voorzover d ie 
nietig heid voor gedekt is v-erklaard e n voor
zover de gemeente B. is veroordeeld tot het 
betalen van schadevergoeding. 

Het A.G. had o.m. overwogen : (i.v.m. de 
beschikbare plaatsruimte sterk verkort). 

Post alia: 
I n rechte: 
0. dat voor h et Gerecht op grond van de 

inhoud der stukken en h et ter terechtzitting 
verha ndelde vaststaat: 

dat klager in 1927 in functie is getreden 
a ls dir-ecteur van h et gemeentelijk gasbe-. 
drijf te B.; 

dat klager bij. bes.luit van de Minister van 
Binnenlandse Zaken d.d. 28 Augustus 1946 
met toepassing van de bepalingen van het 
Koninklijk besluit va n 10 October 1945, 
Staatsblad no. F 221, uit zijn voormelde 
functie eervol is ontslagen onder to-eken
ning van wachtgeld; 

da t klager bij r equest d.d. 20 December 
1946 van dit besluit revisie heeft verzocht, 
op welk v-erzoek bij schrijven van genoemde 
Minister d.d. 11 April 1947 afwijzend is be
schikt; 

dat daarbij aan klager voor het eerst îs 
bericht, dat voorzegd ontslagbesluit was ge
nomen in afwijking van het advies der Com
missie va n Advies, als bedoeld in art. 5 van 
h et Zuiveringsbesluit 1945, hetgeen k enn,e
lijk verzuimd was in bedoeld ontslagbesluit 
te vermelden; 

dat klager daarop alsnog tegen voorzegd 
ontslagbesluit bij de Kroon beroep heeft in
gesteld, h et geen tot gevolg h eeft gèhad, dat 
bij Koninklijk besluit van 8 Augustus 1947 1 
da t ontslagbesluit is vernie tigd ; 

dat de Raad der gemeente B. inmiddels 
bij besluit van 24 Maart 1947 in de toen 
malige vacature tot direct eur va n h-et ge
meentelijk gasbedrijf dier gemeente had be
noemd R., die . op 1 Mei. 1947 zijn functie 
heeft aanvaard; 

da t Burgem eester en W ethouders van B., 
nadat meerbedoeld ontslagbesluit was ver
nietigd en klager mitsdien weder a ls direc
teur van h et gasbedrijf werd beschouwd, 
aanva nkelijk aan klager ongevraagd verlof 
h ebben verleend en vervolgens a ls maat
regel van orde h e m in de uitoefening van 
zijn functi.e hebben geschorst, daarbij over
wegende, dat het hangende het onderzoek 
naar de vraag, wie in de t oekomst als direc
teur zal zijn belast m et de leiding van h et 
gem eentelijk gasbedrijf, gewenst is, dat 
deze leiding voorshands blijft berusten bij 
de directeur R .; 

dat Burgemeest er en W ,ethouders voorts 
naar aanleiding van voor en tijdens de zui
veringsprocedure omtrent klagers optreden 
als directeur geuite klachten een zeer uit
voerig onderzoek h ebben doen instellen; 

dat kla ger, n a da t hij van de resultaten 
van dit onderzoek in k ennis wa s gesteld, bij 
schrijven dd. 12 December 1947, gericht tot 
Burgem-eester en Wethouders, zich t egen 
de t egen he m uitgebrachte klachten e n be
schuldigingen heeft verweerd, t erwijl hij 
voorts, n aar aanleiding van h em ter kennis 
gebrachte n a dere getuigeverkla ringen, zich 
op 26 Februari 1948 schriftelijk b eeft geuit ; 

dat Burgemeester en Wethouders bij 
voordracht dd. 19 Februari 1948 de Raad 
h ebben voorgesteld klager wegens onge- · 
schiktheid eervol te ontslaan, al dan niet 
met toekenning van wachtgeld, van welke 
voordracht klager in kennis is ges teld; 

dat klager tegen deze voordracht b ij een 
tot de R aad gericht schrijven dd. 1 Maart 
1948 bezwaren heeft ingebracht, daarbij zich 
tevens beklagende over de wijze, waarop 

1 C. V. 1917 blz. 222.. 
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het tegen hem ingestelde onderzoek is ge
schied en geleid; 

dat de Raad d er gem eente B. daarop bij 
het thans bestreden besluit dd. 16 April 
1948 zonder inachtneming van een opzeg
gingstermijn klager wegens ongeschiktheid, 
anders dan uit hoofde van ziels- of li
chaamsgebreken, eervol uit zijn voormelde 
functie h eeft ontslagen, onder toekenning 
va n wachtgeld; 

Post alia: 
0 . dat het Gerecht thans moet beantwoor

d en de vraag, of de gedr agingen van klager, 
-die, gelijk boven is overwogen, geen van 
a llen op zich zelf van dusdanige aard zijn, 
dat daaruit klagers ongesch iktheid vermag 
te worden afgeleid, in onderling verband 
beschouwd de con clusie zouden wettigen, 
da t klager voor zijn functie ongeschikt is; 

0. dat het Gerecht, in het b ijzonder in 
aanmerking nemende dat, naar op grond 
van de stukken moet worden aangenomen, 
klager gedurende ongeveer achttien jaren 
het gemeentelijk gasbedrijf te B. uit tech
nisch en commercieel oogpunt bezien op 
uitstekende wijze heeft beheerd, voorzegde 
vraag ontkennend beantwoordt; 

0. dat derhalve, nu hetgeen tegen klager 
bij h et ontslagbesluit is aangevoerd de stel
ling, dat hij voor zijn functie ongeschikt is 
niet kan schragen, het bestreden besluit, 
houdende eervol ontsla$' van klager onder 
toekenning van wachtgeld, moet worden 
nietig verklaard; 

0. dat het Gerecht, in aanmerking ne
m ende dat na h et aan klager met toepassing 
van het Koninklijk besluit van 10 0ctober 
19 45, Staatsblad F 221 verleende ontslag in 
zijn plaats reeds een ander tot directeur van 
h et gemeentelijk gasbedrijf te B. is benoemd 
en de Bedrijfsverordening der gemeente B. 
slechts één directeur van h et gasbedrijf 
kent, terwijl voorts, naar het Gerecht uit de 
stukken en uit de behandeling van het 
twistgeding ter ter-echtzitting is geblek en, 
ernstig gevreesd moet worden dat van een 
vruchtdragende sam enwerking tussen kla
ger en het gemeent ebestuur van B., a lsmede 
tussen klager en een belangrijl, deel van het 
personeel geen sprake meer zal kunnen zijn, 
hetgeen een storen de invloed op de goede 
gang van zaken bij het gemeentelijk gas
bedrijf zal hebben, termen aanwezig acht om 
met toepassing vaL het bepaalde bij artikel 
48 der Ambtenarenwet 1929 de nietigheid 
va n h et bestreden besluit voor gedekt t e 
verklar~.1; 

0. dat h et Gerecht van oordeel is, dat kla
ger door de gedektverklaring der nietigheid 
geldelijke schade lijdt, zodat er termen zijn 
de gemeente B. te veroordelen tot schade
vergoeding aan klager; 

0. t en aanzien van het bedrag d ier scha
dever g oeding, dat het Gerecht, eensdeels in 
aanmerking n emende, dat klager laatstelijk 
een salaris genoot van f 7715 's jaars in to
taal, welk sa laris hij tengevolge va n de ge
dektverklaring derft , t erwijl hij voorts, om 
Yoor zich en zijn gezin pensioenaanspraken 

te verwerven , c.q. t e behouden gelijkwaar
dig aan die, welke verkregen zouden zijn, 
indien hij in functie ware gebleven, hogere 
bedragen zal h ebben t e besteden dan het
geen hij op zijn salaris wegens pensioen
aftrek zou hebben gederfd, en anderdeels in 
aanmerking nemende, dat klager, ook al 
beeft hij thans de leeftijd van 55 jaren be
r eikt, r edelijke vooruitzichten h eeft, om, zo
al niet in een ambtelijke functie dan toch in 
h et vrije bedrijfsleven zijn ongetwijfeld goe
de technische en commerciële kwa liteiten 
n og productief te maken, de aan klager toe
komende schadevergoeding in goede justitie 
meent te moeten vaststellen op een jaarlijks 
bedrag van zes d uizend gulden, te rekenen 
van 16 Juni 19 48, tot welke datum klager 
zijn salaris a ls directeur heeft genote n, t ot 
aan d e dag, waarop klager de leeftijd van 65 
jaren zal hebben bereikt of tot aan zijn eer
der overlijden, verminderd met h etgeen kla
ger aan wachtgeld ingevolge h et bestreden 
besluit zal h ebben genoten en uit te betalen 
in zoveel mogelijk gelijke maandelijkse ter
mijnen. 

(A.B.) 

8 December. K0NTI\TKLIJK BESLUIT. 
(Wet houdend algemene· regelen Wa
t erstaatsbestuur art. 22; Wet tot t oe
k enning bevoegdh eden aan Water
schapsbesturen art. 12). 

Ingevolge het Algemeen Reglem ent 
voor de waterschappen in N. -Brabant 
k eurt h et dagelijks bestuur van het 
waterschap h et kohier van de aanslag 
goed en verklaart die invorderbaar. 
H et besluit, waarbij dit geschiedt, is 
aan t e m e rken als een besluit in de zin 
van art. 22 der Waterstaatswet 1900. 
De toekenning van h et in art. 12 der 
Bevoegdheden wet aan belanghebbenden 
gegeven r echt heft niet op de bevoegd
heid welke art. 22 der Waterstaatswet 
1900 aan Ged. Staten verleent. 

Ingevolge h et bijzonder reglem ent 
voor het waterschap wordt een afwa
tering·somslag geheven van de op 1.80 
m .A.P. of daarbeneden gelegen op
gebouwde percelen, welke door h et ge
maal van h et waterschap worden be
malen, en hiertoe deze percelen naar 
gela ng van hun h oogteligging in 4 
klassen verdeeld. Dit voorschrift laat 
niet toe, bij de klasseindeling met ari.
dere omstandigheden dan de h oogte
ligg ing r ek ening te houden. Derhalve 
is de opvatting van Ged. Staten, dat in 
d it geval de percelen naar een ander e 
maatstaf dan die der hoogteligging 
moeten worden geclassificeerd , onhoud
baar t e achten. 

(Wegens de grote uitvoerigheid van h et 
besluit zijn de gedeelten van feitelijke aard 
weggelaten. - R ed.) . · 
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Wij JULIANA, enz.; 
8-eschikkende op de beroe pen, ingesteld 

door h et dagelijks bestuur van h et water 
schap "De Oude en Nieuwe Landen" en 
door J . Gielen en a nder en -tegen h et besluit 
van Gedeputeerde Staten van Noord-Bra
bant va n 24 Maart 1948 G N o. 104, to t v er
nietig ing va n de door voornoemd bestuur 
t en aanzien va n een zestal percelen opge
legde aansla gen in de afwa t eringsomslag 
over de dienstja ren 1942/43 to t en m et 
1947/48 ; 

De Ra.ad van State, Afdeling voor de 
Geschillen va n B estuur, geh oord, advies 
van 10 November 1948, N o. 1260/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat va n 1 December 
1948, No. 715, Afdeling Wate rs taatsrecht; 

0 . da t Gedeputeerde Staten va n Noord
Braba nt, beschikkende op de a d ressen van 
wijlen A. C. van T etering t e H oeven en van 
C. van T etering, E 13 t e H oeven , namens 
de erfgena m en van A. C. va n T et ering, 
houdende verzoek om vernietiging ingevol
ge artikel 22 der Waterstaatswet 1900 van 
de door h et dagelijks bestuur van h et wa
t erschap "De Oude en Nieu we Landen" t en 
aanzien va n de per celen kadastraal bek end 
gem eente H oeven Sectie C Nos. 1, 6, 7, 509, 
790 en 791 opgelegde aanslagen in de af
wateringsom slag van dat wa te rschap over 
de dienstja r en 1942-194 3 t o t en m et 1947-
1948, bij hun voormeld besluit evenbe
doelde aanslagen h ebben vernietigd; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
g en, dat en z. 
dat het dagelijks bestuur van h et water
schap "De Oude en Nieu we Landen" en 
J . Gielen m et 45 ander en , allen ingelanden 
van evengenoemd waterschap, va n dit be
sluit in beroep zijn gekom en; 
dat het dagelijks bestuur in hoofdzaak aan
voert, da t volgens art. 22 va n de Water
staatswet 1900 a lleen vernietig ing van ve r
ordening·en en besluiten van h et bestuur 
va n een wate rschap m ogelijk is, welke niet 
aan de goedkeuring va n Ged. Staten onder
worpen zijn, t erwijl de onderhavige aansla
gen berusten op h et bijzonder wa terschaps
reglem ent, dat door de Ged. Staten van 
Noord-Braba nt zelf in hun vergadering 
van 1 Augustus 1940 is vastgesteld en af
gekondig d in h et Provinciaal Blad van 
N oord-B raba nt 1941 N o. 10; dat h et van
zelf spreekt, dat de op dit r eglem ent ge
gronde omslag heffingen niet zelve aan de 
goedkeuring van Ged. Staten onderworpen 
zijn, doch da t , nu deze omslag heffingen 
geh eel gegrond zijn op en da den van uit
voering zijn van h et door de Ged. Staten 
vastgestelde bijzonder r eglem ent, ook deze 
h effingen uiteraard niet kunnen worden 
beschou wd als besluiten in de zin van art. 
22 der Wate rstaatswet 1900 ; dat dit t e 
m eer klemt, daar de om slagplichtige in 
art. 12 der B evoegdhedenwet van 9 Mei 
1902 (Staatsblad No.54 ) een zelfstandig 
rechtsmiddel h eeft, om t egen d e betreffen
de aanslagen op t e komen; dat r eeds om 
deze r eden naar zijn mening Van T etering 

in zijn verzoek en om vernietiging niet
ontvankelijk had moeten zijn ve rklaard; 
enz. 

0 . dat in de eerste plaats is aangevoerd, 
dat de omslagh effingen, die g egrond zijn 
op h et bijzonder r eglem ent voor h et water
schap, niet zouden kunnen worden be
schouwd als besluiten in de zinw an art. 22 
der Waterstaatswet 1900 en dat de belarig
h ebbende, die t egen een zodanige h effing 
bezwaar h eeft, slechts h et r echtsmiddel van 
a rt. 12 der Bevoegdheden wet kan gebrui
ken , zodat Ged . Staten de adressanten in 
hun verzoeken niet-ontvankelijk hadden 
m oet en verkla ren; 

0. t e dezen aa n zien, dat ingevolge art. 89 
van h et Algem een Reglement voor de wa
t erschappen in Noord-Brabant h et dage
lijlrn bestuur va n h et waterschap h et 
kohier van de aanslag goedkeurt en in
vorderbaar v erklaart; 

da t h et besluit, waarbij dit g eschiedt, is 
aan t e m erken als een besluit in de zin 
van art. 22 de r W a terstaatswet 1900; 

dat voorts m et de toek enning van het 
in art. 12 der B e:voegdhedenwet aan be
lang hebbenden gegeven r echt niet kan zijn 
bedoeld op t e heffen de bevoegdheid, welke 
art. 22 der W aterstaatswet 1900 aan Ged. 
Sta t en verleent; 

da t op g rond va n een en a nder m oet 
worden geoordeeld, dat h et genoemde be
zwaar niet opgaat en h et dus aan Ged. 
Staten vrijstond t e beslissen over de vraag, 
of de door h et dagelijks bestuur vastgestel
de a anslagen voor de v ernietig ing over
eenkomstig a rt . 22 der Waterstaatswet 
1900 in aanmerking k wamen ; 

dat thans dient t e worden onderzocht, of 
Ged. Staten t erecht t ot deze vernietiging 
hebben besloten ; 
0. h ieromtrent, da t ingevolge art. 7 van het 
bijzonder r eglem ent voor h et waterschap 
een afwateringsomslag wordt g eh even van 
de op 1.80 m + Nieuw Atnsterdams P eil 
of daarbeneden gelegen opgebouwde per
celen , welke door h et gemaal van het wa
t erschap worden bemalen, en hiertoe deze 
percelen naar gelang va n hun hoogtelig
ging in 4 klassen wo rden verdeeld; 

dat dit artikel niet toelaat bij de klasse
indeling m et ander e omstandigh eden dan 
de hoogteligg ing r ek ening t e houden; 

da t derhalve de opvatting van Ged. Sta
t en , dat in dit geval de percelen naar een 
andere maatstaf dan die der hoogteligg ing 
moet en worden geclassificeerd, onhourlbaar 
is te achten; 

ctat blijkens de s tukken de onderha vige 
percelen door h et wate rschap overeenkom
stig gencemd art. 7 naar de hoogteligging 
der per celen zijn g·eclassificeerd ; 

dat h ier in geen g rond is geleg en t o t v er
niet ·gmg van de ten a anzien van de.:e per
celen op,;·elegde aanslagen in de a fwate
r ingsoms la g, 

dat evenmin een a nder e grond vc,or ver
n ietig ing van de aanslagen aanwezig is; 

dat 1,1,tsdien h et besluit van Ged. Staten 
n ict kan . orden gehandhaafd; 
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Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
het besluit van Ged. Staten van Noord

Brabant van 24 Maart 1948, G. No. 104, te 
vernietigen. 

Onze Minister van Verkeer en Water
staat is belast enz. 

(A.B.) 

10 D ecember . KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 125 j 0

• 

a r t . 51). 
Daar de betrekking, waartoe appel

lante is benoemd, dezelfde is als die, 
waaruit zij onder toekenning van 
wachtgeld was ontslagen, kan bezwaar
lijk worden volgehouden, dat deze be
trekking zou kunnen worden aange
merkt als een zodanige, die haar in 
verband met haar persoonlijkheid en 
omstal)digheden r edelijkerwijze niet zou 
kunnen worden opgedragen. Hetgeen 
door appellante is aangevoerd doet 
hieraan niet af. Terecht heeft de Mi
nister derhalve h et wachtg·eld verval
len verklaard. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door Mejuffrouw J. H. Evers te Rijswijk 
(Zuid-Holland), tegen de beslissing van de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen van 20 Augustus 1948, No. 
20864W, afd. L. 0., waarbij haar wacht" 
geld met toepassing van art. 125, tweede 
lid, juncto art, 51, zesde lid, der Lager
Onderwijswet 1920 met ingang van 1 Sep
tember 1948 vervallen werd verklaard; 

De Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
17 November 1948, No: 1330/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kupsten en Wetenschappen 
van 4 December 1948, No. 21234 W, afde
ling Lager Onderwijs; 

0. dat de voormelde beschikking steunt 
op de overweging, dat aangezien Mejuf
frouw Evers voornoemd de haar aange
boden betrekking als onderwijzeres aan de 
bijzondere school voor uitgebreid lager on
derwijs t e Rijswijk m et ingang van 1 Sep
t ember 1948 niet zal aanvaarden, haar 
-wachtgeld als geW"ezen onderwijzeres aan 
dezelfde school overeenkomstig artikel 125 
tweede lid, juncto artikel 51 zesde lid, laat
ste zinsnede, der Lager-Onderwijswet 1920 
met ingang van die datum vervall en is; 

dat de appellante van deze beschikking 
in beroep is gekomen, aanvoerende, dat zij 
sedert 1 Januari 1947 wachtgeld h eeft ge
noten als gewezen onderwijzeres aan de 
Rooms-Katholieke school voor uitgebreid 
Jager onderwijs te Rijswijk; dat zij met in
gang van die datum een betrekking als 
onderwijzeres in tijdelijke dienst heeft aan
vaard aan de Rooms-Katholieke meisjes
school voor gewoon lager onderwijs te 
Voorbu rg, welke aanstelling met ingang 
van 1 September 1947 in een vaste is om-

gezet; dat h et bestuur van de bijzondere 
school voor uitgebreid lager onderwijs te 
Rijswijk, - na aanvankelijk een herbenoe
ming van de appellante aan deze school 
met mgang van een vroegere datum in uit
zicht te hebben gesteld, tenslotte - blij
k ens een aan de appellante toegezonden, op 
13 Juli 1948 gedagtekende akte van benoe
ming - daadwerkelijk tot een zodanige 
herbenoeming, ingaande 1 September 1948 
is overgegaan; dat zij geweigerd heeft deze 
h erbenoeming te aanvaarden, waarna de 
Minister van Onderwijs, Kunsten en We
tenschappen bij schrijven van 20 ~ ugustus 
1948, No. 20864, Afdeling L. 0., h eeft be
slist, dat h et aan haar toegekende wacht
geld, overeenkomstig artikel 125, tweede 
lid, juncto artikel 51, zesde lid, laatste 
zinsnede der Lager-Onderwijswet 1920 met 
ingang van 1 September 1948 is v ervallen; 
dat zii zich door deze beslissing bezwaard 
voelt en aanvoert, dat zij van oordeel is, 
dat - de voorliggende omstandigheden in 
aanmerking genomen - van haar rede
lijkerwijze niet kon worden geverg·d, dat zij 
de aangeboden h erbenoeming zou aan
vaarden; dat zij in de eerste plaats aan
voert, dat de door het schoolbestuur te, 
Rijswijk aan . haar aangeboden "vaste" be
trekking in wezen als een tijdelijke betrek
king valt te beschouwen, gezien de loop 
der bevolking van de onderhavige school 
sedert h et jaar 1946; dat voor deze school 
slechts aanspraak op Rijksvergoeding voor 
acht leerkrachten bestaat, indien het ge
middeld aantal leerlingen in het vooraf
gaande jaar tenminste 211 bedraagt; dat 
wegens daling van het gemiddelde in het 
jaar 1946 benedel). dit aantal de betrek
king van de appellante aan deze school m et 
ingang van 1 Januari 1947 werd opgehe
ven; dat volgens een door haar aan het 
schoolbestuur ontvangen schriftelijke me
dedeling, h et gemiddeld aantal leerlingen 
van deze school in het jaar 1947 en ook op 
7 Maart 1948 juist 211 bedroeg; dat zij, of
schoon het haar niet bekend is•, hoe groot 
het aantal leerlingen van deze school ge
weest is op de teldata 16 Januari 1948 en 16 
Mei 1948 en hoe groot h et zal zijn op de 
teldatum 16 September 1948, en evenmin, 
welk het gemiddeld aantal leerlingen zal 
zijn in h et jaar 1949, toch met grond meent· 
te kunnen verwachten, dat binnen nie t a l 
te lange tijd de betrekking van de achtste 
leerkracht aan deze school wederom voor 
opheffing in aanmerking zal komen; dat 
zij in deze afwachting gestaafd is door 
h et feit, dat ook het schoolbestuur zelf, blij
kens zijn schrijven aan haar, appellante, 
van 7 Maart 1948, stellig· de mogelijkheid 
aanwezig acht, dat deze betrekking· binnen 
afzienbare tijd zal moeten worden opge
heven; dat onder deze omstandigh eden de 
door het schoolbestuur te Rijswijk aan 
haar aangeboden betrekking bezwaarlijk als 
een "vaste" positie en derhalve, wat haar 
aard (tijdelijk of vast) betreft, geenszins 
als gelijkwaardig aan de betrekking, welke
zij sedert 1 September 1947 aan de school" 
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voor gewoon lager onderwijs t e Voorburg 
vervult, is te beschouwen; dat zij voorts 
tijdens haar dienstverband aan de school 
te Rijswijk gedurende geruime tijd onaan
genaamheden heeft moeten ondervinden, 
welke in hoofdzaak ontstonden, doordat zij, 
in strijd m et de indertijd door de voorma
lige voorzitter van het schoolbestuur mon
deling gedane toezegging, naderhand bij 
voorkeur niet in de m eisjesklassen , doch in 
de jongensklassen werd geplaatst en m ede, 
doordat zij ook overigens onnodig m et een 
te zware taal< werd bela st ; dat h et gevolg 
van deze onaangenaamheden geweest is, 
dat haar zenuwgestel in ernstige mate ge
schokt werd en aan haar h erhaalde malen 
ziekteverlof moest worden verleend; dat 
zij er geenszins van overtuigd kon zijn, dat 
zich in dit opzicht geen m oeilijkheden m eer 
zouden voordoen, indien zij de aangeboden 
betrekking zou aanvaarden; dat zij inte 
gendeel m et grond kon v erwachten , dat in 
dat geval zich wederom soortgelijke on
aangenaamheden zouden voordoen, tenge
volge waar van haar andermaal de gele
g·enheid zou worden ontnom en haar arbeid 
in deze school vruchtbaar te doen zijn; dat 
zij in dit verband nog moge wijzen op het 
feit, dat h et schoolbestuur in een schrij
ven aan haar, appellante, gericht, waarin 
h et een h erbenoeming in uitzicht stelde, er 
uitdrukkelijk de aandacht op vestigde, dat 
een eventuele h erbenoeming zou inhouden, 
dat zij "zowel voor jongensklassen als voor 
meisjesklassen" kon worden geplaatst, en 
dit ook in de nadien aan haar toegezonden 
akte van benoeming tot uitdrukking h eeft 
doen kom en: dat tenslotte de door h et 
schoolbestuur te Rijswijk gedane aanbie
ding niet de strekking had, dat zij daad
werkelijk in dienst van dit bestuur zou t e
rugker en; dat zij in dit verband moge op
merken , dat zij in de maand Januari 1947 
heeft gesolliciteerd naar aanleiding van 
een door dit Bestuur gedane oproep van 
sollicitanten voor de betrekking van on
derwijzeres (,.met kans op vaste aanstel
ling") aan een andere onder dit bestuur 
staande school (de Rooms-Katholieke 
meisjesschool voor gewoon lag·er onderwijs 
t e Rijswijk), waaromtrent zij echter nim
mer iets van h et bestuur h eeft mogen ver
nemen; dat zij er voorts op moge wijzen, 
dat enige schriftelijke m eded elingen, welke 
h et schoolbestuur aan haar h eeft gedaan, 
voordat een akte van benoeming aan haar 
werd toegezonden, practisch de raadgeving 
behelzen om de gedane aanbieding van de 
hand t e wijzen; dat immers h et schoolbe 
s tuur de in zijn schrijven aan haar, appel
lante, van 7 Maart 1948 a ls bestaanbaar 
aan geduide mogelijkheid, da t de betr ekking, 
welke zij eventueel aan de onderhavige 
school zou aanvaarden, binnen afzienbaren 
tijd weer zou m oeten worden opgeh even, 
in datzelfde schrijven wel z'eer uitdrukke
lijk heeft geaccentueerd in de volgende be
woordingen: ,.Het Bestuur koestert echter 
gegronde vrees, dat, wanneer Uw h erbe-

L. X048 

n oeming aan deze school bekend wordt, het 
aantal leerlingen achteruit zal lopen. Het 
zal U bovendien duidelijk zijn, dat, waar 
h et Bestuur t egen zijn wil en t egen het be
lang· van de school in gedwongen werd, U 
weder 'te benoem en, Uw betrekking het 
eerst voor opheffing in aanmerking zal 
komen"; dat zij dan ook van oordeel is, 
da t slechts de wens, om een andere persoon 
dan haarzelf m et ingang van 1 September 
1948 in vaste dienst aan de onderhavige 
school t e kunnen aanstellen, h et schoolbe
stuur h eeft doen besluiten de plaats gehad 
h ebbende formele aanbieding t e doen, aan
gezien - nu de vaste aanstelling van een 
ander e persoon dan die van haar, appel
lante, niet tot stand kon komen, zolang zij 
nog in h et genot van wachtgeld was - de 
wens van h et schoolbestuur toch v erwe
zenlijl<t zou kunnen worden , indien, zoals 
door het s choolbestuur kon worden ver
wacht, zij d e bedoelde aanbieding van de 
hand zou wijzen en de Minister van On
derwijs, Kunsten en W etenschappen op 
grond daarvan haar wachtgeld vervallen 
zou verklaren; dat naar haar m ening in 
de hiervoren weergegeven omstandigheden 
van haar r edelijkerwijze niet k on worden 
gever g d, dat zij haar huidige vaste betrek
king te Voorburg zou prijs geven; dat zij 
t enslotte subsidiair n og moge opmerken, 
dat in geval van ontslag op eigen verzoek 
uit de laatstbedoelde betrekking een op
zegtermijn van t en minste twee maanden 
is voorgeschreven , zodat zij, indien. zij de 
door h et schoolbestuur t e Rijswijk bij akte 
va n benoeming van 13 Juli 1948 aa ngebo
den betrekking had willen aanvaarden , de
ze h erbenoeming niet r eeds op 1 Septem
ber 1948, doch eerst enige dagen na 13 
September 1918 had kunnen ingaan; 

0. dat artikel 51, 6e lid, der Lager -On
de rwijswet 1920 bepaalt, dat, indien de op 
wachtgeld gestelde een hem aangeboden 
betrekking, die h em in verband m et zijn 
persoonlijkheid en omstandig h eden r ede
lijkerwijze kan worden opgedragen , wei
gert t e aanvaarden, h et wachtgeld vervalt 
voor h et bedrag, waarm ede h et wachtgeld 
ve rmeerderd m et de ver zuimde inkomsten 
de laatstelijk genoten jaarwedde zou heb
ben overschreden; 

dat, daar de betr ekking van onderwij
zeres aan de R ooms-Katholiek e. school voor 
uitgebreid lager onder wijs t e Rijswijk, 
waartoe de appellante m et ingang van 1 
September 1948 werd benoemd, dezelfde is 
a ls die, waaruit zij onder toek enning van 
wachtgeld was ontslagen, bezwaarlijk kan 
worden volgehouden, dat deze betrekking 
zou kunnen worden aangemerkt als een zo
danige, die haar in verband m et haar per
soonlijkheid en omstandigheden r edelijker 
w ijze niet zou kunnen worden opgedragen ; 

dat hieraan niet afdoet h etgeen door . de 
a ppella nte is aan gevoerd; 

dat mitsdien de Minister h et wachtgel!l 
t erecht vervallen h eeft v erklaard ; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 

27 
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Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren; 
On:i:e Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen is belast enz. 
(A.B.) 

10 D ecember. KON INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 72 j 0

• 

artt. 77 en 82) . 
H et schoolbestuur was, vóórdat h et 

bij Ged. Staten in beroep was gekomen 
t egen het raadsbesluit, waarbij m ede
werking tot aanschaffing van nieuwe 
leermiddelen was geweigerd, r eeds tot 
aanschaffing overgegaan. Daar niet is 
geblek en , dat hier een spoedeisende 
n oodzakelijkheid om tot aanschaffing 
over te gaan aanwezig zou zijn ge
weest, hebben Ged. Staten appellant 
terecht in zijn beroep niet-ontva nkelijk 
verklaard. 

D e stelling van appellant, dat h et 
raadsbesluit niet op wettelijke g ronden 
zou zijn genomen, is niet juist, daar 
u it de over wegingen van het raadsbe
sluit duidelijk blijkt, dat de raad, hoe
wel de woorden der wet niet bezigend, 
zijn m edewerking heeft geweigerd op 
grond, dat de aanvraag de normale 
eisen overschreed. 

Wij :JULIANA, en z.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door h et Bestuur van de vereniging voor 
Christelijk Onderwijs te Leiden, t egen h et 
besluit van Gedeputeerde Staten van Zuid
Holland van 13 Juli 1948, No. 400, waarbij, 
met handhaving van h et besluit van de 
raa d der gemeente Leiden van 29 Septem
ber 1947, houdende afwijzing van de aan
vraag van appellant om m edewerking, als 
bedoeld in artikel 72 der Lager-Onderwijs
wet 1920, voor de aanschaffing van nieu 
we reken- en taalmethoden ten behoeve 
van de onder zijn bestuur staande bijzon
dere school voor gewoon Jager onderwijs 
aan de Hoge Morsweg 12 te L eiden , h et 
daartegen ingestelde beroep niet-ontvan
k elijk is verklaard; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 10 November 1948, No. 1302/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onde rwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 D ecember 1948, No. 50.628, afdeling La
ger Onderwijs ; 

0. dat de raad der gem eente L eiden bij 
besluit van 29 September 1947 afwijzend 
heeft beschikt op h et ver zoek van h et be
stuur der Vereniging voor Christelijk On
der.vijs t e L eiden om m edewerking t e ver
lenen tot aanschaffing van nieuwe r eken 
en taalmethoden ten behoeve van zijn 
school voor gewoon Jager onderwijs aan de 
Hoge Morsweg 12, uit overweging, dat bij 
de eerst e inrichting van deze school in 
1931/1932 gelden uit de gemeentekas wer-

den verstrekt voor de aanschaffing van de 
boekjes: N ederlandse Taal Christelijke 
school door H. H. de Jong en Rekenen 
door Bouman en van Zelm, welke het be
s tuur thans wenst t e vervangen door: 
Taalmethode : Ons mooie Nederlands door 
Nauta en de Vries en R ek enmethode : Fun
damenteel Rekenen door Diels en Nauta; 
dat de thans in gebruik zijnde boekjes naar 
zijn m ening niet verouderd en ook nu zeker 
nog bruikbaar zijn ; dat beide boekjes toch 
in didactisch opzicht niet zoveel van de hui
dige opvattingen verschillen, dat noodza
k elijk tot verandering zou m oeten worden 
overgegaan; dat de m ethode Bouman en 
van Zelm nog steeds in h et gehele land op 
talrijke sch olen wordt gebruikt; dat h et 
motief, ontleend aan de nieuwe spelling, 
naar zijn mening evenmin opgaat; dat im
m ers op talloze scholen boekjes in de oude 
spelling worden gebruikt en dat de boekjes 
van H. H. de J ong in 1931/1932 werden 
aangeschaft in de toenmalige nieuwe spel
ling, welke slechts zeer weinig van de 
thans geldende verschilt; dat, wat de ver
schillende drukken betr eft, deze zaak aldus 
staat, dat h et bestuur bij de eerste inrich
ting van de school in 1931/19 32 aanvanke
lijk 50 exemplaren van elk der boekjes 
wenste aan te schaffen, doch dat dit getal, 
in overleg met het bestuur, werd terugge
bracht tot 36; dat, ook al had destijds aan
schaffing van 50 exemplaren plaats gehad, 
de aanvulling late r toch ook in een andere 
druk had moeten plaats vinden; dat h et 
vanzelfsprekend wel enigszins hinderlijk is, 
dat de boekjes niet volkomen gelijk zijn, 
doch dat dit toch niet zoveel m oeilijkheden 
geeft en anderzijds op zoveel sch olen voor
k omt, dat het verantwoord zou zijn op die 
grond nieuwe boekjes aan te schaffen; dat, 
w il h et bestuur deze boekjes vervangen, 
de kosten van aanschaffing naar zijn m e
ning moeten worden bestreden uit de ex
ploitatievergoeding; 

dat, nadat h et schoolbestuur van dit 
raadsbesluit bij Gedeputeerde Staten van 
Zuid-Holland in beroep was gekom en, dit 
college bij besluit van 13 Juli 1948, No. 400, 
m et handhaving van h et bestreden raads
besluit het ingest elde beroep niet-ontvan
kelijk heeft vei,klaard, daarbij ovenvegen
de, dat blijkens de ingewonn en ambtsbe
richten de in de onderhavige aanvraag be
doelde methoden voor rekenen en Neder
la ndse taal hangende de procedure tot ver
krijging van medewerking r eeds zijn aan
geschaft; dat dientengevolge niet m eer kan 
worden voldaan aan de bepalingen van de 
artikelen 77 tot en met 81 der Lager -On
derwijswet 1920, welke krachtens artikel 82 
bij aanschaffing van schoolmeubelen, leer
en hulpmiddelen inbegrepen, overeenkoms
tige toepassing dienen te vinden; dat al
dus de feitelijke grondslag van de oor
spronkelijk krachtens a rtikel 72 der wet 
ingediende aanvraag is vervallen en hun 
College dienaangaande geen beslissing m eer 
vermag te geven; dat de appellant t e dezer 
zake in zijn nadere m emorie van 19 Juni 
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1948 nog aanvoert, dat de taal- en reken
m ethoden, welke tot September 1947 in ge
bruik waren, in m ethodisch en didactisch 
opzicht zo verouderd waren, dat het niet 
verantwoord geweest zou zijn deze met het 
oog op de goede gang van het onderwijs 
langer te gebruiken; dat hun College er
kent, dat zich spoedgevallen kunnen voor
doen, waarin het r esultaat van de pro
cedure tot verkrijging van medewerking 
wegens bijzondere dringende omstandighe
den niet kan worden afgewacht; dat ech
ter, mede gelet op de ingewonnen advie
zen van h et r ijksschooltoezicht, een zodanig 
spoedgeval hier niet aanwezig kan worden 
geacht; 

dat de appellant in beroep aanvoert, dat 
h et bestuur - aangezien de vervanging 
van de verouderde methoden noodzakelijk 
was - de nieuwe m ethoden zo spoedig 
mogelijk wenste in te voeren, hoe ook de 
beslissing omtrent de aanvrage zou uit
vallen; dat het bestuur daarom dan ook 
bij het begin van het schooljaar de nieuwe 
m ethoden h eeft aangeschaft, hoewel de 
m edewerking van de raad nog niet verkre
gen was; dat h et bestuur meent, dat hier 
inderdaad - zo a l niet een spoedgeval -
dan toch een omstandigheid aanwezig was, 
welke het aanschaffen der nieuwe metho
den in h et belang van het onderwijs, voor
dat medewerking verkregen was, recht
vaardigde; dat het bestuur overigens nog 
m oge opmerken, dat Gedeputeerde Staten 
nagelaten hebben h et raadsbesluit, dat niet 
op wettelijke gronden berust, zoals in h et 
daartegen ingediende beroepschrift duide
lijk aangetoond was, te vernietigen; dat 
verder naar de mening van het schoolbe 
stuur de onderhavige aanschaffing niet 
valt onder h et begrip "overschrijding der 
n ormale eisen"; 

0. dat h et schoolbestuur, vóórdat h et 
bij Gedeputeerde Staten in beroep was ge
komen tegen het besluit van de raad der 
gemeente L eiden, waarbij de medewerking 
werd geweigerd, r eeds tot de aanschaffing 
van de leermiddelen is overgegaan; 

dat uit h et door de appellant aangevoerde 
niet gebleken is, dat hier een spoedeisende 
noodzakelijkheid om tot de aanschaffing 
over t e gaan aanwezig zou zijn geweest; 

dat Gedeputeerde Staten derhalve in ver
band met h et bepaalde in de artikelen 77 
en 82 der Lager-Onderwijswet 1920 de ap
pellant t erecht niet-ontvankelijk hebben 
verklaard ; 

dat appellants stelling, dat h et raadsbe
sluit niet op wettelijke g r onden zou zijn ge
nomen, niet als juist aangemerkt kan wor
den, daar uit de overwegingen van h et 
raadsbesluit duidelijk blijkt, dat de raad, 
hoewel de woorden der wet niet bezigend, 
op grond, dat de aanvraag de n ormale 
eisen overschreed, zijn m edewerking h eeft 
geweigerd; 

dat derhalve het beroep ongegrond moet 
worden verklaard; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 

h et beroep ongegrond t e verklaren. 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en Wetenschappen enz. 
(A.B.) 

10 December. KON INKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 88 bis j 0

• 

art. 73) . 
Het feit, dat in de gemeente geen 

enkele bijzondere school van de door 
appellant gewenste richting is geves
tigd, kan niet worden aangemerkt als 
een gewichtige omstandigheid in de zin 
van het vierde lid van art. 73, die de 
Minister zou moeten leiden tot h et ver
lenen der machtiging, bedoeld in art. 
88bis. 

Wij JULIANA, en z.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de Kerkeraad der Gereformeerde Ge
meen t e t e Utrecht, tegen de beschikking van 
de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
W et enschappen van 11 Februari 1948, no. 
30.880, Afdeling L.O., waarbij het verzoek 
van apellant, om ten behoeve van een in 
het centrum van de stad Utrecht t e ope
nen school voor gewoon lager onderwijs de 
machtiging te verlenen, bedoeld in artikel 
88 bis, der Lager-Onderwijswet 1920, is af
gewezen; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, adviezen 
van 19 Mei 1948, No. 487 en 10 November 
19,1s, No. 487/299; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
4 D ecember 1948, No. 50630, afdeling La
ger Onderwijs ; 

0. dat de Minister van Onderwijs, Kuns
ten en Wetenschappen bij zijn beschikking 
van 11 Februari 1948, No. 30.880, Afdeling 
L.O., h et verzoek van de Kerkeraad der 
Gereformeerde Gemeente te Utrecht om 
machtiging, bedoeld in artikel 88bis der 
Lager-Onderwijswet 1920, t en behoeve van 
een in het centrum van de stad Utrecht te 
openen school voor gewoon lager onder
wijs h eeft afgewezen; 

dat de Minister daarbij heeft overwogen, 
dat deze school bij de opening haar leer
lingen hoofdzakelijk zou betrekken van ge
lijksoortige bijzondere scholen t e Utrecht 
en naaste omgeving, voor welke leerlingen 
in die scholen in de voor h en bestemde 
klasse plaatsruimte beschikbaar zou blij
ven: dat deze leerlingen overeenkomstig 
het vierde lid onder b van artikel 73 der 
Lager-Onderwijswet 1920 niet mogen wor
den m edegerekend onder het aantal leer
lingen, bedoeld in h et eerste lid onder a 
van dit wetsartikel, behalve indien aanwe
zig zou zijn één van de gevallen, in de aan
h ef van h et vierde lid genoemd; dat echter 
niet geblek en · is van "aanzienlijke toene
ming of belangrijke verplaatsing van de 
bevolking" in dit deel der gemeente, 
terwijl h et feit, dat in de gemeente Utrecht 
geen enkele bijzondere lagere school van 
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de door de Kerkeraad gewenste richting is 
gev<'stigd, evenmin als een "g ewichtige om
standigheid" in de zin van h et vierde lid 
van artikel 73 der w et kan wo rden aange
m erkt; dat mitsdien h et aantal leerlingen 
niet voldoet aan de eis van h et eerste lid 
onder a en van h et vierde lid van artikel 
73 der wet; 

dat van d e beslissing van de Minister de 
Kerkeraad der Gereform eerde Gem eente t e 
Utrecht in b eroep is gekom en , aanvoer en
de, dat zijn bezwaar zich richt t egen de 
overweging van d e Minister , als zou hier 
niet sprake zijn van een gewichtige om
standigh eid ; da t h et hier toch betreft de 
oprichting en instandhouding va n een bij
zonder e s ch ool voor gewoon lager onder
wijs, uitgaande van een va n de Ger efor
meerde Gem eenten in N ederland, welke in 
haar afzonderlijke k erkformatie, binnen de 
ger eformeerde gezindheid, een van de rich
tingen vertegenwoordig t , d ie zich in h et 
Nederlandse volk op geestelijk gebied open
baren, zoals overwogen is in h et Koninklijk 
besluit van 15 Mei 1933, no. 22 ; dat hij h et 
zijn roeping acht, zorg t e drag·en, dat de 
kinder en van de leden zijner gem eente on
d erwijs over eenkomstig deze richting ont
vangen; dat deze kinder en ov er d e geh ele 
burgerlijke gemeen te Utr echt en de daar
aan g re nzende gem eenten zijn v erspr eid en 
derhalve v erschillende uiteenlopende scho
len bezoek en , die niet zijn van dezelfde 
richting , als die, welke de ger eformeerde 
gem eente va n U trecht volgt en waarin de 
kinder en dier gem eente behor en t e worden 
opgevoed; üat hij dit punt va n zodanig g e
w icht acht, dat hij zich geen a nder e om
standigheid, gewichtiger dan deze, denken 
kan; dat zonder de v er eiste machtiging 
ni et tot schoolstichting zal kunnen worden 
ove rgegaan; weshalve hij v erzoekt m et ver
nietig ing van h et besluit van de Minister , 
waartegen ber oep , t e bepa len, dat de mach
tig ing , als bedoeld in artikel 88 bis der La
ger-Onderwijswet 1920, wordt verleend ; 

0 . dat blijkens de s tukken de sch ool, w el
k e de appellant wens t t e s tichten, haar 
leerlingen h oofdzak elijk zou betrekken va n 
gelijksoortige bijzonder e scholen t e Utrecht 
en naast e omgeving, voor welke leerlingen 
op die schole n in de voor h en bestemde 
klasse plaatsruimte beschikbaar zou blij
v en ; 
de bij artikel 73, vierde lid, onder b der 

dat deze leerlingen ingevolge h et bepaal
Lager-Onderwijswet 1920 bij de beoordeling 
van de t en behoeve van d e voorgenom en 
stichting der s ch ool overgelegde ve rklaring 
niet m ogen worden m eeget eld , t en zij aan
zienlijke toeneming of bela ng r ijk e ver
plaatsting va n de bevolking in enig deel 
der gem eente of a nder e gewichtige om
standigh eden tot schoolstichting aanleiding 
geven; 

da t het eer stgenoemde geva l zich hier 
niet voordoet, t erwijl h et feit, da t in de 
gem eente Utrecht geen enkele bijzonder e 
lagere s chool va n de door de appella nt ge
wenste richting is g evestigd, ev enmin a ls 

een g ewichtige omstandigheid in de zin 
van h et vierde lid va n artikel 73 der La
ger-Onderwijswet 1920 kan worden aan
g emerkt; 

dat weliswaar de algem en e strekking der 
Lager-Onder wijswet 1920, waarin is vast
g elegd het r echt van ouders om op kosten 
der Overheid voor hun kinder en onderwijs 
van een bepaalde richting t e verlangen, 
mits zij zich verenigen tot h et oprichten 
van een bepaa lde school m et een door de 
w et vastgelegd minimum aantal leerlingen, 
er t oe zal kunnen leiden, de zienswijze van 
de appella nt t en deze t e aanvaarden, doch 
dat h et bij de wet van 22 Mei 1937 (Staats
blad No. 322 ) ingevoegde v ierde lid van ar
tikel 73 h et niet m ogelijk maakt, in deze 
zin t e beslissen ; 

dat de Minis t er dan ook terecht de g e-
vraagde machtig ing niet h eeft v erleend; 

Gezien de Lager-Onderwijswet 1920; 
H ebben goedgevonden en verstaan : 
h et beroep ongegr ond t e v erklaren. 
Onze Ministe r va n Onderwijs, Kunsten 

en W et enschappen is belast e nz. 
(A.B.) 

10 D ecember . ARREST van den H og en 
Raad. (Huurbesch ermingsbesluit 1941 
a rtt. 2 en 4). 

Adv.-Gen. Hooykaas: D e R echtb., be 
slissend dat een beroep op h et Huur
besch ermingsbesluit niet openstond, 
h eeft daarbij een uitlegging gegeven 
van h et begrip huur, voorkomend in 
de artt. 1-3, zoda t haar beslissing daar
op is gegrond en het cassatieberoep in
gevolge art . 4 niet -ontvankelijk is (an
d ers implicite de H. R.) . 

H. R.: D e R echtb. h eeft feitelijk 
vastgesteld, dat tussen partijen is ge
sloten een voor s plitsing onvatbare 
overeenkomst, waarbij de beschikking 
over h et pan d t egen verg oeding een 
accessoi r was van h et verva ng ingscon
tract. 

N u daarom de beschikking over het 
pand in haar duur a fha nkelijk was van 
de gelding van de vervang ingsover een
komst, was h et ei ndigen van de be 
schikk ing over het pa nd niet onder
worpen aan d e wette lijke b e palingen 
omtrent huur, daa ronder begr epen die 
va n h et Huurbesch ermingsbesluit. * 

Adv.-Gen. bovendi en: H et Besluit is 
op gemengde contract en enkel toepas
selijk, indien de huu rover eenkomst in 
h et con t ract over weegt. 

VERZOEKSCHRIFT. 

Geeft eerbiedig t e k ennen: 
A. M. H. Voorhorst, caféhouder, wonende 

t e Epe, (a dvocaat Mr A. E. J . Nysingh) ; 
da t hij s edert omstreek s April 1934 in huur 

h eeft va n C. R . va n de Put, het ca fé .,De 
Ouwe Pot", m et ver g unning en woonhuis, 
staande en gelegen te E pe a a n de Brink-



421 10 DECEMBER 1948 

laan no. 215, zulks tegen een huurprijs van 
f 7.50 per week; 

dat C. R. van de Put voornoemd aan :re
q uestrant bij exploit van 30 Juni 1948 de 
huur en het vervangerschap ingevolge de 
Drankwet van het door hem in huur en ge
bruik bezeten café "De Ouwe Pot" heeft 
opgezegd; 

dat verzoeker zich op 8 Juli 1948 heeft 
gewend tot den Kantonrechter te Apel
doorn, met verzoek te verklaren, dat van 
verzoeker de ontruiming niet kon worden 
gevorderd ingevolge art. 2 van het Huur
beschermingsbesluit; 

dat de Kantonrechter te Apeldoorn bij 
beschikking van 26 Juli 1948 requestrant 
niet-ontvankelijk heeft vr-:rklaard in zijn 
verzoek; 

dat requestrant tijdig van deze beschik
king in appèl is gekomen bij de Arr.-Recht
bank te Zutphen; 

dat genoemde Rechtbank bij beschikking 
van 10 September 1948 de beschikking van 
den Kantonrechter heeft bekrachtigd; 

dat requestrant van deze beschikking, 
wa;-,.,rvan een expeditie aan Uwe Raad wordt 
overgelegd, bij deze beroep in cassatie in
stelt onder aanvoering van het navolgende 
middel van cassatie: 

S. of v. t. van de artt. 1, 2, 3, 6 van het 
Huurbeschermingsbesluit 1941 (81/1911; 
Stbl. 1941 No. S. 205), zoals dit is gewijzigd 
ingevolge art. 18 van het Besluit van 17 
September 1944 (Stbl. E 93); 1584, 1586, 
1587, 1596, 1607, 1608, 1637p B. W.; 26 en 27 
Drankwet (Stbl. 1931 476) en 48 Rv., 

doordien de Rechtbank, na te hebben 
vastgesteld, dat tussen partijen een huur
overeenkomst ten aanzien van het perceel 
Brinklaan C 215 te Epe is afgesloten, de 
niet-ontvankelijkverklaring van verzoeker 
heeft bekrachtigd, 

zulks ten onrechte, aangezien het Huur
beschermingsbesluit zonder uitzondering 
geldt voor iedere overeenkomst, waarbij, 
zoals in casu, het gebruik en genot van on
roerend goed ter beschikking wordt gesteld 
tegen betaling van een som gelds en hier
aan niet afdoet, dat de huurovereenkomst, 
zoals de Rechtbank vaststelt, een sequeel 
zou zijn van het tussen partijen gesloten 
desgenaamd vervangerscontract ingevolge 
de Drankwet, terwijl de omstandigheid, dat 
de huur en verhuur een uitvloeisel zou zijn 
van een, tussen partijen bestaand hebbende 
arbeidsovereenkomst, hierop niet vermag 
af te dingen. 

Toelichting: 
1. •.russen partijen is in of omstreeks 

April 1934 een huurovereenkomst tot stand 
gekomen betreffende het perceel Brinklaan 
C 215 te Epe. Daarnaast weTd door partijen 
een zogenaamde vervangersovereenkomst 
(art. 26 Drankwet) aangegaan voor de tijd, 
dat de huur zou voortduren. Dit blijkt uit de 
feitelijke vermelding in de bestreden be
schikking: partijen komen overeen, dat 
Voorho1·st voor en namens van de Put het 
vergunningsrecht zal uitoefenen in het liti
gieuse perceel, zolang Voorhorst huurder 

van genoemd perceel zal zijn. Hbruit blijkt, 
dat de vervangersovereenkomst afhanke
lijk is van de huurovereenkomst. Teven1? 
staat hierdoor vast, dat er tussen partijen 
een huurovereenkomst tot stand is gekomen 
met betrekking tot perceel Brinklaan C 215. 
Blijkens de bij het appèl-request overgeleg
de kwitanties bedroeg de huur f 7,50 per 
week. 

De eerste grief van requestrant is, dat ,te 
Rechtbank, de beschikking van den Kanton
rechter bekrachtigende, heeft voorbijgezien, 
dat het Huur·beschermingsbesluit algeme!1e 
werking heeft. Genoemd Besluit spreekt 
immers van de huur en verhuur van on
roerend g·oed zonder enige uitzondering. 
Wellicht kan uit doel en strekking van het 
Besluit worden afgeleid, dat het a lleen be
trekking heeft op onroerend goed, dat tot 
huisvesting moet dienen, zodat b.v. onbe
bouwd terrein, voor zover dit niet valt onder 
de werking van de Pachtwet c.q. het Pacht
besluit, misschien niet onder werking van 
het Besluit zou vallen. In casu gaat het om 
een woonhuis, ten aanzien waarvan is over
eengekomen, dat requestrant het gebruik 
en genot zal hebben tegen een wekelijkse 
vergoeding in geld. Op deze overeenkomst 
is zonder twijfel het Huurbeschermingsbec 
sluit toepasselijk. Terecht deed requestrant 
een beroep op de bescherming van dit Be
sluit, doch ten onrechte werd hij in dit be
roep niet ontvangen. 

2. Onder 1 is reeds opgemerkt, dat blij
kens vaststelling in de bestreden beschik
king de duur van het vervangerscontract 
ingevolge de Drankwet afhankelijk is ge
steld van de duur van de huurovereen
komst t.a.v. het onroerend goed. Ten on
rechte overweegt de Rechtbank in de aange• 
vallen beschikking, dat de huur van het 
perceel moet worden aangemerkt a ls een 
sequeel van het vervangerscontract. Deze 
overweging is in verband met het voor
gaande onbegrijpelijk. Partijen hebben het 
vervangerschap afhankelijk gesteld van de 
huur. Terecht, slechts zolang Voorhorst 
huurder is, kan hij voor van de Put het v~r
g unniflgsrecht ingevolge de Drankwet in het 
perceel Brinklaan C 215 uitoefenen; daartoe 
moet hij de beschikking over het perceel 
hebben. Dat het vervangerscontract afhan
kelijk is van de huurovereenkomst onttrelü 
de laatste overeenkomst niet aan de werking 
van het Huurbeschermingsbesluit. Van de 
Put heeft met zoveel woorden de huur en 
het vervangerschap opgezegd. Hij had ech
ter kunnen volstaan met opzegging van de 
huur, omdat einde van de huur einde van 
de vervanging medebracht. In ieder geval 
vermocht de vervangersovereenkomst geen 
verandering te brengen in het feit, dat er 
tussen partijen bestond een overeenkomst, 
waarbij van de Put aan Voorhorst tegen be,.. 
taling van een geldsom onroerend goed in 
gebruik gaf, welke overeenkomst naar let. 
ter en inhoud valt onder de werking van 
het Huurbeschermingsbesluit. 

3. Tenslotte heéft de Rechtbank overwcts 
gen, dat de huurovereenkomst tussen par-
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tijen g·een zelfstandig bestaan had, doch een 
uitvloeisel was van de tussen partijen be
staand hebbende arbeidsovereenkomst. On 
der 1 en 2 is reeds betoogd, dat de vervan
gingsovereenkomst (arbeidsovereenkomst) 
door partijen afhankelijk was gesteld van de 
tussen hen bestaande huurovereenkomst . 
Consequentie hiervan is, dat, wil m en het 
vervangingscontract a ls arbeidscontract 
zien, dit arbeidscontract afhankelijlc is van 
de huurovereenkomst. Doch ook indien de 
overweging van de R echtbank op dit punt 
juist zou zijn, blijft er naast het vervan
gingscontract c.q. afhankelijk daarvan c,en 
huurovereenkomst, t en aanzien van onroe
rend goed, waarop de bepalingen van h et 
Huurbeschermingsbesluit toepasselijk zijn. 
In casu zou gesproken kunnen worden van 
een gemengde overeenkomst, die n.L zowel 
e igenschappen van een arbeidsovereen
komst als van een huurcontract heeft. Op 
dat gedeelte van de overeenkomst, dat de 
verhuur van onroerend goed behandelt, is 
h et genoemde Besluit s tellig van toepassing. 
Er is in casu niet sprake van "krachtens 
dienstbetrekking bewoond onroerend goed", 
doch van bewoning van onroerend goed in 
verband met een andere tussen partijen be
staande verhouding (vervangingscontract). 
Wil de verhuurder in een dergelijke situatie 
de huur doen eindigen, dan heeft de huurder 
het recht zich op bescherming van het Be
sluit te beroepen, zodat ontruiming a lleen 
gevorderd kan worden in de gevallen, ge
n oemd in art. 2 van het Besluit, waarbij 
voor de beoordeling van de vraag, of één van 
de in dat artikel genoemde gevallen zich 
voordoet, uiteraard rekening kan woràen 
gehouden m et de naast de huurovereen
komst tussen partijen bestaande verdere 
contractuele verhouding. R equestra nt moge 
in dit verband verwijzen naar h etgeen over 
dit punt wordt opgemerkt door Prof. Mr J. 
Valkhoff in Themis 45/46 Afl. 3, meer in het 
bijzonder blz. 353 e.v. en door Mr J . R. H. 
va n Schaik Jr in W . P. N. R. 3811. 

Met eerbiedig verzoek op grond van het 
aangevoerde middel de bestreden beschik
king te vernietigen, met zodanige v·erdere 
beschikking a ls Uw R aad zal vermenen te 
behoren. 

Conclusie Adv.-Gen. Hooykaas: 

0. dat verweerder aanvoert, dat het be
roep niet-ontvankelijk is, daar h et hier be
treft een r echterlijke beslissing, gegr ond op 
de artt. 1 tot en met 3 van het Huurbescher
mingsbesluit 1941, als bedoeld in art. 4 van 
dat besluit; 

0 . dat dit verweer gegrond schijnt, daar 
de Rechtbank in haar bestreden beschik
king overwoog, dat de beschikking door 
Voorhorst over het perceel voortvloeide uit 
de tussen partije n bestaan hebbende ar
beidsovereenkomst en niet uit een zelfstan
dige huurovereenkomst en dat aan Voor
horst "mitsdien" een beroep op het Huur
beschermingsbesluit niet openstond, welke 
overwegingen een interpretatie inhouden 

van het begrip huur, voorkomend in de 
artt. 1 tot en met 3 van het Huurbescher
mingsbesluit, zodat de beslissing op die nr
tikelen gegrond is (voor zover hier van be
lang in gelijke zin D. J. V. onder Uw arrest 

··van 12'Dec. 1947, N. J . 1948 no. 199); 
0 . dat in dit verband nog aandacht ver

dient, dat h et gewenst is, dat art. 4 van het 
Huurbeschermingsbesluit niet te spoedig 
nièt van toepassing worde geacht, aangezien 
anders het doel, dat de wetgever bij de t ot
s tandbrenging van het besluit en in het bij
zonder van art. 4 voor ogen stond, t.w. par
tijen in huurbeschermingszaken op korte 
termijn een rechterlijke uitspraak in hoog
ste instantie te verzekeren, in tal van ge
vG.llen zou worden gemist; 

0. dat voor h et geval het beroep in cas
sape ontvankelijk zou zijn, dit beroep zou 
m9eten worden verworpen; 

dat toch door de R echtbank, gelijk reed;; 
boven is vermeld, feitelijk is vastgesteld, dat 
de beschikking voor requestrant over het 
perceel voortvloeide uit de tussen partijen 
bestaan hebbende arbeidsovereenkomst en 
niet uit een zelfstandige huurovereenkomst; 

dat dus voor requestrant te dezen op zijn 
best aanwezig was een gemengd contract; 

9-at een redelijlce interpretatie van het 
Huurbeschermingsbesluit m edebrengt, dat 
dit besluit op gemengde contracten enkel 
toepassing vindt , indien de huurovereen
komst in het contract overweegt; 

dat zulks bij de totstandkoming van het 
besluit ook de bedoeling was van de w et
gever, aan welke bedoeling uitdrukking 
werd gegeven in een persconferentie, op 26 
April 1941 gehouden naar aanleiding van de 
afkondiging van h et besluit; 

~at de huurovereenkomst echter, naar 
door de Rechtbank feite lijk is vastgesteld, 
niet overweegt; 

Concludeert tot niet-ontvankelijkverkla
ring. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. t en aanzien van het voorgestelde mid

del van cassatie, 
dat de rechtbank feitelijk en in cassatie 

onaantastbaar h eeft vastgesteld, dat bij de 
verbondenheid van de vergunning aan h et 
pand tussen partijen is gesloten een voor 
splitsing onvatbare overeenkomst, waarbij 
de beschikking over het pand tegen vergoe
ding een accessoir was va n h et vervan
gingscontract; 

dat, nu daarom de beschikking over het 
pand in haar duur afhankelijk was van <ie 
gelding van de vervangingsovereenkomst, 
het eindigen van de beschikking over h et 
pand niet onderworpen was aan de wette
lijke bepa lingen omtrent huur, daaronder 
begrepen die van h et Huurbeschermings
besluit; 

dat het middel dus niet tot cassatie kan 
leic;J.en. 

-Verwerpt h et beroep. 
(N. J.) 
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11 Decernber. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Patiënt was op 29 Juli 1946 door een 
kerkelijke instelling t e M., waar hij 
woonachtig was, uitbesteed in een rust
huis te H., en er is niet gebleken van 
omstandigheden, waaruit is af te lei
d en, dat hij h et voornemen heeft gehad 
te H. zijn hoofdverblijf te vestigen. 
Derhalve was de band m et de gemeente 
M. niet verbroken, toen 4 Febr. 1948 de 
rechterlijke machtiging werd verleend, 
en wordt l\I. aangewezen als woon
plaats voor de toepassing· van art. 39. 

"Wij JULIANA, enz.; 
Beslissende het geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige L. 
Kramer; 

De Raad van State, Afd. voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
24 November 1948, No. 1331/I ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 3 D ecember 1948, 
No. 10236-W, Afd. Maatschappelijke Zorg I 
(Bureau Algemene en Juridische Zaken) ; 

0. dat L. Kramer, gebor en 11 Septem
ber 1867, op 29 Juli 1946 door tussenkomst 
van de Diaconie der Gereform eerde K erk 
te Meppel werd opgenomen in het Rust
huis van de N ederduits H ervormde ge
meente te Hasselt; dat hij op 28 Januari 
1948 werd opgenomen in de aangewezen 
afdeling van "Dennenoord" te Zuidlaren; 
dat de machtiging tot opneming op 4 Fe
bruari daaraanvolgende werd verleend; 

dat burgem eester en wethouder s van 
Hasselt aanvoeren, dat L. Kramer bij zijn 
komst in de gemeente Hasselt niet in staat 
mocht worden geacht tot h et vestigen van 
een hoofdverblijf; 

dat burgemeester en wethouders van 
Meppel aanvoeren, dat de plaatsing van 
L. Kramer in het Rusthuis t e Hasselt ge
h eel buiten hun college of enige andere 
gemeentelijke instantie te Meppel om heeft 
plaats gevonden; dat door hen wordt be
twijfeld, of L. Kramer bij zijn komst in 
Hasselt niet in staat was tot h et vestigen 
van een hoofdverblijf; dat de plaatsing in 
h et rusthuis niet is geschied wegens gees
t esafwijkingen of minderwaardigh eid, doch 
omdat L. Kramer een slechte verzorging 
ondervond; 

0. dat uit de stukken blijkt, dat L. Kra
mer door de Diaconie der Ger eformeerde 
Kerk te Meppel op 29 Juli 1946 is uitbe
steed in het Rusthuis van de Nederduits 
Hervormde gemeente te Hasselt, en dat 
hij op dat tijdstip woonplaats had t e Mep
pel, t erwijl niet is gebleken van omstandig
heden , waaruit is af te leiden, dat hij h et 
voornemen h eeft gehad t e Hasselt zijn 
hoofdverblijf t e vestigen; 

dat derhalve m oet wordn geoordeeld, dat 
de band m et de gemeente Meppel niet is 
verbroken; 

dat L. Kramer derhalve, toen de rechter
lijke machtiging om hem in een krank-

zinnigengesticht te plaatsen w erd aange
vraagd, nog woonplaats had te Meppel; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
als woonplaats van de armlastige krank

zinnige L. Kramer voor de toepassing van 
art. 39 der Armenwet aan t e wijzen de ge
meente Meppel. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 

14 Decernber. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 39). 

Patiënt heeft in Dec. 1942 t engevolge 
van gedwongen evacuatie de gemeente 
G. verlaten en zich met zijn echtgenote 
bij zijn zoon in de gem eente E. geves
tigd. Dientengevolge is de band, die 
hem aan de gemeente G. bond, ver
broken. Hij h eeft in Dec. 1942 zijn 
hoofdverblijf in E. geves tigd en had dit 
daar nog ten tijde, dat de rechterlijke 
machtiging op 29 Sept. 1947 werd ver
leend. Derha lve wordt de gem eente E. 
aang ewezen als woonplaats voor de toe
passing van art. 39. 

"Wij JULIANA, en z.; 
B eslissende h et geschil over de woon

plaats van de armlastige krankzinnige H. 
Mons; 

D e Raad van State, Afd. voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 October 1948, No. 1116/I; 

Op de voordracht van 'Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 8 December 1948, 
No. 9038, afdeling Maatschappelijke Zorg I 
(bureau Algemene en Juridische Zaken): 

0. dat Heimen Mons, geboren 29 Maart 
1883, te Harderwijk, in December 1942 uit 
den Haag evacu eren moest en zich toen 
met zijn echtgenote bij zijn zoon in Eind
hoven vestigde, alwaar hij op 1 October 
1947 krachtens r echterlijke machtig ing van 
29 September 1947 in de Rijks Psychia
trische Inrichting opgenomen werd; 

dat burgemeester en wethouders van 
Eindhoven schrijven, dat H. Mons in De
cember 1942 in den Haag aanzegging kreeg 
om te evacu eren; dat hij toen , niet wetende 
waarheen, zich m et zijn vrouw gevestigd 
heeft bij zijn zoon in E indhoven; dat H. 
Mons dus als evacué in de gemeente Eind
hoven is binnengekomen, h etgeen nader 
blijkt uit ·het feit, dat de echtgenote van 
H. Mons t ot op de huidige dag evacuatie
steun ontvangt; dat H. Mons gaarn e naar 
zijn geboorteplaats. Harderwijk zou terug
keren, en daarom r eeds na veel m oeite een 
vestigingsv ergunning van die gemeente 
beeft weten te verkrijgen; dat bij zich 
echter eerst in Harde rwijk kon vestigen, 
als bij zelf een woning zou h ebben gevon
den, iets wat h em tot h eden niet gelukt 
was, ondanks herhaald logeren in Harder
wijk bij a ldaar wonende broeders en zus
ters; dat H. Mons na de oorlog direct po
gingen h eeft gedaan om naar den Haag 
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terug te keren, doch dat hij hiervoor geen 
toestemming kon krijgen; dat het ge
meentebestuur t enslotte verwijst naa:- een 
circulaire van de toenmalige Secretaris
Generaal van h et D epartement van Bin
nenlandse Zaken van 1 September 1942 aan 
de Burgem eesters, waarin letterlijk staat: 
"de kosten, uit transport en v erpleging 
voortvloeiende, blijven, overeenkomstig art. 
39 der Armenwet, t en last e van de gem een
t e, waar de geevacu eerde op de dag van de 
evacuatie woonplaats had"; dat H. Mons 
derhalve in de zin van art. 39 der Armen
wet geen woonplaats had in ·de gem eente 
Eindhoven en nimmer h et voornemen heeft 
gehad zijn hoofdverblijf, ook n iet tijdelijk, 
in Eindhoven te vestigen; 

0. dat uit de stukken is gebleken, dat 
H. Mons in de tweede h elft van D ecember 
1942 t engevolge van gedwongen evacuatie 
de gemeente 's-Gravenhage h eeft verlaten 
en zich m et zijn echtgenote bij zijn zoon 
in de gemeente Eindhoven h eeft gevestigd; 

dat dientengevolge de band, die h em aan 
de gemeente 's-Gravenhage bond, w erd 
verbrok en; 

dat uit de omstandigheden blijkt, dat hij 
in December 1942 zijn hoofdverblijf h eeft 
gevestigd in de gem eente Eindhoven en 
blijkens de overgelegde stukken dit nog 
aldaar had ten tijde, dat de r echterlijke 
machtiging, als bedoeld in h et eerst e lid 
van art. 39 der Armenwet, werd aange
vraagd; 

Gezien de Armenwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
de g emeente Eindhoven aan te wijzen als 

de woonplaats van de armlastige krank-
zinnige H. Mons voor de toepass ing van 
art. 39 der Armenwet. 

On ze Minister van Binnenlandse Zak en 
is belast enz. 

(A.B.) 

14 December. UITSPRAAK van de Cen
tra le Raad van Beroep. (Ambtenaren
wet 1929 art. 58, le lid) . 

Eervol ontslag van een ambtenaar 
wegens verandering in de inrichting 
van h et dienstvak, waarbij hij w erk
zaam was is i.c. niet in strijd met enig 
toepasselijk algemeen verbindend voo r
schrift. 

Geen détournement de pouvoir, ook 
al h eeft de gemente zich schuldig ge
maakt aan laa kbare nalatig heid en 
h eeft zij mogelijk een vooroordeel t egen 
de betrokkene, om.dat niet aanvaard 
wordt, dat bij de gem eente een onoir
baar motief h eeft voorgezeten. De r eor
ganisatie was ook niet opgezet om de 
gelegenheid t e scheppen de ambtenaar 
u it de gemeentedienst te verwijder en. 

P., wonende te W., eiser in hoger ber oep, 
tegen: 

het College van Burgemeester en W ethou
ders van W., gedaagde in hoger beroep. 

De Centrale Raad van Beroep, enz.; 
In rechte: 
0 . dat voor de Raad op grond van de 

gedingstukken vaststaat: 
dat eiser - die tevoren was assistent

boekhouder der gemeentebedrijven t e W., 
in 1942 is geworden assistent-hoofdboek
houde r en in 1944 is benoemd tot boekhou
der le klasse dier bedrijven - bij besluit 
van gedaagde van 28 Mei 1947 (zoals dit 
door de ~linister van Binnenlandse Zaken, 
met de door deze daarin gewenste wijziging, 
op 29 Juli 1947 is goedgek eurd) met ingang 
van laatstgenoemde datum moet worden 
geacht te zijn teruggesteld in de rang van 
assistent-boekhouder dier bedrijven; 

dat eiser voor de bevrijding in die ver 
schillende rangen de werkzaamheden van 
chef van de afdeling verbru iksadministratie 
der gemeentebedrijven h eeft verricht; 

dat hij na de bevrijding zes maanden ge
vangen is gehouden, ingaande 1 November 
1945 door het Militair Gezag in zijn functie 
is geschorst en bij besluit van de Commis
saris d er K oningin in de provincie Zu id
Holland, dd. 11 Januari 1947, op grond van 
het Zuive ringsbesluit 1945 schriftelijk is 
berispt; 

dat eiser na 11 Januari 1947 door gedaag
de tot de ui toefening va n zijn betrekking 
niet meer is toegelaten; 

dat zijn werkzaamheden sinds de bevrij
ding zijn waargenomen door een ambtenaar 
van de afdeling aanslu itingen der gemeen
t ebedrijven , die in verband h iermede tijde
lijk werd overgeplaatst naar de afdeling 
verbruiksadministratie ; 

dat, blijkens d e door de r aad der ge
m eente W . in zijn vergadering van 26 F e
bruari 1947 vastgestelde verordening op het 
beheer van de bedrijven dier gemeente -
op 2 Ju ni 1947 door Gedepu t eerde Staten 
van Zuid-Holland goedgekeurd -, door h et 
ins t ellen m et ingang van 1 Januari 1947 
van een centrale boekhouding de admin i
s tra tie bij de gemeentebedrijven is gecen
tra liseerd, h etwelk mede tot gevolg h eeft 
gehad, dat in Februari 1948 een vol-automa
tische boekhoudmachine in bedrijf is ge
steld; 

dat in verband m et deze centralisatie de 
afdeling verbruiksadministratie kon worden 
en is opgeheven; 

0. dat artikel 68. lid 1 e n lid 2, aanhef 
en sub d, van het Ambtenarenreglement 
der gemeente W. de m ogelijkheid schept, 
dat het gezag, dat de ambtenaar heeft aan
gesteld - welk gezag te dezen is gedaagde 
- h em eervol ontslag verleent wegens de 
opheffing der betrekking of w gens ver
andering in de inrichting van het dienst
vak, waarbij de ambtenaar werkzaam is, 
m et welk laatste, naar 's Raads oordeel, 
k ennelijk wordt bedoeld een zodanige ver
andering, dat tengevolge daarvan de diens
t en van de ambtenaar gemist k u nnen wor
den; 

0. nu dat de Raad, op grond van hetgeen 
t er zak e h iervoren als vaststaande is aan
genomen, van oordeel is n iet a lleen , dat een 
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verandering in de inrichting van h et 
dienstvak, waarbij eiser laatstelijk werk
zaam was geweest, heeft plaats gehad -
welke verandering in het beroepschrift ook 
niet meer wordt ontkend - doch ook, dat 
tengevolge van die verandering, zeker in 
de Joop van F ebruari 1948, eisers diensten 
als chef van de opgeheven afdeling ver
bruiksadministratie gemist konden worden , 
evenals er toen ook voor de ambtenaar , die 
eiser tijdelijk had vervangen, in die functie 
geen p laats meer was, in verband waar
mede deze ,naar een andere afdeling der 
gemeentebedrijven is overgeplaatst; 

0. dat h et bestreden ontslagbesluit dus 
niet gezegd kan worden t e strijden met, 
immers is genomen overeenl{omstig voor
meld artikel 68, doende hieraan niet af, of 
eiser door gedaagde mogelijk in een andere 
werkkring had kunnen worden te werk ge
steld, vermits artikel 68, noch enig ander 
toepasselijk algemeen verbindend voor
schrift aan g edaagde de verplichting daar
toe oplegt; 

0. dat de Raad ook overigens niet is ge
bleken van h et bestaan van zodanig voor
schrift, waarmede h et aang·evallen besluit, 
bij hetwelk terecht h et wachtgeld, als daar
in omschreven, is toegek end, zoude strij
den; 

0. dat in h et beroepschrift in h et bijzon
der als grief is aangevoerd, en door eisers 
gemachtigde ter terechtzitting nadrukkelijk 
is gehandhaafd, dat het Ambtenarenger echt 
ten onrechte heeft beslist, dat niet geble
k en is, dat h et college van Burgemeester 
en W ethouders van W. bij h et nemen van 
het bestreden besluit van zijn bevoegdheid 
kennelijk een ander gebruik h eeft gemaakt 
dan tot de doeleinden, waarvoor die be
voegdheid is gegeven, daar h et Ambtena
renger echt uitsluitend constateert, dat h et 
Ambtenarenreglement eisers ontslag moge
lijk maakte en dat dus eerstgenoemd col
lege een oirbaar motief had tot ontslag, 
doch dat is komen vast te staan, dat ge
daagde tegenover eiser een vooroordeel 
heeft, h etgeen blijkt uit de overwegingen 
van h et Ambtenarengerecht, dat h et ge
drag van gedaagde tegenover eiser na de 
opheffing van diens schorsing op 11 Jan. 
1947 onoirbaar was en dat gedaagde . om 
redenen, blijkbaar verband houdende m et 
eisers zuivering, zeer begerig was eiser uit 
de gemeentedienst te zien verdwijnen; 

0. t e dezen aanzien dat h et Ambtenaren
gerecht t er echt en op goede gronden heeft 
gelaakt de handelwijze van gedaag de, toen
maals verweerder, hierin bestaande dat de
ze, nadat eisers schorsing, hiervoren be
doeld, door de maatregel van de Commis
saris der Koningin op 11 Jan. 1947 was op
geheven, eiser niet weder tot de uitoefe
ning van zijn dienst h eeft toegelaten; 

?· dat echter noch deze laakbare nala tig 
heid, noch ook een mogelijk bij gedaagde 
t en opzichte van eiser bestaand vooroordeel 
t~~ de gevolgtrekking behoeft t e le iden, dat 
b 1J h et n em en van het onderhavige besluit 
bij gedaagde een onoirbaar motief voor het 

ontslag h eeft voorgezeten, en de Raad h et 
bestaan van zodanig onoirbaar motief niet 
aanneemt, vermits het ontslag, met genot 
van wachtgeld, mogelijk is geworden door 
de door de gemeenteraad van W. tot stand 
gebrachte reorganisatie, welke zeker niet 
was opgezet met het doel, om hiermede 
voor gedaagde de mogelijkheid te scheppen 
eiser uit de gemeentedienst t e doen ver
dwijnen; 

0. dat derhalve, bij gebreke van gronden, 
als genoemd in artikel 58, lid 1, der Amb
t enarenwet 1929, h et aangevallen besluit 
voor nietig-verklaring niet in aanmerking 
komt en de beroepen uitspraak, waarbij h et 
ingestl)lde beroep t er echt ongegrond is ver
klaard, moet worden bevestigd; 

R echtdoende : 
B evestigt de uitspraak, waarvan beroep. 

(A.B.) 

15 D ecem ber. KONINKLIJK BESLUJT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 13). 

Daar de bijzondere school, ,vaarop 
h et gewenste onderwijs wordt gegeven , 
is gelegen op meer dan 4 K .M. van de 
woning en binnen die afstand geen 
a ndere bijzondere sch ool aanwezig is, 
bestaat r echt op een tegemoetkoming 
in de vervoerkosten. Hieraan doet niet 
af, dat op de gewem te bijzondere 
school n eutraal onderwi'1s wo rdt gege
ven. Evenmin is hierop van invloed de 
omstandigheid, dat bim,en een afstand 
van 4 K.M. van de wc,ning der kinde
ren een openbare sc1'.ool aanwezig is, 
waarop zij h etzelfdie onderwijs zouden 
kunnen genieten. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op hr,t beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente Wieringerwaard 
t egen het besluit van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Holland van 21 Juli 1948, Afde
ling 4, No. 1 , waarbij met vernietiging van 
h et besluit van de appellant van 18 De
stra te Wierin=erwaard, te rekenen met 
cember 1947 is bepaald, dat aan H. T erp
stra te Wieringerwaard, te rekenen met 
ingang van 17 October 1947, alsnog een te
gemoetkoming wordt verleend in de ver
voerkosten van zijn minderjarige kinderen 
Johannes. Pier, Pieter en R egnerus naar 
de bijzondere n eutrale Wieringermeer 
school te Wieringermeer, zulks t en bedrage 
van 100 % de r vervoerkosten of f 6 per 
kind p er maand, m et dien verstande dat de 
vergoeding voor de minderjarige Johan.nes 
op 24 Januari 1948 komt te vervallen; 

D e Raad van State, Afdeling· voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord , advies 
van 17 November 1948, No. 1329/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
8 December 1948, no. 51.212, afdeling Lager 
Onderwijs; 

0. dat de raad der gemeente Wieringer
waard !::ij besluit van 18 D ecember 1.947 
h et verzoek van H. Terpstra t e Wieringer-
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waard om h em een t egemoetk oming te ver
lenen in de vervoerkosten van zijn minder
jarige kinde ren Johannes, P ier , Pieter en 
R egn erus naar de bijzondere 0n eutrale Wie
ring-ermeerschool t e Slootdorp, gem eente 
Wiëringermeer, h eeft afgewezen, op grond 
van de overwegingen, da t genoemde kinde
ren leerlingen zijn van de bijzondere lagere 
school te Slootdorp, gemeent e Wieringer
m eer ; dat de dagelijks af t e leggen afstand 
ongeveer 18 km bedraagt; dat de school t e 
Slootdorp, hoewel een bijzondere, geen 
katholieke school is; dat de adressant t e 
k ennen geeft, dat bij zijn kinderen te 
Slootdo rp op de school h eeft, daar aldaar 
tussentijds catechisatie wordt gegeven; dat 
deze gelegenh eid t e Wieringerwaard ook 
bestaat, daar een van de leerkrachten vol
ledig bevoegd is om katholiek godsdienst
onderwijs t.e geven ; dat h et gemeentebe
stuur a lleen dan verplicht is een tege
m oetkoming in de r eisk osten te verlenen, 
wanneer de beweegreden van de ouders is 
de kinderen onderwijs van een bepaalde 
richti11g t e doen genieten; dat deze be
weegreden in dit geval niet bestaat; dat 
onder bijzonder onderwijs van een bepaalde 
richting m oet worden verstaan bijzonder 
o nderwijs, dat uitgaat van een van de 
richtingen , welke zich in h et ederlandse 
volle op geestelijk t e rrein openbaren; 

dat, nadat H. T erpstra van dit raadsbe
s luit bij Ged. Staten van Noordholland in 
beroep was gekom en, dit college bij be
sluit van 21 Juli 1948, Afdeling 4, N o. 1, 
m e t vernietig ing van h et bestr eden raads
besluit h eeft bepaald, dat aan de appel
lant ten laste der gemeente Wieringer
waard t e r ek enen m et ingang van 17 Oc
t ober 1947 , a lsnog een tegemoetkoming 
w ordt verleend in de vervoerkosten van 
zijn minderjarige kinderen Johannes, P ier, 
Pieter en R egnerus naar de bijzondere neu
trale Wieringermeerschool te Wieringer
m eer , zulks t en bedrage van 100 % der 
vervoe rkosten of f 6 per kind per maand, 
m et die n verstande dat de vergoeding voor 
de minderjarige J ohannes op 24 Januari 
1948 lcomt t e vervallen; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, dat de bijzonder e school, waarop h et 
door de appellant voor zijn kinderen ge
w enste onderwijs wordt gegeven, gelegen is 
op een afstand van meer dan 4 km van 
bun woning ; dat binnen een afstand van 
4 km van de woning der kinderen geen 
ander e bijzondere school voorkomt; dat de 
appelJant op g r ond van het gestelde in h et 
eerste en tweede lid van a rt. 13 der Lager
Onde rwijswet 1920, de rha lve r echt op een 
t egemoetkoming in de vervoerkosten van 
zijn leerplichtige ldnder en , kan doen gel
d en; dat, wat de g rootte d er tegemoetko
ming betreft, de appellant een weekloon 
geniet van f 45, vermeer derd m et f 16.20 
kinde rbijslag; dat de vervoerkosten f 6 per 
kind per maand bedragen ; dat onder deze 
omstandig h eden , in over eenstemming m et 
het advies van de Onderwijsraad, een te-

gem oetkoming van 100 o/o of f 6 per kind 
per maand b illijk moet worden geacht; 

dat de raad in beroep aanvoert, dat aan 
h et motief, h etwelk h eeft geleid tot afwij 
zing van h et verzoek , m et name de moge
lijkheid voor de kinderen om onderwijs te 
genieten van de door de ouders gewenste 
richting op een school, gelegen binnen 4 
km van hun woning, blijkens de overwe
g ingen, opgenomen in h et besluit van Ged. 
Staten, geen aandacht is gesch onken; dat 
a lthans de voornaamste beweegr eden van 
Ged. Staten, om h et genoemde besluit te 
vernietigen, geweest is: ,,het niet aanwe
zig zijn van een bijzonder e sch ool binnen 
een afstand van 4 km van de woning van 
H. T erpstra" ; dat dit laatste ni et kan wor
den bestreden, doch dat de tegemoetko
ming, bij het ontbreken van een derge
lijke school, volgens de bedoeling van art. 
13, uitsluitend moet worden v erleend "in
dien h et door de ouders gewenste onderwijs 
niet op een school, gelegen binn en een 
afstand van 4 km van de woning, wordt 
gegev en"; dat de Wieringermeerscholen 
bijzondere, dat is door de stichting Wie
ringermeerscholen opgerichte e n instand
gehouden scholen zijn, waarop neutraal 
onderwijs wordt gegeven, benevens gods
dienstonderwijs voor alle richtingen; dat 
dé kinderen hetzelfde onderwijs kunnen ge
nieten op de openbare lagere school te 
Wieringerwaard, gelegen binnen een af
stand van 4 km van de woning van H. 
T erpstra ; dat hij derhalve geen bezwaar 
ka n h ebben tegen h et onderwijs, gegeven 
op deze laatstgenoemde school e n dus geen 
aanspraak kan maken op een tegem oet
koming, ingevolge art. 13 van de Lager
On derwijswet 1920; dat er bovendien ge
grond vermoeden bestaat, dat T erpstra ge
h eel andere motieven heeft om zijn k in
der en de school t e Slootdorp t e laten be
zoeken; dat namelijk zijn kinder en vóór de 
inundatie van de Wieringermeer in 1945 
de school te Slootdorp r eeds bezochten; 
dat, na de wederopenstelling van deze 
school, voor a lle geëvacu eerde kinderen 
een k osteloze vervoergelegenheid, voor h et 
bezoeken daarvan, in h et leven is geroe
pen; dat dit kosteloze ve rvoer naderhand 
is opgeheven en de ouders hiervoor moes
ten opkomen; dat er toen voor T erpstra 
gelegenh eid bestond en nog bestaat zijn 
kinder e n over te p laatsen naar de school 
te Wieringerwaard, waar h et door h em ge
wenste onderwijs wordt gegeven, doch dat 
hij hiertoe niet is overgegaan, naar zijn, 
appellants, overtuiging, niet omdat hij een 
bepaalde voorkeur h eeft voor h et t e Sloot
dorp gegeven onderwijs, doch omdat hij er 
bezwaar t egen had de kinder en van school 
t e laten verwisselen ; dat uit een en ander 
voldoende blijkt, dat de gemeente Wierin
gerwaard niet verplicht is in dit geval een 
tegemoetkoming, ingevolge art. 13 der La
ger-Onderwijswet 1920, t e verlenen ; 

0. dat de bijzondere school, waarop h et 
door H. T erpstra voor zijn kinder en ge-



427 15 DECEMBER 1948 

wenste onderwijs wordt gegeven, is gele
gen op een afstand van meer dan 4 km 
van zijn woning; 

dat binne n de afstand van 4 km van de 
woning der kinderen • geen andere bijzon
d er e school aanwezig is; 

dat H . T erpstra derhalve, nu hij ver
klaart, dat hij zijn kinder en een bijzondere 
school wil doen bezoeken, op grond van 
het bepaalde in art. 13 der Lager-Onder
wijswet 1920 r echt kan doen gelden op een 
t egemoetkoming in de vervoerkosten van 
zijn leerplichtige kinder en ; 

dat hieraan niet afdoet het door de ra ad 
der gem eente Wieringerwaard aangevoer
de, da t op de doo r H . T erps tra gewenste 
bijzondere school, een Wieringerm eer
school, neutraal onderwijs wordt gegeven; 

dat evenmin hierop va n invloed kan zijn 
de door de r aad aangevoerde omstandig 
h eid, dat binnen een afstand van 4 km 
van de woning der kinder en een openbare 
sch ool aanwezig is, waarop de kinderen 
h etzelfde onderwijs zouden kunnen genie 
t en; 

dat, in aanmerkina genom en de gegoed
h eid van H. Terpstra, deze kosten h em t e n 
volle behoren te worden v ergoed; 

Gezien de Lager Onderwijswet 1920 ; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond te verklaren . 
Onze Minister van Onderwijs, Kunsten 

en W etenschappen is belast en z. 
(A. B.) 

15 D ece1nber. UITSPRAAK van h et Amb
tenarenge recht Amsterdam. (Politiebe
sluit 19 45 art. 3; Politieambtenarenre
glement art. 78). 

Opperwachtmeester der staatspolitie 
t e Amsterdam, gedurende de bezettin g 
ontslagen, ziet dit ontslagbesluit, na de 
bevrijding, op formele g ronden nietig 
verklaard. Hij moet derhalve geacht 
worden nimmer uit de dienst der 
staatspolitie t e zijn ontslagen en moet 
geacht worden bij de bevrijding a uto
matisch en va n rechtswege te zijn gaan 
behoren tot h et corps der gemeente 
politie t e Amsterdam. Hij kan dus 
thans niet door de Minister van Justi
tie worden ontslagen. 

Geen ongesch iktheid, a ls bedoeld in 
art. 78, ee rs t e lid , onder f, levert op het, 
gedur ende de bezetting, overbrengen 
van boodschappen voor een gedetineer
d , v erdacht van een economisch mis
drijf, nu aannemelijk is, dat de politie
ambtenaar zulks h eeft gedaan , in de 
m ening verkerende m et een iilegale 
werlcer te doen te h ebben. T ekort
schieten in zorgvuldigheid in deze kan, 
gezien de voortreffelijke ill egale werk
zaamheden van betrokkene, niet m ee
brengen, dat d e ambtenaar normaal de 
voor een goed politieambtenaar onont
beerlijke eigenschappen zou missen. 

T . C. van Dijk, wonende t e Amsterdam, 
klager , 

t egen: 
1. de Minister van Justitie, 2. de Burge
meester van Amsterdam, verweerders. 

H et Ambtenarenger echt, en z.; 
Post alia : 
In rechte: 
0 . dat het Gerecht van oordeel is, dat de 

t en deze aangevallen "gem eenschappelijke" 
beschikking van verweerders in wezen ge
acht moet worden uiteen t e vallen in twee 
afzonderlijke besluiten, een van v erweerder 
sub 1 (de Minister van Jus titie ) en één 
van verweerder sub 2 (de Burgemeester 
van Amsterdam) en elk strekkende tot eer 
vol ontslag, gerekend van 1 Dec. 1944 af, 
van klager als a mbtenaar van politie (d.w.z. 
voor zoveel betreft h et besluit van ve r
weerder sub 1 als ambtenaar van het Corps 
Rijkspolitie, voor zoveel betreft h et besluit 
van verweerde r sub 2 a ls ambtenaar van 
de gem eentepolitie te Amsterdam) zulks 
wegens onbekwaamheid of ongeschiktheid 
voor h et door h em beklede a mbt en dat 
klager geacht moet worden tegen beide 
besluiten in beroep te zijn gekomen; 

0. dat klager bij h et instellen van zijn 
onderhavig beroep de daarvoor in a rt. 60, 
eerste lid, d er Ambtenarenwet 1929 ge
stelde termijn van 30 dagen na de dag 
waarop h et aangevallen besluit is geno
m en, h eeft overschreden, doch het Ger ech t , 
gelet op de dag (27 Mei 1948) van verzen
ding aan klager van h et afschrift der "ge
meenschappelijke" beschikking enerzijds en 
op de dag (23 Juni 1948) waarop zijn on 
derhavig klaagschrift t er g riffi e van h et 
Gerecht werd ontvangen anderzijds, t e zij
n en g noegen aangetoond acht, dat klager 
dat beroep h eeft ingesteld binnen 30 dagen 
na de dag waarop bij r edelijkerwijs van de 
aangevallen besluiten heeft kunnen ken
nisdragen en deswege termen aanwezig 
acht om klager met toepassing van art. 60, 
derde lid, der Ambtenarenwet 1929 niet we
gens die ove rschrijding van de beroepster
mijn in zijn beroep niet-ontvankelijk te 
v erklaren; 

0. dat tussen partijen en ook voor h et 
Gerecht vaststaat: 

dat klager , bij besluit van 16 Maart 1944, 
door de toenmalige waarnem end chef van 
de Algemene Staf, genom en namens de 
waarnemende Dir. -Gen. der Staatspolitie, 
t e rekenen van 17 Sept. 1943 af is ontsla
gen als opperwachtmeester der staatspolitie 
te Amsterdam; 

dat dit besluit bij uitspraak van dit Ge
recht va n 26 Aug. 1947 is nietig v erklaard; 

dat de Centrale Raad van Beroep bij uit
spraak van 16 Dec. 1947 voormelde uit
spraak van dit ger echt h eeft bevestigd;* 

0. dat tengevolge van de in hoger be
roep bevestig de nietigverklaring van het 
ontslagbesluit van 16 Maart 1944 k lager 

* Zie een analoge .u itspraak C. V. 1947, 
bi. 384. 
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geacht moet worden nimmer uit de dienst 
der staatspolitie te Amsterdam te zijn ont
slagen; 
· 0. dat klager voorts - in verband met de 
omstandigheid, dat de staatspolitie te Am
sterdam, als hoedanig het gemeentelijk po
litiecorps te Amsterdam ingevolge de Ver
ordening Organisatie Politie (Verordenin
genblad l 942, Nr. 147) werd aangemerkt, 
t engevolge van de buitenwerkingtreding in
gevolge art. 17 van h et Besluit Bezettings
maatregelen van de vorenbedoelde, op de 
bij dat besluit behorende lijst B geplaatste 
bezettingsverordening, bij de bevrijding 
automatisch en van rechtswege weer ge
m eentepolitie te Amsterdam is geworden -
geacht moet worden bij de bevrijding even
eens automatisch weder tot dat gemeente
lijk politiecorps te zijn gaan behoren en 
ook ten tijde van h et nemen der beide ten 
deze aangevallen, in de "gemeenschappe
lijke" beschikking vervatte besluiten daar
van deel uit te maken; 

0. dat op klager, als behorende tot h et 
gemeentelijk politiecorps te Amsterdam, 
ten tijde van het nemen van de ten deze 
aangevallen besluiten, voor zover ten deze 
van belang van toepassing waren het Po
litiebesluit 1945 (Staatsblad No. F 250) en 
het Politieambtenarenreglement (Staats
blad no. H 144); 

0. dat ingevolge art. 3, onder b, van het 
Politiebesluit 1945 uitsluitend de burge
meester bevoegd is tot het verlenen van 
ontslag aan ambtenaren van gemeente
politie; 

0. dat dan ook h et besluit van verweer
der sub 1 (de· Minister van Justitie) waar
bij deze de klager als ambtenaar van po
litie ontslaat, als zijnde r echtens in, strijd 
met voormeld voorschrift van h et Politie
besluit 1945 behoort te worden nietig ver
klaard; 

0. thans ten aanzien van het ten deze be
roepen ontslagbesluit van verweerder sub 2 
(de Burgemeester van Amsterdam) dat het 
Gerecht op grond van de gedingstukken -
waaronder mede die betrekkelijk het even
eens door klager bij dit Gerecht aanhangig 
gemaakt twistgeding nr. 44/42 - en van 
het onderzoek ter openbare t erechtzitting 
als vaststaande aanneemt dat klager om
streeks de maanden Januari of Februari 
l 943 als opperwachtmeester der staatspoli
tie dienstdoende als cellenwacht in het 
Hoofdbureau van Politie te Amsterdam 
enige malen een boodschap heeft overge
bracht voor een zek ere J., die te dien tijde 
in dat Hoofdbureau als verdacht van een 
economisch misdrijf was gedetineerd en dat 
deze boodschappen althans gedeeltelijk de 
strekking hadden om de sporen van een 
ernstig economisch misdrijf weg te maken; 

0. dat het Gerecht met verweerder sub 2 
van oordeel is, dat handelingen' a ls in de 
voorgaande ove1·weging omschreven in h et 
a lgem een er op wijzen dat een polrtieàmb
tenaar, die zich daartoe leent, eigenschap
pen mist, die vöor een betrouwbare plichts
vervulling van het politieambt onontbeer-

lijk zijn en in h et algemeen een zodanig 
politieambtenaar ongeschikt doen zijn voor 
h et bekleden van een politieambt; 

0. dat het Gerecht echter in het onder
havige geval niet tot een zodanige onge
schiktheid meent t e moeten besluiten; 

dat toch uit de verklaringen van de ge
tuigen Voordewind, de Vries en van 't Hof 
onomstotelijk vaststaat, dat klager ook ten 
tijde van de hem ten laste gelegde mis
dragingen voortreffelijk werk heeft gele
verd ten behoeve van illegale en politieke 
gevangenen, die op het Hoofdbureau van 
Politie te Amsterdam werden ingesloten, 
onder meer juist door zijn bemiddeling t e 
verlenen bij h et overbrengen van bood
schappen; 

dat het Gerecht in dit verband klagers 
verontschuldiging voor h et verlenen van 
zijn bemiddeling ten behoeve van de inge
slotene J., te weten, dat hij deze, zo op 
grond van de omstandigheid, dat deze reeds 
zeer spoedig overdag in gemeenschap werd 
gelaten als op grond van diens mededelin
gen of zinspelingen omtrent illegale activi
teit, eveneens voor een illegaal medestrij
der hield, niet onaannemelijk acht, ook al 
kunnen daarvoor onomstotelijke bewijzen 
niet worden bijgebracht; 

dat het Gerecht eveneens ten voordele 
van klager wil aannemen, dat deze niet 
heeft geweten dat de door hem overge
brachte mededelingen althans gedeeltelijk 
de strekking hadden om sporen van mis
drijf weg te werken, doordien klager - zij 
het in zoverre met tekortschieten in zijn 
politionele plichten - verzuimd heeft van 
die mededelingen k ennis te nemen; 

dat tenslotte tussen partijen niet in ge
schil is en ook het Gerecht aanneemt, dat 
klager ter zake van de door hem aan de 
ingeslotene J. bewezen dienst van het over
brengen van boodschappen geen voordelen 
voor zich heeft bedongen noch zodanige 
voordelen heeft ontvangen; 

0. dat het Gerecht dan ook, hoewel er
kennende, dat klager in h et onderwerpe- · 
lijke geval in zorgvuldigheid is te lrnrt ge
schoten, klagers falen in dit geval veeleer 
went te zien als een tijdelijk en op zichzelf 
staand tekortschieten in critische zelfbe
perking bij zijn overigens zo voortreffelijk 
illegale werk in zijn politionele dienstver
band; 

0 . dat uit dat falen dan ook naar het 
oordeel van het Gerecht geenszins mag 
worden geconcludeerd, dat klager normaal
weg de voor een goed politieambtenaar on
ontbeerlijke eigenschappen zou missen; 

0. dat derhalve, waar klager diensvol
gens niet ongeschikt kan worden geacht 
voor het door h em beklede ambt van amb
tenaar van gemeentepolitie, aangesteld in 
de rang van opperwachtmeester der staats
politie, het ten deze aangeva11en besluit van 
verweerder sub 2, als zijnde in strijd met 
art. 78, eerste lid, onder f, van het Politie
ambtenarenreglement, behoort ' te worden 
nietig verklaard; 

Rechtdoende: 
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Verklaart het onderhavige beroep ge
grond; 

V erklaart nietig h et besluit, dd. 4 Mei 
1948, van de Minister van Justitie, waar
t egen t en deze beroep; 

Verklaart nietig het besluit, dd. 15 Mei 
1948, van de Burgemeester van Amster
dam, waartegen ten deze beroep. 

Geen hoger beroep ingesteld. 
(A. B.) 

1'1 December. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Woning wet art 40). 

Hoewel t egen de door Ged. Staten 
vastgestelde plannen door belangheb
benden geen bezwar en zijn ingebracht, 
wordt toch aan die plannen goedkeuring 
onthouden op grond dat tengevolge van 
de opzet der plannen in onderdelen h et 
bouwrijp maken zou leiden tot zo hoge 
bouwte rreinprijzen per woning, dat ex
ploitatie door de gem eente uit econo
misch oogpunt niet verantwoord zou 
zijn e n het bouwen van woningen door 
particulieren e r door zou worden ge
remd, t erwijl voorts in de eerstkomen
de jaren in de gemeente geen bouw
activiteit van enige betekenis is te ver
wachten. Mede gelet op de loop va n 
h et bevolkingscijfer kan derhalve de 
omvang van de plannen , in onderdelen 
zonder bezwaar aanzienlijk worden be
perkt. 

Wij JULIANA, enz.; 
Gezien het overeenkomstig a rt. 37, lid 3, 

in verband m et art. 40, lid 2, der Woning
wet ter goedk euring aangeboden besluit 
van Ged. Staten van Noordholland van 29 
Oct. 1947, No. 4, le afdeling, houdende 
vaststelling van plannen van uitbreiding 
c.a. der gem eente Zijpe; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 8 Dec. 1948, No. 1608/I ; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
W ederopbou w en Volkshuisvestin g van 14 
D ec. 1948, No. 135155/P.B.R. Afdeling Ju
ridische Zaken: 

0. dat Ged. Staten van Noordholland bij 
hun gen oemd besluit h ebbe n vastgesteld 
A. een plan van uitbreiding in h oofdzaak 
voor h et geh ele gebied van de gem eent e 
Zijpe, overeenkomstig de bij h et besluit 
behorende kaart m et toelichtende beschrij
ving; B. een plan van uitbreiding in on
derdelen voor de dorpen Oudesluis, ' t Zand, 
Schagerbrug , St. Maartensbrug, St. Maa r
tensvlotbr ug en Burgerbrug, overeenkom
stig de bij dit besluit behorende kaarten 
m et toelichtende beschrijving, terwijl de 
bestemming in onderdelen nader is om
schreven in de onder punt C van h et be
s luit genoemde bebouwingsvoorschriften; 
C. bebouwingsvoorschriften, behorende bij 
h et onder B. genoemde uitbreidingsplan, 
waarvan een exemplaar bij h et besluit is 
gevoegd; 

dat Ged. Staten hierbij h ebben overwo
gen, dat bij hun beschikking van 16 Juli 

1941, No. 181, aan de raad der gemeente 
Zijpe de verplichting is opgelegd tot vast
stelling van een plan van uitbreiding in 
hoofdzaak voor de gehele gemeente, uitge
werkt in onderdelen voor de g ronden na
bij de bebouwde k ernen en voor h et gebied, 
dat voor de bouw van zomerhuisjes in aan
m erking komt, m et bepaling, dat h et be
doeld'l uitbreidingsplan b innen een t ermijn 
van 12 maanden, gerek end van de dagte
kening van voormeld besluit af, aan hun 
goedkeuring moest worden onderworpen; 
dat door de raad der gemeente Zijpe aan de 
vorenomschreven verplichting niet is vol
daan, zodat op grond van h et voorschrift 
van a r t. 40 der Woningwet de gemeente
raad de bevoegdheid tot vaststelling van 
de bedoelde uitbreidingsplannen h eeft ver
loren, en de vaststelling van die plannen 
thans door hun college dient te geschie
den; dat een vanwege hun college in ont
werp vastgesteld p lan van uitbreiding in 
hoofdzaak voor h et gehele gebied van de 
gem eente en een ontwerp-plan van uitbrei
ding in onderdelen m et bijbehor ende be
bouwingsvoorschriften voor de dorpen 
Oudesluis, ' t Zand, Schagerbrug, St. Maar
t ensbrug , St. Maartensvlotbrug en Burger
brug , een en ander overeenkomstig de 
daarbij g·evoegde kaarten, en t oelichtende 
beschrijvingen, van 12 September 1947 af 
gedurende 4 weken t er gemeente-secretarie 
voor een ieder ter inzage hebben gelegen 
en dat hiervan door h et h oofd van h et ge
m eentebestuur ke nnisgeving is gedaan in 
,,De Nieu we Schager", terwijl de t er 
inzagelegging bovendien op de gebruike
lijke wijze aan de ingezet enen is bekend 
gemaakt; dat tegen de ontwerpen geen be
zwaren zijn ingebracht; 

dat Ged. Staten bij hun schrijven van 17 
Dec. 1947, verzonden 20 D ec. daaraanvol
gende, deze p lannen t er goedk euring h eb
ben aangeboden; 

0. da t blijkens de stukken t egen de door 
Ged . Staten overeenkomstig d e voorschrif
ten der wet vastgestelde plannen door be
lang h ebbenden geen bezwaren zijn inge
bracht ; 

dat echter op g rond van de ingewonnen 
ambtsberichten moet worden geoordeeld, 
dat ni ettemin termen aanwezig zijn aan de 
plannen goedk euring t e onth ouden; 

dat immers blijkens deze berichten t e 
vrezen is, dat tengevolge van de opzet der 
plannen in onderdelen, waarbij niet alleen 
overwegend straten zijn geprojecteerd met 
een zijdige bebouwing, welke bebouwing bo
vendien tot e e n zeer ruin1 gebru ik van 
grond zal leiden, doch ook een voor een 
la ndelijk milieu zeer ruime g roenvoorzie
ning· is ontworpen , h et bouwrijp maken 
zou leiden tot zo hoge bouwterreinprijzen 
per woning, dat exploitatie door de ge
meente uit economisch oogpunt niet ver
antwoo rd zou zijn, en h et bouwen va n wo
ningen door particulieren erdoor zou wor
den geremd ; 

dat voorts in de eerstkom ende jaren in 
de gemeente Zijpe, met uitzondering van 
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het in deze gemeente gelegen dorp Petten, 
waarvoor een afzonderlijk wederopbouw
plan in uitvoering is, geen bouwactiviteit 
van enige betekenis is t e verwachten, wes
halve, en m ede gelet op de loop van h et 
bevolkingscijfer, de omvang van de plan
nen in onderdelen zonder bezwaar aanzien
lijk kan worden beperkt; 

dat h et dan ook wenselijk is t e achten, 
dat voor de verschillende bebouwde kom
m en nader wordt onderzocht of in enige 
uitbreidingsmogelijkheid m oet worden voor
zien, en dat, indien en voorzover dit het 
geval blijkt te zijn, voor deze k ommen op 
besch eiden voet uitbreidingspla nnen wor
den vastgesteld ; 

Gezie n de Woningwet; 
H ebben goedgevonden en verstaan: 
aan de door Ged. State n vastgestelde uit

breidingsplannen voor de gemeente Zijpe 
goedkeuring te onthouden. 

Onze l\Iinister van Wederopbouw en 
Volkshuisvesting is belast enz. 

(A.B.) 

17 D ecember. ARREST van den Hogen 
Raad. (Besluit beperking r echtsver
keer, E 75, art. 1) . 

De bewoordingen van art. 3 van be
sluit E 75 laten geen ruimte voor de 
uitleggin g, dat onder bepaalde omstan
digheden de daarin gestelde nietigheid 
niet zou bestaan, a lthans niet m eer zou 
zijn dan een voorlopige nietigheid, die 
door de later verkregen toestemming 
weer zou worden opgeheven. 

De stelling, dat genoemd besluit niet 
slaat op obligatoire overeenkomsten, 
vindt generlei steun in de bewoordin
gen daarvan. 

M. vau Rooy, te Esch, eiser tot cassatie 
van een op 16 December 1947 door het Ge
r echtshof te 's-Hertogenbosch tussen par
tij en gewezen arrest, adv. Mr. A. F . Visser 
van IJzendoorn; gepleit door Mr. S. L. Bu-
ruma, tegen: 

A. 1. W . den Ouden, t e Esch, enz., ver
weerders in cassatie, advocaten Mr A. E. J. 
Nysingh en Mr C. H. T elders. Gepleit door 
Mr A. E. J. Nysingh. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden arrest blijlü: 
dat van Rooy bij inleidende dagvaardin

gen heeft gedaagd voor de Arr.-Rechtba nk 
t e 's-Hertogenbosch de verweerders zijnde 
de gezamenlijke erfgenamen van M. van 
Liempt, weduwe van G. Dankers, laats t elijk 
gewoond hebbende t e Vught en aldaar over
leden op 3 Januari 1946, daarbij stellende, 
dat hij blijk ens voorlopige koopact e, in de 
maand Augustus 1945 aangegaan tussen nu 
wijlen M. van Liempt, wedu we G. Dankers 
voornoe md als verkoopster en zijn lastheb
ber G. M. Verhagen als koper, va n gene 
heeft gekocht een in de dagvaarding nader 
omschreven perceel bouw- en weiland, ge-

naamd "De Oggelen", gelegen te Esch, zulks 
voor den koopprijs van f 9000, m et bepaling 
onder meer, dat de definitieve overdracht 
zou pla:ats hebben bij acte te verlijden voor 
den t e Vught residerenden notaris H. G. 
Frank en dat de aanvaarding in bezit en 
genot zoude plaats hebben uiterlijk binnen 
14 dagen, nadat de nodige ver g unningen 
zouden zijn verkregen; dat alle wettelijk 
vereis te toes temmingen of vergunningen 
zijn verleend, die va n den Minister van 
Justitie op 21 November 1945; 

dat hij zijnerzijds t en volle bereid is alle 
ter zak e op hem rustende verplichtingen 
na t e komen, maar heeft moeten ondervin
den, dat een deel der erfgenamen onwillig 
is en weigert tot de overdracht en leverin g 
van h et v erkochte aan h em mede te wer
ken; 

dat van R ooy op deze gronden heeft ge
vorderd de veroordeling van verweerders 
om op den v ierden dag na de betekening 
van he t in dezen te wijzen vonnis, des voor
middags t e ti en uur te verschijnen ten ka n
tore van den voornoemden n otaris en aldaar 
mede te werken tot het passeren van een 
voor overschrijving ten hypotheekl{antore 
geschikte akte van definitieve overdracht, 
m et machtig ing op hem, van Rooy, om bij 
gebrek e van gemelde m edewerking ·desver
kiezend op vertoon van de voorlopige koop
acte en van de grosse van het te wijzen 
vonnis overschrijving t en hypotheekkan
tore te bewerkstelligen; 

dat de Rechtbank bij vonnis van 13 Dec. 
1946 van Rooy in zijn vordering niet ont
vankelijk heeft verklaard, n a onder meer te 
hebben overwogen: ,,dat eischer zich nog 
heeft beroepen op bepalingen van het Ver
vreemdingsbesluit van 22 April 1942 en op 
h et daarover gewezen arrest van den Hoo
gen R aad van 12 April 1946 (1946 No. 509), 
doch cischer hierbij uit het oog verliest, dat, 
anders dan bij het besluit Beperking 
R ech tsverkeer, dan juist niet sprake is van 
een toestemming vooraf, doch integendeel 
daar de verklaring van geen bezwaar de 
tijdelijke werkeloosheid van de vooraf gel
dig gesloten overeenkomst opheft en hoege
n aamd niet het sluiten der overeenkomst 
voordat de verklaring gegeven is, verboden 
wordt;" 

dat van R ooy van dit vonnis is gekomen 
in hoger beroep, maar het Gerechtshof bij 
het bestreden arrest het vonnis heeft beves
tigd, na te h ebben overwogen : 

"dat de vraag, w elke partijen verdeeld 
houdt en middels de opgewoqien grief aan 
's Hofs oordeel is onderworpen, deze is, of 
een voorloopige koopover eenkomst, gesloten 
met betrekking t ot een zich in bevrijd ge
bied in het Rijk in Europa bevindende on
roerende zaak, en onder de opschortende 
voorwaarde dat de noodige vergunning van 
de daartoe aangewezen instantie wordt ver
kregen, a l dan niet in strijd is met h et in 
art. 1 juncto art. 5 van het Besluit Beper
king R echtsverkeer omschreven verbod, 
zonder voorafgaande toestemming van d en 
Minister van Justitie met betrekking tot 
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zoodanige zaak een overeenkomst aan te 
gaan of een handeling te verrichten; 

"dat een voorloopige koopovereenkomst 
ongetwijfeld een overeenkomst is, immers 
de obligatoire overeenkomst, waardoor de 
kooper en verkooper a ls zoodanig jegens 
elkaar worden verbonden; 

"dat dit karakter van overeenkomst niet 
vervalt door de opname van een opschor
tende voorwaarde hetgeen reeds volgt uit 
het feit, dat aan zulk een voorwaardelijke 
verbintenis meerdere rechten kunnen wor
den ontleend vóór de vervulling der voor
waarde, zoals het recht op verificatie eener 
vordering in een faillissement, terwijl 
voorts, volgens meerdere schrijvers, bij koop 
van onroerend goed onder opschortende 
voorwaarde de koopacte kan worden over
geschreven, voordat de voorwaarde is ver
vuld; 

,,dat derhalve een voorloopige koopover
eenkomst als de onderhavige een overeen 
komst is zooals in art. 1 van genoemd Be
sluit, blijkens de duidelijke bewoordingen 
daarvan, bedoeld is, zoodat zij, waar zij is 
aangegaan met betrekldng tot een onroe
rende, in Nederland gelegen zaak op een 
tijdstip dat Nederland bevrijd was, niet 
mocht worden aangegaan zonder de vooraf
gaande toestemming van den Minister van 
Justitie; 

"dat de appellant hiertegen tevergeefs 
aanvoert, dat elke wetstoepassing, alleen 
aan de hand van de letter van de wet, ad 
absurdum voert; 

"dat, indien de letterlijke toepassing van 
een wetsbepaling noodwendig ad absurdum 
zou voeren, er wellicht plaats zou zijn voor 
een onderzoel{ naar de strekking, welke, los 
van hare letterlijlrn bewoordingen, in rede
lijkheid aan die bepaling behoort te worden 
toegekend, doch niet valt in te zien, waarom 
de letterlijke toepassing van meergenoemd 
voorschrift van het Besluit beperking 
rechtsverkeer ad absurdum zou voeren; 

,,dat weliswaar mogelijk is, dat de toe
passing er van in de practijk bezwaren op
levert, doch daartegenover evenzeer gewe
zen kan worden op bezwaren die aan de 
door appellant voorgestane interpretatie 
verbonden kunnen zijn, zooals het geval is 
indien men met voornoemde schrijvers aan
neemt, dat bij koop van onroerend goed 
onder opschortende voorwaarde het aan 
partijen vrijstaat, de koopacte te doen in 
schrijven a lvorens de voorwaarde is ver
vuld; 

"dat het aan den ·wetgever is, de voor- en 
nadeelen, wellrn aan deze of gene regeling 
van een bepaalde materie zijn verbonden, 
tegen elkander af te wegen, en de rechter 
niet bevoegd is, bij wege van "interpreta
tie" de eigen zienswijze te stellen in de 
plaats van de keuze, welke de wetgever 
blijkens de duidelijke bewoordingen der wet 
heeft gedaan; 

"dat dit evenzeer geldt ten aanzien van 
,,crisiswetgeving" - waaronder de appel
la nt blijkbaar ook het Besluit beperking 
rechtsverkeer begrijpt -, terwijl, indien de 

bedoeling van genoemd Besluit, in deszelfs 
bewoordingen duidelijk tot uiting komend, 
wordt gerespecteerd, daarmede niet te kort 
wordt gedaan aan de stelling van appellant, 
dat "uitzonderingsrecht" niet buiten zijn 
bedoeling mag worden uitgebreid; 

"dat nu wel appellant als maatstaf voor 
Q.ie bedoeling wijst op den considerans van 
het Besluit, en betoogt dat een overeen
komst als de onderhavige geen handeling 
is die de volkshuishouding schaadt, doch 
daarbij uit het oog wordt verloren dat blij
kens den considerans de Besluitwetgever, 
teneinde te voorkomen dat handelingen 
worden verricht, welke de Nederlandsche 
volkshuishouding kunnen schaden, elke 
overeenkomst of handeling als vorenbe
doeld zonder voorafgaande toestemming 
van meergenoemden Minister heeft verbo
den: 

"dat al evenmin valt in te zien, dat aldus 
het Nederlandsch rechtsleven wordt lamge
legd; 

"dat tenslotte de R echtbank op juisten 
g rond, welken het Hof overneemt, appel
lant's beroep op het vervreemdingsbesluit 
van 22 April 1942 en op het daarover door 
den Hoogen Raad gewezen arrest van 12 
April 1946, N. J. 1946, No. 509, heeft ver
worpen, en het thans gedaan beroep op 
's Hoogen R aads arrest van 23 Mei 1947 in 
zake artikel 2 van de Afzetverordening het
zelfde lot moet deel en; 

,,dat het toch in de bij laatstgenoemd ar
rest berechte zaak, voor zoover ten deze van 
belang, ging om de vraag, of een overeen
komst, waarbij de verkooper zich verbindt 
tot levering van boonen onder voorbehoud 
van verkregen ontheffing, een ongeoorloof
de oorzaak heeft, gezien het bij genoemd ar
tikel der afzetverordening gegeven verbod 
- behoudens ontheffing - van verhande
ling en aflevering van tuinbouwzaden; 

,,dat de beslissing van den Hoogen Raad, 
dat een dergelijk onder voorbehoud van ont
heffing gesloten overeenkomst geen onge
oorloofde oorzaak, dus geen ongeoorloofde 
strekking heeft, niets zegt voor het onder
havig geval, waarin het sluiten der over
eenkomst-zelf rechtstreeks in strijd komt 
met een wettelijk verbod; 

,,dat het vorenoverwogene medebrengt, 
dat de litigieuse overeenkomst valt onder 
het verbod van art. 1 van het Besluit be
perking rechtsverkeer, zoodat zij, waar vast 
staat dat daarop de voorafgaande toestem
ming van den Minister niet is verkregen, 
gezien art. 3 van hetzelfde Besluit, van 
rechtswege nietig is;" 

0. dat van Rooy tegen 's Hofs arrest heeft 
voorgesteld navolgend middel van cassatie : 

S., althans v. t. van de artt. 168 van de 
Grondwet, 20 R. 0., 48, 59, 332, 343 en 347 
Rv., 1, 3, 4, 5 en 6 K. B. van 9 Sept. 1944, 
genaamd "Besluit Beperking Rechtsver
keer" (E 75), 130, 181 en 18V Fw., 671, 1289, 
1293, 1294, 1295, 1297, 1298, 1299, 1300, 1349, 
1350, 1355, 1356, 1371, 1372, 1373, 1374, 1375, 
1492, 1493, 1494, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 
1517, 1518, 1519 en 1929 B. W., 14 Alg. Bep. 
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doordat het Hof ten onrechte - op grond 
van nietigh eid van de voorlopige· koopover
eenkomst, terzake van niet-naleving van 
voornoemd besluit - heeft bevestigd h et 
vonnis van de Rechtbank te 's-Hertogen
bosch van 13 Dec. 1946, hoewel vaststaat, 
dat bedoelde koopovereenkomst was aange
gaan onder de opschortende voorwaarde, 
dat de nodige vergunning (ex E 75) van de 
daartoe aangewezen insta ntie wordt verkrE' 
gen en deze daarna is verkregen, dusdoende 
de bedoeling en strekking van voornoemd 
besluit en aard en strekking der overeen
komst miskennende; - te meer ten on
rechte, omdat de onderhavige voorlopige 
koopakte niet voor overschrijving kon wor
d en gebezigd, immers de definitieve ove_r
dracht volgens de voorlopige lrnopal<te zou 
plaats hebben bij akte, te verlijden voor 
Notaris Frank te Vught, en de aanvaarding 
in bezit zou plaats hebben uiterlijk binnen 
14 dagen nadat de nodige vergunningen 
zouden zijn verkregen; 

en/of doordat het Hof heeft. voorbijgezien, 
dat; ook al zou de voorlopige lrnopovereen
komst aanvankelijk nietig zijn geweest, dit 
is een nietigheid, die door de later verkregen 
vergunning (toestemming), althans vanaf 
het ogenblik dat deze werd verkregen, werd 
opgeheven; 

en/of doordat het Hof heeft voorbijgezien, 
dat hier geen sprake is van een overeen
komst onder opschortende voorwaarde in 
den gewonen zin des woords, maar dat pas 
toen de toestemming (21 Nov. 1945) was 
verkregen, een koopovereenkomst verplich
tend tot de vorenbedoelde levering ontstond, 
omdat op dat ogenblik aan alle voor het 
ontstaan van zodanige overeenkomst door 
de wet gestelde vereisten was voldaan, te 
meer nu door verweerders niet is gesteld, 
dat hun rechtsvoorgangster M. van Liempt 
(overleden 3 Januari 1946) voordien haar 
wil heeft gewijzigd, laat staan daarvan me
d edeling aan eiser heeft gedaan, en door 
e iser bij dagvaarding onweersproken is ge
steld, dat hij slechts van een deel van de 
erfgenamen onwilligheid heeft ondervon
den, - terwijl het Hof in elk geval het von
nis van de Rechtbank niet bad mogen be
vestigen zonder overweging op dit stuk, 

en/of doordat het Hof h eeft voorbijgezien, 
dat E 75 niet slaat op obligatoire overeen
komsten: 

0. hieromtrent : 
dat art. 1 in verband m et art. 5 van het 

bij de wet van 22 Nov" 1947, H 369 inge
trokken Besluit beperking rechtsverkeer 
(E 75) verbood zonder voorafgaande toe
stemming, gegeven door of vanwege den 
Minister van Justitie, een overeenlrnmst aan 
te gaan met betrekking tot zich in bevrijd 
gebied van het Rijk in Europa bevindende 
onroerende zaken; 

dat anders dan in andere besluiten van 
denzelfden noodwetgever, dit besluit niet 
een regeling inhield, waaruit viel af t e lei
den, dat overeenkomsten, zonder de vereiste 
toestemming gesloten, voorlopig wel bon
den, maar slechts, zolang die toestemming 

niet was verleend, niet de door partijen ge
wilde werking· konden hebben; 

dat daarentegen art. 3 zonder enige be
perking be paalde, dat overeenkomsten na 
de inwerkingtreding van het besluit aange
gaan in strijd met het bepaalde bij art. 1, 
dus zonder de door dat artikel geëiste voor
afgaande toestemming, van rechtswege nie
tig, mitsdien zonder verbindende kracht, 
waren; 

dat het middel tegenover dit alles tever
geefs een beroep doet op de omstandigheden, 
dat de bij dagvaarding omschreven over
eenkomst was aangegaan onder de voor
waarde, dat de nodige toestemming werd 
verkregen en dat de ministeriële toestem
ming tot den verkoop later ook is verkre
gen; 

dat toch de bewoordingen van art. 3 geen 
ruimte laten voor de uitlegging, dat onder 
bepaalde omstandigheden de daarin gestelde 
nietigheid van overeenkomsten zonder voor
afgaande toestemming aangegaan niet zou 
bestaan, althans niet meer zou zijn dan een 
voorlopige nietigheid, die door de later ver-. 
kregen toestemming weer zou worden op
geheven, aldus dat partijen reeds door de in 
de overeenkomst neergelegde wilsverkla
ringen t egenover elkaar waren gebonden; 

dat in het middel voorts nog een beroep 
wordt gedaan op het feit, dat de verweer
ders niet hebben gesteld, dat hun rechts
voorgangster na het aangaan der overeen
komst haar wil heeft gewijzigd; 

dat voorzover hiermede mocht zijn be
doeld, dat die rechtsvoorgangster na h et 
verlenen der ministeriële toestemming in 
de daarbij toegestane acte zou hebben be
willigd, het middel feitelijken grondslag 
mist, aangezien uit het bestreden a rrest niet 
blijkt, dat van Rooy op zodanige bewilliging 
zijn vordering mede heeft doen steunen; 

dat ook de omstandigheid, dat slechts een 
gedeelte der erfgenamen van wij len M. v. 
Liempt zich onwillig heeft betoond om tot 
de totstandkoming van de in de overeen
komst omschreven definitieve overdracht 
aan van Rooy mede te werken, hier zonder 
belang is, aangezien de bereidheid van een 
deel van die erfgenamen tot medewerking 
voor de daartoe onwillige erfgenamen ge
nerlei verplichting kan scheppen om dat 
ook te doen: 

dat ten slotte de stelling, dat het meerge
noemde Besluit E 75 niet s laat op obligatoire 
overeenkomsten generlei steun vindt in de 
bewoordingen van dat besluit, terwijl uit ar
tikel 1 lid 2 ondubbelzinnig blijkt, dat ook 
obligatoire overeenkomsten betreffende ver
huur of ten gebruike geven van onroerend 
goed door den wetgever als onder het ver
bod van art. 1 lid 1 vallende, werden be
schouwd; 

dat het middel uerhalve niet tot cassatie 
kan leiden; 

Verwerpt het beroep. (Salaris f 450). 

Conclusie Proc.-Gen. Mr Berger: 

Post alia: 
Vooropgesteld worde, dat het Hof in zijn 



433 17 DECEM B ER 1948 

voorlaatste rechtsoverweging vaststelt, dat 
de grondslag van eiser's vordering is de 
voorlopig·e koopovereenkomst en dat voor 
die overeenkomst voorafgaande toestem
ming van de Minister niet is verkregen. 
Aangezien het Besluit E 75 in artikel 1 
echter verbiedt het zonder voorafgaande 
toestemming van de instantie, bedoeld in 
artikel 5, dus zonder voorafgaande toe
stemming door of vanwege de Minister van 
Justitie, aangaan van overeenkomsten, o.a. 
met betrekking tot zich in bevrijd gebied 
van het Rijk in Europa bevindend onroe
rend goed en in artikel 3 een aldus aange
gane overeenkomst van rechtswege nietig 
verklaart, schijnt h et niet twijfelachtig, dat 
ook een voorlopige koopovereenkomst als 
de onderhavige nietig is en blijft, zelfs in
dien de Minister achteraf toestemming 
zoude hebben gegeven tot het aangaan van 
zodanige overeenkomst. Uit de bepaling 
van artikel 1 jo 3 E 75 volgt immers, dat 
men niet rechtsgeldig een overeenkomst 
betreffende onroerend goed als het onder
havig·e, kan aangaan, dat men zich dus te 
d ier zake niet mag en niet kan verbinden, 
voordat de toestemming is verkregen. Heb
ben partijen zich reeds voordien verbonden, 
dan is hun daartoe strekkende handeling 
nietig; eerst na h et verkrijgen der toe
stemming zijn zij gerechtigd om zich tegen
over elkander te gaan verbinden. Gewoon
lijk zal dit ook wel geschieden, daar het 
geen zin heeft toestemming te vragen voor 
een handeling, welke men na verkregen 
toestemming achterwege denkt te laten, 
maar verplicht daartoe zijn partijen niet, 
zelfs al zouden zij zich tevoren daartoe 
reeds verbonden hebben, nu die verbintenis 
beogende handeling ingevolge het Besluit 
E 75 van rechtswege nietig is. Er bestaat 
m.i. geen g rond om anders te oordelen met 
betrekking tot de onderwerpelijke voor
lopige koopovereenkomst, al is zij aange
gaan onder voorbeh oud van de nodige ver
gunningen, dus onder de opschortende 
voorwaarde, dat de nodige toestemming 
van de daartoe aangewezen instantie wordt 
verkregen. Een gewone voorwaardelijke 
overeenkomst valt toch ongetwijfeld onder 
de bepaling van artikel 1 E 75. Wordt dit 

' nu anders, wanneer de opschortende voor
waarde, zoals hier, bestaat in het verkrij
gen van de nodige toestemming? Dit zou
de: naar het mij voorkomt, slechts kunnen 
worden aangenomen, indien de nietigheid 
der gesloten voorwaardelijke overeenkomst 
door latere toestemming werd opgeheven . 
ln sommige wetten of verordeningen is dit 
<!an ook uitdrul<kelijk bepaald, zo b.v. in 
het Besluit D 20 tot vaststelling van het 
Deviezenbesluit 1943 (art. 8, lid 4), in het 
Besiuit E 89, houdende vaststelling van 
het Besluit Dcviezenblokkeering (art. 7, lid 
3) in het Besluit Vijandelijk Vermogen (E 
133) art. 14 lid 2, in de Deviezennoodmaat
regel (E 144) artikel 11 lid 3. In het bij
zonder zij verwezen naar het met E 75 ver
wante en in art. 7 van laatstgemeld be
sluit genoemde Besluit van 7 Juni 1940 

,,houdende een voorziening, teneinde te ver
hinderen, dat het rechtsverkeer in oorlogs
tijd schade toebrengt aan de belangen van 
het Koninkrijk der Nederlanden", het be
kende Londense Besluit A 6, h etwelk zich 
op hetzelfde gebied beweegt, als het be
sluit E 75, en eveneens een verbod behelst 
om bepaalde overeenkomsten aan t e gaan 
zonder voorafgaande toestemming van de 
daarbij bedoelde Commissie. Artikel 10 van 
dit Besluit A 6 verklaart overeenkomsten, 
aangegaan zonder de vereiste voorafgaan
de toestemming van de Commissie of zon
der inachtneming der voorwaarden bij de 
verlening daarvan gesteld, van rechtswege 
nietig, doch bepaalt in zijn tweede lid, dat 
de Commissie die nietigheid op grond van 
bijzondere omstandigheden kan oph effen 
door de overeenkomst alsnog van kracht 
te verklaren. Een dergelijke bepaling komt 
in het Besluit E 75 niet voor. Men zal daar
om, naar het mij voorkomt, moeten aan
nemen, dat de wetgever ten aanzien van 
overeenkomsten, als in h et Besluit E 75 
bedoeld, gebondenheid van partijen vóór de 
verlening van de vereiste toestemming niet 
h eeft gewild, zodat zij na die toestemming 
geheel vrij zijn om a l dan niet alsnog een 
overeenkomst aan te gaan. Men zoude zich 
weliswaar lcunnen afvragen, wat er tegen 
kan zijn, om die gebondenheid alsnog te 
doen intreden, zodra achteraf toestemming 
wordt verkregen, dQch de beslissing dien
aangaande staat m.i. niet aan de rechter, 
maar aan de wetgever. Deze h eeft het nu 
blijkbaar noodzakelijk geoordeeld om in het 
Besluit E 75 een uiterst strenge noodmaat
regel in het leven te roepen, waardoor h et 
economisch verkeer tijdelijk aan banden 
wordt gelegd teneinde, zoals het in de con 
siderans wordt uitgedrukt te voorkomen, 
dat in de huidige buitengewone omstan
digheden handelingen worden verricht, 
welke de Nederlandse volkshuishouding 
lcunnen schaden en de ontwarring van tij
dens de bezetting verrichte overdrachten 
van zekere zaken en rechten kunnen be
moeilijken. Blijkbaar h eeft de wetgever 
echter tevens de behoefte gevoeld om deze 
regeling, zo spoedig mogelijk, op te h effen 
door bij de Wet van 22 November 1947 
Stbl. No. H 369 het Besluit E 75 in te ,trek
ken en, daarbij tevens de nietigheid van 
verboden overeenkomsten op te h effen, 
tenzij deze op het tijdstip van inwerking
treding dier wet nog niet uitgevoerd of 
inmiddels ongedaan waren gemaakt. 

Dat het verbod van het Besluit E 75 ook 
zuiver obligatoire overeenkomsten omvat, 
schijnt niet voor betwisting vatbaar, t er
wijl overigens in het onderhavige geval Vil,D• 
een zuiver obligatoire overeenkomst geen , 
sprake is, daar artikel 7 van de voorlopige 
koopakte, waarvan de tekst voor Uw Raa<;i 
kenbaar is uit de, in het arrest overgeno
men, feitelijke over wegin gen der Rechtbank, 
bepaalt, dat bij weigering of nalatigheid 
van de verkoper om tot de overdracht van 
het verkochte onroerend goed mede te wer
ken de wederpartij bevoegd zal zijn de akte 
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te laten over.schrijven in de daarvoor be
stemde registers, zodat, die akte kan die
nen tot titel van eigendomsovergang. 

Terecht m.i. heeft het Hof met de Recht
bank eiser's beroep op de arresten van Uw 
Raad van 12 April 1946 No. 509 en van 23 
Mei 1947 - '48 No. 143 verworpen. Eerstge
noemd arrest betrof het Vervreemdings
besluit onroerende zaken en het laatstge
noemde de Afzetverordening 1942, Tuin
bouwzaden en beide bevatten een geheel 
andere regeling met betrekking tot de nie
tigheid van cl.aarbij verboden handelingen, 
dan het onderhavige besluit E 75, immers 
het Vervreemdingsbesluit Onroerende Za
ken verklaart in artikel 3 lid 1 overeen
komsten, als daarbij bedoeld, slechts nie tig 
(Duitse tekst "unwirksam"), zolang niet 
een verklaring van h et Prijzenbureau is 
verkregen, t e rwijl volgens lid 2 die verkla
ring, zowel vóór, als na het totstandkomen 
van de overeenkomst kan worden gevraagd, 
en de Afzetverordening Tuinbouwzaden 
verbiedt slechts h et verhandelen en afle
veren r espectievelijk het voorhanden of in 
voorraad hebben van tuinbouwzaden behou
dens uitdrukkelijk omschreven gevallen, 
waarin dat verbod niet geldt en wel o.a. in
geval van ontheffing ervan door h et Be
drijfsschap (art. 2 sub f), doch gewaagt 
geenszins uitdrukkelijk van nie tig h eid van 
overeenkomsten n och van voorafgaande 
ontheffing, gelijk overigens ook de rege
lingen op dit punt zowel van de Neder
landse noodwetgever, als van de Duitse be
zetter, zoals de geëerde raadsman van ver
weerders met talrijke voorbeelden staafde, 
telkens verschillend zijn. 

Mag m en deze beschouwingen omtrent 
de br~tekenis van h et Besluit E 75 juist 
achte, n, dan doet het m.i. ook niet t er zake, 
of de rechtsvoorgangster van verweerders 
voordien haar wil zoude h ebben gewijzigd 
en daarvan al of niet mededeling aan eiser 
zoude hebben gedaan, nu de eiser, gelijk 
boven gezegd, naar de uitdrukkelijke vast
stelling van het Hof, uitsluitend heeft ge
ageerd op grond van de voorlopige koop
overeenkomst en geenszins uit een, na de 
verlffegen toestemming van de Minister, 
uitdrukkelijk of stilzwijgend geuite en aan
vaarde wilsverklaring, zodat h et Hof dien
aangaande ook niets had te onderzoeken 
of te overwegen, terwijl de omstandigheid, 
dat slechts een deel van de erfgenam en 
onwillig waren om tot de overdracht van 
het verkochte mede te werken, niet van 
belang is tegenover de andere erfgenamen, 
die daartoe wel bereid waren (vergelijk van 
Brakel. Bekrachtiging van nietige rechts
h andelingen in Feestbundel v. Oven 1946 
bi. 78). 

Aangezien het voorgestelde middel mij 
derh alve ongegrond voorkomt, concludeer 
ik tot verwerping van het b eroep met ver
oordeling van de eiser tot cassatie in de 
d aarop g·evallen kosten. 

(N. J.) 

20 Deceniber. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wet houde nde algemene regelen Wa
terstaatsbestuur art. 22). 

De toekenning bij het provinciaal re
glement op cl.e waterkeringen van een 
r echt van beroep op Ged. Staten tegen 
een w eige ring van h e t dagelijks be
stuur van een waterschap om onthef
fing van een verbod tot beplanting h eft 
niet op de bevoegdheid van Ged. Staten 
om ten aanzien van een zodanige wei
gering art. 22 de r Waterstaatswet 1900 
toe te passen. Vernie tig ing immers 
h eeft de betekenis, dat een eventueel 
h erhaald verzoek tot ontheffing door 
het waterschapsbestuur zou moeten 
worden Ingewilligd, terwijl bij afwijzing 
van dit verzoek op de bij h et r eglement 
aangegeven wijze voorziening zal kun
nen worden gevraagd. 

Wij J ULIANA, enz. 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door de directeur van h e t Staatsbosbeheer, 
hoofd van h et Staatstoezicht op de bossen, 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Noord-Brabant van 8 October 1947 G No. 
108, waarbij afwijzend werd beschikt op 
een verzoek van de directeur voornoemd 
tot vernietiging wegens strijd met h e t al
gemeen belang van het besluit van het 
Bestuur van het waterschap "de Polders 
van Nieuw-Vosmeer" van 16 Oct. 1946, No. 
10, waarbij een verzoek om ontheffing van 
het verbod tot het planten van bomen op 
waterkeringen werd geweigerd; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 17 Nov. 1948, No. 1300/1; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 10 D ec. 1948, 
No. 717, Afdeling Waterstaatsrecht. 

0. dat het dagelijks bestuur van het wa
t erschap "de Polders van Nieuw-Vosmeer" 
bij zijn besluit van 16 October 1946 afwij
zend h eeft beschikt op de aanvrage van 
G. W. J. de Graaf, rentmeeste r van de 
Ambachtsheerlijkheid van Oud- en ieuw
Vossemeer en Vrijberghe N.V. te Ou d
Vossemeer, om ontheffing van de verbods
bepaling, vervat in art. 12 van het "Regle
m ent op de Waterkeringen in Noord
Brabant 1905" ten behoeve van de herbe
planting van de Rolafse dijk onder Nieuw
Vossemeer ; 

dat, nadat de Directeur van h e t Staats
bosbeheer te Utrecht bij schrijven van 23 
Mei 1947 aan Ged. Staten van Noord
Brabant had verzocht evenbedoeld beslu it 
ingevolge art. 22 de r Waterstaatswet 1900 
te vernietigen wegens strijd m et het a lge
meen belang. dit college bij zijn besluit van 
8 Oct. 1947, G o. 108, le Afdeling, op dit 
verzoek afwijzend beschikt h eeft ; 

dat Ged. Staten hierbij overwogen heb
ben. dat h t besluit van h e t dagelijks 
bestuur van h e t waterschap "de Polders 
van Nieuw-Vosmeer" van 16 Oct. 1946, 
waarvan de vernietiging is gevraagd, van 
negatieve strekking is; dat vernietiging 
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van dit besluit geen zin heeft, aangezien 
zij n iet het beoogde effect kan bereiken; 
dat ter adstructie van deze overweging 
verwezen wordt naar dP artt. 21 en 23 van 
het R eglem ent op de Wate rkeringen in 
Noord-Brabant 1905, waar de mogelijkheid 
is geopend bij weigering van een water
schapsbestuur tot h et v erlenen van ont
heffing van een ve rbodsbepaling van dat 
R eglement t e komen tot een positief ef
fect; dat, ook al ware h et anders, toch 
geen termen voor vernietiging aanwezig 
zouden zijn, aangezien uit een ingesteld 
onderzoek is geblelcen, dat weliswaar geen 
bezwaar bestaat tegen een beplanting van 
de oostzijde van de waterkering, ten aan
zien waarva n ontheffing van de verbods
bepaling , v ervat in art. 12 van h et R egle
m ent op de vVaterkeringen in Noord
Bra ba nt 1905 was gevraagd, doch een be
planting m et bomen aan de westzijde van 
die waterkering uit waterstaatkundig oog
punt niet gewenst moet worden geacht; 

dat de appellant van dit besluit in beroep 
is gekomen , aanvoerende, dat hij aan G. W. 
J. de Graaf, r entmeester van de Ambachts
heerlijkheid van Oud- en Nieuw-Vossem eer 
en Vrijbergh e N.V. te Oud-Vossemeer, bij 
beschikking van 14 Augustus 1946, A No. 6 
op grond van artikel 14, lid 2 van h et Be
sluit Staatstoezicht op de Bossen 1943 de 
v erplichting h eeft opgelegd tot h erbeplan
ting van de Rolafse dijk onder Nieuw-Vos
semeer; dat bij besluit van h et dagelijks 
bestuur van het waterschap "de Polders 
van Nieuw-Vossem eer" van 16 October 
1946 afwijzend is beschikt op een aanvrage 
van voornoemde r entmeest er tot onthef
fing van h et in artikel 12 van het Regle
m ent op de Waterkeringen in Noord-Bra
bant 1905 vervatte verbod inzake het plan
t en van bomen op waterkeringen; dat uit 
een door de betrokken houtvester van h et 
Staasbosbeh eer ter plaatse ingesteld on
derzoek geenszins de indruk is ve rkregen, 
dat er afdoende reden en voor de afwijzing 
van het verzoek tot ontheffing van dat 
plantverbod aanwezig zijn; dat, ook al zou 
de weigering op waterstaatsbelangen be
rusten, deze toch niet van die aard kunnen 
zijn, dat een h erbeplanting - die om an
dere reden dringend gewenst is - r edelij
k er wijze niet kan worden geduld; dat im
m ers ter plaatse t evor en bomen hebben 
gestaan, zodat h et waterschapsbestuur, 
thans verg unning tot h erbeplanting wei
gerende concrete argumenten had moeten 
aanvoe re n, die deze ·weigering overtuigend 
rechtvaardigen; da t echter in h et onderha
vige geval de beslissing van h et water
schapsbestuur slechts is gemotiveerd m et 
een algemeenheid, namelijk "dat door be
planting m et bomen d e dijken zeer worden 
verzwakt", dat het evenwel uitsluitend erop 
aankomt, of die schade in dit concrete ge
val dusdanig is, dat een h erbeplanting re
delijkerwijze niet kan worden geduld, ook 
a l wordt zij door het algemeen belang ge
vorderd; dat h et waterschapsbestuur dit 
laatste allerminst h eeft aangetoond, terwijl 

voorts de geringe hoogte van de dijk de be
tekenis daarvan als waterkering sterk ver
mindert; 

dat, aangezien de toekomstige binnen
landse houtproductie - gelet op h et zeer 
geringe Nederlandse bezit aan bossen en 
andere houtopstanden en de steeds toene
m ende behoeFte aan hout - alsook de ver
zorging van het landschapssch oon als van 
a lgemeen b <l la ng moet en worden be
schou wd, de beslissing van h et water
scbapsbestum · in strijd is m et dat a lge
m een belang, da t hij, appellant, aan Ged. 
Staten van N:iord-Brabant heeft v erzocht 
h et besluit van h et waterschapsbestuur op 
g rond van artikel 22 der Waterstaa tswet 
1900 deswege te vernietigen; dat echter bij 
de beschikking van 8 October 1947 Ged. 
Staten dat verzoek van de hand hebben 
gewezen; dat uit de desbetreffende be
schikking duidelijk blijkt, dat ook de door 
h et water schapsbestuur nader aangevoerde 
argumenten van wei nig betekenis zijn, daar 
h et m otief, dat de dijken zeer worden v er 
zwakt, doordat d t·ze bij rooiing der bomen 
m e1:stal geh eel v.orden omgewoeld, sterk 
overdreven is, aangezien h et ontstaan van 
gaten immers is beperkt tot de onmiddel
lijke omgeving van de bomen, die door
gaans op een onde rlinge afstand van ± 8 
m eter in de rij worden geplaa tst t erwijl 
voorts h et waterschapsbestuur, ingeval de 
betrokkenen nalatig zijn in het di chten van 
de bij het r ooien ontstane gaten, over mid
delen beschikt om de nakoming van die 
verplichting af t e dwingen; dat voorts het 
argument, dat beplanting nadelig is voor 
de wegen, vooral voor de onverharde, niet 
van zodanige betekenis kan worden geacht, 
dat de dijk daarom in strijd m et h et a lge
m een belang onbeplant moet blijven, aan
gezien uit het onverhard zijn van de weg 
volgt, dat deze a lleen van belang is voor 
beperlct locaal verkeer, h etgeen m ede blijkt 
uit de toestand van de weg; dat ook met 
een beroep op h et feit, dat de Eendrachts
polder geïnundeerd is geweest, de nood
zaak van h et onbeplant blijven van d e dijk 
niet kan worden aangetoond, in de eerste 
plaats hierom niet, omdat tijdens de eerste 
inundatie de populieren nog op de dijk 
stonden, t erwijl t oen van enig nadeel door 
de aanwezigheid van de beplanting niet is 
g eblelcen en in de tweede plaats, omdat de 
inundatie niet was te wijten aan invloeden 
van de natuur, doch aan opzettelijke han
delingen van de bezetter , die de waterstand 
naar zijn inzichten kon r egelen, zodat daar
m ede geenszins is bewezen, dat de slaper
dijk ook betekenis zou h ebben, ingeval het 
tot een onvoor ziene doorbraak van de 
hoofddijk mocht komen; dat ook de mede
deling in h et ra pport van de hoofdinge
nieur van de P rovinciale Waterstaat van 
roord-Brabant van 18 Apri l 1947, dat hij 

h et planten van bomen aan de westzijde 
van de dijk ongewenst acht - welke op
m erking in de overweging van de beslis
sing van Ged. Staten is overgenomen -
niet met positieve argumenten is gestaafd, 
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hetgeen nochtans redelijkerwijze moet wor
den verlangd, nu ter plaatse reeds bomen 
hebben gestaan, zonder dat ooit het wa
terschap gebruik heeft gemaakt van zijn 
bevoegdheid, die bomen te doen verwijde
ren; 

dat Gedeputeerde Staten, door aan bo
venbedoelde mededeling van de hoofdinge
nieur een argument te ontlenen om vernie
tiging van het besluit van het waterschaps
bestuur te weigeren, aan de belang·en, die 
het Staatstoezicht op de bossen behartigt, 
tekort hebben gedaan, temeer aangezien uit 
die mededeling volgt, dat een beplanting 
aan de oostzijde van de dijk niet aan be
zwaar onderhevig is, zodat zelfs volgens de 
mening van deze specialist op waterstaat
kundig gebied h et waterschapsbestuur in 
zijn afwijzing in elk geval te ver is ge
gaan; dat Gedeputeerde Staten zich tot 
staving van hun beslissing mede erop be
roepen, dat vernietiging van het besluit van 
het waterschapsbestuur, dat van negatieve 
strekking is, geen zin zou hebben, aange
zien zij niet h et beoogde effect teweeg zou 
kunnen brengen, terwijl de betrokken rent
meester, door overeenkomstig artikel 21 
van het Reglement op de Waterkeringen 
in Noord-Brabant 1905 tegen de weigering 
van het waterschapsbestuur binnen 14 da
gen bij Ged. Staten in beroep te komen, 
wel een positief effect had kunnen berei
~en; dat deze overweging niet ter zake 
doet, aangezien artikel 22 der Waterstaats
wet 1900 geen onderscheid maakt tussen 
besluiten met positieve en negatieve strek
kJng; dat derhalve in beginsel alle beslui
ten van waterschapsbesturen door Ged. Sta
ten kunnen worderi vernietigd en dat bo
vendien een positief effect in dit geval wel 
degelijk had kunnen worden bereikt, door
dat het waterschapsbestuur - op een 
n ieuwe aanvrage tot ontheffing van de 
verbodsbepaling door de betrokkene - in
gevolge artikel 31 der Waterstaatswet 1900 
rekening zou hebben moeten houden met 
de vernietiging door Ged. Staten uitge
sproken dat voorts het volgen van deze 
opvatting van Ged. Staten het Staatsbos
beheer van elk rechtsmiddel tegen een wei
gerachtig waterschapsbestuur zou beroven 
en de behartiging van het algemeen belang, 
betrokken bij de toekomstige binnenlandse 
houtproductie en het landschapsschoon, ge
heel afhankelijk zou maken van de ge
dragslijn dergenen, aan wie een verplich
ting tot h erbeplanting is opgelegd, aange
z.ieii deze immers niet kunnen worden ge
dwongen, beroep in te stellen; 

0. dat van een weigering van h et dage
lijks bestuur van een waterschap om ont
heffing te verlenen van het verbod tot be
planting, welk verbod is neergelegd in ar
tikel 12 van het Reglement op de Water
keringen in Noord-Brabant 1905, de ver
zoeker ingevolge artikel 21 van dit r egle
ment in beroep kan komen bij Ged. 
Staten van Noord-Brabant; 

·dat echter de toekenning van dit r echt 
van beroep niet opheft de bevoegdheid van 

Ged. Staten om, indien zij daartoe termen 
aanwezig achten, ten aanzien van een be
sluit tot weigering als bedoeld aan a r t ikel 
22 der Waterstaatswet 1900 toepassing t e 
geven; 

dat Ged. Staten ten onrechte van oordeel 
zijn, dat vernietiging van een zodanig be
sluit geen zin h eeft, omdat dit besluit van 
negatieve strekking is en dus een vernie
tiging niet het beoogde effect kan hebben; 

dat immers de vernietiging deze beteke
nis h eeft, dat een eventueel herhaald ver
zoek tot ontheffing door het dagelijks be
stuur van het waterschap zal moeten 
worden ingewilligd, terwijl, indien ook dit 
verzoek zou worden afgewezen, de verzoe
ker langs de weg van de artikelen 21 en 23 
van voormeld reglement hogere voorzie
ning zal kunnen vragen; 

dat voorts, wat betreft de vraag, of ter
men aanwezig zijn h et besluit van het da
gelijks bestuur van het waterschap wegens 
strijd met h et algemeen belang te vernie
tigen, op grond van de overgelegde ambts
berichten moet worden aangenomen, dat 
enerzijds tegen de beplanting van de onder
werpelijke waterkering slechts gegrond be
zwaar bestaat voorzover betreft de weste
lijke zijde van deze waterkering, doch dat 
anderzijds de herbeplanting, voor wat de 
oostelijke zijde betreft, op goede gronden 
door de directeur van h et Staatsbosbeheer 
was opgedragen, zodat h et a lgemene belang 
van de herbeplanting door het niet ver
lenen van de ontheffing voor de oostelijke 
zijde wordt geschaad; 

dat in verband hiermede h et beslui t van 
het bestuur van het waterschap voor ver
nietiging wegens strijd m et het algemeen 
belang in aanmerking komt; 

dat mitsdien het besluit van Ged. Staten 
niet kan worden gehandhaafd; 

Gezien de Waterstaatswet 1900; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van Ged. Staten van oord-Brabant, 
wegens strijd met het algemeen belang te 
vernietigen het voormelde besluit van het 
bestuur van het waterschap "de Polders 
van Nieuw-Vosmeer" van 16 October 
1946, No. 10. 

Onze Minister van Verkeer en Wate r 
staat is belast enz. 

(A.B.) 

21 D ecember. ARREST van den Hogen 
Raad. (Sv. art. 261; Prijzenbeschikking 
gebruikte goederen No. 1, art. 1; Prij 
zenbeschikking Tweedehands flessen, 
kruiken en potten No. 1, art. 2; Prijs
voorschrift 1943 statiegeld flessen, 
kruiken en potten, art. 5) . 

De Prijzenbeschikking tweedehands 
fl essen, kruiken en potten No. 1 en de 
Prijzenbeschikking gebruikte goederen 
No. 1 h ebben betrekking op verkoop en 
het Prijsvoorschrift 1943 Statiegeld 
flessen. kruiken en potten heeft be
trekking op inlevering tegen statiegeld, 
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zodat de eerstgemelde twee beschikkin
gen enerzijds en laatstgemeld voor
schrift anderzijds onderscheiden rege
lingen geven, welke m:,.ast elkander 
staan. 

H et verkopen door req. in strijd m et 
art. 2 van de Prijzenbeschikking Twee
dehands flessen, kruiken en potten No. 
1 en h et medebewerlcen van den ver
koop in strijd m et art. 1 van de Prij
zenbeschikking Gebruikte Goederen No. 
1 leveren dus strafbare feiten op. 

De omstandigheid, dat "de flessen 
niet m et berekening van statiegeld in 
omloop waren gebracht" of de omstan
digheid dat "de producenten, waaraan 
r eq. de flessen heeft verkocht, niet de
genen waren die deze flessen tegen be
taling van statiegeld in omloop hadden 
gebracht'", zijn dan ooi{ geen bestand
delen van de bedoelde strafbare feiten. 

De Politierechter had het door req.'s 
raadsman gevoerd feitelijk verweer, dat 
de flessen door r eq. t egen ontvangst 
van statiegeld ingeleverd werden, a ls 
zijnde door de met r edenen omklede 
bewezenverklaring reeds weerlegd, zon
der verdere motivering kunnen voor
bijgaan, en behoefde bovendien niet 
vast te s tellen, dat de flessen niet door 
hen, die ze va n req. kochten, waren in 
omloop gebracht t egen statiegeld. (An
ders: Adv.-Gen. Hooykaas). 

Op het beroep van Tb. M.. C. N., koopman, 
wonende te Rotterdam, req. van cassatie 
tegen een vonnis van den Bijz. Politierech
ter bij de Arr.-Rechtbank te Rotterdam van 
1 April 1948, waarbij in hoger beroep, met 
vernietiging van een vonnis van den Tucht
rechter voor rle P rijzen te Rotterdam de 
dato 1 Nov. 1946 de oproeping tot verant
woording t.a.v. h et daarin in de laatste 
plaats telaste gelegde feit is nietig ver
klaard, en requirant ter zake van: 

1. Een voorschrift gegeven krachtens 
art. 3 der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 
1939 niet nakomen, gepleegd als voortge
zette overtreding, tweemaal gepleegd, 

2. Aan zijn schuld te wijten hebben, dat 
een voorschrift gegeven krachtens art. 3 
der Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939 
niet wordt nagekomen, gepleegd als voort
gezet misdrijf, 

3. Opzettelijk medebewerken, door han
delen, dat een voorschrift gegeven krach
tens art. 3 der Prijsopdrijvings- en Ham
sterwet 1939 niet wordt nagekomen, ge
pleegd als voortgezet misdrijf, 

met aanhaling van de artt. 3 en 12 Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939, 1 Besluit 
Berechting Econ.. Delicten, 2 Prijzenbe
schikking tweedehands flessen, kruiken en 
potten no. 1, 1 Prijzenbeschikking Gebruikte 
Goederen no. 1, 3 Prijzenbeschikking 1940 
no. 1, 23, 56, 57, 62 en 91 Sr., is veroor<.leeld 
tot drie geldboeten van respectievelijk 500, 
2500 en 500 gulden; (Gepleit door Mr C. H. 
Telders, adv. te 's-Gravenhage).' 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Berckel ; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

den req. door zijn raadsman mondeling 
voorgedragen en t er terechtzitting schriftec 
lijk overgelegd, luidende: 

I. ,.S. en/of v. t. van de artt. 3 en 12 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 19 39, 1 en 
6 Besluit Berechting E con. D elicten, 2 Prij
zenbeschikking tweedehands flessen, krui
ken en potten n0. 1 (Stct. 15 Juni 1942 :No. 
113), 2 Prijzenbeschikking tweedehands 
flessen, kruiken en potten 1947 (Stct. 4 
D ec. 1947 No. 235), 1 Prijzenbeschikking 
Gebruikte Goederen no. 1 (Stct. 29 Junï 
1942 No. 123), 3 Prijzenbeschikking 1940 
no. 1 (Verordening 1940 No. 64), 3 juncto 3 
Prijsvoorschriften 19 43 statiegeld flessen, 
kruiken en potten (Stct. 6 Aug. 1943 No. 
151), 1, 23, 56, 57, 63 en 91 Sr., 348, 349, 350, 
351, 352, 358, 359 en 376 Sv., 168 Grond,vet, 
20 Wet van 18 April 1827 (Stbl. 20) op de 
Zamens telling der R egterlijke Magt en het 
Beleid der Jus titie, 

omdat de Econ. Politierechter req. ter 
zake van het sub I en II telaste gelegde 
heeft veroordeeld tot geldboeten, zulks ten 
onrechte, 

omdat het sub I en II telaste gelegde geen 
strafbare feiten oplevert, aangezien in de 
t elastelegging I en II niet is vermeld, dat de 
flessen, die req. verkocht respectievelijk 
kocht, niet met berekening van statiegeld in 
omloop waren gebracht, zulks terwijl .de 
door req. ontvangen- respectievelijk be
taalde prijs niet hoger was dan toegelaten 
volgens het Prijsvoorschrift 1943 Statiegeld 
flessen, kruiken en potten;" 

II. ,.S. en/of v. t. van de in middel 1 ge
noemde artikelen, 

omdat de Econ. Politierechter req. ter 
zake van het sub I telaste gelegde beeft 
veroordeeld tot een geldboete zulks ten on
rechte, 

omdat het sub I telaste gelegde geen 
strafbaar feit oplevert, aangezien in de te
lastelegging niet is vermeld, dat de produ
centen waaraan req. de flessen h eeft ver
kocht, niet degenen waren, die deze flessen 
tegen betaling van statiegeld in omloop 
hadden gebracht, zulks terwijl de door req. 
berekende prijs niet hoger was dan toege
laten volgens h et prijsvoorschrift 19 43 sta
tiegeld flessen, kruiken en potten;" 

III. .,S. en/of v. t. van de in middel I 
genoemde artikelen, 
· omdat de Econ. Politierechter het verweer 

van req., dat le eerste reeks feiten niet 
waren verkopen, doch inleveringen t egen 
ontvangst van statiegeld, beeft verworpen 
op grond van het feit, dat niet is gebleken, 
dat de aan de ve.rschillende producenten ge
leverde flessen door deze zelve in omloop 
waren gebracht en req. op grond daarvan 
heeft veroordeeld tot een geldboete, zulks 
ten onrechte, · 

omdat, indien al in de telastelegging op 
voldoende wijze het strafbare feit is om
schreven, de Econ. Politierechter in zijn 
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vonnis niet heeft gemotiveerd, waarom dit 
strafbare feit is bewezen, nu immers niet 
is bewezen, dat tle aan de verschillende pro
ducenten geleverde flessen niet door deze 
zelve in omloop waren gebracht met bere
kening van statiegeld;" 

0. ,dat bij het beroepen vonnis met qualifi
catie en strafoplegging als vermeld t .a.v. 
r eq. is bewezen verklaard na aanvulling 
van de telastelegging ter terechtzitting van 
den Bijz. Politierechter: 

I. dat hij onder den handelsnaam H. B . 
te Rotterdam uitoefenende de groothandel 
in verpakkingsglas en aardewerk, in de pe
riode 5 Mei 1945- 1 Mei 1946, voor wat de 
periode na 4 Maart 1946 betreft hoogst on
achtzaam en onnadenkend, aan producen
ten ongespoelde tweedehands fless en h eeft 
verkocht, en wel onder meer: op of om
streeks 2 Oct. 1945 aan de N.V. Handel
maatschappij voorheen J. A. van 0. te Over
schie een partij van 54160 stuks witte en 
zwarte wijnflessen, 3/4 L. inhoudmaa t, tegen 
de prijs van f 0,18 per stuk; in de maa nd 
Maart 1946 aan de firma J . B. te Rotterda m 
360 stulrn advocaatflessen, 3/4 L. inhouds
maat, en 2400 stuks zwarte Bordeauxflessen, 
3/4 L. inhoudsmaat, tegen de prijs van f 0,18 
per stuk; en op of omstreeks 13 Maart 1946 
aan Gebr. A.. te Rotterdam 600 stuks Bor
deauxflessen, 3/4 L . inhoudsmaat, tegen de 
prijs van f 0.18 per stuk; 

dat bovengenoemde prijs ad f 0.18 hoger is 
dan toegelaten ingevolge art. 2 lid 1 sub A 
van de Prijzenbeschikking tweedehands 
flessen, kruiken en pottPn No. 1; 

II. dat hij voorts ten tijde en plaatse als 
bovengem eld, voor wat de periode na 4 
Maart 1946 betreft hoogst onachtzaam en 
onnadenkend, opzettelijk h eeft medebe
werkt, dat gehandeld is in strijd met art. 1 
van de Prijzenbeschikking Gebruikte Goe
deren no. 1 door diverse partijen gebruikte 
flessen te kopen, en wel onder m eer: in 
Maart 1946 van M. M. te 's-Gravenhage 
8640 wijnflessen 3/4 L. inhoudsmaat, tegen 
de prijs van f 0.1-1 per stuk; en op of om
streeks 21 Nov. 1945 van P. A.. G. N . te Am
sterdam 1213 hele advocaatflessen, 7 d.L. 
h .w. inhoudsmaat, tegen de prijs van f 0,16 
per stuk, zulks terwijl hij wist, dat deze 
prijzen hoger waren, dan toegelaten inge
volge gemeld prijsvoorschrift; 

III. dat hij wijders in de periode van 5 
Mei 1945 tot 4 Maart 1946 ter plaatse als 
bovengemeld, ongebruikte bemande flessen 
met een inhoudsmaat van 20, respectieve
lijk 25 liter, heeft verkocht tegen de prijs 
van f 4-f 5 per stuk en wel onder meer op 
of omstreeks 31 Oct. 1945 en 30 Nov. 1945 
aan den groothandelaar in tweehands fles
sen P. A. G. N. te Amsterdam 200 resp. 170 
stuks bemande flessen van 25 liter inhouds
maat, tegen de prijs van f 4 per stuk; op of 
omstreeks 16 Febr. 1946 aan genoemde N. 
210 bemande flessen van 20 liter inhouds
maat, tegen de prijs van f 4,50 per stuk; en 
op of omstreeks 16 Febr. 1946 aan de Lak
en Verffabriek "Premier" te Loosduinen 

250 bemande flessen van 20 Liter inhouds
maat, tegen de prijs van f 5 per stuk; 

dat deze in de vorige alinea vermelde 
prijzen hoger zijn dan toegelaten ingevolge 
art. 3 van de Prijzenbeschikking 1940 no. 1; 

0 . t.a.v. het eerste en tweede middel: 
dat art. 2 van de Prijzenbeschikking 

tweedehands flessen, kruiken en potten no. 
1 en art. 1 van de Prijzenbeschikking Ge 
bruikte Goederen no. 1 de hoogst toelaat
bare prijzen va>'ltstellen voor den verkoop 
van r esp. tweedehands flessen, kruiken en 
potten en van gebruikte roerende goeder en 
in het a lgemeen, t e rwijl art. 5 lid 1 van het 
Prijsvoorschrift 1943 Statiegeld flessen, 
kruiken en potten een regeling inhoudt be 
treffende het betalen van statiegeld wan
neer flessen, kruiken en potten worden in
geleverd bij verkopers ter verpakking van 
de waren, die zij verkopen; 

dat eerstgenoemde twee Prijzenbeschik
kingen dus betrekking hebben op verkoop 
en laatstgemeld Prijsvoorschrift op inleve
ring tegen statiegeld, zodat de eerstgemelde 
twee beschikkingen enerzijds en laatstge
meld voorschrift anderzijds onderscheiden 
r egelingen geven, welke naast elkander 
staan; 

dat het verkcpen door req. in strijd met 
art. 2 van de Prijzenbeschikking Tweede
hands flessen, kruiken en potten no. 1, en 
het medebewerken van den verkoop in strijd 
met art. 1 van de Prijzenbeschikking Ge
bruikte Goederen no. 1 dus strafbare feiten 
opleverden; 

dat de omstandigheid, dat "de flessen niet 
met berekening van statiegeld in omloop 
waren gebracht" of de omstandigheid dat 
"de producenten, waaraan req. de flessen 
h eeft verkocht, niet degenen waren die deze 
flessen tegen betaling van statiegeld in om
loop hadden gebracht", dan ook geen be
standdelen zijn van de bedoelde strafbare 
feiten; 

dat dus beide middelen falen; 
0. dat het derde middel zich richt tegen 

de overweging van den Politierechter, in 
het middel niet volledig weergegeven, lui
d ende: 

De raadsman h eeft betoogd, dat de eerste 
reeks feiten niet waren verkopen, doch in
leveringen tegen ontvangst van statiegeld. 
De R echter verwerpt dit verweer, daar niet 
is gebleken, dat de aan de verschillende 
producenten geleverde flessen door deze 
zelve in omloop waren gebracht. Integ·en
deel is door verdachte en de raadsman zelve 
verklaard, dat de h erkomst der flessen in 
de r egel niet is nagegaan en met uitzonde 
ring van de z.g. m erkflessen waarop de te
lasteleggin g geen betrekking heeft, de ge
bruikte flessen aan producenten worden ge
leverd zonder inachtneming van de h er
komst; 

0. dat de Bijz. Politierechter uit de in h et 
vonnis opgenomen bewijsmiddelen heeft af
geleid en kon afleiden, dat req. de in het 
middel bedoelde flessen heeft verkocht, en 
wel tegen een prij~ van 18 cent per stuk; 
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dat hij het door req.'s raadsman gevoerd 
feitelijk verweer, dat deze flessen door req. 
tegen ontvangst van statiegeld ingeleverd 
werden, d'us, als zijnde door de m et redenen 
omklede bewezenverklaring reeds weerlegd, 
zonder verdere motivering had kunnen 
voorbijgaan, en bovendien niet , gelijk in h et 
middel wordt betoogd, behoefde vast te 
stellen, dat de flessen niet door h en, die ze 
van req. kochten, waren in omloop gebracht 
tegen statiegeld: 

dat h et middel dus niet tot cassatie kan 
leiden, wat ook zij van de ten overvloede 
gegeven overweging van den Politierech
ter, waartegen het zich richt ; 

Verwerpt het beroep. 

[Anders Adv.-Gen. Hooykaas, die op
merkte: 

Bij het eerste middel, hetwelk betrekking 
heeft op het onder I en II te laste gelegde, 
stelt req., dat art. 5 (de m emorie van cas. 
satie spreekt van art. 3 jo. art . 3, doch dit 
is duidelijk een typefout voor art. 5 jo. art. 
3) van het Prijs,·oorschrift 1943 statiegeld 
flessen, kruiken en potten a ls lex specialis 
derogeert aan art. 2, lid 1, van de Prijzen
beschikking tweedehands flessen, kruiken 
en potten no. 1, op grond van welk voor
schrift het telastegelegde onder I strafbaar 
is verklaard, en aan art. 1 van de PrijZf,n
beschikking Gebruikte Goederen No. 1, op 
grond van welk voorschrift het telastege
legde onder II strafbaar is verklaard. 

Naar mijn 001·deel terecht, immers :ut . 5 
van h et Prijsvoorschrift 1943 statiegeld fles. 
sen, kruiken en potten heeft, behoudens de 
speciale bepaling van het tweede lid, be
trekking op verkoop yan gebruikte flessen, 
kruiken en potten, die oorspronkelijk tegen 
statiegeld in het verkeer werden gebracht, 
verder te noemen "statiegeldflessen", art. 2 
van de Prijzenbesch. tweedehands fles. 
sen, kruiken en potten no. 1 betreft verkoop 
van alle tweedehands flessen, kruiken en 
potten en art. 1 van de Prijzenbeschikking 
Gebruikte Goederen no. 1 betreft zelfs ver
koop van a lle gebruikte goederen. Welis
waar regelt art. 2 van de Prijzenbeschikking 
tweedehands flessen, kruiken en potten 
enkel de verkoop aan producenten in de 
zin van art. 1 van die beschikking en art. 5 
van het Prijsvoorschrift 1943 statiegeld 
flessen, kruiken en potten de verkoop aan 
.,verkopers", een vermoedelijk ietwat rui
mer begrip, doch deze omstandigheid schijnt 
mij t egenover het boven naar voren ge
bracht onderscheid voor de bepaling, welk 
voorschrift te dezen als lex specialis is te 
beschouwen, niet doorslaggevend. 

Aanvaardt m en. dat art. 5 van het Prijs
voorschrift 1943 statiegeld flessen, kruiken 
en potten aan de beide andere boven ge
noemde bepalingen derogeert, zo rijst de 
verdere vraag, hoever deze derogatie zich 
uitstrekt. Bij het eerste middel gaat req. uit 
van de gedachte, dat art. 6 de beide andere 
bepalingen buiten werking stelt voor iedere 
verkoop van statiegeldflessen. Bij het twee-

de middel, hetwelk zich overigens beperkt 
tot het onder I te laste gelegde, wordt daar
entegen uitgegaan van de gedachte, dat 
art. 6 art. 2 van de Prijzenbeschikking twee
dehands flessen, kruiken en potten no. 1, 
enkel buiten werking stelt bij verkoop, of 
wil men inlevering, van statiegeldflessen 
aan de producenten, die deze flessen zelf 
tegen betaling van statiegeld in h et verkeer 
brachten. Mij lijkt intussen tenminste nog 
een derde opvatting, welke tussen de beide 
genoemden inligt, denkbaar, n.L dat art. 5 
aan art. 2 van de Prijzenbeschikking twee
dehands flessen, kruiken en potten no. 1 
derogeert voor verkoop van statiegeldfles
sen aan "verkopers" in de zin van dat 
artikel, waaronder dan zijn t e verstaan per. 
sonen, die goederen verkopen, t er verpak
king waarvan statiegeldflessen plegen te 
worden gebezigd. 

hans overgaande tot de keuze tussen deze 
drie opvattingen, stel ik voorop, dat naar 
mijn oordeel art. 5 althans derogeert voor 
verkoop van gebruikte statiegeldflessen 
aan "verkopers". Gezien echter de sociale 
betekenis van de tussenhandel in gebruikte 
statiegeldflessen zou ik met req. verder wil
len gaan en, als hi.! doet bij zijn eerste mid
del, willen aannemen, dat art. 5 de verkoop 
van gebruikte statiegeldflessen a lgemeen 
heeft bedoelen te regelen en dus iedere ver
koop van gebruikte statiegeldflessen aan de 
werking van art. 2, lid 1, van de Prijzen
beschikking tweedehands flessen, kruiken 
en potten no. 1 en art. 1 van de Prijzenbe
schikking gebruikte goederen no. 1 Lnt
trekt. 

Deze keuze heeft tengevolge, dat mij het 
eerste middel gegrond voorkomt, immers 
de t.1.1. vermeldt, gelijk req. terecht aan
voert, onder I en II niet, da t h et hier niet 
oorspronkelijk t egen statiegeld in het ver 
keer gebrachte flessen betrof noch feiten, 
waaruit zou volgen, dat bij de transacties 
ook h et voorschrift van art. 5 van h et Prijs
voorschrift 1943 statiegeld flessen, kruiken 
en potten is overtreden. Het telastegelegde 
levert dus geen strafbaar feit op. 

Men zou in dit verband de vraag kunnen 
opperen, of het nodig is in een t.l.l. de af
wezigheid te stellen van omstandigheden, 
welke de toepasselijkheid m ee zouden bren
gen van een andere regeling dan die, welker 
toepassing met d(; t .l.l. wordt beoogd. Na
tuurlijk is dit niet a ltijd nodig. Zo zal men 
bij een t.l.l. van doodslag niet behoeven te 
stellen, dat de verdachte het slachtoffer niet 
op diens uitdrukkelijk en ernstig verlangen 
van het leven h eeft beroofd. Deze hoogst 
uitzonderlijke omstandigheid mag bij niet
vermelding afwezig geacht worden. In het 
ons bezig houdende geval echter gaat het 
om twee regelingen, beide betreffende alle
daagse gevallen, n.l. statiegeld- en niet
statiegeldflessen; men stelt in zulk een ge
val m.i. niet een bepaald strafbaar feit door 
kortweg van "flessen" te spreken. 

Voor het geval dat Uw Raad het eerste 
middel zou verwerpen, komt mij, gelijk uit 
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h et bovenoverwogene volgt, ook h et tweede, 
subsidiair voorgedragen middel gegrond 
voor. Art. 5 van het Prijsvoorschrift 1943 
statiegeld flessen, kruiken en potten dero
geert tenminste voor verkoop aan "verko
pers" aan art. 2 van de Prijzenbeschikking 
tweedehands flessen, kruiken en potten no. 
1 en onder "verkopers" zijn producenten in 
de zin van art. 1 van laatstgenoemde Prij
zenbeschikking en a fortiori producenten 
in de zin van het middel begrepen. 

Betroffen de beide vorige middelen, om 
de terminologie van mijn ambtgenoot Mr 
Langemeijer te bezigen (zie zijn artikel 
,,Beweringslast en bewijsrisico in het straf
proces" in T . v. S., deel XLI, blz. 73 v lgde), 
de "beweringslast" van het 0. M., dus de 
t.Ll., het derde middel raakt het strafproces
s ueel "bewijsrisico". 

Het middel voert subsidiair - voor het 
geval, dat Uw Raad de eerste middelen zou 
verwerpen en van oordeel zou zijn, dat de 
telastlegging onder I en II voldoende is te 
oordelen - aan, dat het vonnis onvoldoen
de is gemotiveerd. voor wat het bewijs be
treft van het onder I telaste gelegde straf
baar feit. De Econ. Politierechter heeft toch 
niet overwogen, dat het uitzonderingsgeval 
van art. 5 van het Prijsvoorschrift 1943 
statiegeld flessen, kruiken en potten geble
ken is niet aanwezig te zijn, doch enkel, dat 
met gebleken is, dat dit geval wel aanwezig 
is. 

Ook met dit middel kan ik mij verenigen. 
Het betreft hier een omstandigheid, van be
s lissend belang voor het strafbaar karakter 
van het feit, zodat met de overweging \ an 
de Politierechter niet kan worden volstaan. 
(Zie ook art. 338 Sv. en Mr Langemeijer 
t .a.p. blz. 94 vlgde). 

De door req. aangevoerde middelen zijn 
hiermede besproken. Zij betreffen enkel de 
bewezen en strafbaar verklaarde feiten, 
voorzover in de t.1.1. vermeld onder I en II. 
Zij richten zich niet tegen de bewezen en 
strafbaar verklaarde feiten, in de t.1.1. ver
meld onder III. Waar ook gronden tot ver
nietiging ambtshalve van het vonnis, voor 
zover deze laatste feiten betreffende, naar 
m ijn oordeel niet aanwezig zijn, kan het 
vonnis in zoverre in stand blijven, evenals 
de op de t.1.1. onder III gegronde veroorde
ling tot een geldboete van 2500 gulden. De 
drie opgelegde straffen van 500, 2500 en óOO 
gulden betreffen n.l. klaarblijkelijk, hoewel 
de motivering van het vonnis op dit punt 
niet overmatig duidelijk is, onderscheiden
lijk de overtreding, telastegelegd onder I, 
die, telastegelegd onder III, en de gezamen
lijke misdrijven , telastegelegd onder I en I I. 

Het is op bovenstaande gronden, dat ik 
de eer heb te concluderen tot: 

1. vernietiging van het bestreden vonnis, 
voor wat betreft de schuldigverklaring van 
verdach te aan de bewezen verklaarde feiten 
u it de t.1.1. onder I en II, zijn strafbaan·er
k laring en de oplegging van twee geldbue
t en deswege van ieder 500 gulden; 

2. on tslag van rech tsvervolging terzake 
van de bedoelde feiten; 

3. verwerping van h et ber oep voor het 
overige met name voor wat betreft de schul
digverklaring van verdachte aan de bewe
zenverkiaarde feiten u it de t.1.1. onder III, 
zijn strafbaarverklaring en de oplegging 
van een geldboete van 2500 gulden. 

(N. J .) 

21 D ecember. ARREST van den Hogen 
Raad. (Sv. art. 350; Textielbeschikking 
1944, art. 6). 

H et enkel vervoeren van textielpro
ducten levert niet op een voor handen 
hebben daarvan als bedoeld in art. 6 
der T extielbeschikking 1944. 

Adv.-Gen. Hooykaas bovendien: Het 
middel, klagend dat niet is beslist of 
door req. opzettelijk was gehandeld in 
strijd met het bij dan wel met het 
krachtens de Distributiewet bepaalde, 
is ongegrond, daar beide overtredingen 
hetzelfde strafbare feit vormen te we
ten h et misdrijf, strafbaar g·esteld in 
art. 18 eerste lid Distributiewet 1939. 

D e Rechter, de gehele t. 1.1 . bewezen 
verklarend "met dien verstande dat .. .''. 
koos in dit laatste alleen tussen de a l
ternatief telastegelegde elementen van 
de dagvaarding. 

(Door H . R. niet beslist). 

Op het beroep van J. L. , van beroep wiel
renner, wonende te Wouw, req. van cas
satie tegen een arrest van h et Gerechtshof 
t e 's-Hertogenbosch van 14 April 1948, hou 
dende bevestiging in hoger beroep van een 
vonnis van den Bijz. Politier echter bij de 
Arr.-Rechtbank te Breda de dato 19 Jan. 
1948, waarbij req. ter zake van "medeple
gen van een krachtens de distributiewet 
1939 vastg·esteld voorsch rift opzettel ijk n iet 
nakomen, meermalen gepleegd" m et aan
haling van de artt. 1, 3, 4, 6, 18, 23, 24 van 
die Wet, 1, 2, 6 lid 3, 14, 15 Textielbeschik 
king 1944, 1 en 30 Besluit Berechting Econ. 
Delicten, 10, 32, 47, 55, 57, 91 Sr., is ver 
oordeeld tot gevangenisstraf voor den tijd 
van één maand met last tot plaatsing in 
een rijkswerkinrichting voor den tijd van 
acht maanden. 

De Hoge Raad, enz.; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van Berckel ; 
Gelet op de middelen van cassatie, na

mens den req. voorgesteld bij schriftuur, 
luidende: 

1. .,S. althans v. t. van de artt. 168 der 
·Grondwet, 91 Sr., 261, 348, 349, 350, 351, 
358, 359 Sv., omdat het Hof zich verenigen
de met de gronden en de beslissingen in 
het vonnis, waarvan beroep en die overne
mende, m et de Bijz. Politierechter beeft be
wezen verklaard, dat req. h eeft gehandeld 
in strijd met de bij de dagvaarding ver
melde bepalingen en hem deswege heeft 
veroordeeld, t erwijl in de dagvaarding is 
telast e gelegd het opzettelijk in strijd ha n
delen met het bij of krachtens de Distribu -
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tiewet 1939 bepaalde, zonder een beslissing 
te geven of dit een bepaling was bij dan 
wel krachtens de Distributiewet gesteld. 

Bij dagvaarding is req. ten laste gelegd, 
dat hij de geïncrimeerde handeling zou 
hebben gepleegd opzettelijk en in strijd 
met het bij of krachtens de Distributiewet 
bepaalde en hij derhalve of een handeling 
heeft verricht in strijd met het bij de Dis
tributiewet bepaalde, dan wel een handeling 
in strijd met het krachtens deze wet be
paalde. 

De veroordelende rechter en evenzeer h et 
Hof hadden derhalve een beslissing beho
ren te geven of de door de straf getroffen 
handeling bij dan wel krachtens de Distri
butiewet 1939 verboden was. 

In h et door het Hof bekrachtigd vonnis 
is echter slechts bewezen verklaard een 
handelen in strijd met de in de dagvaarding 
vermelde bepalingen zonder dat Rechter en 
Hof een keuze h ebben gedaan uit het al
ternatief ten laste gelegde, dat req. opzet
telijk in strijd zou gehandeld h ebben m et 
h et bij of krachtens de Distributiewet 1939 
bepaalde. 

Het Hof heeft derhalve in h et voetspoor 
van de eerste R echter niet op de grondslag 
van de tenlastelegging beslist." 

2. ,,S. a lthans v. t. van de artt. 168 der 
Grondwet, 91 Sr., 261, 348, 349, 350, 358, 
359, 423 Sv. , art. 5 en 7 Distributiewet, art. 
6 Textielbeschikking 1944, doordat het Hof 
door zich t e verenigen m et de gronden en 
beslissingen in het vonnis waarvan beroep, 
en dit te bevestigen, heeft bewezen ver
klaard, dat req. opzettelijk in strijd met de 
in de dagvaarding vermelde bepalingen 
heeft voorhanden gehad een grote hoeveel
heid textiel-producten, terwijl hij deze niet 
voorhanden had ter voorziening in de re
delijke behoeften van zich zelf en zijn ge
zin, en hem deswege heeft veroordeeld, ter
wijl slechts strafbaar is gesteld h et te koop 
aanbieden, verkopen, afleveren, voorhan
den en in voorraad hebben van textielpro
ducten voor ieder die zich niet in hoofd of 
nevenbedrijf bezig houdt met de handel in 
textielproducten zonder daartoe door of na
mens de directie of een door haar daartoe 
aangewezen instantie verleende schrifte
lijke vergunning, waardoor h et Hof req. 
straf heeft opgelegd wegens het begaan 
van een niet strafbaar feit. Slechts hij, die 
zich niet in hoofd of n evenbedrijf bezig 
houdt met de handel in textielproducten, 
en alleen hij, die in deze omstandigheden 
verkerende, niet in h et bezit is van de 
voorgeschreven vergunning, kan strafbaar 
zijn, als hij de handelingen pleegt, waar
voor r eq. tenslotte in appèl veroordeeld is. 

Het zich bezighouden met de handel in 
textielproducten in hoofd of nevenbedrijf 
is evenmin als het bezitten van de voorge 
schreven vergunning een fait d'excuse. Het 
niet zich bezighouden en h et niet bezitten 
van de vereiste schriftelijl<e vergunning 
zijn elementen van het strafbaar gestelde 
misdrijf. 

Blijkens vonnis en arrest zijn deze ele -

menten van het strafbare feit niet bewe
zen verklaard. H etgeen wel bewezen is ver
klaard, is tenslotte op zich zelf geen straf
baar feit. Desniettegenstaande hebben het 
Hof en de Bijz. Politierechter de req. ter 
zalm van een niet strafbaar feit tot straf 
verwezen en hierdoor de wet geschonden;" 

3. ,,S. a lthans v. t. van de artt. 168 der 
Grondwet, 47 Sr., 91 Sr., 261, 348, 349, 350, 
358, 359, 423 Sv., art. 5 en 7 Distributiewet, 
art. 6 Textielbeschikking 1944, 

omdat het Hof door zich te verenigen 
m et de gronden en beslissingen in h et von
nis, waarvan beroep, en dit te bevestigen, 
de feiten heeft bewezen verklaard, gelijl< 
deze in h et vonnis van den Bijz. Politie
rechter zijn omschreven, terwijl dit bewijs 
niet uit de door Rechter en Hof gebezigde 
bewijsmiddelen kan worden afgeleid, met 
name niet 

a. dat r eq. voorhanden heeft gehad; 
b. dat hij het misdrijf gepleegd heeft te 

zamen en in vereniging; 
c. dat het misdrijf betrof een grote hoe

veelheid; 
d. dat h et misdrijf meermalen is ge

pleegd; 
hebbende h et Hof in overeenstemming 

m et het vonnis bewezen verklaard: 
a. H et voorhanden hebben, terwijl a l

leen h et vervoer uit bewijsmiddelen kan 
worden afgeleid; 

b. Het te 7,amen en in vereniging ple
gen, terwijl uit geen enkel bewijsmiddel 
iets blijkt van een t e zamen en in v ereni
ging voorhanden hebben; 

c. Het betreffen van een grote hoeveel
h eid, terwijl alleen gebleken is, dat telkens 
een kleine hoeveelheid werd vervoerd en 
direct afgeleverd, zodat req. nimmer een 
grote hoeveelheid voorhanden h eeft gehad; 

d. Het meermalen plegen van h et voor
handen hebben van een grote partij, terwijl 
alle vervoerde partijen te zamen slechts 
een grote partij vormden en req. het voor
handen hebben hi ervan n ooit meermalen 
kan hebben gepleegd, hebbende h et Hof 
evenals de Bijz. Politierechter kennelijk 
niet onderscheiden tussen vervoeren en 
voorhanden hebben, hoewel dit twee vol
strekt verschillende begrippen zijn, waar
voor verschillende wettelijke bepalingen 
gelden, terwijl het voorhanden hebben niet 
uit het vervoeren volgt of hieruit kan wor
den afgeleid;" 

0. dat aan rcq. bij inleidende dagvaar
ding is telaste gelegd: ,,dat hij op een of 
meer tijdstippen in of omstreeks h et tijd
vak van Juni 1947 tot en met ovember 
19,17 onder de gemeenten Wouw en Dintel
oord en Prinsland, althans in het Arron
dissem ent Breda, t e zamen en in ve reni
ging met A. P. van der H. , althans met een 
of m eer personen, althans voor zich, op
zettelijk in strijd, althans in strijd met het 
bij of krachtens de Distributiewet 1939 
bepaalde, t erwijl hij zich niet in hoofd- of 
nevenbedrijf bezig hield met de handel in 
t extielproducten voorhanden of in voor
raad heeft gehad 1100 kilogram textiel, a l-
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thans een grote hoeveelh eid textielproduc
ten zonder een daartoe voorgeschreven 
vergunning en zulks terwijl hij die textiel
producten niet voorhanden of in voorraad 
had ter voorziening in de redelijke behoefte 
van zich zelf of zijn gezin"; 

0. dat bij h et bevestigde vonnis van den 
Bijz. Politierechter , met qualificatie en 
strafoplegging als vermeld, het telaste ge
l eg·de is bewezen verklaard, ,,met dien ver
stande, dat v erdachte op mee r tijdstippen 
omstreeks h et tijdvak van Juni 1947 t ot en 
met November 1947 onder de gemeenten 
Wouw en Dinteloord en Prinsland t e zamen 
en in vereniging met A. P. v. d. H. , opzet
telijk in strijd m et de in de dagvaarding 
vermelde bepalingen voorhanden b eeft ge
had een g r ot e hoeveelheid textielproducten, 
t erwijl hij die niet voorbanden had ter 
v oor ziening in de r edelijke behoefte van 
zich zelf of zijn gezin"; 

0. dat h et derde middel, het bewijs be
treffende, het eerst behoort t e worden be
handeld; 

0. dat onderdeel a van dit middel is g e
grond; 

dat de Bijz. Politierechter de bewezen
verklaring, dat req. t extielproducten voor
banden heeft gehad, h eeft doen steunen 
op: 

1°. een ambtsedig proces-verbaal van 
opsporingsambtenaren inhoudende de v e r
klaring- van A. P. Y. d. H., zakelijk lu iden
de: dat hij en de r eq. meermalen m et r eq.'s 
vrachtauto t extielprodu cten h ebben v er
voerd; 

2°. de door req. ter terechtzitting ge
dane opgaven luidende: ,,Ik beken, dat ik 
vanaf Augustus 1947 tot en m et ovember 
1947 onder de gemeenten W ou w en D intel
oord samen met A. P . v. d . H . maximaal 
550 K.G. t extiel heb vervoerd op mijn auto, 
welke tex tiel ik dus daarop voorhanden 
h eb gehad"; 

dat uit deze bewijsmiddelen alleen is a f 
t e leiden, dat req. textielproducten h eeft 
v ervoerd; 

dat req. weliswaar aan zijn feitelijke op
gaven betreffende het vervoer h eeft toege
voeg·d, dat hij de t extiel dus op zijn auto 
voorhanden heeft gehad, doch de bewezen
verklarin~ op deze door r eq. gemaakte ge
volgtrekking n iet v ermag t e steun en; 

dat het enkel vervoeren van textielpro
ducten niet oplevert een voorhanden h eb
ben daarvan als bedoeld in art. 6 der T ex
tielbeschikking 194 4, in welke betekenis de 
Bijz. P olitier echte r de woorden "voorhan
den h eeft gehad" in de dagvaarding en be
w ezenverklaring k ennelijk h eeft opgevat; 

dat immers in art. 6 !iel 1 van deze be 
schil,king een verbod van vervoer wordt 
aangetroffen naast een verbod van voor
handen h ebben , en h etzelfde het geval was 
in art. 6 lid 3 dier beschikking voordat deze 
bepaling bij Ministeriële Beschikking van 
29 Maart 1946 ( 1 ed. Stct. 5 April 1946 n o. 
68) gewijzigd werd en h et verbod van ver
voer daarin werd geschrapt ; 

dat de bewezenverklaring van het voor-

handen h ebben in h et vonnis van den Bijz. 
Politierechter mitsdien niet behoorlijk m et 
r edenen is omkleed en h et bestreden arrest, 
waarbij deze bewezenverklaring m et de 
g ronden waarop deze berust werd beves
ti g·d. niet in stand kan blliven; 

dat d e overige onderdelen van h et m iddel 
en de overige middelen mitsdie n geen be
handeling behoeven; 

Verni etigt h et bestreden arrest ; 
R echtdoende krachtens art. 106 der Wet 

R. 0.: 
Verwijst. de zaak naar h et Gerechtshof t e 

Arnhem, ten einde haar op h et bestaande 
hoger beroep opnieu w t e berechte n en af t e 
doen. 

[Gewezen overeenkomstig de conclusie 
van Adv.-Gen. Hooylrnas, die t.a.v. de mid
delen opmerlde : 

"Bij het eerste middel klaagt req., dat het 
H of, zich verenigende m et de gronden en 
de beslissingen van het vonnis van de B ijz. 
Politierechter, n ie t h eeft beslist, of door 
r eq. opzettelijk was gehandeld in strijd m et 
h et bij dan wel m et h et krachtens de Dis
tributiewet 1939 bepaalde. Dit middel lrnmt 
mij ongegrond voor, daar beide overtredin
gen hetzelfde strafbare feit vormen t e we
t en het misdrijf, strafbaar gesteld in art. 
18, eerste lid , van de Distributiewet 1939, 
zodat de keuze voor r eq. zonder betekenis 
was. 

Bij het tweede middel klaagt req., dat 
twee elementen van h et strafbaar feit, nl. 
h et zich niet in h oofd- of nevenbedrijf be
zig houden met de handel in textielproduc
t en en h et niet bezitten der vereiste schrif
telijke vergunning, niet zijn bewezen ver
klaard. M. i. klaagt r eq. echter t en on
r echte, immers de Bijz. Politierechter h eeft 
uitdrukkelijk h et gehele in de dagvaarding 
t elastegelegde feit bewezen verklaard, daar
onder begrepen de beide door r eq . genoem
de elementen en enk el met een toevoeging 
" m et dien verstande ...... ", waarin gekozen 
werd tussen de a lternatief t elastegelegde 
elementen van de dagvaarding. De door 
req. bedoelde element en waren niet a lter
natief te laste gelegd en worden na de 
v,oorden "met dien verstande" dan ook niet 
vermeld. Req. leest de bewezenverklaring 
echter ten onrechte zo, alsof zij begon m et 
de woorden "met dien verstande". H et mid
del lijkt mli om deze r eden en niet gegr ond. 

Gegr ond echter k omt mij h et derde mid
del voor, in h oofdzaak hierover klagende, 
dat h et Hof m et de Bijz. Politie rechter h et 
be wijs van h et "voorhanden h ebben van d e 
t extielproducten" h eeft aangenomen, hoe
wel dit bewijs uit de door Recht er en H of 
gebezig de bewijsmiddelen niet kan wo rden 
afgeleid. Req. voert aan, dat h et Hof k en 
nelijk niet h eeft ondersch eiden tussen "ve r
voeren" en "voorhanden h ebben". Met r eq. 
houd ik dit in de opzet van de Texti elbe
schikking 1944 voor zeer v erschillende be
g rippen. Zulks kan mede blijken uit h et 
eerste lid van art. 6, h etwelk uitdrukkelijk 
voor ondernemingen naast "voorhanden 
hebben" .,vervoeren" strafbaar stelt, h et-
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geen niet nodig zou zijn indien "vervoeren" 
m et "voorhanden hebben" gepaard ging. 
Het derde lid verbiedt aan personen, die 
zich niet in hoofd - of nevenbedrijf bezig 
houden met de handel in t extielproducten, 
zonder vergunning enkel het voorhanden 
hebben, waaruit volgt, dat h et deze perso
nen h et vervoeren zonder vergunning toe
staat. Instructief is te dezen ook, dat oor
spronkelijk het derde lid van art. 6, gelijk 
ook req. aantekent, ook h et vervoeren van 
textielproducten zonder vergunning aan 
niet-ondernemers verbood. Bij Ministeriële 
Beschikking van 29 Maart 1946, Ned. Stct. 
5 April 1946 No. 68, is dit verbod echter in
getrokken. 

Uit de bewijsmiddelen kan nu naar mijn 
oordeel niet worden afgeleid, dat req. de 
textielproducten, waarom h et hie r gaat, niet 
slechts beeft vervoerd, doch ook b eeft voor
handen gehad. Immers de verklaring van 
A. P . van der H. uit het ambtsedig proces
verbaal van C.L. P. van Klaveren en N.H. 
J. Dirks, opgenomen in h et proces-verbaal 
van de Terechtzitting van de Bijz. Politie
rechter, spreekt enkel van vervoer. En de 
verklaring van r eq. zelf, voorkomend in 
laatstgenoemd proces-verbaal: ,.Ik beken, 
dat ik ...... samen met A. P. v. d. H. maxi
maal 550 Kg textiel heb vervoerd op mijn 
auto, welke textiel ik deels" 1 (blijkbaar is 
bedoeld: telkens in kleinere hoeveelheden) 
"daarop voorhanden h eb gehad" bevat in 
zijn tweede helft klaarblijkelijk enkel de ge
volg trekking van een niet-ju ridisch ge
schoold man, h em door de gang van h et 
onderzoek ter terechtzitting wellicht n og 
gesuggereerd; zij kan een bewezenverkla
ring van h et voorhanden h ebben ook m.i. 
niet dragen. 

Alleen volledigheidshalve zij n :ig ver
meld, dat de verklaring· van r eq. ter te
rechtzitting h et woord "deels" bevat, niet, 
a ls requirant in de schriftuur van cassatie 
vermeldt, ,.dus". 1 De bezwaren van req., 
dat het Hof ten onrechte het voorhanden 
hebben van een grote hoeveelheid textiel 
producten zou h ebben bewezen verklaard 
en ten onrechte h et meermalen gepleegd 
zijn van het feit zou hebben aangenomen, 
deel ik niet als zelfstandige bezwaren, daar 
hoeveelheden van 40 à 70 Kg. textielpro
ducten, als r eq . volgens v. d. H. vervoer
de, zeer wel als grote hoeveelheden kunnen 
worden gequalificeerd, t erwijl ook h et meer
malen vervoeren door van der H. is gesteld. 

Waar het derde middel mij gegrond toe-
schijnt, concludeer ik, dat Uw Raad het 
arrest, voor zove r daartegen cassatie is in
gesteld , vernietige en de zaak verwijze naar . 
een aangrenzend Hof teneinde haar op het 
bestaande hoger beroep opnieuw te berech
ten."] 

(N. J.) 

1 In het afschrift van h et proces-verbaal, 
hetwelk zich tijdens het nemen van de con
clusie in het dossier bevond, staat h et 
woord "deels" . Later is gebleken, dat h et 
originele stuk in de plaats daarvan h et 
woord "dus" bevat. H . 

23 D ecember. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Wegenwet art. 35). 

Terecht zijn in de door Ged. Staten 
vastgestelde legger de eigenaren van 
de aangrenzende percelen met het on 
d erhoud van de weg belast, nu de weg 
in 1876 op de vorige wegenlegger is ge
plaatst met vermelding, dat het onder
houd door de eigenaren van de aan
grenzende percelen zou moeten geschie
den en door appellant geen omstandig
heden zijn aangevoerd, waaru it zou 
kunnen blijken, dat deze onderhouds
plicht t en onrechte in de legger is op
genomen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door B. Ebbinge te Peize, tegen het besluit 
van Ged. Staten van Drenthe van 25 Juli 
1945, No. 22, 2e afdeling, tot vaststelling 
van d e wegenlegger der Gemee.nte Peize; 

D e Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, ghoord, advies van 24 
November 1948, No. 1355/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Verkeer en Waterstaat van 15 December 
1948, No. 716, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat bij voormeld besluit van Ged. Sta
ten van Drenthe de wegenlegger van de 
Gemeen te Peize is vastgesteld ; 

dat van dit besluit B. Ebbinge te P eize 
i_n beroep is gekomen, aanvoerende, dat de 
Nieuwe Velddijk (No. 38) een weg ten al
gemenen nutte is en dat h et daarom billijk 
is, dat het gehele onderhoud ten laste der 
Gemeente Peize komt; 

0. dat blijkens de overgelegde stukken 
de weg No. 38 in 1876 op de vorige wegen
legger is geplaatst met vermelding, dat het 
onderhoud door de eigenaren van de aan
g r enzende percele n zou moeten worden ver
zorgd; 

dat door de appellant geen omstandig
h eden zijn aangevoerd, waaruit zou kunnen 
blijlcen, dat deze onderhoudsplicht t en on
r echte in genoemde legger is opgenomen; 

dat mitsdien m oet worden g·eoordeeld, dat 
t er echt in de bij het bestreden besluit vast
gestelde legger de eigenaren van de aan
grenzende percelen met het onderhoud van 
de weg zijn belast; 

Gezien de W egenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
h et beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Water

staat is belast enz. 
(A.B.) 

23 December. KONINKLIJ K BESLUIT. 
(Motor- en Rijwielreglement art. 47) . 

Terecht h ebben Ged. Staten de on
derhavige brug gesloten verklaard, daar 
deze in de slechte staat van onderhoud, 
waarin zij thans verkeert, niet geschikt 
is om te worden bereden met motor
rijtuigen en aanhangwagens, waarvan 
de r elatieve belasting van enige as het 
maximum van 300 0verschrijdt. Hier-
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bij doet niet ter zake, door welke oor
zaak de brug in slechte staat van on
derhoud is komen te verkeren. Even
min bestaat er reden voor de bepaling, 
dat de sluiting een voorlopig karakter 
draagt en slechts zal duren tot het tijd
stip, waarop de onderhoudsplichtig·e de 
nodige voorzieningen zal hebben ge
troffen. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, Ingesteld 

door H. van Baerdt van Sminia c.s. tegen 
het besluit van Ged. Staten Yan Friesland 
van 3 Mei 1948, No. 54, 4e Afdeling, betref
fende de geslotenverklaring van de brug 
over de Murk in de Wijnserdijk krachtens 
'l.rt. 47 van het Motor- en Rijwielregle
m ent; 

De Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
v1.n 24 November 1948, No. 1403/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
verkeer en Waterstaat van 15 D ecember 
1948, No. 717, Afdeling Waterstaatsrecht; 

0. dat Ged. Staten van Friesland bij hun 
voormeld besluit de brug over de Murk in 
de Wijnserdijk tussen Oenkerk en Wijns 
gesloten hebben verklaard voor motorrij
tuigen en aanhangwagens, waarvan de r e
latieve belasting van enige as het maximum 
van 300 overschrijdt, zulks op de overwe
ging, dat deze brug niet geschikt is om 
door zodanige motorrijtuigen en aanhang
wagens te worden bereden; 

dat de appellanten van dit besluit in be
roep zijn gekomen, aanvoerende, dat ge
noemde brug in onderhoud is bij de ge
m eente Tietjerksteradeel, doch om niet na
der door hen te definiëren r eden in slechte 
staat van onderhoud verkeert; dat, ware 
zulks niet het geval, naar hun mening be
streden besluit achterwege zou kunnen zijn 
gebleven, of althans niet een dusdanig ver
strekkende betekenis zou behoeven te heb
ben: dat zij in de evengenoemde sluiting 
voor beroep en bedrijf een ernstige beknot
ting zien, met voor hen en de cultuurbe
langen fataal gevolg; dat door de beheer
der van de Wijnserdijk (aansluitingsweg), 
h et Waterschap De Wijnserdijk, aan · het 
verkeer langs genoemde weg geen beper
k ende bepalingen zijn gesteld, noch nodig 
geacht, of zelfs in overweging genomen; 
dat door sluiting van de brug en daar
mede bestendiging van de desolate toe
stand, waarin deze is komen te verkeren, 
het effect der door genoemd waterschap 
gemaakte kosten van wegaanleg, ter be
vordering der cultuur, door het scheppen 
van verkeersgelegenheid wel ten zeerste 
dreigt te kort gedaan te worden, weshalve 
zij verzoeken te bevorderen, dat genoemde 
sluiting, indien niet te ontwijken, een voor
lopig karakter zal dragen, in elk geval ge
limiteerd zal zijn tot het ogenblik, waarop 
de genoemde onderhoudsplichtige der brug, 
de gemeente Tietjerksteradeel, op redelijke 
termijn afdoende voorzieningen zal kunnen 
en hebben te treffen; 

0. dat uit de ingewonnen ambtsberichten 
blijkt, dat de brug over de Murk in de 
Wijnserdijk, tussen Oenkerk en Wijns, in 
de slechte staat van onderhoud, waarin zij 
thans verkeert, niet geschikt is om te wor
den bereden met motorrijtuigen en aan
hangwagens, waarvan de relatieve belas
ting van enige as h et maximum van 300 
overschrijdt; 

dat op grond hiervan moet worden ge
oordeeld, dat Ged. Staten ter'echt de brug 
gesloten h ebben verklaard; 

dat hierbij niet ter zake doet, door welke 
oorzaak de brug in slechte staat van on
derhoud is komen te verkeren, en ook geen 
reden bestaat voor de bepaling, dat de 
sluiting een voorlopig karakter draagt en 
slechts zal duren tot het tijdstip, waarop 
de onderhoudsplichtige de nodige voorzie
ningen zal hebben getroffen; 

dat mitsdien het bestreden besluit moet 
worden gehandhaafd; 

Gezien de Motor- en Rijwielwet en h et 
Motor- en Rijwielreglement; 

Hebben goedgevonden en verstaan: 
het beroep ongegrond te verklaren. 
Onze Minister van Verkeer en Water -

staat is belast enz. 
(A. B.) 

27 December. KONI KLIJK BESLUIT. 
(Armenwet art. 15). 

Aan een vereniging van brede opzet 
als de onderhavige behoort de toestem
ming tot het houden van een openbare 
inzameling slechts dan te worden ge
weigerd, indien gewichtige redenen zich 
tegen het verlenen daarvan zouden ver
zetten. In de omstandigh eid, dat het 
aantal bewoners van de noordelijke 
provinciën, dat in het van de onderha
vige vereniging uitgaand sanatorium 
wordt verpleegd, gering zou zijn, kan 
geen reden van voldoend gewicht wor
den gezien om deze vereniging, die zich 
inzonderheid voor een vrij talrijk volks
deel van een bepaalde gezindte de be
strijding van tuberculose ten doel heeft 
gesteld, ten deze bij soortgelijke ver
enigingen ten achter te stellen. Dat 
verenigingen, welke in het bijzonder in 
de noordelijke provinciën werkzaam 
zijn, door een toestemming voor de 
collecte nadeel zouden ondervinden, is 
niet aannemelijlr gemaakt. 

Wij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op het beroep, ingesteld 

door het Bestuur der vereniging tot Chris
telijk Hulpbetoon aan Tuberculoselijders te 
Amsterdam, tegen h et besluit van B. en 
W. van Ooststellingwerf van 17 Augustus 
1946, waarbij toestemming is geweigerd tot 
het houden van een openbare inzameling 
in die gemeente; 

D e Raad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
8 December 1948, No. 1512/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
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Binnenlandse Zaken van 20 December 1948, 
o. 10684, afdeling Maatschappelijke Zorg 

I (Bureau Algemene en Juridische Zaken); 
O. dat B. en W. van de gemeente Oost

stellingwerf bij hun besluit van 17 Augus
tus 1948 op het verzoek van h et Bestuur 
van de Vereniging tot Christelijk Hulpbe
toon aan Tuberculoselijders t e Amsterdam 
om toestemming tot het ten behoeve van 
deze instelling van weldadigheid houden 
van een collecte op 8 September 1948 te 
Oosterwolde, afwijzend h ebben beschikt, 
daarbij overwegende, dat de verzoekende 
vereniging meer in het bijzonder werkzaam 
is buiten de drie noordelijke provinciën en 
dat uit uitgewonnen informaties is geble
ken, dat het aldaar gelegen collecteterrein 
nog geenszins volledig door haar is be
werkt; dat aan het sanatorium Beatrix
Oord te Appelscha, welk sanatorium als 
"Het Sanatorium van het Noorden" moet 
worden beschouwd, reeds toestemming is 
verleend tot het houden van een collecte 
voor tuberculosebestrijding; dat het niet 
gewenst is, dat voor hetzelfde doel twee
maal per jaar een collecte gehouden wordt; 
dat bovendien door het bestuur van Bea
trix-Oord aan de commissie "Drie Sanato
ria Collecte", waaronder de verzoekende 
vereniging behoort, voorgesteld is een rege
ling te treffen voor de verdeling van het 
land in collecte-gebieden, waarop door de 
,,Drie Sanatoria Collecte" nimmer geant
woord is; dat naar aanleiding hiervan door 
het Centraal Archief en Inlichtingenbureau 
inzake maatschappelijk hulpbetoon voor 
N ederland te Amsterdam geadviseerd is 
geen toestemming voor een collecte ver
lenen aan de commissie "Drie Sanatoria 
Collecte"; dat bovendien in de gemeente 
Ooststellingwerf talrijke collecten van al
gemeen landelijke aard worden gehoud,m; 

dat het Bestuur der Ver eniging tot Chris
telijk Hulpbetoon aan Tuberculoselijders te 
Amsterdam van dit besluit in beroep is ge
komen, aanvoerende, dat h et b"estuur bij de 
nastreving van de doelstelling der vereni
g ing, te weten de verpleging van tubercu
loselijders in het sanatorium der vereni
ging, gedurig te kampen heeft met gebrek 
aan voldoende geldmiddelen en derhalve 
door hantering van het door de Armenwet 
genoemde middel van de openbare collecte 
pogen wil dit geldgebrek zoveel mogelijk te 
lenigen, opdat het de taak der vereniging 
beter kan volbrengen, hetgeen in verband 
met het zeer grote en zich nog dagelijks 
uitbreidende aantal tuberculosepatiënten, 
dat san.atoriumverpleging behoeft, dringend 
geboden is; dat immers de exploitatie van 
het sanatorium "Sonnevanck" aanzienlijke 
tekorten oplevert en bovendien de verbete
ring der outillage en de noodzaak het aan
tal patiënten te vergroten om meer pa
tiënten hulp te kunnen bieden, extra geld
middelen vergen; dat het bestuur te dien 
einde in de gemeente Ooststellingwerf, met 
name in Oosterwolde, een openbare inzame
ling bij wijze van collecte w ilde houden en 
daartoe op 12 Augustus 1948 overeenkom
stig art. 15 der Armenwet aan B. en W. 

dier gemeente toestemming heeft verzocht; 
dat het bestuur zich met de afwijzing van 
het verzoek en de motieven daartoe niet 
kan verenigen; dat h et verlenen van een 
vergunning tot collecteren aan h et sana
torium "Beatrix-Oord", bij h et bestuur 
waardering ontmoet, doch dat het weigeren 
daarvan aan zijn vereniging, die hetzelfde 
sympathieke doel nastreeft, onbillijk is; 
dat de vraag, of - en in welke omvang het 
sanatorium, t e behoeve waarvan de col
lecte was voorgenomen, direct of indirect 
dienstbaar is voor de ingezetenen der drie 
n oordelijke provinciën, ingevolge tal van 
Koninklijke besluiten buiten geding staat; 
dat h et bestuur er bovendien met nadruk 
op wijst, dat in h et sanatorium der ver
eniging geregeld patiënten uit de drie 
noordelijke provinciën zijn en worden ver
pleegd en dat tal van patiënten uit die 
provinciën verpleging in het sanatorium, 
waarin de sfeer geheel aansluit op hun 
geestelijke instelling, prefereren; dat met 
uitzondering van de provinciën, waarvan 
de bevolking overwegend Rooms-Katholielt 
is en met uitsluiting van de bevolkings
centra, waarvan de ingezetenen van de 
kerk zijn vervreemd, door de vereniging 
door het gehele land getracht wordt open
bar-, inzamelingen bij w ijze' van collecten te 
houden; dat tenslotte opgemerkt moet wor
den, dat een door het bestuur van "Bea
trix-Oord" gericht schrijven van 18 April 
1948 aan de commissie "Drie Sanatoria 
Collecte" door die commissie beantwoord 
werd bij schrijven van 27 April en 18 Juni 
1948: 

0. dat aan een vereniging van brede op
zet, als de onderhavige, de toestemming tot 
het houden van een openbare inzameling 
slechts dan behoort te worden geweigerd, 
indien gewichtige redenen zich tegen het 
verlenen daarvan zouden verzetten; 

dat zulks hier echter niet het geval is ; 
dat ook, indien het aantal bewoners van 

de noordelijke provinciën, dat in het van 
de bedoelde vereniging uitgaande sana
torium verpleegd wordt, gering mocht zijn, 
hierin geen reden van voldoend gewicht 
kan worden gezien, om deze vereniging, die 
zich inzonderheid voor een vrij talrijk 
volksdeel van een bepaalde gezindte de be
strijding van tuberculose ten doel heeft 
gesteld, ten deze bij soortgelijke verenig in
gen ten achter te stellen; 

dat niet aannemelijk is gemaakt, dat ver
enig ingen, welke in h et bijzonder in de 
noordelijke provinciën werkzaam zijn, door 
een toestemming voor de collecte nadeel 
zouden ondervinden; 

Gezien de Armenwet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
met vernietiging van het bestreden be

sluit van B. en W. van de gemeente Oost
stellingwerf te bepalen, dat B. en W. ten 
onrechte de gevraagde toestemming tot het 
houden van de vorenbedoelde collecte heb
ben geweigerd. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 
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28 Decmnber. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Lager Onderwijswet 1920 art. 38). 

De raad was op 15 Jan. 1948 niet be
voegd appellant ontslag te verlenen als 
hoofd der openbare school op grond, 
dat hij zijn benoeming t e danken heeft 
gehad aan zijn sympathieke houding 
t egenover h et nationaal-socialisme, 
daar ingevolge art. 7 2e lid der Wet 
r echtsherstel overheidsperson eel 1946 
S. G 401 een dergelijke maatregel 
slechts kan worden genomen binnen 30 
dagen na inwerkingtreding der wet (1 
Mei 1947). 

T erecht h eeft de raad het ontslag ge
grond op de overweging, dat appellant 
voor t wee jaar, ingaand 7 J a n. 1948, is 
ontzet van h et r echt, h et ambt van 
hoofd ener school te bekleden. 

De raad was niet bevoegd, appellant 
niet-eervol te ontslaan, op g rond van 
de overweging, dat diens houding tij
dens de bezetting daartoe aanleiding 
gaf. Nu aan appellant door de Minister 
een ernstige berisping is t oegediend en 
zijn bezoldiging gedurende 2 maanden 
is ingehouden, stond het de raad niet 
vrij zijnerzijds enige kennelijk als zui
vering bedoelde maatregel daaraan toe 
te voegen. 

(A.B.) 

Wij JULIANA. enz.; 
Beschikkende op h e t beroep, ingesteld 

door burgemeester en wethouders van de 
gemeente X, daartoe ge machtigd bij besluit 
van de raad dezer gemeente van 7 Mei 1948, 
tegen het besluit van Ged. Staten van 
Drenthe van 14 April 1948, 4e Afdeling, no. 
1, houdende vernietiging va n h et besluit 
van de raad dier gemeente van 15 Januari 
1948, no. 1.851-2 A.01.08, waarbij aan Y on
gevraagd niet eervol ontslag is verleend a ls 
hoof der openbare lager e school t e X , zulks 
met ingang van 7 Januari 1948 ; 

De Ra.ad van State, Afdeling voor de Ge
schillen van Bestuur, gehoord, advies van 
20 October 1948, No. 1082; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen van 
22 December 1948, No. 49.018, Afdeling La
ger Onderwijs; 

0 . dat aan Y, geboren t e A op 24 A u gustus 
1907, bij besluit van de raad der gemeente 
X van 15 J anuari 1948, no. 1.851.2 A. 01.08 
met ingang van 7 Januari 1948 ongevraagd 
niet eervol ontslag is verleend als hoofd 
van de openbare lager e school te X; 

dat dit besluit steunt op de overwegingen, 
dat Y door de toenmalige N .S.B. burge
meester der gemeente X m et ingang van 
1 Juli 1943 benoemd is tot hoofd der open
bare lagere school te X; dat zich voor ge
noemde betrekking toen 75 sollicitanten 
hebben aangemeld; dat e r ongetwijfeld sol
licitanten waren die voor deze mooie betrek
king (school met 6 leerkrachten) veel ge
schikter waren dan Y; dat Y in norma le 
omstandigheden vrij zeker niet zou zijn be
noemd; dat Y zijn benoeming als hoofd der 

openbare lagere school te Roden te danken 
h eeft gehad aan zijn sympathieke houding 
tegenover het nationaal-socialisme; dat bij 
bes hikking van de Vice-President van het 
Bijzonder Gerechtshof te Leeuwarden, 
Voorzitter der Kamer t e A van 1 Augustus 
1947 de uitspraak in de zaak van Y is aan
gehouden; dat bij vorengenoemde beschik
king Y in de gelegenheid is gesteld te sol
liciter en als onderwijzer om zo te ontkomen 
aan een ontzetting van het recht om het 
ambt van hoofd ener school t e bekleden; 
dat Y geen werk heeft gemaakt om een 
functie t e verkrijgen , a ls in bovenvermelde 
beschikking in overweging is gegeven; dat 
de Vice-President van het Bijzonder Ge
r echtshof te L eeuwarden, Voorzitter der ka
mer te A op 7 Januari 1948 de volgende 
beschikking h eeft genomen: ,,Vernietigen 
de beslissing van de Officier-Fiscaal in het 
district A I dd. 23 Mei 1947, genomen van
wege de Procureur-Fiscaal bij voormeld 
Bijzonder Gerechtshof, in zoverre dat, m et 
vervallenverkla ring van het in die beslis
sing sub b ten l e bepaalde, Y voornoemd, 
voor de tijd van twee jaren, t e rekenen van 
de datum dezer beschikking, is ontzet van 
h et r echt h et ambt van hoofd ener school 
t e bekleden; Bekrachtigen die beslissing 
voor het overige"; dat als gevolg van 
laatstgenoemde beschikking aan Y ontslag 
zal moeten worden verleend a ls hoofd der 
openbare lagere school te X; dat zijn hou
ding gedurende de bezetting dusdanig is 
geweest, dat aan het ontslag niet h et prae
dicaat " eervol" zal kunnen worden gege
ven ; 

dat, nadat Y van dit besluit bij Geel. Sta
t en van Drenthe in beroep was gekomen, 
dit college bij zijn besluit va n 14 April 1948, 
no. 1, 4e Afdeling het besluit van de raad 
heeft vernietigd, zulks op de overwegingen, 
dat appellant in zijn beroepschrift in hoofd
zaak aanvoert, dat de Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen op grond 
van het Zuiveringsbesluit 1945 bij beschik
king van 2 Augustus 1946, no. Z.647, goed 
gevonden heeft 1. een ernstige berisping 
toe te dienen; 2. te bepalen, dat zijn bezoldi
ging gedurende twee maanden za l moeten 
worden ingehouden; 3. te bepalen, dat deze 
beschikking openbaar zal worden gemaakt 
in de ederlandse Staatscourant; dat ap
pellant bij request va n 14 J a nuari 1948 de 
Minister van Justitie verzocht heeft h em te 
herstellen in het recht om het ambt van 
hoofd van de school te bekleden; dat hij 
ontkent, dat hij zijn benoeming te X zou te 
danken hebben aan zijn "sympathieke hou
ding" tegenover het nationaal-socialis me; 
dat de raad zijn bevoegdheid t e buiten gaat 
door aan het ontslag h et praedicaat "niet
eervol" toe t e voegen op grond van de ge
dragingen van appellant tijdens de bezet
ting; dat het besluit van de raad der ge
meente X van 15 J anuari 1948, waarbij h et 
gewraakte ontslag werd verleend, op de 
navolgende overwegingen rust: 1. dat Y 
zijn benoeming als hoofd der openbare la
ger e school te X te danken heeft gehad aan 
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zijn sympathieke houding tegenover het 
nationaal-socialisme; 2. dat zijn houding 
gedurende de be1c:etting dusdanig is ge
weest, dat aan het ontslag niet het praedi
caat "eervol" zal kunnen worden gegeven; 
3. dat de beslissing van de Vice-president 
van h et Bijzonder Gerechtshof te Leeuwar
den d.d. 7 J anuari 1948, waarbij appellant, 
voor de tijd van twee jaren, te rekenen van 
de datum dier beschikking, is ontzet van 
het recht het ambt van hoofd ener school te 
bekleden, het hem onmogelijk maakt zijn 
ambt te vervullen; dat aan de sub 1 ge
noemde overweging kracht dient te worden 
ontzegd, omdat de raad op 15 Januari 1948 
de bevoegdheid miste, om appellant t e ont
slaan op grond van h et door Ged. Staten 
intussen niet bewezen geachte argument, 
dat hij zijn benoeming als hoofd der school 
te danken zou h ebben aan zijn sympathieke 
houding tegenover h et nationaal-socialis
me, zulks op grond van art. 7 van de Wet 
Rechtsherstel Overheidspersoneel 1946, 
Staatsblad G 401, welk artikel bepaalt, dat 
zij, die op de dag van inwerkingtreding van 
deze wet een betrekking of rang bekleden, 
waarin zij tijdens de bezetting in bezet ge
bied zijn benoemd, onderscheidenlijk bevor
derd, kunnen worden ontslagen, onderschei
denlijk teruggezet in de rang, die zij vóór 
de bezetting hebben bekleed, indien de in
dienstneming of bevordering verband hield 
met de bezetting en dat maatregelen, hier
voor bedoeld, slechts kunnen worden geno
men binnen dertig dagen na die van inwer
kingtreding der wet; dat bedoelde wet 
krachtens Koninklijk besluit van 16 April 
1947, Staatsblad H 117 in werking is getre
den op 1 Mei 1947, zodat ontslag op boven
genoemde grond dus in ieder geval op 15 
J anuari 1948 niet meer mogelijk was; dat 
ook de sub 2 genoemde overweging niet kan 
worden gehandhaafd, omdat de raad even
zeer onbevoegd was te ·beslissen, ,,dat de 
houding van appellant gedurende de bezet
ting dusdanig is geweest, dat aan h et ont
slag niet het praedicaat "eervol" zal kun
nen worden gegeven" en h em deswege niet 
eervol ontslag te verlenen; dat immers op 
grond van het bepaalde in art. 6 van het 
Koninklijk besluit van 10 October 1945, 
Staatsblad F 221, ontslag aan person en, op 
wie h et Zuiveringsbesluit 1945 van toepas
sing is, op grond van de houding van de be
trokkene in verband met de bezetting 
slechts kan worden verleend overeenkom
stig- het Zuiveringsbesluit 1945 of de voor
gaande bepalingen van evengenoemd Ko
ninklijk besluit, terwijl voorts krachtens 
art. 1 van h et Koninklijk besluit van 26 
October 1945, Staatsblad F 246 aan perso
nen, op wie het Zuiveringsbesluit 1945 van 
toepassing is, disciplinaire straffen op de 
gronden, bedoeld in art. 2 van dat besluit 
(verband h oudend e met de bezetting) uit
sluitend worden opgelegd door de functio 
narissen en op de wijze a ls in dat besluit 
vermeld; dat nu de Minister van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen aan ap
pellant slechts een berisping had toege-

diend en bepaald, dat zijn bezoldiging ge
durende twee maanden zal worden inge
houden ; dat niet-eervol ontslag van appel
lant "op grond van zijn gedragingen tijdens 
de bezetting" dan ook niet kan worden aan
vaard, aangezien daardoor aan de meerge
noemde Zuiveringsbeschikking als het ware 
een maatregel zou worden toegevoegd, tot 
het aanbrengen van welke toevoeging de 
gemeenteraad - mede in verband met art. 
1 van h et Koninklijk besluit van 26 October 
1945, Staatsblad F 246 - niet bevoegd moet 
worden geacht; dat derhalve slechts de sub 
3 genoemde overweging, te weten de beslis
sing van de Vice-president van het Bijzon
der Gerechtshof te Leeuwarden, dd. 7 Jan. 
1948, waarbij appellant voor de tijd van 
twee jaren is ontzet van h et recht het ambt 
van hoofd ener school te bekleden, over
blijft; dat appellant krachtens art. 3 van 
het Koninklijk besluit van 23 Augustus 
1946, Staatsblad G 218, aan de Minister van 
Justitie h erstel in rechten heeft gevraagd; 
dat voorts op dit verzoek door de Minister 
voornoemd nog geen beslissing is genomen ; 
dat weliswaar art. 32 van het besluit Poli
tieke Delinquenten 1945 (Staatsblad F 244), 
gewijzigd bij Koninklijk besluit van 19 No
vember 1945, (Staatsblad F 280), waarop 
voormelde beschikking van de Vice-presi
dent van het Bijzonder Gerechtshof steunt, 
in de laatste zin van het 2e lid bepaalt, dat 
daartegen geen hogere voorziening open
staat, doch dat naar het oordeel van Ged. 
Staten moet worden aangenomen, dat hier
mede niet is bedoeld het vragen van rechts
herstel uit te sluiten; dat derhalve de uit
spraak van de Vice-president van h et Bij
zonder Gerechts hof niet a ls een uitspraak 
in hoogste instanti'e is aan te merken; dat 
dan ook naar het oordeel van Ged. Staten, 
de gemeenteraad van X zich, hangende het 
ver zoek om herstel in rechten, had moeten 
onthouden van het nemen van een besluit 
tot het verlenen van ontslag aan appellant; 

dat burgemeester en wethouders van de 
gemeente X in beroep aanvoeren, dat inge
volge art. 38, 2e Jid der Lager-Onderwijs
wet 1920 h et ontslag van onderwijzers, voor
zover zulks geschiedt op voordracht van 
burgemeester en wethouders, niet-eervol 
kan woraen verleend; dat weliswaar in art. 
6 van h et Koninklijk besluit van 10 October 
1945, Staatsblad F 221 staat vermeld, dat 
ontslag aan personen, op wie het Zuive
ringsbesluit 1945 van toepassing is, op grond 
van de houding van betrokkene in verband 
met de bezetting s lechts kan worden ver
leend overeenkomstig het Zuiveringsbesluit 
1945 of de voorgaande bepalingen van het 
Koninklijk besluit, doch dat naar de mening 
van de raad deze bepaling toch geheel los 
staat van art. 38, 2e lid der Lager-Onder
wijswet 1920; dat genoemd artikel van de 
Lager-Onderwijswet 1920 toch in geen en
kel besluit buiten werking is gesteld; dat 
om voormelde redenen naar de mening van 
de raad, nu ontslag tengevolge van de ont
zetting uit het recht om het ambt van 
hoofd ener school te bekleden gedurende 
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een tijd van 2 jaren, wenselijk wordt geacht, 
de raad zeker competent is te beoordelen 
of het gewraakte ontslag eervol dan wel 
niet-eervol zal zijn; dat Ged. Staten ten 
onrechte en zulks in strijd met art. 32 van 
het Besluit Politieke Delinquenten 1945 
(Staatsblad F 244) de door of vanwege de 
Procureur-Fiscaal bij een Bijzonder Ge
rechtshof gedane voorwaardelijke buiten 
vervolgingstelling niet beschouwen als een 
beslissing, waartegen geen hogere voorzie
ning meer openstaat, wanneer de termijn, 
bedoeld in art. 25, lid 1 van het Besluit Po
litieke Delinquenten 1945, is verstreken, of 
wanneer conform art. 32, lid 2 van het Be
sluit Politieke Delinquenten een beslissing 
is genomen; dat het Koninklijk besluit van 
23 Augustus 1946 (Staatsblad G 218) zeker 
niet bedoelt, aan de laatste zin van art. 32, 
lid 2 van het besluit Politieke Delinquenten 
1945 alle betekenis te ontnemen, maar al
leen bedoelt als het ware een gratie-moge
lijkheid te scheppen ten aanzien van niet 
gerechtelijke uitspraken; dat art. 3 van het 
Koninl{!ijk besluit van 23 Augustus 1946 
(Staatsblad G 218) dan ook niet een termijn 
stelt, binnen wel!{e een dergelijk verzoek 
zal moeten worden gedaan, maar dat inte
gendeel art. 4 zegt, dat in het algemeen zulk 
een verzoek binnen 5 jaren sedert het in
gaan van de ontzetting van rechten niet 
voor inwilliging in aanmerking lrnmt; dat 
de consequentie van het standpunt van 
Ged. Staten dan ook is, dat nooit een be
slissing, als bedoeld in art. 1, onder 2e en 3e 
van het Koninklijk besluit van 23 Augustus 
1946 (Staatsblad G 218) onherroepelijk zou 
zijn, zolang niet beslist zou zijn op een even
tueel in een verre toekomst te doen verzoek 
tot herstel in rechten; dat, zelfs indien de 
Minister van Justitie gunstig zou beschik
ken op het door Y te dezen gedaan verzoek 
en daarbij zelfs zou bepalen, dat Y met in
gang van 7 Januari 1948 in zijn rechten 
hersteld zou zijn, niettemin Y van 7 Januari 
1948 tot op de datum van de Ministeriële 
beschikking, waarbij gunstig op het verzoek 
van Y zou zijn beschikt, Y rechtens ontzet 
is uit het recht om het ambt van hoofd ener 
school te bekleden en bij wel uitoefening 
strafbaar is ingevolge art. 21, lid 3 van het 
Besluit Politieke Delinquenten 1945; 

0. dat de raad der gemeente X blijkens de 
overwegingen van zijn besluit van 15 Jan. 
1948 het aan Y met ingang van 7 Jan. 1948 
verleende ontslag onder meer grondt op de 
overweging, dat Y zijn benoeming als hoofd 
van de openbare lager e school te danken 
heeft gehad aan zijn sympathieke houding 
tegenover het nationaal-socialisme; 

dat echter met Ged. Staten van de pro
vincie Drenthe moet worden g eoordeeld, dat 
de gemeenteraad op 15 Januari 1948 niet 
bevoegd was, het ontslag op deze grond te 
verlenen; 

dat weliswaar krachtens het eerste lid 
van a rt. 7 van de Wet Rechtsherstel Over
heidspersoneel 1946, Staatsblad C 401, aan 
hen, die tijdens de bezetting in bezet gebied 

zijn benoemd, ontslag kan worden verleend 
wanneer de indienstneming verband hield 
met de bezetting, doch dat ingevolge het 
tweede lid van evenvermeld artikel een der
gelijke maatregel slechts kan worden ge
nomen binnen 30 dagen na de datum van 
inwerkingtreding der wet, welke datum bij 
het Koninklijk besluit van 16 April 1947, 
Staatsblad H 117, bepaald is op 1 Mei 1947; 

dat de gemeenteraad evenwel terecht het 
ontslag mede heeft gegrond op de overwe
ging, dat Y bij beschikking van de Vice
president van het Bijzonder Gerechtshof te 
Leeuwarden, Voorzitter der Kamer te A 
van 7 Januari 1948 voor de tijd van twe~ 
jaren is ontzet van het recht, het ambt van 
hoofd ener school te bekleden; 

dat blijkens het tweede lid van art. 32 
van het Besluit Politieke Delinquenten 1945, 
Staatsblad F 244, tegen deze beschikking 
geen hogere voorziening openstaat ; 

dat hieraan niet afdoet, zoals Ged. Staten 
ten onrechte aannemen, dat op grond van 
art. 3 van het Koninklijk besluit van 23 
Augustus 1946, Staatsblad G 218, zij, aan 
wie door een Tribunaal de bijzondere maat
regel van ontzetting van rechten is opge
legd, of die door of vanwege de Procureur
Fiscaal bij een Bijzonder Gerechtshof voor
waardelijk buiten vervolging zijn gesteld en 
daarbij van rechtswege van rechten zijn 
ontzet, op hun verzoek door Onze Minister 
van Justitie geheel of gedeeltelijk in deze 
rechten hersteld kunnen worden; 

dat immers, nog daargelaten, dat Y niet 
in een der in artikel 3 van het Koninklijk 
besluit van 23 Augustus 1946, Staatsblad G 
218, genoemde gevallen verkeert, geoordeeld 
moet worden, dat het in dit artikel bedoelde 
verzoek naar zijn strekking, mede in aan
merking genomen, dat geen termijn is ge
steld, binnen wel!{e het gedaan behoort te 
worden en dat het herstel, krachtens h et 
bepaalde in artikel 4 van evenv-ermeld be
sluit in het algemeen enkel plaats kan vin
den, indien tenminste vijf jaren zijn verstre
ken sedert het ingaan van de ontzetting, 
niet beschouwd kan worden als een r echts
middel tegen een op grond van artikel 32, 
2e lid, van het Besluit Politieke D elinquen
ten genomen beslissing; 

dat de gemeenteraad, nadat hem de reeds 
eerder vermelde beschikking van de Vice
president van het Bijzonder Gerechtshof te 
Leeuwarden van 7 Januari 1948 bekend ge
worden was, dan ooi{ terecht het ontslag 
met ingang van die datum heeft gegeven; 

dat tenslotte nog beantwoord dient te 
worden de vraag, of de gemeenteraad be
voegd was, Y niet eervol te ontslaan, op 
grond van de overweging, dat diens hou
ding gedurende de bezetting zodanig is ge
weest, dat aan het ontslag niet het prae
dicaat eervol kan worden gegeven; 

dat Ged. Staten terecht deze vraag ont
kennend hebben beantwoord, daar, nu blij
kens de stukken aan Y bij beschikking van 
de Minister van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen van 2 Augustus 1946 op 
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grond va n het Zuiveringsbes luit 1945 een 
ernstige berisping is toegediend, terwijl 
voorts daarbij is bepaald, dat zijn bezoldi
ging gedurende twee maanden zal worden 
ingehouden, h et de gemeenteraad nie t vrij
stond zijnerziJds, enige, blijkens de overwe
gingen van het raadsbesluit kennelijk als 
zuivering bedoelde maatregel daaraan toe 
t e voegen; 

dat er, g elet op de evenvermelde beschik
king van de Minister van Onderwijs, Kun
sten en Wetenschappen, bij welke zuive
ringsmaatregel de pensioenrechten van Y 
niet zijn aangetast, t ermen aanwezig zijn 
met h et oog op het behoud van zijn pen
sioenrechten aan dit ontslag in verband 
m et de Pensioe nwet 1922 het praedicaat 
,.eervol" niet t e onthouden; 

dat op grond van een en ander aan Y 
eervol ontslag dient t e worden verleend a ls 
h oofd van de openb. lagere school te X m et 
ingang van 7 Jan. 1948, zulks uitsluitend 
op grond van h et feit, da t hij bij beschik
king van de Vice-president van h et Bijzon
der Gerechtshof t e L eeuwarden van 7 Jan. 
1948 voor de tijd v a n twee jaren , t e rekenen 
van d e datum dier beschikking, ontzet is 
van h e t recht het ambt van hoofd ener 
school t e bekleden; 

dat mitsdien noch het bestreden besluit 
van Ged. Staten , noch het b esluit van de 
raad der gem eente X van 15 J anuari 1948 
kunnen worden geha ndhaafd ; 

Gezien de L ager-Onderwijswet 1920; 
Hebben goedgevonden en v er staan: 
met vernietiging van h e t bestred en besluit 

van Ged . Staten van de provincie D renthe 
. van 14 April 1948, No. 1, 4e Afdeling en van 
h et besluit van de raad der gem eente X van 
15 J a nuari 1948, No. 1.851. 2A. 01.08, aan Y 
m et ingang van 7 Januari 1948 eervol ont
slag uit zijn functie van hoofd de r openba r e 
lagere school t e X . 

Onze Minister van Onderwijs, Kuns t en en 
Wetensch appen is b elast enz. 

(A.B.) 

29 D ecem ber. KONINKLIJK BESLUIT. 
(Gemeentewet art. 228a). 

Ged. Staten h ebben t en onrechte 
goedk euring on t h ouden aan h e t raads
besluit t ot ve rlaging van de rente van 
een geldlenin g op grond, dat de in dat 
b esluit aanvaarde aflossin gsb evoegd
h eid van de geldgeefste r wegens strijd 
m et h et a lgemene financië le belang 
der gemeente onaanvaardbaar is te 
achten. Immers is niet gebleken, dat 
h et meer in het belang der gemeente 
zou zijn , indien de r aad de voorwaarde 
niet zou hebben aanvaard, terwijl h et 
tegendeel eerder is aan t e n emen in 
v erband met de in d e · oorspronkelijke 
overeenkomst opgenomen voorwaarden 
betreffend vervroegde aflossing . 

W ij JULIANA, enz.; 
Beschikkende op h et beroep, ingesteld 

door de raad der gemeente L ekkerkerk, 

L. 1948 

tegen h et besluit van Ged. Staten van Zuid
holland van 17 Au gu stus 1948, G.S. o. 
396, waarbij goedkeuring is onthouden aan 
het besluit van de raad van d e gemeente 
Lekkerkerk van 21 Juli 1948, tot verlaging 
van d e re nte van een geldlening; 

D e Raad van State, Afdeling voor de 
Geschillen van Bestuur, gehoord, advies 
van 8 December 1948, No. 1511/I; 

Op de voordracht van Onze Minister van 
Binnenlandse Zaken van 26 December 1948, 
No. 22087, Afdeling B innenlands B estuur 
B ureau Financiën ; 

0. dat de raad der gem eente L ekkerkerk 
bij besluit van 21 Juli 1948 zijn b esluit van 
22 November 1939 in dier voege h eeft ge
wijzigd, dat m et ingang van 1 Januari 
1948: I. in de onder 2 van h et besluit op
genome n voorwaarde in plaats van vier en 
drie achtste procent pe r jaar ( 43/s %) wordt 
gelezen: ,,drie procent p er jaar (·3 %)"; 
II. een nieuw punt wordt toegevoegd, lui
dende a ls volgt: 7. de geldgeefster · is b e
voegd algehele aflossing der lening op de 
v e_rvaldag der periodiek e aflossing te eisen, 
mits een opzeggingstermijn van drie maan
den in acht is genomen, ten zij de gem eente 
L ekkerkerk bereid is d e rente t e v erhogen 
t ot een percentage, dat voor soortgelijke 
leningen normaal kan worden geacht; 

dat dit besluit steunt op de overwegin
gen, dat bij het besluit van de raad der ge
m eente L ekk erkerk van 22 November 1939 
goedgekeurd door Ged. Staten der provin~ 
c ie Zuidholland bij besluit van 3 December 
1939, o. 120, bij het Algemeen Mijnwer
kersfonds van de Steenk olenmijnen in Lim
burg t e H eer len een geldlening, g root 
f 70.000 werd aangegaan tegen een rente 
van 43/s % per jaar; dat h et Algem een 
Mijnwerkersfonds voormeld be reid is om 
h ~t re ntep ercentage t e verla gen tot 3 %, 
mits h em de bevoegdheid wordt gelaten om 
t elken jare op de vervaldag der a flossing 
tot opzegging over te gaan m et een op
zeggingstermijn van drie maanden; dat de 
t ~_rmijn van aflossing der geldlening bij 
Z]Jn voormeld beslui t werd bepaald op 20 
jaren; dat h et thans bedongen renteper
centage r edelijk is te achten en overeen
stemt met h et h oogst toelaatbare renteta
ri ef voor vaste leningen voor lagere pu
bliek recht elijke lichamen, m edegedeeld bij 
schrijven van Ged. Staten de r provincie 
Zuidholland van 7/10 October 1947, B . No. 
29977 ( 3e afdeling) G.S. No. 480; , dat, ten
slotte, de door het fonds gestelde voor
waarde, dat h et tot aflossing bevoegd dient 
te b lijve n, eveneens re d e lijk i s te a chte n , 
waar het fonds verd er zonder enige t egen
prestatie de r enteverlaging goedvindt, ter 
wijl deze voorwaarde voor de gemeente oo·k 
hoegenaamd geen risico's kan inhouden 
omdat de r ester ende looptijd zodanig is, dat 
eventu ele onderbrenging van de lening el
ders t egen een laag rentep ercentage steeds 
mogelijk zal b lijven en zij desnoods door 
kasgeld gefinancierd kan worden, waar
tegenover staat, dat, wanneer thans tot af
lossin g wordt overgegaan, 1 % boete moet 

29 
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worden betaald, h etgeen van 31 December 
1949 af niet meer nodig zal zijn, zodat als
dan eventueel nog nader bezien kan wor
den of tot algehele aflossing dient te wor
den overgegaan, wordende het eventueel 
risico, dat de voorwaarde zou kunnen in
houden, hierdoor slecitts tot ± 1 jaar be
perkt; dat ook na uitvoerig overleg h et 
fonds deze voorwaarde niet wil laten ver
vallen, waarom zij, gelet op h et boven
staande, aanvaard dient te worden; 

dat Ged. Staten van Zuidholland bij hun 
genoemd besluit aan evenvermeld raads
besluit van 21 Juli 1948 hun goedkeuring 
hebben onthouden, zulks op de overwegin
gen, dat bij bedoeld besluit de r ente van de 
geldlening met ingang van 1 Januari 1948 
t eruggebracht. wordt tot 3 %, welk percen
tage, gelet op de oorspronkelijke looptijd 
de r geldlening van 20 jaren, in overeen
stemming is m et de vo0rschriften omtrent 
de toelaatbare rentevergoedingen voor 
geldleningen van de lagere publiekrechte
lijke lichamen; dat hun college nochtans 
geen vrijheid kan vinden aan h et raadsbe
sluit goedkeuring te verlenen in verband 
met de aan de renteverlaging verbonden 
voorwaarde, dat de geldgeefster bevoegd is 
algehele aflossing der lening op de verval
dag der periodieke aflossing te e isen, mits 
een opzeggingstermijn van drie maanden 
in acht is genomen, tenzij de gem eente 
L ekkerkerk bereid is de rente te verhogen 
tot een percentage, dat voor soortgelijke 
leningen normaal kan worden geacht; dat 
tegen bedoelde voorwaarde bij hun college 
ernstige bedenking bestaat, omdat daar
door de definitieve dekking van de kapi
taalsuitgaven, welke zijn bestreden uit de 
opbrengst der geldlening, thans tegen het 
volgens de voorschriften geldende rente
percentage niet meer verzekerd zou zijn; 
dat aan het vorenstaande niet kan afdoen 
het in de overwegingen tot het raadsbe
sluit gestelde, dat de voorwaarden voor de 
gemeente geen risico's kan inhouden, om
dat de resterende duur der lening zodanig 
is, dat eventuele onderbrenging elders tegen 
een laag renteper centage steeds mogelijk 
zal blijven; dat daarbij uit het oog wordt 
verloren, dat de geldgeefster van de haar 
toegekende bevoegdheid tot tussentijdse be
eindiging der lening gebruik zal maken op 
een tijdstip, dat een stijging van de rente 
van geldleningen valt waar te nemen, zodat 
ernstig is te betwijfelen, of de gemeente 
juist op datzelfde tijdstip elders gelden 
tegen een lage r entevergoeding zal kunnen 
verkrijgen; dat uit het vorenstaande blijkt, 
dat het raadsbesluit van 21 Juli 1948 be
zwaarlijk kan worden geacht te stroken 
met het financiële belang der gemeente; 
dat het overigens naar de m ening van hun 
college voor het gemeentebestuur van Lek
kerkerk mogelijk moet zijn om thans ter 
convertering van de lopende lening elders 
een n ieuwe lening t egen een rente van 3 % 
zonder vorenbedoelde bezwarende voor
waarde af te sluiten; dat weliswaar bij af
lossing van de lopende lening tot 31 De-

cember 1949 een vergoeding van 1 % ver
schuldigd is, doch dat zelfs met betaling 
van deze vergoeding de evenbedoelde con 
versie nog voordeel voor de gemeente af
werpt; 

dat de raad der gemeente Lekkerkerk 
van h et besluit van Ged. Staten in beroep 
is gekomen, daarbij aanvoerende, dat 
krachtens zijn besluit van 22 November 
1939, goedgekeurd door Ged. Staten der 
provincie Zuidholland bij besluit van 3 De
cember 1939, No. 120, bij de Stichting "Al
gemeen Mijnwerkersfonds van de Steen
kolenmijnen in Limburg" een geldlening 
werd opgenomen groot f 70.000 t egen een 
rente van 4% % per jaar roet een looptijd 
van 20 jaar; dat voormelde stichting be
reid is gevonden om h et rentepercentage 
t e verlagen tot 3 %, mits aan het fonds de 
bevoegdheid wordt gelaten om telken jare 
op de vervaldag der aflossing tot opzeg
ging over t e gaan m et inachtneming van 
een opzeggingstermijn van 3 maanden, t er
wijl de verdere voorwaarden, geldende voor 
de oorspronkelijke lening, gehandhaafd 
blijven; dat een der voorwaarden, art. 3 
der overeenkomst, luidt: ,,De gemeente is 
verplicht op 31 December van ieder jaar, 
voor h et eerst op 31 December 1940, een 
bedrag op de hoofdsom af te lossen en wel 
als volgt: in de jaren 1940 tot en m et 1949 
elk jaar f 4975 en in d e jaren 1950 tot en 
roet 1959 elk jaar f 2025. Versterkte of al
gehele aflossing der lening is uitgesloten 
tot 31 December 1944; na dien datum is de 
gemeente bevoegd elk jaar op de 31 De
cember t ot versterkte of algehele aflossing 
over t e gaan, mits daarvan ten minste drie 
maanden te voren schriftelijk kennisgeving 
zij geschied en, voorzover deze versterkte 
of algehele aflossing plaats vindt vóór 31 
D ecember n egentien honderd negen en 
veertig, door de gemeente tegelijk m et de 
aflossing een vergoeding wordt betaald van 
één ten honderd over h et versterkt of ver
vroegd afgeloste bedrag"; dat hij gemeend 
heeft, dat h et feit, dat de gemeente in 1939 
erkentelijk was deze lening op de gestelde 
voorwaarden t e kunnen aanvaarden, hem 
aanleiding m oet geven om, indien enigs
zins m ogelijk, de lening bij deze geldgeef
ster ondergebracht te doen blijven; dat de 

, goedgevonden renteverlag ing dit in begin
sel wet mogelijk maakt, doch dat de vraag 
is gerezen, of h et wel verantwoord is, de 
door de geldgeefster voorbehouden aflos
singsbevoegdheid t e aanvaarden, welke zij, 
naar uit nader overleg is gebleken, niet 
bereid is te laten vervallen, dat omtrent 
deze vraag in het raadsbesluit van 21 Juli 
1948 is overwogen, gelijk hierboven is ver
meld; dat h et besluit van Ged. Staten door 
hem zeer wordt betreurd; dat immers in de 
eerste plaats, . waar de Stichting de ge
incrimineerde voorwaarde niet w il laten 
vervallen, de gem eente L ekkerkerk hier
door tot opzegging der lening genoodzaakt 
wordt en daardoor tot betaling van een af
lossingsvergoeding van meer dan f 300, 
welke uitg·ave bij acceptatie der voorwaar-
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de zou kunnen worden voorkomen, omdat 
dan de lening eventueel per 31 December 
1949 zonder aflossingsvergoeding zou kun
nen worden opgezegd; dat door Ged. Staten 
als bezwaar aangevoerd wordt, dat door de 
voorwaarde de definitieve dekking van de 
kapitaalsuitgaven, waarvoor geleend is, 
niet meer tegen het voorgeschreven rente
percentage verzekerd is, doch dat dit, hoe
wel juist zijnde, niet zeer zwaar kan we
gen, aangezien het, gezien de grootte van 
het restant der lening per 31 December 
1949 (f 20.250) en de dan resterende korte 
looptijd van 10 jaren, practisch altijd mo
gelijk mag worden geacht om de dan even
tueel over te sluiten lening tegen een rente 
van ten hoogste 3 procent onder te bren
gen, of mocht dit tegen alle verwachting 
in niet gelukken, dit bedrag door goed
koper kasgeld te financieren; dat, ook af
gezien hiervan, de overwegingen van Ged. 
Staten niet doorslaggevend zijn, omdat met 
de datum van 31 December 1949 als aflos
singstijdstip voor ogen thans niet meer 
verwacht kan worden, dat de geldgeefster 
eerder tot tussentijdse beëindiging der le
ning zal overgaan; dat het in de tweede 
plaats, gelet op het zijns inziens zeer ge
ringe financiële risico, behoorlijk moet wor
den geacht, om, zolang dit mogelijk is, de 
lening bij de oorspronkelijke geldgeefster 
ondergebracht te houden, althans zeker tot 
31 December 1949; 

0. dat m et Ged. Staten moet worden ge
oordeeld, dat de in het raadsbesluit vast
gestelde rente van 3 % geen bezwaar ont
moet, en dus slechts overblijft de v raag, of 
de in dit besluit aanvaarde aflossingsbe-

voegdheid van de geldgeefster wegens strijd 
met h et algemene financiële belang der ge
meenten onaanvaardbaar is te achten; 

dat Ged. Staten deze vraag bevestigend 
beantwoorden, omdat tengevolge van deze 
voorwaarde de definitieve dekking van de 
uit de geldlening bestreden kapitaalsuitga
ven niet meer tegen het thans geldende 
rentepercentage verzekerd zou zijn, terwijl 
het naar de mening van dit college ander
zijds voor de raad mogelijk moet zijn zo 
nodig ter convertering van de lopende le
ning elders een nieuwe lening tegen een 
rente van 3 % zonder deze voorwaarde af 
te sluiten; 

dat echter in dit geval tegen het opne
men van de voorwaarde geen overwegend 
bezwaar kan bestaan, daar niet is gebleken, 
dat het meer in het belang der gemeente 
zou zijn, indien de raad de voorwaarde niet 
zou hebben aanvaard; dat zelfs, mede ge
let op het door de appellant aangehaalde 
artikel 3 van de overeenkomst der geld
lening, het tegendeel eerder is aan te ne
men; 

dat derhalve termen aanwezig zijn aan 
het raadsbesluit a lsnog goedkeuring te ver
lenen; 

Gezien de gemeentewet; 
Hebben goedgevonden en verstaan: 
Met vernietiging van het bestreden be

sluit, aan het voormelde besluit van de 
raad der gemeente Lekkerkerk alsnog 
goedkeuring te verlenen. 

Onze Minister van Binnenlandse Zaken 
is belast enz. 

(A.B.) 
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AANVULLING 1948 

28 Januari 1948. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet Kerkgenootscbappen 
art. 1). 

De uitlegging van art. 31 Kerken
ordening door bet Hof komt bierop 
neer, dat dit art. principieel aanneemt, 
dat ook besluiten van de Gen. Synode 
betreffende de leer kunnen strijden 
tege n het Woord Gods of tegen artt. 
in de Synode besloten en dan niet bin
d end zijn voor de plaatselijke !<erken , 
maar desondanks feitelijk als enig m id
del om het bewijs te leve ren van dien 
strijd slechts aanwijst een uitspraak 
van de kerkelijke instantie in het hoog
ste ressort, dus van de Gen. Synode. 

Zodanige regeling is niet ondenkbaar, 
zodat de grief als zou het arrest op 
dit punt onbegrijpelijk en innerlijk te
genstrijdig zijn ongegrond is. 

De vraag of de gegeven uitleg van 
de K erl<enordening juist is, kan n iet 
door den H. R. worden beoordeeld, om
dat een k erkelijk statuut niet is een 
wet, over schending waarvan in cas
satie met vrucht kan worden geklaagd. 

De Gereformeerde kerk te Giessendam
Neder-Hardinxveld, gevestigd te Giessen
dam, staande buiten het verband met de 
Ger eformeerde Kerken in Nederland, eise
res in cassatie van een op 23 J u n i 1947 
door het Gerechtshof te 's-Gravenhage ge
wezen arrest (N. J. 1947, No. 622, Red.) , 
adv. Mr. D. J. Veegens, 

tegen : 

De Gereformeerde kerk van Giessendam
Neder-Hardinxveld, gevestigd te Giessen
dam, op de lijst van de in synodaal ver
band levende Gereformeerde Kerken in 
Nederland bij het Departement van Just itie 
bekend onder no. 874, ten deze vertegen
woordigd door haren kerkeraad, verweer
ster in cassatie, adv. Mr. A. E. Nysingh. 

De Hooge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat verweerster, hier verder aan te du i-

den als de in het verband staande kerk, de 
eiseres, hier verder aan te duiden a ls de 
buiten het verband staande kerk, beeft ge-

dagvaard in kort geding voor d en P resi
dent van de Arr.-Rech tbank t e Dordrecht; 

dat zij daarbij h eeft gest eld: 
dat partijen tezamen vóór 28 Maart 1945 

vormden de Gereformeerde Kerk te Gies
sendam-Neder-Hardinxveld staan de in h et 
verband der Gereformeerde Kerken in N e
der land en bij het D epartem ent van J usti
tie bekend onder 874; 

dat deze kerk was eigenares van kerk 
gebouw, bijgebouwen, inventaris en pasto
rie; 

dat in een vergadering van den kerke
raad dier Gereformeerde ker k van 28 Maart 
1945 de meerderheid der K erkeraads leden 
besloten heeft het verba nd m et de Ger efor
meerde Kerken in N ederland t e v erbrek en, 
op grond van het feit, da t deze meerder
h eid zich n iet kon verenigen m et besluiten 
der Generale Synode; 

dat de minderheid van den ker keraad 
u itdrukkelijk verklaard heef t zich te be
schouwen als de wettige voortzetting van 
de vóór 28 Maart 1945 bestaan de Gerefor
meerde Kerk van Giessenda m-Neder-H a r
dinxveld; 

dat de in het verband staande kerk, a ls 
die voortzetting eigenares is van h et k erk
gebouw, de bijgebouwen, inventaris en 
pastorie ; 

dat evenwel de buiten het verba n d staan
de kerk, hoewel als nieuwe kerk gesticht 
zijnde door de uittreding van h aar leden 
uit de bestaande Gereformeerde K erk, on
rechtmatig het kerkgebouw o. a. in bezit 
heeft genomen en haar belemmert haar 
daarop geldende eigendomsrechten uit te 
oefenen, o.a. door haar t e beletten daarin 
godsdienstoefeningen en andere samenk om
sten te houden; 

dat zij daardoor zowel materiële a ls im
materiële schade lijdt en reeds geleden 
heeft en recht heeft daaraan on verwijld 
een einde te doen maken ; 

met vordering, dat de President aan de 
buiten h et verband staande kerk tievele, 
totdat in de zaak ten gronde zal zijn beslist : 

le. zich te onthouden van alle daden 
van beheer en bestuur en zich in het alge
meen te onthouden van alle handelingen, 
waartoe zij, buiten den kerkeraad van de 
in het verband staande kerk om, de be-
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voegdheid mist en in het bijzonder van het 
organiseren en doen houden van gods
dienstoefeningen in het kerkgebouw van 
deze; 

2e. de sleutels van h et kerkgebouw c.a. 
aan deze af te geven en alle medewerking 
te verlenen tot de ter beschikkingstelling 
der gebouwen, inclusief de inventaris, en 
bijvorderingen; 

dat de buiten het verband staande kerk 
heeft geantwoord dat zij en haar leden zich 
geenszins hebben losgemaakt van- of zijn 
getreden uit- de Gereformeerde Kerk van 
Giessendam-N eder-Hardinxveld, dat de 
wettige Kerkeraad van vóór en nà 28 
Maart 1945 is gebleven, doch deze kerk zich 
heeft vrijgemaakt van h et verband bij ker
keraadsbesluit en daarna door een groep 
harer vroegere leden, die na die besluiten 
de eisende kerk zijn gaan vormen, is ver
laten, dat de in het verband staande kerk 
niet voor 28 Maart 1945 bestond en de 
thans van het verband vrijgemaakte kerk 
eigenares is gebleven van de genoemde on
roerend goederen; 

dat de E resident bij vonnis van 6 Juni 
1945 als zijn voorlopig oordeel heeft te ken
nen gegeven, dat voor de oplossing van het 
geschil beslissend is de vraag of het be
sluit van 28 Maart 1945, waarbij de kerke
raad het verband met de Gereformeerde 
kerken in Nederland verbrak, geldig en dus 
voor zijn k erk bindend was, deze vraag be
vestigend h eeft beantwoord en aan de in 
h et verband staande kerk haar vorderin
gen heeft ontzegd; 

dat die kerk van dit vonnis is gekomen 
in hoger berobp en daartegen als grieven 
heeft aangevoerd, dat de President ten on
r echte uit het ontbreken van artikelen in 
de kerkenordening, die de bevoegdheid tot 
h et verbreken van het verband vaststellen, 
heeft afgeleid, dat een kerkeraad daartoe 
zonder meer de bevoegdheid heeft, en dat 
onjuist is de uitspraak, dat het besluit van 
den kerkeraad tot uittreding niet strijdt 
met het wezen der kerk, zó, dat de k e rk 
daardoor zou hebben opgehouden Gerefor
meerde kerk te zijn; 

dat het Hof het vonnis heeft vernietigd 
en alsnog aan de in het verband staande 
kerk haar hiervoren omschreven vorderin
gen heeft toegewezen; 

dat h et Hof daarbij heeft overwogen: 
,,dat de Kerkenordening voor de Gerefor

meerde Kerken geen bepaling inhoudt, 
waarin de positie van een plaatselijke Jrnrk 
ten opzichte van de "Gereformeerde Ker
ken in N ederland" nauwkeurig is omschre
ven en beide partijen zich dan ook voor 
hun standpunt beroepen zowel op verschil
lende artikelen dier K erkenordening als op 
historie en litteratuur; 

"dat het Hof er de voorkeur aan geeft 
om niet te treden in de beschouwingen, die 
partijen h ebben ontleend aan de Kerkge
schiedenis en aan de studies, die weten
schappelijke beoefenaars daarvan hebben 
uitgegeven, waarin evenzovele argumenten 
vóor als tegen ieders s tandpunt te vinden 
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zijn, doch om zelfstandig aan de hand van· 
de Kerkenordening na te gaan, welke de 
verhouding is van een plaatselijke Gere: 
formeerde Kerk tot het verband der Gere.: 
fo1·meerde Kerken in Nederland; 

"dat, naar 's Hofs voorlopig oordeel, het 
verband der Gereformeerde Kerken bedoelt' 
te zijn een gemeenschap van plaatselijkP, 
kerken, waartoe behoren zij, die - naar de 
t erminologie der Kerkenordening - de 
"Gereformeerde religie" belijden en de 
"zuivere leer" zijn toegedaan, alzo een 
Eenheid van K erken; 

.,dat zulks toch valt op te maken uit on
derscheidene bepalingen, in die Kerkenor
dening voorkomende, zo, die op het gebied 
van de "Bediening van het Woord" door 
predikanten en andere personen in de 
plaatselijke kerk, waarmede de Classis en 
Synode niet alleen bemoeienis, maar waar
over zij ook zeggenschap hebben (artt. 8, 
10, 12, 15, 17) , die aangaande h et ontslag 
van predikanten (art. 11), die over h et tot 
standkomen van een plaatselijke kerk (artt. 
38 en 39), die over lrnrl,visitatie (art. 44), 
die betreffende de tucht (vermaning, schor
sing, enz.) zowel ten aanzien van predikan
ten als andere ambtsdragers en leden der 
plaatselijke kerk; 

"dat in al deze voorschriften tot uiting 
komt, dat aan Classis en Synode een be
langrijke taak is toebedeeld en aan deze 
lichamen gezaghebbende invloed is toege
kend op het gehele godsdienstige leven in 
de plaatselijke kerk op zichzelf en in de 
plaatselijke kerken gezamenlijk; 

"dat daaruit blijkt, dat het naar haar 
bestemming functioneren der plaatselijke 
kerken geschiedt in Synodaal verband, en 
dit verband behoort tot haar wezen, wat 
ook geacht kan worden een eis te zijn voor 
een Gemeenschap van Kerken, waarin men 
één zelfde geloof belijdt; 

"dat voorts art. 36 der Kerkenordening 
bepaalt, dat op gelijke wijze als de Classis 
over den Kerkeraad, de particuliere Synode 
over de Classis en de Generale Synode over 
de particulier e het zeggen heeft; 

"dat de mogelijkheid om laatstgenoemd 
gezag uit te oefenen zou komen te verval
len wanneer een plaatselijke kerk zich 
daaraan onttrekt door het v erband der Ge
reformeerde Kerken t e verbreken, maar 
zulk een plaatselijke kerk in dat geval dan 
ook niet meer a ls een plaatselijke Gerefor
meerde kerk kan worden beschouwd; 

,,dat, met betrekking tot art. 31 der Ker
kenordening waarin h et grote geschilpunt 
tussen partijen is gelegen , het Hof voor
lopig de mening is toegedaan, dat de be
woordingen van dit artikel duidelijk zijn en 
inhouden, dat de plaatselijke kerk zich wat 
de leer betreft heeft te onderwerpen aan 
h et gezag der Synode, immers haar leer
stellingen voor vast en bondig behoort te 
houden; 

,,dat die gebondenheid kan ophouden, 
wanneer wordt bewezen, dat de leerstelling 
strijdt tegen Gods Woord of tegen de arti
kelen in de Synode besloten, doch dit be-
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wijs niet kan worden gepretendeer.d door 
een beroep op persoonlijke overtuiging of 
door een besluit van een mindere vergade
ring, doch dat daarvoor nodig is een uit
spraak van de kerkelijke instantie in het 
hoogste ressort, langs den kerkrechtelijken 
weg, die is voorgeschreven in de Kerkenor
dening, verkregen; 

"dat uit het bovenstaande voortvloeit, dat 
h et besluit van den kerkeraad van de Ger e
formeerde Kerk van Giessendam-Neder
Hardinxveld van 28 Maart 1945 onbevoegd 
is genomen, immers daardoor de plaatse
lijke kerk aan haar eigen bestaan een ein
de zou hebben gemaakt; dat die plaatse
lijke kerk evenwel door dat besluit niet kon 
worden onttrokken aan het Synodaal ver
band ; 

,,dat derhalve dat besluit nietig en zon
der rechtsgevolg was, voor die plaatselijke 
kerk en zij, die dit besluit hebben genomen 
en zij die zich daarachter hebben ge
schaard, zich daardoor aan die plaatselijke 
kerk hebben onttrokken;" 

0. dat de buiten het verband staande 
k erk h et gewezen a rrest bestrijdt met het 
navolgende middel: 

S. of v. t. van da artt. 168, 174, 175, 176 
en 177 der Grondwet, 20 R. 0., 48, 59, 289, 
295, 332, 347 en 348 Rv., 625, 628, 629, 639, 
671, 1269, 1349, 1355, 1374, 1375, 1378 t/m 
1386, 1690 t/m 1702 B. W. en 1 van de Wet 
van 10 September 1853, Stbl. no. 102, tot 
r egeling van het toezicht op de onderschei
den Kerkgenootschappen. 

doordat het Hof 
met betrekking tot art. 31 der Kerkenor
dening - waarin naar 's Hofs eigen woor
den het grote geschilpunt van partijen is 
gelegen - heeft overwogen, dat het Hof 
voorlopig de mening is toegedaan eensdeels, 
dat de bewoordingen van dit artikel duide
lijk zijn en inhouden, dat de plaatselijke 
Kerk zich wat de leer betreft heeft te on
derwerpen aan het gezag der Synode, im
mers haar leerstellingen voor vast en bon
dig behoort te houden, doch anderdeels, dat 
die gebondenheid kan ophouden, wanneer 
wordt bewezen, dat de leerstelling strijdt 
tegen Gods Woord of tegen de artikelen in 
de Synode besloten; waarna het Hof deze 
laatste - in het aangehaalde artikel van 
de Kerkenordening vervatte - uitzonde 
ring op de bindende kracht van de Jeer
stelling·en der Synode aldus uitlegt, dat het 
bedoelde bewijs niet kan worden gepreten
deerd door een beroep op persoonlijke over
tuiging of door een besluit van een min
dere vergadering, doch dat daarvoor nodig 
is een uitspraak van de kerkelijke instan
tie in het hoogste ressort, langs den kerk
rechtelijken weg, die is voorgeschreven in 
de Kerkenordening, verkregen; 

zodat het gezag van de Generale Synode, 
zijnde de hoogste instantie in het verband 
van de Gereformeerde Kerken in Neder
land, naar 's Hofs oordeel uitzondering 
lijdt, doch alleen indien die Synode zelf op 
de door haar aangenomen leerstellingen 
terugkomt; 
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ten gevolge waarvan 's Hofs arrest op dit 
punt onbegrijpelijk, innerlijk tegenstrijdig 
en niet naar den eis der wet gemotiveer d 
is; 

waardoor aan 's Hofs gevolgtrekkingen, 
dat h et besluit van den Kerkeraad van de 
Gereformeerde K erk van Giessendam-Ne
der-Hardinxveld onbevoegd genomen, nie
tig en zonder rechtsgevolg zou zijn geweest, 
de grondslag ontvalt; 

0. dienaangaande: 
dat de bestreden uitlegging door het Hof 

aan art. 31 der Kerkenordening gegeven 
hierop neerkomt, dat dit artikel principieel 
aanneemt, dat ook besluiten betreffende de 
leer , genomen door de Generale Synode, 
kunnen strijden tegen het Woord Gods of 
tegen artikelen in de Synode besloten en 
dan niet bindend zijn voor de in zake de 
leer aan het gezag van die Synode onder
worpen plaatselijke kerken, maar deson
danks feitelijk als enig middel voor de in 
het verband der Gereformeerde kerken 
staande kerken om het bewijs te leveren 
van dat strijden tegen Gods Woord of arti
kelen der Synode, slechts aanwijst een uit
spraak van de kerkelijke instantie in het 
hoogste ressort, dus van de Generale Sy
node; _ 

dat een zodanige regeling in het statuut 
van een gemeenschap van kerken niet on
denkbaar is, zodat de grief van het middel, 
dat het arrest op dit punt onbegrijpelijk en 
innerlijk tegenstrijdig is, ongegrond is, ter
wijl de vraag, of de gegeven uitleg van de 
Kerkenordening juis1; is, niet door den Hoo
gen Raad kan worden beoordeeld, omdat 
een kerkelijk statuut niet is een wet, over 
schending waarvan in cassatie met vrucht 
kan worden geklaagd ; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt eiseres in de kosten van cas-

satie. (Salaris f 450). 

Conclusie Proc.-Gen. Berger: 

Post alia: 

In tegenstelling tot het, bij Uw uitspraa.k 
van 23 Juli 1946, N. J. '47 No. 1 vernietig
de, arrest van het Gerechtshof te Leeuwar
den in zake het conflict in de Gerefor
meerde Kerk van Houwerzijl, waarbij het 
Hof, vaststellende, dat in het algemeen in
gevolge de Kerkenordening een in synodaal 
verband levende kerk zich aan dat verband 
kan onttrekken, op die regel een aan het 
gemene recht ontleende uitzondering aan
nam, heeft het thans aan Uw aandacht 
onderworpen arrest van het Gerechtshof te 
's-Gravenhage zijn beslissing uitslu itend 
gegrond op het Gereformeerde Kerkrecht, 
derhalve op een samenstel van voorschrif
ten, waarvan schending of verkeerde toe
passing in cassatie niet met vrucht kan 
worden beweerd (vg. H. R. 4 Maart 1921 
W. 10804 m.n. H . d. J.; N. J. '21 blz. 510, 
voor verdere rechtspraak zie Leon-v. 
Praag II bi. 580). 

Van daar dan ook vermoedelijk dat het 
voorgestelde middel van cassatie zich be-
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perkt tot een motiveringsklacht, waarin 
wordt gesteld, dat het bestreden arrest. wat 
betreft de kern van de zaak, onbegrijpelijk 
innerlijk t egenstrijdig en niet naar de eisch 
der wet met r edenen omkleed zoude zijn. 
G elijk de geëerde pleiter voor eiseres op
m erkt in zijn noot onder 's Hoogen Raads 
arrest van 18 April 1947 No. 443 is zich in 
de laatste tijd met betrekking tot de moti
veringsplicht een rechtspraak gaan ont
plooien, waarin wordt aangenomen , dat 
,, indien h et aangevallen arrest of vonnis, 
v e rplicht of onverplicht, verschillende be
slissingen bevat, die gezamenlijk to t h et 
dictum h ebben gevoerd, mag worden ge
eist. dat die besliss ingen op zich zelf en in 
onderling verband naar 's rechters con
clusie leiden , ook al is zij van feitelijken 
aard". De verschillende beslissingen m oe
ten - aldus pleiter - ,,een uits luitend be
toog vormen, wat veelal (niet altijd) syno
niem zal zijn m et een logisch sluitende re
denering". T egenstrijdige of onbegrijpelijke 
m otivering is geen m otiver ing, zoo besliste 
Uw Raad o.m. in zijn arresten van 19 

aart 1942 N. J. 1942 No. 445, 17 October 
1946 N. J . 1947 No. 33, 20 Decembe r 1946 

. J. 1947 o. 85 en 21 Maart 1947 N. J. 
1947 No. R91 . 

Kennelijk in aansluiting aan deze r echt
spraak wordt nu bij h et middel betoo~d dat 
zodanige tegenstrijdigheid en onbegrijpe
lijkheid worden gevonden in 's Hofs arrest, 
m eer bepaaldelijk met betrekking tot de 
daarin gegeven uitlegging van artikel 31 
der Gerefo rmeerde K erkenordening, waarin 
naar 's H ofs eigen woorden, h et grote ge
schilpunt van partijen is gelegen. en waar
uit h et Hof mede in verband m et een aan
tal a nder e in h et a rrest vermelde a rtikelen 
dier Kerkenordening, bijzonderlijk artilrnl 
36, af!fiidt, dat een p laatselijke Gerefor
m eerde Kerk zich, wat de leer betr eft, h eeft 
t e onderwerpen aan h et gezag der Synode, 
immers haar leer stellingen voor vast en 
bondig h eeft t e houden, doch dat die ge
bondenh eid ka n ophouden, wanneer wordt 
bewezen, dat . de leerstellin g strijdt tegen 
Gods woord of t egen de artikelen in de Sy 
n ode besloten. 

De inhoud van de voormelde artikelen 
der Kerkenordening vindt Uw Raad in de 
Memori e van Grieven, welke bij h et be
streden a rrest a ls daarin overgenomen en 
ingevoegd wordt aangem erkt en volgens 
welke die artikelen luiden: 

Artikel 31 : ,,Zoo iemand zich beklaagt 
<loor de uitspraak der minder e verg11.dering 
verongelijkt t e zijn, dezelve zal zich op eene 
m eerdere K e rkelijke vergadering beroepen 
mogen en 't gen e door de m eeste stemmen 
goed gevonden is, zal voor vast en bondig 
gehouden worden. T enzij dat h et bewezen 
wo rde t e strijden t egen h et W oord Gods of 
tegen de Artikelen in deze Generale Sy
node bes.lot en, zoolang als dezelve door 
gene andere Generale Synode veranderd 
zijn." 

Artikel 36: ,,'t Zelfde zeggen heeft de 
Classis over den Kerkeraad, 't welk de 
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Particuliere Synode heeft over de Classe 
lees: Classis en de Generale Synode over 
de Particuliere". 

Met betrekking tot artikel 31 der Ker
kenordening heeft nu het H of aangeno
men, dat hierin een uitzondering is gele
gen op de r egel, dat een plaatselijke Kerk 
zich niet bevoegdelijk kan onttrekken aan 
het Synodaal verband, waarvan het Hof 
overigens aanneemt, dat het behoort tot 
het wezen der plaatselijke Kerk, immers 
geacht kan worden een eis te zijn voor een 
gem eenschap van K erken , waarin men een 
zelfde geloof belijdt. Die uitzondering be
staat, volgens 's Hofs uitlegging van de 
bedoelde bepaling , hierin , dat de gebonden
heid ener plaatselijke Kerk aan het Sy
nodaal Verband kan ophouden, wanneer 
bewezen wordt, dat de leerstelling der Sy
node, welke voor vast en bondig zoude moe
ten worden gehouden, strijdt t egen qods 
W oord of tegen de artikelen in de Synode 
besloten. H et H of is daarbij evenwel van 
oordeel, dat dit bewijs niet kan worden 
gepr et endeerd door een beroep op persoon
lijke overtuiging of door een besluit van een 
mindere vergadering, doch dat daarvoor 
nodig is een uitspraak van de K e rkelijke 
instantie in het hoogste r essort, langs de 
K erkrechtelijke weg, die is voorgeschreven 
in de Kerker.ordening , verkregen. H et H of 
zegt wel niet m et zoveel woorden, dat deze 
Kerkrechtelijke weg bestaat in een beroep 
op de Gen erale Synode, doch h et is m. i. 
-!uidelijk, dat hier niets anders kan zijn be
doeld, daar uit voormeld artik el 36 der K er
k enordening blij kt, dat de K erkrechtelijke 
instantie in h et hoogste r essort geen an
dere is, dan de Generale Synode. 

L ees ik h et midde l goed, dan richt de 
daarin vervatte g rief, waarbij aan het Hof 
verwet en wordt, dat zijn arrest "op dit 
punt" onbegrijpelijk, innerlijk t egenstrijdig 
en niet naar de eis der wet gem otiveerd 
is, zich bepaaldelijk tegen h et zo juist ver
m elde oordeel van h et H of, waarin eiseres 
m. i. t er echt leest, dat h et gezag van de 
Generale Synode, zijnde de h oogste instan
tie in het verband van de Gereformeerde 
Kerken in Nederland, naar 's H ofs oordeel, 
a lleen uitzondering lijdt, indien die Syncde 
zelf op de door haar aangenomen leerstel
lingen terugkomt. 

Voorzover m en hi erin t egel.lstrijdig hei<l 
mocht zien, dan zoude deze toch uitsluitend 
berusten op de, op zich zelf onaantastbare, 
vaststelling van de inhoud der bepaling van 
artikel 31 der Kerkenordening en zoude 
de rhalve aan h et Hof geen v erwijt ervan 
kunnen worden gemaakt, dat het aan deze 
bepaling, zoals zij er nu eenmaal ligt, een 
bepaalde gevolg trekking heeft weten t e 
verbinden . 

Doch, ook hie rvan afgezien, wil het mij 
voorkomen, dat in h et bestreden arrest 
niets t egenstrijdigs of onbegrijpelijks is ge
legen. Nog daargelaen, dat uit het arrest 
niet blijkt, dat de Generale Synode, welke 
in beroep de bezwaren tege n de betrokken 
leerstelling te beoordelen zoude krijgen en 
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voor welke het bewijs daarvan zoude moe
ten worden gelev erd, uit dezelfde per son en 
bestaat, als die de leers telling hebben ver
kondig d, vermag ik niet in t e zien, waarom 
het onbegrijpelijk of innerlijk tegenstrijdig 
zoude moeten zijn om aan t e n em en, dat 
de Synode uiteindelijk h eeft te beslissen, 
of h et bew ijs g eleverd is, dat een van haar 
uitgegane leerstelling strijdig is met het 
Woord Gods of m et de a rtikelen der Ker
kenordening. 

Men zoude, gelijk de geëerde pleiter voor 
verweerster opmerkte, deze gang· van za
k en wellich t on wenselijk kun n en vinden, 
doch dan bedenke m en , da t deze ook elders 
voorkomt, als voorbeelden waar van pleiter 
noemde h et r equest civiel (a rtt. 382- 6e en 
389 Rv.) en de r evisie bij Uw Raad, ger e
geld in de artt. 359 e.v. van genoemd Wet
boek. 

Wanneer m en overigen s bedenkt, dat, ge
lijk h et H of in zijn niet bestreden 9e over
weging zegt, h et naar haar bestemming 
func tionner en de r plaatselijke k erken ge
schiedt in Synodaal Ver band en dit ver 
band geacht ka n worden een eis t e zijn 
voor een gem eenschap van K e rken , waarin 
m en éénzelfde geloof belijdt, dan kan h et 
g eenszins on wenselijk sch ijn en , dat er een 
zekere eenheid en or de in dat geh eel ge
schapen kunnen worden , h et geen t en slotte 
a lleen t e ber eiken valt, wanneer er een 
colleg e bestaat, waaraan de eindbeslissing 
van een ger ezen geschil is opgedragen, t er 
wijl de revisie va n een Synodaal besluit , 
als voorzegde, geenszins beb oert te g e
schieden door een Sy node in dezelfde sa
m enstelling , a ls die, welke h et gewraa kte 
besluit h eeft genom en. 

Mitsdien m een ik te m oeten besluiten, 
dat het voorgestelde middel niet gegrond 
is, w eshalve ik con cludeer tot verwe rping 
van het beroep, m et veroordeling van eise
resse tot cassatie in de daarop gevallen 
lrnsten . 

(N. J'.) 

23 Jamrari 1948. ARREST van den H oo
gen Raad. (Wet Kerkgenootscha ppen 
a r t. 1) . 

H et H of heeft feite lijk beslist, da t 
ingevolge de Kerkenor dening elke 
p laatselijke Geref. Kerk is een zelf
standige complete kerk en dat zij , 
wanneer zij zich uit geloofsovertuig ing 
daartoe ve rpl ich t ach t, kan t reden uit 
en blijven bestaan los van h et Syno
daal Verband, waartoe zij tevor en be
h oorde. 

Bij de bevoegdh eid van de plaatse
lijke k erk ontmoet h et in h et algem een 
naar h et gemene r echt geen bede nking , 
dat in die lrnrk h et enig m et g eza g be 
kleed orgaan (n.l. de K e rke raad) bij 
m eerderheid va n stemmen over de los
making van h et zedelijk lichaam n a 
m ens dat lichaam besluit. 

456 

A. De Gereformeer de K erk van Vleuten 
de Meern, gevesttgd t e Vleu ten, t en deze 
vertegen woordigd door J an de J'ager en 
Cornelis van Vliet, wonende te Vleuten , 
B. Jan de J'ager , c.s. , allen wonende t e Vleu
t en, eisers t ot cassatie van een op 17 April 
1947 door h et Ger echtshof t e Amsterdam 
tussen partijen geweze n arrest, adv. Mr. 
A. E. J'. ysingh, 

tegen: 
De Ger eformeerde K erk van Vleuten -de 
Meern. gevestig d te Vleu t en, verweerster 
in cassatie, adv. Mr. W. Blackstone. 

D e Hooge R aad, enz. ; 
0. da t u it h et bestreden arrest blijkt: dat 

de tha ns a ls verweerster optredende Kerk 
de eisers in cassatie h eeft g edagvaard voor 
de A r r .-Rechtbank te Utrecht, daarbij stel
lende: 

"dat zij, die a ls K erk is gein stituee rd en 
tot openbaring gebracht door haren K erke 
raad bij besluit van 9 Mei 1894 als de Gere
for meerde Kerk va n Vleuten - de Meern, 
eigenares is va n h et in Vleuten geleg en 
kerkgebou w en de consistorie, t evens cate
chisatielokaal; 

dat gedaa gden zich t e zamen t en onrechte 
n oem e n de Kerk en K erkeraad alsmed e wat 
van R ooyen betreft bovendien penning m ees
t er der Gereformeerde Kerk van Vleuten
d e Meern, vertegenwoordigen en ·behooren 
t ot een aan tal van de voormalige leden der 
Kerk, die zich de fact o van haar en haren 
Kerk eraad h ebben losgemaakt en zich on
der leiding va n de- hierboven onder B ge
noemde personen omst reeks September 1944 
gevor md hebben tot een plaatselijlre Kerk ; 

da t die personen aldus de facto met de 
eisch ende Kerk b rek ende, zich m etterdaad 
buiten haar h ebben gesteld, immers toon
den da t zij van haar niet la nger lid wilden 
blijven; 

dat zij derhalve zich h ebben t e onthouden 
va n alle handelingen in en voor de eischen
de K erk, waartoe de naar Gereformeerd 
K erkrecht de K erk r epresenterende kerke
raad en deszelfs leden bevoegd zijn, doch 
zij desonda nks a mbtelijke · ha ndelingen , 
waartoe s lech ts de k erkeraad en deszelfs 
led en bevoeg·d zijn, t en aan zien van die 
K erk verrichten; 

dat zij het k erkgebou w m et die nstlokale n 
bezet houden en gebruiken zonder eenig 
r echt of titel, dat zij gelden van die K erk 
onder beh eer ho uden , evena ls h et archief, 
en dat zij door h et wederrechtelijk gebruik 
ha r er on roeren de goederen aan de eischen
de K erk aanmerkelijke schade veroorza
k en;" 

da t op die g r onden, naast een aan tal bij
komende vorderingen , werd gevorderd op
levering en ontruiming van de voormelde 
onroerende goeder en , betaling van de voor
m elde gelden, afg ifte va n h et archief, zo
m ede schade -ver goeding ; 

dat de tha ns eisers in cassatie a ls ge
daagden h ebben aangevoerd : 

"dat zij ontkennen , dat de eische nde Kerk 
is de Kerk die bij Kerkeraadsbesluit van 
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9 Mei 1894 tot openbaring gebracht is als 
de Gereformeerde Kerk van Vleuten-de 
Meern; 

dat zij evenzeer ontkennen dat de eischen
de Kerk eigenares is van de bij dagvaar
ding omschreven onroerende goederen; 

dat inderdaad gedaagde onder A is de 
Gereformeerde Kerk van Vleuten-de Meern, 
geïnstitueerd in 1894; 

dat op of omstreeks September 1944 een 
aantal leden van den Kerkeraad der oude 
Kerk, waaronder vertegenwoordigers van 
thans de eischende Kerk een besluit hebben 
genomen waardoor zij zijn getreden uit de 
Gereformeerde Kerk van Vleuten- de 
1eern; 
dat zoo al niet door dit besluit in elk geval 

door hun daarop gevolgd zakelijk optreden, 
zij de facto hebben opgehouden leden en 
ambtsdragers van die Kerk te zijn; 

dat zij tezamen met anderen toen hebben 
gesticht een nieuwe Kerk die onder een 
onjuiste benaming als eischeres in deze 
procedure optreedt; 

dat deze Kerk noch is de Gereformeerde 
Kerk van Vleuten-de Meern, welke Kerk 
gedaa=de onder A is en door gedaagden 
onder B wordt gerepresenteerd, noch leeft 
in het verband der Gereformeerde Kerken 
in Ned rland; 

dat de nieuwe Kerk leeft in het verband 
der z.g. Vrijgemaakte Gereformeerde Ker
ken in Nederland; 

dat in ieder gevs l de Kerkelijke goederen 
blijven behooren aan de groep welke tot 
het Synodaal Verband blijft behooren; dat 
zulks zelcer in dit geval zoo is; 

dat deze groep de van ouds bestaande 
kerk is, althans die voortzet en ook uit 
dien hoofde als eigenares van hare goede
ren moet gelden: 

dat de meerderheid van den Kerkeraad 
die stemde voor het besluit tot verbreking 
van het verband buiten haar bevoegdheid 
ging toen zij dit besluit nam en dus de 
Kerk niet verbond; 

dat verbreking van het verband alleen 
geoorloofd is en wettig als de Synode be
sluiten nam, die ingaan tegen Gods \Voord 
en de Belijdenisschriften der Gereformeerde 
Kerken in ederland en de Synode niet
tegenstaande ingesteld hooger beroep wei
gert deze besluiten te herzien; 

dat de eischende Kerk van de besluiten 
der Synode, die waren in overeenstemming 
met Gods Woord en de Belijdenisschrift 
n iet eens in hooger beroep is gegaan; 

dat al hetgeen de eischende Kerk bij 
dagvaarding opeischt aan gedaagde onder 
A toebehoort en rechtmatig door gedaag
den onder B, of enkelen hunn er wordt be
heerd en bezeten;" 

0. dat de Rechtbank bij vonnis van 24 
0ctober 1945 (N. J . 1945 o. 747, Red.) aile 
vorderingen heeft afgewezen; 

0. dat het Hof op het beroep van de 
thans verweerster dit vonnis heeft ver
nietigd en, met ontzegging van het meer 
gevorderde, de than s eiseresse onder A 
h eeft veroordeeld om binn en een maand 
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na het in kracht van gewijsde gaan van 
d it a rrest de onroerende goederen, waarop 
s taan het kerkgebouw en de consistorie 
tegelij lc catechisatielokaal, aan thans ver
weerster op te leveren en mitsdien te ver
laten en te ontruimen met al wie of wat 
zich daarin van hunnentwege mocht be
v inden, en met overgifte van de sleu tels 
ter harer vrije beschikking te stellen; 

de thans verweerste r heeft gemachtigd 
om, indien de thans eisers daarmede in ge
breke mochten blijven de ontruiming zelf 
te doen uitvoeren, desnoods met behulp 
van de sterke macht, op hun kosten; 

de thans eisers heeft bevolen zich te ont
houden van alle daden van beheer of be
stuur van de thans verwerende Ker k en 
heeft veroordeeld ieder hunner om ter zake 
van iedere overtreding van. dit bevel aan 
haar als dwangsom te betalen een bedrag · 
van f 500.-; 

de thans eisers heeft veroordeeld aan de 
thans verweerster tegen kwijting te betalen 
een bedrag van f 5800.-, zomede een be
drag van f 700.-, beiden met rente; 

h eeft veroordeeld C. van Vliet tot afgifte 
van het archief van de thans verwerende 
Kerk binnen acht dagen na de betekening 
van dit arrest en om aan haar voor iederen 
dag, dat hij met de volledige en algehele 
voldoening aan deze veroordeling in ge
breke mocht blijven aan haar als dwang
som te betalen een bedrag van f 100.-; 

de thans eiseresse onder A heeft ver
oordeeld, om aan de thans verweerster te 
vergoeden de schade door haar als gevolg 
van het wederrechtelijk gebruiken en bezet 
houden harer onroerende goederen geleden 
en nog te lijden, op te maken bij staat en 
te verevenen volgens de wet; 

0. dat het Hof daarbij het navolgende 
heeft overwogen: 

1. ,,0. dat appellante tegen het beroepen 
vonnis twee grieven heeft aangevoerd en 
wel: dat de Rechtbank ten onrechte heeft 
aangenomen, dat de kerkformatie door ge
ïntimeerden zou zijn de voortzetting van 
en identiek met de vóór September 1944 te 
Vleuten- de Meern bestaande Gereformeer
de Kerk; 

en dat de Rechtbank de zelfstandigheid 
der plaatselijke kerk, zooals die bestaat 
binnen het Verband van Gereformeerde 
Kerken in Nederland heeft miskend en 
daarom ten onrechte de identiteit van 
appellante met de Gereformeerde Kerk van 
vóór September 1944 niet heeft aangeno
men; 

2. .,0. dat deze grieven gezamenlijk be
handeld kunnen worden; dat appellante ter 
toelichting daarvan onder meer aanvoert : 
"dat naar de opvattingen van het verband 
van Gereformeerde K erken in Nederland 
dit verband niet onverbreekbaar is: dat u it 
de geschiedenis dezer kerken blijk t, dat de 
rechtsopvatting bin nen deze kerken een 
groote mate van zelfstandigheid der plaat
selijke Kerk inhoudt, van wellce zelfstan
digh eid ook de Kerkordening u itgaat , da t 
h et verband de r ke rken n iet behoort tot 
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het wezen, wel tot h et welwezen der kerk, 
dat de plicht tot aansluiting aan een kerk
verband een geestelijke plicht is, welke ··in 
rechte irrelevant is. dat de overw'eging van 
de Rechtbank, dat de redelijkheid en billlik
heid m edebrengen, dat niet de leden der 
kerk, die de opvatting der Generale Synode 
deelen, tot behoud der k erkelijke goeder en 
hun opvatting zouden h ebben te verzaken. 
evenzeer op de meerderen, die de opvatting 
der Synode niet deelen, kan worden toe
gepast, terwijl de stelling van de Recht
bank, dat het niet-aanvaarde n van leer
uitspraken van de Generale Synode in 
strijd m et h et normale zou zijn, in strijd 
is met h et zonder twijfel vaststaande recht 
om h et verband te verbreken en m et art. 
31 der K e rkenordening, e n dat t en s lotte 
de Rechtbank, ~overwegende, dat h et ver
·schil van meening slechts een problemati
cum betrof, h etwelk reeds jaren de meenin
gen verdeeld hield, zoodat een uitspraak in 
deze niet in strijd met Gods Woord kon 
zijn, zich ging inlaten met dogmatische 
geschillen en het juridische terrein verliet 
voor een materie, waarin z ij geen compe
tentie heeft;" 

3. .,0. dat als niet of niet behoorlijk 
weersproken tusschen partijen vaststaat: 

De Kerkeraad van de Gereformeerde 
Kerk te Vleuten-de Meern had dogmatische 
en kerkrechtelijke bezwaren tegen een door 
de Generale Synode der Gereformeerde 
Kerken in Nederland gegeven leeruitspraak, 
welke volgens voorschrift van de Synode 
voor vast en bondig gehouden moest wor
den. en heeft deze bezwaren in een op 
4 September 1944 gegeven uitspraak ge
formuleerd en daarvan aan genoemde Syno
de kennis gegeven met oproep aan de Sy
node zich te bekeeren van haren eigenwil
ligen weg. Tevens werd besloten op 7 Sep
tember 1944 een gemeentevergadering te 
houden om over deze kwestie's overleg te 
plegen, welke vergadering echter door de 
politieke omstandigheden geen doorgang 
kon vinden. Op instigatie van twee leden 
van den Kerkeraad, die zich met de op 
4 September gegeven uitspraak niet konden 
vereenigen. werd op 9 September 1944 een 
vergadering van leden der gemeente gehou
den en een nieuwe kerkeraad gekozen, 
wellce k erkeraad op 10 September zich in 
het bezit van het kerkgebouw heeft gesteld. 
Later, toen het verband der Gereformeerde 
Kerken in Nederland l'l.atstgenoemden en 
niet den kerkeraad, die de uitspraal< van 
4 September deed, als vertegenwoordiger 
van de Ge reformeerde Kerk te Vleuten-de 
Meern e rkende, heeft appellante den band 
m et genoemd Verband verbroken, in elk 
geval geconstateerd, dat deze band verbro
ken was; 

4. .,0. a dat appellante als eerste r eden, 
waarom de Rechtbank niet mocht aanne
men dat de kerkformatie van geïntimeerde 
is de voortzetting- van en identiek met de 
vóór September 1944 te Vleuten-de Meern 
bestaande kerk, beeft aangevoerd, dat deze 
k erkformatie is ontstaan op instigatie van 
een minde rheid van den k erkeraad, die een 
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nieuwen kerkeraad b eeft gekoze n in een 
niet-wettige gemeentevergadering; 

b. dat inderdaad de uitspraa k van 4 
September 1944 niet opleverde een uittre 
ding uit het Synodaal Verband, zoodat de 
verkiezing op 9 September 1944 van een 
nieuwen kerkeraad in de door slechts twee 
leden van den wettigen kerkeraad buiten 
dezen kerkeraad om bijeengeroepen ver
gadering der gemeente. welke dus niet in 
overeenstemming met ile kerkelijke voor
schriften gehouden werd, niet rechtsgeldig 
was ; 

c. dat dit echter voor dit geding niet 
beslissend is, daar voor de beslissing in dit 
geding moet vaststaan, dat appellante de 
voortzetting is van de vóór September 1944 
in Vleuten-de Meern bestaande, in 1894 t ot 
openbaring gekomen Gereformeerde K e rk 
en dat de sub 1 tot en m et 6 als bestuurders 
van appellante genoemde personen de 
rechtmatige vertegenwoordigers van die 
kerk zijn; 

d . dat de beslissing daarover afhangt 
van de vraag, of een plaatselijk Gerefor
meerde Kerk met instandhouding van haar 
wezen om redenen van geloof en conscien
tie zich kan losmaken uit h et Synodaal 
Verband; 

e. dat h et Hof deze vraag bevestigend 
beantwoordt, hoezeer het Hof doordrongen 
is van de kardinale beteekenis voor de Ge
reformeerde Kerken om samen te leven in 
het Generaal Synodaal Verband, zoodanig 
dat gesproken kan worden van een geeste
lijken plicht om het groot kerkelijk verband 
niet te verlaten; 

f. dat immers alles overheerschend is 
het groot beginsel, dat elke plaatselijke 
Gereformeerde Kerk is een zelfstandige 
complete kerk, welk beginsel de grondslag 
is der Gereformeerde Kerkenordening en 
welk beginsel noodwendig medebrengt, dat 
een plaatselijke Kerk, wanneer zij zich 
daartoe uit geloofsovertuiging verplicht 
acht, kan treden uit en blijven bestaan los 
van het Synodaal Verband, waartoe zij te
voren behoorde; 

5. .,0. dat geïntimeerden daartegen n og 
hebben aangevoerd, dat zij, die zich in 1886 
afscheidden uit de Nederlandsch Hervorm
de Kerk, terugkeerden tot de Dordtsche 
Kerkenordening van 1618 en dat in de ge
schriften van Voet, welke voor den uitleg 
van deze kerkenordening van doorslagge
vend gewicht zijn, den vollen nadruk op de 
eenheid der k erken wordt gelegd, terwijl 
zij een aantal artikelen uit de kerkenorde 
ning vermelden, waaruit naar hun oordeel 
volgt, dat het verband voor het bestaan 
van een plaatselijl<e kerk essentieel zou 
zijn; 

6. .,0. a. dat opvalt, dat geïntimeerden 
niet stellen, en blijkbaar dan ook niet stel
len kunnen, dat Voet een kerk zonder ver
band als niet bestaanbaar oordeelt ; b. dat 
voorts uit de aangehaalde artikelen wel 
blijkt, dat de eenheid en het verband der 
kerken voor de afzonderlijke gemeenten 
van uitermate groot gewicht zijn en dat een 
verband zeer moeilijk kan worden gemist, 
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doch niet, dat een kerk zonder dat verband 
niet zou kunnen bestaan en uittredende uit 
het verband, zou verdwijnen als zelfstan
dige lcerk; c. dat anderzijds andere arti
kelen van de Kerkenordening medebrengen 
dat een afscheiding uit het verband moge
lijk is; d. dat dan ook het groot e gewicht, 
dat Voet zou leggen op de eenheid der 
kerken niet doorslaggevend is, daar, wat 
daarvan zij, de vraag of een gemeente op 
g rond van geloofsoverwegingen den band 
mag verbreken door Voet, voorzoover blijkt, 
niet ontkennend wordt beantwoord en ge
ïntimeerden deze mogelijkheid ook nog bij 
pleidooi in hooger beroep volledig hebben 
erkend; e. dat, a ls men dit erkent, men ook 
moet aannemen, dat de kerk, wier kerkeraad 
die beslissing neemt, ook als zoodanig blijft 
voortbestaan, daar anders het slot van art. 
31 der Kerkenordening en de inhoud van 
den geloofs- en credentiebrief bij de af
vaardiging van gedeputeerden eener plaat
selijke kerk naar de meerdere vergadering, 
namelijk, dat de kerkeraad zich verbindt 
om alle besluiten der meerdere vergap.ering 
voor vast en bondig te houden, onder het 
uitdrukkelijk voorbehoud, dat zij niet strij
dig zijn "met den eeuwigen en onfeilbaren 
regel van Gods heilig Woord naar de Drie 
Formulieren van Eenigheid der Gerefor
meerde Kerken", van iedere beteekenis ont
bloot zouden zijn; f. dat evenzeer de stel
ling van geïntimeerden dat de leden van den 
kerkeraad, die tot afscheiding van het v"r
band besluit, vóór dat besluit stemmende 
daarmede persoonlijk uit de plaatselijke 
kerk zouden treden, met de erkenning van 
h et feit, dat een plaatselijke kerk uit het 
verband kan treden in strijd is; g . dat ge
ïntimeerde ook nog een analogie hebben 
getrokken tusschen de verhouding lid van 
een plaatselijke kerk tot die kerk en de 
verhouding van de plaatselijke kerk tot de 
synode, doch deze analogie in een geval als 
h et onderhavige zich tegen geïntimeerden 
keert, daar men daaruit voor wat betreft 
de gerechtigdheid op de goederen niet meer 
kan afleiden, dan dat de uittredende ge
meente geen rechten op de gemeenschap
peli.ike goederen van het verband kan doen 
gelden en de haar toebehoorende goederen 
bliift behouden; 

7. .,0. dat geïntimeerden tfm aanzien 
van het onderhavig geschil nog twee pun
ten naar voren hebben gebracht, namelijk, 
dat er, evenals in een vereeniging zeer ze
ker in een kerk besluiten zijn, welke niet 
bij meerderheid van stemmen mogen wor
den genomen, en dat slechts dan uittreding 
mogelijk zou zijn geweest, indien de Synode 
na hooger beroep geweigerd had de ge
geven uitspraal{ te herzien; 

8. .,0. dat bij h et eerste punt ter sprake 
moeten komen de overwegingen der Recht
bank; dat het afwijzen vari de uitspraak 
van de Synode, als daartoe aangewezen en 
aanvaarde instantie, als afwijking van 
het normale en, nu daarvan h et gevolg zou 
zijn, dat die leden, die de opvatting der 
meerderheid van den k erkeraad niet deel
den, tot behoud der kerkelijke goederen 
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ook voor hen, de opvatting der Synode zou
den hebben te v erzaken, ook als te hunnen 
aanzien in strijd m et redelijkheid en billijk
heid is t e achten, en dat een beroep op art. 
31 der Kerkenordening ni et kan opgaan, 
daar de door de Synode gegeven exegese· 
slechts betreft een problematicum, hetwelk 
reeds gedurende meerdere jaren de mee
rringen verdeeld had gehouden, zoodat strij
digheid met Gods Woord slechts denkbaar 
is a ls subjectieve meeningsvorm; 

9. .,0. a . dat de Rechtbank hierbij ten 
onrechte ervan is uitgegaan , dat het ge
schil slechts over een problematicum zou 
loopen; b . dat onder een problematicum in 
dit verband valt te verstaan een vraagstuk, 
waarover bij hetgeen in Gods Woord is ge
openbaard, verschillend mag worden ge
dacht; c. dat de Synode met haar uitspraak, 
dat één der opvattingen omtrent h et be
trokken vraagstuk over eenkomstig Gods 
Woord is, en de andere niet, dit vraagstuk 
niet langer een problematicum h eeft doen 
zijn; d. dat derhalve de reden, waarom de 
Rechtbank heeft aangenomen, dat h et be
wijs van h et strijdig zijn van de uitspraak 
met Gods Woord onbestaanbaar war e, niet 
juist is en daarmede ook aan hare, daaruit 
getrokken conclusfes, hunne grondslag is 
ontvallen; 

10. .,0. dat de Rechter niet in een be
oordeeling van het dogmatisch geschil tus
schen partijen mag treden en het Hof daar
om bij de beoordeeling van de vraag of de 
kerkeraad de plaatselijke kerk in casu uit 
h et Verband der Gereformeerde Kerken 
mocht losmaken, ervan moet uitgaan, dat 
zijn opvatting inzake het geschil de juiste 
kan zijn; 

ll. .,0. a. dat het gemeene recht er zich 
niet tegen verzet, dat in een kerkgenoot
schap, hetwelk zich de gemeenschappelijke 
godsvereering van de leden, op den grond-
8lag van gemeenschappelijke godsdienstige 
opvattingen ten doel stelt, uitspraken om
trent de leer, genomen door de daartoe be
voegde organen, ook voor de minderheid 
bindend zijn, doch wel, op g r ond dat in 
zaken van godsdienst niemand aan kerke
lijke regelingen of uitspraken kan worden 
gebonden, die dat niet wenscht, eischt, dat 
uittredéln uit dat kerkgenootschap alsdan 
vrij zal staan; b. dat zoodanige gebonden
heid ook is aanva,ard in h et verband van 
Gereformeerde Kerken in Nederland, waar 
de meerdere vergaderingen te zeggen heb
ben over de plaatselijke kerken; c. dat, 
wanneer nu aan een in dat verband levende 
plaatselijke kerk de bevoegdheid wordt ge
geven om, indien iij zich uit geloofsover
tuiging niet met een uitspraak van een 
m eerdere vergadering kan vereenigen, zich 

· los t e maken uit het verband, voormeld 
beginsel van toelaatbaarheid van gebon
denheid aan de besluiten van met gezag 
bekleede organen m eebrengt, dat er geen 
bedenking t egen bestaat, dat in die Kerk 
de meerderheid of het eenig met gezag tot 
handelen bekleed orgaan over de losmaking 
van het zedelijk lichaam namens dat 
lichaam beslist; d. dat bij een tegengestelde 
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opvatting ook de kleinste minderheid haar 
veto zou kunnen uitspreken tegen losma
king uit h et verband, waardoor in feite het 
recht daartoe geen beteekenis zou h ebben 
en de meerderheid na dat veto voor de 
keuze zou staan om haar geweten geweld 
aan te doen door in de Kerk te blijven dan 
wel uit die Kerk te treden; 

12. ,,0. a . dat de eisch, dat uittreding 
niet dan na hooger beroep zou kunnen ge
schieden, onredelijk is, daar h et verschil 
van meening betreft een leeruitspraak van 
het college, dat als hoogste college daar
over uitspraken geeft; b. dat het geen zin 
zou h ebben na een dergelijke uitspraak, 
welke voor vast en bondig werd verklaard, 

· bij datzelfde college in beroep te gaan; c. 
dat in gevallen, waarin het verschil van 
meening van dien aard is, dat de eene partij 
in haar geweten overtuigd is, dat de u it 
spraak van de andere in strijd is met Gods 
Woord, geen sprake "kan zijn van een toe
vallig eerder uittreden dan ontzet worden 
uit het ambt, daar een verklaring als op 4 
September 1944 door den Kerkeraad van 
Vleu ten-de Meern gedaan geen r eden tot 
ontzetting kan opleveren, en een kerke
raad, die wil uittreden, dit zal doen zonder 
vooraf reden te geven tot ontzetting uit het 
ambt; 

13. ,,0. a . dat uit h et vorenstaande volgt, 
dat de grieven tegen het vonnis van de 
Rechtbank gegrond zijn en de door geïnti
meerden tegen de vorderingen aangevoerde 
verweren moeten worden verworpen; b. dat 
immers de appelleerende Kerk moet worden 
beschouwd als de vóór September 1944 te 
Vleuten-de Meern bestaande en in 1894 tot 
openbaring gekomen Gereformeerde Kerk 
en dat zij en haar bestuurders gerechtigd 
zijn tot de aan die oorspronkelijke kerk 
toebehoorende goederen; c. dat geen ver
schil van meening tusschen partijen be
staat, dat de gevorderde goederen het ei
gendom zijn dier oorspronkelijlrn kerk en 
de betwisting, dat appellante schade gele
den heeft, blijkbaar door geïntimeerden 
wordt gegrond op hun ontkenning van de 
gerechtigdheid van appellante tot de goe
deren; d. dat zij immers niet aangeven, 
waarom appellante, aan wie de goederen 
zijn onthouden, zoodat uit dien hoofde aan
nemelijk is, dat zij schade leed, geen schade 
zou hebben gehad :" 

0 . dat de eisers in cassatie het arrest be
strijden met de navolgende middelen van 
cassatie: 

I. S. of v. t. van de artt. 168, 174, 175, 
176 en 177 van de Grondwet, 48, 59, 134, 
289, 295, 332, 343, 347, 348 en 353 Rv. , 625, 
629, 639, 1349, 1355, 1374, 1375, 1690 tot en 
m et 17 02 B. W., artt. 1, 5 en 7 van de Wet 
van 10 September 1853, Staatsblad 102, tot 
r egeling van het toezicht op de onderschei
den K erkgenootschappen, zoals die Wet in
middels is gewijzigd en aangevuld, artt. 1, 
5, 6, 12, 13 en 14 van de vVet van 22 April 
1855, Staatsblad no. 32 tot r egeling en be
perking der uitoefening van h et Recht van 
Vereniging en vergadering, zoals dit: Wet 
inmiddels is gewijzigd en aan gevuld, art. 20 
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R. 0 ., doordat het Hof niet h eeft onderzocht 
de door eisers geponeerde stellingen: 

dat op of omstreeks 4 September 1944 een 
aantal leden van den Kerkeraad der toen 
nog ongedeelde Ger. Kerk Vleuten-de 
Meern, die thans optreden a ls leclen van 
den Kerkeraad van verweerster een besluit 
h ebben genomen, althans daaraan hebben 
medegewerkt, waardoor zij zijn getreden 
uit de Ger. Kerk te Vleuten-de Meern; 

dat zo a l niet door dit besluit in elk ge
val door hun daarop gevolg d zakelijk op
treden, zij de facto hebben opgehouden le 
den en ambtsdragers van die Kerk te zijn, 

t en onrechte 
omdat het Hof dit nalatende het arr est 

niet naar de wettelijke eis met redenen 
h eeft omkleed en het Hof zijn taak als ap
pèlrechter h eeft mi~kend, 

t erwijl, mocht h et Hof met zijn beslis
sing, dat de uitspraak van 4 September 1944 
niet opleverde een uittreding uit het syno
daal verband, zodat de verkiezing op 9 Sep
tember 1944 van een nieuwen Kerkeraad 
in de door slechts twee leden van den wet
tigen Kerkeraad buiten dezen Kerkeraad 
om bijeengeroepen vergadering der ge
meente, welke dus niet in overeenstemming 
met de Kerkelijke voorschriften gehouden 
werd, niet rechtsgeldig was, bedoeld h ebben 
deze stellingen te verwerpen, deze beslissing 
alsdan die verwerping niet rechtvaardigt, 
omdat, · ook al leverde de uitspraak van 
4 September 1944 geen uittreding op uit het 
synodaal verband (scilicet van de plaatse
lijke Kerk) daarmede nog niets beslist is 
omtrent de vraag of de leden, die tot be
doelde uitspraak medewerkten, daardoor uit 
de plaatselijke kerk zijn getreden en OÎJ 
bevestigende beantwoording van deze laat
ste vraag ook ' s Hofs beslissing omtrent de 
niet rechtsgeldigheid van de verkiezing van 
9 September 1944 van een nieuwen Kerke
raad als niet in overeenstemming m et de 
k erkelijke voorschriften onjuist is, t erwijl 
dan omtrent de tweede stelling van eisers, 
over wier niet-behandeling t en deze ge
klaagd wordt. toch in ieder geval nog niets 
zou zijn beslist; 

II. S. of v. t. van de artikelen in h et 
eerste middel aangehaald, doordat het Hof, 
voor dit geding beslissend achtende de 
vraag of een plaatselijke gereformeerde 
Kerk met instandhouding van haar wezen 
om redenen van geloof en conscientie zich 
lrnn losmaken uit het synodaal verband en 
deze vraag bevestigend beantwoordende 
daartoe is gekomen door verwerping van 
de stelling van eisers, dat er evenals in een 
vereniging zeer zeker in een Kerk besluiten 
zijn , welke niet bij meerderheid van stem• 
m en mogen worden genomen en dat slechts 
dan uittreding mogelijk zou zijn g·eweest , 
indien de Synode na hoger beroep gewei
gerd h ad de gegeven uitspraak te herzien, 
zulks op de in de r echtsoverwegingen 8 t/m 
12 in h et arr est aangevoerde gronden, 

ten onrechte, 
omdat het Hof, a ldus overwegende en 

oordelende, uit h et oog h eeft verloren dat, 
wanneer de instellingen de overeenkomsten 
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en de reglementen waaronder een p laatse
lijke kerk leeft, medebrengen gebondenheid 
van de plaatselijlce kerk en van haar leden 
aan ui tspraken omtrent de leer door de 
meerdere vergaderingen, in casu door de 
generale synode der Gereformeerde Kerk 
in Nederland, tenzij de uitspraak bewezen 
worcte te strijden tegen het Woord Gods of 
tegen de artilcelen in de generale synode 
besloten zolang a ls dezelve door geen 
andere generale synodes veranderd zijn, 

a. de plaatselijke k erk en haar leden en 
bestuurders ook diegenen, die zich met de 
uitspralrnn niet kunnen v erenigen, daaraan 
-, behoudens hun bevoegdheid uit de K erk 
te treden - gebonden zijn en al kan de 
R echter niet t reden in een beoordeling van 
h et dogmatisch geschil, h et h em niet vrij 
staat z-0nder dat op kerkrechtelijke wijze 
bedoeld bewijs geleverd is, aan te n emen, 
dat de van de synodale uitspraak afwijken
de opvatting de juiste kan zijn en dan ver
der t e beslissen alsof het bewijs geleverd 
is, dat die afwijkende opvatting juist is; 

b. dat h et besluit tot losmaking uit het 
synodaal verband door den K erkeraad van 
de p laatselijke Kerk bij meerderheid van 
stemmen genomen, nietig althans niet ver
bindend is a ls in strijd m et de goede trouw 
en met de redelijkheid, welke behoort te 
worden in acht genomen, indien zulks, zoals 
in casu het geval was, geschiedt wegens 
bezwaren tegen een uitspraak van de gene
rale synode omtrent de leer op punten, 
waaromtrent reeds gedurende meerdere 
tientallen van jaren de m eningen verdeeld 
zijn geweest, daar, al moge het volgens h et 
ten deze toepasselijke art. 31 der Kerlcen
ordening (behorende t-Ot vorenbedoelde 
instellingen, overeenkomsten en r eglemen
t en) vereiste bewijs toelaatbaar zijn, dat 
bewijs - gelijk ook de Rechtbank h et heeft 
bedoeld - niet geleverd kan worden; 

III. S. of v. t. van de artikelen in h et 
eerste middel aangehaald, doordat h et Hof, 
,oor dit geding beslissend achtende de 
vraag of een plaatselijke Gereform eerde 
K erk met in standhouding van haar wezen 
om redenen van geloof en conscientie zich 
kan losmaken uit h et synodaal verband, 
hoewel vaststellende, dát in h et verband 
van Gereformeerde Kerken in Nederland, 
is aanvaard een zodanige gebondenheid dat 
uitspraken omtrent de leer genomen door 
de daartoe bevoegde organen oolc voor de 
minderh eid bindende zijn, op g rond, dat een 
in dat verband levende plaatselijke k erk 
de bevoegdh eid h eeft, uit te oefenen door 
de meerderheid of door enig met gezag tot 
handelen bekleed orgaan, indien zij zich 
uit geloofsovertuiging niet m et de uitspraak 
van een meerdere vergadering kan vereni
gen, zich los te maken uit het verband en 
voorts oordelende als door het Hof is ge
daan in de 12e overweging van het arr st, 
is gekomen tot toewijzing der tegen eisers 
ingestelde vorderingen met verwerping van 
het verweer van eisers, dat slechts dan uit
treding mog·elijk zou zijn geweest, indien de 
synode na hoger beroep geweigerd had de 
gegeven uitspraak te herzien, 
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ten on rechte, 
omdat, indien volgens de instellingen, de 

overeenkomsten en de r g lementen, waar
onder een plaatselijke k erk leeft, welke voor 
haar van kracht zijn, uittreding niet dan 
na hoger beroep zal kunnen geschieden, 
die regel partijen tot Wet strekt en het aan 
het Hof n iet vrij stond die bepaling terzijde 
te stellen op grond dat deze bepaling of de 
naleving daarvan naar 's Hofs oordeel on
redelijk zou zijn en geen zin zou hebben -
welk oordeel ook op zichzelf is onj uis t -
of op grond van hetgeen het Hof verder in 
dit verband heeft aangevoerd; 

0. omtrent het eerste middel van cassatie: 
dat de stellingen, over h et niet onder

zoeken waarvan h et middel klaagt, door 
het Hof aldus zijn verstaan, dat h et stand
punt van de eisers in cassatie in de feite
lijke instanties is geweest, dat kerkeraads
leden, die m edewerken aan het verbreken 
van h et synodaal verband, daardoor zich 
buiten de k erk plaatsen, welke zij trach ten 
aan dat verband t e onttrekken; 

dat h et middel, voorzoveel het than s 
onder die stellingen m eer wenst te begrij
pen, feitelijken grondslag mist; 

dat h et Hof h et op dit punt wèl aange
voerde volledig heeft onderzocht, immers in 
overweging 4b van h et arrest heeft geoor
deeld, dat de uitspraak van den k erkeraad 
van 4 September 1944 niet opleverde een 
uittreding van de k erk uit h et synodaal 
verband, t e rwijl omtrent h et nadien ver
breken van dien band in overweging 6 f is 
beslist, dat de stelling, dat de leden van 
den k erkeraad, die tot afscheiding van het 
verband besluit, vóór dat besluit stemmende 
daarmede persoonlijk uit de plaatselijke 
lcerk zouden treden, in strijd is met de 
erkenning van het feit, dat een p laatselijke 
k erk uit h et v erband kan treden; 

dat dit middel dus ongegrond is; 
0. aangaande h et tweede middel: 
dat, gelijk bij pleidooi vanwege eisers in 

cassatie is toegegeven, van h etgeen de grief 
in haar aanhef vermeldt omtrent den in
houd van de instellingen, overeenkomsten, 
en reg lementen, in deze zaak niet meer 
vaststaat da n dat in h et Verband der Ge
r eformeerde K erken, waar de meerdere ver
gaderingen te zeggen h ebben over de plaat
selijke k erk en, geldt, dat uitspraken om
trent de leer, genomen door de daartoe 
bevoegde organen, ook voor de minderheid 
bindend zijn, terwijl voor het daaraan toe
gevoegde: 

"tenzij de uitspraak bewezen worde t e 
strijden tegen het W oord Gods of tegen de 
artikelen in de generale synode bes loten, 
zolang als dezelve door geen andere gene
ra le synode veranderd zijn", 

geen grondslag in het arrest is te vinden: 
0. dat blijkens het pleidooi de grondge

dachte van het middel de volgende is : 
Als men toelaat, dat de Kerkeraad als 

bestuur van de kerk besluit tot verbreking 
van het verband op grond van een andere 
leeropvatting dan die, waaraan de rechts
persoon zich gebonden h eeft, en wel zonder 
onderzoek, of die leeropvatting al dan niet 
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strijdig is met Gods Woord, doch die vraag 
- gelijk het Hof in de l0e overweging van 
het a rrest doet - openlatende, dan miskent 
men de aanspraak van ieder lid van de 
kerk, dat die kerk een leer verkondigt en 
belijdt, welke door de Synode wordt vast
gesteld. De conscientie is een zaak van het 
individu, niet van het zedelijk lichaam; 

0. m et betrekking hiertoe: 
dat het Hof in overweging 4 f van het 

arrest fe itelijk h eeft beslist, dat ingevolge 
de Gereformeerde Kerlrnnordening elke 
,Iaatselijke Gereformeerde kerk is een zelf-
Jtandige complete kerk en dat zij, wanneer 

zij zich uit geloofsovertuiging daartoe ver
plicht acht, kan treden uit en blijven be
staan los van het Synodaal Verband, waar
toe zij tevoren behoorde; 

dat bij die bevoegdheid van de plaatse
lijke k erk het in het algemeen naar het 
gemene recht geen bedenking ontmoet, dat 
in die kerk het enig met gezag bekleed 
orgaan bij meerderheid van stemmen over 
de losmaking van het zedelijk lichaam na
m ens dat lichaam besluit; 

dat immers, waar het gemene recht er 
zich niet tegen verzet, dat uitspraken om
trent de leer, genomen door bepaalde or
ganen van een kerkgenootschap of een 
verband van kerken, ook voor de minder
heid bindend zijn, er evenmin bezwaar be
staat, dat in de plaatselijke kerk het enig 
orgaan van die kerk bij meerderheid, ook 
voor de minderheid bindend, beslist, of het 
geval zich voordoet, dat geloofsovertuig ing 
het losmaken uit het verband gebiedt; 

dat bij een tegenovergestelde opvatting 
ook de kleinste minderheid haar veto zou 
kunnen uitspreken tegen de losmaking uit 
het verband, waardoor in feite het recht 
daartoe geen betekenis zoude h ebben; 

0. dat bij voormeld betoog ook is aange
voerd, dat de rechter de toelaatbaarheid van 
het besluit tot losmaking niet mag aan
vaarden zonder onderzoek, of de leerop
vatting van de zich losmakende Kerk al 
dan niet strijdig is met Gods Woord, zodat 
het Hof niet had mogen volstaan m et de 
overweging dat die opvatting de juiste Iran 
zijn; 

dat hierbij wordt miskend, dat het Hof 
een bevoegdheid tot uittreden voor de plaat
selijke kerk aanneemt, indien zij zich daar
toe uit geloofsovertuiging verplicht acht, 
en het Hof, vaststellende, dat het geschil 
betroi een uitspraak van de Synode, in
houdende, dat één d er opvattingen omtrent 
h et betrokken vraag·stuk overeenkomstig 
Gods Woord is en de andere niet, daarmee 
als zijn oordeel gaf, dat het te dezen dus 
g ing om een vraag van geloof en overtui
ging; 

dat daardoor kwam vast te staan, dat de 
bevoegdheid tot losmaking, die gegeven was 
voor het geval de p laatselijke kerk zich 
daartoe uit geloofsovertuiging verplicht 
acht, ook om zulke r edenen is gehanteerd, 
waarna voor h et Hof verder niets t e onder
zoeken overbleef; 

0. dat voorts in het middel onder a en b 
is gesteld, dat op kerkrechtelijke wijze het 
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bewijs van de juisth eid van de leeropvat
ting zou moeten zijn geleverd, a lvorens een 
kerk zich zou mogen losmaken en dat dit 
bewijs niet geleverd kan worden; 

dat, daargelaten dat niet blijkt, dat de 
eerste stelling, welke een onderzoek naar 
den jnhoud van de Kerkenordening, dus 
naar een punt van feitelijken aard, zou 
verlangen, reeds voor het Hof is aange
voerd, de gehele stelling a l weder afstuit 
op 's Hofs vaststelling, dat de plaatselijke 
kerk kan uittreden, indien zij zich daartoe 
uit geloofsovertuig ing verplicht acht, der
halve zonder dat zij te eniger p laatse het 
bewijs van de juistheid van haar opvatting 
omtrent de leer zou h ebben te bewijzen ; 

dat mitsdien ook dit m iddel faalt ; 
0. omtrent het derde middel : 
dat uit 's Hofs arrest niet blijkt, dat voor 

de stelling van de eisers in cassatie, dat 
uittreding niet dan nà appèl op de Synode 
mogelijk was, door hen voor het H of be
roep is gedaan op enige bijzondere bepaling 
van de overeenkomsten en de reglementen, 
waaronder de plaatselijke kerl, leeft, die 
zodanig voorschrift zoude inhouden; 

dat, gezien de weerlegging van het Hof, 
veeleer aannemelijk is, dat voor het Hof 
die stelling is aangedrongen met een beroep 
op de redelijkheid, welk beroep het Hof dan 
in de 12e overweging heeft verworpen; 

dat, mocht wellicht voor die stelling zijn 
gewezen op zekere artikelen, die bij be
paalden uitleg tot het aanvaarden van die 
stelling zouden leiden, alsdan 's Hofs oor
deel zou inhouden, dat die uitleg als on
redelijk en, bij 's Hofs uitgangspunt omtrent 
de bevoegdheid tot losmaking, zonder goe
den zin ware te verwerpen, zodat ook in die 
veronderstelling van een terzijdestelling van 
de overeenkomst in strijd met art. 1374 
B. W., als waarover h et middel bedoelt te 
klagen, geen sprake zou zijn; 

dat dus ook dit middel ongegrond is; 
Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt eisers in cassatie in de kos

ten op de voorziening in cassatie gevallen, 
(salaris f 500). 

Conclusie van den Proc.-Gen. Mr. Berger. 

Post alia: 

Middel I acht ik ongegrond, omdat r echts
overweging 6 f, van h et bestreden arrest, 
luidende: .,dat evenzeer de stelling van ge
ïntimeerde, dat de leden van den K erke
raad, die tot afscheiding van het verband 
besluit, voor dat builuit stemm ende daar
mede persoonlijk uit de plaatselijke k erk 
zouden treden, met de erkenning van het 
feit, dat een plaatselijke kerk uit h et ver
band kan treden, in strijd is" , m.i. een wel 
degelijk gemotiveerde verwerping bevat 
van de beide, in dit middel bedoelde, stellin
gen. Genoemde overweging houdt toch, ge
lezen in samenhang met de daaraan onmid
dellijk voorafgaande r .o.v. 6 c, in, dat bij 
erkenning van het feit, dat een plaatselijke 
kerk r echtsgeldig uit het verband der Gere
formeerde Kerken tredende, in haar wezen 
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van plaatselijke Kerk blijft voortbestaan, 
niet is vol te houden, dat de personen, die 
voor het besluit tot losmaking stemden, 
daarmede uit die plaatselijke kerk zouden 
zijn getreden, terwijl zulks evenmin ge
schied kan zijn door "hun daarop gevolgd 
zakelijk optreden", waarmede, gezien de 
formulering van eiseresse's tweede stelling, 
kennelijk niet anders is bedoeld, dan de· 
daadwerkelijke verbreking van het verband, 
voorzover die niet reeds in het genomen 
besluit van 4 September 1944 kon worden 
gezien. 

Moeilijker schijnt mij de beoordeling van 
de beide volgende middelen in verband met 
de tegenwerping van de geëerde pleiter 
voor verweerster, dat deze middelen, be
dektelijk, geheel andere kerkrechtelijke ar
gumenten aan de orde zouden stellen, dan 
tot dusverre in het geding werden voorge
dragen, en dus evenzovele ongeoorloofde 
nova zouden bevatten. Ware deze tegen
werping juist, dan zouden beide middelen 
reeds op die grond tot mislukking gedoemd 
zijn. Voor alles dient dus de a l of niet juist
heid van deze bewering onderzocht. 

Met betreklüng tot Middel II, zal hiervoor 
nu moeten worden nagegaan, of het bestre
den arrest feitelijlrn steun biedt aan de, aan 
dit middel ten grondslag liggende, stelling, 
dat de instellingen, de overeenkomsten en 
de reglementen, waaronder een plaatselijke 
kerk leeft, medebrengen gebondenheid van 
de p laatselijke kerk en van haar leden aan 
u itspraken omtrent de leer door de meer
dere vergaderingen, in casu de Generale 
Synode der Gereformeerde Kerken in Ne
derland, tenzij de uitspraak bewezen warde 
te strijden tegen het Woord Gods of tegen 
de artikelen in de Generale Synode beslo
ten, zolang als dezelve door geen andere 
Generale Synode veranderd zijn. 

Het wil mij voorkomen, dat zulks inder
daad het geval is, al vindt Uw Raad in het 
arrest geen uitdrukkelijke vermelding van 
de inhoud der in aanmerking komende kerk
rechtelijke voorschriften, bepaaldelijk ook 
niet van het in het arrest meermalen ge
noemde artikel 31 der Kerkenordening van 
de Gereformeerde Kerken in Nederland. In 
de r.o.v. 6 c meen ik echter te mogen lezen, 
dat het Hof hier vaststelt, dat het slot van 
voormeld art. 31 K.O., evenals de inhoud 
van de geloofs- en credentiebrief bij de af
vaardiging van gedeputeerden ener plaat
selijke kerk naar de meerdere vergadering, 
inhoudt, dat de kerkeraad zich verbindt om 
a lle besluiten der meerdere vergadering 
voor vast en bondig te houden, onder het 
uitdrukkelijk voorbehoud, dat zij niet strij
dig zijn "met den eeuwigen en onfeilbaren 
regel van Gods heilig Woord naar de Drie 
Formulieren van Eenigheid der Gerefor
meerde Kerken." 

Volgens r.o.v. 7 heeft eiseres - blijkbaar 
op grond van desbetreffende kerkrechte
lijke bepalingen - gesteld, dat s lechts dan 
uittreding (n.l. van de plaatselijke ker k u it 
het synodaal verband) mogelijk zoude zijn 
geweest, indien de Synode na hoger beroep 
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geweig·erd had de gegeven uitspraak te her
zien. Deze eis heeft het Hof, ofschoon het 
hem in r.o.v. 12 onredelijk noemt, toch ken
nelijk a ls bestaande aanvaard. In r.o.v. 11 a 
neemt het Hof -eveneens als vaststaande 
aan, dat uitspraken omtrent de leer, geno
men door de daartoe bevoegde organen, ook 
voor de minderheid, dus 00J1, voor de indivi
duele leden der plaatselijke Kerk, bindend 
zijn, alsmede in r.o.v. 11 b, dat zodanige ge
bondenheid ook is aanvaard in het verband 
der Gereformeerde Kerken in Nederland, 
waar de meerdere vergaderingen te zeggen 
hebben over de plaatselijke kerken. 

Eiseres mocht dan ook, naar mijn me
ning, op grond van een en ander in haar 
tweede middel vooropstellen hetgeen daar
bij wordt medegedeeld omtrent inhoud en 
strekking van de instellingen, de overeen
komsten en de reglementen, waaronder een 
plaatselijke kerk leeft, zodat het voormelde 
bezwaar van verweerster m.i. niet opgaat. 

Mocht Uw Raad zich met deze beschou
wing kunnen verenigen, dan schijnt dit 
tweede middel mij in zijn beide onderdelen 
gegrond. Eenmaal aangenomen toch de ge
bondenheid van de plaatselijke kerl, en van 
haar leden aan de door de Generale Synode 
gegeven leeruitspraken, welke gebonden
heid het Hof, als gezegd, in r.o.v. 11 vast
stelt, en tevens aanvaardende, hetgeen het 
Hof m.i. in r.o.v. 12, zij het implicite, even
eens doet, dat, hoezeer een plaatselijke Kerk 
zich uit geloofsovertuiging van het Syno
daal verband kan losmaken, daarvoor niet
temin geldt de - zij het dan, volgens het 
Hof, onredelijke - eis, dat uittreding niet 
dan na vruchteloos hoger beroep geschiede 
dan mag, naar het mij voorkomt, de wereld
lijke Rechter - tE-lloudens de vanzelfspre
kende vrijheid van elk lid der plaatselijke 
kerk om zich voor zijn persoon wegens 
conscientiebezwarcn tegen de leer, waaraan 
zijn kerk gebonden is, van deze af te schei
den -- niet zonder meer aan die plaatselijke 
kerk zelf a ls zedelijk lichaam de bevoegd
heid tot uittreding uit het Synodaal ver
band toekennen op grond van een voor
ondersteld dogmatisch gelijk aan haar zij1e 
en alzo zonder zich te bekommeren om de 
- naar de kerkrechtelijke bepalingen, zo
als derzelver inhoud m.i. uit het bestreden 
arrest blijkt, - beslissende vraag, of de leer, 
welke voor vast en bondig zoude zijn te hou
den, al dan niet strijdig is met Gods Woord 
en zonder, dat het daaromtrent gerezen 
geschil tevoren op de kerkrechtelijk voor
geschreven wijze is opgelost, a lthans be
handeld. Tevens zoude ik menen, dat de 
Kerkeraad ener plaatselijke kerk, die, zon
der aan voormelde eis te voldoen, a lthans 
zonder de beslissing der Synode op zijn bij 
haar ingebrachte btzwaren tegen de vast
gestelde leer af te wachten, zich bij meer
derheidsbesluit van het Synodaal verband 
losmaakt, daardoor in strijd handelt met de 
goede trouw, immer;3 met de redelijkh eid en 
billijkheid, bij de uitoefening van zijn be
stuursbevoegdheid tegenover het zedelijk 
lichaam en zijn leden in acht t e nemen, be-
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paaldelijk in een geval als het onderhavige, 
waar het bezwaren betreft tegen een leer
stuk, h etwelk, gelijk door eiseresse onweer
sproken gesteld, r eeds gedurende meerdere 
jaren de meningen verdeeld had gehouden, 
waaruit immers ka n worden afgeleid, dat 
bijbrengen van h et bewijs, dat de door de 
Synode gegeven uitspraak dienaangaande 
strijdig met Gods Woord zoude zijn, nau
welijks valt te verwachten. 

Uit h et vorenstaande volgt m.i. ook de ge
grondheid van middel III, vermits de boven
vermelde eis, indien hij, zoals, naar ik meen
de te mogen betogen, volgens het bestreden 
arrest inderdaad deel uitmaakt van de in 
dezen geldende k erkrechtelijke bepalingen. 
evenals alle overeenkomsten, pa rtijen tot 
wet strekt en daarom behoort te worden na
gekomen, zelfs al zoude die bepa ling onre
delijk zijn t e a chten . Overigens valt, naar ik 
in de, op 21 November l.i. genomen conclusie 
inzake h et conflict in de Gereformeerde 
Kerk va n Giessendam-Neder-Hardinxveld, 
m eende te mogen betogen en waarnaar het 
mij hier vergund zij mede te verwijzen, de 
onredelijkheid van de bedoelde eis niet in 
t e zien, aangezien uit niets blijkt, dat hoger 
beroep of revisie van de aangevochten leer
uitspraa k zoude moeten worden beoordeeld 
door een Generale Synode van dezelfde sa
menstelling a ls <lie, welke de uitspraak gaf, 
t erwijl overigens een beroep op een Synode 
van gelijke sam enstelling evenmin zinloos 
ware te achten, daar, zoals de geëerde plei
ter voor eiser es het uitdrukte, niet valt aan 
t e nemen, dat een College van ern stige man
n en bezield van rle wil om de W aarh eid te 
dienen, onvatbaar zoude zijn voor h erzie
ning van eigen vroeger gegeven m ening, 
indien daartegen werkelijk gegronde en ern
stige bezwaren zouden blijken t e bestaan. 

Op grond van beide laatstbehandelde mid
delen concludeer 1k derhalve tot vernieti
ging van het bestreden arrest en tot be
krachtiging van h et daarbij vernietigde 
vonnis der R echtbank, m et veroordeling van 
verweerster in de kosten, zow,el in hqger 

.beroep, als in cassatie, aan zijde van thans 
eiseresse gevallen. 

(N. J . ) 

23 Januari 1948. ARREST van den Hoo
gen Raad. (Wet K erl;:genootschappen 
art. 1). · · 

Nu de President in kort geding fei
t elijk h eeft beslist, dat naar kerlffecht 
een plaatselijke ke rk bevoegd was het 
synodaal verband te verbreken, zo zij 
zich in ge"1eten daartoe verplicht ge
voelde - tegen welke beslissing in ho
ger heroep geen grief is opgeworpen -
en h et Hof heeft vastgesteld, dat v er- · 
weerster zich uit het a lgemeen verband 
h eeft losgemaakt ten einde a ldus de 
gewetensbezwaren, opgekomen n . a. v. 
de naar haar menin g onschriftuurlijke 
binding der synodale besluiten uit den 
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weg t e gaan, heeft de meerderheid van 
den K erkeraad door h et besluit te ne
m en met g emeld doel niet anders ge
daan dan gebruik maken van een juist 
voor dat doel gegeven bevoegdheid. 

D e Ger eformeerde K erk te Ureterp, ver
tegenwoordigd door haar kerkeraad, waar
van leden zijn en voor wien optreden: enz., 
eiseres tot cassatie van een tussen partijen 
op 23 April 1947 door h et Gerechtshof te 
Leeuwarden gewezen arrest, adv. Mr. A. E. 
J. Nysingh, 

tegen: 
de Ger eformeerde K erk t e Ureter p, ver
weerster in cassatie, adv. Jhr. Mr. J. H . de 
Brauw. 

De H ooge Raad, enz. ; 
0. dat uit h et bestreden arrest blijkt, dat 

eiser es in cassatie de verweerster in kort 
geding heeft gedagvaard voor den Presi
dent der Arr.-Rechtbank t e L eeuwarden en 
daarbij h eeft gest eld, dat de m eerderheid 
van den Kerkeraad van de Gereformeerde 
K erk te U r et er p, waaronder de predikant 
Meedendorp, op 12 April 1946 h eeft ver
klaard zich niet gebonden te weten aan de 
leeruitspraak van de Generale Synode van 
1946 (de z.g. v ervangingsclausule ) en aan 
de door deze Sy node uitgesproken schor
s ingen en afzettingen van kerkelijke ambts
dragers gegrond op h et door deze personen 
niet aanvaarden van de Synodale leeruit
spraak van 1942; dat deze Kerke raad in de 
eerstvolgende wek en predikanten behorend 
tot h et nieuwe Verband der Gereformeerde 
K erk en, vrijgemaakt naar art. 31 K. 0. , 
voor de gemeente h eeft laten optreden, 
t erwijl hij de Kerk heeft doen aansluiten 
bij en opn em en in dit nieuwe v erband; dat 
de m eerderh eid van d en K erkeraad door 
deze bovenomschreven handelingen, waar
toe ze onbevoegd was, daadwerkelijk h eeft 
getoond niet langer lid van de oude Gere
formeerd e Kerk te Ureterp (no. 207 op de 
rij~t aan het D epartem ent van Justitie) te 
willen zijn en daadwerkelijk h eeft opge
houden lid van de Kerk te zijn; dat de min
derheid van den K erk eraad daarentegen 
zich wel ver enigende m et de uitspraak der 
Generale Synode, de Gereformeerde Kerk 
h eeft voortgezet en de door haar inmiddels 
aangevulde nieuwe Kerkeraad, vertegen
woordigende de eiser es, h et r echt van be
h eer en gebruik van de Kerkelijlrn goede
r en h eeft verkregen; da t de bedoelde meer
derheid van den Kerkeraad, vertegenwoor
digende verweerster, thans aan de eiseres 
h eeft bericht, dat zij de door beide partijen 
getroffen regeling betreffende h et geza
menlijk gebruik van h et Kerkgebouw niet 
langer gestand kan doen, zodat, nu ver
weerster een nie uwe eigenmachtig dour 
haar ontworpen , doch voor eiseres onaan
vaardbare r eg·eling daarvoor in de plaats 
wil doen treden, zulks met ingang van den 
dag vqlgende op dien van de inleidende 
dagvaarding, eiseres uit hoofde van on
ver wijlden · spóed belang h eeft bij een on-
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middellijke voorziening bij voorraad door 
den President; 

dat eiseres op deze gronden heeft gevor
derd primair afgifte van de sleutels van 

, het Kerkgebouw door verweerster, die 
thans het beheer heeft, en subsidiair een 
nieuwe regeling van het gebruik van het 
Kerkgebouw door beide partijen in voege 
als door eiseres bij dagvaarding nader aan
gegeven; 

dat verweerster daartegenover heeft be
toogd, dat de onder eiseres genoemde per
sonen niet den Kerkeraad van de oude 
Gereformeerde Kerk te Ureterp vormen; 
dat de meerderheid van den Kerkeraad 
niet ingevolge de uitspraak van 12 April 
1946 den band met de plaatselijke Kerk 
heeft verbroken; dat naderhand de Gere
formeerde Kerk te Ureterp zich wel heeft 
afgescheiden van het verband der Gere
formeerde Kerken in Nederland; 

dat de President bij vonnis van 29 Aug. 
1946 heeft overwogen, ,.dat de meerderheid 
van den Kerkeraad van verweerster met 
haar uitspraken niet buiten haat· bevoegd
heid was getreden en dat die besluiten in 
elk geval niet medebrachten, dat de leden 
van den Kerkeraad automatisch ophielden 
deel uit te malcen van de plaatselijke Kerk, 
terwijl de plaatselijke kerk bevoegd was 
een besluit te nemen tot uittreden uit het 
verband der Gereformeerde Kerken in Ne
derland, zo zij zich in geweten daartoe ver
plicht gevoelde; dat verweerster dus nog 
steeds de Gereformeerde Kerk te Ureterp 
(no. 207) vormde en eiseres mitsdien onbe
voegd was de beschikking van het Kerk
gebouw op te vorderen;" 

dat de President daarop de primaire vor
dering niet-ontvankelijk heeft verklaard, 
doch de subsidiaire vordering heeft toege
wezen en een voorlopige regeling heeft ge
troffen betreffende het gebruik van het 
Kerkgebouw; 

dat verweerster van dit vonnis in hoger 
beroep is gekomen, voorzover de toewij
zing van de subsidiaire vordering betreft, 
terwijl eiseres, dit appèl bestrijdend, inci
denteel in beroep is gekomen met betrek
king tot de afwijzing van haar primaire 
vordering; 

dat hes Hof bij het bestreden arrest het 
vonnis van den President heeft bekrach
tigd voorzover daarbij de primaire vorde
ring niet-ontvankelijk is verklaard en, met 
vernietiging van het vonnis voor het ove
rige, de subsidiaire vordering aan eiseres 
heeft ontzegd; 

dat h et Hof, voorzover thans van belang, 
ten aanzien van h et incidenteel hoger be, 
roep heeft overwogen: 

1. ,.0. dat het Hof h et incidenteel appèl 
eerst zal behandelen, als betrekking heb
bende op de primaire vordering; 

2. ,.0. dat de eerste grief van eischeres 
luidt, dat de President ten 01;1rechte heeft 
overwogen, dat verweerster nog steed& 
vormt de Gereformeerde Kerk te Ureterp, 
gelijk die vóór h et Besluit van 12 April 
1946 bestond (en bekend onder no. 207) en 
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op dien grond de primaire vordering heeft 
ontzegd (bedoeld zal zijn niet-ontvankelijk 
verklaard), ter adstructie van welke grief 
wordt aangevoerd; dat de uitspraak van 
den Kerkeraad van 12 April 1946, voorzoo
ver het een leeruitspraak was, onbevoegd 
was gegeven, omdat de leer, waaronder de 
opvatting van het verband, behoort tot de 
competentie van de Kerken der meerdere 
vergadering in het gemeen en de bedoelde 
uitspraak gericht had moeten zijn tot de 
Synode en dat de Kerkeraad, die met voor
bijgang van de Synode een van haar afwij
kende leer in de eigen gemeente openlijk 
propageert zijn bevoegdheid verliest om de 
gemeente te besturen; dat verder de Clas
sis Drachten der Gereformeerde Kerken 
(waaronder Ureterp ressorteert) op 7 Mei 
1946 in vergadering is bijeengekomen en 
daarin de klacht tegen Ds. Meedendorp en 
zijn medestanders in den Kerkeraad is be
handeld en door de Classis is uitgesproken 
(vide gedrukte circulaire van de Classis 
gedateerd Mei 1946; productie geïntimeerde 
appèl no. 5) : ,.dat Ds. Meeden dorp en de 
7 met hem verbonden ambtsdragers zich 
metterdaad hebben losgemaakt van het 
verband der Gereformeerde Kerken en 
mitsdien niet langer kunnen worden be
schouwd als de wettige Kerkeraad van de 
Gereformeerde Kerk van Ureterp, levend 
in het aloude verband der Gereformeerde 
Kerken in Nederland; 

dat Ds. Meedendorp en de met hem ver
bonden ambtsdragers mitsdie'n hebben op
gehouden ambtsdragers te zijn in de Gere
formeerde Kerken en vervallen zijn van 
alle rechten, daaruit in de Gereformeerde 
Kerk voortvloeiend; 

dat deze uitspraak, waartegen Ds. Mee
dendorp c.s. niet in beroep zijn gekomen, 
sinds 7 Mei 1946 bindend is geworden, 
waarna Ds. Meedendorp c.s. niet meer deel 
uitmaakten van de Kerkeraad van de Ge
reformeerde Kerk te Ureterp, welke uit
sluitend gevormd wordt door de vijf ove
rige leden aangevuld tot voltalligheid; 

dat Ds. Meedendorp c.s. daarna aanslui
ting hebben gezocht bij h et verband der 
Vrijgemaakte Kerken, welke onder een 
eigen Synode staan en zich h ebben losge
maakt en een eigen Kerkelijke gemeente 
hebben gesticht; 

3. ,.0. dat verweerster van oordeel is, 
dat eischeres door in appèl te stellen, dat 
Ds. Meedendorp c.s. door bedoeld Besluit 
van de Classis hun mandaat h ebben ver
loren, in strijd met art. 134 Rv. den grond
slag van haar oorspronkelijke eisch heeft 
veranderd, immers in appèl daden van de 
Classis in de plaats van daden van den 
Kerkeraad heeft geschoven; 

4. ,.0. dienaangaande, dat eischeres de 
reeds ter inleidende dagvaarding vermelde 
daden van den Kerkeraad van Ds. Meeden
dorp c.s., bestaande in de uitspraal{ van 12 
April 1946 en het daarop laten optreden 
van Predikanten van Vrijgemaakte Kerken 
en h et aansluiten van de plaatselijke ge
meente bij het verband van bedoelde Ker-

30 
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ken, in appèl wel heeft gehandhaafd en 
gedeeltelijk nog nader uitgewerkt, doch 
anderzijds door in appèl beroep te doen op 
de uitspraak van de Classis, dat de meer
derheid van den K erk eraad h eeft opge
houden deel van den Kerkeraad uit te ma
ken, een gewijzigde basis aan haar vorde 
ring h eeft gegeven, vermits die Classicale 
uitspraak niet alleen was gegrond op de 
twee eerste zooeven vermelde punten, doch 
t evens op geheel andere nog niet van de 
zijde van eisch er es gestelde punten (cir
culaire sub c en d), zoodat n iet gezegd kan 
worden, dat eischeres die uitspraak slechts 
a ls bewijsmiddel ten opzichte van den oor
spronkelijke n grondslag harer vordering 
h eeft gebezigd; 

5. ,.0. echter, dat voorzoover eisch eres 
geacht moet worden t en dezen geen andere 
en nieuwe feite n in strijd m et art. 134 
voormeld t e h ebben gesteld , h et Hof niet
temin van oordeel is, dat de grief onge
grond moet worden bevonden; 

6a. ,.0. immers dat, al moge de Gene
rale Synode als h et orgaan bij uitnemend
heid worden beschouwd, hetwelk over dog 
matische vraagstukken in de K erk in laat
ste instantie beslist, al moge h et onder
t eek eningsformulier , geldend in de K erke
lijke gem eente van Ureterp - waarbij door 
eischeres bij pleidooi t evens steun is ge
zocht - inhouden, dat de ouderlingen en 
diakenen beloven, dat zij, in geval het zou 
mogen gebeuren, dat zij eenige bedenking 
tegen de L eer en de Kerk kregen, zulks, 
eer zij h et openbaren, h et aan den Kerke
raad bekend zullen maken en zich aan h et 
oordeel van den Kerkeraad, Cla ssis en 
Synode zullen onderwerpen, toch de meer 
derheid van den K erke raad te Ureterp 
door bij haar uitspraak d.d. 12 April 1946 
stelling t e n emen tegen de door de Synode 
gehuldigde leerstukken en door v erder een 
van de Synode afwijkende leer te open
baren , niet zonder m eer verplicht was, als 
h ebbende zij haar r egeermacht misbruikt 
(gelijk door eisch er es bij pleidooi in appèl 
betoogd), haar ambt n eer te leggen n och 
van r echtswege haar ambt h eeft v erloren, 
zoodat zij geen deel m eer van de plaatse
lijke Kerk uitmaakt; 

b. dat zulks toch· niet in de K erkenor
dening of andere Reglementen is voorge
schre ven, doch Integendeel juist uit de 
K .O. blijkt, dat op hen, die zich in de leer 
misgaan, allereerst de in de K.O. vetimelde 
tuchtprocedure m oet worden in •werking 
gest eld: 

c. dat wat betreft de aan diezelfde m eer
derheid geïmputeerde aansluiting bi} de 
Vrijgemaakte Kerken, dat h et haar vrij 
stond en zij bevoegd was, indien zij de op
vatting van de Synode en hare besluiten 
tot schorsing en afzetting in verband daar
m ede genomen , niet kon aanvaarden, de 
plaatselijke K erk uit h et algemeen ver 
band der Gereformeerde K erken los t e m a -

- k en e n zich met de a ndere vrijgemaakte 
Kerken t e vereenigen, t en einde op d eze 
wijze de gewetensbezwar en opgekomen 

naar aanleiding van de naar hare meening 
onschriftuurlijke binding der Synodale Be
sluiten, uit den weg t e gaan; · 

d. dat dit losmaken van de plaatselijk e 
K erk uit h et algemeen verband al evenmin 
m edebracht, dat de meerderheid van den 
K erkeraad uit de plaatselijke Kerk is ge
treden en deze heeft verlaten en zulks ook 
geenszins als de bedoeling van die m eer 
derheid m oet worden aangenomen, daar 
deze leden veeleer wilden continueeren als 
r egeerder s van de oude Gerefor meerde 
K erk, zij h et losgemaakt u it het Gene raal 
verband en gegrondvest op de waarh eid 
van de Schrift e n de Drie Formulieren van 
E enigheid, zooals zij deze belijden en waar
van zij voortaan in de plaatselijke Kerk 
willen getuigen; 

e. dat dan ook h et eerste deel van de 
Classicale uitspraak, ,.dat D s. Meedendor p 
c.s. zich metterdaad h ebben losgemaakt u it 
h et verband der Gereformeerde K erken en 
de rhalve niet langer kunnen worden be
schouwd als de wettige Kerkeraad van de 
K erk t e U r eterp, levend in dat verband", 
h et geschilpunt van partijen n iet raakt , 
immers dit betreft de vraag of de m eer
derheid uit de plaatselijke K erk is getre
de n, t erwijl in h etgeen de Classis daarop 
laat volgen: ,.dat de ambtsdragers mits
dien h ebben opgehouden ambtsdragers te 
zijn in de Gereformeerde K erken en v er 
vallen zijn van alle rechten daaru it in de 
Gereformeerde K erk voortvloeiende", -
aangenomen, dat zulks ook slaat op de 
plaatselijke K e rk te Ureterp - t en on
r echte, immers geen steun vindend in de 
Kerkenordening, aan h et uittreden van de 
Kerk uit h et generaal verband het u ittre- · 
den der ambtsdragers uit de plaatselijke 
Kerk a ls noodzak elijk gevolg wordt ver
bonden, zoodat aan deze uitspraak van de 
Classis op dit punt geen bindende kracht 
ka n worden toegekend; 

f. dat derhalve de vraag, of de Classis 
t en opzichte van de L eden van den Kerk e
raad bevoegd was om m et voorbijgang va n 
art. 79 K.O. en voor wat betreft den die
naar des woords met voorbijgang van het 
advies der Deputaten der Particuliere Sy
node t e "constateer en", dat Ds. Meeden
dorp en de zijnen van alle r echten zijn 
"vervallen", thans buiten beschouwing kan 
blijven; 

7. ,.0. dat uit h et bovenoverwogene 
volgt, dat naar h et voorloopig oordeel van 
h et H of de m eerderheid van den K erke
raad is aangebleven en de beh eersbevoegd
h eid niet h eeft verloren, zoodat de door de 
minderheid aangevulde K erkeraad, be
staande uit de onder eiseres genoemde per
sonen, de a loude Kerk te U r et erp niet lran 
verteg·en woordigen; · · · 

8. ,.0. dat mitsdien de eerste g rief van 
het incidente.el appèl moet worden verwor
pen ; 

9. ,.0. dat bij de tweede grief wordt 
aangevoerd, dat de Kerkeraad van de Kerk 
te Ureterp na 12 April 1946 nimmer m eer 
is bijeengeroepen, zoodat die Kerk door 
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Îietgeen daarna door Ds. Meedendorp c.s. is 
gedaan en besloten, niet kan zijn g·ebonden, 
dus ook niet door het besluit tot losmaking 
van de Kerk uit het generaal verband der 
Kerken, hetwelk volgens verweerster na 
12 April en volgens eischeres na 7 Mei 
1946 (toen Ds. Meedendorp zich liet af
vaardigen met een gewijzigde credentie
brief naar de "Synodale" Classis van 
Drachten) zou zijn genomen, daar toen de 
bevoegdheid van Ds. Meedendorp c.s. om 
µamens de Gereformeerde Kerk te Ureterp 
op te treden, algeheel was vervallen als 
gevolg van de uitspraak van de Classis op 
laatstgenoemden datum; 

10. ,,0. dat daargelaten of h et Besluit 
van de meerderheid van den Kerkeraad 
tot losmaking uit het generaal verband in 
eenig opzicht kan worden aangetast door 
de eventueele omstandigheid, dat de min
derheid niet ter vergadering is opgeroepen, 
dit feit in elk geval niet medebracht, dat 
Ds. Meedendorp c.s. hun ambt in de Ker
keraad en dus het beheersrecht hebben 
verloren, zijnde bovendien reeds eerder 
overwogen, dat de Classicale uitspraak een 
dergelijk effect evenmin heeft gehad; 

11. ,,0. dat derhalve ook deze tweede 
grief als ongegrond moet worden verwor
pen;" 

0 . dat eiseres tegen 's Hofs arrest de 
volgende middelen van cassatie aanvoert: 

I. ,,S. of v. t . van de artt. 174, 175, 176 
en 177 van de Grondwet, 48, 59, 134, 289, 
295, 332, 347, 348 en 353 Rv., 625, 629, 639, 
1349, 1355, 1374, 1375, 1690 tot en met 1702 
B. W., artt. 1, 5 en 7 van de wet van 10 
September 1853 Stbl. 102 tot Regeling van 
het 'l'oezicht op de onderscheidene Kerk
genoot•chappen, zooals die Wet inmiddels 
is gewijzigd en aangevuld, artt. 1, 5, 6, 12, 
13 en 14 van de wet van 22 April 1855 
Stbl. No. 32 tot Regeling en Beperking der 
Uitoefening van het Recht van Vereeniging 
en Vergadering, zooals die wet inmiddels 
is gewijzigd en aangevuld, 

doordat het Hof, beslissende als in zijn 
arrest vermeld, na overwogen te hebben 
gelijk hierboven in de overwegingen 6a en 
b is vermeld, beeft overwogen en beslist, 
gelijk in overweging 6c en d is vermeld; 

en door hetgeen het Hof verder in zi_in 
arrest heeft overwogen en beslist al het
geen als hier ingelascht dient te worden 
beschouwd, 

t en onrechte, 
omdat het Hof hierbij uit het oog heeft 

verloren, dat de bestuursmacht van den 
Kerkeraad, beslissende bij meerderheid van 
stemmen, r esp. de bestuursmacht van de 
meerderheid, volgens art. 1692 B. W. slechts 
aanwezig is, voor zooverre niet anders bij 
de instellingen, de overeenkomsten en de 
r eglementen is bepaald, en voorts in zoo
v erre beperkt is, dat meerderheidsbesluiten 
de rechtspersoon niet binden, wanneer zij 
indruischen tegen het doel van het zedelijk 
lichaam, de openbare orde en de goede ze
den, dan wel opleveren misbruik van de 
bevoegdheid of wel een gebruik daarvan 
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in strijd met de eisch en van r edelijkheid en 
goede trouw, welke tegenover de rechtsper
soon of diens leden is in acht te nemen, 

en mitsdien het ten processe bedodde 
meerderheidsbesluit tot losmaking van de 
plaatselijke Kerk uit het algemeen verband 
der Gereformeerde Kerken en tot aanslui
ting bij de Vrijgemaakte Kerken niet be
voegdelijk is genomen, althans voor de 
plaatselijke Kerk a ls zoodanig niet verbin
dend is, aangezien het blijkens 's Hofs ar
rest genomen werd - hebbende het Hof al
thans de mogelijkheid dat zulks het geval 
was, in het midden gelaten - teneinde zich 
te onttrekken 34n de overeengekomen be
paling·en, (waarmede bedoeld wordt de be
palingen van het ten deze toepasselijke 
kerkelijk Recht waaronder de Gereformeer
de Kerk te Ureterp leefde) waarbij uit
spralrnn omtrent leer en tucht genomen 
door daartoe bevoegde organen, andere dan 
de Kerkeraad van de plaatselijke kerlrnn, 
verbindend zijn voor de plaatselijke kerk 
en hare ambtsdragers en leden 

waaraan niet in den weg staat, dat de 
bedoelde meerderheid handelde teneinde a l
dus gewetensbezwaren, bij haar opgekomen 
naar aanleiding van de naar haar meening 
onschriftuurlijke binding der Synodale Be
sluiten, uit den weg te gaan, omdat het aan 
wie dergelijke gewetensbezwaren heeft wel 
vrijstaat zelf uit de plaatselijke kerk te tre
den, maar niet om een plaatselijke kerk als 
rechtspersoon van h et bestaande kerkelijk 
verband los te maken en aldus de leden, 
die de bedoelde Synodale Besluiten wel aan
vaarden tot uittreding te nopen dan wel de 
a ls bindend overeengekomen en a ls zooda
nig te aanvaarden Synodale Besluiten 
eveneens niet te aanvaarden, na te komen 
en te doen nakomen en respecteeren, 

zoodat 's Hofs arrest niet in stand zal 
kunnen blijven en a lsnog beslist zal moe
ten worden dat gegeven de onbevoegdheid 
tot en de onverbindendheid van het bedoel
de meerderheidsbesluit van den Kerkeraad, 
de meerderheid, clie het heeft genomen en 
zich, zooals reeds bij inleidende dagvaarding 
werd gesteld, in strijd met de Synodale Be
sluiten, ook als beheerder en bestuurder 
van de Gereformeerde Kerk, te Ureterp 
gedroeg, geacht moet worden uit die Kerk 
te zijn getreden en dientengevolge zijn 
ambt te hebhen verloren, althans dat de 
ingestelde vordering moet worden toege
wezen, nu daarmede opgekomen wordt te
gen daden van de meerderheid · van den 
Kerkeraad, welke rechtstreeks indruischen 
tegen het overeengekomen verband en de 
daarin genomen Synodale Besluiten 

tengevolge waarvan ook de heslissing van 
het principale appèl in het a,rrest haar 
grondslag verliest en niet in stand vermag 
t e blijven. 

II. S. of v. t. van de wetsartikelen in 
middel I aangehaald, doordat het Hof heeft 
overwogen en beslist gelijk in overwegin
gen 9, 10 en 11 is vermeld; 

t en onrechte: 
omdat, wat er overigens zijn moge van 
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's Hofs opvatting dat de meerderheid van 
den Kerkeraad zijn ambt in den Kerkeraad 
niet zou h ebben v erloren, de minderheid 
van dien Kerke raad zulks evenmin heeft 
gedaan en mitsdien ook al zou de K erke
raad a ls zoodanig bevoegd zijn voor de 
Gereformeerde k erk t e U r eterp te besluiten 
tot losmaking van de Kerk uit het generaal 
verband der K erk en, waarin zij t ot dus
verre leefde, een besluit, genomen door de 
meerderheid van de leden van dien K erke
raad zonder oproeping van- en beraadsla
gin m et - de overige leden, onverbindend is, 

en in ieder geval h et Hof de vraag, of 
bedoeld besluit tot losmaking kan worden 
aangetast niet in h et midden had mogen 
laten, 

daar bij bevest igende beantwoording 
daarvan 's H ofs arrest niet in stand zal 
kunnen blijven, en a lsnog beslist zal moe
t en worden als in het slot van artikel I 
aangegeven, t engevolge waarvan ook de 
beslissing van h et principale appèl in h et 
arrest haar g rondslag ve rliest en niet in 
stand vermag t e bfijven;" 

0. dat h et eerste middel is gegrond op 
de stelling, dat - gegeven de in h et middel 
nader omschreven omvang van de bestuurs
macht van den Kerkeraad - h et onder
havige m eerderheidsbesluit niet bevoegde
lijk zou zijn genomen, a lthans voor de 
plaatselijke kerk niet verbindend zou zijn, 
zulks omdat het genom en werd t en einde 
zich te onttrekken aan de toepasselijke 
kerkrechtelijke bepalingen, volgens welke 
uitspraken omtrent leer en tucht, genomen 
door daartoe bevoegde organen, verbindend 
zijn voor de plaatselijke kerk, haar a mbts
dragers en leden; 

dat de President in zijn vonnis feitelijk 
h eeft beslist, dat naar h et k erkrecht een 
plaatselijke kerk bevoegd was het synodaal 
verband te verbreken, zo zij zich in gewe
ten daartoe verplicht gevoelde, en tegen 
deze beslissing in appèl geen grief is opge
worpen ; 

dat het Hof in de bestreden overweging 
h eeft vastgesteld, dat de verweerster zich 
uit het a lgemeen verband der Gereformeer
de Kerken h eeft los gemaakt, ten einde al
dus de gewetensbezwaren, opgekomen naar 
aanleiding van de naar haar mening on
schriftuurlijke binding der Synodale Be
sluiten uit den weg te gaan; 

dat alsdan de meerderheid door h et om
streden besluit t e n emen m et vermeld doel 
niet anders h eeft gedaan dan gebruik ma
k en van een juist voor dat doel gegeven 
bevoegdh eid ; 

dat hieruit volgt, dat dit middel is onge. 
g rond; 

0 . dat het tweede middel zich richt tegen 
ae overwegingen 9 tot en met 11 van h et 
arrest; 

dat het daartegen in de eerste plaats aan
voert, dat een besluit van de meerderheid 
van de leden van den Kerkeraad zonder 
oproeping van- en beraadslaging m et de 
overige leden daarvan onverbindend zou 
zijn; 
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dat echter deze klacht 's Hofs beslissing 
niet aantast, vermits h et Hof in zijn tiende 
rechtsoverweging niet h eeft beslist, dat h et 
besluit van de m eerderheid bindend is, doch 
zulks juist in liet midden heeft gelaten; 

dat vervolgens aan h et Hof wordt ver
weten de vraag of bedoeld besluit tot los
making kan worden aangetast, in h et mid
den te h ebben gelaten, zulks omdat bij be
vestigende beantwoording hiervan h et ar
r est niet in stand zou kunnen blijven; 

dat echter deze klacht niet voor onder
zoek vatbaar is, aangezien in het middel 
niet is te lezen , waarom dit laatste het ge
val zoude zijn; 

dat, mocht al uit de verwijzing naar h et 
slot van h et eerste middel kunnen worden 
opgemaakt, dat is bedoeld, dat in geval van 
aantastbaarheid van h et besluit de meer
derheid zou moeten worden geacht uit de 
kerk te zijn getreden en dientengevolge 
haar ambt te hebben verloren, zulks niet te 
rijmen zou zijn met het uitgangspunt van 
h et middel, h etwelk de juistheid van 's 
Hofs opvatting, dat de m eerderheid haar 
ambt niet zou h ebben verloren, in het mid
den laat, zodat alsdan h et middel als onbe
grijpelijk niet voor behandeling in aanmer
king zou kunnen komen; 

Verwerpt het beroep ; 
Veroordeelt eiseres in de kosten op de 

voorziening in cassatie gevallen . ( Salaris 
f 450). 

Conclusie van den Proc. -Gen. Mr. Berger. 

Post alia: 
De, in de aanhef van h et eerste middel 

weergegeven, inhoud van r.o.v. 6 a van h et 
bestreden arrest meen ik aldus te mogen 
verstaan, dat het Hof daarbij uit t: dezen 
geldende kerkrechtelijke bepalingen afk,dt, 
dat de Generale Synode over dogmatische 
vraagstukken in de Gereformeerde K erk in 
laatste instantie beslist. Dit komt eveneens 
tot uitdrukking in de verder vermelde in
houd van h et, in de kerkelijke gemeente van 
Ureterp geldende, ondertekeningsformu
lier, waarbij ouderlingen en dia k enen be 
loven "dat zij in geval het zou mogen ge
beuren, dat zij eenige bedenking tegen de 
L eer en de Kerk kregen, zulks, eer zij het 
openbaren, h et aan den Kerkeraad bekend 
zullen malcen en zich aan het oordeel van 
den Kerkeraad, Classis en Synode zullen 
onderwerpen." 

Dat een en a n der niet medebrengt, gelijk 
het Hof verder overweegt, dat de meerder
heid van de Kerkeraad van Ureterp, de 
thans verweerster in cassatie, door de uit
spraak van 12 April 1946, waarbij stelling 
werd genomen tegen de door de Synode ge
huldigde leerstukken, en door openbaring 
van een va n de Synode afwijkende leer, zon
der meer verplicht was om, a ls h ebbende zij 
haar regeermacht misbruikt, (gelijk door 
eiseres bij pleidooi in appèl betoogd) baar 
ambt n eer te leggen, noch dat zij·van r echts . 
wege haar ambt heeft verloren, omdat zulks 
in de kerlrnnordening of a ndere reglementen 
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niet is voorgeschreven, doch integendeel uit 
de K.O. blijkt, dat tegen h en, die zich in de 
leer misgaan , a llereerst de in de K.O. ver
melde tuchtprocedure moet worden in wer
king gesteld, dit alles wordt door eiseres 
niet betwist en het zoude a ls feitelijke vast
stelling en uitlegging van de inhoud der be 
doelde kerkrechtelijke bepalingen ook niet 
met vrucht in cassatie kunnen worden be
streden. 

Het eerste middel komt dan ook blijkbaar 
a lleen op tegen 's Hofs bes lissing betreffen
de de door eiseres gewraakte aansluiting 
van de plaatselijke Kerk van Ureterp bij de 
Vrijgemaakte Kerken, waaromtrent het Hof 
overweegt (r.o.v. 6 c), dat het aan verweer
ster vrijstond en zij bevoegd was, indien zij 
de opvatting van de Synode en hare beslui
ten tot schorsing .en afzetting, in verband 
daarmede genomen, niet kon aanvaarden, 
de plaatselijke kerk uit het algemeen ver
band der Gereformeerde Kerken los te ma
ken en zich met de a:g.dere vrijgemaakte 
kerken te verenigen , ,,teneinde op deze wijze 
de gewetensbezwaren, opgekomen naar aan
leiding van de naar haar meening onschrif
tuurlijke binding der Synodale besluiten uit 
den weg te gaan", en (r.o.v. 6 d) dat dit los
maken van de plaatselijke K erk uit h et 
a lgemeen verband al evenmin medebracht, 
dat de meerderheid van de k erkeraad uit 
de plaatselijke Kerk is getreden en deze 
heeft verlaten en zulks ook geenszins als de 
bedoeling van die m eerderheid moet wor
den aangenomen, daar deze leden veeleer 
wilden continuëren als regeerders van de 
oude Gereformeerde Kerk, zij het losge
maakt uit het Generaal Verband en ge
grondvest op de waarheid van de Schrift en 
de Drie Formulieren van Enigheid, zoals zij 
deze belijden en waarvan zij voortaan in de 
plaatselijke K erk willen getuigen . 

In r.o.v. 6 c, in verband met de daaraan 
voorafgaande overwegingen 6 a en 6 b, is, 
naar het mij voorkomt, de feitelijke grond
slag van h et onderwerpelijke middel te vin 
den. In r.o.v. 6 c, waarin het Hof meent, dat 
het aan verweerster vrijstond de plaatse
lijke Kerk van Ureterp los te maken uit h et 
Synodaal Verband en zich m et de a ndere 
,,vrijgemaalüe" Kerken t e verenigen, t en
einde op deze wijze de gewetensbezwaren, 
opgekomen naar aanleiding van de "naar 
hare meening" onschriftuurlijke binding der 
Synodale besluiten uit de weg te gaan, 
schijnt het Hof mij toch voorbij te zien, dat 
onmiddellijk tevoren in het arrest (r.o.v. 6 a 
en 6 b) wordt vastges teld, althans toege
geven - kennelijk op grond van de gelden
de kerkrechtelijke bepalingen, waaronder 
de Gereformeerde K erken in Nederland le 
ven, - dat de Generale Synode moet worden 
beschouwd als <le laatste instantie, welkA 
over dogmatische vraagstukken in de Ge
reformeerde Kerk te beslissen heeft. Maar 
dan kan het ook aan de Kerkeraad ener 
plaatselijke gemeente niet zonder meer vri~
staan, om bij meerderheid van stemmen, de 
plaatselijke kerk uit het Synodaal verband 
los t e maken, teneinde aldus gewetensbe-
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zwaren te ontgaan, gegrond op eigen me
ning nopens het onschriftuurlijke van de 
b inding der Synodale besluiten. De bedoe
ling va n die leden van de Kerkeraad, die 
voor de vrijmaking stemden, kan dan uiter
aard geen andere zijn geweest dan die, wel
ke de steller van het middel als door het 
Hof aangenomen, althans als in het midden 
gelaten mogelijkheid, aanwijst, namelijk de 
bedoeling om zich t e onttrekken aan de 
,,overeengekomen" bepa lingen, zijnde de be
palingen van h et te dezen toepasselijk Ker
kelijk R echt, waaronder de Gereformeerde 
Kerk te Ureterp leefde en waarbij uitspra
k en omtrent leer en tucht, genomen door 
daartoe bevoegde organen, andere dan de 
Kerkeraad, verbindend zijn voor de plaatse
lijke Kerk en voor haar ambtsdragers en 
lidmaten. Met de geachte raadsman van 
eiseres komt het mij voor, dat h et bestreden 
arrest hier verwart het natuurlijke recht 
van elk lid, dus ook van elk bestuurslid, der 
plaatselijke Kerk, om zich, op grond van 
persoonlijke overtuiging en gewetensbe
zwaren tegen de voor vast en bondig te 
houden leer, van die kerk af te scheiden, en 
de plicht van bestuursleden en leden van 
die kerk als zedelijk lichaam tot naleving 
van de kerkrechtelijke bepalingen en regle
menten, welke het zedelijk lichaam als zo
danig beheersen. Wanneer, gelijk het Hof 
in r.o.v. 6a, kennelijk op grond van d ~ des
betreffende bepalingen van kerkrecht, 
welke .itmners rechtskundig op één lijn zijn 
te stellen met statuten en r eglementen van 
pr1vaatrechtelijke personen, en dus als 
"overeengekomen" vooropstelt, dat in de 
plaatselijke Kerk de vaststelling van de leer 
uiteindelijk is opgedragen aan een ander 
lichaam, dan de Kerkeraad, en dat de tucht 
over het bestuur berust niet bij de plaatse
lijke Kerk of haar bestuur zelf, maar bij 
anderen, dan mag en kan, gelijk de geëerde 
pleiter voor eiseres betoogde, een bestuur, 
dat zich daarmede in concreto niet verenigt 
en h et resultaat van de op hem zelf toe te 
passen tuchtrechtprocedure niet wenst af t e 
wachten, niet rechtsgeldig besluiten de kerk 
los te maken uit het op het kerkrecht ge
grond verband om daardoor die "overeen
komst" voor het geh ele zedelijk lichaam 
buiten werking te stellen. Het moge, vol
gens het Hof, niet de bedoeling van ver
weerster als meerderheid van de Kerkeraad 
zijn geweest om uit de plaatselijke Kerk te 
treden, deze interne bedoeling is van geen 
belang, indien de gedragingen van de per
sonen, onder verweerster genoemd, daar
mede niet verenigbaar zijn te achten. Of dit 
laatste a l dan niet het g·eval is, hangt ech
ter weer af van <le vraag, of de meerderheid 
van de Kerkeraad tot de losmaking bevoegd 
was. Neemt men dit met het Hof aan, dan 
spreelü h et vanzelf, dat de meerderheid van 
de Kerkeraad, die alsdan bevoegdelijk en 
rechtsgeldig dit besluit nam en tot uitvoe
ring bracht, daarmede slechts d t> plaatse
lijke K erk losmaakte uit het Synodaal ver
band, terwijl die plaatselijke kerk overigens 
met haar gehele Kerkeraad en haar lid-
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maten niettemin als zodanig in wezen bleef. 
Is 's Hofs beslissing ten aanzien van de be
voegdheid van verweerster tot zodanige los
making daarentegen onjuist, dan valt daar
mede ook- de blijkbaar door het Hof hieruit 
afgeleide gevolgtrekking, dat de meerder
heid van de Kerkeraad, die tot de losmaking 
besloot en aan dat besluit uitvoering gaf, 
daardoor niet uit de plaatselijke Kerk is ge
treden en dus ook haar bevoegdheid om die 
kerk te besturen niet heeft verloren. 

Met de steller van het middel wil het mij 
nu voorkomen, dat het Hof, door in r.o.v. 
6c omtrent de bevoegdheid van de meerder
heid van de Kerkeraad te beslissen, als 
voormeld, in verband met r.o.v. 6a en r.o.v. 
6b inderdaad uit het oog heeft verloren, dat, 
ingevolge de, op alle zedelijke lichamen van 
toepassing zijnde, bepalingen van het ge
mene recht, bepaaldelijk ingevolge de artt. 
1692 en 1696 B. W., de bestuursmacht van 
de meerderheid van de Kerkeraad beperkt 
werd door de instellingen, de overeenkom
sten en de reglementen van het zedelijk 
lichaam, de plaatselijke Kerk, volgens welke 
immers, naar het Hof aanneemt, althans in 
het midden laat, beslissingen omtrent de 
leer in hoogste instantie behoren tot de be
voegdheid van de Generale Synode. Door 
zonder meer de plaatselijke Kerk los te ma
ken uit het synodaal verband en zich met 
andere "vrijgemaakte" Kerken te vereni
gen met h et blijkbaar doel, om zich te ont
trekken aan de, het zedelijk lichaam bin
dende, kerkrechtelijke bepalingen omtrent 
handhaving van leer en tucht, schijnt de 
meerderheid van de Kerkeraad, de verweer
ster in cassatie, mij dan ook rechtstreeks te 
hebben gehandeld in strijd met het, voor de 
plaatselijke Kerk te Ureterp geldende, kerk
recht, dus met de instellingen, de overeen
komsten en de reglementen, waaraan die 
Kerk als zedelijk lichaam, ook naar het ge
men1, recht, gebonden is. Dusdoende zou de 
genoemde meerderheid m.i. geacht kunnen 
worden haar regeermacht te hebben mis
bruikt, welk door eiseres, ook blijkens r.o.v. 
6a van het bestr,eden arrest, uitdrukkelijk 
gestelde, op hetzelfde neerkomt als een ge
bruik van die meerderheidsmacht in strijd 
met de eisen van redelijkheid en billijkheid, 
tegenover de door haar bestuurde rechts
persoon en diens leden in acht te nemen 
(v.g. van der Heyden-van der Grinten, 
Handb. N.V., 4e dr. No. 224, 1, bi. 341). 

M. i. kon dan ook de meerderheid, die dit 
besluit tot losmaking nam en tot uitvoering 
bracht, de plaatselijke Kerk daaraan niet 
binden en kan die meerderheid derhalve 
geacht worden metterdaad uit de plaatse
lijke Kerk te zijn gi;treden en haar ambt in 
die Kerk te hebben verloren, hetgeen mede. 
brengt, dat de, voltalligheid aangevulde, 
m inderheid van de oorspronlcelijke Kerke
raad, thans eiseres, en de lidmaten, die haar 
volgen, de oude plaatselijke Kerk zouden 
zijn blijven besturen en zijn blijven uitma
ken en eiseres derhalve terecht aanspraak 
zoude maken op beheer en gebruik van h et 
Kerkgebouw en de daartoe behorende l<er-
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kelijke goederen, zodat m. i. n och de pri
maire, noch de subsidiaire vordering van 
eiseres op de in het arrest daarvoor aange
voerde gronden van de hand kon worden 
gewezen. Dit eerste middel lijkt mij derhalve 
gegrond, zodat het bestreden arrest m. i. niet 
in stand zal kunnen blijven. 

Ook het tweede middel komt mij in hoofd
zaak juis~ voor. Partijen zijn het er over 
eens, dat het besluit van 12 April 1946 nog 
geen losmaking van de plaatselijke Kerk 
uit het synodaal verband bet ekende. T oen 
kon er dus ook nog geen sprake van zijn, 
dat ingevolge dat besluit hetzij de meerder
heid, door het nemen, hetzij de minderheid, 
door het verwerpen daarvan, u it de kerke
raad zoude zijn getreden. Van andere ge
dragingen van de minderheid, op grond, 
waarvan zij geacht zou moeten worden, zich 
van de kerkeraad te hebben afgescheiden, 
blijkt uit het bestreden arrest niet. 

Indien dus juist is, hetgeen het Hof in 
r.o.v. 9 blijkbaar aanvaardt, althans in het 
midden laat, dat de minderheid na 12 April 
19 46 nimmermeer ter vergadering van de 
kerkeraad is opgeroepen, dan zouden de, na 
die dag door de meerderheid genomen, be
s luiten en, door haar verrichte, handelingen 
tot losmaking van de plaatselijke Kerk uit 
het synodaal verband, aangenomen a l, dat 
de kerkeraad daartoe bevoegd ware ge
weest, inderdaad genomen en verricht zijn 
door de meerderheid van de leden van die 
raad zonder oproeping van en beraadslaging 
met de overige leden. Nu geeft het Hof in 
r.o.v. 10 wel te k ennen, dat het er n iet toe 
doet, of het besluit tot losmaking al op die 
grond zoude kunnen worden aangetast, om
dat, ook al ware dit het geval, de meerder
heid toch haar an::bt in de kerkeraad en 
haar beheersrecht niet zoude h ebben ver
loren, terwijl, naar het r eeds eerder (r.o.v. 
6c) overwogene, de Classicale uitspraak een 
dergelijk effect evenmin heeft gehad, doch 
biJ dit laatste wordt dan m. i. over het 
hoofd gezien, dat de hierbedoelde verwer
ping van de uitspraak der Classis cnmid 
dellijk samenhing met 's Hofs opvatting,. 
dat het losmaken van de plaatselijke Kerl~ 
uit het Synodaal verband door de meerder
heid van de Kerkeraad rechtsgeldig was 
geschied. Slechts, wanneer die opvatting 
juist mocht zijn, ware de terzijdestelling 
van de Classicale uitspraak te aanvaarden. 
Anders echter, wanneer men, gelijk h et 
arrest in r.o.v. 9 en r.o.v. 10, ervan uitgaat. 
dat de plaatselijke Kerk nog niet uit het 
synodaal verband was getreden, immers dit 
eerst zoude zijn geschied na 7 Mei 1946, toen 
de classicale uitspraak reeds bindend was 
geworden, terwijl de plaatselijke Kerk tot 
dat tijdstip nog tot het synodaal verband 
behoorde en dus nog onderworpen was aan 
de tucht der meerdere vergaderingen. Dan 
bond de uitspraak der Classis, volgens. 
welke de meerderh eid van de kerkeraad, 
Ds. Meedendorp en de zijnen, h u n ambt in 
de kerkeraad en dus hun beheersrecht had
rten verloren, wel, t enzij, hetgeen het Hof in 
r.o.v. 6f in het midden heeft gelaten, die 
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uitspraak kerkrechtelijk niet bevoegdelijk 
zoude zijn gegeven. Het wil mij dan ook 
voorkomen, dat het Hof niet zonder beslis
sing van dit punt en van de bij de tweede 
grief in appèl opgeworpen vraag die grief 
als ongegrond had mogen verwerpen. 

Ik concludeer mitsdien tot vernietiging 
van het bestreden arrest en tot verwijzing 
der zaak naar het Gerechtshof te Leeuwar
den ter verdere behandeling en beslissing 
met inachtneming van het door tie Hooge 
Raad te wijzen arrest, en tot veroordeling 
van verweerster in de kosten, op de l•el1an
deling van dit geding in cassatie gevallen. 

(N. J . ) 

25 Maart. ARREST van den Hogen Raad. 
(Verenwet art. 7). 

De stelling, dat, al is de wijze waarop 
een brug in de behoefte aan een oever
verbinding voorziet, niet identiek met 
de wijze waarop de gerechtigde tot een 
veerrecht met uitsluiting van ieder an
der daarin mag voorzien, de openstel
ling van een brug binnen de plaatse
lijke grenzen van eens anders veer
recht steeds en onder alle omstandig
heden een inbreuk op dit veerrecht op
levert, is onjuist. 

Wel is waar kan de aard van een 
door het recht erkend monopolie mee
brengen, dat anderen zich ook h ebben 
te onthouden van handelingen, die niet 
identiek zijn met hetgeen de gerech
tigde krachtens zijn recht mag ver
richten, doch dit mag slechts dan wor
den aangenomen, wanneer, alle om
standigheden in aanmerking genomen, 
geoordeeld moet worden, dat deze han
delingen het monopolie op onredelijke 
wijze schaden en daardoor op dit recht 
inbreuk maken. * 

Nu het le middel, hetwelk zich richt 
tegen ·een zelfstandigen grond van 's 
Hofs beslissing, onjuist is, kunnen het 
2e en 3e middel buiten beschouwing 
blijven. (Zie omtrent deze middelen de 
conclusie van den Proc.-Gen.). 

Jhr W . G. Groeninx van Zoelen, te Rid
derkerk, eiser tot cassatie van een op 25 
Februari 1946 door het Gerechtshof te 
's-Gravenhage tussen partijen gewezen ar
rest, adv. Mr W. Francken, 

tegert: 
den Staat der Nederlanden, verweerder in 
cassatie, adv. Mr A. F. Visser van IJzen -
doorn. ' 

De Hoge Raad, enz. ; 
0. dat uit het bestreden arrest blijkt: 
dat Groeninx bij inleidende dagvaarding 

den Staat heeft gedaagd voor de Arr.
Rechtbank te 's-Gravenhage, onder meer 
stellende: 

* Een gelijke beslissing gaf de H. R. bij 
een arrest van denzelfden datum in zake 
C. Rijkse e.a. tegen den Staat. 
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"dat hij de eenige gerechtigde is tot de 
veren van de heerlijkheid Ridderkerk en als 
zoodanig het recht heeft, om met uitsluiting 
van ieder ander uit het gebied van de heer
lijkheid, personen en g·oederen over te zetten 
en een oeververbinding tot stand te bren
gen uit het gebied der heerlijkheid naar de 
overzijde; 

,.dat de Staat uit het gebied van de heP:-
lijkheid over de Noord naar de overzijde Pen 
brug heeft geleg,l en deze brug op 14 No
vember 1939 voor het publiek heeft openge
steld; 

"dat de Staat daardoor inbreuk maakt op 
het veerrecht van Groeninx en deze dien
tengevolge grootè schade lijdt en zal lijden, 
doordat bij de aanzienlijke inkomsten die 
hij tot nog toe heeft genoten uit het Nieuwe 
veer van Alblasserdam op Ridderkerk, groo
tendeels zal moeten missen;" 

dat Groeninx op bovenstaande gronden 
heeft gevorderd verklaring voor recht, dat 
de Staat door bovenomschreven brug open 
te stellen inbréuk maakt op het veerrecht 
van Groeninx alsn:ede veroordeling van cten 
Staat om aan Groeninx te vergoeden alle 
kosten, schaden en interessen door hem ge
leden en nog te lijden uit hoofde voormeld; 

dat de Staat onder meer heeft weerspro
ken, dat Groeninx de rechtsopvolger is van 
den eventuelen eigenaar van h et veerrecht 
ten tijde van de Republiek, dat Groeninx 
veerrecht zou hebben t er plaatse, waar het 
Nieuwe Veer is gévestigd, dat de brug valt 
binnen het veerrecht van Ridderkerk en dat, 
al ware dit alles het geval, de openstelling 
van de brug een onrechtmatige daad op
levert ten opzichte van Groeninx; 

dat de Rechtbank bij haar vonnis van 7 
November 1941 aan Groeninx zijn vorderin
gen heeft toegewezen; 

dat de Staat van dit vonnis in hoger be
roep is gekomen bij het Gerechtshof te 
's-Gravenhage en dit Hof bij arrest van 12 
April 1943 een onderzoek door deskundigen 
heeft bevolen omtrent een aantal punten 
en vervolgens, bij het thans bestreden eind 
arrest, het vonnis der Rechtbank heeft ver
nietigd en, opnieuw rechtdoende, de vorde
ringen van GroEninx heeft afgewezen, na, 
onder meer, te hebben overwogen: 

"dat in de eerste plaats in behandeling 
behoort te komen de grief van den Staat, 
dat de Rechtbank ten onrechte heeft be
slist, dat openstelling van de brug een on
rechtmatige daad oplevert tegenover Groe
ninx en dus moet worden nagegaan. of dit 
het geval is, ook al zou moeten worden aan
genomen, dat Groeninx veerrecht heeft ter 
plaatse, waar zich het Nieuwe Veer bevindt 
en dat de brug is gelegen binnen het terri
toir van het veerrecht van Groeninx; 

"dat thans buiten geschil is, dat Groeninx 
de eenige gerechtigde is tot de veerrechten, 
verbonden aan de heerlijkheid van Ridder
kerk; 

"dat deze recht.en aan hem verleenen 
uitsluitend het monopolie van openbaar ver
voer van personen en goederen te water van 
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den Ridderkerkschen oever naar den Aller
blasserdamschen oever van de Noord; 

,,dat h et r echt om met uitsluiting van an
deren op deze wijze te water te voorzien in 
de verkeersbehoeften van oever tot oever 
ook niet medebreugt. de bevoegdheid om ook 
ander oeververbindingen tot st.and te bren
g en, zooals die dooi middel van een brug; 

,,dat de Staat, de brug over de Noord aan
gebracht en opengesteld h ebbend, daardoor 
een oeververbinding heeft doen ontstaan, 
anders dan te water en hiermede h et veer
recht van Groeninx niet heeft geschonden, 
al zal door het gebruik, dat h et verkeer van 
die brug maakt, de economisch e uitkomst 
van de exploitatie van h et veer ongunstig 
worden beïnvloed; 

"dat de aard van het veerrecht dan ook 
niet m edebrengt, dat de Staat zich heeft te 
onthouden van het scheppen van de moge
lijkheid, om door gebruikmaking van de 
brug van over tot oever te gaan; 

"dat bovendien de Staat zijn taak in het 
openbaar belang vervult, wanneer hij voor
ziet in den aanleg van wegen, die het mo
derne verkeer noodig heeft en daarbij van
zelfsprekend de belemmeringen voor snel
verkeer over grooten afstand in den vorm 
van waterwegen opheft door dien te over
bruggen; 

.,dat h et niet voor t egenspraak vatbaar is, 
dat h et noodzakelijk is, dat de overheid al
dus in het openbaar belang handelt; 

"dat onder deze omstandigheden er ook 
geen sprake is van onredelijlc handelen van 
den Staat, doordat hij met de openstelling 
van de brug ha ndelingen verricht die iden
tiek zijn met hetgeen Groeninx krachtens 
zijn veerrecht mag verrichten en waardoor 
dus ernstige schade, doch alzoo niet op on
redelijke wijze, aan dat veerrecht, dat wil 
zeggen, aan de fb.1anciëele resultaten daar
van wordt toegebracht, waarbij ook niet 
moet worden voorbijgezien, dat die r es:il
taten juist door de van staatswege aange
legde groote wegen g unstig zouden wordc>n 
beïnvloed; 

.,dat in dit verband nog wordt opgemerkt, 
dat ten tijde der dagvaarding de brug al
leen was opengesteld voor motorrijtuigen, 
rijwielen en voetgangers, derhalve allerlei 
ander verkeer was uitgesloten van het ge
bruik der brug en aangewezen op h et veer; 

.,dat wat betreft de economische beteelce
nis van het veer, blijkens de producties m 
he.t jaar 1861 de waarde van de ambachts 
heerlijkheid Ridderkerk, met al derzelver 
rechten, pont- en schuitveren, recognities 
en v erder e ap- en dependenties, werd ge
steld op f 3500, terwijl in het jaar 1924 voor 
f 15.000 werd verkocht dezelfde h eerlijkheid 
met veren enz., speciaal het recht van veer 
Ridderkerk-Alblasserdam, genaamd "Het 
Nieuwe Veer" aanlegplaatsen, het Slikker
veersche veer met haven, veerdammen, 
stoombootenhoofd, veerhuis en erf, h et 
veerrecht aan dl•n Waaldijk en op h et dorp 
Ridderkerk ; 

.,dat gezien dit geheele complex van goe
deren en rechten het Nieuwe Veer afzon-
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derlijk, dat hier alleen aan de orde is, in 
1924 een waarde vertegenwoordigde over
eenkomstig een te verwachten bescheiden 
rendement; 

.,dat nu zeker wel aannemelijk is, dat se
dert dien de inkomsten zijn gestegen, in ver
band met h et toegenomen verkeer, maar 
daarbij stellig h eeft m edegewerkt aan de 
grooter verkeersmogelijkheid te land, die is 
ontstaan door factoren, welke lagen buiten 
de invloedssfeer van h et veer of den veer
gerechtigde, met name door de verbetering 
en uitbreiding van het wegennet door den 
Staat; 

"dat volgens door Groeninx verstrekte 
gegevens het veer, nadat d€ brug eenige 
maanden was opengesteld, een maandelijk 
sche opbrengst had overeenkomende met 
ruim f 1800 per jaar; 

.,dat vaststaat, dat op het veer blijft aar, 
gewezen het verkeer, dat niet van de brug 
mag gebruik maken en hetwelk bestemd is 
voor de Krimpenerwaard en vooral het ver
k eer, dat zich beweegt tusschen de onmid
dellijk bij de afvaartplaàtsen gelegen 
r ayons (het buurtverkeer); 

"dat, nog buiten beschouwing latend, wat 
in de grijze oudheid of in de laatste eeuwen 
het veer voor den veergerechtigde finan
cieel had te beteekenen, gelet op bovenver
melde feiten, niet gezegd kan worden, dat 
thans aan het veer elke economische reden 
van bestaan wordt ontnomen door de open
stelling van de brug, waardoor natuurlijk 
juist het snelverkeer goeddeels het veer on
gebruikt laat, maar, het zij hier herhaald, 
waarva n de inkomstenderving , in feite een 
niet profiteeren van door den Staat tot 
stand gebrachte kunstwerken, niet kan lei
den tot een klacht van inbreuk op het recht 
van veer; 

"dat Groeninx bij dagvaarding niet heeft 
gesteld, en zulks ool, niet uit de feiten volgt, 
dat het ontnemen van de mogelijkheid om 
meer voordeel met de exploitatie van het 
veer te bereiken als gevolg van de open
stelling van de brug, oplevert een hande
ling in strijd m et de zorg, die de Staat ten 
opzichte van Groeninx als veergerechtigde 
in h et maatschappelijk verkeer zou hebben 
in acht t e n emen; 

,,dat den Staat ook bezwaarlijk h et ver
wijt gemaakt zou kunnen worden, dat hij 
zijn taak a ls ovPrheid vervult door t e zor
gen voor bij het moderne verkeer passende 
wegen en bruggen en dat hij door wegen 
aanleg en brugslag over de Noord, zuiks 
heeft gedaan met schending van een rechts 
plicht of strijdig met de zorg, die in het 
maatschappelijk verkeer betaamt; 

,,dat Groeninx in appèl heeft aangevoerd, 
dat het onrechtmatig handelen van den 
Staat hierin zou zijn gelegen , dat de Staat 
heeft nagelaten, om h et veer t egen scha
deloosstelling op te heffen volgens art. 18 
van de Verenwet: 

.,dat afgezien van het feit, dat deze 'stel
ling niet bij dagvaarding aan de vordering 
ten grondslag is gelegd. blijkens de ge
schiedenis van de totstandkoming der wet, 
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de strekking van de Verenwet deze is, dat 
de opheffing van een veer uitsluitend zal 
worden toegepast, wanneer dat veer nadee
lig is voor het verkeer en dat de veren, die 
het verkeer op behoorlijke wijze dienen, 
moeten worden behouden; dat derhalve in 
het onderhavige geval, waar het veer Rid
derkerk-Alblasserdam behoort tot de laat
ste categorie, P.r voor den Staat geen aan
leiding bestond om dit tegen schadeloosstel
ling op te heffen ; 

"dat reeds deze beslissing, dat de Staat 
door de openstelling van de brug geen in
bruek gemaakt heeft op h et veerrecht van 
Groeninx en er t en deze van een onrecht
matig ha ndelen geen sprake is, tot gevolg 
heeft, dat h et beroepen vonnis behoort te 
worden vernietigd en de vorderingen van 
Groeninx moet()n worden afgewezen; 

"dat het niettemin gewenscht is om ook 
ten aanzien van de overige grieven van 
den Staat t egen het vonnis, zij het in het 
kort, het oordeel weer t e geven; 

"dat de Staat er in zijn desbetreffende 
grief opkomt tegen de beslissing der Recht
bank, dat de pl&.ats van h et Nieuwe Veer is 
gelegen in het gebied van de h eerlijl{heid 
Ridderkerk; 

"dat de R echtbank hiertoe is gekomen 
door aan de hand van kaarten die zich op 
het Rijksarchief bevinden, na t e gaan, hoe 
in den loop der eeuwen achtereenvolgens de 
situatie ter plaatse is geweest, hoe de Mer
wede heeft geloor,en, de dijken waren ge
legen en op welk€' wijze zijn ontstaan de 
polder Donker s loot, de Gorzen, de Voorpol
der, de Oude Bos polder en de Dommis; 

"dat vooropges teld dient t e worden, dat 
bij de ontkentcnis van den Staat, dat de 
plaats van het Nieuwe Veer zich bevindt 
binnen de grenzen van de oude heerlijkheid 
Ridderkerk, het bewijs daarvan rust op 
Groeninx; 

"dat de Staat een reeks van historische 
gegevens naar voren heeft gebracht en 
daarmede uitvoerig zijn ontkentenis heeft 
gemotiveerd, aldus het betoog der R echt
bank scherp bestrijdend, en dat Groeninx 
daar voornamelijk t egenover stelt, dat al 
mogen de rivierarmen vroeger geloopen 
hebben en de afscheidingen der gronden 
hebben plaats gehad, zooals de Staat het 
voorstelt, het Nieuwe Veer toch juist nog 
lig t in de h eerlijkheid Ridderkerk , om<lat 
precies ten Noorden daarvan de rivier naar 
het W esten is gegaan en zoo de grens van 
de heerlijkheid heeft gevormd, hetgeen zou 
blijken uit een door h em geproduceerde 
kaart, in de stukken genoemd kaart figura
tief; 

"dat bij de vele tegenwerpingen van de 
zijde van den Staat, waar het er zoo nauw
keurig op aankomt om voormelde grens 
vast te stellen, h et niet mogelijk is, om door 
genoemde productie de door Groeninx ge
wilde s ituatie bewezen te achten; 

"dat weliswaar het rapport van de drie 
door h et Hof benoemde deskundigen aan de 
stelling van Groeninx steun geeft, doch dat 
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er bij het Hof twijfel is gerezen, of de door 
deze deskundig~n ontwikkelde theoriën wel 
voldoende door bewijzen zijn gestaafd, nu 
het rapport van een door den Staat geraad
pleegden deskundige, van wien kan worden 
aangenomen, dat zijn bekwaamheid en er
varing niet onderdoen voor die van het 
voormelde drietal deskundigen, onomwon
den zegt, dat - en deze deskundige moti
veert dit omstandig· - aan het 1.;etoog der 
3 deskundigen weinig waarde kan worden 
toegekend, dat er zeer ernstige historische 
gegevens tegen pleiten en ook als men de 
door de drie deskundigen ontwikkelde theo
rie a ls juist zou willen aanvaarden, men 
daarop toch zeer moeilijk een oordeel zou 
kunnen bouwen omtrent de grenzen, waarop 
de heerlijkheid Ridderkerk h eden ten dage 
aanspraak zou kunnen maken; 

"dat bij deze dubia het door Groeninx bij 
te brengen bewijs omtrent de plaats van het 
Nieuwe Veer niet geleverd geacht kan wor
den en dus de grief van den Staat gegrond 
is; 

"dat de volgende grief van den Staat het 
vonnis aanvalt, waar de Rechtbanl{ over
weegt, dat de brug een rechtstreeksch e ver
binding heeft tot stand gebracht tusschen 
het territoir van de heerlijkheid Ridderkerk 
en het gebied aan de overzijde van de Noord, 
omdat de brug, daaronder begrepen de op
r tt, een aanvang n eemt op het territoir van 
de heerlijkheid en vervolgens recht op de ri
vier afgaande daardoor een rechtstreeksche 
verbinding tusschen dat territoir en het 
aan de overzijde van de rivier liggende ge
bied tot stand brengt; 

"dat hetgeen de Staat hiertegen aanvoert 
juist is; 

"dat toch niet ter zake dienende is, op 
we!l{ gebied de toegangswegen tot en de 
opritten van de brug gelegen zijn, doch van 
belang is, of het rivierpand, waarover de 
brug voert, aan de heerlijkheid grenst, <laar 
het veerrecht niet is een recht om op welke 
wijze ook van h et gebied van de heerlijlcheid 
vervoer te bewerkstelligen naar de overzijde 
van de rivier, maar h et veerrecht is een za
lrnlijl{ recht op de rivier, het recht om een 
rivierpand te gebruiken om over te zetten; 

"dat laatstgenoemde grief zich m ede richt 
tegen het oordeel der Rechtbank, dat vol
doende is aangetoond, da t de gronden, waar
op de brug aan den Ridderkerkschen oever 
ligt, hebben behoord tot het territoir van 
de h eerlijkheid Ridderkerk en ook in dit op
zicht gegrond is; 

,,dat imn1ers <.le brug aan den Ridderkerk
schen oever ligt op terrein, genaamd de 
Dommis en op Groeninx de plicht rust aan 
t e toonen, dat de Dommis behoort tot de 
heerlijkheid Ridderkerk; 

,,dat de Staat wel het bezwaar heeft ge
maakt, dat Groeninx eerst later van deze 
stelling is uitgegaan en zich a ldus heeft 
schuldig gemaakt aan verboden verande
ring van eisch, doch dit bezwaar niet wordt 
gedeeld, daar Groeninx op grond van zijn 
algemeene stelling, dat de brug is geleg<l uit 
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het gebied van de heerlijkheid, daarna nader 
kon betoogen, dat de Dommis tot dit gebied 
behoort; 

"dat de drie deskundigen tot de conclnsie 
zijn gekomen, dat de Dommis behoort tot 
de vroegere jurisdictie van de ambachts
heeren van Ridderkerk, doch de Staat tPgen 
deze conclusie en de gronden, waarop die 
rust, met een g1·oote reeks van bezwarPn is 
opgekomen en ze,,r veel argumenten en ver
moedens heeft aangebracht om aan te tQo
nen, dat genoemde conclusie onjuist is; 

"dat Groeninx er niet in geslaagd is deze 
te ontzenuwen en er in elk geval zooveel 
twijfel is overgebleven, dat niet de beslis
sing kan volgen, dat Groeninx heeft aange
toond, dat de Dommis Ridderkerksch gebied 
is en de brug in de heerlijkheid ligt;" 

0. dat tegen deze uitspraak wordt opge
komen met de navolgende middelen van cas
satie: 

,.I. S. en v. t . der artt. 1, 2, 4, 7, 8, 10, 12, 
13, 14, 18 tot 47 der Verenwet, 158 en 159 
der Grondwet en I en II additioneele artike
len der Grondwet, 555, 577, 585, 589, 604, 605, 
1401, 1402, 1403 B. W ., 48 Rv., 1 en 47 der wet 
van 16 Mei 1829 Stbl. no. 29, houdende be
palingen wegens den overgang van de vroe
gere tot de nieuwe wetgeving, gewijzigd bij 
de wet van 23 December 1837 Stbl. no. 78, 
4, 5, 11 A. B., 

door te beslissen, dat de Staat, de brug 
over de Noord aangebracht en opengesteld 
hebbend, daardoor een oeververbinding 
heeft doen ontstaan, anders dan te water en 
hiermede het veerrecht van Groeninx niet 
heeft geschonden, al zal door het gebruik, 
dat het verkeer van die brug maakt, de eco
nomische uitkomst van de exploitatie van 
het veer ongunstig worden beïnvloed, en 
dat de aard van het veerrecht dan ook niet 
meebrengt, dat de Staat zich heeft te ont
houden van het scheppen van de mogelijk
heid om door gebruikmaking van de brug 
van oever tot oever te gaan, en dat Groe
ninx bij dagvaarding niet heeft gesteld en 
zulks ook niet uit de feiten volgt, dat het 
ontnemen van de mogelijkheid om meer 
voordeel met de exploitatie van het veer te 
bereiken als gevolg van de openstelling van 
de brug, oplevert een handeling in strijd met 
de zorg, die de Staat ten opzichte van Groe
ninx als veergerechtigde in het maatschap
pelljl< verkeer zou hebben in acht te nemen, 
en dat er ten deze van een onrechtmatig 
handelen geen sprake is; 

ten onrechte, omdat naar art. 7 der Ve
renwet het veerrecht omvat het recht om 
met uitsluiting van ieder ander personen en 
goederen te laten overzetten en dit recht 
wordt aangetast ook door handelingen, die 
niet identiek zijn met die, welke de gerech
tigde krachtens zijn monopolie alleen mag 
verrichten en aantasting van dit recht, 
wanneer daardoor schade wordt geleden, 
tot schadever goeding verplicht en hiervoor 
niet noodig is, dat door de handelingen elke 
economische waarde aan het veer wordt 
ontnomen of dat de beschadigde m et zoo-
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veel woorden stelt, dat d e beschadig ing on
redelijk is en de Staat daardoor n iet de zorg 
in acht neemt, waartoe hij tegen Gr oeninx 
a ls veergerechtigde in het maatschappelijk 
verkeer verplicht is, ook omdat het onrede
lijke en de zorgeloosheid uit de handeling 
zelf blijkt, terwijl hiertegen niet afdoet wat 
het Hof naar aanleiding van de andere ~-rie 
ven van den Staat nog heeft beslist, ook al 
zouden deze besfü1singen ju ist zijn; 

II. S. en v. t. der in het eerste middel ge
noemde artikelen en van de artikelen 615, 
1902, 1903, 1952, 1~58 B. W., 59 Rv., 20 R. 0 . 
in verband met art. 168 der Grondwet, 

door op de in h~t arrest vermelde gron den 
te beslissen, dat bij de ontkentenis van den 
Staat, dat de plaats van het Nieuwe Veer 
zich bevindt binnen de grenzen van de oude 
heerlijkheid Ridderkerk, het bewijs daarvan 
rust op Groeninx, en dat het door Groe
ninx bij te brengen bewijs omtrent de plaats 
van het Nieuwe Veer niet geleverd geacht 
kan worden en dus de grief van den Staat, 
luidende: ,,ten onrechte nam de Rechtbank 
aan dat Groeninx veerrecht heeft ter p laatse 
waar het Nieuwe Veer wordt uitgeoefend", 
gegrond is, zulks terwijl tusschen partijen 
vaststond, althans door Groeninx was ge
steld, dat aanleg en exploitatie van het 
Nieuwe Veer plaats had en heeft door Groe
ninx en de familie Rijkee of hunne rechts
voorgangers gezamenlijk, beide pretendee
rende ter plaatse veerrechten, en mede door 
Groeninx is gesteld, dat tot het veer behoo
ren ook de veerdam en de opritten aan 
weerszijden die ttezamen met de pont de ver
binding tot stand brengen tusschen de we
gen over de aan weerszijden gelegen dijken, 

ten onrechte, omdat het voor de schen
ding van het veerrecht van Groeninx door 
den Staat en zijn recht op vergoeding van 
de hierdoor geleden schade niet noodig was, 
dat hij zijn recht tot overzetten van en naar 
een binnen de grenzen van zijn veerrecht 
gelegen plaats zelf uitoefende of deed u it
oefenen langs een geheel binnen de grenzen 
van zijn veerrecht gelegen weg, maar in 
ieder geval voldoende was, dat hij dit deed 
op grond van zijn veerrecht, zijnde de door 
het Hof gestelde eisch en beperking in h et 
bijzonder in strijd met de artt. 7 en 10 der 
Verenwet en mogelijk een verkeerde toe
passing van art. 8 en de exploitatie een bezit 
van het veerrecht; 

III. S. en v. t. der in het eerste en tweede 
middel vermelde artikelen, 

door te beslissen. dat, waar de Rechtbank 
overweegt, dat de brug een rechtstreeksch e 
verbinding heeft tot stand gebrach t t us 
schen het territoir van de heerlijkheid R id
derkerk en het gebied aan de overzijde van 
de Noord, omdat de brug, daaronder be
grepen de oprit, een aanvang neemt op het 
territoir van de heerlijkheid en vervolgens 
recht op de rivier afgaande, daardoor een 
rechtstreeksche verbinding tusschen h et 
territoir van de heerlijkheid Ridderkerk en 
het gebied aan de overzijde tot stand brengt 
hetgeen de Staat h iertegen aanvoer t juis t 
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is, en dat het niet ter zake dienende is, op 
wel]{ gebied de toegangswegen tot en de 
opritten van de brug gelegen zijn, doch van 
belang is, of h et rivierpand waarover de 
brug voert, aan de h eerlijkheid grenst, daar 
h et veerrecht niet is een recht, om op welke 
wijze ook van het gebied van de heerlijl{heid 
vervoer te bewerkstelligen n aar de overzij
de der rivier, m aa.r het veerrecht is een za
kelijk r echt op de rivier, het r echt om een 
rivierpand t e gebruiken om over te zetten, 

t en onrechte: 
1°. omdat deze beslissing in strijd is .r,~t 

de duidelijke woorden van de aangehaalde 
artikelen, in h et bijzonder van art. 7 der 
Verenwet; 

2°. omdat in ieder geval het veerrecht 
niet beperkt is tot een r ivierpand, r echt 
tegenover en onmiddellijk grenzende uan 
h et gebied der heerlijkheid, maar bestaat 
over de geheele rivier, waarop en waarover 
het recht kan worden uitgeoefend; 

3°. omdat voor schending van het r echt 
niet noodig is, dat deze geschiedt door daden, 
identiek met h etgeen Groeninx krachtens 
zijn veerrecht zou mogen verrichten. 

IV. S. en v. t. der in de vorige middelen 
aangehaalde artikelen, 

door te overwegen, dat volgens door Groe
ninx verstrekte gegevens het veer, nadat de 
brug eenige maanden was opengesteld, een 
maandelijksche opbrengst had overeenko
mende met ruim f 1800 per jaar; dat vast
staat, dat op h et veer blijft aangewezen het 
verkeer, dat niet van de brug mag gebruik 
maken en h etwelk bestemd is voor de Krim
penerwaard en vooral het verkeer, dat zich 
beweegt tusschen de onmiddellijk bij de af
vaartplaatsen gelegen rayons (het buurt
verkeer), 

waarbij niet vermeld wordt, wat deze door 
Groeninx verstrekte gegevens inhouden 2n 
hoe het verder overwogene vaststaat, zoo
dat het arrest niet voldoende gemotiveerd 
is;'' 

0 . omtrent het eerst e middel: 
dat de stelling, welke dit middel in de eer

ste plaats inhoudt, hierop n eerkomt, dat, al 
is de wijze, waarop een brug in de behoefte 
aan een oeververbinding voorziet niet iden
tiek met de wijze, waarop de gerechtigde tot 
een veerrecht mH uits luiting van ieder an
der in deze· behoefte mag voorzien, toch de 
openstelling van een brug binnen de plaat
selijke grenzen van eens anders veerrecht 
steeds en onder alle omstandigheden een 
inbreuk op dit veerrecht oplevert; 

dat deze stellin g is onjuist; 
dat toch weliswaar de aard van een door 

het recht erkend monopolie kan medebren
gen, dat anderen zich ook hebben te onthou
den van handelingen, die niet identiek ziJn 
met hetgeen de ger echtig de krachtens zijn 
recht mag verrichten, doch dit slechts dan 
mag worden aangenomen wanneer, a lle om
standigheden van het geval in aanmerking 
genomen, geoordeeld moet worden, dat deze 
ha ndelingen het monopolie op onredelijke 
wijze schaden en daardoor op dit r echt in
breuk m aken; 
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dat dit middel het Hof verder nog ver
wijt, c\at het als vereiste zou hebben gesteld 
voor de aantasting van het veerrecht door 
handelingen, die niet identiek zijn met die, 
welke de gerechtigde krachtens zijn mono
polie verrichten mag, dat door die hande
lingen elke economische waarde aan h et 
veer wordt ontnomen, en dat h et Hof daarbij 
de beschadigde zou hebben belast met de 
verplichting met zoveel woorden te stellen, 
dat de beschadiging onredelijk is en de Staat 
daardoor niet de zorg in ·acht neemt, waar
toe hij tegenover den veergerechtigde in het 
maatschappelijlc verkeer verplicht is; 

dat dit verwijt feitelijken grondslag mist; 
dat toch het Hof, voorafgaande aan en 

los van h et onderzoek naar de vraag of aan 
het veer elke economische reden van be
staan ontnomen is. heeft onderzocht of door 
de openstelling van de brug op onredelijke 
wijze aan het veerrecht schade werd toegP
bracht, waarbij h et Hof, op grond van een 
afweging der betrokken belangen, is geko
men tot h et oordeel, dat zulks niet h et geval 
is, zonder daarbij omtrent den stelplicht va n 
den beschadigde zich uit te laten; 

dat derhalve dit middel faalt ; 
0. dat, nu dit middel, hetwelk zich richt 

tegen een zelfstandigen grond van 's Hofs 
beslissing, onjuist is, het tweede en derde 
middel buiten beschouwing kunnen blijven; 

0. dat het vierde middel erover klaagt, 
dat 's Hofs arrest niet in den zin der wet 
met redenen is omkleed; 

dat deze klacht feitelijken g rondslag mist, 
daar het Hof h eeft vermeld wat de door 
Groeninx verstrekte gegevens inhouden, na
melijk, dat het veer, nadat de brug enige 
maanden was opengesteld een maandelijkse 
opbrengst had overeenkomende met ruim 
f 1800 per jaar, terwijl het Hof door te over
wegen, dat vastRtaat, dat op het veer blijft 
aangewezen het verkeer in 's Hofs arrest 
vermeld, te kennen geeft, dat, dit feit ener 
zijds is gesteld en anderszijds niet weer
sproken; 

Verwerpt het beroep; 
Veroordeelt eiser in de kosten der cassatie. 

(Salaris f 450). 

Conclusie Proc.-Gen. Mr. Berger : 
Post alia: 
De stellingen, waarmede middel I 's Hofs 

arrest bestrijdt zoeken blijkbaar steun in 
h et bekende arrest van Uw Raad van 16 
Februari 1940 No. 1071 i/z het veer te Grave. 
In dit arrest besliste Uw Raad echter, da t 
het r echt van veer op zich zelf slechts de 
bevoegdheid geeft om met uitsluiting van 
anderen door middel van vaartuigen per
sonen en goederen van de ene zijde van het 
wa ter naar de andere over te zetten, en dus 
aan de rechthebbende niet mede de be
voegdheid, laat staan de uitsluitende be
voegdheid, geeft om oeververbinding door 
middel van een brug tot stand te brengen, 
ten ware hij deze bevoegdheid bij titel of op 
andere wijze bijzonderlijk mocht hebben 
verworven. Overeenkomstig deze omschrij

ving van netg en al dan niet behoort tot de 



1948 

bevoegdheden van de veergerechtigde, over
weegt nu het Hof in r.o.w. 5, dat de. Staat 
door h et aanbrengen en openstellen van de 
brug over de Noord een oeververbinding 
heeft doen ontstaan, anders dan te water, 
en hiermede het veerrecht van Groeninx 
niet heeft geschonden. Deze overweging be
hoort echter m.i. in verband met de daarop 
volgende overwegingen, aldus te worden 
verstaan, dat het Hof in het slaan van een 
brug binnen het gebied van een veerrecht 
niet ziet een directe inbreuk op dat recht, 
zonder echter daarbij uit het oog te ver
liezen, dat, gelijk Uw Raad in zijn voormeld 
arrest besliste, door het aanbrengen en 
openstellen van een brug binnen het gebied 
waarover zich het veerrecht van een ander 
uitstrekt, een indirecte inbreuk op dat recht 
kan worden gemaakt, doordien de aard van 
het door dat recht beschermde monopolie 
medebrengt, dat anderen zich ook hebben 
te onthouden van handelingen, die niet 
identiek zijn met hetgeen de gerechtigde 
krachtens zijn recht mag doen. Ten on
rechte schijnt Je steller van het middel te 
menen, dat zodanige niet identieke hande
lingen steeds onrechtmatig zijn en tot 
schadevergoeding verplichten, wanneer 
daardoor schade wordt geleden. In Uw voor
m eld arrest werd immers niet in deze zin 
beslist, doch alleen verstaan, dat anderen 
zich van zodanige niet-identieke handelin
gen, waaronder het slaan van een brug, 
slechts hebben te onthouden, wanneer die 
het monopolie vah de veergerechtigde op 
onredelijke wijze schaden en daardoor op 
het veerrecht inbreuk maken. In Uw ar
rest is derhalve niet beslist, gelijk het mid
del wil, dat elk openstellen van een brug 
een onrechtmatige daad oplevert tegenover 
de veer gerechtigde, zodra deze maar schade 
lijdt, terwijl Uw Raad anderzijds evenmin 
heeft geëist, dat door die handeling om ze 
tot een onrechtmatige daad te stempelen 
aan het veer elke economische waarde 
wordt ontnomen. 

In zoverre slnit het middel zich derhalve 
enerzijds bij Uw rechtspraak aan, doch 
schijnt het anderzijds ten onrechte aan het 
Hof t e verwijten, zich aan die rechtspraak 
niet t e hebben gehouden. Het Hof zegt im 
mers niet, dat hier aan het aanbrengen en 
openstellen van de brug door de Staat de 
onrechtmatigheid ontbreekt, omdat daar
door aan het veer van eiser niet elke eco
nomische betekenis wordt ontnomen, maar 
het h eeft integendeel nagegaan, of e r ten 
deze sprake is van een op onredelijke wijze 
benadelen, en die vraag ontkennend beant
woord op grond van de in r.o .v. 11 t/m 14, 
in verband- ook met de r.o.v. 7, 8 en 10, ver
melde feiten en omstandigheden. Wel stelt 
het Hof in r.o.v. 14 nog eens uitdrukkelijk 
vast, dat aan h et veer van eiser niet elke 
economische reden van bestaan wordt ont
nomen, doch dit kennelijk alleen om uit
drukkelijk te doen uitkomen, dat zich hier 
niet voordoet het geval, hetwelk ten aan
zien van h et veer te Grave blijkens Uw 
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meergemeld arrest met zoveel woorden was 
gesteld. 

M.i. heeft het bestreden a rrest zich der
halve volkomen gedragen aan het arrest 
van Uw Raad inza.ke het Graafse veer, zo
dat dit middel, naar mijn mening, tot zover 
geen aanleiding tot cassatie kan geven. 

De rest van het middel slaat kennelijk 
terug op r.o.v. 15 en 16 van het arrest, ctöch 
mist, naar h et mij voorkomt, feitelijke 
grondslag. Wel overweegt het Hof (r.o.v. 
15), dat Groeninx bij dagvaarding niet heeft 
gesteld, dat het ontnemen van de mogehjk
heid om meer voordeel met de exploitatie van 
het veer te bereiken als gevolg van de open
stelling van de bru g oplevert een handeling 
in strijd met de zorg, die de Staat ten op
zichte van Groeninx als veergerechtigde in 
het maatschappelijk verkeer zou h ebben in 
acht te nemen, doch het Hof stelt daarbij 
tevens vast, dat "zulks ook niet uit de feiten 
volgt". Hieruit blijkt m.i. afdoende, dat het 
Hof geenszins aan de dagvaarding een eis, 
als bij het middel bedoeld, heeft gesteld, het
geen, naar mijn mening, evenzeer volgt uit 
h et feit, dat het Hof op het voetspoor van 
Uw voormeld arrest zelfstandig heeft na
gegaan, of de Staat door het aanbrengen en 
openstellen van <le brug onredelijk heeft ge
handeld en alzo op onredelijke wijze aan 
eiser schade heeft veroorzaakt. T egen de 
overwegingen, waaruit het Hof zulks af
leidt, komt h et middel, daargelaten, of dit 
tegenover de door het Hof geconstateerde 
feiten en feitelijke waarderingen met vrucht: 
zoude hebben kunnen geschieden, niet op. 
Het mi<;ldel bepaalt zich ertoe te stellen, dat 
het onredelijke en de zorgeloosheid uit de 
handeling zelf blijkt, doch stuit daarbij, naar 
het mij voorkomt, af op 's Hofs feitelijke be
slissing, dat zulk!3 niet het geval is. Het wil 
mij derhalve voorkomen, dat dit middel niet 
zal kunnen slagen. 

Middel IV, h etwelk ik, als betreffende het
zelfde onderdeel van h et bestreden arrest, 
thans in aansluiting aan middel I wil be
spreken, schijnt mij eveneens ondeugdelijk. 
De daarin vervatt(' motiveringsklacht richt 
zich tegen r.o.v. 13, waa1·in het Hof in de 
eerste plaats overweegt, dat volgens door 
Groeninx verstrekte gegevens h et veer, ila
dat de brug er.ige maanden was openge
steld, een maandelijkse opbrengst had, over
eenkomende m et ruim f 1800 per jaar. Het 
verwijt, dat hierbij niet zoude worden ver
meld, wat deze door Groeninx verstrekte 
gegevens inhouden, komt mij onbegrijpelijk 
en feitelijk ongegrond voor, daar immers 
h et Hof hier alleen gebruik maakt van het 
feit, dat het veer ten tijde, a ls voormeld, de 
genoemde jaarlijkse opbrengst opleverde, en 
als kenbron hiervoor noemt de eigen op
gave van Groeninx, waarmede de vaststel
ling van dit feit m.i. alleszins voldoende met 
r edenen is omkleed. In de tweede plaats 
houdt gemelde r echtsoverweging in, dat 
vaststaat, dat op het veer blijft aangewezen 
h et verkeer, -dat niet van de brug mag ge
bruik maken en hetwelk bestemd is voor de 
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KrimpenerwaarJ en vooral het verkeer, dat 
zich beweegt tussen de onmiddellijk bij de 
afvaartplaatsen gelegen rayons (het buurt
verkeer) . H et hiertegen bij dit middel ge
richte verwijt, dat niet vermeld wordt, hoe 
h et hier overwogene vaststaat, acht ik on
gegrond, daar de rechter niet behoeft te mo
tiveren, waarom zekere feiten vaststaan, in 
elk geval niet, wanneer, gelijk hier, niet 
blijkt, dat die feiten door de wederpartij op 
enigerlei wijze zijn bestred en. 

Midel II slaat terug op de r.o.v. 21 t /m 27 
van het bestreden arrest , welke betrekking 
hebben op de plaats van h et "Nieuwe Veer", 
meer bepaaldelijk op de vraag, of die plaati, 
is gelegen in lle t gebied van de h eerlijkheid 
Ridderkerk , en waarin h et Hof tot de slot
som komt, dat Groeninx niet geslaagd is in 
he t t egenover de desbetreffende ontkentenis 
van de Staat op hem rustende bewijs om
trent die plaats, dus niet er in geslaagd is 
om aan te tonen, dat h et Nieuwe Veer is 
gelegen in gebi'3J van de voormalige h eer
lijkheid Ridderkerk. 

'.rot goed beg-rip van deze overwegingen zij 
hier vermeld, Jat uit de overwegingen t e n 
aanzien van de feiten, welke volgens 's Hofs 
arrest daarin als uit h et vonnis de r R echt
bank o~ergenomen móet en worden be
schouwd, blijkt, dat Groeninx aan het slot 
van de inleidende dagvaarding en van de 
conclusie van eis bepaaldelijk heeft gest eld, 
dat de Staat dusdoende (d.i. door h et leggen 
en openstellen van de bedoelde brug) in
breuk maakt op h et veerrecht van eiser; 
dat eiser dientengevolge grote schade lijdt 
en zal lijden; da t immers h et zogenaamd 
Nieuwe Veer van Ridderk erk op Alblasser
dam, waarover tot nog toe een druk verkeer 
plaats h ad, is teruggebracht tot een veer, 
hoogstens nog gebruikt door plaatselijk ver
keer, zodat eiser de aanzienlijke inkomsten, 
die hij tot n og toe genoot uit dit veer gro
tendeels zal moeten missen ; dat gedaagde 
(de Staat) voor deze schade aansprak elijk 
is, doch niet bereid is deze schade in der 
minne te vergoeden, en mede op die gron
den heeft gevorderd, dat de Staat zoude 
worden veroordeeld om aan h em, eiser, te 
vergoeden a lle kosten, schaden en interes
sen, door h em g<"leden en nog t e Jijd en u it 
hoofde voorm eld, op t e m a k en bij staat en 
te vereffenen volgens de wet. 

De vordering van eiser was dus hierop 
gegrond, dat hij, als gerechtigde tot het 
veerrecht in het gebied van de voormalige 
heerlijkheid Ridderkerk , exploiteert het z.g. 
Nieuwe Veer e n door de openstelling van de 
brug in de exploitatie van dat veer schade 
lijdt, welker vergoeding hij' van de Staat 
vordert. Voor h et welslagen va n die eis 
moest derh a lve k omen vast t e staan, da t h et 
.,Nieuwe Veer" door eiser wordt geëxploi
teerd binnen het gebied van de voormalige 
heerlijkheid Rid<lerkerk, h et geen de Staa t 
betwistte op grond, dat de westelijke oev er 
van de Noord t.er afvaartplaats van dit veer 
niet tot h et territoir van die voormalige 
heerlijkheid behocrt. Het Hof h eeft op grond 
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van de -voormelde rechtsoverwegingen vast
gesteld, dat eiser e r niet in geslaagd is aan 
te tonen, dat dit wel het geval is. In cassatie 
staat dus vast, dat h et z.g. Nieuwe V€er op 
de westelijke oever van de Noord niet af
vaart van een plaats, die oudtijds deel uit
maakte van de heerlijkheid Ridderkerlc 

Voorzover het cassatieberoep op dit mid
del II berust, wordt het door de Staat niet
ontvankelijk geacht, omdat de tekst van 
het middel onverstaanbaar zoude zijn. Voor 
niet-ontvankelijltverklarin g bestaat echter, 
naar mijn mening, geen grond. De onduide
lijkheid van het middel meen ik hieraan t e 
moeten toeschrijven, da t de steller zich ver
moedelijk niet voldoende rekensc ha p h eeft 
gegeven van he t gewicht der bovenbedoelde 
vraag omtrent dë plaats van het N ieuwe 
Veer . in verband m et de strekking van 
eisers vordering, welke immers, a ls boven
gezegd, niet beoogde een algemene verkla
ring voor r echt, dat d e Staat door de brug, 
waar over geschil, inbreuk maakt op eisers 
veerrecht, doch bepaaldelijk verkla ring voor 
r echt, dat daardoor inbreuk werd gemaakt 
op het, op g rond van diens veerrecht door 
eiser geëxploiteerde, Nieuwe Veer, waartoe 
noodzakelijkerwijs moest komen vast te 
staan, dat dit veer was gelegen binnen het 
gebied van de h eerlijkheid, waaraan eiser, 
volgens zijn gestelde, het door hem beweer
de veerrecht onth;ende. Nu deze stelling be
treffende de p laats van het Nieuwe Veer 
volgens het bes t reden arrest tegenover de 
ontkentenis va n de Staat niet is bewezen, 
doet het m.L niet t er zake, dat aanleg en 
exploitatie van dit veer plaats had en heeft 
door Groeninx en de familie Rijkee of hun 
voorgangers gez,i.menlijk, noch dat tot het 
veer behoren ook de veerdam en de oprit
ten, doch is, naar het mij voorkomt, uitslui
t end van belang- d e vraag, of de w estelijke 
oever van de N oord, van waaruit Groeninx 
a ls gerechtigde tot h et veerrecht van de 
h eerlijkheid Ridderkerk veerrecht ter plaat
se beweert, ind0rdaad binnen het gebied 
dier voormalige h eerlijkheid is gelegen. 
Aangezien dit niet is komen vast te staan. 
is derhalve evenmin gebleken, dat eiser het 
overzetten ter plaatse uitoefende op g 1 ond 
van zijn beweerd veerrecht. Een veerrecht, 
als waarop Groeninx aanspraak maa lct, is 
immers niet ee n monopolie om over te varen 
op een bepaald riviervak, m aar een r echt 
om als monopolist de rivier t e gebruiken 
om vanaf een, tot een bepaalde heerlijkhPid 
behorende, rivieroever person en e n goede
ren over t e zetten naar de andere oever. Het 
Hof heeft dan ook t erecht onderzocht, of de 
westelijlèe oever van de Noord ter plaatse 
van het bedoelde veer tot de heerlijkheid 
Ridderkerk behoorde en , dit onbewezen 
achtende, de desbetreffende g rief van de 
Staat evenzeer ter echt gegrond bevonden, 
zodat a l h etgeen verder bij dit middel wordt 
aangevoerd m .i. als niet ter zake do·ende 
kan worden voorbijgegaan en h et middel, 
waarbij weliswaar de motiveringsartikeien 
worden aangehaald, doch waarin enige mo-
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tiveringsklacht niet is te vinden, zal moetP.n 
worden verworpen. 

Middel III bestrijdt de beslissing van het 
Hof, neergelegd in de r.o.v. '!i8 e.v., welke 
betrekking hebben op de plaats van de brug 
en meer bepaaldelijk op de vraag, of, gelet 
op die plaats, door de aanleg en de open
stelling van die brug inbreuk kan zijn ise
maakt op het veerrecht van eiser. De 
R echtbank nam aan, dat dit het geval was 
op grond, dat d•J brug een rechtstreekse 
verbinding heeft tot stand gebracht tussen 
het territoir van de heerlijkheid Ridderkerk 
en het gebied aan de overzijde van de Noord, 
omdat de brug, daaronder begrepen de op
rit, een aanvang neemt op het territoir van 
<lie heerlijkheid en vervolgens recht op de 
rivier afgaande daardoor een rechtstreekse 
verbinding tussen dit territoir en h et aan de 
overzijde van de rivier liggende gebied tot 
stand brengt. D e hiertegen gerichte grief 
van de Staat h eeft het Hof juist bevonden 
op grond van de in h et middel weergegeven 
r.o.v. 30 van het bestreden arrest. Op te 
merken valt, dat het middel uitsluitend be
zwaar maakt tegen de in deze rechtsoverwe
ging vervatte besli<'sing. Eiser legt zich der
halve in cassatie blijkbaar neer bij 's Hofs 
beslissing in de r.o.v. 31 t/m 35, waarin het 
Hof, in afwijking van de Rechtbank vas t 
stelt, dat Groeninx tegenover de betwisting 
van de Staat niet heeft aangetoond, dat het 
terrein, genaamd de Dommis, waarop de 
brug aan de Ridderkerkse (de westelijke) 
oever van de Nocrö. ligt, Ridderkerks gebied 
is en de brug dus mede in de heerlijkheid 
Ridderkerk ligt. 

Waar derhalve thans vaststaat, dat de 
brug niet ligt, immers als verbinding tussen 
de beide oevers der rivier haar aanvang 
niet neemt in h et gebied, waarover die voor
malige heerlijkheid zich uitstrekte, acht ik 
de aangevallen beslissing van het Hof juist 
en de in het middel vervatte gronden van 
bestrijding niet houdbaar. De grond sub 1 ° 
niet, omdat het door het Hof ingenomen 
standpunt, dat het veerrecht niet is een 
recht om, op welke wijze ook, van het ge
bied van de heerlijkheid vervoer te bewerk
stelligen naar <'Ie overzijde van de rivier, 
maar is een zakelijk recht op de rivier, het 
recht om een rivierpand te gebruik en om 
over te zetten, geheel aansluit bij de recht
spraak van Uw Raad, die in zijn reeds aan
gehaald arrest van 16 Februari 1940 No. 
1071 besliste, dat het recht-van veer op zich 
zelf slechts de bevoegdheid geeft om met 
uitsluiting van anderen door middel van 
vaartuigen personen en goederen van de 
ene zijde van het water naar de andere over 
te zetten, en in zijn arrest van 10 Februari 
1933, W . 12668, N. J. '33 bi. 1025, ook uit
drukkelijk sprak van "van de ene zijde van 
de r ivier naar dti andere over (te) brengen" 
en van "te water" overbrengen. Hoe het 
hiermede geheel overeenkomend standpunt 
van het Hof in strijd zoude kunnen zijn met 
artikel 7 der Verenwet, kan ik niet inzien . 
Blijkens zijn aangehaalde arresten is U w 
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Raad dan ook niet van die mening en te
recht, vermits art. 7 der Verenwet spreekt 
van "overzetten", een handeling, welke 
slechts over wa.ter, niet over land plaats 
vindt, en art. 8 der Verenwet, bepalende, dat 
het veerrecht niet kan worden afgescheiden 
van het water, waarop het betrekking heeft, 
die betekenis van "overzetten" in het vorige 
artikel alleszins schijnt te bevestigen. 

· De grond sub 2", waarop 's Hofs beslis
sing wordt bestreden, schijnt mij evenzeer 
ondeugdelijk, immers niet ter zalm dienen
de, omdat, wat daarvan overigens zij, h et 
onderwerpelijke veerrecht, zijnde het recht 
om vanuit een heerlijkheid over te zetten 
en daartoe van een rivier gebruik t e maken, 
uitsluitend is en blijft een monopolie voor 
het overzetten vanuit het gebied van die 
heerlijkheid, zodat wie begint met te varen 
vanuit een ander gebied of een brug open
stelt, beginnende in een ander gebied, met 
dat recht niet in botsing komt. 

De grond sub 3°, welke een op zich zelf 
juiste stelling beYat, lijkt mij evenmin ter 
zake dienende, nu niet vaststaat, dat de 
door de Staat aangebrachte en opengestelde 
brug haar aanvang neemt op gebied van de 
heerlijkheid Ridderkerk. R eeds hierdoor is 
het immers uitgesloten, dat de Staat door 
zijn bedoelde handelingen inbreuk zoude 
h ebben gemaakt op het aan eiser toeko
mend veerrecht. Voorzover eiser met dit 
onderdeel van het middel mocht willen be
togen, dat ook een brug, geheel buiten de 
rechtssfeer van het veerrecht gelegen, als 
een onrechtmatige daad zoude moeten wor
den beschouwd, acht ik dat betoog dan ook 
onjuist, omdat het monopolie van de ge
rechtigde tot een heerlijk veerrecht zich niet 
uitstrekt buiten het gebied der betreffende 
heerlijl{heid (v.g·. Holleman bi. 42) en geen 
feiten of omstandigheden zijn gesteld, laat 
staan gebleken, waaruit zoude kunnen wor
den afgeleid, dat hier uit anderen hoofde 
van enige onrechtmatige daad sprake zoude 
zijn. 

Aangezien derhalve de voorgedragen mid
delen naar mijn mening alle ongegrond zijn 
concludeer ik tot verwerping van h et beroep 
met veroordeling van eiser tot cassatie in de 
daarop gevallen kosten. 

(N. J.) 

15 Juni. ARREST van den Hogen Raad. 
(Eerste Uitv.besluit S.-G. Waterstaat, 
Verord.blad no. 1940/16, artt. 1, 5.) 

De woorden "daartoe strekkende 
vergunning" zijn in de t elastelegging 
k ennelijk gebezigd om uitdrukking te 
geven aan wat in het voorschrift van 
art. 1 van het Eerste Uitv.besluit Secr.
Gen. van Waterstaat (Vero rd.blad 
16/1940) met die woorden is bedoeld. 
Met die woorden wordt niet - gelijk 
de rechtbank aannam - aan de orde 
gesteld de vraag, of de verleende ver
gunning, indien een [daarbij ingev. 
art. 5 van dat Eerste Uitvoeringsbe
sluit] gest elde voorwaarde wordt over-
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treden, al dan niet een geldige blijft. 
Integendeel, de vergunning reikt niet 
verder dan haar omvang met inachtne
ming der voorwaarden toelaat. Vernie
tiging van het vrijsprekend vonnis en 
verwijzing naar Gerechtshof. 

Op het beroep van den 0. v . J. bij de-Arr.
Rechtbanl, te Groningen, requirant van cas
satie t egen een vonnis van genoemde r echt
bank van 18 D ctmber 1947 (N. J. 1948, no. 
352, Red.), waarbij in hoger beroep, Mr. N. 
J . P. te Groningen, advocaat en procureur, 
met vernietiging van een door den Kanton
rechter te Gronini;-en op 24 October 1947 ge
wezen vonnis (N. J. 1947, no. 604, Red.), van 
het h em telaste gelegde is vrijgesproken. 

De Hooge Raatl, enz. ; 
Gehoord het verslag van den Raadsheer 

van der Meulen; 
Gelet op de middelen van cassatie, door 

den requirant voorgesteld bij schriftuur en 
luidende : 

1. .,S. en v. t. van de artt. 351, 352, 423 
en 425 Sv., door het vonnis van den Kan
tonrechter, waarbiJ het telaste gelegde werd 
bewezen verklaard, doch het bewezen ver
klaarde werd verklaard niet te zijn een 
strafbaar feit en gerequireerde t e dier zake 
werd ontslagen van alle rechtsvervolging, 
te vernietigen ook voorzover het telaste ge
legde werd bewezen verklaard, en gerequi
reerde van h et tclaste gelegde vrij te spre
ken. in plaats van, met bevestiging van het 
vonnis van den Kantonrechter voorzover 
het telaste gelegde werd bewezen verklaard 
en v ernietiging van dat vonnis voor het 
overige, het telaste gelegde en bewezen ver
klaarde strafbaar t e verklaren en gerequi
reerde deswege te veroordelen;" 

2. .,S. en v. t. van art. 1 va n h et Eeriate 
Uitvoeringsbesluit van de Secr. -Gen. van 
het Departement van vVaterstaat ingevolge 
de Verordening no. 15/1940 van de Rijks
commissaris voor het bezette Nederlandse 
gebied betreffende h et vervoer van perso
nen en goederen (Verordeningenblad voor 
het bezette Nederlandse gebied no. 16 (1940), 
gehandhaafd bij lijst C bedoeld in art. 18 
van h et Besluit Bezettingsmaatregelen, door 
aan het woord "vergunning" een te ruime 
uitlegging te geven, immers door daaron
der ten onrechte ook te verstaan een onder 
een "niet nageleefd wordende" beperkende 
voorwaarde verleende en mitsdien ongeldige 
vergunning ;" 

3. ,,S. en v. t. van art. 1 van bovenver
meld Eerste Uitvoeringsbesluit door aan de 
woorden: ,,daartoe strekkende vergunning" 
een te r uime uitlegging te geven, immers 
door daaronder ten onrechte te verstaan 
een in het algemeen tot het gebruik van een 
motorrijtuig strekkende vergunning in 
plaats van een vergunning strekkende tot 
het gebruik van een motorrijtuig op plaats 
en tijd waarop van het motorrijtuig wordt 
gebruik gemaakt;" 

Gehoord den Adv.-Generaal Holsteijn, na-
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mens den Proc.-Generaal, in zijn conclusie, 
strekkende tot enz.; 

0. dat, nu het beroep zich tegen een vrij
spraak richt, allereerst moet worden onder
zocht of het beroep ontvankelijk is; 

0. dat aan gerequireerde bij inleidende 
dagvaarding is telaste gelegd, dat hij te 
Groningen, gemeente Groningen, op Zondag 
15 Juni 1947, omstreeks 12.40 uur, als be
stuurder van een vierwielig motorrijtuig, 
ingericht voor het vervoer van personen, 
geen a utobus zijnde in den zin van de Wet 
Autovervoer personen, dit heeft gebruikt, 
door daarmede ftls bestuurder te rijden over 
de openbare weg, het Gedempte Zuiderdiep, 
zulks terwijl aan h em, verdachte, a ls hou
der van dat voertuig geen daartoe strek
kende vergunning was verleend vanwege 
de Inspecteur-Generaal van het Verkeer, 
immers luidde punt 6 van de algemene voor
waarden verbonden aan de aan verdachte op 
12 Mei 1947 vanwege de Inspecteur-Gene
raa l van h et V1:rkeer, voor vorenbedoeld 
motorrijtuig verleende ve rgunning: ,,Het is 
verboden het motorrijwiel of motorrijtuig 
te gebruiken op Zondagen, tenzij schriftelijk 
ontheffing door of namens de Rijks(hoofd)
Inspecteur van het Verkeer is verleend", 
welke laatstbedoelde ontheffing alstoen aan 
verdachte niet was verleend; 

0. dat de rechtbank in haar vonnis heeft 
overwogen: 

"dat het onderzoek ter terechtzitting in 
hoger beroep niet heeft opgeleverd het wet
tig en overtuigend bewijs van hetgeen aan 
verdachte bij dagvaarding is ten laste ge
legd, zodat hij daarvan - met vernietiging 
van h et vonnis, ~vaarva n beroep - alsnog 
behoort t e worden vrijgesproken; 

dat de R echtban k immers bepaaldelijk en 
met n a me niet bewezen acht, dat aan ver
dachte als houder van het vierwielig motor
rijtuig geen daartoe strekkende vergunning 
was verleend vanwege den Inspecteur
Generaal van het Verkeer; 

dat de R echtbank na m elijk in tegenstel 
ling tot het betoog van den 0. v. J. , dat de 
,,vergunning" - nu aan verdachte, wie, 
zoals is komen vast te staan, terwijl hij met 
h et voertuig op Zondag reed, geen schrifte
lijke "ontheffing" door of namens den 
Rijks(hoofd)inspecteur van het Verkeer 
was verleend van h et, als a lgemene voor
waarde aan de vergunning verbonden. ver
bod het motorrijtuig op Zondagen t e ge
bruik en -, geen geldige zou zijn, van oor
deel is, dat de door eerstbedoelde autoriteit 
verleende vergunning op zich zelf volkomen 
geldig is zomede -- behoudens intrekking -
blijft en in h et a lgemeen tot h et gebruik van 
het motorrijtuig strekt; dat immers h et be
toog van den 0. v. J. ten onrechte de geldig
heid der vergunning zou doen wegvallen met 
en op den dag (of wellicht nog nader te be
pal en dagen), ten aanzien waarvan het ver
bod, om h et motcrrijtuig te gebruiken, zou 
bestaan en waarop zonder verleende onthef
fing daarmede was gereden; dat de R echt
bank ook de redenering, welke in het woord 
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,,vergunning" in de telastelegging "onthef
fing" zou willen lezen, te ver gaat, da.ar 
tussen die begrippen een duidelijk onder
scheid bestaat, hetwelk m ede uitkomt met 
betrekking tot de autoriteit, die tot het ver
lenen van een vergunning, onderscheiden
lijk ontheffing, bevoegd is"; 

0. dat de bestreden uitspraak derhalve 
steunt op een bepaalde opvatting nopens le 
in de telastelegging voorlrnmende woorden 
"daartoe strekkende vergunning", welke 
woorden evenzeer zijn te lezen in art. 1 van 
het Eerste Uitvoeringsbesluit van den Secr. 
Generaal van het Dep. van Waterstaat van 
18 Juni 1940 betreffende het vervoer van 
personen en goederen (Verordeningenblad 
1940, no. 16); 

dat deze woorden in de telastelegging 
kennelijk zijn ge:bezigd om uitdrukking t e 
geven aan wat in voormeld wettelijk voor
schrift met hen is bedoeld; 

0. dat art. 5 van het voormeld besluit be
paalt, dat aan de vergunning voorwaarden 
kunnen worden verbonden; 

dat wanneer de vergunning niet algemeen 
is verleend, maar aan haar voorwaarden 
zijn verbonden, de vergunning beperkt is en 
een gebruik in strijd met de gestelde voor
waarden door haar niet wordt gedekt; 

dat met de vom·melde woorden, in art. 1 
voorkomènde, niet - gelijk de rechtbank 
aannam - aan de orde wordt gesteld de 
vraag of de verleende vergunning, indien 
een gestelde voorwaarde wordt overtreden, 
al dan niet een geldige blijft; dat integen 
deel de vergunning niet verder reikt d&.n 
haar omvang met inachtneming der voor
waarden toelaat; 

0. dat uit het hoger overwogene volgt dat 
de rechtbank van een ander feit heeft vrij
gesproken dan was telaste gelegd; dat ue 
gegeven vrijspraak mitsdien niet is een vrij
spraak in den zin van art. 430 Sv., zodat re
quirant ontvankelijk is in zijn beroep; 

0. ten aanzien van de middelen, en ambts 
halve, 

dat uit hetgeen als voormeld is overwogen 
blijkt dat de rechtbank niet op den grond 
slag der telasteleg·ging heeft beraadslaagd 
en beslist, hetgeen ingevolge de artt. 350, 
358, 359 in verband met de artt. 425 en 415 
Sv. nietigheid teu gevolge heeft; 

Vernietigt het bestreden vonnis. 
Verwijst de zaak naar het Gerechtshof te 

Leeuwarden om haar op het bestaande ho
ger beroep te berechten en af te doen. 

Gewezen overeenkomstig de conclusie van 
den Adv. -Generaal Holsteijn, die nog op
merkte: 

T en aanzien van § 1 van bedoeld Eerste 
Uitvoeringsbesluit moge ik wijzen op Uw 
arrest van 13 Decf'mber 1943, N . J. 1944 no. 
262. Voorzover nodig merk il< nog op, dat 
een nieuwe regeling is vastgesteld bij rte 
Wet van 11 December 1947 S. no. H 419 (tij
delijke regeling personenvervoer met mo
torrijtuigen) met Beschikking van de Mi
nister van Verkeer en Waterstaat van 23 
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Januari 1948 (bHreffende het verlenen van 
de vergunning voor het gebruik van mo
torrijtuigen) Ned. Stct. 27 Januari 1948 no. 
18. 

(N. J .) 

25 Juni. ARREST van den Hogen Raad. 
(Besluit bezettingsmaatregelen, E 93, 
art. 6; Oorlogs- en na-oorlogse Loterij
wetgeving K. B. 1945 F 103 art. 1). 

Art. 1, lid 2, van het besluit van de 
Secretarissen-Generaal van Financiën 
en van Justitie van 15 Oct. 1943 betref~ 
fende het loterijbedrijf, den Secr.-Gen. 
v. Financiën opdragend de uitvaardi
ging van de voorschriften ter uitvoe
ring van lid 1 (luidende: ,,Er is een 
Staatsloterij"), maakte gebruik van de 
mogelijkheid, door § 3, lid 2, 2e zin van 
V erordening 3/1940 geopend. De op
dracht aan den Secr.-Gen. v. Financiën 
alleen was met laatstgenoemde bepa
ling in overeenstemming. 

Art. 1, lid 1, 'van het besluit van 15 
Oct. 1943 bevatte voldoende begrenzing 
voor die opdracht. Op het 2e lid van 
deze bepaling steunde het besluit van 
den Secr. -Gen. v . Financiën van 8 Jan. 
1944. waarbij algemeen bindende regels 
betreffende het loterijbedrijf zijn gege• 
ven. 

Genoemd besluit van 1943, bij wets
besluit van 12 Juli 1945 F 103 voor
lopig gehandhaafd, met dien verstande 
dat ingevolge art. 6 Besluit bezett ings
maatregelen (E 93) de aan den Secr.
Gen. v. Financiën gegeven opdracht tot 
het uitvaardigen van uitvoeringsvoor
schriften overging op den Minister v . 
Financiën, heeft ook na het herstel van 
de samenwerl<ing tussen Kroon en Sta
ten-Generaal voorlopig zijn rechts
kracht behouden. 

De bepalingen van het besluit van 
8 Jan. 1944 van den Secr.-Gen. v. Fi
nanciën konden tijdens de bezettin g 
door dien Secr.-Gen. worden gewijzigd 
en deze bevoegdheid is ingevolge F 103 
j 0

• E 93 overgegaan op den Minister 
van Financiën, die in zijn besluit van 
l!4 Nov. 1945 van deze bevoegdheid ge
bruil< heeft gemaakt. 

1. De handelsvennootschap onder de firma 
,,Verkoopkantoor van Nederlandse Staats
loten", te 's-Gravenhage, 2-7 enz., eiseres
sen tot cassatie van een arrest, door h et 
Gerechtshof te 's-Gravenhage op 28 Januari 
1948 (N. J. 1948 No. 388, Red.) tussen par
tijen gewezen, adv. Mr D. J. Veeg·ens, 

tegen: 
den Staat der Nederlanden, verweerder in 
cassatie, adv. Mr J. J . R. Hoogeweegen. 

De Hoge Raad, enz.; 
0. dat uit het bestreden vonnis blijkt : 
dat eiseressen in cassatie a ls eiseressen 

in eersten aanleg den Staat in kort geding 
h ebben gedagvaard voor den President der 
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Arr.-Rechtbank te 's-Gravenhage, daarbij 
onder meer stellende: 

.,dat de eiseressen sub 2-7 voor den oor
log het particuliere loterijbedrijf hebben uit
geoefend; 

dat hieraan een einde is gekomen door 
het besluit van de Secretarissen-Generaal 
van de Departementen van Financiën en 
Justitie betreffende het loterijbedrijf van 15 
October 1943 no. 218 (gepubliceerd in de 
Ned. Staatscourant van 9 November 1943 
no. 218) en het besluit van de Secretaris
Generaal van het Departement van Finan
c iën van 8 Januari 1944 (opgenomen m de 
Staatscourant van 7 F ebruari 1944 no. 26), 
waarbij is bepaald dat eerstg·enoemd besluit 
in w erking treeut met ingang van 1 Maart 
1944; 

dat de eiseressen sub 2-7 daar zij aldus 
hun commerciële organisatie waardeloos en 
hun talrijk personeel w erkeloos zagen wor
den, gedwongen werden mede te werken aan 
de uitvoering van een tweede besluit van de 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën van 8 Januari 1944, eveneens 
opgenomen in de Ned. Staatscourant van 7 
Februari 1944 no. 26 en strekkende ter uit
voering van het bovenbedoeld besluit van 
15 October 1943; 

dat de eiseressen sub 2-7 daarom ter 
uitvoering van h et bepaalde bij art. 13 van 
het tweede besluit van 8 Januari 1944 - bij 
welk artikel, voor zolang een naamloze 
vennootschap tot verkoop van Staatsloten 
niet zou zijn opgericht - de verkoop van 
minstens 4000 loten per Staatsloterij onder 
bepaalde voorwaarden wordt opgedragen 
aan een Vennootschap onder de firma "Ver
kooplrnntoor voor Nederlandse Staatsloten" 
op 12 Februari 1944 de Vennootschap heb
ben opgericht, die thans als eiseres onder 1 
optreedt; 

dat, door aan de uitvoering van het be
sluit mede te werken, bij hen de gerecht
vaardigde verwachting werd gewekt, dat 
hun een, zij het sterk verminderd, bestaan 
voor henzelve en hun personeel w erd ge
waarborgd; 

dat, nadat oij Kon. Besluit van 12 Juli 
1945 Stbl. no. F 103 was bepaald, dat de 
door of vanwege den vijand op het gebied 
van het loterijbedrijf uitgevaardigde bezet
tingsregelingen in den zin van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen voorlopig worden 
gehandhaafd, de Minister van Financiën bij 
art. 13 van zijn besluit van 24 November 
1945, afdeling Indirekte Belastingen No. 16, 
gepubliceerd in de Staatscourant van 29 
November 1945 no. 122 en in werking getre
den op de dag zijner afkondiging, heeft be
paald, dat voormeld tweede besluit van den 
Secretaris-Generaal van het Departement 
van Financiën van 8 Januari 1944 is verval
len en dat de in art. 13 van dat besluit he 
doèlde Vennootschap onder de firma "Ver
koopkantoor van N ederlandse Staatsloten" 
is g eëindigd, behalve wat de reeds bestaan
de rechten en verplichtingen betreft, en dat 
zij wordt geliquideerd volgens door den Mi
nister te geven aanwijzingen; 
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dat uit dit verloop van zaken volgt, dat 
de Staat met terzijdestelling van verkregen 
rechten, het Verkoopkantoor heeft ontno
men, de daaraan bij h et tweede besluit van 
8 Januari 1944 uitdrukkelijk toegekende 
rechten; 

dat deze gedragingen van den Staat con
tractbreuk en/of onrechtmatige daad en/of 
misbruik van rEcht opleveren; 

dat immers, toen de bij art. 13, lid 1 van 
het tweede besluit van 8 Januari 1944 voor
gesch reven goedkeuring van den Secretaris 
Generaal van het Departement van Finan
ciën op de akte van oprichting was verkre
gen, het verkoopkantoor met den Staat een 
convenant heeft geslot.en, waarna de Staat 
de in bedoeld besluit voorziene verplichtin
gen jegens het Verkoopkantoor kreeg en 
tussen partijen verbintenissen ontstonden; 

dat de Staat zich niet, zoals hij heeft ge
daan, eenzijdig abrupt en zonder enige mo
tivering van die verbintenissen kon ont
doen; 
dat voorts, waar de, bezettingsregeling, ver

vat in het tweede besluit van den Secreta
ris-Generaal van h et Departement van Fi
nanciën van 8 Januari 1944 bij het Wetsbe
sluit van 12 Juli 1945 Staatsblad F no. 103 is 
gesanctionneerd en gehandhaafd, de Mi
nister van Financiën a ls lager orgaan de 
bevoegdheid mi&t,, deze regeling vervnllen 
te verklaren en het besluit van de Minister 
van 24 November 1945 dan ook verbindende 
kracht mist; 

dat de Ministel· van Financiën wijders in 
elk geval niet bevoegd was een Vennoot
schap onder firmn. .,h et Verkoopkantoor" -
te doen eindig.m, nu noch de wet, noch de 
akte van oprichtmg deze wijze van beëindi
gen der Vennootschap heeft voorzien; 

dat de Minister zich aldus door machts 
aanmatiging aan onrechtmatig doen en/of 
nalaten jegens appellanten heeft schuldig 
gemaal<t; 

dat zij, appellanten, bij een voorziening bij 
voorraad, waarbij voorlopig wordt vastge
steld, wat tussen partijen als recht zal ·gel
den, dringend belang hebben, omdat zij on
der andere moeten weten, of zij hun com
merciële orga nisatie moeten in stand hou
den dan wel liqui deren; 

dat eiseressen op deze en andere, thans 
niet van belang zijnde gronden van den Pre
s ident enige v.oorzieningen hebben gevraagd 
teneinde t e verzekeren dat, zolang niet door 
den gewonen rechter bij in kracht van ge
wijsde gegaan vonnis of arrest zal zijn be
slist, aan het besluit van den Minister van 
Financiën van 24 November 1945 geen uit
voering wordt gegeven, dat inmiddels worde 
uitgevoerd h et tweede besluit van den Se
cretaris-Generaal van h et Departement van 
Financiën van 8 Januari 1944 betreffende 
het loterijbedrijf en dat de Staat niet anders 
dan door middel van het Verkoopkantoor 
van diens commerciële organisatie gebruik 
maakt of doet maken; 

dat de President bij vonnis ;van 17 April 
1947 deze vorderingen heeft afgewezen; 

dat op het door eiseressen ingesteld hoger 
31 
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beroep het Hof bij het bestreden arrest h et 
vonnis van den President heeft bekrachtigd, 
na, voor zover in cassatie van belang is, te 
hebben overwogen: 

.,dat appellant,m bij hun tweede grief aan
voeren, dat de President ten onrechte de 
Minister van Fina nciën bevoegd heeft ge
acht tot uitvaardiging van zijn bovenbedoeld 
besluit van 24 November 1945; 

.,dat ook deze grief niet opgaat; 
"dat toch in art. 1 van het besluit van de 

Secretarissen-Generaal van de Departe
menten van Financiën en Justitie van 15 
October 1943 betreffende het Joterijbeurijf 
op de bepaling van h et eerste lid : .,Er is een 
Staats-loterij", in het tweede lid aan stonds 
volgt, dat de Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën de voorschrif
ten ter uitvoering van deze bepaling uit
vaardigt; 

.,dat dit besluit van 15 October 1943 voor
lopig is gehandhaafd bij het Wetsbesluit 
van 12 Juli 1945 Staatsblad F no. 103, ter
wijl ingevolge art. 6 van h et Besluit Bezet
tingsmaatregelen de bevoegdheid, welke bij 
het Besluit van 13 October 1943 aan de Se
cretaris-Generaal van het Departement van 
Financiën is toegekend wordt uitgeoefend 
door de Minister van Financiën; 

"dat de Ministar van Financiën alzo sedert 
12 Juli 1945, de dag van inwerkingtreding 
van voormeld Wetsbesluit, bevoegd was de 
voorschriften uit te vaardigen t er uitvoe
ring van het voorschrift: .,Er is een Staats
loterij"; 

.,dat appellanten zulks ook niet ontken
nen, doch h ebben betoogd, dat de Minister 
zijn bevoegdheid heeft overschreden door 
in zijn besluit van 24 November 1945 niet 
slechts uitvoeringsvoorschriften, doch ook 
naar buiten werkende algemene rechtsrege
len op te nemen ; 

"dat dit betoog echter faalt; dat toch het 
l e lid van art. 1 van het besluit van 15 Oc 
tober 1943 slechts het beginsel stelt, dat er 
is een Staatsloterij, en het tweede lid de uit
werking van dit beginsel geheel overlaat 
aan de Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën ; 

"dat daarom ook in dit tweede lid niet 
slechts een opdracht tot uitvoering, maar 
ook een delegatie van wetgevende bevoegd
heid moet worden gezien; 

.,dat zodanige delegatie door twee Secre
tarissen-Generaal met in het algemeen ge
lijke bevoegdheid aan een hunner ook geen 
bevreemding wEkt, wanneer in het oog 
wordt gehouden, dat de Secretarissen-Gene
raal tijdens de bezetting zowel met wetge
vende als met uitvoerende macht waren be
kleed; 

"dat derhalve voor de hand ligt en ook 
geoorloofd was, dat de twee Secretarissen
Generaal in hun hoedanigheid van wetg·ever 
het geven van nadere alge mene voorschrif
ten op het gebied der Staatsloterij heblJen 
gedelegeerd aan een hunner in zijn qualiteit 
van uitvoerend orgaan; 

.,dat hieruit volgt, dat de wetgevende be
voegdheid, welke de Secretaris-Generaal 
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van het Departement van Financiën aan 
het besluit van 15 October 1943 ontleende, 
ingevolge art. 6 van het Besluit Bezettings
maatregelen aan de Minister van Financiën 
is overgegaan; 

.,dat immers de door appellanten verde
digde opvatting, dat laatstbedoelde bepaling 
slechts zou gelden voor naar haar aard uit
voerende bevoeg·öheden, noch in de woorden 
noch in de strekking van deze bepaling 
steun vindt; 

.,dat appellanten nog hebben aangevoerd, 
dat behalve meergenoemd besluit van 15 
October 1943 ook het tweede besluit van de 
Secretaris-Generaal van h et Departement 
van Financiën van 8 Januari 1944 bij het 
W etsbesluit van 12 Juli 1945 voorlopig is 
gehandhaafd en daardoor wetsmaterie is, 
zodat de Minister ook hierom niet bevoegd 
was dit tweede besluit van 8 Januari 1944 
vervallen te verklaren, zoals hij bij art. 13 
van zijn besluit van 24 November 1945 h eeft 
gedaan; 

.,dat evenwel ook dit betoog nie t opgaat; 
"dat toch de handhaving bij wetsbealuit 

van een Bezettingsregeling geenszins be
duidt, dat zulk een gehandhaafde regeling 
voortaan alleen bij Wetsbesluit of wet zou 
mogen worden veranderd, doch integendeel 
moet worden aangenomen, dat de handha
ving van een bezettingsregeling als het be
sluit van 15 October 1943 ook de handhaving 
van een daarin vervatte delegatie van wet
gevende bevoegdheid insluit; 

"dat mitsdien ook uit deze hoofde aan de 
Minister de bevoegdheid tot uitvaardiging 
van zijn besluit van 24 November 1945 niet 
kan worden ontzegd; 

"dat aan de bevoegdheid van de Minister 
ook niet afdoet, dat de materie, welke bij 
zijn besluit is geregeld, vroeger voor een 
belangrijk deel in wetsvoorschriften was 
vervat; 

"dat het Hof voorts het 2e Jid van art. 13 
van het ministeriële besluit, waarbij is be
paald, dat, behalve wat de reeds bestaande 
rechten en verplichtingen betreft, de Ven
nootschap onder de firma "Verkoopkantoor 
voor N ederlandse Staatsloten" is geëindigd 
en wordt geliquideerd volgens door de Mi
nister te geven aanwijzingen, a ldus verstaat, 
dat tussen de Staat en het Verkoopkantoor 
geen nieuwe rechten en verplichtingen meer 
zullen ontstaan, als voorzien bij het verval
len verklaarde besluit van de Secretaris
Generaal van Financiën van 8 Januari 1944, 
en dat de ingeYolge dit besluit reeds be
staande verbintenissen zullen worden afge
wikkeld; 

.,dat, aldus verstaan, het ministeriële be
sluit ook in dit opzicht nie ts bepaalt dat h et 
niet mocht bepalen; 

"dat de derde grief van appellanten hierop 
neerkomt, dat de President ten onrechte 
heeft aangenomen, dat tussen de Staat en 
het Verkoopkantoor geen overeenkomst is 
tot stand gekomen; 

"dat het Hof de al of niet juistheid van 
deze grief in het midden kan laten; 

"dat immers, ook al ware tussen de Staat 
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en het Verkoopkantoor de civielrechtelijke 
overeenkomst gesloten, welke appellanten 
stellen, dit niet zou afdoen aan het recht 
van de Minister om van de h em bij a rt. 1, 
2de lid, van het besluit van 15 October 1943 
verleende publiekrechterlijke bevoegdheid 
het gebruik te maken, dat hij bij zijn besluit 
van 24 November 1945 daarvan h eeft ge
maakt, zelfs dan niet wanneer die overeen
komst de strekking mocht h ebben gehad 
om het betrokken Overheidsorgaan in het 
gebruik van die bevoegdheid te beperken, 
daargelaten of Je Staat ten deze tot schade
vergoeding gehouden is, welke vraag in dit 
kort geding niet aan de orde is ; " 

0 . dat eiseressen dit arrest bestrijden met 
h et volgende middel van cassatie : 

S. of v. t . van de artt. 56, 57, 79, 112, 124 en 
157 van de Grondwet, 42 en 43 van het Land
oorlogreglement en 5 der Wet Alg. Bep., van 
het Deer et van het Staatshoofd van het 
Duitse Rijk van '!.S Mei 1940, Verordeningen
blad No. 1/1940 (par. 1, 4 en 5), van de Ver
ordeningen van den Rijkscommissaris voor 
het bezette Nederlandse gebied van 29 Mei 
en 21 Juni 1940, nos. 3/1940 (par. 1, 2 en 3) en 
23/1940 (par. 1 en 2), van de artt. 1, 3, 13, 21, 
22 en 25 van de gewijzigde wet van 23 Juli 
1885, Stbl. No. 142, tot regeling der Staats
loterijen, 1, 3, 4, 10, 12 en 13 van het Besluit 
van de Secretarissen-Generaal van de De
partementen van Financiën en van Justitie 
betreffende h et loterijbedrijf van 15 October 
1943, Ned. Stct. van 9 November 1943 no. 
218, van het enige artilcel van het Besluit 
van den Secretaris-Generaal van het Depar
tement van Financiën van 8 J a nuari 1344 
tot inwerkingtreding - en van de artt. 2, 3, 
5, 6, 12, 13, 14 en 15 van h et Besluit van die 
Secretaris-Generaal van denzelfden datum 
ter uitvoering - van eerstgemeld Besluit, 
beide in Ned. Stct. van 7 Februari 1944, no. 
26, van de artt. 1, 2 en 3 van h et Kon. Be
sluit van 12 Juli 1945, Stbl. no. F 103, 13 en 
14 van het Besluit van den Minister van 
Financiën van 2-1 November 1945, ter uit
voering van meergenoemd Besluit van 15 
October 1943, Ned. Stct. van 29 November 
1945 no. 122, 1, 3, 6, 10, 15, 17 (in verband 
met lijst B), 18, 21, 28 en 33 van het Besluit 
Bezettingsmaatregelen, Stbl. E 93, 1, 23, 24, 
25, 26, 94 t/m 109 en 166 van het Besluit ~r
stel R echtsverkeer, Stbl. E 100, 1269, 1303, 
1349, 1355, 135~ 1371, 137~ 137~ 1375, 141~ 
1429, 1493, 1510, 1511, 1683 t/m 1687 en 1825 
B. W., 1, 15, 16, 31 en 32 K. en 48 Rv., 

doordat h et Hof de tweede grief, door 
eisers als appellanten tegen het in deze zaak 
door den President van de Arr.-Rechtbank 
te 's-Gravenhage op 17 April 1947 gewezen 
vonnis aangevoerd - inhoudende, dat de 
President t en onrechte den Minister van Fi
nanciën bevoegrl heeft geacht tot uitvaar
diging van zijn bovenbedoeld Besluit van 24 
November 1945 - op de in het bestreden ar
rest vermelde gronden onjuist heeft geoor
deeld, de juistheid van de derde grief -
hierop neerkomende, dat de President ten 
onrechte h eeft aangenomen, dat tussen den 
Staat en het Verkoopkantoor geen overeen-
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komst is tot stanu gekomen - in het midden 
heeft gelaten en, na ongegrondbevinding 
ook va n de andere grieven, het vonnis waar
van beroep heeft bekrachtigd; 

ten onrechte, 
a. omdat het tweede lid van art . 1 van 

het Besluit van lG October 1943 niet omvat 
een delegatie van wetgevende qiacht en deze 
naar de toen geldende regelen ooi, niet 
rechtsgeldig kon omvatten, daar de twee 
Secretarissen-Generaal, die het Besluit heb
ben genomen, de bevoegdheid misten aan 
een hunner (den Secr.-Generaal van Fi
nanciën) wetgevende macht t e verlenen en 
in dat tweede lid ten hoogs te zou kunnen 
worden gezien een (overbodige) verklaring 
omtrent de bevoegdheid van laatstgenoem
den Secretaris-Generaal, waarbij nog de 
aandacht verdient, dat de uitvaardiging van 
het eerste lid van art. 1 van h et Besluit van 
15 October 1943, instellende een Staatslote
rij, niet is een (rechtsgeldige) daad van wet
geving, immers niet bevat een tot een ieder 
gerichten algemenen regel, a lthans niet s t elt 
enig voorschrift, binnen welke grenzen de 
uitvoerende a utoriteit zich zal hebben te be
wegen, en mitsdien het tweede lid, voor
schrijvende uitvoering van het eerste, geen 
(rechtsgeldige) delegatie van wetgevende 
macht kan inhouden - en het tweede Be
sluit van den Secretaris-Generaal van Fi
nanciën van 8 Januari 1944 in wezen dan 
ook niet berust op zodanige delegatie, noch 
op Verordening No. 3/1940, maar recht
streeks op Verordening No. 23/1940 en in elk 
geval thans zijn rechtskracht ontleent aan 
het K. B . F 103 in verband met het K. B. 
E 93; 

b. omdat de in 's Hofs constructie door 
de twee Secretarissen-Generaal in hun hcc 
danigheid van wetgevers krachtens Veror
dening No. 23/1040 bij het Besluit van 15 
Oct. 1943 aan een hunner in zijn kwailteit 
van uitvoerend orgaan gegeven aan geen 
enkele g1'ens gebonden bevoegdh eid tot het 
stellen van algemeen bindende regelen om
trent de N ederlandse Staatsloterij - welke 
ook haar gevolgen gedurende de bezetting 
mogen zijn geweest - in ieder geval voor 
het vervolg was t e beschouwen als een vl-r
boden delegatie van wetgevende macht (ze
ker voor zover die delegatie mede zou om
vatten de bevoegdh eid bestaande wettelijke 
regelingen -· in het bijzonder privaat
rechtelijke - op zijde te zetten) toen de 
Nederlandse wetgeving, waarvan de schei
ding van wetgevende en uitvoerende macht 
een wezenlijk bestanddeel uitmaakt, weder
om t en volle verbindend werd; 

c. omdat de door den oorlog inge treden 
verhindering van de gezamenlijke uitoefe
ning van de wetgevende macht door de 
Kroon en de Su..ten-Generaal wel ten ge
volge h eeft gehad, dat de- Kroon bevoegd is 
gewees t tot het uitvaardigen van maatrege
len van wetgeving. voor zover zul,lrn, zonder 
dat het herstel van de samenwerking tussen 
de Kroon en de Staten-Generaal kon worden 
afgewacht, door de omstandigheden geboden 
was, doch deze bevoegdheid van de Kroon 
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een einde heeft genomen op den dag, waarop 
de zitting van de voorlopige Staten-Gene
raal is geopend (20 ovember 1945), zodat 
de Kroon evenmin bevoegd was aan andere 
organen wetgevende macht toe te kennen, 
die nog na dat tijdstip zou kunnen worden 
uitgeoefend, ook niet bij wege van voor
lopige handhaving van bezettingsreg·elin
gen, zodat een uit de omstandigheden voort
vloeiende gebodenheid tot het treffen van 
een wetgevenden maatregel van zó verre 
strekking als het Hof heeft aangenomen ten 
deze niet aanwezig kan zijn geweest; 

d. omdat de na de bevrijding aan den 
Minister van Financiën door het K" B. F 
103 in verband met het K. B. E 93 opgeko
men bevoegdheid, voorschriften te geven ter 
uitvoering van het voorlopig gehandhaafde 
Besluit van 15 October 1943, zich niet uit
strekt tot het wijzigen van de voor dit ge" 
ding van belang zijnde bepalingen van het 
tweede B sluit van 8 Januari 1944, waartoe 
slechts bevoegd waren die organen, aan 
welke na de bevrijding wetgevende macht 
toekwam; 

e. omdat een bE:voegdheid van den Secre
taris-Generaal - na de bevrijding van den 
Minister - van Financiën als uitvoerend 
orgaan, als door het Hof aangenomen, om 
door wijziging of intrekking van de artt. 3 
en 13 van het tweede Besluit van dien Se
cretaris -Generaal van 8 Januari 1944 de 
rechten, welke eisers aan die bepalingen 
konden ontlenen, te wijzigen of te nie t doen 
e n zelfs het Verkoopkantoor t e beëindigen 
en in liquidatie t e doen treden: 

1 °. niet te rijmen valt met den aard van 
de rechtspositie, in het aangehaalde tweede 
Besluit aan het Verkoopkantoor toegekend, 
onder meer omdat niet aannemelijk is, dat 
het Besluit, indien h et eenzijdige herroeping 
door den Secretaris-Generaal als uitvoer end 
orgaan had gewild, zou hebben nagelaten de 
gevolgen daarvan t e regelen; 

2°. indruist tegen wettelijke voorschrif
ten van hogere orde dan een Ministerieel 
Besluit, namelijk het Burgerlijk Wetboek, 
het Wetboek van Koophandel en het Besluit 
Herstel R echtsverkeer; 

0. omtrent de onderdelen a, b, c en d van 
het middel: 

dat art. 1, lid 2, van het Besluit van de 
Secretarissen-Generaal van de Departemen
ten van Financiën en van Justitie van 15 
October 1943 betreffende het loterijbedrijf -
verder te noemen h et basisbesluit - den 
Secretaris-Generaal van Financiën opdra
gend de uitvaardig ing van de voorschriften 
ter uitvoering van het in het eerste lid be
paalde, daarbij gebruik ma.akte van de mo
gelijkheid, welke door § 3, tweede lid, twee
den zin, van de Verordening No. 3/1940 was 
geopend; 

dat met laatstbedoelde bepaling in over
eenstemming was de opdracht aa.n den Se
cretaris-Generaal van Financiën alleen, nu 
immers de aangelegenheid van de Staats
loterij tot de bemoeiingen van diens Depar
tement behoorde; 

dat wel in ond<;'rdeel a van het middel nog 
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wordt aangevoerd, dat art. 1, lid 1, van het 
basisbesluit geen voorschrift stelt, binnen 
welks grenzen de uitvoerende Secretaris
Generaal zich zal hebben te bewegen, doch 
deze tegenwerping niet opgaat, omdat, nu 
de door den Secretaris-Generaal uit te vaar
digen voorschriften op een bepaald aange
wezen gebied als de organisatie en regeling 
van het bedrijf der Staatsloterij betrekking 
zouden h ebben, daarin een voldoende be
grenzing was gegeven; 

dat dan ook het in het middel vermelde 
Besluit van den Secretaris-Generaal van het 
Departement van Financiën van 8 J anuari 
1944, waarin algemeen bindende regels be
treffende het loterijbedrijf zijn gegeven, niet 
rechtstreeks steunde op de Verordening No. 
23/1940, maar op art. 1, lid 2, van het basis
besluit in verbaud met § 3 der Verordening 
No. 3/1940; 

dat bij het Besluit van 12 Juli 1945, F . 103, 
het basisbesluit, e n dus ook art. 1, lid 2, 
daarvan, door de Kroon voorlopig is ge
handhaafd, met dien verstande dat de daar
bij aan den Secretaris-Generaal gegeven op
dracht tot het uitvaardigen van uitvoerings
voorschriften ingevolge art. 6 van het Be 
sluit -E 93 voor het vervolg overging op den 
Minister van Financiën; 

dat hierdoor niet, zoals het middel stelt, 
met de beginselen van de Nederlandse wet
geving in strijd werd gehandeld, daar in die 
wetgeving de figuur van een zodanige op
dracht van de wetgevende aan de uitvoe
rende macht niet onbekend is; 

dat het basisbesluit, aangezien het door 
het Besluit F 103 voorlopig is gehandhaafd 
en het niet bij een latere wet is ingetrokken, 
ook na h et hen· tel van de samenwerking 
tussen Kroon en Staten-Generaal voorlopig 
zijn rechtskracht heeft behouden; 

dat dus het middel in zijn tot dusver be
sproken onderdelen ongegrond is; 

0. dat ook onderdeel e niet kan slagen, 
omdat de bepalingen van het Besluit van 
den Secretaris-Generaal van het Departe
ment van Financiën van 8 Januari 1944, 
waaronder ook art. 13, inhoudende dat, tot
dat de in art. 3 bedoelde naamloze vennoot
schap is opgericht en haar werkzaamheden 
heeft aangevangen, de verkoop van tenmin
stEf4000 loten wordt opgedragen aan eiseres 
onder 1 en dat deze daarvoor niet meer dan 
f 66 per lot behoeft te betalen, tijdens de be
zetting ingevolge art. l , lid 2, van het basis
besluit door dien Secretaris-Generaal kon
den worden gewijzigd en de bevoegdheid 
daartoe ingevolge het Besluit F 103 in ver
band met art. 6 van het Besluit E 93 is over
gegaan op den Minister van Financiën, die 
in zijn in het middel vermelde Besluit van 
24 November 1945 van deze bevoegdhE:id 
heeft gebruik gell'aakt; 

dat de onder 2 tot 7 genoemde eiseressen, 
indien zij van mening zijn in verband hier
mede a lsnog naar billijkheid op een vergoe
ding van Staatswege voor het tenietgaan 
van het door hen vóór de inwerkingtreding 
van het basisbesluit gedreven particuliere 
loterijbedrijf aanspraak te kunnen maken, 
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den daartoe in art. 10 van het basisbesluit 
aangewezen weg zullen kunnen volgen; 

0. dat in de onderdelen b en c van het mid
del er sprake van is, dat h et aangevallen 
besluit zich ook op h et gebied van het bur
gerlijk recht zou bewegen, doch deze bij 
pleidooi niet nader aangedrongen bewering, 
gelijk ook door hd Hof is beslist, feitelijlrnn 
grondslag mist; 

Verwerpt het beroep. 
Veroordeelt eiseressen in de op het ged ing 

in cassatie gevallen kosten. (Salaris f 450). 

Conclusie Proc.-Gen. Mr. Ber ger: 

Post alia: 
Dat de Secr e tarissen-Generaal van de De

parte m enten van Financiën en Justitie, die 
het Besluit betreffende het Loterijbedrijf 
van 15 October 1943 No. 218 in zijn art. 1, 
luidende : 1. Er is een Staatsloterij, 2. De 
Secr etaris-Generaal van het Departement 
van Financiën vaardigt de voorschriften uit 
ter uitvoering van het in h et eerste lid be
paalde, hebben uitgevaardigd, de bevoegd
h eid misten om aan een hunner, de Secre
taris-Generaal van Financiën, wetgevende 
macht te verlenen, kan ik niet toegeven. 
D elegatie door twee Secretarissen-Generaal 
van wetgevende bevoegdheid aan één hun
n er vindt m en in verschillende verordenin
gen uit de bezettingstijd. 

In het Besluit van de Secretarissen
Generaal van de Departementen van Bin
nenlandse Zaken en van Financiën betref
fende het heffen van een ondernemings
belasting ten behoeve van de gemeenten 
(Besluit op de Ondernemingsbelasting 
1942) ,wordt in de artik elen 7, lid 2, 26, lid 2 
en 29 aan de Secretarissen-Generaal van 
het Depart em ent van Financiën, bevoegd
heid verleend om aanvullende voorschriften 
te geven. Dat zodanige delegatie, welke 
kennelijk a ls rechtsgeldig wordt aanvaard 
in het arrest van de Hoge R aad van 15 
Januari 1947 (B.i. B. no. 8261) alsook in het 
a rrest van de H. R . . van 18 Februari 1948 
(Belastingberichten 30 Maart 1948 Onder
nemingsbel. 84) ongeoorloofd zoude zijn , 
valt, dunkt mij, ook niet in te zien, wanneer 
m ên met het Hof in het oog houdt, dat de 
Secreta rissen-Generaal tijdens de bezetting 
zowel met wetgevende, als met uitvoer ende 
macht waren bekleed, zodat zij in hun hoe 
danigheid van wetgever ook bevoegd 1,;e
acht moeten worden het geven van nader e 
alge m en e voorschriften te delegeren aan 
een hunne r in diens hoedanig heid van uit 
voerend orgaan, mits dit orgaan zich bij het 
uitvaardigen v;ctn die voorschriften blijft 
bewegen binn311 de grenzen van zijn be
voegdheid en van zijn opdracht. De m ening 
van eiseressen, dat dit laatste hier niet h et 
geval zoude zijn, op grond, dat de uitvaa r
diging van het eerste lid van art. 1 va n het 
betrokken Besluit niet zou zijn een (rechts
geldige) daad van wetgeving, immers niet 
zoude bevatten een tot een ieder gerichte 
algemene regel, althans niet zoude stellen 
enig voorschrift binnen welks grenzen de 

1948 

uitvoerende autoriteit zich zou hebben te 
bewegen, meen ik niet te kunnen delen. De 
bepaling : ,,Er is een Staatsloterij" bevat 
toch, naar het- miJ voorkomt, wel degelijk 
een tot een iedet· gerichte algemene regel, 
gelijk aan die van art. 1 van de, b ij art. 12 
van h et Beslmt van 15 October 1943 afge
schafte, Wet van 23 Juni 1885, Stbl. no. 142, 
tot regeling der Staatsloter ij, en de voor
schriften van dk afgeschafte w et kunnen 
m .i. geacht worden te dienen a ls richtsnoer 
voor de grenzen, waarbinnen het orgaan, 
tot welks t errein de Staatsloterij sedert hare 
instelling bij de w et van 1885 behoorde en 
hetwelk aan die algemene r egel uitvoering 
zou h ebben t e geven , zich zoude hebben te 
bewegen. 

Onderdeel a van het middel schijnt mij dus 
niet gegrond en evenmin onderdeel b omdat 
uitvoering mede kan bestaan in wetgeving, 
waarvoor m en s lechts heeft te denken aan 
de op een wet in formele zin berustende al
gemene maatregel van bestuur (v.g. v. d. 
Pot Handboek Ned. staa tsrecht, 2e dr. bi. 
269/270; v . d. Grinten N . J. B. 1932 bi. 123). 

Mocht Uw Raad zich met dit oordeel kun
n en verenigen, eu. dus met mij de Secreta
ris-Generaal van h et Departement van Fi
na nciën op grond van hem bij het Besluit 
van 15 October 1943 toégekende delegatie 
van wetgevende macht bevoegd achten tot 
het uitvaardigen van zijn tweede Besluit 
van 8 Januari 1944, dan rijst echter naar 
aanleiding van het Wetsbesluit van 12 Juli 
1945 Stbl. F 103, waarbij de twee voormelde 
besluiten ingevolge het Besluit Bezettings
m aatregelen E 93 voorlopig werden gehand 
haafd en tengevolge waarvan, overeenkom
stig h et bepaalde in art. 6 van laatstgemeld 
besluit, de bevoegdheden, aan de Secretaris
Generaal bij het Besluit van 15 October 1913 
toegekend, op de Minister van Financiën 
overgingen, de vraag of daarmede ook de 
delegatie van wetgevende bevoegdheid op 
die Minister is overgegaan, zodat deze op 
g r ond van die beYoegdheid rechtsgeldig tot 
stand kon brengen zijn besluit van 24 No
vember 1945, in welks art. 13 vervallen werd 
ve rklaard het tweede besluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Financiën van 8 Januari 1944, genomen t er 
uitvoering van het Besluit van de Secreta
rissen-Generaal van de Departementen van 
Financiën en van Justitie van 15 October 
1943, en de in art. 13 van eerstgemeld be 
sluit van 1944 bedoelde vennootschap onder 
de firma "Verkooplmntoor van Nederland
sche Staatsloten'' werd beëindigd, behalve 
wat de r eeds bestaande r echten en ver 
plichtingen betreft en hare liquiqatie werd 
gelast. 

Onderdeel c van h et middel stelt ter be
strijding van de·~e bevoegdheid van de Mi
nister, dat de Kroon, tengevolge van de 
door de oorlog ingetreden verhindering van 
de gezamenlijke uitoefening van de wetge
vende macht door de Kroon en de Staten
Generaal, wel bevoegd was tot h et uitvaar
digen van maatregelen van wetgeving, voor
zover zulks, zonder dat het herstel van de 
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samenwerlöng tussen de Kroon en de Sta
ten-Generaal kon worden afgewacht, door 
de omstandigheäen geboden was, doch dat 
deze bevoegdheid van de Kroon een einde 
h eeft genomen op de dag, waarop de zitting 
va n de voorlopige Staten-Generaal is ge
opend (20 November 1945). Hieruit zoude 
dan in de gedachtengang van het middel 
volgen, dat de Kroon ook niet bevoegd was, 
door voorlopige handhaving van bezettings
regelingen vóór dat tijdstip, aan andere or
gan en wetgevende macht toe te kennen, die 
nog na dat tijdstip, 20 November 1945, zou 
kunnen worden uitgeoefend. 

De juistheid van deze gevolgtrekking . 
waag ik te betwijfelen. Wanneer het Be
sluit der Secretarissen-Generaal van 15 Oc
tober 1943 een r echtsgeldige delegatie van 
wetgevende macht op de Secretaris-Gene
raal van Financiën bevatte, dan h eeft de 
voorlopige handhaving van dat besluit bij 
Besluit van 12 Juli 1945 F 103 m.i . ook ten
gevolge gehad, dat die delegatie van wet
gevende bevoegdheid, ingevolge art. 6 E 93 
op de Minister van Financiën overgegaan, 
ook na 20 November 1945 bleef bestaan, zo
lang zij niet bij de wet werd ingetrokk en. 

Immers wel is, gelijk door de geëerde 
raadsman van eiser essen werd betoogd, het 
tijdperk van het Staatsnoodrech t, naar al
gemeen wordt aangenomen, afges loten op 
20 ovember 1945, de dag, waarop de zit
ting van de voorlopige Staten-Generu.al is 
geopend, doch, zoals de geachte pleiter zelf 
toegaf, hebben niettemin de vóór die dag 
genomen wetsbesluiten hun gelding behou
den, zolang zij ni.~t bij de wet zijn gewijzigd 
of ingetrokken. Voorzover d ie wetsbeslui
t en delegaties beYatten op de Kroon of op 
de betrokken Minister zijn die delegaties 
binnen de grenzen van een opdracht tot uit
voering van kracht gebleven en kunnen zij 
dus ook n a 20 November 1945 verder of op
nieuw worden uitgeoefend. Dat de Kroon 
na 20 November- 1945 geen wetgevende 
macht meer kon toek ennen aan andere or
ganen, dan de bij de Grondwet daarvoor 
aangewezë ne, brengt m.i. niet mede, dat een, 
vóór 20 November 1945 gehandhaafde, be
zettingsregeling, waarbij wetgevende macht 
aan de Minister van Financiën is gedele 
geerd niet ook ten aanzien van die delegatie 
na 20 November 1945 van kracht bleef, zo
lang niet ru:Iders bij de wet werd bepaald. 
Met het Hof zonde ik dan ook menen, dat 
aan de Minister van F inanciën de formele 
bevoegdheid tot he t uitvaardigen van zijn 
besluit van 24 November 1945, waarbij zijn 
uitvoeringsbesluit van 8 J anuari 1944 werd 
gewijzigd, niet kan worden ontzegd, omdat 
zij steunde op de hem bij het Besluit van 15 
October 1943 verleende delegatie van wet
gevende bevoegdheid. Ook dit onderdeel van 
h et middel zal derhalve, naar mijn beschei
den m ening, niet kunnen worden aanvaard. 

Voorzover in art. 1, lid 2, ·van h et Besluit 
van 15 October 1943 aan de Secretaris 
Generaal en door h et Besluit F 103 in ver
ba nd m et E 93 a.an de Minister van Finan
ciën wetgevende bevoegdheid is gedelegeerd, , 
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zal onderdeel d van het middel m.i. op ge
lijke gronden a ls het vorige onderdeel die
nen te worden afg~wezen. Indien daaren
tegen in genoemd besluit slechts sprake 
mocht zijn van zuiver uitvoerende bevoegd
h eid, dan doet zich de vraag voor, óf die be
voegdheid van do Minister zich uitstrekte 
tot het wijzigen van de voor dit geding van 
belang zijnde bepalingen van h et tweede 
Besluit van 8 J anuari 1944, bepaaldelijk tot 
h et vervallen verklaren van deszelfs art. 13. 
Bij h et middel wordt dit ontkend en wel, 
naar uit de toelichting bij pleidooi is ge
bleken, op grond, dat in gerioemd artikel 
aan het Verkoopkantoor bepaalde rechten 
zouden zijn verleend, met name h et recht op 
afname van tenminste 4000 loten per Staats
loterij t egen een vastgestelde prijs van 1 66 
per geheel lot. M.i. is dit echter niet het ge
val, waar volgens lid 1 van a rt. 13 van het 
Besluit van 8 Januari 1944, totdat de in 
art. 3 bedoelde naamloze vennootschap is 
opgericht en haar werkzaamheden heeft 
aangevangen, aan het Verkoopkantoor 
wordt opgedragen de verkoop van t enmin
ste 4000 loten vaa serie A en van de verdere 
series. In deze opdracht is, naar mijn m e
ning, niet anders te zien, dan een eenzijdige 
publiekrechtelijke handeling van de Secre
taris-Ge neraal, die strekt tot uitvoering van 
diens opdracht tot regeling der Staatsloterij 
door aanwijzing van een orgaan voor de 
v erkoop van loten naast de in a rt. 3, lid 1, 
sub a genoemde, reeds in functie zijnde col
lecteurs. Evenals de aanwijzing van laatst
genoemde organen voor de verk oop van lo
t en voor herroeping vatbaar is blijkens de 
bepaling van art. 14, volgens welke de col
lecteurs kunnen worden ontslagen, zal, naar 
het mij voorkomt, ook de opdracht aan het 
Verkoopkantoor eenzijdig kunnen worden 
h erroepen door de Secretaris-Generaal, 
r espectievelijk, ingevolge art. 6 van het Be 
sluit Bezettingsmaatregelen, door de Mi
nister van F inanciën a ls uitvoerend orgaan. 
Of die h erroeping wenselijk is, behoort te 
worden overgelaten aan het oordeel van het 
uitvoerend gezag. Dat het besluit de gevoi
gen van herroeping niet regelt , gelijk onder 
l e . van onderdeel e van het middel wordt 
opgemerkt, staat aan h erroeping m.i. niet 
in de weg, terwijl voorts, voor zover ik zie, 
bij het middel geeu wetsvoorschriften wor
den aangehaald, vlelke, als zijnde van hoger 
orde, ingrijpen van het uitvoerend gezag 
zouden kunnen beletten. Met name valt, 
dunkt mij, niet in te zien, dat de onder 2e 
van onderdeel e b€'doelde voorschriften zieh 
zouden verzetten tegen het beëindigen en 
liquideren van de vennootschap "Verkoop
kantoor van Nedcrlandsche Staatsloten" in 
de zin, waarin het Hof dit verstaat. 

Het middel mitsdien in a lle onderdelen 
ongegrond achternlt,, concludeer ik tot ver
werping van h et beroep met veroordeling 
van eiseressen tot cassatie in de daarop ge
vallen kosten. 

(N. J.)· 
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!9 Juni. ARREST van deu. _H ogen Raad, 
(Huurprijsbesluit 1940) . 

T.a.v. h et Huurprijsbesluit 194.0, 
voorkomend op lijst C bij het Besluit 
Bezettingsmaatregelen en ingev. art. 18 
hiervan voorlopig gehandhaafd, werd 
in art. 2 sub 7 van de Verordening 
Chef Staf M. G. van 18 Sept. 1944, be
paald, dat het zijn r echtskracht b e
hield, terwijl nadien bij de ·wet van 11 
Mei 1946, S. G 116, in art. 1 werd be
paald , dat alle tijdens de vijandelijke 
bezetting van het Rijk in Europa al 
daar tot stand gekomen wettelijke 
maatregelen op h e t gebied van de prij
zen van goederen en di ensten, van 
kracht op 3 Mei 1946 - waaronder ook 
het Huurprijsbesluit 1940 viel - ge
h'andhaafd blijven in den t ekst, zoals 
deze op dien dag luidde. 

In art. 2 van die wet werd voorts 
bepaald, dat, voor zover ingevolge h et 
bepaalde in art. 1 gehandhaafde prij 
zenbeschikkingen nie t reeds zijn uit
voeringsvoorschriften van de l rijsop
drijvings- en Hamsterwet 1939, zij ge
acht worden voorschriften te zijn, 
krachtens art. 3 of 4 die r wet door den 
daartoe bevoegden Minister i,egeven. 

Nu h et Prijzenbureau voor Onroe
r ende zaken, als bedoeld in art. 1 van 
h et Huurprijsuitvoeringsbesluit 1941 
(Stc. 3 Dec. 1941, no. 236) bevoegd is 
ingevolge laatstgenoemd artikel den 
hoogst toelaatbaren huurprijs vast te 
stellen van een onroerende zaak, en 
datzelfde Prijzenbureau ingevolge art. 
1' van de B eschikking Delegatie aan 
Prijzenöureaux 1946 (Stc. 13 Juni. 1946, 
no. 114) bevoegd is t :a.v. stoffer ing en 
meubilering van verhuurde kamers, in 
afwijking van de h oogst toelaatbare 
huurprijzen ingevolge de Prijzenb·e
schikking 1940 No. 1, voo r afzonder
lijke personen of g roepen van p ersonen 
andere prijzen vast t e stellen, moet dit 
Prijzenbureau geacht worden ook be
voegdelijk den hoogst toelaatbaren 
huurprijs van · gestoffeerde en/of ge
m eubileerde kamers, inclusief h et ge
bruik van stoffering en 'meubilering, te 
kunnen vastste llen. Zodanige prijsvas t
stelling kan bewijskracht hebben t.a.v. 
den hoogst toelaatbaren huurprijs van 
de betreffende goe.deren, zoals deze gold 
op een tijdstip aan die prijsvaststelling 
voorafgaa nde. 

Anders: Adv.-Gen. Langemeijer, -on
der v erwijzing naar H. R. 23 D ec. 1947, 
C. V. 1947 blz. 405. 

Op het beroep van M. A. C. H., wed. D. )3., 
te Zandvoort, requirante van cassatie tegen 
een mondeling vonnis van den Bijzonderen 
Politierechter belast met de berechting van 
economische delicten bij de Arr.-Recl'itbank 
te Haarlem van 23 Dec. 1946, waarbij. in 
hoger beroep, met vernietiging van een 
mondeling vonnis van den Tuchtrechter 
voor de Prijzan te Haarlem van 26 Oct. 1946, 

1948 

requirante ter zake van "een voorschrift, 
gegeven krachten:, de artt. 3 of 4 der Prijs
opdrijvings- en Hamsterwet 1939 niet na
komen" met aanhaling van de artt. 1, 2, 7, 
8 Huurprijsbesluit 1940, 1-7 Huurprijsuit
vocringsbesluit 1941, 3, 12 Prijsopdrijvings
en Hamsterwet 1929, 1- 3 Beschikking de
legatie van Prijzenbureaux, 1, 5, 11 Besluit 
Berechting Economische.Delicten en 23, 91 
Sr. werd verooraeeld tot een geldboete van 
tweehonderd g ulden. 

De Hooge Raad, enz.; 
Gehoord h et verslag van den Raadsheer 

Feber; 
Gelet op de middelen van cassatie, namens 

de r equirante voorgesteld bij schriftuur, lui 
dende: 

I. ,,S. of v. t . van d.e artt. 3 en 4 van de 
Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939, art. 
17 van het Besluit Bezettingsmaatregelen, 
juncto de daargenoemde lijst B , art. 12 van 
eerstgenoemde wet, en art. 1 van het Be
sluit Berechting· Economische Delicten, 
doordat de Politierechter het Huurprijsbe
sluit 1940 ten onrechte heeft aangemerkt als 
een voorschrift uit !nachte van art. 3 van 
de Prijsopdrijvings- en Hamsterwet 1939;" 

2. ,,S. en/af v. t van de in het vorige mid
del omschreven artikelen, doordat de Po
litierechter aannam, da.t het Huurprijsbe
sluit 1940 nog gold;" 

3. ,,S. en/of v . t . van de artt. 1, 2 Huur
prijsbesluit 1940, art. 12 Prijsopdrijvings- en 
Hamsterwet, art. 1 Besluit Berechting Eco
nomische Delicten, door, ofschoon feitelijk 
i.s vastgesteld, da1 de onderhavige huur er 
een betrof, waarbij tevens werd verhuurd de 
meubels ~n stoffage in de verhuurde ka
m ers, de artt. 1 en 2 van het Huurprijsbe
sluit 1940 toepasselijk te achten, althans 
zonder meer toepasselij~ te achten, ofschoon 
het Huurprijsbesluit 1940 · uitdrukkelijk 
.slechts spreekt van, en derhalve alleen van 
toepassing is voor een verhuur van onror
rendc zaken, en dus niet, a lthans niet zon
der meer, wanneer in één prijs een onroe
rende zaak en tegelijk daarmede een aantal 
roerende zaken worden verhuurd;" 

4. ,,S., a lthans v . t. van de in het vorige 
middel aangehaalde artikelen, en de artike
len 1- 3 van de beschikking delegatje aan 
prijzenbureaux 1946, door, ofschoon feitelijk 
vaststaat, da t gemeubileerde en gestoffeer
de kamers werdei, verhuurd, a~n prijsvast
stel!ing van het Prijzenbureau onroei;ende 
goederen te Haarlem de dato 31 Juli 19 46 
enige bewijsluacht toe te kennen;" 

Gehoord den Adv.-Gen. Langemeijer, na
m ens den Proc.-Gen., in zijn co]Jclusie, 
strekkende tot enz.; 

0. dat bij het bestreden vonnis ten laste 
van r equirante is bewezen verklaard, ,,,dat 
zij in Januari 1946 te Zandvoort van J. v. d. 
L. voor de buur van een gedeelte van h et 
perceel G. ,K. 36a bestaalilde uit 1 zitkamer 
en 2 slaapkamers met gebruil~ van keuken, 
gemeubileerd en gedE\eltelijk gestoffeerd 
voor h e t tijdvak van 1 Juli.1946 tot en met 
31 Juli 1946 een huurprijs heeft bedongen 
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van f 450 (incl. gas, water en electriciteit) , 
dat zij voorts in Maart 1946, na 4 Maart, 

te Zandvoort van C.L. voor de huur van een 
gedeelte van het perceel G. K. 36 A bestaan
de uit een kleine slaapkamer met gebruili: 
van keuken gemeubileerd en gestoffeerd 
voor het tijdvak van 1 Juli 1946 tot en met 
31 Juli 1946 een huurprijs heeft bedongen 
van f 150 (incl. gas: water en electriciteit), 

dat zij op grond van art. 1 en 3 van het 
Huurprijsbesluit 1940 juncto art. 18 van het 
Besluit Bezettingsmaatregelen mede gelet 
op de beslissing van het hoofd van het Prij
zenbureau van Onroerende Zaken in het 
ambtsgebied Haarlem voor de huur van drie 
kamers met geza menlijk gebruik van keu
ken gestoffeerd en g em eubileerd met vrij 
gas, stroom en water t en hoogste f 200 en 
voor de huur van 1 kamertje met keuken
gebruik gestoffe<.:rd en g emeubileerd met 
vrij gas, stroom en water ten hoogste f 90 
had mogen beding en; dat zij derhalve voor
melde prijsvoorschriften heeft overtreden;" 

0. dat bij het bestreden vonnis ter zake 
van het eerste beweze n verklaarde feit met 
qualificatie als voormeld de hiervoren ge
noemde straf is opgelegd en requirante 
daa.rbij met betrekking tot het tweede be
wezen verklaarde feit van rechtsvervolging 
werd ontslagen; 

Ten aanzien van het eerste en tweede 
middel: 

0. dat deze falen, aangezien ten aanzie1, 
van het Huurprij12besluit 1940 (Verordenin
genblad 1940 No. 237) , voorkomend op lijst 
C bedöeld in art. 18 van het Besluit Bezet
tingsmaatregelen en ingevolge laatstge
noemd artikel derhalve voorlopig gehand
haafd, bij de Verordening Prijzen van den 
Chef van den Staf Militair Gezag van 18 
September 1944 (Publicatieblad 28 Septem
ber 1944 No. 5) in art. 2 sub f werd bepaald, 
dat het zijn rechtskracht behield, terwijl 
nadien bij de Wet van 11 Mei 1946 Stbl. G 116 
in art. 1 werd bepaald, dat alle tijdens de 
vijandelijke bezetting van het Rijk in Euro
pa aldaar tot stand gekomen wettelijke 
mi..,atregelen op het gebied vai:i de prijzen 
van goederen en diensten, van kracht op 3 
Maart 1946 - waaronder ook genoemd 
Huurprijsbesluit 1940 viel - gehandhaafd 
blijven in den tekst, zoals deze op dien dag 
luidde (na welken dag de verordeningen van 
het Militair Gezag ophielden te gelden over
eenkomstig art. 8 onder 5 van het Besluit 
op den Bijzonderen Staat van Beleg Stbl. 
D 60), en voorts in art. 2 van die wet werd 
bepaald, dat, voor zover ingevolge het be
paalde in art. 1 gehandhaafde prijzenbe
schikkingen niet reeds zijn uitvoeringsvoor
schriften van de Prijsopdrijvings- en Ham
sterwet 1939, zij geacht worden voorschrif
ten te zijn, krachtens art. 3 of 4 dier wet 
door den daartoe bevoegden Minister ge
geven; 

Ten aanzien van het derde middel: 
0. dat dit in zoverre gegrond is, dat naast 

de aangehaalde artikelen van het Huur
prijsbesluit 1940 tevens art. 4 der Prijzen-
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beschikking 1940 No. 1 toepasselijk is te 
achten, doch <l.e Hooge Raad termen aan
wezig oordeelt in deze te handelen volgens 
art. 442 Sv. ; 

•.ren aanzien van het vierde middel, zoals 
dit is toegelicht: 

0. dat ook dit ondeugdelijk is, aangezien, 
nu het Prijzenbureau voor Onroerende Za
k en, als bedoeld in art. 1 van het Huurprijs
uitvoeringsbesluit 1941 (Stct. 3 Dec. 1941 No. 
236) bevoegd is ingevolge laatstgenoemd ar
tikel den hoogst toelaatbaren huurprijs vast 
te stellen van een onroerende zaak, en dat
zelfde Prijzenbureau ingevolge art. 1 van 
de Beschikking Delegatie aan Prijzenbu
reaux 1946 (Stct. 13 Juni 1946, No. 114) be
voegd is ten aanzien van stoffering en meu
bilering va n verhuurde kamers, in afwijking 
van de hoogst toEclaatbare huurprijzen inge
volge de Prijzenbeschikking 1940 No. 1, voor 
afzonderlijke personen of groepen van per
sonen andere prijzen vast te stellen, dit 
Prijzenbureau geacht moet worden ook be
voegdelijk den hoogst toelaatbaren huur
prijs van gestoffeerde en/of gemeubileerde 
kamers, inclusief het gebruik van stoffering 
en meubilering, te kunnen vaststellen; 

dat zodanige prijsvaststelling bewijs
kracht kan hebben ten aanzien van den 
hoogsttoela atbaren huurprijs van de betref
fende goederen, zoals deze gold op een tijd
stip aan die prijsvaststelling voorafgaande; 

Vernietig t het bestreden vonnis voor zo
veel daarin ontbreekt de aanhaling van na 
te melden artikel; 
· Verstaat dat onder de wettelijke voor
schriften, waarop de opgelegde straf be
rust, mede wordt vermeld art. 4 Prijzen
beschikking 1940 No. 1; 

Verwerpt het beroep voor het overige. 

Conclusie van den Adv.-Gen. Langemeijer: 

Middel I is juist, maar zou m.i. slechts 
wijziging in de aangehaalde artikelen mede
brengen, gezien mijn mening over middel II. 

Toelichting op middel 2 houdt geen reke
nin,; met de gewijz_igde Verordening van de 
Chef Staf Militair Gezag van 18 Sept. 1944, 
No. 29, P. o. 5. 

In het licht van deze laatste bepalingen 
ka"1 ik voor het middel geen steunpunt vin-

• den. 
De middelen 3 en 4 daarentegen zijn de 

rechtstreekse toepassing van Uw arrest van 
23 September (lees: December) 1947, N. J. 
19·!8 no. 145. De tegenwerpingen tegen dit 
arrest van Mr. N. Peereboom in N.J.B. 1948 
blz. 257 kunnen hier buiten beschouwing 
blijYen, omdat zij berusten op regelingen 
gegeven na het onderhavige feit. 

ik concludeer dat Uw Raad het vonnis 
waarvan beroep vernietige en de zaak ver
wijze naar een aangrenzend Hof ten einde 
haar op het bestaande hoger beroep op
nieuw te berechten en af te doen. 

(N. J.) 
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J.m btenaren. 
- Besluit, a . tot niet-ontvankelijkvt:rkla

ring van J . Sterkens voor wat betreft 
zijn beroep tegen het hem als burge
meester der gemeente B eek (N.B.) ver
leende ontslag ; b. tot vernietiging van 
het aan J . S terkens verleende ontslag als 
ambtenaar van de burgerlijke stand der 
gemeente Beek (N.B.). . 

S . I 132 . 6 April. Blz. 162. 
- .Koninklijk Besluit. (Besluit 10 Oct. 1945, 

S. F 221, art. 1) . - D e enlcele feiten, dat 
appellante bij hare sollicitatie naar de 
betrekking van ambtenares bij de distr·i 
butiedienst o.m . als referentie heeft op
gegeven een lid der N.S.B. bij wie zij t e 
voren in dienstbetrekking was geweest, 
en dat zij tot die functie is benoemd door 
de burgemeester op voordracht van het 
hoofd van die dienst, die beiden even
eens lid dier beive.Qing icaren, rechtvaar
digen niet het haar verleende ontslag, nu 
v an een onjuiste houding in verband met 
de bezetting harerzijds in de uitoefening 
van haar functie niet is gebleken. 

9 April. 
- Besluit, betreffende de kosten van ver

zekering van ambtenaren bij het reizen 
per vliegtuig. 

S. I 240. 15 Iuni. Blz. 493 . 
- Wet, houdende financiële regeling voor 

de n abestaanden van Dr. J. Ridder, in 
leven Thesaurier-Generaal. 

S . I 271. 30 Juni. Blz. 592 . 
- Besluit, houdende regeling tot het toe

kennen van een uitkering aan Ministers 
aan wie om gezond_heidsredenen ontslag is 
verleend. S . I 288. ro Juli. Blz. 646. 

- Besluit, houdende vernietiging van het 
besluit van Burgemeester en Wethouders 
der gemeente Huissen dd. 20 Augustus 
1947 tot het v erlenen van ontslag aan M . 
H. Levels a ls bouwkundig opzichter in 
tijdelijke dienst van die gemeente. 

S . I 361. 9 Augustus. Blz. 765. 
- KoninkUjk besluit. (Besluit 10 October 

1945, S. F 221, art. 1). - Appellant is lid 
geweest van het N .A.F. en het opvoeders
gilde en heeft zijn lidmaatschap van deze 
organisatie bij een sollicitatie naar voren 
gebracht. Op .Qrond van aeze en andere 
feiten, in het besluit vermeld, terwijl an
derzijds ook rekening moet worden ge-

houden m et een gedrag als goed Neder
lander in ondersch eidene gevallen en met 
de omstandigheid, dat de t egen hem in
gediende aa·nklachten voor een deel zijn 
t e verklaren uit niet-politieke overwe
gingen, bestaat er aanleiding tot ontslag 
volgens art. 1 onder b :rnet toek enning 
van w achtgeld. 28 Augu stit s. 

- Koninklijk besluit. (Besluit 10 Oct. 1945 
S. F 221 art. 1). - D e in h et besluit ver
melde feiten, hoewel afkeuringswaardig 
op z.ichzelf, behoeven niet tot ontslag van 
appellant t e leiden, te minder nu is ko 
men vast te staan, dat appellant voor het 
overige een juiste houding heeft aange
nomen. D e onjuiste g edragingen zijn 
meer h et gevolg geweest van angstige 
v oorzichtigheid dan van een niet-vader
landslievende gezindheid, welke voorzich
tigheid echter geen ernstige f<futieve da
den tengevolge heeft gehad. Aan appel
lant is derhalve ten onrechte ontslag ver
l een d op grond van art. 1 sub b. 

18 October. 
Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van B e

roep. ( Ambtenarenwet 1929 art . 24 en 
art. 60, 2e lid.) - In het midden gelaten, 
of de circulaire van de Minister van Bin
nenlandse Zaken dd. 2 D ecember 1946 
door die Minister bevoegè0 1-ijk is gegeven, 
deze circulaire bevat in ieder geval niet 
een ten aanzien van eiser genomen be
sluit, waardoor hij r echtstreeks in zijn 
belang is getroffen. Het tegen die circu
laire ingestelde beroep is dits niet-ont
vankelij k . -- D e burgemeester van Rot
terdam was niet verpllcht eiser te benoe
men in de door hem begeerde rang. Er is 
dus geen weigering een verplicht besluit 
te nemen, als in art. 60, 2e lid, bedoeld, 
zodat het beroep, als gericht tegen een 
niet bestaande weigering, niet-ontvanke
lijk is. S Februari. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, 2e 
lid.) - D eze bepaling heeft betrekking op 
besluiten tot disciplinaire strafoplegging. 
Een besluit, hotldende tenuitvoerlegging 
van een vroegere, voorwaardelij lc opge
legde, straf, kan dits niet worden aange
vochten op grond van onevenredigheid. 

S Februari.-
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- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, 1e 
lid; Politieambtenarenreglement art. 1). 
- - Waar het toepasselijlce gemeentelijke 
ambtenarenreglem ent de straf van on
eervol ontslag niet kent, moet een be
sluit, houdende oneervol ontslag worden 
nietig v erklaard. - Het Politieambtena
r enreglement is van toepassing op de 
ambtenaren v an gemeentepolitie. Sinds 
de datuni van inwerkingtreding van dit 
r eglem ent (5 Juni 1947) is h et gemeen
t elijk r echtstoestandreglement voor de 
politieambtenaren vervallen. B eroep op 
het g em eentelijk scheidsgerecht stond dus 
sinds 5 Juni 1947 niet m eer open voor 
de agent van g em eentepolitie, aangezien 

het Politieambtenarenreglem ent g een des
betreffende overgangsbepaling bevat. Het 
ambtenarenger echt is dus bevoegd van 
h et beroep k ennis t e n em en, ook v an een 
ontslagbesluit, dat nog is g enomen onder 
de w erking van h et g em eentelijke rechts
toestandsregl~rnent . B eslissend is de da
tum van het instellen van het beroep. 

9 F ebniari. 
- Uitspraak van h et Anibtenarenger echt 

's-Hertogenbosch. ( Algemeen Rijksamb
t enarenreglem ent art. 81; Ambt enaren
wet 1929 art. 4 ). - Gelet op de ver
scheidenheid der straften in dit artikel, 
is h et niet geoorloofd v oor hetzelfde f e·it 
twee straften op t e leggen, zodat het 
strafbesluit, houdende voorwaardelijk 
ontslag en v erplaatsing, m oet worden nie
tig verklaard. D e nietigheid wordt voor 
gedekt v erklaard. - Niet i gheid bestreden 
besluit - waarbij v oor één strafbaar f eit 
twee straffen zijn opgel egd - voor ge
dekt v erklaard, aangezi en klager h et aan
zien der Parket w acht in hoge mate in 
opspraak h eeft g ebracht. 12 Februari. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, 1e 
lid; W et op de Rijksver zekeringsbank 
en de Raden v an Arbeid artt. 82, 41). -
D e voorz itter v an d e Raad van Arbeid 
kan niet r echtsgeld·ig, per dienstorder, de 
w erktijdreg eling, zoals deze i n het toepas
selijlce ambtenarenreglem ent is n eerge
legd, ¼"ijz igen. Daargelaten of die dienst
order een algem een v erbindend voor
schrif t is, deze stelt het toepassel i jk amb
t enarenreglement n iet buiten w erking. 
- E en besli ssing v an d e mini sterraad 
dat de 41½-urige w erlcweek v oor h et 
1·ijkspersoneel w ordt i n gevoerd, is niet 
een op d e ambtenaar van de Raad van 
Arbeid. toepasselijk algem een v erbindend 
voorschrift. - IIet beslu it v an de Raad 
van Arbeid tot wij zigin g van de werk
tijdreg eling heeft wel verb indende krach t , 
ook al is de conimissie v oor g eorgani
seerd overleg niet g ehoord, doch slechts 
als voorlopige r eg elin g. - D e v erbinden 
de kracht komt aan di t besluit echter niet 
toe, voorzoverre aan dat besluit t erug 
w erlcende kracht is verleend. - In aan
merking n em ende, dat de Radenwet niet 
is ingetrokken zonder m eer, maar is v er -

vangen door de Wet op de Rijksverzeke
ringsbank en de Raden van Arbeid, is de 
Centrale Raad van oordeel, dat met h et 
intrekken der Radenwet niet zijn verval
l en de op deze w et gebaseerde besluiten, 
w elke zijn g egrond op artikelen uit de 
Radenwet , die in de W et op de Rijksver 
zek eringsbank en de Raden van Arbeid 
geheel of althans in hoofdzaalc zijn over
g enomen. - Ook na de intrekking van 
de Radenwet is het ambtenarenregle
m ent v oor d e ambtenaren van de Raden 
van Arbeid van kracht gebleven. 

16 Februari. 
- U itspraak van de Centrale Raad van 

B ero ep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, 2e 
l id). - E en ambtenaar van politie, die, 
blijkens niedi sche verklar·ingen , lijdende 
is aan een g eestelijke afwijking, bestaan
de in een ernstige n eitrose niet neiging 
tot psychose, w aardoor hij als v erminderd 
toer ekeningsvatbaar moet worden aange
m erkt, is w eg ens plichtsverzuim gestraf t 
met ontslag. De centrale raad oordeelt 
deze straf t e z waar, aangezien de politie
ambtenaar slechts ten dele voor de door 
h em begane overtredingen aansprakelij k 
is t e stellen en verklaart op die grond het 
bestreden besliti t nietig. 16 Febritari. 

- Uitspraak van h et Ambtenarengerecht 
' s-Gravenha_qe. ( Ambtenarenwet 1929 art. 
58, 1e lid.) - Een v erhoogd ziekte- risico 
is g een gron d voor ontslag, doch uitslui 
tend ongeschiktheid als g evolg van zi els
of lichaamsgebrek en. - D e bevindingen 
der k euring, welke opleverden, dat we
g ens verhoog d zi ekt e-risico aanstelling 
niet g ew enst was, doch niet opleverden 
on geschiktheid tot dienstvervulling, ku n 
n en niet voldoende g eacht worden om 
ontslag w eg ens ongeschiktheid tengevolge 
van zi els- of lichaamsgebreken t e recht 
vaardigen. 23 Februari. 

- Uitspraak van de Centrale Raad v an 
B eroep. ( Ambtenaren wet 1929 art. 1; 
W et r echtsherstel overheidspersoneel 
1946 art. 1). - D e poli tie- adspirant, die 
de poli tieopleiding t e Schalkhaar volgde, 
kan niet w orden aangem erkt als geu;e
zen ambtenaar in de zin van art. 1 der 
A.W. '29. Hij was immers niet aange
steld om i n openbare dienst w erkzaam te 
zijn, g elijk art . 1, l e lid, ver eist, aange
zi en door h em g een politiew erkzaamhe
den dienden t e worden v erricht en hij 
slechts in opleiding was voor d e politie
dienst. - Jiier aan doet niet af , dat het 
Staatsopleidingsinstituut (te Schalkhaar) 
werd ge r ekend tot de uitvoer ende dienst 
der politie. - Ook de W et r echtsherstel 
overheidspersoneel 1946 is daar om niet op 
de politie-adsv iran t v an toepassing , aan
g ezien die wet, blijkens art. 1, slechts van 
toepassing is op h en, die hier t e lande 
wer kzaam u;aren. 24 Februal"i. 

- Uitspraak van de Centrale Raad vc,,n B e
roep. ( Politiebesluit 1945 art. 4; G emeen
t ewet art. 194; Ambtenarenwet 1929 
art. 58, 1e lid). - I n g evolge art. 194 der 
Gem eent ewet houden v an r echtswege op 



3 ALPHABETISCH REGIS'l:ER 1948 A 

te gelden de bepalingen van plaatselijke 
verordeningen, in wier onderwerp door 
een wet enz. worclt voorzien. - In art. 4, 
l e lid, van het Politiebesluit 1945 heeft de 
Kroon slechts op zich genomen in de 
rechtspositie van het politiepersoneel te 
voorzien. D e voorziening zelf is eerst tot 
stand gebracht bij het Politieambtenaren
reglement (S. H 144), in werking getre
den 5 Juni 1947. Van die datum af is der
hal·ve eerst de gerneentelijke rechtstoe
standsregeling voor het politiepersoneel 
vervallen. - Beslissend is het oordeel 
van de burgemeester omtrent de vraag, 
of een agent van politie niet of slechts 
t en koste van grote inspanning zijn be
trekking kan vervilllen, nit het desbe
treffend algemeen verbindend voorschrift 
een dergelijke bepaling inhoudt. 

24 Februari. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 60, 3e 
lid). - De woorden "ten genoei;e des 
r echters" betekenen ten genoegen v an 
het betrokken ambtenarengerecht. - De 
vaste jurisprudentie van de centrale raad 
op dit stuk hoiidt echter niet in, dat ook 
de quaesties, rijzende niet betrekking tot 
art. 6 0, 1 e en 2e lid, der A .W. '29, aan het 
oordeel van de centrale raad zijn onttrok
ken. Omtrent die quaesties heeft die raad 
wel degelijk eventueel zijn beslissing te 
geven. 24 Februari. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep, ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, le 
l id). -Eervol ontslag uit de militaire 
dienst, op grond van artikel 89, sub 6°, 
der Bevorderingswet voor de landmacht 
1902 (ongeschiktheid) moet worden nietig 
verklaard, nu de klager geen gelegen
h eid heeft gekregen kennis te nemen v an 
het schriftelijk versla,q der verklaringen, 
afgel egd voor de commissie van onder
zoek, van getuigen, die buiten tegen
woordigheid van de klager zijn gehoord. 
- D e klager, is, althans kan zijn, ge
schaad door h et niet-nakomen van h et 
voorschrift, dat in een geval, als voren
ornschreven, gelegenheid moet icorden 
geboden van de inhoud der van die ge
tuigenverklaringen opgemaakte proces
sen-verbaal kennis te nemen. 

2 Maart. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

's-<rravenhage, ( Ambtenarenwet 1929 art. 
1; Eerste Uitvoeringsbesluit W et rechts
herstel ov<"rheidspersoneel art. 6). 
I emand, die is benoemd tot tijdelijk klerk 
op arbeidscontract ter secretarie ener ge-
1neente, moet worden aangemerkt als 
ambtenaar in de zin der A1nbtenarenwet 
1929, aangezien de indienstneming op ar
beidscontract ter gemeente-secretarie 
slechts kan plaats vinden door het slui
t en van een arbeidsovereenlcomst, het
geen i.c. achterwege is gebleven. - In 
mindering mag niet worden gebracht een 
bedrag icegens genoten kost en inwoning, 
aangezien art. 6, 4e lid, van het E.U.B. 
spreekt van de geldelijke inkomsten, 

w aarmede het vrije genot van kost en 
inwoning niet kon w orden gelijkgesteld. 
- Een inkomste van f 60 per maand, 
waarop f 45 per maand in mindering 
wordt gebracht wegens voeding enz., 
moet voor de volle f 60 als inkomste ge
rekend worden. 8 .l'.faart. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 58; l e 
lid, 48 en 6(), 2e lid). - Détournement de 
pouvoir. - D e (stilzwijgende) weigering 
om B. te beëdigen als gemeente-secreta
ris, welke weigering plaats heeft gevon
den nadat bij onherroevelijk geworden 
uitspraak van de Centrale Raad is be
slist, dat B. secretaris der gemeente A. is, 
levert détournement de pouvoir op. - De 
vroegere weigeringen om B. t e beëdigen 
w aren uitvloeisel van het oordeel (waar
v oor redelijke gronden konden worden 
aangevoerd) dat B. niet was benoemd tot 
secretaris der genieente A. Voor de on
derhavige weigering is geen redelijk mo
tief aangevoerd, aangezien bij c. m. alleen 
is aangevoerd, dat gedaagde nog steeds 
op het standpunt staat, dat B . niet is se
cretaris der gemeente A., welk stanq,punt 
door de Centrale Raad is verworpen. -
Gedekte nietigheid. - Waar moet wor
den verwacht, dat door het indiensttreden 
van eiser als secr etaris der gemeente A . 
de goede gang van zaken bij het gemeen
telijk bestuur schade zal lijden, wordt de 
nietigheid van de weigering om eiser als 
secretaris te beëdigen voor gedekt ver
klaard, m et veroordeling der gemeente 
aan eiser een schadevergoeding van 
f 2500 t e betalen. - R edelijke tijd. - De 
hernieuwde weigering om B. t e beëdigen 
als secretaris aer gemeente A. (nadat bij 
uitspraak van de Cent1"ale Raad van !!9 
Juli 1947 onherroepelijk is beslist, dat B . 
secretar·is, dier gemeente is) moet g eacht 
worden te hebben plaats gevonden tussen 
28 Augustus en 27 September 1947. -
Weliswaar was r eeds bij uitspraak van 
de Centrale Raad van 4 -November 1946 
beslist, dat B . secretaris der gemeente A. 
was, doch met die iiitspraak was het 
twistgeding niet afgedaan, doch de zaa lc 
t er verdere ber echting t eruggewezen naar 
het Ambtenarengerecht, waarna dat ge
ding een einde heeft gevonden met de uit
spraak van 29 Juli 1947. Tijdens de loop 
der procedure kan de gemeente niet ge
acht worden opnieuw een weigering, als 
vorenbedoeld, te h ebben uitgesproken. 

28 Maart. 
Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Gemeentewet artt. 76 en 107; 
Ambtenarenwet 1929 art. 24) . - De ter
mijn van 80 dagen, bedoeld in het 4e lid 
van art. 76 der Gemeentewet, was ver
streken uiterlijk 26 Augustus 1947, toen 
de e.v . raadsvergadering na die van 21 
Juli 1947 is gehouden (in de vergadering 
van 21 Juli had de raad besloten de bur
gemeester op t e dragen of uit te nodigen 
over t e gaan tot beëdiging van de reeds 
in 1942 benoemde gemeentesecretaris, 
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welk besluit aan de Kroon ter schor
sing of vernietiging was voorgedragen, 
welke schorsing of vernietiging evenwel 
niet binnen de gestelde termijn is ge
volgd). - Uiterlijk M Augustus 1941 icas 
er dus i. c. een weigering van de biirge-
1neester van het raadsbesluit van 21 
Juli 1941 uit te voeren. - De tot gemeen
tesecretaris benoemde ambtenaar, wiens 
beëdiging ingevolge art. 101 der Gemeen
tewet nog steeds niet heeft plaats gevon
den als gevolg van de t egenwerking van 
het g em eentebestuur, met name van de 
burgemeester, wordt niet rechtstreeks in 
zijn belang getroffen door een raadsbe
sliiit, houdende opdracht of uitnodiging 
aan de burgemeester om tot die beëdi,ging 
over te gaan, aangezien, daargelaten of 
de raad tot het nemen van een dergelijk 
besluit bevoe.od is, voor de beëdiging en 
infunctietreding van een benoemde ge
meentesecretaris geen besluit nodig is. -
Reeds om deze reden is het beroep, inge
steld tegen een later raadsbesluit, waarbij 
h et vorenbedoelde besluit werd ingetrok
ken, niet-ontvankelijk. 23 Maart. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B eroep . ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, 1e 
lid). - Van v erlaten van de actieve mili
taire dienst kan niet worden g esproken, 
indien een militair als g evolg van de be
zetting van N ederland op nonactiviteit 
wordt g esteld. - H et is r edelijk, wanneer 
later w èl die actieve dienst wordt ver
laten (i. c. is op v er zoek eervol ontslag 
v erleend) om de tijd, g edurende welke 
men buiten zijn toedoen de dienst als 
(beroeps)officier van g ezondheid niet 
h eeft kunnen v errichten, als dienst in die 
hoedanigheid m ede t e tellen (de tijd der 
non-activiteit als gevolg der bezetting). 
Die tijd komt derhalve m ede in aamner
king als diensttijd als actief officier van 
gezondheid. 30 Maart. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 24, 
60, 2e lid en 58, 1e lid). - Belang. Het 
ho.oer beroep is w el ontvankelijk, ook al 
is het g ericht tegen een w eigering ·van 
demobilisatie en is eiser inmiddels ter de
mobilisatie naar N ederland g ezonden, al
leen reeds hierom, omdat eiser eventueel 
m et toepassing van art. 48 der A .W. '21' 
aanspraak zou kunnen ·,na/een - g elijk 
subsidiair is geschied - op schadevergoe
ding. - R edelijlcheid. Verzoek (om demo 
bilisatie, ontheffing v an de v erbintenis en 
opschorting der iiitzending naar I ndië) 
is g edateerd 28 D ec. 194 6. Klaagschrift 
d .d. 24 Januari 1941, dus binnen 30 da
g en. Niettemin aanv aardt de C. R ., dat 
de r edelijke tij d inmiddels is vers t r ek en, 
dit t e eerder, n u w as besloten, blijkens 
k ennisgeving d.d. 3 Janiwri 1941 tot uit
zendin g v an eiser n aar Indië, t engevolgP, 
icaarv an de af doening v an eisers v er
zoek bijzonder spoedeisend w erd. - T e
genstrijdi gheid i n een t iceetal bijlagen, 
beiden , g eldend, v an een K. B. D e C. R. 
n eemt aan, dat, nu in de bijlage B 1, 

blijkbaar niet voldoende doordacht, een 
aantal artikelen der bijlage B . van toe
passing zijn verklaard en de bijlage B 1 
de grondslag der verbintenis v an eiser 
vormt, de met de bijlage B 1 onverenig
bare bepaling van de bijlage B als niet 
toepasselijk moet worden aangemerkt. 

30 Maart, 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Raad van Beroep. (Wet r echtsherstel 
overheidspersoneel 1946 art. 4, l e lid, sub 
A . Ambtenarenwet 1929 art. 59). - Bij 
een ontslag, berustende op een buiten de 
bezetting gelegen grond, moet vo lstaan 
worden, in.oevolge het imperatieve voor
schrift van dit artikel, met ontslag, het
geen medebrengt, dat het administratief 
orgaan zich h eeft te onthoiiden van een 
onderzoek naar de al of niet juistheid 
overigens van de destijds voor h et ont
slag aangevoerde grond, hetgeen even
eens voor de administratieve rechter 
geldt. 'Een tegengestelde opvatting leidt 
tot de niet t e aanvaarden consequentie, 
dat de beroepstermijn voor een t ijdens de 
bezetting verleend ontslag zou worden 
verlengd of opnieuw gegeven. - Waar 
de vordering (ingevolge de Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946) strekt 
tot ongedaanmaking van het in 1942 
v erleende ontslag met wederindienstne
ming is bevoegd h et gerecht van de 
vroéó er e standplaats van de gewezen 
ambtenaar en niet dat van zijn woon
plaats. 6 April. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B eroep. (Reglement militairen Konink
lijke Landmacht art. 10. Ambtenarenwet 
1929 art. 24). - Een g ewezen fourier der 
Landmacht, die m.i.v. 15 Juli 1940 uit de 
militaire dienst is ontslagen - 1net toe
kenning later v an wachtgeld, wordt na 
de bevrijding opgeroepen en doet van 6 
April 1946 af weder als fom,ier dienst. 
D eze indienststellin.Q droeg slechts een 
•voorlopig karakter en is niet gevolgd 
door een verbin t enis, als bedoeld in art. 
10, zodat de fourier niet kan worden 
aangem erkt als in de actiev e dienst te 
zijn h erplaatst. Hij is d1is militair-wacht
g elder g eblev en, aan wie tijdelijk een 
militaire betrekking is opgedragen. -
Door het beslui t van d e 11-Iiniste r van 
Oorlog, inhoudende vervallenverklaring 
van h et wachtgeld (na v erkregen mede
werking van de lliinister van Binnen
landse Zalw n) wordt eiser niet recht
streeks in zijn belang g etroffen. Het be
roep i s dus niet-ontvanlw lijk. Tegen h et 
m et 1nedew erking van die Minister g e
nomen besluit heeft eiser g een beroep 
ing esteld bij de com niissie, als bedoeld in 
ar t. 14 v an de 1Vachtgeldreg elin.Q voor 
mili tai r en der IC L. Tn zijn bero ep op h et 
A m btenarenger echt is h ij n i et-ontv an k e
lijk. 6 April. 

- Uitspraak van het Anibtenarengerecht 
Arnhem. (A.1nbtenaren wet 1929 art. 58, 
1e lid). - N i etig v erklaard h et bij wijze 
v an straf v erleende ongevraagd eervol 
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ontslag van een ambt enaar, commies t er 
secretarie, nu vaststaat, dat deze amb
tenaar niet die fiinctie bekleedt, doch die 
van commies Je klasse. - Goedkeuring 
door hoger g ezag van de g eldigheid van 
een bevorderingsbesluit is niet nodig. 

14 Apr i l. 
- Uitspraak van h et Ambtenarenger echt 

Arnh em . ( Ambtenarenwet 1929 art. 116). 
- Nietig verklaard een besluit, tot ver
r ekening v an aan klager "te veel betaald 
salaris" , op gron d, dat afgezi en wordt 
van een v oorgenomen bevordering, nu 
u.it de g edi ngstukken blijkt, dat klager 
inderdaad de hogere functie h eeft be
kleed en dat aan het v oorne11ien ititvoe
ring is g eg ev en. 14 April . 

- Uitspraak v an de Centrale Raad van 
B ero ep. ( A lgem een Rij ksam btenarenre
glem ent artt. 8 en 80. Ambtenarenwet 
1929 art. 58, 2e lid). - Algem een v er 
bindend v oorschrif t. - D e toepasselijk
h eid van art. 80 e.v. v an h et A.r.a.r. op 
een griffier bij een kantonger ec h t wordt 
niet uitgesloten door art. 14 der w et op 
de r echterlijke organisatie en h et beleid 
der jitsti t ie, S. 182 7, n o. 20. - D e grif 
fier van een kantonger echt, een niet voor 
n et leven aang estelde am btenaar, is 
ambtenaar i . d. zin v an h et A .r.a.r. -
Uit art. 8 A.r.a.r. m oet worden af geleid, 
dat de voorschriften van dat r eglement 
slech ts dan niet toepassel ijk zijn, indien 
en voor zoverre ze in strijd zijn met be
palingen, _qegeven bij of krachtens de 
w et . - Ilet bepaalde i n art. 80 e.v . 
A.r.a.r. , om t rent h et opleggen v an di sci 
plinai r e straf f en, laat onverlet de be
v oegdheid van de president en er arron
dissem ents-rechtbank, volgens art. 14 
v oormeld, om aan een griffier v an een 
kantonger ,echt de nodige w aarschuwing 
te doen. - Onev enredigheid. Onevenre
dig is de straf v an v erplaatsin g naar een 
kanton g er echt v an een lager e klasse. 
W eliswaar is de t erngstelling (verplaat 
sin g naar een k anton g er ech t ener lager e 
klasse) een gevolg v an h et eerst na h et 
n em en v an h et bestreden besluit v an 
krach t worden der w et van 18 D ecember 
1947, S. H 480, maar deze wet wordt 
krachtens haar art. 21, geacht t e zijn 
inii;erking g etreden op 1 October 1946, 
derhalve m oet zij g eacht w orden t e h eb
ben gewerkt mede t en t ijde, dat h et be
streden besluit w erd g enomen. :20 April. 

- Uitspraak, v an d e C e ntrale Raad van 
B eroep. ( A mbtenaren wet 1929 art. S, 2e 
lid, sub b. Politiebesluit 1945 art. 4) . -
B evo egdheid Sch eidsger echt. - H et amb
t enarenr eglem ent der g em eente Zutphen 
is niet v an toepassing op g ew ezen amb
t enaren, zodat de g ewezen inspecteur van 
politie Je klasse dier gemeente geen be
ro ep op het in dat r eglem ent bedoelde 
scheidsgerecht had. - Ook al w as dit r e
glement 0;1 hrm w el van toepassing, dan 
npg cas h et sc h eidsger ech t niet bevoegd, 
want, sedert de inwerkingtreding v an het 
Politieam btenaren reglem ent S. H 144, 

Jean dat g emeentelijke r eglement op de 
ambtenaren van g em eentepolitie g een 
toepassing meer vinden, zodat slechts 
beroep op h et bevoegde a11ibtenarenge
recht openstond. Klager is daarom niet 
ontvankelijk v erklaard in h et bij h et 
scheidsgerecht ingestelde beroep. 

27 A pril . 
- Uitspraak van het Ambtenarenger echt 
Arnhem. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, Je 

lid) . - D e zekerheid in het r echtsver 
lceer laat niet toe v an een ambtenaar, 
die t e _qoeder trouw m eent m et een be
voegd v erteg enwoordiger van de Staat t e 
doen t e h ebben ën een beloning v an die 
v erteg enwoordiger v an f 175 ontv angt, 
voor bijzonder e w erkzaamheden, die be
loning t erug t e v order en. - T erugv orde
ring en inhouding op de wedde t er zake 
m itsdien t en onrechte g eschied . 

27 A pril. 
- Uitspraak van de Centrale Raad v an 

B eroep. ( Ambtenarenwet art. 8, 2e lid, 
sub b. Politiebesluit 1945 art. 4). - E en 
in de A1nbtsinstructie voor de ambt enaar 
van g em eentepolitie t e Haarlem g enoem 
de commissie v an advies is sinds 5 Juni 
1947 (datum v an inwerkingtredin g v an 
het Poli tieam btenaren reglem ent, S. H 
144, en h et Politietuchtreglement, S. H 
14 5) niet m eer aan t e m erken als een 
/,;rachtens algem een v er bindende r eg els 
optreden de commissie, aangezi en sinds 5 
Juni 1947 bedoelde Ambtsinstruct ie niet 
m eer op de ambtenaren van g em eente
politie t e Haarlem toepasselijk i s. - In 
eerste aanleg is dus niet de centrale raad 
naar h et Ambtenarenger echt t e Amster
dam bevoegd v an het g eding kennis t e 
n em en. 4 M ei. 

- Uitspraa k v an de Centrale Raad v an 
B er oep. (P olitieambtenarenreg lem ent art. 
78. Gem eentewet art. 22,! . Ambtenaren
wet 1929 art. 125) . - Onbekwaamheid of 
ongeschi ktheid, anders dan t en g evolge 
v an zi els - of lichaamsgebrek en, is t .a.v. 
een politieam btenaar aanwezig, n it deze 
zich heeft schuldig g emaakt aan h et mis
bruik van zijn dienstrevolver, omdat dit 
de verwachting w ettigt, dat hij ook in 
de toekomst opnieuw van zijn dienst
w apen, dat steeds in h et bezit van een 
ambtenaar v an politie behoort t e zijn, 
een ongepast g ebrui k zal maken. -
D eze bepaling houdt niet in, dat de bur
g emeester g eheel v r ij is in zijn bevoegd
h eid 0.1n . tot on tslag ván politieambtena
r en, en dat een beoordeling v an een der 
g elijk ontslag aan de ambt enarenrechter 
zoit zijn onttrokken . - D aargelaten of 
art. 224, Se lid, der Gem eentewet n og g el
ding toekomt na de inwerkingtredi ng van 
h et Politiebeslitit 1945, deze bepalin g sluit 
niet i t it, dat de on tslagbevoegdheid v an 
de bur_qemeester aan nader e r eg elen 
wordt g ebonden, b.v . aan die, g egeven 
ingevolge art. 125, Je lid, der A mbtena
r enwet 19.29, w el k e r -egelen, g elijk de 
Raad constant h eeft beslist, gelding h eb
ben . 4 M ei . 
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Uit spraak van de Centrale Raad van 
B ero ep. ( Alge-rn. Rijksambtenarenregle
m ent art. 19. Ambtenarenwet 1929 artt. 
58, l e lid en 125). - H et Koninklijk B e
sluit van 15 October 1945, no. 1 (betref 
fende de niet t erugvordering van h et z.g . 
invasie-voorschot) is niet een algemeen 
verbindend voorschrift. Het is in feite 
een bezoldigingsreg eling voor de Rijks
ambtenaren, waarop van toepassing is 
h et be:::1.aalde in art. 125, l e lid, aanhef 
en sub d, der Ambtenarenwet 1929 . H et 
had dus bij algemene maatregel v an be
stuur 1noet en w orden vastgesteld en 
·mist, nu dit niet is• geschied, r echts
kracht. - De enkele v ermelding van dat 
K. B. in een, u;el r echtskracht bezittend, 
K. B ., S. I 110, vermag aan eerstbedoeld 
K . B. geen r echtskracht te verlenen. -
Hoezeer het bestreden besluit - weige
ring van h et z.g. invasie-geld aan een 
b1trgerlijk ambtenaar, die als dienstplich
tig onderofficier sed ert 4 September 1945 
in militaire dienst was - ook strijdt 1net 
het K. B. van 15 October 1945, no. 7, h et 
kan niet g eacht worden t e strijden met 
enig toepasselijk algemeen v erbin dend 
voorschrift. 11 ilfei. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Amsterdam. (Politietuchtreglmnent artt. 
8 en 6; Anibtenarenwet 1929 art. 58, 2e 
lid.) - D eze bepalingen geven het straf
opleggende g ezag de bevoegdheid een 
k euze te doen uit de in art. 8 genoemde 
straffen, maar bel etten het opleggen van 
tii;ee der in dat artikel genoemde straf
f en v oor hetzelfde f eit. - H et strafbe
sluit moet desweg e nietig worden ver
klaard. Het strafbesluit (14 dagen 2 uur 
strafdi enst, alsmede beperking van het 
vacantieverlof m et 8 dagen) l egt een te 
lichte straf op. Uit hoofde van oneven 
r edigheid moet het derhalve worden nie
tig verklaard. Straf van ontslag acht het 
gerecht evenredig. 28 M ei . 

- Uitspraak v an de Centrale Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 8, 2e 
l id, sub b) . - Een commissie van advies, 
welke g een advies of u i tspraak "in de 
zaak", dit is dn zaak, u;aarover h et be
streden besl•tit handelt, heeft g egeven, 
en w elke ook niet tot taak had t e oor
delen over de vraag, waarover het be
streden besluit handelt, is niet opgetre
den krachtens algemeen v erbindende r e
gels. - N iettegenstaande in di t g eschil 
advies is uitgebracht door tuee com,nis
sies, acht de centrale raad, nu dit g een 
adviezen "in de zaak" waren, zich niet 
bevoegd in eerste en enige aanleg van 
het geding kennis te nemen en wordt het 
geding verwezen naar h et bevoegde amb
tenareng er echt. 81 Mei. 

- Uitspraak van het Ambtenarenger echt 
g er echt Arnhem, ( Ambtenarenwet 1929 
art . 1). - D e commandant van de brand
w eer t e Zevenaar is geen ambtenaar in 
de zin der A.W. 1929. Ten aanzien van 
zijn functie is m eer te denken aan de 
over eenkomst tot het verrichten van en
kele diensten. 2 J uni. 

- Uitspraak van het Ambtenarenger echt 
Arnhem. ( Ambtenarenwet 199J9 a r t . 58, 
1e lid) . - D éto1irnement de pouvoi r aan 
g enomen, nu door de gemachtigde van d e 
gemeente is verklaard, dat het ontslag 
op zeer korte t ermijn is geschied om te 
voorkomen, dat, bij eventuele ziekmel
ding door de ambtenares, aan deze nog 
g eruime tijd salaris zou m oeten w orden 
uitbetaald. lJ J uni. 

- Uitspraak van het Ambtenareng er echt 
<h-oning en . ( Ambtenarenwet 1929 art . 1) . 
- Een g ewezen adjunct-inspect eur van 
politie, die door de Minister van J u stitie 
,,in afu;achting van zijn definitieve be
noeming" is " belast met de w aarnemin g 
van de functie van Officier toegevoegd 
aan de Commandant van het D ist ric t 
<h-oningen der Rijkspolitie" is uit h oofde 
van de door h eni aangenomen functie 
geen am btenaar in de zin der A .W . 'll9. 

17 J uni. 
- Uitspraak v an het Ambtenarengerecht 

's- <h-avenhage. ( Ambtenarenwet 19il9 
art. 58, 1e lid). - E ervol ontslag als 
schoolarts, zonder opgaaf van redenen. 
W eigering icachtgeld, met als reden h et 
niet-naleven der instructie. T egen dit 
laatste beslttit w ordt bero ep ingesteld. -
H et A.G. leidt uit de onderhavige situatie 
af, dat h et ontslag niet is verleend we
gens ongeschiktheid, doch wegens reor
ganisatie, zodat w el aanspraak best aat 
op wachtgeld. 25 J uni. 

- Uitspraak van h et Ambtenarenger ech t 
Groningen . ( Ambtenarenwet 1929 art. 1 ; 
Comptabiliteitswet art. 14). - T erugvor
dering v an een, door een daartoe niet 
bevoegd orgaan, toegekende gratificatie 
door het tot die toekenning bevoegde or
gaan (i.c. de minister van Verkeer en 
Waterstaat) kan niet u;orden aange
vochten op een der gronden, genoemd in 
art. 58, l e lid, der A.·w. '29. 2 J u l i . 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B eroep. (Wachtgeldbesluit art. 6; Amb
t enarenwet 1929 art. 58, 1e lid). - Ver
mindering tot " n ihil" over een reeds ver 
strek en tijdv ak en vervallenverklaring 
voor de toekomst van het wachtg eld, 
t.a.v. een gewezen besteller der P.T .T., 
zulks wegens h et verstrekken van on
juiste opgaven omtrent de genoten in
komsten. B eroep ongegrond. - B eroep, 
ingesteld t eg en een besluit, berustende 
op een discretionaire bevoegdheid, is niet 
deswege niet-ontvankelijk. Ook zodanig 
besltiit kan worden aangetast op een der 
gronden, genoemd in art. 58, l e l i d, der 
A.W. ' /l 9. 13 J1ûi . 

- Uitspraak van d e Centrale Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, l e 
lid en art. 46; Vleeschkeuringswet art. 21; 
Alg. R ijksam btenarenreglement art. 6) . 
- Opzeggingstermijn van één maand is 
alleen dan in acht genomen, indien de be 
trokken ambtenaar t enniinste één maand 
v óór d e datum, waartegen het ontslag is 
g eg ev en, van h et ontslagbesluit heeft 
kennis gekr eg en, althans r edelijkerwijs 



7 ALPHABETISCH REGISTER 1948 A 

heeft kunnen k ennis nemen . - Ook al 
om een tijdelijk ambtenaar aan h et amb
tenarenreglement het r echt kunnen ont
lenen voor een (latere) benoeming in 
vaste dienst, het tijdelijk dienstverband 
gaat niet automatisch over in een vast 
dienstverband. - D e r echter ontleent aan 
art. 46 niet de bevoegdheid de ingangs
·datum van het ontslag t e wijzigen, aan
gezien dit artikel g elezen moet worden in 
v erband met art. 47, u;aaruit volgt, dat 
de rechter het aan h et administratief or
gaan moet overlat,m eventueel het be
sluit te nenien, dat naar 's r echters oor
deel genomen moet u;orden, u;il het 
rechtsgeldig zijn. - In de op art. 21, 2e 
lid der Vleeschkeuringswet berustende 
i nstructie is de regeling van het ontslag 
1;an een keuringsveearts niet uitputtend 
_qeregeld. llet Ambtenarenreglement is 
dus, aanvullend, van toepassing. 

28 September. 
- Uits_praalc van de Centrale Raad van 

B eroep. (Pensioenu;et 1922 art. 4, al. 1 j.; 
Ambtenarenwet 191!9 art. 1; Wet rechts
h erstel overheidspersoneel 1946 artt. 2, 3 
en 4, le lid, B). - D e secretaris van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken is 
(onder de werking van de wet van 26 
J,faart 191!0, S. 151!), nu hij is benoemd, 
anibtenaar in de zin der Anibtenarenwet 
1929. - Aan art. 4, l e lid, der P ensioen 
wet 1922 kan h et tegendeel niet worden 
ontleend, reeds omdat uit de aanhef van 
dat le lid duidelijk blijkt, dat tot de in 
dit lid opgesomde personen ook behoren 
personen in dienst van publiekrechtelijke 
lichanien, en u;el andere dan die, genoemd 
in artikel 3. -· Ook een automatisch in
gegaan ontsla_q 1noet w orden aangemerkt 
als een verleend ontslag, dat krachtens 
artikel 2 der wet v oor h erziening vatbaar 
is. - H et is in over eenstemniing niet het 
stelsel der u;et, dat op het verzoek om 
rechtsherstel van een ontslagen secretaris 
ener ontbonden K. v K. w ordt beslist door 
de voorzitter der K. v. K., waarin de ont
bonden Kamer is opgegaan. - Nu als 
vaststaande moet worden aangenomen, 
dat de secretaris der ontbonden K. v. JC. 
zo·u zijn benoemd tot secretaris der n ieu
we Kamer - zo bezettingsinvloeden dit 
niet hadden 1,erhinder·d -, zodat zijn 
ambtelijke loopbaan niet zoit zijn beëin 
digd door de reorganisatie der K . v. K., 
komt h et ontslag in aannierking voor 
h erzieni ng conform art-. 4, le lld, B, der 
w et . - D e betrekking van secretaris der 
ontbonden K. v. K. is niet zonder m eer 
opgeheven, doch is in f e·ite ver v angen 
door die v an al.oenieen secretaris der nieu 
we Kamer, zodat deze nieuwe betrekking 
moet worden aangemerkt als de "over
eenkomstige betrekking" in de zin van 
de u:et. 28 September. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
B eroep. (Ambtenarenwet 1929 art. 58, le 
lid). - Nieuwe organisatie van het 
dienstvak? - Ontslag wegens r eorgani
satie van een r efer endaris bij de zieken
huizen is niet g eoorloofd, hoewel een ze-

kere r eorganisatie heeft plaats gehad in 
de vorm van de aanstellfng van een eco
nomisch directeur aan de gemeente-zie
kenhuizen. Reorganisatie op zich zelf is 
echter niet voldoende, doch deze moet 
met zich breng en een zodanige v erande
ring in de werkzaamheden, dat de te
werkstelling van de ambtenaren niet lan
g er nodig of gewenst is. - Hiervan in 
casu geen sprake. 5 October. 

- Uitspraak van den Centra/en Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 6 en 
24) . - Ook door overwegingen en be
schouwingen ; welke deel 1titmaken van 
een besluit zonder in het dictum ervan 
verwerkt t e zijn, kon een ambtenaar 
r echtstreeks in zijn belang zijn getroffen. 
De ambtenarenrechter is dan bevoegd 
van desbter etfende bezwaren kennis te 
nemen. - Eerste Uitvoeringsbesluit der 
Wet r echtsherstel overheidspersoneel 
1946. - Als bevoegd gezag, in de zin van 
het 2e lid, nioet worden beschouwd, h et 
gezag, dat bevoegd is op h et moment, dat 
het h er zieningsbesluit wordt g enonien. -
D e bevoegdh eid t e beoordelen, of een be
vordering al dan niet zo1t hebben plaats 
gevonden is een discr etionnaire. De amb
t enarenrechter mag dus niet beoordelen, 

' of dat oordeel juist is. l il October. 
- Uitspraak van h et Ambtenarengerecht 

's -Gravenha_qe. ( Ambtenarenwet 191!9 art. 
58, l e lid). - Eervol ontslag van een of
ficier op grond van h et bepaalde in art. 
39, sub 4°., j 0

• art. 40 der . B evorderings
wet voor de landmacht 1902 (bereiken of 
overschrijden van de 50-jarige leeftijd, 
wanneer betrokkene i.v.m. zijn l eeftijd 
niet m eer t en volle g eschikt g eacht wordt 
voor de dienst) nietig verklaard. Art. 39, 
sub 4°., ziet kenn elijk op lichamelijke en 
psychische gebreken, waarvan i.c. niet is 
gebleken, anders dan art. 39, sub 6° ., dat 
ziet op ongeschiktheid, anders dan t enge
volge van ziels- of lichaamsgebreken. 
Een ontslag, dat in feite is gebaseerd op 
de ongeschiktheid van art. 39, sub 6°., 
kan derhalve niet worden verleend op 
grond van art. 39, s1tb 4° . 16 October. 

- Uitspraak v a.n de Centrale Raad var 
B ero ep. ( A ni btenarenwet 191!9. artt. 3 en 
515, 1e lid; Zuiveringsbesluit 1945 art. 8) . 
- Art. 3, 2e lid, sub b, , ziet slechts op 
zodanige besluiten, waartegen krachtens 
de bepalingen der Ambtenarenwet 1929 
beroep op de administratieve r echter 
openstaat. H et Ambtenarengerecht be
hoefde mitsdien het beroep, gericht tegen 
een o-ntslag lcrachtens het Zuiveringsbe
sluit 1945, nadat een adv iescommissie 
was gehoord, niet door te zenden aan de 
Centrale Raad, aangezien v oor zodanige 
1,erwijzin{}, i.v.m. het bepaalde in art. 5, 
<Se .tid, v. h. Zuivering~besluit 1945 geen 
yrond bestaat. - Ook over "misbruik 
van overheidsrecht" kan bij de ambte
narenrechter slechts geklaagd worden, 
wanneer deze bevoegd is van het beroep 
k ennis t e nemen, h etgeen t.a.v. een zui
veringsgrondslag niet het geval is. 

19 October. 
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- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B ero ep. ( A.mbtenarenwet 1929 art. 58, le 
lid). V erlaging met terugwerkende 
kracht van een kledingtoelage, destijds 
bevoegdelijk toeg ek end, is ongeoorloofd, 
want de vroe.qere besluiten tot toeken
ning der kledingtoelage waren rechtens 
onaantastbaar g eworden. Irrelevant is, 
of die kledingtoelage destijds in over een
stemming was m et de toen g eldende 
voorscliriften . 19 October. 

- Uitspraak van h et Ambtenarenger echt 
's -Gravenhage. ( Ambtenarenwet 1929 
artt. 58, l e lid, 60, 2e lid en 70) . - Wei
gering op verzoek ontslag t e verlenen 
aan een officier van g ezondheid kan niet 
op een der gronden van art. 58, le lid, 
worden aan.Qevochten, aangezien H. M. 
de Koningin g evraagd ontslag mag wei
geren i.v.m. h et bestaan van oorlog, oor
logsgevaar of andere buitengewone om
standigheden. - D e grief, dat de weige
ring niet zou hebben plaatsgevonden, 
wanneer het v erzoek om ontslag eerder 
was afgehandeld, baat klager niet, want 
hij heeft verzuimd gebruik t e maken van 
de hem blijkens art. 60, 2e lid, t en dienste 
staande middel en. - Geen r eden art. 70 
toe te passen, nu de vordering van kla
ger (te zijnen gunste uitspraak te doen) 
als g enoegzaam duidelijk is aan t e m er
ken en de m i n ister i n zijn verweer niet 
is belemmerd. 1 November. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, 1e 
lid). - De Centrale Raad zi et in h et be
streden besluit niet een u;eigering om te
rug t e komen op een eer der besluit, nu 
het le besluit moet worden v erstaan als 
een tijdelijke, opdracht andere w erkzaam
heden t e v errichten en h et bestreden be
sluit bedoelt die toestand blijvend t e be
stendigen. - Nu de toepasselijke alge
m een v erbindende voorschriften slechts 
een tijdelijke opdracht v an andere werk
zaamheden toelaten is het bestreden be
sluit hiermede in strijd en moet h et wor
den nietig verklaard. 2 November. 

- Uitspraak v an de Centrale Raad van 
Beroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 58, 1e 
lid en 125). - Onbekendheid m et een 
IC. B., dat op de voorgeschreven wijze is 
openbaar gemaak t, is g een verschonings 
grond om i. c. niet aan t e n em en, dat h et 
aangevallen beslui t althans t en dele in 
feite een w eigering bevat op een vroeg er 
beslui t t eru.Q t e kom-en. - Ook al is het 
K. B . van 15 October 1945, no. 7 (invasie
voorschot) geen algemeen verbin dend 
voorschrift, de inhoud daarvan h eeft v oor 
h et g em eenteper soneel v an Amersf oort 
u:el 11erbindende wer k ing, uit kracht van 
een t erzake door B . en W. bevoegdelijk 
g enomen besluit. Nit dat besluit v erwijst 
naar dê door de minister (van b. z.) ge
geven richtUjnen, moet u;orden aangeno
m en, dat ook v an toepassing is de circu
laire van de minister van financiën en 
b. z. van 8/18 D ec. 1945, betref fende de 
toepassing 1,an het K . B. v. 15 Oct. '45 

en dat op het invasievoorschot geen aan
spraak h eeft degene, die is ontslagen 
krachtens h et K. B. F 221, v ermits dit 
K. B. is aan te merken als "enig zuive
ringsbesluit" . 16 Nove-niber . 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 artt. 48 en 
58, 1e lid). - De Centrale Raad vindt, 
m et h et Ambtenarengerecht, geen aan
leiding aan t e nemen, dat de directeur 
van de gasf abriek der gemeente B. onge
schikt w as voor zijn betrekking, anders 
dan tengevolge van ziels- of lichaamsge
brek en. D e Centraie Raad heeft veeleer 
de i n.druk g ekreg en., dat de gemeente zich 
van haar gasdirecteur wilde ontdoen, om
dat zij, als g evolg van de v ernietiging bij 
K.B. van h et op K.B. F 221 gebaseerde 
ontslag van deze directeur, twee gasdirec 
t euren had. - H et A. G. had de nietig
heid van h et ontslagbeslitit voor g edekt 
verklaard, omdat de gemeente slechts 
één gasdirecteur kon hebben en ernstig 
gevr eesd 1noest u;orden, dat van een 
vruchtdragende samenwerking tussen de 
directeitr en h et g enieentebestuur en een 
deel van h et onder hem g estelde perso
neel geen sprake zou kunnen zijn. Hier
m ede is de Centrale Raad h et niet eens, 
aangezi en bij een v ruchtdragende samen
w erking g eenszins uitgesloten acht, de 
omstandigheid, dat zijn t erugkeer althans 
voor s01nniige l eden van h et personeel 
onaan g enaam zal zijn g een r eden tot toe
passing v an art. 48 mag zijn en de om
standigheid, dat er slechts één gasdirec 
teur kan zijn niet behoort t e leiden tot 
h et ontslag v an deg en e m et de m eeste 
dienstjaren, die bovendien moeilijlo een 
andere passende werkkring zal kunnen 
vinden. 7 D ecember. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B eroep. ( Ambtenarenwet 1920 art. 58, 
l e lid) . - E ervol on tslag van een amb
t enaar weg ens verandering in de inrich
ting v an h et dienstvak, waarbij hij w erk
zaani w as is i.c. niet in strijd m et enig 
toepasselijk algem een v erbindend voor
schrift. - Geen détournernent de pou
v oir, ook al h eeft de g em eente zich schul 
di g g emaakt aan laakbare nalatigheid en 
h eeft zij onoge /;jk een v ooroordeel t eg en 
de betro kken e, omdat niet aanvaard 
wordt, dat bij de g emeente een on.oirbaar 
motief Jieeft v oorgezeten. D e r eorgani
satie w as ook niet opgezet oni de gele
g enheid t e scheppen de ambt enaar uit de 
g em eentedienst t e v erwijderen. 

14 D ecember. 
Arm enwet. 
- I(oninklijl,:, B esluit. ( Armenwet art. 39). 

- Patiënt, die sedert Juli 1948 bij zijn 
zoon t e U . inw oonde werd in D ecember 
1944 in verband m et de heersende voed
selnood uit U . overgebracht naar G . ; hij 
kon toen niet m eer geacht u:orden in 
staat t e zijn tot h et v estigen van ee~ 
hoofdverblijf; bovenclien w ijzen de om
standigheclen er op, dat zijn betrekking 
tot de gem eent e (J, v an voorbij gaand~ 
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aard, zou zijn en het van de aanvang af 
de bedoeling is geweest, dat hij, zodra de 
voedselpositie dit mogelijk zou maken, 
naar U. zou t erugker en, h etgeen dan ook 
op 23 Juli 1945 geschiedde. - D erhalve 
moet icorden g eoordeeld, dat, toen op 27 
Juli 194 5 de rechterlijke machtiging om 
h em in een krankzinnigengesticht te 
plaatsen wercl aangevraagd, patiënt zijn 
woonplaats had in de gemeente U . · 

11 Januari. 
- Koninklijk B esluit. ( Armenwet art. 15). 

- Van een afwijzende beschikking op 
een verzoelc tot het houden van een 
openbare inzameling van g elden staat al 
leen beroep open aan h et bt:stuur der be
trokken instelling; nu niet is gesteld, 
noch g ebleken, dat appellante in de.ze 
namens dat bestuur handelt, is haar be
ro ep niet ontv ankelijk. 22 Januari. 

- Koninklijk B esluit. (Armenwet art. 39). 
- -Hoewel de echtgenoot v an patiënte als 
politiek delinquent t en tijde, dat de rech
terlijke niachtigin.o, bedoeld in tlit art., 
w erd aangevraagd, in een internerings. 
kamp verblijf h ield en zijn w oning m et 
!anderijen g el e.oen in de genieent e A., 
clfJor den beheerder v an zijn vermogen 
tijdez.ijk aan een ander was verpacht, is 
de band met die gemeente niet g eheel 
verbroken; voor de toepassing v an art. 
89 moet de gemeent e A . dan ook als 
woonplaats v an patiënte worden be
schoitwd. 4 .Februari. 

- Arrest van den Hoogen Raad. ( Armen
wet art. 65) . - H et v oorschrift v an art. 
65, derde l i d, juncto 67, tweede lid is uit 
het oogpunt voor het belang vo-or de be
trokkenen van zo wezenlijken f\ard, dat 
h et geacht moet worden op straffe van 
nietigheid t e zijn gesteld. - H et voor
schrift van art. 65, 2e lid, Armenwet kan 
niet geacht worden op straffe van nietig
h eid te zijn gegeven. 16 April. 

- Koninklijk R esluit. (Armenwet art. 40). 
- Gebleken is, dat het Burgerlijk Armbe-
st1tur te R. bij mevr. R. de stelli g e in
druk heeft gewekt, dat zij aldaar niet 
in aanmerking kwam voor h et verkrij
g en van ondersteuning, daar deze door 
de g emeente, waar zij op dat tijdstip in 
h et bevolkingsregister was ingeschreven, 
behoorde t e w orden verleend; hierdoor 
is door dat B estuur i nvloed ititgeoefend 
op de komst v an 1ne11r . R. 1net haar g e
zin in de gemeente W., waar zij toen in 
het bevolkingsregister stond ingeschre
ven. 4 M ei. 

- Koninklijlc R esluit. ( Armenwet art. 89) . 
- Geen woon plaats, in de zin van dit 
art., /can worden aangewezen van een 
armlastige krankzinnige, die eerst uit de 
gemeente G . n aar de gemeente B. is g e
evacueerd, ver volgens in verband met 
haar zi ektetoestand in een sanatorium 
in de gemeente E. werd opgenomen en 
t en slotte m et r echterlijlce machtiging 
naar een krankzinni gengesticht in die
zelfde g emeente werd overg ebracht, daar 
de Qand met de g em e,;mten (}. en B. was 

verbroken en bij haar overbrenging n aar 
de gemeente E. van het zelfstandig vesti
gen van een hoofdverblijf niet kon w or
den gesproken. 4 Mei. 

- Koninklijk besluit. ( Armenwet art. 89) . 
- D e vader van de minderjarige patiënt, 
die als vrijwillig dien end militair in Ned.
I ndië verblijft, kan niet worden g eacht 
woonplaats in de zin van h et B. W. te 
h ebben binnen h et Rijk in Europa. H et 
t eg endeel vloeit niet v oort uit de om
standigheid, dat hij v óór zijn vertrek 
naar Ned. -Indië in de gemeente R. heeft 
gewoond, noch uit het f eit , dat zijn echt
g enote aldaar is blijven wonen. D erhalve 
kan g een g emeente worden aangewezen 
als woonvlaats van de minderjarige 
krankzinnige v oor de toepassing van art. 
89 . 12 Jimi. 

- Koninklijk besluit. · ( Armenwet art. 40). 
- D e armlasti ge en zijn gezinsleden zijn 
uit E. naar A. vertrokken, nadllt hem 
vanwege h et gemeentebestuur van E. 
was medeg edeeld, dat door ambtenaren 
van A. g eadv iseerd was h em naar deze 
g emeente t e zenden en hem een bedrag 
v an f 20, t en einde een logement t e kun
n en betalen, overhandigd was. R eeds op 
grond hier v an 1noet uorden aangenomen, 
dat de arm lastige niet op grond v an 
eigen inzicht de g emeente E. h eeft ver
laten en naar A. is vertrokken, doch 
da.artoe bewogen is door h et g emeente
bestuur van E. D erhalve h eeft in deze 
afschiiiving plaats g ehad v an E. op A. 

21 Juni. 
- Koninklijk beslui t. ( Armenwet art. 40). 

- D e v erklaring van de burgemeester 
v an 0., dat de armlastige na zijn ver
trek naar K. in i eder geval op onder
steuning zou kunnen rekenen, is stellig 
van overweg ende invloed g ew eest op het 
beslitit om naar K. t e vertrelcken. Daar
aan doet niet af, dat de burgem eester in 
het midden zoii h ebben g elaten, welke ge
m eente de ondersteuning zou verstrek
k en. D erhalve heeft hier afschuiving 
plaats g ehad v an 0. naar K . 

7 September. 
- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 39). 

- D e gemeente B ., alwaar patiënte in 
h et bevolkingsregister uas ingeschreven,. 
moet w orden aangemerkt als woonplaats 
in de zin van art. 39 . Noch door h et voor 
korte tijd elders Zo.oer en, noch door la
t er e opneming in een zi ekenhuis in een 
derde gemeente is de band met de g e
meent e B . verbroken. 15 October " 

- Koninklijk besluit. (Armenwet art. 89). 
- Hoewel de inschrijving in h et bevol-
kingsregister der gemeente R ., waar pa
tiënt te voren met zijn gezin verbleef, 
eerst heeft plaats gevonden na zijn op
neming in een inrichting, 1noet w orden 
geoordeeld dat die g emeente zijn woon
plaats was in de zin v an art. 39, aange-. 
zi en van enig voornemen om zich elders· 
t e vestigen niet is g ebleken en int egen
deel vaststaat dat hij, ook al w er lct e hif 
elders, zijn verlofdagen bij zijn gezin, dat 
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te R. gehtiisvest bleef, doorbracht en hij 
dan ook tijdens zulk een v erlof in een in
r-ichting is opgenomen. 15 Octolier. 

- Koni nklijk besluit. ( Armenwet art. 89). 
- D e r echterlijke machtigin g tot opne-
ming v an de patiënt i s v erleend op 82 
F ebr. 1947 en op lB1 Aug. 1947 m et een 
jaar v erlengd. H et g emeentebestuur is 
ber eid de kosten v an v erpleging van 19 
F ebr. 1948 af voor r ek,enin g der g em een
t e t e n em en, om dat de patiënt de kosten 
v oor één jaar zelf kan betalen en wil ook 
óve1· dat jaar de kosten dragen onder een 
bepaalde v oorw aarde. D e Kroon beslist 
dat de g em eent e de kosten moet betalen 
v_anaf de datu1n v an opneming van de 
patiënt en de door h et g emeentebestuur 
aan de betalingsplicht verbonden v oor
i caarde n i et in overweging k an w orden 
g enomen, daar de wet een v oorw aarde
lijke betalin gsplicht n i et k ent. 

15 October. 
- Koninklijk besluit. ( Armen wet art. 89 

bis) . - D e stelling v an het appeller end 
g em eentebestuur, dat de gem eente waar
in i eman d ( als deserteu r ) is ondergedo 
k en , niet kan w orden aangem erkt als g e
m eente v an meer du u rzaam verblijf moet 
tvorden ver w or pen, daar de om standig
h eden, dat di t verblijf min of meer toe
v allig en t ijdelijk w as en dat h et m ogel ijk 
i eder e dag ltad ku nnen veran der en, g een 
bel etsel v ornien het a l s een meer dtiur
zaam verblij f aan t e mer ken. 

29 October. 
- Koninklijk: B eslui t . (Armenwet art. 89). 

- Geen ge,neent e k an als woon plaats 
v oor de toepassin g v an ar t. 99 w orden 
·aangewezen, n u de ban d met de _qem een
t e, w aar de patiën in h et bevolkingsre
_qister stond ingeschrev en, slechts hierin 
h eeft bestaan , dat h et kantoor van de 
r ederij, waarbij hij in dienst was als 
schipper, en aan h,et adres w aarv an hij 
.stond ingeschreven, in die g em een te is 
gevestigd en h ij in 1947 in h et g eh eel 1>ijf 
1naal v an de haven dier gemeent e heeft 
,gebrui k g emaak t, zonder dat v oor zijn 
schip een v aste ligplaats was aangewe
zen. 5 November. 

- Koninklijk B esluit. ( Armenwet art. 89). 
- IIet dienstverband tussen de inw onen-
de dienstbode en haar werkgeefster w as 
niet beëindigd toen de r echterlijke mach
tiging werd aange1>raagd, n u patiënte in 
overleg met haar werkgeefster elders, 
waar zij in overspannen ·toestand was 
aan g ekomen, v erblijf h eeft gehouden en 
de werkgeefster aan een g edane opzeg
ging der betrekking in v erband m et die 
toestand g een bet ekenis heeft geh ech t , 
doch i s door gegaan met het betalen v an 
loon en kostgeld, t erwijl bovendien n ou 
een jaar later t en haren huize enkele 
kledingstukken v an de patiënte aanwe
z ig w aren. 5 November. 

- Kon inklijk B esluit. ( Armenwet art. 99). 
- Patiënte heeft, toen zij t e 0. in een 
g esti cht haar intrek nam om daar w erk
zaam heden te v errichten en m et de be-

doeling later een cursus als leerlingver
vleegster t e gaan volgen, in 0. haar 
woon plaats gevestigd. Daaraan doet niet 
af, dat zij nog in het bevolkingsregister 
van 0. was i ngeschrev en, en evenmin, 
dat v oor haar g een v estigingsvergunning 
was afgeg ev en . Door het onv rijwillig ver
blijf eerst i n een huis van bewaring en 
vervolgens i n een psychiatrische inrich
ting is de band m et 0. niet v erbroken, 
zodat deze _qem eent e, toen krachtens art. 
18 der wet v an 27 April 1884 S. 96 het 
r echterlijk bevel tot opneming in een 
g esticht, dat t en aanzi en v an de toepas
sing v an art. 89 lid 1 der Armenwet met 
de daar bedoelde r echterlijke machtiging 
is gelijk t e stellen, werd g egeven, als 
woon plaats i n de zin v an art. 89 is aan 
te mer ken. 5 Nov ember. 

- Koninklijk B esluit. ( Armenwet art. 39). 
- Patiënt e is met medeneming van haar 
bezittingen u i t A., waar zij, na iiit In
donesië t e zijn g er epatrieerd, in een pen
sion v erbli jf hield, vertrokken naar G., 
nadat zij haar kamerhuur tot het eind 
der lopende m aan d had voldaan; de band 
m et A . w as daardoor v erbroken. Ook G. 
kan niet als woon plaats in de zin van 
art. 89 in aannierkin g k omen, daar uit de 
om standigheid, dat patiënte n a haar ver 
t rek u i t A. tot h aar opnem i ng, tien da
g en later , i n h et gemeent ezi ekenhuis te 
G. op wier adressen zonder enige tegen
prestatie harer zijds tij del ijk is gehuis
vest, niet h et v oornem en om t e G. haar 
hoof dverblij f te vestigen kan w orden af
geleid. 8 Nov ember. 

- Kon. B eslui t. ( A rmenwet art. 40). - Van
w eg e het bestuur der burg. inst.van w el 
dadi gheid te M. is bemiddeling v erleend bij 
h et plaatsen v an de w oonwagen der arm
lastig e op een spoorwegwagon, w elke be
middeling hierin h eeft bestaan, dat vóór 
h et vertrek der arme naar G. op haar 
ver zoek aan een fir ma i s ver zocht de aan 
die plaatsing verbonden wer kzaamheden 
u i t t e v oer en, en dat v oorts n a haar v er 
t rek, toen bleek, dat de plaatsingskosten 
niet i n de v rachtprij s konden worden op
g enomen , v oor de betali ng dezer kosten 
alsn og een garan tie is geg ev en. Aanne
mel ij k is, dat de annlastige n iet naar G. 
z ou zij n ve. r tro kken, indien, zij niet had 
g em eend er op t e kunnen r ek enen, dat 
d e woonwagen naar G. zou w orden ver
v oer cl . Geoordeeld w ordt dat de v erleende 
bemi ddeling , v oorzover deze v óór het ver -
trek der arm lastige h eeft plaats gehad, 
zodanig i s g eweest, dat op haar komst in 
G. i nvloed v anweg e h et bestuur der bur
gerlij ke i nst elling t e Jlf. h eeft medeg e
wer k t. 16 November. 

- KoninkHjk B esluit. (Armenwet art. 99) . 
- T oen op of omstr eeks l il A pril 1989 
de r echterlij ke m achti gin g v oor de min
derjarige patiënt e werd aangevraagd, had 
haar v ader w oon plaats t e 1'1., daar hij 
i celisw aar toen reeds h et v oornemen had 
zich t e H. t e vestigen en aldaar in die 
tijd wek elijks v an Maandag tot Vrijdag 
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of Zaterdag verblijf hield en werkzaam 
was, doch zijn hoofdverblijf eerst op 24 
April 1989, toen hij met zijn gezin zijn 
woning te }lf. verliet en een woning in 
H. betrok, in die gemeente heeft geves
ti_qa. Als woonplaats der patiënte moet 
derhalve de gemeente M. worden aange
merkt. 19 November. 

- Koninklijk B esluit. ( Armenwet art. 89). 
- Patiënt was op 29 Juli 1946 door een 
k erkelijke 'instelling t e M., waar hij 
woonachtig was, uitbesteed in een rust
hui s te H., en er is niet g ebleken van 
omstandigheden, waaru.it is af te leiden, 
dat hij het voornemen heeft gehad t e H. 
zijn hoofdverblijf te vestigen. Derhalve 
u;as ·de band met de gemeente M. niet 
verbroken, toen 4 Febr. 1948 de r echter
l ijlce machtiging werd verleend, en wordt 
ltf. aangewezen als woonplaats voor de 
toepassing van art. 89. 11 December. 

- Koninklijk B esluit. (Armenwet art. 89). 
- P.atiënt h eeft in D ec. 1942 tengevolge 
van g~dwongen evacuatie de gemeente 
G. verlaten en zich met zijn echtgenote 
bij zijn zoon in de gemeent e E. gevestigd. 
Dientengevolge is de band, die hem aan 
de gemeente G. bond, verbroken. Hij 
heeft in D ec. 1942 zijn hoofdverblijf in E. 
gevestigd en had dit daar nog ten tijde, 
dat de rechterlijke machtiging op 29 Sept. 
1947 werd verleend. D erhalve wordt de 
gemeente E. aangewezen als woonplaats 
voor de toepassing van art. 89. 

14 D ecember. 
- Koninklijk B esluit. (Armenwet art. 15) . 

- Aan een vereniging van brede opzet 
als de onderhavige behoort de toestem
ming tot het houden van een openbare 
inzameling slechts dan .te worden gewei
gerd, indien gewichtige redenen zich te
gen het verlenen daarvan zouden ver
zetten. I n de omstandigheid, dat het aan
tal bewoners van de noordelijke provin
ciën, dat in het van de onderhavige ver
eniging ititgaand sanatorium wordt ver
pleegd, gering zou zijn, kan geen r eden 
van v oldoend gewicht worden gezien om 
deze ver eniging, die zich inzonderheid 
voor een vrij talrijk volksdeel van een 
bepaalde gezindte de best rijding van tu
berculose ten doel heeft gesteld, ten deze 
bij soortgelijke verenigingen ten achter 
te stellen. Dat verenigingen, welke in het 
bijzonder in de noordelijke provinciën 
werkzaam zijn, door een toestemming 
voor de collecte nadeel zoitden ondervin
den, is niet aannemelijk gemaakt. 

27 December. 
Asperg·evllegwet. 
- Wet, houdende vaststelling van bepa

lingen tot bestrijding van de asper;ievlieg. 
(Aspergevliegwet 1948). 

Auteurswet. 
S. I 206. 27 Mei. Blz. 300. 

- Arr est van den Hogen Raad. (Merken
wet art. 4; Auteurswet 191/d art. 85). -
T evergeefs komt h et middel op t egen 
's-Hofs beslissing, dat het niet aanneemt, 
dat h et publiek aan dit gebruik van den 

naam enigen aanstoot zal nemen en ze
k er niet dat daardoor een ontoelaatbare 
en mitsdien met de openbare orde strij 
dende kwetsing van de in h et volk le
vende gevoelens zal worden veroorzaakt. 
- H et gebruik van het portret in het 
merk: Strijd met de openbare orde i.v.m. 
artt. 35 en 21 Auteurswet ? - Art. 35 is 
niet een alleen op klachte vervolgbaar 
strafbaar feit, doch eist ambtshalve toe
passing, met zelfstandige beoordeling dus 
van de al dan niet aanwezigheid van een 
r edel ijk belang. - D e stelling, dat het re
delijk belang van iederen geportretteerde 
zich zou verzetten t egen een zo veelvul
dipe en weinig verheffende verspreiding 
van zijn portret als het g ebruik daarvan 
als merk voor rokersartikelen oplevert, 
kan in haar algemeenheid niet worden 
aanvaard. 28 October. 

Bankwet. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van de Bankwet 1948 
· (Wet van 23 April 1948, Staatsblad No. I 

166). S . I 291. 12 Juli. Blz. 647. 
- B esluit tot uitvoering van artikel .~2. lid 

2, van de Bankwet 1948 (Stbl. No. I 166) . 
S . I 358. 6 Augustus. Blz. 758. 

Bedrljfstegemoetkomlngen. 
- B esluit tot het verlenen van zakelijke 

bedrijfstegemoetkomingen. 
S . I 247. 22 Juni. Blz. 507. 

Bedrljvenwet. 
- Wet, houdende wijziging van artikel 5 

van d e Bedrijvenwet (Staatsblad 1928, 
No. 249). 

Begraaf wet. 
S. I 138. 8 April. Blz. 174. 

- Koninklijk besluit. (Wet op het begra
ven art. 12). - Nu tegen het opgraven 
van het stoffelijk overschot geen hygië
nische bezwar en bestaan en evenmin ge
vaar bestaat v oor de grafrust van andere 
overledenen, behoort appellant in de ge
legenheid te worden gesteld gevolg te 
geven aan zijn billij1c verlangen h et lijk 
van zijn zoontje over te doen brengen.in 
een graf op een begraafplaats in zijn 
tegenwoordige woonplaats. 27 Juli . 

Begrotingen on rekeningen. 
Huis der Koningin. 
- Wet tot wijziging van het eerste Hoofd

stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1947. 

S . I 474. 1 November. Blz. 917. 
- Wet tot wijziging van het E e(ste Hoofd

stuk der Rijksbegrot ing voor het dienst
jaar 1948. 

S . I 475. 1 November. Blz. 917. 
- Wet, tot vaststelling van het Eerste 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949. 

S. I 520. 1 December. Blz. 1202. 
Hoge Colleges van Staat. 

Wet, houdende vaststelling van het 
Tweede Hoofdstuk der Rijksbegroting 

,voor het dienstjaar 1948. 
S. I 62. 20 Februari. Blz. 69. 
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- Wet tot vaststelling van het Tweede 
Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949. 

S. I 525. 1 December. Blz. 1202. 
- Wet, tot wijziging van het Tweede 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1946. 

S. I 570. 22 December. Blz. 1330. 
- Wet, tot wijziging van het Tweede 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

S. I 571. 22 December. Blz. 1330. 
Algemene Zaken. 
- Wet tot vaststelling van het Tweede 

Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948 (Departement van Alge
mene Zaken). 

S . I 5n. 25 November. Blz. 1001. 
Buitenlandse Zaken. 
- Wet tot vaststelling van het derde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948 (Departement van Bui
tenlandse Zaken). 

S. I 70. 26 Februari. Blz. 78. 
- Wet tot wijziging van het Derde Hoofd

stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1946 (Departement van Buitenland
se Zaken). 

S. I 266. 30 Juni. Blz. 575. 
j ustitie. 
- Wet, houdende vaststelling van het Vier

de Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. (Departement van Justi
tie). S. I 97. II Maart. Blz. II3 . 

- Wet, houdende wijziging van het Vierde 
Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1946. 

S. I 487. 5 Noveml,)er. Blz. 942. 
Binnenlandse Zaken. 
- Wet tot vaststelling van de begroting 

van de ontvangsten en uitgaven van het 
Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor 
het dienstjaar 1948. 

S. I 37. 5 Februari. Blz. 53. 
- Wet, houdende vaststelling van de begro

ting van het Staatsdrukkerij- en Uitge
versbedrijf voor het dienstjaar 1948. 

S . I 38. s Februari. Blz. 53. 
- Wet tot wijziging van het Vijfde Hoofd

stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1946. 

S. I 40. 5 Februari. Blz. 54. 
- Wet tot wijziging van de begroting van 

het Staatsbedrijf der Algemene Lands
drukkerij voor het dienstjaar 1946. 

S. I sr. 12 Februari. Blz. 62. 
- Wet, houdende vaststelling van het Vijf

de Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948 (Departement van Bin
nenlandse Zaken) . 

S . I 73. 27 Februari. Blz. 86. 
- Wet tot wijziging van de begroting van 

de Ontvangsten en Uitgaven van het Al
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1946. · 

S. I 111. 18 Maart. Blz. 123. 
- Wet, houdende wijziging van de begro

ting van de Ontvangsten en Uitgaven 
van het Algemeen Burgerlijk Pensioen
fonds voor het dienstjaar 1947. 

S. I 216. 27 Mei. Blz. 438. 

- Wet tot wijziging v an het Vijfde H oofd
stuk der Rijksbegroting voor het d ienst
jaar 1946. 

S. I 269. 30 Juni. Blz. 576. 
- Wet, houdende nadere wijziging van de 

begroting van het Staatsbedrijf der Alge
mene Landsdrukkerij voor het dienstjaar 
1946. 

S. I 4G5. 29 October. Blz. 915. 
- Wet tot vaststelling van de begroting van 

de ontvangsten en uitgaven van het Al
gemeen Burgerlijk Pensioenfonds voor het 
dienstjaar 1949. 

S. I 548. •15 December. Blz. 1292. 
- Wet tot vaststelling van de begroting 

van het Staatsdrukkerij- en Uitgev:erijbe
drijf voor het dienstjaar 1949. 

S. I 549. 15 December. Blz. 1292. 
- Wet tot wijziging van de begroting van 

de ontvangsten en uitgaven van het Alge
meen Burgerlijk Pensioenfonds ·voor het 
dienstjaar 1949. 

S. I 550. 15 December. Blz 1293. 
Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen 
- Wet, houdende wettelijke voorziening 

naar aanleiding van het Koninklijk beslu it 
van 1g October 1946 (Staatsblad No. G 
288), houdende regeling van de overdracht 
van de zorg voor de zaken van de pers
zuivering van het Hoofd van het Depar
tement van Binnenlandse Zaken aan het 
Hoofd van het Departement van Onder
wijs, Kunsten en Wetenschappen. 

S . I 19. 15 Januari. Blz. 27. 
- Wet, houdende vaststelling van het Zes

de Hoofdstuk der Rijksbegroting vo,'r het 
dienstjaar 1948 (Departement van On
derwijs, Kunsten en Wetenschapper-). 

S. I 170. 1 Mei. Bli 217. 
- Wet, houdende wijziging van het Zesde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 194 7. 

S . I 230. 3 Juni: Blz. 455. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ar

tikel 24 der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, No. 259) restanten op enkele 
artikelen van het Zesde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1947 
worden toegevoegd aan overeenkomstige 
artikelen van het Zesde Hoofdstuk der 
Rijksbegroting voor het dienstjaar 1948. 

S. I 580 24 December. Blz. ,346. 
Financiën. 
- Wet tot vaststelling van de begroting 

van inkomsten en uitgaven van het Ge
meentefonds voor het begrotingsjaar 1948. 

S. I 14. 15 Januari. Blz. 26. 
- Wet tot wijziging van de begroting van 

inkomsten en uitgaven van het Gemeen
tefonds voor het begrotingsjaar 1946. 

S. I 15. 15 Januari. Blz. 26, 
- Wet tot nadere wijziging van de begro

ting van het Staatsmuntbedrijf voor het 
dienstjaar 1946. 

S. I 16. 15 Januari. Blz. 26. 
- Wet tot vaststelling van het Zevende 

Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. (Departement van Fi
nanciën). 

S . I 75. 27 Februari. Blz. 87. 
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- Wet, tot w11z1gmg van het Zevende 
Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1946. 

S . I 123. 2 April. Blz. 150. 
- Wet tot wijziging van het Zevende 

H oofdstuk B der R ijksbegroting voor het 
dienstjaar 1946. 

S. I 306. 15 Juli. Blz. 676. 
Wet tot wijziging van het Zevende 

Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. (Aankoop van munt
metalen. ) . 

S. I 338. 24 Juli. Blz. 744· 
Wet tot wijziging van het Zevende 

H oofdstuk B der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. (Kosten Bureau Oorlogs
buit.) S. I 341. 24 Juli. Blz. 744· 

- Wet tot nadere wijziging van het Zeven
de Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1947. (Kosten Bureau Oor
logsbuit.) S. I 344· 27 Juli. Blz. 747. 

- Wet, houdende vaststelling van het slot 
der algemene rekening van Rijksont
vangsten en -uitgaven, het slot der reke
ningen, bedoeld in artikel 87, derde lid, 
en het slot der rekeningen van takken 
van Rijksdienst, bedoeld in artikel 88 der 
Comptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 
259) over het dienstjaar 1943. 

S. I 472. 1 November. Blz. 917. 
- Wet, houdende vaststelling van het slot 

der algemene rekening van Rijksont
vangsten en -uitgaven het slot der reke
ningen, bedoeld in artikel 87, derde lid, 
en het slot der rekeningen van takken 
van Rijksdienst, bedoeld in artikel 88 der 
CompJ:abiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 
259) over het dienstjaar 1942. 

S . I 473. 1 November. Blz. 917. 
- Wet tot vaststelling van het Zevende 

Hoofdstuk A 1 der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1949. 

S. I 521. 1 December. Blz. 1202. 
- Wet tot vaststelling van het Zevende 

Hoofdstuk A 2 der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1949. 

S. I 522 . 1 December. Blz. 1202. 
- Wet, houdende aanwijzing van de mid

delen tot dekking van de uitgaven, be
grepen in de Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1Q49. 

S. I 524. 1 December. Blz. 1202. 
- Wet, tot wijziging van de begroting van 

inkomsten en uitgaven van het Gemeente_ 
fonds voor het dienstjaar 1947. 

S. I 567. 22 December. Blz. 1329. 
- W et, tot wijziging van de begroting van 

inkomsten en uitgaven van het Gemeen
tefonds voor het dienstjaar 1948. 

S. I 568. 22 D ecember. Blz. 1329 
- Wet, tot vaststelling van de begroting 

van het Staatsmuntbedrijf voor het dienst.. 
jaar 1949. 

S. I 569. 22 December. Blz. 1329. 
Defensie. 
- Wet, houdende vaststelling van het 

Achtste Hoofdstuk A der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948 (Departement 
van Oorlog). 

S . I 131. 3 April. Blz. 162. 

Wet, houdende vaststelling van het 
Achtste Hoofdstuk B der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1948 (Departe!nent 
van Marine). 

S. I 143. 8 April. Blz. r8r. 
~ W et, houdende wijziging van het Achtste 

Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1947. 

S . I 275. 30 Juni. Blz. 593. 
- Wet, houdende wijziging van het Achtste 

Hoofdstuk B der R ijksbegroting voor het 
dienstjaar 1946. 

S . I 477. 1 November. Blz. 917. 
- Wet tot wijziging van het Achtste Hoofd

stuk A der Rijksb,_groting voor het dienst
jaar 1948 (Voorzieningen Koninklijke Mi
litaire Academie). 

S. I 478. 1 November. Blz. 918. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ar

tikel 24 der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927 No. 259) restanten op enkele 
artikelen van het Achtste Hoofdstuk A 
der Rijksbegroting voor het dienstjaar 
1947 worden toegevoegd aan overeen
komstige artikelen van het Achtste Hoofd_ 
stuk A der Rijksbegroting voor het dienst.. 
jaar 1948. 

S. I 574. 22 December. Blz. 1341. 
- Besluit, waarbij met toepassing van ar

tikel 24 der Comptabiliteitswet (Staats
blad 1927, No. 259) restanten op een 
aantal artikelen van het Achtste Hoofd
stuk B der Rijksbegroting voor het dienst_ 
jaar 1947 worden toegevoegd aan over
eenkomstige artikelen van het Achtste 
Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. 

S . I 586. 30 December. Blz. 1351_. 

Wederopbouw en Volkshuisvesting. 
- Wet, houdende vaststelling van het Ne

gende Hoofdstuk A der Ri1ksbegroting 
voor het dienstjaar 1948. (Departement 
van Wederopbouw en Volkshuisvesting), 

S. I 157. 16 April. Blz. 195. 
- Wet, houdende wijziging van de begro

ting van het Staatsvissershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1946. · 

S. I 276. 30 Juni. Blz. 593. 
- Wet, houdende wijziging van de begro

ting van inkomsten en uitgaven van het 
Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 1946. 

S. I 298. 15 Juli. Blz. 650. 
- Wet, houdende wijziging van het Ne

gende Hoofdstuk A der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1946. 

S. I 468. 29 October. Blz. 915. 

V e rkeer en Waterstaat. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

groting van het Scheepvaartfonds voor 
het dienstjaar 1948. 

S . I 41. 5 Februari. Blz. 54. 
- Wet, houdende vaststelling van de begro

ting van het Staatsvissershavenbedrijf te 
IJmuiden voor het dienstjaar 1948. 

S. I 42 . 5 Februari. Blz. 54. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

groting van inkomsten en uitgaven van 
het Zuiderzeefonds voor het dienstjaar 
1948. S. I 144. 9 April. Blz 181. 



B ALPHABETISCH REGISTER 1948 14 

- Wet tot vaststelling van het N egende 
Hoofdstuk B der R ijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. (Departement van Ver
keer en Waterstaat). 

S . I 145. 9 April. Biz. 181. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

groting van het Staatsbedrijf der Poste
rijen, Telegrafie en Telefonie voor het 
dienstjaar 1948. 

S. I 146. 9 April. Blz. 181. 

- Wet, houdende wijziging van de begro
ting van het Scheepvaartfonds voor het 
dienstjaar 1946. 

S . I 190. 13 Mei. Blz. 254. 
- Wet, houdende nadere wijziging van het 

Negende Hoofdstuk B der Rijksbegroting 
voor het dienstjaar 1946. 

S. I 277. 30 Juni. Blz. 593· 
- Wet, tot wijziging van het . Negende 

Hoofdstuk B der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948. (Garantie ten behoeve 
van de financiering van scheepsaankopen.) 

S. I 340. 24 Juli. Blz. 744. 
- Wet, houdende wijziging van het Negen

de Hoofdstuk A der Rijksbegroting voor 
het dienstjaar 1948. (Door de Rijksge
bouwendienst uit te voeren werken voor 
het Staatsbedrijf der Posterijen, Telegra
fie en Telefonie). 

S . I 562. 22 D ecember. Blz. 1327. 
Economische Zaken. 
- Wet tot vaststelling van het Tiende 

Hoofdstuk der Rîjksbegroting vcor het 
dienstjaar 1948 (Departement van Eco
nomische Zaken). 

S. I 162. 22 April. Blz. 207. 
- Wet, houdende vaststelling van de be

groting van de Staatsmijnen in Limburg 
voor het dienstjaar 1948. 

S. I 255. 25 Juni. Blz. 537. 
- Wet', houdende wijziging van het Tiende 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1946. 

S. I 46g. 29 October. Blz. 915. 
Landbouw, Visserij en Voedselvoorziening. 
- Wet tot vaststelling van de begroting van 

inkomsten en uitgaven van het Land
bouw-Egalisatiefonds voor het dienstjaar 
1948. S. I 100. 13 Maart. Blz. 114. 

Wet tot vaststelling van het Elfde 
Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948 (Departement van Land
bouw, Visserij en Voedselvoorziening). 

S. I 101. 13 Maart. Blz. u4. 
- Wet tot wijziging van het Elfde Hoofd

stuk der Rijksbegroting voor het dienst
jaar 1946. 

S. I 310. 15 Juli. Blz. 684. 
- Wet, houdende wijziging van de be~roting 

van inkomsten e n uitgaven van het 
Landbouw-Crisisfonds voor het dienstjaar 
1949. 

S. I 551. 15 December. Blz. 1293. 
- Wet, houdende wijziging van de begro

ting van inkomsten en uitgaven van 
het Landbouw-Egalisatiefonds voor- het 
dienstjaar 1948. 

S. I 552. 15 December. Blz. 1293. 

Sociale Zaken. 
Wet tot wijziging van het twaalfde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaa~ 1946. 

S. I 43. 5 Februari. Blz. 54· 
- Wet tot vaststelling van het Twaalfde 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948 (Departement van Sociale 
Zaken) . 

S. I 91. 5 Maart. Blz. 104. 
- Wet tot nadere wijziging van het Twaalf

de Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1946. 

S. I 313. 15 Juli. Blz. 687. 
Overzeese Gebiedsdelen. 
- Wet tot wijziging van het Dertiende 

Hoofdstuk der Rijksbegroting v.:ioc het 
dienstjaar 1946. 

S. I 140. 8 April. Blz. 174. 
- Wet tot vaststelling van het Derti"nde 

Hoofdstuk der R ijksbegroting voor het 
dienstjaar 1948 (Departement van Over
zeese Gebiedsdelen). 

S. I 168. 29 April. Blz 216. 
Onvoorziene uitgaven . 
- Wet tot vaststelling van het veertiende 

Hoofdstuk der Rijksbegroting voor het 
dienstjaar 1949. 

S. I 523 . 1 December. Blz. 1202. 

Belemmerlngenwet Verordenin gen. 
- Besluit, hoµdende beslissing op het be

roep, ingesteld door de Directeur-Gene
raal van het Staatsbedrijf der Posterijen, 
Telegrafie en Telefonie tegen het schrij
ven van Gedeputeerde Staten van Gro
ningen van 23 Augustus 1946, no. 9047/14, 
te afdeling, . tot weigering van het ver
lenen van vergunning op grond van de 
Belemmeringenwet Verordeningen inzake 
het plaatsen van vier palen in de glooiing 
van de Zwintocht binnen het waterschap 
Hunsingo. 

S . I 63. 20 Februari. Blz. 69. 
Beroepswet. 
- Besluit tot vaststelling van de bepalin

gen omtrent d e bezoldiging van de leden 
en de griffier van en de substituut-grif
fiers bij de Centrale Raad van Beroep en 
van de voorzitters en de griffiers van de 
raden van beroep, bedoeld in de Beroeps
wet. 

S. I 395. 26 Augustus. Blz. 825. 
Bestrij1Ungsmlddelenbeslult. 
- Besluit, houdende uitvoering van artikel 

2, artikel 3, lid 1 en 3 en artikel 4 van de 
Wet bestrijdingsmiddelen en meststoffen 
1947, Staatsblad No. H 123. (Bestrij
dingsmiddelenbesluit 1948). 

S. I 368. 13 Augustus. Blz. 781. 
Ilevoegdhedenwet. 
- Kon·inklijk B esluit. ( B evoegdheàenwet 

art. 20. ) - N u appellan t n i et h et bedrag, 
w aarover h et g eschi l loopt, voorlopig 
heeft betaa ld, h ebben g edeputeerde sta
t en h e1n t er echt niet-oritv ankelijk v er
klaard. - Geen enkel w ettelijkj voor
schrift brengt nw t zich niede, dat een 
niet-ontvankelijk heid slechts kan worden 
u itg esprolcen, indien dat middel in h et 
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verweerschrift wordt opgeworpen; het 
beroep, dat appellant op dit punt doet op 
de bij de burgerlijke rechter geldende 
r egels ,qaat niet op, aangezien de admi
nistratieve rechter daardoor niet gebon
den is. - Evenmin kan appellant zich 
beroepen op het verschil in redactie tus
sen art. 20 en art. 16 der wet, daar dat 
verschil nimmer kan meebrengen, dat 
aan de duidelijk,e bewoordingen van art. 
20 te kort zou worden gedaan. 31 Mei. 

- Koninklijk B esluit. (Wet houdend alge
mene regelen Waterstaatsbestuur art. 212; 
Wet tot toekenning bevoegdheden aan 
Waterschapsbesturen art. 12). - Inge
volge het Algemeen R eglem ent voor de 
u:aterschappen in N. -Brabant keitrt h et 
dagelijks bestuur van het waterschap h et 
kohier van de aanslag goed en verklaart 
die invorderbaar. H et besluit, waarbij dit 
g eschiedt, is aan te merken als een be
sluit in de zin van art. 22 der Water
staatswet 1900 D e toekenning van h et 
in art. 12 der B evoegdhedenwet aan be
langhebbenden gegeven recht heft niet 
op de bevoegdheid welke art. 22 d;:r Wa
terstaatswet 1900 aan Ged. Staten ver
leent. -. Ingevolge h et bijzonder r egle
ment v oor het waterschap wordt een af
wateringsomslag geheven van de op 1.80 
m N.A.P. of daarbeneden gelegen opge
bouwde percelen, welke door /i,et gemaal 
van het waterschap worden benialen, en 
hiertoe deze percelen naar g elang van 
hun h,oo_qteligging in 4 kJ.assen verdeeld. 
Dit voorschrift laat niet toe, bij de klas
seindeling met andere omstandigheden 
dan de hoogteligging r ekening te hott
den. D erhalve is de opvatting van Ged. 
Staten, dat in dit geval de percelen naar 
een andere maatstaf dan die der hoogte
ligging moeten worden geclassificeerd, 
onhottdbaar te achten. 8 D ece1nber. 

Bevolkln gsboekbondlng. 
- B esluit, tot nadere wijziging van het be

sluit bevolkingsboekhouding (Koninklijk 
besluit van 31 Maart 1936, Staatsblad 
No. 342). 

S. I 431. 30 September. Blz. 864. 

Bevolkln g·sreglsters. 
- Wet tot vervallenverklaring van het 

Legesbesluit Bevolkingsregisters (Ned. 
Stct. van 9 Februari 1943 , No. 27) en 
aanvulling en wijziging van de Wet van 
17 April 1887 (Stbl. No. 67) tot vaststel
ling van bepalingen betreffende het hou
den van bevolkingsregisters. 

S. I 335· 24 Juli. Blz. 734. 
- Besluit, houdende bekendmaking van de 

tekst van de Wet van 17 April 1887 (Stbl. 
No. 67) (Wet bevolkings- en verblijf
register), zoals deze is gewijzigd bij de 
Wet van 24 Juli 1948 (Stbl. No. I 335). 

S. I 393. 26 Augustus. Blz. 823. 

Bezettingsmaatregelen. 
- Wet, houdende bepalingen nopens de 

betekenis van zekere regelingen in zake 
het bezettingsrecht, sedert de inwerking-

treding van het Besluit Bezettingsmaat
regelen getroffen (Wet bezettingsmaat
regelen II). 

S. I 189. 13 Mei. Blz. 253. 
- W et tot aanvulling van enige artikelen 

van· het Besluit bezettingsmaatregelen 
(Staatsblad 1944, No. E 93). 

S . I 215. 27 Mei. Blz. 436. 

- Arrest van den Hogen Raad. (Beslttit 
bezettingsmaatregelen, E 93, art. 6; Oor
logs- en na-oorlogse Loterijwetgeving, 
K . B. 1945 F 103 art. 1). - Art. 1, lid 2, 
van h et besluit van de Secretarissen
Gen eraal van Financiën en van Justitie 
van 15 Oct. 1943 betreffende het loterij
bedrijf, den Secr. -Gen. v. Financiën op
dragend de uitvaardiging van de voor
schriften t er ttitvoering v an lid 1 (lui
dende : ,,Er is een Staatsloterij"), maakte 
gebruik van de 1nogelijkheid, door § 3, 
lid 2, 2e zin van V erordening 3/1940 ge
opend. De opdracht aan den Secr.-Gen. 
v . Financiën alleen was met laatstge
noemde bepaling in over eenstemming. -
Art. 1, lid 1, van het besluit van 15 Oct. 
1943 bevatte voldoende begrenzing voor 
die opdracht. Op h et 2e lid van deze be
paling steunde het besluit van den Secr. 
Gen. v : Financiën: van 8 Jan. 1944, W(l.ar
bij algemeen bindende reg.els betreffende 
h et loterijbedrijf zijn gegeven. - Ge
noemd besluit van 1943, bij wetsbesluit 
van 12 Juli 1945 F 103 voorlopig gehand
haafd, met dien verstande dat ingevolge 
art. 6 Besl·uit bezettingsmaatregelen (E 
93) de aan den Secr. - Gen. v . Financiën 
gegeven opdracht tot het uitvaardigen, 
van 1titvoeringsvoorschriften overging op 
den .llfinister v. Financiën, heeft ook na 
het h erstel van de samenwerking tussen 
Kroon en Staten-Generaal voorlopig zijn 
rechtskracht behouden. - De bepalingen 
van h et besluit van 8 Jan. 1944 van den 
Secr.-Gen . v. Financiën konden tijdens 
de bezetting door dien Secr. - Gen. worden 
gewijzigd en cleze bevoegdheid is inge
volge F 1{)3 j 0

• E 93 overgegaan op den 
Minister van Financiën, die in zijn be
slttit van 24 Nov. 1945 van deze be·voegd
heid gebruik heeft gemaakt. 

25 Juni, Blz. 480. 

- Wet houdende nà.dere regeling van de 
rechtsgevolgen van enige bezettingsbeslis
singen. (Wet bezettingsmaatregelen III) . 

S. I 263. 30 Juni. Blz. 561. 

Bloembollenzlektewet. 
Besluit, houdende w1Jz1g1ng van het 

Bloembollenziektenbesluit 1939 (Stbl. No. 
653). s. I 351. 2 Augustus. Blz. 752. 

Bo1Iem prod u ctlewet. 
- Besluit, houdende hernieuwde verlenging 

van de geldigheidsduur van enige artike
len van de Bodemproductiewet 1939. 

S. I 391. 25 Augustus. Blz. 82 2. 
- Wet, houdende hernieuwde verlen ging 

van de geldigheidsduur van enige ~tike
len van de Bodemproductiewet 1939. 

S. I 553 . 15 D ecember. Blz. 1355. 
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BOSW<'t. 
- Wet tot intrekking van het Besluit 

S taatstoezicht op de Bosschen 1943. 
S. I 55. 12 Februari. Blz. 63. 

- Wet, houdende voorlopige verlenging van 
de geldigheidsduur van de artikelen 2 en 
3 van de wet van 12 Februari 1948, 
Staatsblad No. I 55, tot intrekking van 
het B esluit Staatstoezicht op de Bossen 
1943. 

S . I 566. 22 December. Blz. 1329. 
Boterwet. 
- Besluit, houdende wijziging: van het Ko

ninklijk besluit van 28 October 1909, 
Staatsblad no. 346, tot uitvoering van het 
bepaalde bij de artikelen 2, 5, 8 en 19 
der Boterwet. 

S . I 541. 13 D ecember. Blz. 1354. 
Brandweer. 
- B esluit, houdende vaststelling van het 

Bezoldigingsreglement brandweerpersoneel 
1948. S . I 354. 3 Augustus. Blz. 755. 

Ilultenlandse Dienst. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk

besluit van 21 December 1945, Staatsblad 
No. F 322, houdende vaststelling van het 
Reglement van de Buitenlandse D ienst. 

S. I 25. 21 Januari. Blz. 34. 
Burgemeesters. 
- B esluit tot vaststelling van regelen ten 

aanzien van de bezoldiging van burge
meesters (Bezoldigingsbesluit burgemees
ters 148) . 

S. I 440. 6 October. Blz. 873 . 
Burgerlijke Stand. 
- Wet tot intrekking van het besluit van 

de Secretaris-Generaal van het D eparte
ment van Binnenlandse Zaken van 10 
S eptember 1940, betreffende de vrijstel
ling van leges van afschriften van of uit
treksels uit de akten van de Burgerlijke 
Stand. 

S. I 18. 15 Januari. Blz. 27. 
Burgerlijk recht. 
- Wet tot tijdelijke regeling in zake som

mige verval- en verjaringstermijnen. 
S . I 225. 2 Juni. Blz. 451. 

Burgerlijk Wetboek. 
- Besluit, tot vaststelling van een alge

mene maatregel van bestuur, als bt>doeld 
in de artikelen 46,, laatste ]jd, e n 469a 
van het Burgerlijk Wetboek , zoals dit 
luidt ingevolge de Wet van ro Juli 1947 
(Staatsblad No. H 232). 

S. I 134. 7 April. Blz. 168. 
- B esluit tot vaststelling van een alge

mene maatregel van bestuur, bedoeld bij 
artikel 354 van het Burgerlijk Wetboek. 

S . I 342. 24 Juli. Blz. 744· 
- Besluit tot vaststelling van de datum 

van inwerkingtreding van de Wet van 10 
Juli 1947 (Stbl. No. H 232), houdende 
wijziging van de bepalingen betreffende 
het Kinderrecht, voorkomende in het eer
ste boek van het Burgerlijk Wetboek, en 
- in v erband daarmede - wijziging en 
aanvulling van andere boeken van dat 
Wetboek. alsook van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvorde ring en van an
dere wetten. 

S . I 343. 24 Juli. Blz. 746. 
- Wet, houdende wijziging van de grens 

van vier gulden in titel VII A van het 
IIIe Boek van het Burgerlijk Wetboek. 

S. I 406. 7 September. Blz. 837. 
Bijzondere rechtspleging. 
- Besluit, houdende vaststelling van de tij

delij ke uitkeringsregeling personeel bij
zondere rechtspleging. 

S. I 31. 28 Januari. Blz. 44. 
- Besluit tot aanvulling van het Koninklijk 

besluit van 28 Januari 1948 (Staatsblad 
No. I 31) , houdende vaststelling van de 
tijdelijke uitkeringsregeling personeel bij
zondere rechtspleging. 

S. I 452 . 14 October. Blz. 896. 
Comptablllteltswc;t. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (B. W. 

art. 1356; Comptabiliteitswet art. 32; 
Landoorlogreglement art. 43 .) - De be
zetter heeft de in art. 32 Co111,ptabiliteits
wet aan den Minister v an Ji'in. verleende 
bevoegdheid door .den Secr. -Gen. van Ji'in. 
willen doen uitoefenen. Reeds in zijn Ver
ordening 3/1940 heeft de Rijkscommissa
ris de Secretarissen-Generaal q,ls de hoog
ste bestu1trsambtenaren aangewezen. -
H etgeen de bezetter binnen de grenzen 
van de hem ingevolge art. 43 Landoorlog
reglement toegevallen taak verricht, ·is 
volkenrechtelijlc voor den bezetten staat 
bindend. - Aangenomen moet worden, 
dat h et interne publielce recht van den 
Ned. Staat eenzelfde gebondenheid aan
vaardt, voorzover de wettig e overheid na 
/war tenigkeer niet afwijlcende reoelen 
stelt. - D e bezetter Icon zich in dezen 
bedienen van de Ned. Staatsambtenaren, 
doch hun gest-ie /,;on haar r echtskracht 
slechts aan de boven bedoelde taak van 
den bezette,· ontlenen en alleen binnen de 
grenzen daarvan verlopen. - Dit hief de 
qualiteit van Ned. Staat ambtenaar voor 
de betrol.;kenen niet op. Zij waren j egen;; 
hun wettige regering verplicht zich ten 
dienste van den bezetter slechts t e stel
len, voor zolang en voorzover zij aldus h et 
Ned. belang konden dienen, doch dit laat 
onverlet, dat de rechtskracht hunner han
delingen tijdens de bezetting door 's be
zetters vorenaangegeven taak werd be
paald. - Hetgeen door Ned. Staatsamb
t enaren - die daarbij handelden voor het 
Rijk - binnen voormelde grenzen is ver
richt, bindt den Ned. Staat. - Onder her
stel en verzekering van de ovenbare orde 
en het ovenbare leven in art. 43 L.O.R. 
·moet begr epen worden geacht al h etgeen 
tijdens den dmtr der bezetting strekt om 
in het algeme n het maatschappelijk le
ven onder de omstandigheclen van de be
zetting regelmatig t e doen verlopen. -
Het ontzeggen na de bezetting van rechts-
1.;racht op grond van de in art. 43 ge
stelcle vooncaarde m.b.t. de eerbiediging 
der geldende w tten, l,;an bij een bezetting 
van langeren duur niet zonder meer wor
den doorgevoerd. Daarvan heeft ook het 
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B esluit bezettingsmaatreg elen E 93 blij k 
g egeven. - Dienover een k om.sti_q m oet de 
on tzegging van rechtskrach t aan burg er
l ijke rechtshandel ingen, als h ier in ge
à-ln g, wor den beper k t tot de g ev allen , dat 
de handeling blijkbaar strekt e om en kel 
of in hoofdzaak h et belang v an den vij 
an d of van de in art. 24 v an E 98 opge
som de per sonen of or ganisati es dan u;el 
door den vijan d in st rijd m et 's bezett ers 
t aa k nagestreefde doeleinden t e dienen. -
Een voorziening in de huisvesting van 
de "Deutsch e Ordn u ngspol i zei" op w elk 
t ijdstip en waar ter plaatse ook kan niet 
zonder m eer gezeg d wor den bij haar tot
st andlwming blij kbaar te h ebben gestrekt 
om enkel of in hoofdzaak h et belang van 
den vij,i·,id of door dezen in str ijd met 
·s bezetter s taak nagestreefde doeleinden 
t e dien en . - Zonder nader f eitelijk on
derzoek _qeen oordeel-velling -mog elij k; ver
nietiging vonnis en v erwijzing. - Ander s 
conclusie Proc.-Gen. 30 J aniwri. 

- Wet, houdende regelen betreffende de 
geldelijke aansprakelijkheid van het Rijk 
voor het beheer van de Stichting voor 
Nederlands-Belgische Culturele Samen
werking, ge'-1estigd te 's-Gravenhage. 

- Wet, 
hoef te 
dienst 
1948. 

S. I 82. 3 Maart. Blz. 96. 
houdende voorziening in de be
aan kasgeld voor de Indische 

hier te lande gedurende het jaar 
S. I 122. 2 April. Blz. 128. 

- Wet, houdende regeling met betrekking 
tot de financiële verantwoording van re
geringsaankopen in het bui tenland gedu
rende de ja ren 1942 tot en m et 1947. 

S. I 272. 3 0 Jun i. Blz. 592. 
Uitspraak van h et Ambtenarenger echt 

Groningen. ( A m bt enarenwet 1929 art. 1 ; 
Comptabiliteitswet art. 14). - T erugvor
dering van een, door een daartoe niet 
bevoegd orgaan, toeg ek encle g r atificatie 
door h et tot die toek enning bevoegde or
gaan (i.c. de -minist er v an V erkeer en 
vt 'aterstaat) kan niet icorden aange
vochten op een der gron den , g enoemd in 
art. 58, 1e lid, der A.W. '29. ll Juli. 

- Wet, houdende wijziging van de Comp
tabiliteitswet (Staatsblad 1927, no. 259). 

S. I 459. 29 Oct ober. B lz. 900. 
Wet, houdende vaststelling van het slot 

der algem ene rekening van R ijksont
vangsten en -uitgaven, het slot der reke
ningen , bedoeld in artikel 87, derde lid, 
en het slot der reken ingen v an takken 
van R ijksd ienst, bedoeld in artikel 88 der 
Comptabiliteitswet (Staatsb la d 192 7, No. 
259) over het dienstjaar 1943 . 

S. I 472 . 1 Novem ber. Blz. 917. 
Wet, houdende v astst elling v an het slot 

d er algem ene rekening van Rij ksont
vangsten en -uitgaven het slot der reke
n ingen, bedoeld in a rtikel 8 7, derde lid, 
en het slot der reken ingen van takken 
v an Rijksdiens t , bedoeld in artikel 88 der 
Com ptabiliteitswet (Staatsblad 1927, No. 
259 ) over het dienstjaar 1942. 

S . I 4 73. 1 November. Blz. 91 7. 

Curaçao. 
- Wet, houdende wijziging van de Cura

çaose S taatsregeling. 
. S . I 195 21 Mei. Blz. 2.63. 

- Beslutt, houdende bekendmaking van de 
tekst der Wet op de Staatsinrichting van 
Curaçao (Curaçaose Staatsregeling). 

S. 1 204. 25 Mei. Blz. 421. 
Dcmobillsatlevoorzlenlngen. 
- B esluit, houdende vaststelling van het 

Besluit Demobilisatievoorzieningen 1948. 
S . I 57. 14 Februari. Blz. 64. 

Devlezenbeslult. 
- A rrest van den Hogen Raad . (Sv. art. 

423; D eviezenbesluit 1945 art. 41). -
N i et -naleving van het v oorsch r i ft van 
art. 41 van h et D eviezenbesluit 1945 heeft 
geen n i etigheid t en gevolge. - Anders : 
Adv.- Generaal Langem,eijer. - H et mid
del dat er over klaag t , dat uit ' s H ots 
arrest niet blijkt de inhoud van de t e
lastelegging, f aalt, daar bij de uitgespro
k en niet -ontv ankelijkh eid v an het appèl, 
om t r en t de bewezenverklarin g niet op
nieu'w recht is g edaan. 2 N ov em ber. 

Dienstpllchtwet. 
- Besluit, betreffende beschikking op het 

?eroep v~ J . '!"1· Goossens, te Venraij , 
m zake vnJstelhng van de dienstplicht. 

. S . I 93. 8 Maart. Blz. 104. 
Beslutt tot ongegrondverklaring van het 

beroep van M . van Duijnhoven t e Uden 
inzake vrijst elling van de dienstplir.h t. ' 

~: ! ~54. 14 April. Blz. 191 . 
W et tot w1Jz1gmg van de Dienstplicht-

wet. S. I 221. 2 7 Mei. Blz. 442 . 
- ~ esluit tot bekendmaking van de gewij

zigde t ekst van d e Dienstplichtwet en van 
enige a rtikelen van de wijzigingswet van 
27 M ei 1948 (Staatsbla d I 221). 

S. I 284. 7 Juli. Blz. 610. 
- J[oninklijk besluit. ( D ienstplicht-wet art. 

15 i° - ar t. 18). - E en v oorganger der 
v er eniging van Vrijzinnig H er v ormden , 
al is hij in f eite - na offi ciël e bevesti
ging daartoe - als hulpprediker der N ed. 
Jl erv. g em eente w erkzaam en als zodanig 
definitief aangesteld, bekleedt n i et h et 
ambt van bedienaar van den godsdienst 
in de zi n van art. 18, zodat aan h em 
gcçn vrijstelling v an dienst om een der 
in art. 15, 1e lid onder c bedoelde r ede
nen kan -worden verleend. 

6 Augustus. 
- lî.onin klijk B eslui t . (Dienstpli chtwet art. 

15). P e1·soon lijk e on m i sbaarheid is 
aan.1,vezig , -waar de dienstplic h t ige als be 
drijfsleider 1Gerlczaam is _in h et wagen -
111a l,;ersbedd j f v an zijn vader, die -weg ens 
voortdu r en de ziekte n i et in st aat is het 
bedr ijf t e -i;oer en, terwijl de broeder v an 
de dienstplichtige, aan w i e de leiding t e
·voren w as t oevertrouw d, thans zijn 
dien s tplicht in I n dië ver vult, en v r eemde 
arbeidsk r acht en n i et betaald ku n n en 
w orden. 19 No1>e,nber. 

- Jî.oninklijk Besluit. (Dienstplicht-wet art. 
15) . - D e omstandigheid, dat appe(lant 
als oorlog sslachtoffer in zijn eigen onder-
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hottd moet gaan voorzien, kan er niet toe 
leiden om aan te nemen, dat hier aan
wezig is een bijzonder geval als bedoeld 
in art. 15 eerste lid e der wet. - D e om
standigheid, dat door het oproepen van 
de dienstplichtige, die in h et bedrijf, 
waarin hij werkzaam is, niet ver v angen 
kan worden, het productieproces in deze 
voor het Nederlandse bedrijfsleven van 
grote betekenis zijnde onderneming ern
stig g estoord zou worden, kan er niet toe 
l eiden om aan t e nemen, dat hier aan
wezig is een bijzonder geval als bedoeld 
in art. 15 eerste lid e der wet. 

22 Noveniber. 
- Koninklijk Besluit. (Dienstplichtwet art. 

15). - De omstandigheid, dat de dienst
Vlichtige op het bedrijf van zijn werk
gever niet gemist zou kunnen worden, 
kan er niet toe leiden, om aan te nemen, 
dat hier aanwezig is een bijzonder geval, 
als bedoeld in art. 15, eerste lid e. 

8 D ecember. 
- Besluit tot ongegrondverklaring van het 

beroep van A. van Woudenberg, te Am
sterdam, in zake vrijste lling van dienst 
als gewoon dienstplichtige. 

S. I 5 73. 22 D ecember. Blz. I336. 

Dlstributlewet. 
- Arrest van den Iloogen Raad. (D istri 

butiereg.besch. 1945; T extielprod.besch. 
1943 I , art. 1) . - De r echter over de 
feiten, die op 28 Nov. 1947 uitspraak 
deed, paste daarbij terecht de Distributie
regelingsbeschikking 1945 toe, welke op 
dat tijdstip gold, en hield uiteraard nog 
niet rekening met de Distributiereg e
l ingsbeschikking 1947, welke eerst op 20 
D ec. 1947, dus een later tijdstip, in wer
king is getreden. D e cassatierecht er mag 
bij zijn toetsing, of de r echter over de 
feiten met juistheid op die f eiten wet 
heeft toegepast, m,et een clergelij lce ver
andering in de wetgeving ook niet meer 
r ekening houden. - Naar algemeen he
dendaags Nederlands spraakgebruik doelt 
het woord "texti elvunten" op de in art. 
1 der Textielvroductenbeschikking 1948 
no. 1 omschréven "bonnen der textiel 
kaart" , welke bonnen kracht ens art. 8 
dier beschikking r echt geven op h et in 
ontvangst nemen van nader aan te. wij 
zen in distributie gebrachte goederen. -
liet llof kon, ongeacht het gebruik van 
h et toegevoegde woord "coupures", be
wezen verklaren, dat req. voorhanden 
had "een groot aantal t extielpimten 
(coupii,-es)", en dit g elijkstellen met 
"distributiebescheiden in den zin van 
art. 1 der Distributiebeschik lcing 1945" . 

29 Jtmi. 
- Besluit, regelende de hernieuwde inwer

kingtreding van enige artikelen van de 
Distributiewet I939. 

S . I 386. 23 Augustus. Blz. 820. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Distribu

tiereg.besch. 1945 art. 9). -Door de eigen 
waar neming van het Hof is bewezen de 
feitelijke o,nstandigheid, dat hetgeen req. 
lcocht, voorhanden had en verkocht, be-

scheiden waren, icelke door hun m odel 
nanleiding konden geven tot de mislei
ding dat h et distributiebesch eiden waren. 
Omtrent r equirants opzet aangaande die 
omstandigheid is te overwegen: - dat de 
D istributieregelingsbeschi lcking 1945 als 
noodzakelijke aanvulli.ng op het verbod 
van h et kopen enz. van distributiebe
scheiden (art. 8 lid 2) ook h et kopen enz. 
van vervalste distributiebescheiden (art. 
9 lid 3) en van "bescheiden, welke door 
hun model aanleiding kunnen geven tot 
de misleiding, dat het distributiebeschei
den zijn" (ar t. 9 lid 5 jm1ctis l eden 2 en 
8) verbiedt, en het niet-nakomen van 
deze voorschrift en in artikel 18 Distri
butiewet 1939 gelijkelijk strafbaar gesteld 
is en daartegen in artihel 1 Besluit be
rechting eco11omische delicten dezelfde 
straffen bedreigd zijn; - dat deze drie 
verboden van eco11om.isch strafrecht in 
dier voege één geheel vormen, dat h et 
niet-nakomen van een hunner reeds op
zettelijl.; geschiedt, indien de dader, be
halve dat hij wist dat hij kocht (of ver
kocht enz.), ook besefte dat hij zulks deed 
met bescheiden, die echte dan wel ver
valste distributiebescheiden waren of door 
hun nwdel aanleiding konden geven tot 
de -misleiding dat het distributiebeschei
den icaren, en voorts_ ook besefte, dat met 
zulke bescheiden zo handelen ongeoor
loofd was. - Voor req.'s veroordeling we
gens ovzettelijk niet-nakomen kan niet 
ontbeer<! worden de vaststelling, dat req. 
besefte, dat zijn handeling betrof in i eder 
geval een van de drie soorten bescheiden 
en voor ieder van die soorten ongeoor
loofd is. De door h et Hof gebezigde VI/T
klari11g v an r eq. is daartoe ongenoeg
zaam. - Anders: Adv.-Gen. Langemeijer. 

19 Octoiber. 
- Arrest van den .F-logen Raad. (Distrib1t

tie-reg.-besch. 1945 art. 9) . - D e Bijz. 
Politierechter heeft geoordeeld, ,,dat verd. 
bij h et kopen van de in de t elastelegging 
vennelcle bescheiden heeft moeten begrij
pen, dal dec,e vals i::aren, daar echt e 
distributiebescheiden niet op g eoorloofde 
wijze in den handel g ebracht kunnen 
worden". Deze redengeving is ongenoeg
zaa,n voor de beslissing, dat req. ook op
zet t.a.v. voormeld bestanddeel van het 
tclastegeleyde bezat. Uit de enkele om
standigheid toch, dat echte distributie
liescheiden niet op ongeoorloofde wijze in 
den handel gebracht kunnen worden, v alt 
niet af te leiden, dat req. heeft moeten 
begrijpen, dat hij handelde t.a.v. wat de 
Politierechter valse distributiebescheiden 
noemt, daar immers ingevo lge de om
standigheid, dat echte distributiebeschei
den wèl op ongeoorloofde icijze in den 
handel gebracht kunnen u·orden, req. ook 
heeft kunnen menen, dat hij handelde 
t.a.v. echte distributiebescheiden. 

19 October. 
- Wet tot hernieuwde inwerkingtreding van 

enige artikelen van de D istributiewet 
Ig39. 

S. I 527. I December. Blz. I204. 
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Domeinen, 
- Wet tot goedkeuring van een ruiling 

tussen het Kroondomein en het Staats
domein van enige percelen grond onder de 
gemeen te Oosterhout. 

S . I 305. 15 Juli. Blz. 675. 
Drankwet. 
- Koninklijk beslui t. (Drank w et S. 1931 

no. 416 art . 13) . - Aan h et f eit, dat de 
inrichting niet vo ldoet aan de eisen der 
wet kan niet af doen een beroep v an ap
pellante op de bij:wndere omstanàighe
clen, waarin zij v erkeert, n .l. dat zij v oor
lopig nog niet in aanmerkin g k an kom en 
v oor een tapvergunning, dat het pand, 
w aarin zij haar bedrijf uitoefent, ernstige 
oorlogsschade h eeft g el eden en dat de 
materialenpositie haar v oor alsnog belet 
dit pand t e v erbouiven ; de Dran lcw et 
immers laat deswege g een 11,itzondering 
toe. 23 Juli. 

- Koninklijk B esluit. (D ranku;et S. 1931 
no. 416 art. 313 l e lid 1° sub a). - W el 
bevindt de thans als societ eit in gebruik 
z ijnde lolcaliteit, waarheen de societ eits 
v ergu11ni11g bij besluit ·van Ged. Staten 
is v erplaatst, zich i n de woning van een 
der bestuursleden en is zij niet v oort
d11,rend en uitslt1,itend bij de leden der 
societeit in g ebruik, doch hierin is geen 
,qrond gelegen voor het intrekken der 
v ergu n,ning, nu g ebleken is, dat de socie
teit door het v erlies van haar g ebouw 
g enoodzaakt is, tijdelijk van de bedoelde 
lo k aliteit gebn1,ik t e maken en er naar 
streeft, zo spoedig mogelijk iceer een 
eigen lokaal te betrekken. - Voorts t el t 
de societeit nog 11 l eden en komen zij 
r eg el-matig in het societeitslokaal bij een. 

22 N oveinber. 
lluurv~rlengln g·swet. 
- Wet, houdende voorziening in de na 4 

Mei 1945 v erst reken duur van rechts
persoonlijkheid bezit tende verenigingen of 
naamloze vennootschappen. (Duurver
lengingswet). 

S. I 107. 18 Maart. Blz. n9. 
Economisch Plan. 
- Wet, tot wijziging van de Wet van 21 

April 1947 (St aatsblad No. H 172), hou
dende de voorbereiding van de vaststel
ling van een Centraal Economisch Plan. 

S, I 494, 5 November. Blz. 946. 
E nqnêtewet. 
- W et , houdende w1Jz1gmg va n enige be

palingen der wet v an 5 Augustus 1850, 
S taa tsblad No. 45, tot regeling van het 
recht van onderzoek (enquête) . 

S . I 106. 18 M aart . Blz. n8. 
Financiële verhouding, 
- Wet tot het treffen van een noodvoor

ziening voor de gemeentefinanciën. 
S . I 307. 15 Juli . Blz. 676. 

- B esluit tot vaststelling van het Finan
ciële Verhoudingsbesluit 1948. 

S . I 560. 21 Decem ber. Blz. 1320. 
G eldschleterswet. 
- Wet, houdende nadere wij zigin g van de 

Geldschieters wet. 
S . I 270. 30 Juni. Blz. 592. 

- Besluit, houdende bepaling van het tijd
stip van inwerkingtreding van de wet van 
30 .Juni 1948 (Stbl. No. I _270) tot na
dere wijziging der Geldsch,eterswet. 

S. I 396. 27 Augustus. Blz. 826. 
Geldzuivering. 
- Beschikking van de Minister van F inan

ciën houdende vaststelling van d e Vier
de Aanvullingsbeschikking. Afwikkeling 
Geldzuivering 1947. 

S. I 158. 20 April. Blz. 195. 
- Beschikking van de M inister van F inan

ciën, houdende wijziging van a rt ikel 8 
van de Beschikking Afwikkeling G eld
zuivering 1947 (Staatsblad No. H 3?7). 

S. I 192 . 15 Mei. B lz. 255. 
- B eschikking van de Minister van F inan

ciën, houdende vaststelling v an de Vijf
de Aanvullingsbeschikking Afwikkeling 
Geldzuivering 1947. 

S . I 193. 15 Mei. B lz. 255. 
- B eschikking van de M inist er van Finan

ciën , houdende aanvulling van de B e
schikk ing Afwikkeling G eldzuivering 
1947 (S taa tsblad No. H 377). 

S. I 23 2. 7 Juni. Blz. 460. 
- B eschikking van de Minister van Finan- • 

ciën, houdende vast stelling van de Zes
de Aanvullingsbeschikking Afwikkeling 
G eldzuivering 1947. 

S . I 237. 9 Juni. Blz. 486. 
- Beschikking van de M inister van Finan

ciën, houdende wijziging van de Beschik
king Afwikkeling Geldzuivering 1947 
(.Staatsblad No. H 377). 

S . I 287. 10 Juli. Blz. 646. 
- W et , houdende verlenging van de mac_h

tiging als bedoeld in artikel 1, eerste hd, 
van het Machtigingsbesluit geldzuivering 
(Staatsblad no. F 133) . 

S. I 339. 24 Juli. Blz. 744. 
Gemeentebelastingen. 
- Arrest v an den Hoogen Raad. (Gemeen

t ewet art. 299). - Vordering van Ge
m eente t ot betaling van boet e wegens 
niet tijdig bebouwen van door haar v er 
kochte gronden . R ech tb. oordeelt den ge
st elden termijn t e kort, doch vorder ing 
niettemin ontvanlcelijk, Ged.'s hiertegen 
gerich t e grief door Hof ver worpen op 
grond dat Hof de termijn niet te k ort 
ach t . Cassatieberoep, omdat t eg en de be
slissing der Rechtb. omtrent t e korten 
t ermijn g een hoger bernep w as i ng esteld. 
Door H . R . ver worpen, omdat Hof m ede 
hacl t e let t en op den door Gem eente r eeds 
in l en aanleg aangevoerden en i n hoger 
beroep herhaalden grond, n.l. dat de ter
mijn n iet t e /,ort was. - Vordering in 
r ec. tot schadevergoeding omdat de Ge
vieente door op grond ·van de Precario 
tJerord. en Rioolaansluiting sverordening 
voor h et gebruik van trottoirs en voor 
rioolaansluiti n,q _qelden t e heffen, on
r echtmatig j egens eiser i n .r ec. handelde, 
w-ijl hij ingevolge h et m et de Gem eente 
gesloten koopcontract r echt had op be
doeld g ebruik zon der extra betaling. -
Van onbevoegdheid van de Rechtb. zou 
alleen dan sprake kunnen zijn, indien de 
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stelling ware geweest, dat die verordenin
g en in dezen heffing van belasting niet 
toestonden en daarom onrechtmatig be
lasting zou zijn geheven. Nu echter'is ge
steld, dat de Gemeente onrechtmatig han
delde, omdat zij krachtens de overeen
komst verplicht was de heffing achter
w eg e t e laten, is de eis er een, waarvan 
de bttrgerl ijke r echter kennis neemt. 

27 Juni 1947. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Gemeente

wet art. 280). - I ngevolge art. 280 Ge
meentewet mag heffing niet alleen ge
schieden wegens percel en, belendende aan 
openbare wegen waaraan de gemeent e 
kosten besteedt, maar is voldoende dat 
de g emeent e kosten heeft te maken voor 
openbare land- of waterwegen in de ge
meente, in welk geval de h effing niag 
g eschieden wegens alle percelen die aan 
een openbare weg belenden, onverschillig 
of juist aan dezen weg de g emeente kos
ten moet besteden of dat zij dit doet t .a.v. 
ander e openbare wegen. 27 October. 

- Arrest v an den Hogen Raad. (Gemeen
tewet art. 2 0). - Art. 28 der Aanlegbe
lastingverordening gemeente Almelo 
dwingt tot aanvaarding van h et systeem, 
waarin bij een wegverbreding, als in de
zen, v an 10 meter, terwijl de bestaande 
weg een breedte heeft van meer dan 5 
meter, de verbreding tot een breedte van 
5 m et er voor de heffing der belasting in 
aanmerking u·ordt genomen. 

10 November. 
Gemeentebestuur. 
- Koninklijk B esluit. (Woningwet artt. 1, 

11; Gemeentewet art. 231). - H et v oor
schrift ener bouwverordening, dat alvo
r ens een beslissing w ordt genomen op 
een aanv raag om bouunJergunning, v oor 
de toepassing der voorschrif t en met be
trekking tot h et uiterlijk van g ebouwen 
h et advies moet worden ingewonnen v an 
een intercommunale dienst voor gemeen
t ewerken en bouw- en w onin.Qtoezicht, is 
te beschouwen als een voorschrift, als 
bedoeld in art. 1 der woningwet; het i s 
derhalve ingevolg e art. 11 aan de goed
keuring van Ged. Staten onder w orpen. -
I n art. 281 der gemeentewet nwet onder 
,,inzenden" worden verstaan ,,verzenden" , 
zodat het tijdstip van ontvangst v an de 
beslissing van Ged. Staten door het ge-
1neentebestuur irrelevant is. 

29 November 1947. ( Aanv. 1947 blz. 11). 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
de Raad der Gemeente Zandvoort dd. 20 

Januari I948, in zake het houden van een 
interpellatie over woningvordering en 
-verdeling. 

S . I 47. g Februari. Blz. 57. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. (Politiebesluit 1945 artt. S en 4; 
Gemeentewet art. 194). - Weliswaar 
houdt deze bepaling o.m. in, dat de be
noeming van inspecteurs der gemeente
politie de goedkeuring van de minister 
van binnenlandse zaken behoeft, doch dit 

betekent niet, dat een r eeds vóór de in
w erkingtreding v an h et Politiebesluit 
1945 benoemde inspecteur v an politie 
thans opnieuw moet worden benoemd in 
een andere rang, w elke benoeming dan 
de goedkeuring v an voornoemde minister 
zou behoeven. - Toekenning van een 
rang aan een r eeds in functie zijnde amb
tenaar v an politie behoeft niet gepaard 
t e gaan met een benoeming v an die amb

t enaar in de r eeds door h em beklede func
tie. Hieraan doet niet af, dat het nood
zakelijk kan zijn hem een andere rang 
toe t e kennen. - D e weigering van de 
minister v an binnenlan dse zaken om aan 
de inspecteur van polftie der gemeent e B. 
een rang toe te kennen, l evert niet op 
een verandering in de inrichting van het 
dienstvak, aangezien als dienstvak moet 
worden beschoitwd de dienst der gemeen
t epolitie, in welk dienstvak door de r eor
ganisatie v an h et politiewezen geen ver
andering is aangebracht, welke aanlei 
ding kan geven tot ontslag. - D eze be
paling heeft niet tot gevolg, dat de ge
meentelijke rechtstoestandsregeling v oor 
de politieambtenaren door de inwerking
treding van h et Politiebesluit 1945 zijn 
lwmen te vervallen, aangezien in art. 4, 
eerste lid, van het Politiebesluit 194 5 de 
Kroon slechts bevoegd is verklaard o.a. 
nadere algemene regelen v oor de g em een
t epoli tie, zo ten aanzien van de r echts
positie, te geven. Ten tijde van h et on
derhavige ontslagbesluit w aren deze alge
niene regelen nog niet gegeven, zodat h et 
gemeentelijk politieambtenarenreglement 
toen nog gelding bezat. - Een t egenge
stelde opvatting zou tot de onaanv aard
bare consequentie leiden, dat tot aan de 
inwerkingtreding van h et Politieambte
narenreglernent en het Politietuchtregle
ment (5 Jttni 1947) de rechtstoestand der 
gemeentepolitie ongeregeld zou zijn ge
weest. 16 F ebruari. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van B e
ro ep. (Politiebeslttit 1945 art. 4; Gemeen 
tewet art. 194; Ambtenarenwet 1929 
art. 58, l e lid). - Ingevolge art. 194 der 
Gemeentewet houden van rechtswege op 
te gelden de bepalingen v an plaatselijke 
verordeningen, in wier onderwerp door 
een ·wet enz. 1,vordt voorzien. - In art. 4, 
l e lid, van het Politiebesluit 1945 h eeft de 
Kroon slechts op zich genomen in de 
r echtspositie v an het politieperson eel t e 
voorzien. D e voorziening zelf is eerst tot 
stand gebracht bij het Politieambtenaren
reglement (S. H 144), in werking getre
den 5 J uni 1941. Van die datum af is der
halve eerst de _qemeentelijke rechtstoe
standsregeling voor het politiepersoneel 
vervallen. - Beslissend is het oordeel 
van de burgemeester omtrent de vraag, 
of een agent van vol-itie . niet of slechts 
ten koste van grote inspannin g zijn be
trekking kan vervullen, nu het desbe
treffend alge1necn verbindend voorschrif t 
een dergelijke bepaling inhoudt. 

24 Februari. 
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- Arrest van den Hoogen Raad. (Wegen
v er lceersreg eling àrtt. 88, 44; Verord. 
Putten r eg . rijwielver keer op marktd.). 
--' II et , marktplein t e Putten is een w eg 
in den zin v an art. 1 der W egenver 
keersregeling en de gemeenteraadsver
or denin _q, houdende h et verbod op zekere 
m arktdagen tussen de kramen t e fietsen 
of een r ijwiel aan de hand m ee t e vo e
r en, bevat - teat er ook zij van h et doel, 
i,,aarvoor die verordening is g egeven -
maatregelen als bedoeld in art. 5 der 
TVegenverkeersreg elin g. Zulk een maat
regel kan slechts bevoegd w orden getrof
f en in casu door B. en W. D e raadsver
ordening is clerhalve niet verb indend. 

16 Maart. 
Uitspraak van de Centrale Raad v an 

B eroev. (Gemeentewet artt. 76 en 107; 
Ambtenarenwet 1929 art. 24) . - D e ter
mijn v an 30 dagen, bedoeld in h et 4e lid 
v an art. 76 der Gem eentewet, w as ver
streken uiterlijk ll6 Augustus 1947, toen 
cle e.v. raadsvergadering na die van 21 
J iû i 1947 is gehouden ( in de vergadering 
v an 2 1 Juli had de raad besloten de bur
gemeester op t e dragen of uit t e nodigen 
over t e gaan tot beëdiging v an de reeds 
in 1942 benoemde g emeentesecretaris, 
welk besluit aan de K r oon t er schor
sing of vernietigin_q u:as v oorgedragen, 
welke schorsin.o of vernietiging evenwel 
niet binnen de gestelde te1·mijn is g -
v olgd). - Uit erlijk 26 Augustus 1947 icas 
er dus i. c. een weigerin g v an de burge
meester v an het raadsbesluit van ll 1 
Juli 1947 ttit te v oer en. - D e tot gemeen
t esecr etaris benoemde ambtenaar, wiens 
beëdiging ingevolge art. 107 der Gemeen
t ewet nog steeds niet heeft plaats gevon
den als gevolg van de t egenwerking van 
het gemeent ebestuur, met name v an de 
burgemeest er, wordt niet r echtstreeks in 
z ijn belang getroffen door een 1·aadsbe
sluit, hoiide11cle opdracht of uitnodiging 
aan de bur.oemeester om tot die beëdigin g 
over te gaan, aangezien, daargelaten of 
dP raad tot het nemen v an een dergelijk 
besluit bevoegd is, v oor de beëdiging en 
i n f u nctietr eding v an een benoemcle ge
meentesecretaris geen besluit n odig is. -
R eeds om deze reden is het beroev, inge
steld tegen een later raadsbesluit, waarbij 
h et vorenbedoelde besltût werd ingetrok
ken, niet-ontvankelijk, 23 Maart. 

- Besluit, tot schorsing v an het bes luit v an 
de raad de r gemeente Smilde var. ,.5 D e- • 
cember '947. houdende vaststellin g van 
een nieuw a rtikel 48 d er Algem ene poli
ti everordening d ier gem eente. 

S . I ,48. 9 April. Blz. 182. 
- Koninklijk B esluit. (Gemeentewet art. 

24ll). - D e uitgave t en behoeve van de 
aankoop van een auto is v oor een in 
goede financiël e omstandigheden verke
r ende g em eente i . c. niet in strijd met 
een goed financiëel beh eer; Gedeputeer 
de Staten hadden slechts hun goedkeu
ring daaraan mogen onthouden, indien 

andere zeer dringende r edenen daartoe 
noopten. 21 April . 

-- Uitspraak van het Ambtenareng er echt 
Arnhem. ( B esluit tijdelijke v oorz iening 
B esttmr P rovinciën en Gem eent en, S. E 
86, art. 2, 5e lid). - Blijvencle buiten 
functie- stelling van een .burgemeester op 
grond v an deze bepaling is niet mogelijk, 
aangezi en dat veeleer l igt op h et t errein 
der wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 en op dat der gewone wettelijke re
g eling v oor aanstelling en ontslag van 
burgemeesters en h et desbetreffend be
sluit is mitsdien nietig t e verklaren. -
IIierdoor blijft intussen de " v oorlopige" 
voorziening, op grond v an E 86 t .a.v. de 
burgemeesters genomen, van kracht. 

ll 7 April. 
- B esluit tot schorsing v an het beslu it van 

de raad der gem eente S tav enisse d.d. 24 
Janua ri ,948, houdende vas tstelling v an 
een verordening ter b estrijding v :m de 
b aldadigheid in die gemeente. 

S . I 167. 28 April. Blz. 215. 
' - B esluit tot v erniet iging van de verorde

n ing van de Raa d der gem eente Tholen 
d .d . 31 October 1947, betreffer.de het v er
bod tot het telen van st ekhiet e n \/'Oor 
suikerbieten, voederbieten en kroten. 

S . I 171. 3 M ei. B l.z. 217. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. (Politieambtenarenreglement art. 
78. Gemeentewet art. 2ll4. Ambtenaren 
wet 1929 art. 125). - Onbekwaam h eid of 
ongeschiktheid, anäers dan t en gevolge 
van ziels- of lichaamsgebrek en, is t .a.v. 
een poli tieambtenaar aanwezig, nii deze 
zich h eeft schuldig g emaakt aan h et mis
bruik van zijn dienstrevolver, omdat dit 
de verwachting wettigt, dat hij ook in 
de toekomst opnieuw van zijn dienst
wapen, dat steeds in het bezit van een 
ambt<anaar vo.n poli tie behoort te zijn, 
P.en ongepast g ebruik zal maken. -
D eze bepalin g houdt niet in, dat de bur
g em eester g eheel vrij is in zijn bevoegd
h eid o.m. tot ontslag van politieambtena 
r en, en dat een beoordeling van een der
g elijk ontslag aan de ambtenarenr echter 
zou zijn onttrok/een. - Daargelaten of 
art. 224, Se lid, der Gemeentewet nog g el
ding toekomt na de inwerkingtreding van 
het Politiebesluit 1945, deze bepaling sluit 
niet uit, dat de ontslagbevoegdheid van 
de burgemeester aan nadere r eg elen 
wordt g ebonden, b.v. aan die, gegeven 
ingevolge art. 1'i!5, l e lid, der Ambtena
renwet 1929, welke r eg el en, gelijk de 
Raad constant h eeft beslist, g elding heb
ben. 4 M ei. 

- Besluit tot v ernietiging van het besluit 
van burgem eest er en wethouder~ van 
Brunssum, waarnem ende de ta ak van de 
raad dier gemeente, van 25 Juli 194~, 
houdende vaststelling van een nieuw ar
t ikel 44a der Algem ene politieverorde
ning dier gemeente. 

S. I ,84. 11 Mei. Blz. 247. 
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Besluit tot opheffing van de schorsing 
van het besluit van de raad der gemeente 
Anloo d .d . 29 September 1947, houdende 
benoeming van I. F . Westrup tot sëcre
taris dier gemeente. 

S. I 282. 5 Juli. Blz. 597. 
- Uitspraak van de Centrale Raad v an 

B eroep. (Besluit tijdelijke v oorziening 
B estuur Provinciën en Gemeenten, S. E 
86, art. 2, 5e l id) . - Een blijvende v oor
ziening inzake de bekleding v. h. burge
meest(lrsambt in de gemeente H. lwn 
door de 111inist er v an Binnenlandse Z a 
ken niet worden g egeven niet een beroep 
op art. 2, 5e lid, aangezien de duidelijke 
strekki n g van het besluit E 86, zowel 
b lij kens zijn naam als blijkens zijn con
sider ans, kennelijk geen andere is dan 
een voorlopige voor ziening t e t reff en 
v oor de eerste (overigen s on begren sde) 
tijd na de vijandelijke bezetting. - Ver
w orpen de opvatting van de eer ste r ech 
ter , dat h et bestreden besluit noodzake
lijkerwijze moest - en mocht - vo lgen 
op een eerdere, voor lopige, r egeling. 
B l i j vende voorziening was bovendien 
dit wordt t en overvloede opgemerkt 
i.c. niet nodig, vermits deze reeds op 
grond v an het Zuiver ingsbesluit 1945 was 
getroffen. 6 Juli. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeen
te Molenaarsgraaf dd. 17 Juni 1948, in 
zake terreina fscheiding voor de Neder
landse Hervormde Kerk aldaar. 

S . I 3 15. 16 Juli. Blz. 687. 
- Beslui t tot schorsing van het besluit van 

burgemeester en wethouders der gemeen
te Maa tssen dd. 28 Januari 1948 _ bet ref
fende het verlenen van een vergunning 
tot oprichting van een inrichting voor 
vervaardiging en bewaring van ontplof
bare stoffen. 

S. I 319. 22 Juli. Blz. 689. 
·- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

25 f}. - Appellant, gemeente-geneesh eer, 
i s op grond van de instructie v oor de 
gemeente-geneesheer, belast 1net de ar
menpr actijk, belast 1net de verrichting 
v an d 'l lwsteloze inenting en van de 
doodschouw; deze ver richtingen zijn niet 
begr epen in die, welke hem zijn opge
dragen a ls gen eesku ndige, met de ar
menpraktijk belast. H ij bekleedt m i tsdien 
een ambt , als bedoeld in ar t . 25 f, waar 
mede h et lidmaatschap van de raad on
verenigbaar is. 28 Juli. 

- B esl uit, houdende vernietiging van het 
besluit van de raad der gemeente Schoo
nebeek dd. 23 December 1946 tot wijzi
ging van de Algemene Politieverordening 
van die gemeente. 

S . I 348. 29 Juli. Blz. 749. 
- B esluit, houdende vernietiging van het 

besluit van Burgemeester en Wethouders 
der gemeen te Huissen dd. 20 Augustus 
1g47 tot het verlenen van ontslag aan M . 
H. Levels als bouwkundig opzichter in 
tijdelijke dienst van die gemeente. 

S. I 361. 9 Augustus. Blz. 765. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van de Raad der ·gemeente Zandvoort 
d .d. 20 Januari 1948, in zake het houden 
van een interpellatie over woningvorde
ring en -verdeling. 

S. I 363. II Augustus. Blz. 767. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

228a). - D aar de oprich ting v an een 
school voor b. l . o. in de on derhav ige g e
meente ur.oent is, en, indien thans n iet 
to t stichting der school zou kunnen wor
den overgegaan, deze v oor onbepaalde 
t ijd zou moeten worden u i t gesteld, moe
ten de door de gemeenteraad g esloten 
overeenkomst v an geldlening met de be
t rokken vereniging en de door h em toe
gekende bijdrage in de exploitatieko sten 
verantwoord worden geach t en h ebben 
Ged. Staten ten onrech te aan het desbe
t reffend raadsbesluit g oedkeu r in g on t
h ouden. 11 Augustus. 

- K oninkl ijk besluit. (Gem eentewet art. 
228d) . - Ged. Staten h ebben t en onrech
te goedkeuring onthouden aan een raads
besluit tot verkoop ·van twee woningen 
aan de daarin wonende gemeent egenees
heren, daa.r het bezit dezer w oningen 
voor de gemeent e een financieel nadeel 
oplevert, verkoop tegen redelijke prijs 
derhalve in h et belang der gem,eente m oet 
u:or den .oeacht, en geen gegronde r ede
nen bestaan voor cle vrees, dat het over
dragen in eigendom van de w oningen aan 
de in de gemeente .oevestigde art sen be
zwaren zoii opleveren bij cle vesti ging 
van nieuu-e artsen, die de tegenwoordige 
in hun pra/ctijk zouden opv olgen, 

11 Aiig u stus. 
- B esluit tot op heffing van de schorsing 

van het besluit van de raad der gemeente 
Smilde d .d , 15 December 1947, houdende 
v aststelling van een nieuw artikel 48 der 
Algemene Politieve rordening dier gemeen_ 
te, S , I 3 74· 17 Augustus. Blz, 814, 

- Besluit tot verlenging van de schorsing 
van de besluiten van burgemeester en 
wethouders van 's-Gravenhage van 8 Oc
tober 1947 en va n de raad dier gemeente 
v a n 1 Maart 1948, betreffende voorzie
ningen aan het perceel Dillenburgstraat 
(L) 6. 

S . I 375. 17 Augustus. Blz, 814. 
- B esluit t ot schorsing van het besluit van 

de raad de r gem eente Bergambacht van 
23 Juli 1948 betreffende toepassing van 
artikel 36, zevende lid, der Lager-onder
wijswet 1920. 

S. I 379. 18 Augustus. Blz. 816. 
- Koninkl ijk besluit. (Gemeent ew et art, 

228a). - Ter echt hebben Ged. Stat en 
goedkeuring on t how:le1) aan een r aadsbe
sluit to t verlaging der rente van een door 
de gemeente aangegane geldl ening v an 
4¼ % tot 3 % daar dit besluit ingaat 
tegen de door de 111inisters ván B i n n , 
Zaken en van Financi ën uitgevaardigde 
voorschriften omtrent de rentevergoedin
gen voor leningen v an de la.oere pu bliek
rech telijke l ichamen, welke in casii een 
tot 2'¼ % verlaagde rente vorderen, 

26 A ugustus. 
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- Koninklijk, beslitit. (Gemeentewet art. 
228b) . - Terecht hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een raadsbe
sluit tot het waarborgen van rente en af
lossing v an een g eldlening aan een parti
culier voor aankoop en v erbowwing van 
een noodwoning, daar h et n i et v erant
i,;oord is dat de gemeente tot h et g even 
van een zodanige waarborg overgaat zon
der door h et v estigen v an een hypotheek 
op h et on roerend goed v oor zichzelf de 
mogelijkheid tot volledig verhaal der g e
w aarborgde bedragen t e h ebben v er 
schaft. 27 Aiiuustus. 

- Koninklijk besluit. (Gem eentewet art. 
248). - Terecht hebben Ged. Staten 
goedkeuring onthouden aan een wijzi .Qing 
der begroting, op grond dat: 1°. de v oor
g edragen verhog ing van kosten v an in 
vordering van woninghuren niet nood
zakelij k is en bepaaldelijk niet is komen 
v ast t e staan, dat de stijging van de l e
ven sstandaard tot deze uitgav e noopt. 
2° . cle beoogde subsidie voor de plaatse
lijke afdelin,q v an h et A .N.J.V. niet kcm 
w orden toeg estaan, daar deze organisatie 
i n strijd m et haar doelstelling om de 
g eestelijke en materiële v erheffing v an 
de j eugd t e bevorder en poogt zodanige 
inzichten en opvattingen bij de j eugd in
gang t e doen v inden, dat steu n aan die 
v ereniging niet g eacht kan w orden op 
de w eg van de gemeente te liggen. 

28 A ugustus. 
- Besluit tot schorsing van het besluit van 

de raad der gemeente Voorhout dd. I8 
Augustus 1948 in zake interpelatie over 
woningvordering. 

S. I 4I5. 13 S eptember. Blz. 842. 
- Koninklijk besluit. (Gemeentewet art. 

241). - T er echt h ebben Ged. Staten, na 
weigering doqr de g em eenteraad, op de 
begroting van uitgaven g ebracht de in
gevolge de W et r echtsherstel overheids
v ersoneel 1946 aan de burgem eester toe
g ek ende schadeloosstelling. Voo1·zover de 
bezwaren van de g em eenteraad zich rich 
t en t egen áe beschikking v an de Minister 
v an Bin n. Zaken, waarbij de schadeloos
stelling w erd vastgesteld, kan daaraan 
g een aandacht worden g egeven, aange
zi en van een dergelij ke beschikki ng g een 
beroep op de Kroon openstaat. 

25 September. 
- Koninklijk besluit. (Gem eentew et art. 

228d). - Ged. Staten h ebben t en onrech
t e goedlcewring on thouden aan een raads
besluit tot aankoop v an een w on ing v oor 
de b1trg em eester, daar de w oning, w elke 
reeds door de burgem eester wordt be
woon cl, anders door derden zal worden ge
kocht, hetgeen ongew enst moet wanten 
g eacht, t eu en de v oor de g em eente uit de 
aankoop v oortv loei ende lasten het hier
aan v er bon den voordeel rttimschoots op
w eegt, en de door Ged. Staten aangewezen 
oplossing zo niet v oor de g em eente, dan 
toch in totaal g enomen, duttrder is dan 
die, w ellce cle g emeenteraad v oorstaat. 

29 September. 

- Besluit, tot schorsing van het besluit van 
burgemeester en wethouders der gemeen
te Bergambacht van 30 Augustus/7 Sep
tember 1948, in zake tijdelijke tewerk
stelling van de heer C. Verhoeven aan de 
school voor voortgezet gewoon lager on
derwijs aldaar. 

S. I 433. I October. Blz. 866 
- Koninklijk besluit. (Gemeent ewet art. 

228d). - T erecht h ebben Ged. Staten 
uoed lceurinu onthouden aan een raadsbe
sluit tot aan koop van een woning om te 
voorz ien in de behoefte aan een tijdelijke 
hui svesting van de g em eente-administra
tie en aan een huisvesting van de jon
g ensschool, daarv oor de beoogde voor zie
ning, die slechts een t ijdel ijk karakter 
draagt en bovendien niet eens volkomen 
is, een uitgave tot h et g eraamd bedrag 
niet verantwoord is, en ook na aftrek 
v an enige baten de kosten nou te hoog 
z ijn, t erwijl v oorts voor de huisvesting 
van de jon g ensschool i nmiddels een an
'cler e oplossing is u evonclen. 1 October . 

- Kon inklij k beslitit. (Gemeentew et art. 
228a). - W el lev er en de niet -uoedue
lceurde bepalingen der desbetreffende 
raadsbesluiten, u:aarbij voor een aantal 
leningen de r entevoet tot S % w ordt te-
1-uggebracht, v oor de gem eente een ogen
blikkel ij k 'VOOrdeel op, doch hierdoor 
worclt ingegaan t eg en het m ede m et het 
oog op het algem een financiële belang 
der g em eent en door de Mini ster v an Binn. 
Zaken vastgestelde lagere rentepercen 
tage, welk belang zodoende aan de goed
k euring der bepalingen in de weg staat. 

1 October. 
- I(oninklijk besluit. (Genieentewet art. 

2ii!8d). - Er bestaat g een aanleidin g voor 
de v r ees v an Geel. Staten dat de kosten 
van h et bouw rijp 'l'l'J,aken als industrie
t errein van cle onderhavige grond aan
merkelijk boven de raming zullen stij
g en. Nu deze ramin g geschied is op basis 
van de m edio 1941 g eldende prijzen van 
mate1ialen en werklonen en door de ue
-rneente bovendien een normale winst is 
bijber ekend om ev entuele verschillen op 
t e van gen mag de door de g emeente be
dongen prijs als r eëel worden beschouwd, 
zulks t em eer ntt t engevolge van h et be
dingen v an een hoger e prijs v oor in de 
nabijheid van het betrokken perceel ge
legen t erreinen een belangrij ke i ndustr·ie
v estiging aan de g em eente ontging. -
Onder deze omstandigheden h ebben Ged. 
Staten ten onrechte aan h et raadsbesluit 
tot v erkoop v an het perceel goedkeuring 
on thou.clen. 4 October. 

- Besluit tot schorsing van het besluit van 
de raad der gemeente Mijdrecht d.d. IO 

September 1948, houdende benoeming van 
J. G . A. Koedam tot secretaris dier ge
meente. S. I 439. 6 October. Blz. 873. 

- Besluit tot vaststelling van regelen ten 
aanzien van de bezoldiging van burge
meesters. (Bezoldigingsbesluit burgemees_ 
ters I48). 

S. I 440. 6 October. Blz. 873. 
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Koninklijk besluit. (Gem eentewet art. 
228a). - '!.'oen de g eldgeefster niet ber eid 
was de r ente der oorspronkelijke lening 
ad 3 % % t erug t e brengen tot 2 ¾ %, 
u;elk p ercentage v olgens rondschrijven 
van de Minister v an B. Z. v an 11 .Mei 
1948 bij conversie als h et hoogst toelaat
bare beschouu;d dient t e w or den, h ebben 
B. en W. t er echt de len ing afgelost en 
uit g evraagde aanbiedin gen voor een 
,iieu we lening aanv aar d een lening t eg en 
een r ente v an 2',î! o/o. H et bedoelde rond
schrijven heeft niet de strekking, het 
v aststellen v an lager e r ent ep ercentages 
t eg en t e gaan , i n dien daar bij de goede 
naam v an cle publiekr echtelij ke l i chamen 
als geldneiners n i et in het g eding kÓmt. 
1. c. i s di t niet h et geval en hebben Ged. 
Staten t en on r echte hun goedkeuring aan 
h et sluiten der nieu we l ening onthouden. 

18 October. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Gem.wet 

art. 168; Alg . Pol. V erord. H eemstede). 
- I-Iet weg v allen v an an der e maatrege
len ( h et af maken v an een hon d) dan 
straften laat het verbod, aan de over 
treding w aarvan die m aatregelen waren 
v erbonden, g eh eel onverlet, zodat de be
weerde onsplitsbare wilsverklaring van 
den g em eentel ijken wetgever niet aanwe
zig is. - Ilet g em eentel ijke verbod een 
hond zonder middel tot v asthouding op 
den openb. weg t e laten verblijven, is een 
v erordenin g aangaande het gebruik van 
den openbaren weg en blijft dus, als be
treffende de openbare orde, g eheel bin 
n en de grenzen v an a1·t. 168 der Ge-
1neentewet . D e doelm atigheid der bepa
l i ng staat niet t er beoordelin g v an den 
r echter. 2 N ovem ber. 

- Besluit, tot schorsing van het besluit van 
de raad der gemeente Sommelsdijk van 
5 October 1948, betreffende de benoe
ming van de heer G. G. ' t Hoofd te 
Maasdam tot hoofd der openbare lagere 
school te Sommelsdijk. 

S . I 485. 5 November. Blz. 942 . 
- Konink lijk B esluit. (Gemeent ewet art. 

228d). - D e taak v an G-ed. Staten be
paalt zi ch er t oe t e w aken, dat gron daan 
koop plaats v i ndt, welke kennelijk strij
dig is met een juist f i nan ciëel bel eid of 
o m an der e drin g ende red enen ontoelaat
baar m,oet worden geacht. Wel m oet i n 
h et algem een worden g eoordeeld, dat de 
t egen w oordig e om st an digheden h et nood
zakelijk, m aken de investering en tot h et 
uiter st e t e beperken, doc h h et is n iet g e
blek en, dat de onderhavig e aankoop, wel
lca h et .oem eentebestuur met het oog op 
de verwezenlijking v an woningbouwPlan 
n en w enselij k acht, onveran twoord zoit 
zijn, E en .ooed beleid k an nieebrengen , 
dat r eeds nu boitwgrond w ordt aan g e
kocht, zel f s al mocht aan w oningbouw 
op groter e schaal than s n ou geen be
hoefte bestaan, Gelet op de ernstige 
woning11ood en op cle omstan digheid, 
dat de on derhavige grond aan een ander e 
gemeente behoort, h ebben Ged. Staten 

ten onrechte het raadsbesluit niet goed
g ekeitrd. 5 November. 

- Kon inklijk B eslui t. (Gemeentew et art. 
228a). - H et besluit van G-ed. Staten tot 
n i et-uoedkettring en er g eldlen ing tot dek 
kin g v an kosten v an r eorganisatie der 
brandweer steunt in hoofdzaalc op de 
over wegin g dat de door de g em eenteraad 
g etroffen v oorzi ening onvoldoende is v oor 
w at betreft het aantal aan t e l eggen 
brandk ran en . Daargelaten de vraag, of 
dit oordeel v an Ged. Staten juist is, kan 
deze om standigheid g een grond oplev eren 
om aan h et r aadsbesluit tot h et aangaan 
v an een g eldleni ng tot dekking dezer 
k osten goeclkeitring t e onthouden. 

16 November. 
- Koninkl ijk B eslu it. (Gemeentewet art. 

136 ; Grondwet art. 72). - D e raden der 
betrokken gem eenten z ij n eenstemniig in 
hun oordeel, dat de g em eenschappelijke 
r eg elin g inzake het t echnisch- hygiënisch 
toezicht op de uitv oering der Woningwet 
enz. onvoldoende i s, v oor w at betreft de 
vergoedi ng v oor r eis- en verblijfkosten, 
o mdat v oor het g ebrui k van een eigen 
a ttto geen ver g oeding is v astgesteld, 
doch v erschillen van m ening omtrent het 
bedrag u:aarop deze vergoeding moet 
w orden bepaald. Dit g eschil betreft niet 
de uitv oeri n g der reg eling, doch een wij 
z(qin g daarvan. D erhalve is hier g een 
g eschil in de zi n v an art. 136 der Ge
m centeiGet, doch wel een als bedo eld in 
art. 72 der Grondwet, waaraan niet af
doet, dat een verplichting tot wijziging 
der regeling n iet bestaat, claar dit ver 
eiste in ar t. 72 n i et w ordt g esteld. 

18 November. 
- Kon i nkl ijk besluit. (Gemeentew et art. 

228d). - D e v raag of aankoop v an h et 
onder werpelijk t er rein v oor bouw van een 
nieuwe openbar e school verantwoord is, 
m oet bui t en beschouw ing blijv en, daar 
dit punt on herroep elijk is beslist bij be
sluit van Ged. Staten, w aartegen niet 
tij di g beroep is ingesteld. D e vraag of 
aankoop van h et t err ein 01n andere re
clenen veran t w oord is, nioet ontkennend 
tGorclen bean t woord, daar v oor de ge
meen teraad een ander e dringende be
weegreden dan die v an bestemming v oor 
school bouw niet bestaat en clus n i et aan
nemelij k is, dat de r aad ook tot aankoop 
zou h ebben besloten, indien h et v oor
n emen om een n i eu we school t e boitwen 
niet zou h ebben bestaan. D e omstandig
h eid, clat v oor h et deel der g em eente 
w aar in het t errein is g el eg en, nog g een 
voorschrif t en krachten s art. 48 der Wo
ningu;et zijn v astgest eld, l e11ert g een 
gron d op om tot aankoop 01)er t e gaan. 

22 November. 
- Konin klijk B eslui t . ( Gemeentew et art. 

2281). - D e g em eente h eeft tijdens de 
bezetti ng v an een joodse inwoner grond 
g ekocht om over eenkomstig diens w ensen 
zijn belan g en zo goed m ogelijk t e behar
t i g en; de koopsom, is g edeeltelijk aan de 
,,Nied erlän dische G-rundstückverwaltung" 
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afgedragen. H et zou on billijk zijn, dat de 
g emeent e de schade, v oor t v loeiend uit 
deze afdracht, ten v olle zou dragen , n u 
de destijds aangegane t r ansactie onge
daan za l worden geniaakt , t erwij l h et an
der zijds on billijk zoi i zijn, waar de ver
koop v oor de verkoper g edwongen is g e
weest, de schade t en v olle door deze t e 
doen drag en . E en en ander h ad de ge
m eente er toe nwet en l ei den, al s v oor-
1,i;aarde bij h et aangaan van een minne
l ijke over eenkomst t e stellen, dat de uit
de destij ds g esloten transactie eventueel 
v oortvl oei ende schade g ezamenlij k door 
haar en de betrokkene g edragen zou 
worden . 25 Novem ber. 

- Besluit, houdende schorsing van het be
sluit van de raad der gemeente Noord
gouwe van 16 November 1948, strek
kende tot uit breiding van het hoofdbui
zennet der N .V . Waterleiding-Maatschap
p ij " Schouwen-Duiveland" . 

S. I .'i .54• 16 December. Blz. 1293. 
- H.oninklijk B esluit. (Gem eentewet ar t. 

228a ). - Ged. Staten h ebben t en on 
r ec h t e g oedkeuring on thouden aan het 
raadsbesluit tot v er laging v an de r ente 
v an een g eldlenin_q op grond, dat de in 
dat besluit aanvaarde afl ossingsbevoegd
h eid v an de g eldgeefs t er weg ens strijd 
1net h et afgem ene f inanciël e belang der 
g em eente onaanvaar d baar is t e ach ten. 
h nnier s is niet g ebleken, dat h et m eer i n 
h et belang der gemeente zou zijn , indien 
cle r aacl cle v oorw aarde niet zou h ebben 
aanv aard, t er U,i j l h et t eg endeel eerder is 
aan t e n e,nen in ver band met de i n de 
oor spron k elij k e over eenkomst opgenomen 
voorw aar den betreff end ver v roegde af
lossing. 29 D ecem ber. 

Gemeentefinanciën. 
- B esluit tot n ad ere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 17 Januari · 1930, 
Staatsblad No. 17, houdende vaststelling 
van de instructie der Rijkscommissie van 
a dvies voor de gemeentefinanciën. 

S . I n9. 30 Maart. Blz. 128. 
Gemeen tegreuzen. 
- Wet tot samenvoeging van de gemeenten 

Breukelen-Nijenrode en Breukelen-St. 
P ieters. 

S . I 510. 25 November. Blz. 997. 
Gemeentewet. 
- B esluit, tot nadere wij ziging van het Ko

n inklijk besluit van 12 December 1917 
(St aatsblad no. 692 ), tot uitvoering van 
artikelen der kieswet der provinciale wet 
en der gem eentewet. 

S . I 152. 13 April. Biz. 188. 
Wet tot wijziging v an de gemeentewet. 

S . I 25 7. 25 Juni. Blz. 53 7. 
W et tot aanvulling van de provinciale 

wet en de gem eentewet. 
S. I 301. 15 Juli. Blz. 651. 

- Wet, houdende nadere v aststelling van 
de regelingen op het gebied van pen
sioenen , welke gedurende de vijandelijke 
bezetting zijn u it gev aardigd, zomede wij
ziging en aanvulling van enkele artikelen 
van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 

240), van de Wet van 28 Mei 1925 
( S taatsblad No. 216) , laatstelijk gewij
zigd bij de Wet van 19 Juni 1936 (Staats
blad No. 304) , van art. 101 der Gemeente
wet en van artikel 62a der Provinciale 
wet. S. I 302 . 15 Juli. Blz. 652 . 

- Besluit tot bepaling van de datum, be
doeld in artikel 4 der wet van 25 Juni 
1948 (Staatsblad No. I 257), tot wijziging 
van de gemeentewet. 

S . I 444. 7 October. Blz. 877. 
Geneeskunst. 
- Wet, betreffende inwerkingtreding van 

en ige artikelen van de W et genees- en 
t andheelkundige voorziening b urger~evol
king. S . I 139. 8 April. Blz. 174. 

Gratie. 
- B esluit. houdende bepalingen met be

trekking tot het verlenen van gratie naar 
aanleiding van het 50-jarig Regerings
jubileum v an Hare Majesteit Koningin 
Wilhelmina en van de troonopvolging 
door Hare Koninklijke Hoogheid Prinses. 
Juliana der N ederlanden. 

S . I 392. 26 Augustus. Blz. 823. 
Grondwet. 
- Besluit, houdende bepaling van het tijd

stip der neerlegging van de 11itoefe1:ing 
van het Koninklijk gezag alsmede van het 
tijdstip der hervatting daarvan doo~ Hare 
M ajesteit Koningin Wilhelmina. 

S. I 176. 8 Mei. Blz. 2~5. 
- Wet tot het in overweging nemen van 

een voorstel tot verandering in de G rond
wet, teneinde een nieuwe rechtsorèe -.oor 
de in artikel 1 der Grondwet genoemde 
grondgebieden t e kunnen voorbereiden en 
vestigen. S . I 207. 27 Mei. Blz. w2 . 

- W et tot het in overweging nemen van 
een voorstel tot verandering in de Grond
wet. strekkende tot invoering van het in
stituut van Staatssecretarissen . 

S . I 208. 27 M ei. Blz. 303. 
- Wet tot het in overweging nemen van 

een voorstel tot verandering in de Grond
wet, strekkende tot aanvulling v an de 
Tweede Afdeling van het Tweede H oofd
stuk met een bepaling nopens het inko
m en van een Koning of een K oningin , die 
afstand van d e Kroon heeft gedaan. 

S . I 209. 2 7 Mei. Blz. 103. 
- Wet tot het in overweging nemen van 

een voorstel tot verandering in de 
Grondwet, strekkende tot aanv ulling van 
het Tiende Hoofdstuk met een rP.geling 
nopens de mogelijkheid van overgang van 
grondwettelijke bevoegdheden v an orga
nen van burgerlijk gezag op andere orga
nen van burgerlijk gezag. 

S . I 210. 28 Mei. Blz. 303 . 
- Arrest van den Hoogen Raad. ( Grond

wet art. 158; B esluit Voorzieningen We
deropbouw F 61 artt. 13 en 29) . - On der 
"moei l ijkheden bij cle uit voering van het 
besluit", al s bedoeld bij art. 29 zijn g e
schillen over h et v an kracht zijn van h et 
besluit niet begrepen . - D e bevo egdheid 
v an h et Colleg e v . Alg. Commissarissen 
tot onteigening (art. 13) is n i et beperkt 
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tot den tijd, dat de Bijzondere Staat van 
B eleg zou duren. - R echt op schadeloos
stelling in geval van onteigening. - D e 
R echtb. heeft niet art. 11, onverbindend 
geoordeeld wegens strijd met art. 158 
Grondwet, maar aan den inhoud van dit 
art. een arg1i1nent ontleend voor haar 
uitlegging v an art. 14. Kan in dezen op 
art. i58 een beroep worden gednan? 

25 Juni. 
- Wet, tot verandering in de Grondwet, 

teneinde een nieuwe rechtsorde voor de in 
artikel 1 der Grondwet genoemde grond
gebieden te kunnen voorbereiden en ves
tigen. 
. S. I 410. 3 September. Blz. 839. 

- Wet, tot verandering in de Grondwet, 
s trekkende tot aanvulling van de Tweede 
Afdeling van het Tweede Hoofdstuk met 
een bepaling nopens het inkomen van een 
Koning of een Koningin, die afstand van 
de Kroon heeft gedaan. 

S. I 411. 3 September. Blz. 840. 
- Wet, tot verandering in de Grondwet, 

strekkende tot invoering van het instituut 
van Staatssecretarissen. 

S . I 412. 3 September. Blz. 840. 

- Wet, tot verandering in de Grondwet, 
s trekkende tpt aanvulling van het Tiende 
Hoofdstuk met een regeling nopens de 
mogelijkheid van overgang van grondwet
telijke bevoegdheden van organen van 
burgerlijk gezag op andere organen van 
burgerlijk gezag. 

S. I 413. 3 September. Blz. 841. 
- Publicatie, b etreffende de plechtige af

kondiging van de vastgestelde verande
ringen in de Grondwet. 

S . I 414. 8 September. Blz. 842. 
- B esluit ter bekendmaking van de tekst 

d er herziene Grondwet. 
S . I 425. 21 S eptember. Blz. 846. 

- Wet, houdende een voorziening in de zin 
van artikel 210 der Grondwet betreffen
de de bewindvoering in Indonesië in over_ 
gangstijd. 

S. I 461. 29 October. Blz. 906. 
- Koninklijk Besluit. (Gemeentewet art. 

136; Grondwet art. 72). - De raden der 
betrokken gemeenten zijn eenstemmig in 
hun oordeel, dat de gemeenschappel ijke 
r egeling inzake het technisch-hygiënisch 
toezicht op cle uitvoering der Woningwet 
enz. onvoldoende is, voor wat betreft de 
vergoeding voor reis- en verblijfkosten, 
omdat voor het g eb!'lltik v an een eigen 
auto g een vergoeding is vastgesteld, 
doch verschillen van mening omtrent het 
bedrag waarop deze vergoeding moet 
worden bepaald. Dit g eschil betreft niet 
de uitvoering der regeli n g, doch een wij
ziging daarvan . D erhalve is hier geen 
geschil in de zin van art. 186 der Ge
meentcu;et, doch wel een als bedoeld in 
art. 72 der Grondwet, waaraan niet af
doet, dat een verplichting tot wijziging 
d er regeling niet bestaat, daar dit ver
eiste in art. 72 niet wordt g esteld. 

18 November. 

Handelsnaamwet. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Han dels

naamwet art. 5). - D e beslissing der 
R echtb., dat verwarring daadwer kelijk 
reecls bestaat, kan in dezen kwalijk an
ders worden verstaan dan dat de Rechtb. 
de mogelijkheid van veruarring in de 
toekomst - voorwaarde gesteld door art. 
.5 clezer wet - heeft afgeleid uit de om
standigheid, dat verwarring zich voor het 
t egenwoordige bereids heeft geopenbaard. 

1 October. 
Handelsonderwij s. 
- Besluit tot wijziging van het programma 

voor het examen ter verkrijging van de 
akte handelskennis. opgenomen in het 
K oninklijk besluit van 28 April 1924 
(Staatsblad No. 212) . 

S . I 23. 17 Januari . Blz. 32 . 
Handelsreg·lsterwet. 
- Arrest van den Jioogen Raad. (Handels

registerwet art. 3). - Uit de in art . .5, 
lid 1, onder 4° en 5° gegeven omsc/irij'lfing 
van de daar bedoelde opgaven volgt, clat, 
behoudens het hier niet ter zake dienen 
de geval van het 2e lid, ,,eigenaar" cler 
zaak is hij die cle zaak drijft en het daarin 
vervatte bedrijf uitoefent. - Indien dus 
een zaak door een huurkoper op zijn 
naam en voor zijn rekening wordt ge 
dreven, is deze als "eigenaar" in den zin 
der wet te beschouicen, waaraan niet af
doet, dat bij den htiurverkoop van de 
zaak bepaalde rechten aan den huurver
koper zijn voorbehouden. 25 Maart. 

Ha Yen wet. 
- Wet, houdende verlenging van 
digheidsduur van de Buitengewone 

wet 1946. 
S - I 54. 12 Februari. 

Hinderwet. 

de gel
Haven-

Blz. 63. 

- Koninldijk B esluit. (Hinderwet art. 2 
Ibis j 0

• XII). - Nu in de inrichting van 
appellant h et g ezamenlijk vermogen der 
electro1notoren de in art. 2 I bis genoem
de grens niet overschrijdt, en, hoeuel 
herhaaldelijk- onderdelen van plaatstaal 
met de hamer worden platgeslagen, dit 
kloppen van bijkomstige aard is, is de in
ri.chting niet als een metaalldopperij in 
de zin der Hinderwet t e beschouwen. 

16 November. 
Hunrhesch e rm1ngsbeslul t. 
- Arrest van den Ho.oen Raacl. (Huurbe

schermingsbesluit 1941 artt. 2 en 3). -
Volgens art. 2, lid 1, moeteen vordering 
tot ontruiming t egen clen huurder of ge
wezen hiiu rder worden afgewezen, indien 
op h et niet aanwezig zijn van de aldaar 
genoemde gevallen beroep wordt gedaan 
en de onjuistheid van dit beroep niet is 
gebleken. - Naast deze regeling wordt 
in art. 8 den h1t1trder de mogelijkheid ge
opend de i.v:rn. de beëindiging van de 
huur ingetreden onzekerheid op te hef
fen door zijner zijds een declaratoire uit
spraak uit te lokken. - D e toevoeging 
van Besluit E 93 in art. 8 van een ter
mijn voor de uitoefening van een bijko
mende den huurder gegeven bevoegdheid, 
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vermag geen verandering te brengen in 
het in het ongewijzigd gehandhaafde art. 
2 neergelegde stelsel van bescherming 
van den htiurder. -- Het niet gebruik 
maken van de bevoegdlveid van art. 3 
doet den huurder niet het recht verlie
zen zich in de ontruimingsprocedure op 
het niet aanwezig zijn van de in art. 2, 
lid 1, v ermelde gevallen t e beroepen. 

12 Novembèr. 

- Arrest van den Hogen Raad. (Huurbe
schermingsbesluit 1941 artt. 2 en 4). -
Adv. - Gen. Hooykaas: De Rechtb. beslis
send dat een beroep op h et Huurbescher
-rningsbesluit niet openstond, h eeft daarbij 
een uitlegging g egeven van h et begrip 
huur, v oorkomend in de artt. 1-3, zo - · 
dat haar beslissing daarop is gegrond en 
het cassatieberoep ingevolge art. 4 niet
ontvankelijk is (anders implicite de 
H. R.). - H. R. : D e R echtb. heeft feite
lijk 1;astgesteld, dat tussen partijen is ge
sloten een voor splitsing onvatbare over
eenkomst, waarbij de beschikking over 
het pand t egen vergoeding een accessoir 
icas van het vervan.oingscontract. - Nu 
daarom de beschikking over h et pand in 
haar duur afhankelijk was vrin de g el 
ding van de ver vangingsovereenkomst, 
u;as h et eindigen v an de beschikking 
over h et pand niet onderworpen aan de 
wettelijke bepalingen omtrent huur, daar
onder begrepen die van h et Huurbescher
mingsbesluit. - Adv.-Gen. bovendien: 
H et B esluit is op gemengde contracten 
enkel toepasselijk, indien de lmurover
eenkomst in het contract overweegt. 

10 D ecember. 

Huurprijsbeslult. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Huur

prijsbesluit 1940). -- T .a.v . het H1iurprijs
besluit 1940, voorkomenden op lijst C bij 
het B esluit B ezettingsmaatregelen en 
ingevolge art. 18 hiervan voorlopig ge
hanclhaaf d, werd in art. 2 sitb 7 van de 
Verordening Chef Staf M. G-. v an 18 Sept. 
1944, bepaald, dat h et zijn rechtskracht 
behield, t erwijl nadien bij de W et van 11 
M ei 1946, S. G 116, art. 1 werd bepaald, 
dat alle tijdens de vijandelijke bezetting 
van h et Rijk in Europa aldaar tot stand 
gekomen wettelijke maatregelen op h et 
gebied v an de prijzen van goederen en 
diensten. van kracht op 3 M ei 1946 -
waaronder ook het Iluurpr·ijsbesluit 1940 
viel - gehandhaafd blijven in den t ekst, 
zoals deze op dien rlag lui dde. - In art. 2 
van die u;et werd v oorts bepaald, dat, 
voor zover in.oevolqe h et bepaalde in art. 
l g ehandhaafde prijzenbeschikkingen niet 
r eeds zijn uitvoeringsvoorschriften van de 
Prijsopdrij,1;ings- en Hamsterwet 1939, zij 
g eacht worden voorschriften te zijn, 
krachte11s art. 3 of 4 dier wet door den 
daartoe bevoegden .Minister gegeve11. -
Nu het Prijzenburea1i v oor Onroer ende 
zaken, als bedoeld in art. 1 v an h et l'Iuur
prijsuitv oerin gsbesluit 1941 (Stct. 3 D ec. 
1941, no. 236) bevoegd is ingevolge laatst
genoemd arti k el den hoogst toelaatbaren 

huurprijs vast t e stellen van een onroe
r ende zaak, en datzelfde Prijzenbureau 
ingevolge art. 1 van de B eschikking D e
l egatie aan Prijzenbureaux 1946 (Stct. 
13 Juni 1946, no. 114) bei,oegd is t .a.v. 
stoffering en meubilering van v erhuurde 
kamers, in afwijking van de hoogst toe
laatbare huurprijzen ingevolge de Prij
zenbeschikking 194 0 No. 1, voor afzonder 
l ij l;,e personen of groepen van personen 
andere prijzen vast te stellen, moet dit 
Prijzenbureau g eacht worden ook be
voegdelijk den hoogst toelaatbaren huur
prijs van .oestoffeerde en of g emeubileer
de kamers, inclusief het g ebruik van 
stoffering en meubil ering, t e ku111nen 
vaststellen. Zodanige prijsvaststelling kan 
bewijskracht h ebben t.a.v. den hoogst 
toelaa tbaren huurprijs van de betreffen
de goederen, zolas deze gold op een tijd
stip aan die prijsv aststelling voorafgaan
de. - Anders: Adv.- Gen. Langem eijer, 
onder verwijzing naar H.R. 23 D ec. 1947, 
C. V. 1947 blz. 405. 29 Juni, Blz. 487. 

- Arrest van den Hogen Raad. (Huurprijs
uitv oeringsbesl. 1941 artt. 1, 2). - Zolang 
h et Prijzenbureau voor Onroer ende Za
k en nog niet, ingevolge art. 1 van het 
Hmirprijsuitv. besluit 1941, den afwijken
den of juisten huurprijs v astgesteld h eeft, 
heeft de r i:chter v oor een daaraan voor
afgaand tijdvak alleen de maatstaven van 
art. 2 van h et Hum·prijsbesluit 1940 te 
bezig en. In dit geval, nu req. een huur
prijs berekende van 35 gld. per maand, 
welken hij voor de betr effende woni11g 
·eveneens in Mei 1940 berekende, kon de 
r echter voor het tijdvak voorafgaande aan 
de beslissing v an 17 M ei 1947 van ge
noemd Prijzenbureau, welke beslissing 
den hoogst toelaatbaren huurprijs voor 
die woning op 31 gld. per maand stelde, 
beslissen, dat niet beu;ezen u;as dat de 
ber ekende huurprijs hoger was dan toe
g elaten in.oevolge artt. 1 en 2 v an h et 
Hmirprijsbesluit 1940, omdat r eq. een 
krachtens dit B esluit geoorloofden huur
prijs ber ek ende. Zuivere v rijspraak. 

ll6 October. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Sv. art. 

358; Prijzenbeschikking 1940 I art. 4; 
Hum·prijsbesluit 1940 art. 2; Prijzenbe
schikking Pensions 1947). - Voor de 
toepasselijkheid van de Prijzenbeschik
king P ensions 1947 is het niet de vraag 
of de onderneming van req. bij de Ka
m,er van Koophandel als Hotel is inge
schreven doch of de betreffende inrich
ting een zodanige is dat de onderneniing 
van h em, die haar exploiteert voorzover 
die exploitatie betreft, behoort tot de on
dervakgroep Hotels volgens de B eschik
Icing der Organisatieconimissie van 17 
April 194ll betreffende de organisatie van 
de B edrijfsgroep Hotel- Café-R estaurant
P ension en aan1:erwante bedrijven, en 
als zodanig bij die ondervakgro ep i s in
geschreven. - E erste klas pension of luxe 
pension. B et ekenis van de aard der maal
tijden en de slechte kwaliteit van h et 
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et en. - K ennelijk t er beantwoor ding van 
de vraag u;eike huur prijs op 9 M ei 1940 
g ebr uikelijk en r edelijk was, heeft de 
rech t er van h et deskundig oordeel van 
het Hoofd v an het Prijzenbu reau voor 
Onroerende Zaken, dat in de Prij svast
stelling v an 21 Juni 1947 1vas neergelegd, 
gebruik g emaalot en zich daannede v er
enigd. D e r ec h t er h eeft t e lcennen gege
v en dat de v astgestelde prijs minst ens 
gelijk en zeléer niet lager w as dan de g e
bruikelijke en r edelijke huitrprij s van 9 
M ei 1940. ·_ D e t en onrechte vennelding 
als i n h et v onnis toeg epaste wetsvoor
schriften bren.lJt niet mee nietig h eid van 
het v onnis, indien de en i g e grief is dat 
die vermelding overbodi g is. - D e ver 
m elding v an de Prijzenbeschikking 1940 
1 en van de B eschikking Prijsstop kan 
g er edelijk verklaard wor den uit de om
standigheden dat g enoemde B eschi kkin
g en ook in de gewijzigde t .l.l. en in de 
be'wezen verklaring zijn opgenomen en 
h et bij een deel der t.l.l . ging over de 
Prijsbeheersing v an g em eubileer de ka-
1ners en derhalve, v oorzover de m eu bile
ring betreft, over de toelaatbare huurprijs 
van r oer ende zaken. 7 D ecem ber. 

Hypotheken. 
· - Besluit. houdende nadere w1Jz1gmg van 

het Koninklij ke bfätluit van 26 April 1922, 
Stbl. No. 226, in zake tarieven voor hy
pothecaire verrichtingen . 

S . I 6x. 19 Februari . Blz. 69. 
Indonesië. 
- Wet, tot intrekking van de w et van 2 

September 1946 (Staatsblad no. G 233), 
houdende instelling van een Commissie
Generaa l voor Nederlandsch-!ndië. , 

S. I 147. 9 April. Blz . 1Sx. 
- Besluit t o t b ekrachtiging van een met 

toepassing v an artikel 93 der Indische 
Staatsregeling v ast ges telde ordonnantie. 
(Bijzon dere v oorzienin g m et betrekking 
tot de med etelling van n a 10 M ei 1940 
vallende t ijd voor de berek ening van 
pensioenen en on derst anden van Over
heidsdienaren). 

S. I 236. 7 Juni . Blz. 486. 
- vVet tot b ekracht iging van een met toe

passing v an art ikel 93, 1e lid der Indi
sche S taats regeling v ast gestelde ordon 
nant ie. (Maat regelen t er voorkoming van 
benadeling van de deviezenp ositie v an 
N ederlandsch-Indië) . 

S . I 264, 30 Juni . Blz. 562 . 
- Wet, houdende b ekrachtiging van een 

met toepass ing van het tweed e lid v an 
art. 183 v a n de Ind ische Staatsregeling 
vastges t elde ordonnantie. (Heffing van 
opcenten op de invoerrech t en in 1948) . 

S . I 300. 15 J u li. Blz. 650. 
- Wet, houdende b ekrachtiging van een 

met toepassin g v an de a rtikelen 92 en 93 
der Indische Staatsregeling vastgestelde 
ordonnant ie . (Voorzieningen ten aanzien 
van de tijdelij ke h effing van overgangs
uitvoerrech t alsmed e m et betrekking tot 
de wijze van vastste lling van de gemid-

delde prijs van Java standard sheets ter 
berekening van het uitvoerrecht op rub
ber- ) S. I 3 n. 15 Juli. Blz. 684. 

- Besluit tot bekrachtiging van de Ordon
nantie van de Luitenant-Gouverneur- Ge
neraal van Nederlandsch-Indië van 7 Juli 
1948 (Indisch Staatsblad 1948, No. 146) 
houdende wij ziging van de Regeling op 

· de Staat v an Oorlog en van Beleg (In-
disch Staatsblad 1939, No. 582), zoals ge
wijzigd, laatstelijk bij _ordonnantie van xo 
Juli 1947 (Indisch Staatsblad) 1947, No. 
n8) . S . I 456. 25 October. Blz. 899. 

- Wet , houdende een voorziening in de zin 
van a rtikel 2 10 de r G rnndwet b etreffen
de de bewindvoer ing in Indonesië in over_ 
gangstij d . 

S. I 46 1. 29 Oct ob er . Blz. 906. 
- B esluit, houdende voorlopige regeling 

van he t b estuur over Indonesië. 
S . I 462. 29 October. Blz. 907. 

- B esluit, houdende benoeming van d e 
Hoge Vertegenwoordiger van de Kroon in 
Indonesië. 

S . I 463 . 29 October. Blz. 907. 
- W et tot bekrachtiging van een met toe

passing van het tweede lid van artikel 
183 v an de Indische Staatsregeling vast
gestelde ordonnantie. (Wijziging tarief 
van invoerrechten). 

S. I 476. 1 November. Blz. 917. 
- Besluit, houdende goedkeuring van de 

algemen e begroting van Nederlandsch-In
dië voor he t dienstjaar 1947. 

S . I 533. 1 December. Blz. 1207. 
- B esluit, houdende voorlopige regeling 

van h et b ewind in Indonesië. 
S. I 544. 14 December. Blz. 1236. 

- W et tot b ekrachtiging van een met toe
passing v an artikel 183 , tweede lid, der 
Indische Staatsregeling vastgestelde or
do nnantie. (Wij ziging en aanvulling van 
de regeling tot tijdelijke heffing van een 
overgangsu itvoerrecht). 

S . I 564. 22 December. Blz. 1328. 
- B eslu it , houdende vaststelling van het 

B esluit Demo bilisatievoorzieningen In
donesië 

S. I 583. 28 December. Blz. 1348. 
Inter na t ionaal monetaire fonds. 
- B esluit, houden de on tslag en b enoeming 

v a n Alternate G overnor bij de Interna
tionale Bank voor Herste l en Ontwikke
ling. S . I 507. 22 November. Blz. 986. 

I1nalldltelts- en ouderdomsverzekering. 
B esluit, houdende nadere vaststelling 

van d e tijdstippen, tot welke van Rijks
wege bijzondere toesla gen op bepaalde so
cia le verzekeringsrenten en kraamgelden 
worden v erst rekt . 

S . I 7. 7 Januari. Blz. 10. 

- Besluit t ot nadere w ijziging van het Ko
n inklijk b esluit van II October 1919, 
S t bl. No. 599, tot vaststelling van een 
algem ene m aatregel van bestuur, als be
doeld bij artikel 2 7, eerste lid, letters a 
en h , de r Invaliditeitswet. 

S. I 65. 23 Februari. Blz. 76 
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- Wet tot aanvulling van renten krachtens 
de Invaliditeitswet. 

S . I 308. 15 Juli. Blz. 679. 
Wet. houdende regeling tot toekenning 

van kinderbijslag aan invaliditeits-. ou
derdoms- en wezenrentetrekkers. (Kin
d erbijslagwet voor invaliditeits-, ouder
doms,. en wezenrentetrekkers). 

S. I 309. 15 Juli. Blz. 682. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van inwerkingtreding der Wet tot aan
vulling van renten krachtens de Invalidi
teitswet (Stbl. No. I 308). 

S. I 397. 27 Augustus. Blz. 826. 
- Wet, houdende wijziging der Invalidi

teitswet, der Zeeongevallenwet 1919, der 
Ongevallenwet 1921, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en der Noodwet 
Ouderdomsvoorziening. 

S . I 470. 29 October. Blz. 915. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van inw,erkingtreding der artikelen I, sub 
2°, 3 °, 4° en 5° , III, IV en V der Wet 
v án 29 October 1948, Staatsblad No. I 
4 70, houdende wijziging der Invaliditeits
wet, der Zeeongevallenwet 1919, der On
gevallenwet 1921, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en der Noodwet 
Ouderdomsvoorziening. 

S . I 582. 28 December. Blz. 1347. 
I1noerrecbten en accijnzen. 
- Wet, houdende tijdelij ke continuering 

van opcenten op de tabaksaccijns. 
S . I 96. 11 Maart. Blz. u3. 

- Besluit, tot nieuwe aanwijzing van de 
attributen van de visitatieposten, ont
vangkantoren en gemeenten met b ;;t rek
king tot de in- , uit- en doorvoer van goe
deren. S. I 130. 2 April. Blz. 158. 

- B esluit, houdende int rekking van de op
schort ing v an de heff ing van enige in
voerrechten. 

S. I 223 . 29 M ei. Blz. 447. 
- W et tot goedkeuring van het Koninklijk 

besluit van 17 December 1947, Staatsblad 
No. H 429 , houdende opschorting van de 
heffing van enige invoerrechten. 

S. I 273 . 30 Juni. Blz. 593. 
- W et tot goedkeuring van het Koninklijk 

besluit van 15 D ecember 1947, Staatsblad 
No. H 426, houdende voorlopige inwer
k ingstelling van eni ge wij zigingen in het 
t a ri ef , hetwelk deel uitmaakt van de N e
d erlands-B elgisch-Luxemburgse douane
overeenkomst, goedgekeurd bij de wet 
va n 1 Augustus 1947, Staat sb lad No. H 
282. S. I 274. 30 Juni. Blz. 593. 

- B eslui t, houdende in trekking van de op
schorting van de heffing van enige in
voerrechten. 

S . I 390. 25 Augustus. Blz. 822. 
- B esluit, houdende bepalingen inzake de 

belasting op wijn en andere gegiste vruch_ 
tendranken (Besluit binnenlandse wijn en 
andere gegiste vruchtendranken 1948). 

S . I 436. 2 Oct ober. Blz. 867. 
- Besluit , houdende verlenging van de tij 

delijke opschorting van de heffing v a n 
enige invoerrechten . 

S. I 576. 23 D ecem ber. Blz. 1341. 

Jachtwet. 
- Arr est van den Hogen Raad. ( Jachtwet 

art. 16) . - D e Loen ev eense plas Icon, 
blijken s een der bewijsmiddel en, vallen 
onder h et be.or ip " veld, bili t en openbare 
wegen of voet paden!'. - H et bestan ddeel 
der overtreding, da t de v leu gels v an het 
v angnet een lengt e hadden v an m eer dan 
10 m., gemeten v an stijg garen t ot stijg
garen, .--:oal s h et bevestigd w as aan de 
bov en lijn, moge in de bewezenver k laring 
niet met de door de w et gebezi gde w oor
den zijn opgenomen, 1naar komt daarin 
t och ii;el v oor, n u daar in v ermeld staat, 
dat de vangnetten aan elkaar bevestigd 
w aren en a ldus een v leugellengte hadden 
van ongev eer 480 m . 19 October. 

l(an selarijleges. 
- Besluit tot nadere wijziging van Ko

ninklijke besluiten van 26 Mei 1922 
(Staatsblad No. 393) en 24 December 
1923 (Staatsblad No. 556), in zake heffing 
Kanselarij leges. 

S. I 33 . 2 Februari. Blz. 49. 
Kan selarijrechten. 
- Wet, tot het vaststellen van nieuwe be

palingen betreffende de heffing van Kan
selarijrechten. 

S. I 481. 1 November. Blz. 919. 
l{erkgenootschappen. 
- A rrest van den Hoogen R aad. ( W et 

I Cer kgenootsch ap pen art. 1.) - D e uit
l eggi ng van art. 81 Ker k enor dening door 
h et H of komt hierop n eer , dat dit art. 
pricinpieel aanneemt, dat ook besluit en 
v an de Gen. Synode betreffende de leer 
kunnen strijden t e.oen h et Woord Gods 
of tegen artt. in de Synode besloten en 
dan niet bindend zijn voor de plaatselijke 
ker k en, maar desondanks f eitelijk als 
enig middel om h et bewijs te l ev er en 
van dien strijd sl ech ts aanwijst een uit
sv raak v an de k erkelijke instantie in h et 
hoogste resso rt, dus v an de Gen . Synode. 
- - Zodanige r eg eling is niet ondenkbaar, 
zodat de grief al s zotl h et arrest op di t 
pu n t onbegrijpelijk en innerlijk tegen
strijdig zijn ongegrond is. - D e vraag of 
de g eg ev en uitleg van de Kerkenordening 
g eg ev en uitleg v an de K erkenordening 
juist is, kan n iet door den II. R . worden 
beoordeeld, omdat een k erkelijk statuut 
niet is een wet, over schending w aarv an 
in cassatie m et v rucht kan w orden g e
klaagd. 28 Januari, Blz. 452. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wet 
K erkgenootschappen art. 1) . - Het Hof 
h eeft f ei t el ijk beslist, dat ingevolge de 
K er kenordenin g elke plaatselijke Geref. 
K erk i s een zelfstandige compl-et e k er k 
en dat zij, w anneer zij z i ch uit g eloofs 
overtuiging daartoe v erplicht acht, kan 
treden uit en blijven bestaan los v an h et 
Synodaal V erband, waartoe zij t evoren 
behoorde. B ij de bevoegdheid van de 
plaatsel ijke kerk ontmoet h et in het al
gem een naar h et g emene r echt geen be
denking, clat in die k erk het enig m et 
gezag bek leed orgaan (n.l. de Kerkeraad) 
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bij meerderheid van stenimen over de 
losmaking van het zedelijk lichaam na
mens dat lichaam besluit. 

23 Januari, Blz. 456. 
- Arrest van den Roogen Raad. (Wet 

Kerkgenootschappen art. 1.). - Nit de 
President in kort geding feitelijkJ heeft 
beslist, dat naar k erkrecht een plaatse
lijke kerk t evoegcl was h et synodaal ver" 
band te v erbrek en, zo zij zich in g eweten 
daartoe verplicht gevoelde - t eg en w el
A;e beslissing in hoger bero ep g een grief 
is opgeworpen - en h et Hof h eeft vast
g esteld, dat verii;eerster zich u i t h et al 
_qenieen verband h eeft losgemaakt t en 
dnde aldus de gewet ensbezwaren, opge
komen n.a.v . de n aar haar mening on 
schriftuurlijke binding der synodale be
sluiten uit den weg t e gaan , heeft de 
m eerderheid van den K erkeraad door h et 
besluit t e n enien m et g em eld doel niet 
anders g edaan dan g ebruik maken van 
een juist voor dat doel g egev en bevoegd
h eid. 23 Januari, Blz. 464. 

Ji:leRwet. 
- Wet, houdende aanvulling en wijziging 

van de kieswet, alsmede bijzondere voor
zieningen met het oog op de mogelijkheid, 
dat in 1948 een verkiezing voor de Twee
de Kamer der S taten-Generaal plaats 
vindt. 

s. I 110. 18 Maart. Blz. 120. 
- B esluit, tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 12 December 1917 
(Staatsblad no. 692), tot uitvoering van 
artikelen der kieswet der provinciale wet 
en der gemeentewet. 

S. I 152. 13 April. B!.z. ,88. 
- Besluit tot uitvoering van de artikelen 

Ba, 571 en 57P der kieswet. 
S. I 153. 13 April. Blz . !89. 

- Arrest v an den Hoogen Raad. (B. W. 
art. 165, Kiesii;et art. 16, W et N ederlan
derschap en ingezet enschap art. 5) . -
M et h et aan d e Kieswet ten grondslag 
liggend begin sel, dat een i eder zijn kies
r echt naar eigen inzicht kan uitoef en en, 
is onverenigbaar, dat de g ehuw de v rouw 
den bijstand v a n haar man :i-oit behoeven 
bij de toepassing v an h et haar door de 
w et g egeven m i ddel om zich de uitoefe
ning v an dit r echt mogelijk t e maken. 
(Anders: A dv. - Gen. Langem,eij er). - Bij 
v erlies v an N ederlanderschap door den 
man door zich zonder verlof in v r eemden 
krijgsdienst t e begeven, verliest ook cle 
vrouw h et N ederlan derschap. - Geen 
der uitzon deringsgevallen, w aat·in art. 5 
1Ve t Nederlanderscha p aan de g ehuw de 
v rouw h et N ederlan derschap zelf standi g 
toek ent, doet zi ch hie r v oor , zij h et ook , 
dat het geval dat een K ederl . v roitw huw t 
m et een v r eemdeling die statenloos is, 
g elijkenis vertoon t met h et onderhavige 
g eval dat een Neder!. man staande hu
w elijk; statenloos w ordt. (Anders: Concl. 
Adv .-Gen.) . 2 J itni. 

J{lnderbljslagwet. 
- Wet, houdende regeling tot toekennin g 

van kinderbijslag aan invaliditeits-. ou-

derdoms- en wezenrentetrekkers. (Kin
derbijslagwet voor invaliditeits-, ouder
doms- en wezenrentetrekkers). 

S. I 309. 15 Juli. Blz. 682. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstiI} 

van inwerkingtreding der Kinderbijslag
wet voor invaliditeits-, ouderdoms- en 
wezenrentetrekkers (Stbl. No. I 309). 

S. I 398. 27 Augustus. Blz. 826. 
- Besluit tot hernieuwde vaststelling van 

de premie, als bedoeld in artikel 27, der
de lid der Kinderbijslagwet. 

S. I 585. 30 December. Blz. 1351. 
l(imlenvetten. 
- Besluit, houdende nadere aanvulling en 

wijziging van het K oninklijk besluit van 
15 Juni 1905, Staatsblad No. 209, tot 
vaststelling van een algemene maatregel 
van bestuur, a ls bedoeld in de artikelen 
3 en 21 der wet van 12 Februari 1901, 
Staatsblad No. 64, betreffende de kinder
wetgeving. 

S. I 30. 28 Januari . Blz. 43. 
- Besluit tot vaststelling van een algemene 

maatregel van bestuur, bedoeld bij de ar
tikelen 372a, 372b, eerste lid, 373 en 469a 
van het Burgerlijk Wetboek. 

S. I 88, 3 Maart. Blz. 101. 
Ifoninklljk Huls. 
- Besluit, houdende bepaling van het tijd

stip der neerlegging van de uitoefening 
van het Koninklijk gezag alsmede van het 
tijdstip der hervatting daarvan door Hare 
Majesteit Koningin Wilhelmina. 

S. I 176. 8 Mei. Blz. 22 5. 
- Proclamatie, betreffende de aanvaarding 

der regering door Hare Majesteit K onin
gin Juliana. 

S . I 409. 4 September. Blz. 838. 
ICraamge!llen . 
- B esluit, houdende nadere vaststelling 

van de tijdstippen, tot welke van Rijks
:,vege bijzondere toeslagen op bepaalde so
ciale verzekeringsrenten en kraamgelden 
JJorden verstrekt. 

S . I 7. 7 Januari. Blz. 10. 

Krankzinnlg·euverpleglng. 
- Besluit tot nadere wijziging van de voor

waarden voor de opneming en de verple
ging van krankzinnigen in de Rijkskrank
zinnigengestichten te Eindhoven en te 
Grave. S. I 85. 3 Maart. Blz. 96. 

- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 18 Juli 1930 (Staats
blad No. 282), betreffende het Krankzin
nigengesticht "Endegeest" te Oegstgeest. 

S. I 89. 4 Maart. Blz. 102. 
- Besluit, houdende reorganisatie van het 

Provinciaal Ziekenhuis te Medemblik. 
S. I 428. 23 September. Blz. 862. 

- Besluit, houdende reorganisatie van het 
Krankzinnigengesticht "Licht en Kracht" 
te Assen. 

S. I 454. 22 October. Blz. 898,' 
Landbouwultvoerwet. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Uitvoercontr6lebesluit 1939 (Tuin
bouwproducten). 

S. I 64. 20 Februari. Blz. 76. 
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- Besluit, houdende inwerkingtreding van 
de Landbouwuitvoerwet 1938 met betrek
king tot kaas. (Uitvoercontrölebesluit 
1948 (Kaas) ). 

S . I 289. 12 Juli. Blz. 646. 
- Besluit, houdende inwerkingtreding van 

de Landbouwuitvoerwet 1938 met betrek_ 
king tot melkpoeder. (Uitvoercontröle
Besluit-1948 (Melkpoeder). 

S. I 346. 27 Juli . Blz. 747. 
Land- en Tuinbouwonderwijs. 
- Besluit tot he rziening van de salarissen 

van het p e rsoneel der Rijksinrichtingen 
voor land- en tuinbouwonderwijs. 

S. I 285. 9 Juli. Blz. 621. 
J.and- en '.l'ulnbouwongevallenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 6 December 1922 , Staatsblad 
No. 663, tot vaststelling van een alge
mene maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 65, zesde lid, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. 

S. I 68. 23 Februari. Blz. 77. 
- Besluit t ot nadere wijziging van het 

Koninklijk b esluit van 21 Sept ember 1923, 
Staatsblad No. 459, tot vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur, a ls 
bedoeld in artikel 52 der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922. 

S. I 149. 12 April. Diz. 182 . 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 26 Januari 
1923 (Staatsblad No. 25) tot vaststelling 
van een algemene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 17, eerste en 
tweede lid, en 25 sub b, der Land- en 
Tuinbouwongevallenwet 1922. 

S . I 442. 7 October. Blz. 876. 
- Wet, houdende wijziging der Invalidi

teit swet, d er Zeeongevallenwet 1919, der 
Ongevallenwet 1921, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en der Noodwet 
Ouderdomsvoorziening. 

S. I 470. 29 October. Blz. 915. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 21 September 1923, 
S tbl. No. 459, tot vaststelling van een al
gemene maa tregel van bestuur, als be
doeld in art ikel 52 der Land- en Tuin
b ouwongevallenwet 1922. 

S . I 509. 23 November. Blz. 997. 
Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

v a n inwerkingtreding der artikelen I sub 
2°, 3 °, 4 ° en 5° , III, IV en V d e r 'wet 
v an 29 October 1948, Staatsblad No. I 
470, houdende wijziging der Invaliditeits
wet, der Zeeongevallenwet 1919, der On
gevallenwet 1921, de r L and- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en der Noodwet 
Ouderdomsvoorziening. 

S . I 582. 28 D ecember. Blz. 1347. 
Landoorlog·reglement. 
- Arrest 1:an den Iloogen Raad. (B. W. 

art. 1356; Comptabiliteitswet art. 32; 
Lancloorlogreglement art. 43.) - De be
zetter heeft de in art. 32 Comptabiliteits-

" wet aan den .Minister van Fin. verleende 
bevoegdheid door den Secr.-Gen. van Fin. 
willen doen uitoefenen. Reeds in zijn Ver
ordening 3/1940 heeft de Rijkscommissa-

ris de Secretarissen-Generaal. als de hoog
ste bestuursambtenaren aangewezen. -
H etgeen de bezetter binnen de grenzen 
van de heni ·ingevolge art. 43 Landoorlog
nglement toegevallen taak verr-icht, is 
1;olkenrechtel ijk voor den bezetten staat 
bindend. - - Aangenomen 1noet u:orden, 
dat het interne publieke recht van den 
11-ed. Staat eenzelfde g ebondenheid aan
vaardt, voorzover de u:ettige overheid na 
haar terugkeer niet afwijkende regelen 
stelt. - D e bezetter kon zich in dezen 

. bedienen van de Ned. Staatsam btenaren, 
doch hun gestie kon haar rechtskracht 
slechts aan de boven bedoelde taak van 
den bezetter ontlenen en alleen binnen de 
grenzen daarvan verlopen. - Dit hief de 
qualiteit van Ned. Staatsam.btenacir voor 
de betro lc/cenen niet op. Zij waren jegens 
hun wettige regering verplicht zich ten 
dienste 1;an den bezetter slechts te stel 
len, 1;oor zolang en voorzover zij aldus het 
Ked. belang konden dienen, doch dit laat 
onverlet, dat de rechtskracht hunner han
delingen t ijdens de bezetting door 's be
zetters v orenaangegeven taak werd be
paald. - Iletgeen door Ned. Staatsam b
tenaren - die daarbij handelden voor het 
Rijk - binnen voormelde gren~en is ver
richt, bindt den Ned. Staat. - Onder her
stel en verzekering van de openbare orde 
en het openbare leven in art. 43 L.O.R. 
moet begrepen worden geacht a l hetgeen 
tijdens den dmir der bezetting strekt om 
in h et al_qemeen het maatschappelijk le
ve n onder de omstandigheden van de be
zetting regelmatig te doen verlopen. -
II et ontzeggen na de bezetting van r echts
kracht op grond van de in art. 43 ge
stelde voorwaarde m.b.t. de eerbiediging 
der geldende wetten, kan bij een bezetting 
van langer en duur niet zonder 1neer wor
den doorgevoerd. Daarvan heeft ook het 
B esluit bezettingsmaatregelen E 93 blijlc; 
g egeven. - Dienovereenlcomstig moet de 
ontzegging van rechtskracht aan burger
l ijke rechtshandelingen, als hier in ge
ding, worden beperkt tot de gevallen, dat' 
de handeling ?>lijkbaar strekte om enkel 
of in hoofdzaak het belang van den vij 
and of van de in art. 24 van E 93 opge
somde personen of organisaties dan icet 
door den 1;ijand in strijd met 's bezetters
taak nagestreefde doeleinden te dienen. -
Een voorziening in de huisvesting van 
de "Deutsche Ordniingspolizei" op welk· 
t ijdstip en waar ter plaatse oolc kan niet 
zonder meer gezegd u:orden bij haar tot
standkoming blijkbaar te hebben gestrelct 
om enlcel of in hoofdzaalc het belang v an 
den vijand of door dezen in strijd met 
's bezetters taak nagestreefde cloeleinden 
te dienen. - Zonder nader feitel'iJk on
derzoek geen oordeelvelling mogelijk; ver
nietiging vonnis en verwij:-:ing. - Anders_ 
conclusie Proc.-Gen. 80 Januari. 

Leningen. 
- W et, houdende nadere wijziging van de 

Leningwet 1946 (Stbl. No. G 143). 
S. I 52. 12 Februari. Blz. 62, 
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- W et t ot h e t aangaan van geldleningen 
t en last e v an het R ijk ter conversie v an 
uitst aa nde schuld (Conversie-leningwet 
1948. S . I u5. 18 M aart. Blz. 126. 

Loodsdienst. 
- B esluit, houdende nadere wij ziging van 

h et Algemeen R eglem ent op de Loods
dienst , v astgesteld bij K oninklij k B -:sluit 
v an 10 Augustus 193 2 (Staatsblad no. 
4 33). S . I 164. 23 Ap ril. Blz. 208. 

Loterij en. 
- Arrest van den I-Iogen Raad. (Besluit 

bezettingsmaatregelen, E 93, art. 6; Oor
logs- en na-oorlogse Loterijwetgeving 
I[. B . 1945 F 103 art. 1). - Art. 1, lid l!, 
van het besluit van de Secretarissen
Generaal van Financiën en v an Justitie 
van 15 Oct. 1943 betreffende het loterij
bedrijf, den Secr.-Gen. v. Financiën op
dragend de uitvaardiging van de voor
schriften ter uitvoering van lid 1 (lui
dende: »Er is een Staatsloterij" J, maakte 
g ebruik van de mogelijkheid, door § 8, 
lid l!, 2e zin van Verordening 8/1940 ge
opend. D e opdracht aan den Secr.-Gen. 
v. Financiën alleen was met laatstge
noemde bepali11g in overeenstemming. -
Art. 1, lid 1, van het besltiit van 15 Oct. 
1948 bevatte 1:oldoende begrenzing voor 
die opdracht. Op het 2e lid van deze be
paling steunde het besluit van den Beer. 
Gen. v . Financiën van 8 Jan. 1944, waar
bij algemeen bindende regels betreffende 
h et loterijbedrijf zijn gegeven. - Ge
noemd besluit van 1943, bij wetsbesluit 
van 12 Juli 1945 F 103 voorlo pig gehand
haafd, met dien verstande dat ingevolge 
art. 6 Besluit bezettingsmaatregelen (E 
93) de aan den Secr.-Gen. v. Financiën 
gegeven opdracht tot het iiitvaardigen 
van uitvoeringsvoorschriften overging op 
den j)finister v . Financiën, heeft ook na 
liet h erstel van de samenwerking tussen 
Kroon en Staten-Generaal voorlopig zijn 
r echtskracht behouden. - De bepalingen 
van het besluit van 8 Jan. 1944 van den 
Secr.-Gen. v. Financiën konden tijdens 
de bezetting door dien Secr.-Gen. worden 
gewij zigd en deze bevoegdheid is inge. 
volge F 103 j 0

• E 93 over.oegaan op den 
j)finister van Financiën, die in zijn be
sluit van 24 Nov. 1945 van deze bevoegd
heid gebruik heeft gemaakt. 

25 Juni, Blz. 480. 
Luchtvaart. 
- Besluit tot hernieuwde vaststelling v an 

artikel 203 van het Koninklijk belsuit van 
6 December 1928, Staatsblad No. 454, 
houdende Regeling van het R ijkstoezicht 
op de Luchtvaart. 

S. I 279. r Juli. Blz. 594· 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 6 December 1928, 
Stbl. No. 454, houdende Regeling van het 
Rijkstoezicht op de Luchtvaart. 

S. I 382. 20 Augustus. Blz. 818. 
Meetbrieven wet. 
- Wet , houdende vaststelling van de Meet

brievenwet 1948. 
S. I 492. 5 November.. Blz. 944. 

Merkenwet. 
- Arrest van den I-Ioogen Raad. (Merken

wet art. 8). - I-Iet I-Iof heeft biJ zijn be
slissing, of de merken geheel of in hoofd- · 
zaak over eenstemmen, den indrulc op 
het publiek den bepalenden factor doen 
zijn. Hieraan doet niet af, dat het I-Iof 
daarnaast omtrent den oorsprong van 
beide voorstellingen een en ander heeft 
medegedeeld. 9 April. 

- Arrest van den Hogen Raad. (Merken
wet art. 4; Auteurswet 1912 art. 85). -
Tevergeefs komt h et middel op tegen 
's -Hofs beslissing, dat het niet aanneemt, 
dat het piibliek aan dit gebruik van den 
naa1n enigen aanstoot zal nemen en ze
leer niet dat daardoor een ontoelaatbare 
en mitsdien met de openbare orde strij
dende kwetsing van de in het volk le
vende gevoelens zal w orden veroorzaakt. 
- I-Iet g ebruik van h et portret in het 
merk: Strijd met de openbare orde i.v.m. 
artt. 35 en 21 Auteurswet? - Art. 35 is 
niet een alleen op klachte vervolgbaar 
strafbaar feit, doch eist ambtshalve toe
passing, 1net zelfstandige beoordeling dus 
van de al dan niet aanwezigheid van een 
redelijk belang. - D e stelling, dat h et re
deliJ /c belang van iederen geportretteerde 
zich zou verzetten tegen een zo veelvul
dige en weinig verheffende verspreiding 
van zijn portret als het gebruik daarvan 
als merk voor rokersartikelen oplevert, 
kan in haar algemeenheid niet worden 
aanvaard. 28 October. 

l\Ulltalre Ambtenarenwet. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

's-G'!·avenhage. (jJ1ilitaire Ambtenaren
wet 1981 art. 1). - Als -rniltair ambte
naar in de zin van art. 1, l e lid, sub b, 
Jean niet worden aangemerkt een mili
tair, aangesteld oni bij de landmacht in 
de overzeese gebiedsdelen u;erkzaam te 
zijn, die hier te lande met verlof is en 
adniinistratief is ingedeeld bij een onder 
deel van de landmacht hier t e lande. In 
het niidden gelaten, of het Indisch In
striictie-bataillon te Alkmaar een onder
deel van de landmacht hier te lande is. 

1 November. 
l\Illltalre Zalrnn. 
- Besluit, houdende vaststelling van nieu

we bepalingen betreffende het Oorlogs
Herinnerin gskruis. 

S . I 6. 6 Januari. B lz. 7. 
- Besluit, houdende aanwijzing van enige 

formaties, als bedoeld in artikel 39, eerste 
lid, sub 3 °, en in artikel 41, sub 2 °, van 
de Wet op de Krijgstucht. 

S. I 11. 14 Januari. Blz. 19. 
- Wet tot bekrachtiging van de derde al

gemene maatregel van bestuur betreffen
de dienstplichtvoorzieningen. (Stbl. 1947, 
No. H 461). 

S. I 53. 12 Februari. Blz. 6_;1 . 
- Besluit tot het verlenen van een duurte

toeslag en kindertoelage aan de gepen
sionneerde militairen van de troepen in 
Suriname en Curaçao en de hier te lande 
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met verlof vertoevende militairen van 
die troepen. 

S. I 56. u Februari. Blz. 64. 
- B esluit, houdende vaststelling van het 

B esluit Demobilisatievoorzieningen 1948. 
S . I 57. 14 Februari. Blz. 64. 

- B esluit, houdende vast stelling van rege
len in zake de toekenning van een over
bruggingstoelage aan reserve-officieren. 

S. I 90. 4 M aart. Blz. 103. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Regl ement militairen Konink
lijke Landmacht art. 10 . .Ambtenarenwet 
1929 art. !!4). - Een gewezen fourier der 
Landmacht, die m.i.v. 15 Juli 1940 uit de 
militaire dienst is ontslagen - met toe
kenning later van wachtgeld, wordt na 
de bevrijding opgeroepen en doet van 6 
.Apri l 1946 at wed.er als fo1trier dienst. 
Deze indienststelling droeg slechts een 
voorlopig karakter en is niet gevo lgd 
door een verbintenis, als bedoeld in art. 
10, zodat de fourier niet kan worden 
aangemerkt als in de actieve dienst te 
zijn herplaatst. Hij is dus militair-wacht
gelder gebleven, aan wie tijdelijk een 
militaire betrekking is opgedragen. -
Door het besluit van de Minister van 
Oorlog, inhoudende vervallenverklaring 
van het wachtgeld (na verkregen mede
werking van de l\Iinister van Binnen
landse Zaken) wordt eiser niet recht 
streeks in zijn belang getroffen. Het be
roep is d1ts niet- ontvankelijk. Tegen het 
met medewerking van die Minister ge
nomen besluit heeft eiser geen beroep 
ingesteld bij de cornmissie, als bedoeld in 
art. 14 van de Wachtgeldregeling voor 
militairen der K . L. In zijn bero ep op h et 
.Ambtenarengerecht is hij niet-ontvanke
lijk. 6 .April. 

- W et , houdende regelen in zake de voor 
p ensioen geldige diensttijd en de pen
sioensgrondslag van tij dens de bèzet.ting 
op wachtgeld gestelde, dan wel gepen
sionneerde militairen der K oninkEjke 
Landmacht. 

S . I 141. 8 A pril. Bl:r 175. 
- Wet. betreffende voorzieningen tei, nan

zien van de B evorderingswet voor d e 
landmacht 1902 en de W et voor het re
serve-personeel der landmacht. 

S. I 142. 8 Ap ril. Blz. 177. 
- Besluit , houdende vaststell ing van een 

v oorsch rift bet reffende d e beoordeling 
van de officieren bij d e Koninklijke land
m acht. ( V. B. 0 .) 

S . I 16r. 21 April. B lz. z98. 
- Besluit, houdende aanwijzing van enige 

formaties, als bedoeld in artikel 39, eer
ste lid, sub 3, en artikel 4z, sub 2, van de 
Wet op de Krijgstucht. 

S. I 238. II Juni. Blz. 488. 
- Besluit tot het verlenen van zakelijke 

bedrijfstegemoetkomingen. 
S. I 247. 22 Juni. Blz. 507. 

- Besluit tot het tijdelijk buiten toepas
sing laten · van artikel z van het Konink
lijk besluit van 4 Mei z933 (Stbl. No. 
246), houdende aanwijzing van autoritei-

t en, belast met de uitoefelling van het 
militair gezag. 

S . I 3 76. 2 Augustus. Blz. 814. 
- Besluit. houdende wij ziging van artikel 

4, lid 4 , va n het bij K onink lijk B esluit 
van 21 D ecember 1918 (St bl. No. 833) 
vastgestelde Reglement v an politie voor 
de rede en 's Rijks marinehaven "Het 
Nieuwediep". 

S . I 388. 24 Augustus. Blz. 820. 
- Besluit, houdende bepalingen met betrek

king tot . het v erlenen van gratie aan mili_ 
tairen, die in de Overzeese Gebiedsdelen 
in werkelijke dienst zijn of zijn geweest. 

S . I 426. 26 Augustus. Blz. 86I . 
- Besluit, houdende aanwijzing van een 

formatie als bedoeld in artikel 39, eerste 
lid, sub 3 °, van de Wet op de Krijgstucht . 

S . I 422 . 17 September. Bh:. 845. 
- B esluit, houdende aanwijzing van een 

formatie, als bedoeld in artikel 39, eerste 
lid, sub 3 ° , van de Wet op de krijgstucht. 

S . I 434. 1 October. Blz. 867. 
- Besluit, houdende bepalingen betreffende 

de R eserve-Grensbewaking. 
S . I 43 7. 5 October. Blz. 869. 

- B esluit, houdend bepalingen betreffende 
de Nat ionale R eserve. 

S . I 438. s October. Blz. 871. 
- B esluit, t ot buitenwerkingstelling van 

bepalingen in zake het betalen van pre
mieverhoging bij verb lij f in de tropen en 
het uitsluiten van molestrisico. 

S . I 451. 14 October. Blz. · 896. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Reglement militaire landmacht; 
Circulaire van 2 Juli 19412 van de Com
missaris voor de belangen van de voor
malige Nederlandse weermacht. - Door 
de arrestatie - i.v.m. het niet melden a ls 
krijgsgevangene - door de bezetter is de 
onder gedoken reserve-officier der Ko
ninklijke Landmacht krijgsgevangene ge
worden gedtffende de periode, dat hij 
gevangen heeft gezeten. Deswege had hij 
recht op de voor hem vastgestelde be
zoldiging, vermits hij in werkelijke dienst 
was. - Na ontvluchting uit de krijgsge
vangenschap /can hij niet meer als krijgs
gevangene worden aangemerkt. Zijn aan
spraak op bezoldiging bleef echter be
houden, vermits hij niet m et groot verlof 
was gezonden en hij dus in werkelijke 
dienst was g ebleven. 19 October. 

- Wet, houdende overneming in beheer en 
onderhoud bij het Rijk (Ministerie van 
Oorlog) van een gedeelte van d(' oost elijke 
singelweg van het fort Blauwkapel. 

S. I 493. 5 November. B lz. 945. 
- Wet, tot invoering van een b uitengewoon 

militair pensioen voor militaire slacht
offers van de mobilisatie 1914- z9z8, als
mede voor hun weduwen en wezen. 

S . I 496. 5 November. Blz. 950. 
- Besluit, tot hernieuwde vaststelling van 

voorschriften betreffende het verlenen 
van geldelijke steun van rijkswege aan 
studenten in de geneeskunde, die zich 
hebben verbonden om als officier-arts bij . 
de zeemacht te dienen. 

S. I 5or. 11 November. Blz. 966. 



M ALPHADETISCH REGISTER 1948 34 

- Besluit, houdende hernieuwde vaststel
ling van een regeling tot toekenning van 
geldelijke uitkeringen aan niet-pensioen
gerechtigden van land- en zeemacht. 

S. I 543. 13 December. Blz. 1234. 
- Besluit tot verlenging van de machtiging 

verleend aan de Chef van de Generale 
Staf, bedoeld in artikel 33 van de wet 
van 14 September 1866 (Staatsblad No. 
138) houdende bepalingen betrekkelijk de 
inkwartieringen en het onderhoud van het 
krijgsvolk en de transporten en leveran
tiën, voor de legers of verdedigingswer
ken van het Rijk gevorderd. 

S. I 575. 22 December. Blz. 1341. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Besluit Demobilisatievoorzieningen In
donesië 

S. I 583. 28 December. Blz. 1348. 

Mlulsterlële Departementen. 
- Wet, houdende wettelijke voorziening

naar aanleiding van het Koninklijk be
sluit van II October 1947 (Staatsblad 
No. H 346) rot instelling van een De
partement van Algemeen Bestuur, dat de 
naam zal dragen van Ministerie van Al
gemene Zaken. 

S . I 486. 5 November. Blz. 942. 
- Wet, houdende wettelijke voorziening 

naar aanleiding van het Koninklijk be
sluit van 30 Januari 1947 (Staatsblad No. 
H 3 7), tot regeling van de overdracht van 
de zorg voor de zaken van het Krankzin
nigenwezen van het Departement van 
Binnenlandse Zaken aan het Departement 
van Sociale Zaken. 

S. I 497. 5 November. Blz. 1357. 
- Wet, houdende wettelijke voorziening 

naar aanleiding van het Koninklijk besluit 
van 28 Februari 1947, Staatsblad No. H 
63, tot naamswijziging van de Departe
menten van Verkeer en van Openbare 
Werken en Wederopbouw, en het Ko
ninklijk besluit van 14 Maart 1947, 
Staatsblad No. H 90, tot nadere aandui
ding van de taken en bevoegdheden, wel
ke worden overgedragen aan het hoofd 
van het Departement van Verkeer en 
Waterstaat. 

S . I 529. r December. Blz. 1204. 
- Wet, houdende wettelijke voorziening 

naar aanleiding van het Koninklijk be
sluit van 27 Februari 1948 (Staatsblad 
No. I 76), tot regeling van de overdracht 
van de zorg voor de zaken van het Staats_ 
bedrijf der posterijen, Telegrafie en Tele
fonie van het Departement van Wede r
opbouw en Volkshuisvesting aan het De-

partement van Verkeer en Waterstaat. 
S . I 530. r December. Blz. 1205. 

Motor -en Rijwielreglement. 
- IConinklijk B esluit. (Motor- en Rijwiel

r eglcnient art. 47). - Terecht h ebben 
Ged. Staten de onderhavige br1tg g eslo
ten verklaard, daar deze in de slechte 
staat van onderhoud, waarin zij thans 
verkeert, n;et geschikt is om t e worden 
ber eden niet motorrijtuigen en aanhang
wagens, icaarvan de relatieve belasting 
van enige as het 1naximuin van 300 
overschrijdt. Hierbij doet niet t er zake, 
door welke oorzaak de brug in slechte 
staat vcin onderhoud is k~nnen te ver
k eren. Evenmin bestaat er reclen voor de 
bepaling, dat de sluiting een voorlopig 
karakter draagt en slechts zal duren tot 
h et tijdstip, waarop de onderhoudsplich
tige de nodige v oorzieningen zal hebben 
getroffen. 23 D ecember. 

Muntwet. 
- Besluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreeing van de Muntwet 1948 
(Wet van 15 April 1948, S taatsblad No. 
I 156). (S. I 292. 13 Juli. Blz. 647. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 4 lid r 
der Muntwet 1948, Staatsblad No. I 156. 

S. I 293. 13 Juli. Blz. 648. 
- Besluit, houdende vaststelling van de be

dragen tot welke 's Rijks munten, be
doeld in artikel 2, onder r b en c van de 
Muntwet 1948, mogen worden geslagen. 

S. I 294. 13 Juli. Blz. 648. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 7 der 

Muntwet 1948, Staatsblad No. I 156. 
S. I 314. 15 Juli. Blz. 687. 

- Besluit tot uitvoering van artikel 10 lid 
2 der Muntwet 1948, Stbl. No. I 156. 

S. I 349. 31 Juli. Blz. 750. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 12 lid 

r der Muntwet 1948, Staatsbl. No. I 156. 
S. I 416. 15 S eptember. Blz. 842. 

Muntwezen. 
- Wet, houdende nieuwe regeling in zake 

het Nederlandse muntwezen. 

Mijnwezen. 
S. I 156. 15 April. Blz. 193. 

- Wet, houdende bepalingen ter voorzie
ning in de dekking der lasten, voort
vloeiende uit de herziene pensioenrege
ling der m ijn werkers. 

S. I 280. r Juli. Blz. 596. 
- Besluit, houdende aanwijzing van de ge

meente H engelo (O.), als gemeente, welke 
een uitkering ontvangt uit de opbrengst 
van het recht op de mijnen. 

S. I. 542 . 13 December. Blz. 1:i34. 
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Schwerdtfeger, H. J. L. 323 
Scova-Righini, C. G. 2II 
Seeligman, E. J. 46 
Senden, H. 44 
Senster, P. J. 44 
Senz, A. 226 
Serlier, J . 334 
Sieben, M. B., wed. v. 

A. Reinartz 
Siebertz, P. J. 
Sidorow, Gr. 
Sitnyakowsky, W. M. 
Smekens, J. G. A. 
Snoeck, P. H. 
Sola, L. L. de, wed. v. 

227 

S. Ettedgui 267 
Somogyi, A. J. 334 
Speckmann, H. A. F. 124 
Spering, J . L. 188 
Spiegel, Th. 322 
Spiessel, M. 430 
Spritzer E. 79 
Spijker. P. H . 334 
Stenis, M. J. van, gesch. 

echtg. van P. F. 
A. Herzag 228 

Stem, R. E. 
S temberg, H. A. 
Stelberg, A. 
S toll, F. 
Strässer, C. C . 
Strasser, R. 
Straus, St. 
Swiderski, A. E. 
Swiderski, C. A. 
Swiderski, E. 
Swiderski, H. 

213 
45 

227 
2II 
565 
211 

95 Swiderski, J . 
452 
453 
649 

55 
692 

Szász, .L 
Szervei, G. F. 
Sztrom, E . 
Tabaksblat, S. 
Tadema, G. 
Talmács, I. 

324 
226 
323 

65 Taub, J. 229 
324 

44 
324 

79 
44 

226 

29 
29 

308 

732 
452 
252 
252 
692 
692 
575 
304 

56 
94 

306 
1329 

575 
576 
455 

Teitler, I. 
Teltsch, S. 
Terlunen, E. 
Thelosen, F. J. 
Thum, J. 
Tikotin, F. 
Toben, H.H. 
Tomczyk, S. 
Trettin, H . C . F. 
Trilling, D. A. H. 
Tromp, W. 
Vanca. A. 
Vels, J. J. 
Veltman, I. E., wed. v. 

E.A. R. M . de 
Montjau 

Verhülsdonk, L. 
Verö, M . 
Verstrepen, P. R. 

212 
214 
322 

565 
214 
188 
333 

Vidos , B. E. 2 14 
Vievermanns, St. M. B. 229 
Vodeb, E. 2II 
Vodeb, F. 2II 
Vodeb, H. 211 

Blz. 
691 
304 

57 
55 
54 

452 
733 

453 
305 
455 
649 
575 
253 

575 
733 
151 
253 
690 
863 

95 
733 

454 
307 

56 
453 
304 

1329 
304 

53 
693 
693 
692 
693 
693 
253 
692 
452 
691 
455 

53 
455 
692 

55 
692 

95 
54 

452 
455 
452 
692 

1329 
305 
308 
691 

1329 
308 
253 
732 
308 
455 
305 
304 
305 
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S. I Blz. S. I Blz. S. I 
Volkman, E. A. R. 430 864 Wetzstein B. 124 150 Wolf, B. J. 268 
Voogt, P. F. 227 453 Widlak, J . 213 307 Wolf, J. 268 
Vos, A. B. 323 691 Wien, A. van 46 57 Wolff, A. F. 228 
Vos, F. A. 211 305 Wien, A. van 46 57 Wollenberg, G. 333 
Vriesen, A. J. 187 252 Wien, H. van 46 57 Wolters, M . J., wed. v. 
Vriesen, C . W. 187 252 Wiesmann, M. A. C. 187 252 P.J. Zitzen 45 
Vriesen, H. Th. 187 252 Wiggers, A. C . 214 308 Wolters, W. 78 
Vriesen, J . G . W. 187 252 Wilkens, H . s. 229 455 Wrabel, E. 333 
Wagschal, H. 324 692 Willems, F. H. J . A. 211 304 Zaklos, J. P. 229 
Wakker, J. van de 44 55 Winkendick, E. 565 1329 Zannis, D . D. 36 
Weber, H. 78 94 Winter, P. R. 296 649 Zanten, D. van 124 
Wehn, K. H. 22'7 453 Wirth, G. W. H . 334 733 Zaremba, K. 296 
Wehrens, J. P . 334 733 Wit, M. de, gesch. echtg. Zeis, E. A. M. 228 
Weishut, G. J . C. 229 455 v . A. F . J. Lemmen 212 305 Zimmermann, F . C. 430 
Weiszmann, E. M. 79 95 W1ttmann, M. 
Wenemoser, A. 79 95 Wojtal, F . 

Nederlanderschap. 
- A.rrest van den 1-Ioo.oen Raad. (Wet toe

lating en uitzetting v . v r eemdelingen 
art. 20; Wet Nederlanderschap art. 7) . 
- Verklaring, dat de wet van 13 Aug. 
1849, S. 39, niet toepasselijk is op ver
zoeker - genaturaliseerd Nederlander 
- die in 1937 of 1938 in dienst i s getr e
den van de ,,D.E.K.0.-Gntppe". Niet is 
gebleken, dat deze Gruppe een Duitse 
staatsinstelling 1cas. - Verzoeker heeft 
het Nederlanderschap niet verloren als 
gevolg van het "eingebürgert" zijn in 
October 1940 ; art. 1 Besluit 22 .ilfei 1943, 
D 16. 6 April. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Wet toe
lating en uitzetting v . vreemdelingen 
art. 2l0, Wet Nederlanderschap art. 5). -
-- Verklaring, dat de wet v . 13 Aug. 1849 
S. 39 op verzoekster - Nederlandse door 
geboorte - en haar minderjarige kinde
ren niet van toepassing is. - Nu haar 
man ten tijde van het huwelijk als staat
loos moet worden beschouwd, werd zij 
door haar huwelijk een vreemde nationa
liteit niet deelachtig noch kan zij die 
deelachtig worden. - Ook haar in het 
Rijk geboren wettige kinderen zijn Ne
derlanders. 13 April. 

- Arrest van den Iloogen Raad. (B. W. 
art. 165, Kieswet art. 16, Wet Nederlan
derschap en ingezetenschap art. 5). -
Jifet het aan de Kieswet ten grondslag 
liggend beginsel, dat een ieder zijn kies
r echt naar eigen inzicht kan uitoefenen, 
is onverenigbaar, dat de gehuwde vrouw 
<Zen bijstand van haar man zou behoeven 
bij de toepassing van het haar door de 
wet gegeven middel om zich de uitoefe
ning van dit recht mogelijk te maken. 
(Anders: Adv.-Gen. Langemeijer). - Bij 
verlies van Nederlanderschap door den 
1nan door zich zonder verlof in vremnden 
krijgsdienst te begeven, verliest ook de 
vrouw het Nederlanderschap. - Geen 
der uitzonderingsgevallen, waarin art. 5 
Wet Nederlanderschap aan de gehuwde 
vrouw h et Nederlanderschap zelfstandig 
toekent, doet zich hier voor, zij h et ook, 
dat het geval dat een Nederl. vrouw huwt 
1net een vreemdeling die statenloos is, 
gelijkenis vertoont met het onderhavige 
geval dat een Neder!. man staande hu-

79 95 Zólyomij, B . 267 
322 691 Zopp, F. W. 79 

welijk statenloos wordt. (Anders: Concl. 
Adv.- Gen.J. 2l J uni. 

- Arrest van de Bijzondere Raad van Cas
satie. (Wet Nederlanderschap art. 5). -
Van het beginsel van eenheid v an n atio 
naliteit is bij de wijziging van de wet ov 
het Nederlanderschap in 1936 afgeweken 
voor tu:ee gevallen, t.w.: ,,dat de vrouw 
van een Nederlander, die in een ander 
land u:ordt genaturaliseerd, en de Neder
landse vrouw, die met een vremndeling 
huwt, de staat van Nederlander zelfstan
dig zullen bezitten, indien zij - gene door 
de naturalisatie van haar man, deze bij 
het aangaan van het huwelijk - een 
vreemde nationaliteit niet deelachtig wor -
den, noch kunnen 1corden". - Voor het 
.oeval van verlies van elke nationaliteit 
tijdens het huwelijk door de man door 
welke oorzaak dan ook, is geen uitzonde
ring gemaakt. Volgens de wil van de N e
derlandse wetgever blijft dus de vrouw, 
icier man, door in vreemde krijgs- of 
staatsdienst te treden, het Nederlander
schap verliest, de staat van haar man 
volgen. 11 Augustus. 

- B esluit tot verlening van verlof aan A. 
J. M. Clarijs, wonende te Gentbrugge 
(België), om na de verkrijging van het 
Nederlanderschap zijn betrekking van 
prepalltor technicus aan de Rijksuni
versiteit te Gent te blijven vervullen. 

S . I 402. 28 Augustus. Blz. 831. 
Nederlandsche Bank, 
- W et, houdende verklaring van het alge

meen nut van de naasting van de aan
delen in het maatschappelijk kapitaal van 
De Nederlandsche Bank N.V. doo~ de 
Staat en regeling dier naasting. (Wet no
pens de naasting der aandelen in de Ne
derlandsche Bank N .V.) 

S . I 165. 23 April. Blz. 209. 
- Wet, houdende nieuwe bepalingen no

pens het Statuut van De Nederlandsche 
Bank N .V. (Bankwet 1948). 

S . I 166. 23 April. Blz. 210. 

- B esluit tot. bepaling van het tijdstip van 
inwerkingtreding van de a rtikelen 2 tot 
en met 7 van de W et van 23 April 1948, 
Staatsblad No. I 165, nopens de naasting 
der aandelen in De Nederlandsche Bank 
N .V. S . I 290. 12 Juli. Blz. 647. 

4 
8 
~ 
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Noodtoewljzlngswet. 
- Wet tot wijziging van de Noodtoewij

zingswet (Staatsblad No. H 241). 
S . I 262. 30 Juni. Blz. 561. 

Koodwetgevlng. 
- Wet, houdende intrekking van het Be

sluit bestrijding plundering in oorlogstijd. 
S. I 108. 18 Maart. Blz. 120. 

:N ljverheldsonderwljs. 
- Besluit tot verhoging van de tarieven der 

examengelden voor machinisten, vastge
steld bij het Reglement voor de machi
nistenexamens, Staatsblad 1937, No. 
579 D. S . I 3. 5 Januari. Blz. 6. 

- Besluit tot verhoging van de tarieven 
der examengelden voor stuurlieden, vast
gesteld bij het Reglement voor de stuur
liedenexamens, Staatsblad 1937, No, 
579 C. S. I 4. 5 Januari. Blz. 6. 

- Besluit, houdende gedeeltelijke wijziging 
van het Koninklijk besluit van 28 Augus
tus 1935 (Staatsblad No. 518) tot uitvoe
ring van artikel 16, tweede lid, van de 
Niiverheidsonderwijswet. (Voorlopig Sa
larisbesluit L.N.O. 1947) . 

. S. I 105. 16 Maart. Blz. 577. 
- Besluit, houdende n'adere wijziging van 

het Reglement voor de S t uurliedcnexa
m ens. S. I 177. 8 Mei. Blz. 226. 

- Besluit, houdende wijziging van het Ruil
en dienstdiploma-reglement Zeevisvaart, 
vastgesteld bij Koninklijk besiuit van 9 
Augustus 1938, Stbl. no. 571. 

S. I 1 78. 8 Mei. Blz. 226. 
- Wet, houdende nadere wijziging van de 

wet van 22 December 1919 (Staatsblad 
No. 882), houdende machtiging tot het 
van Rijkswege garanderen van de geld
leningen ten behoeve van de stichting en 
inrichting van gebouwen van gesubsi
dieerde bijzondere scholen voor nijver
heidsonderwijs. 

S. I 488. 5 November. Blz. 942. 
- Besluit, houdende herziening van de be

zoldiging van het personeel aan de Rijks
en van Rijkswege gesubsidieerde scholen 
voor middelbaar nijverheidsonderwijs. 
(Salarisbesluit M.N.O.). 

S. I 517. 30 November. Blz. 1006. 
- Besluit, houdende herziening van de be

zoldiging van het personeel aan de Rijks
en van Rijkswege gesubsidieerde scholen 
voor lager nijverheidsonderwijs. (Salaris
besluit L.N-.O.) . 

S. I 518. 30 November. Blz. 1043. 
Octrooiwet. 
- Wet tot nadere wijziging van de Octrooi

wet 1910 (Staatsblad No. 313). 
S . I 532. 1 December. Blz. 1352. 

Omzetbelasting. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 25 Juni 1947, (Staats
blad no. H 189), houdende aanwijzing 
van zogenaamde utility-goederen, ten aan
zien van welke een gedeeltelijke vrijstel
ling van omzetbelasting zal gelden. 

S. I u6. 23 Maart. Blz. 127. 
- Besluit, houdende aanvulling van de 

tabel van weeldegoederen, bedoeld in het 

Besluit op de Omzetbelasting 1940. 
S . I 201. 22 Mei. Blz. 283. 

- Besluit, houdende intrekking van de aan
wijzing van enige weeldegoederer., opge
nomen in het Koninklijk besluit van 2~ 
Juni 1947 (Staatsblad _No. H 188). 

S. I 20.5. 26 Mei. Blz. 2gg. 
- Wet, houdende goedkeuring van een 

krachtens het tweede lid van artikel 10a 
van het Besluit op de Omzetbelasting 
1g40 genomen Koninklijk Besluit tot 
aanvulling van de bij genoemd Besluit 
behorende tabel van weeldegoederen. 

S . I 256. 25 Juni. Blz. 537· 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 25 Juni 1947, (Stbl. 
No. H 189), houdende aanwijzing van zo
genaam'tle utility-goederen, ten aanzien 
van welke een gedeeltelijke vrijstelling 
van omzetbelasting zal gelden. 

S. I 372 . 16 Augustus. Blz. 812. 
- Wet tot verhoging van de opbrengst van 

enkele belastingen. 
S. I 546. 15 December. Blz. 1245. 

- Besluit, houdende vaststelling van het 
tijdstip waarop de wet van 15 December 
1g48 tot verhoging van de opbrengst van 
enkele belastingen (Staatsblad No. I 546) 
in werking treedt. 

S. 556. 17 December. Blz. 1297. 
011tlernemingsbelastlng. 
- Wet tot wijziging van de artikelen 9 en 

11 van het Besluit op de Ondernemings
belasting 1942, Staatsblad No. S 302, en 
van de opgave van verordening 45/1944 in 
lijst C gevoegd bij het Besluit bezettings
maatregelen, Staatsblad No. E 93. 

S . I 39. 5 Februari. Blz. 53. 
Onderscheidingen. 
- Besluit, houdende vaststelling van nieu

we bepalingen betreffende het Oorlogs
Herinneringskruis. 

S. I 6. 6 Januari. Blz. 7. 
- Besluit, houdende instelling van het Mo

bilisatie-Oorlogskruis. 
S. I 366. 11 Augustus. Blz. 778. 

- Besluit, houdende instelling van een on
derscheiding, genaamd "Verzetsster Oost_ 
Azië 1942-1945". 

S . I 457. 26 October. Blz. 899. 
Onderwijs. (Hoger) 
- Besluit tot nadere w1Jz1gmg van het 

Koninklijk besluit van 13 Juni 1931, Stbl. 
No. 249, houdende uitvoering van artikel 
125 van de hogeronderwijswet. 

S. I 50. 10 Februari. Blz. 62. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk Besluit van 22 Augustus 1906 
(Staatsblad no. 229), houdende aanwij
zing van buitenlandse instellingen en ge
tuigschriften, bedoeld in artikel 134 van 
de hoger-onderwijswet. 

S. I 86. 3 Maart. Blz. 97. 
- Besluit. houdende nadere wijziging van 

de tabel, bedoeld in artikel 3 vat? het 
Koninklijk besluit van '} Tuni 1919 
(Staatsblad no. 313), betreffende vast
stelling van een leerplan voor de gym
nasia. S. I 120. 31 Maart. Blz. I48. 
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- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
hogeronderwijswet. 

S . I 128. 2 April. Blz. 156. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 157 van de hoger-onderwijsw~t van 
de afdeling gymnasium van het R. K. 
Lyceum te H elmond van de Vereniging 
,,Ons Middelbaar Onderwijs in Noord
Brabant", gevestigd te Tilburg. 

S. I 174. 5 Mei. Blz. 221. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 133, 

vijfde lid, van de hoger-onderwijswet . 
S. I 202. 24 Mei. BJ;;. 283 . 

- Wet tot wijziging en aanvulling van de 
hoger-onderwijswet. 

S. I 231. 3 Juni. Blz. 455· 
- Besluit to e bepaling van het tijdstip van 

inwerkingtreding van enige artikelen van 
de wet van 2 April 1948, Staatsblad No. 
I 128, houdende wijziging en aanvulling 
van de hoger-onde wijswet. 

S. 244. 19 Juni. Blz. 500. 
- Besluit, tot aanwijzing overeenkomstig 

a rtikel 170 der hogeronderwijswet van 
de stichting "Leisch-Universiteits Fonds" 
gevestigd te Leiden, als bevoegd om bij 
de faculteit van de wis- en natuurkunde 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een 
bijzondere !eerntoel te vestigen in de pa
laeophytologie van het Kainozoicum en 
de palynologie. 

S. I 248. 23 Juni. Blz. 508. 
- Besluit, tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 170 der hoger-onderwijswet van 
de Stichting .,Leidsch Universiteitsfonds" 
als bevoegd om bij de faculteit der 
rechtsgeleerdheid aan de Rijksuniversi
teit te Leiden een bijzondere leerstoel te 
vestigen in de parlementaire geschiedenis. 

S. I 250. 23 Juni. Blz. 508. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 1 70 der hoger-onderwijswet van de 
Stichting tot oprichting en instandhou
ding van bijzondeie leerstoelen voor Cal
vinistische Wijsbegeerte, gevestigd te Am
sterdam, als bevoegd om bij de faculteit 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Groningen een bijzondere 
leerstoel te vestigen in de Calvinistische 
Wijsbegeerte. 

S. I 278. 1 Juli. Blz. 594. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 1 70 der hoger-onderwijswet. van 
de stichting "Leidsch Universiteits
Fonds", gevestigd te Leiden, als bevoegd 
om bij de faculteit der wis- en natuur
kunde aan de Rijksuniversiteit te Leiden 
een bijzondere leerstoel te vestigen in de 
geophysische en geologische kaarterings
methoden. 

S. I 317. 17 Juli. Blz. 688. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 1 70 der hoger-onderwijswet, van 
het bestuur der St. Radboudstichting, ge
vestigd te Utrecht, als bevoegd om bij de 
facul teit der godgeleerdheid aan de Rijks
universiteit te Utrecht een bijzondere 
leerstoel te vestigen in de Rooms-Katho
lieke dogmatische theologie. 

S. I 318. 17 Juli . Blz. 688. 

- Wet, houdende machtiging tot het van 
Rijkswege garanderen van geldleningen 
ten behoeve van de stichting en inrich
ting van de gebouwen en terreinen van 
gesubsidiëerde bijzondere universiteiten 
en hogescholen. 

S . I 336. 24 Juli. Blz. 735. 
- Besluit tot hernieuwde aanwijzing over

eenkomstig artikel 157 van de hoger
onderwijswet van de afdeling gymnasium 
van het Dr. Moller-Lyceum te Bergen op 
Zoom. S. I 345. 27 Juli. Blz. 747· 

- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 
artikel 170 der hoger-onderwijswet, van 
de Bolland-Stichting_ gevestigd te Am
sterdam, als bevoegd om bij de faculteit 
der letteren en wijsbegeerte aan de Rijks
universiteit te Leiden een bijzondere leer
stoel te vestigen in de w ijsbegeerte in de 
geest van Hegel. 

S . I 355. 3 Augustus. Blz. 757. 
- Besluit tot intrekking van het Konink

lijk besluit van 5 October 1932, Stbl. No. 
484, houdende aanwijzing overeenkomstig 
artikel 1 70 der hoger-onderwijswet van 
het Bolland Genootschap voor Zuivere 
Rede te Amste, dam, als bevoegd om bij 
de faculteit der letteren en wijsbegeerte 
aan de Rijksuniversiteit te Leiden een 
bijzondere leerstoel te vestigen in de He
gelse philosophie. 

S. I 356. 3 Augustus. Blz. 757· 
- Besluit tot wijziging van het Academisch 

statuut (studie in de muziekwetenschap
pen) . 

S. I 357. 6 Augustus. Blz. 758. 
- Besluit, houdende aanvulling van het 

Koninklijk besluit van 25 Augustus 1925 
(Stbl. No. 365), tot aanwijzing overeen
komstig artikel 170 der hoger-onderwijs
wet van het Fonds t en behoeve van In
dologische studiën aan de Rijksuniversi
teit te Utrecht als bevoegd om bij de fa
culteiten der rechtsgeleerdheid en der let
teren en wijsbegeerte aan de Rijksuniver
siteit te Utrecht bijzondere leerstoelen te 
vestigen. 

S. I 394. 26 Augustus. Blz. 824. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 157 van de hoger-onderwijswet van 
de afdeling gymnasium van het "St. 
Maartenscollege" te Groningen. 

S. I 419. 16 September. Blz. 843. 
- Besluit tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 157 van de Hoger-onderwijswet 
van de afdeling gymnasium van het 
Christelijk Lyceum te Dokkum. 

S . I 423. 18 September. Blz. 846. 
- Besluit, tot aanwijzing overeenkomstig 

artikel 157 van de Hoger-onderwijswet 
van de afdeling gymnasium van het 
Titus Brandsma Lyceum te Oss. 

S. I 427. 22 September. Blz. 86! . 
- Besluit tot uitvoering van artikel 133, 

vijfde lid, der hoger-onderwijswet. 
S. I 448. 13 October. Blz. 893. 

- Wet, houdende aanvulling en wijziging 
van de hoger-onderwijswet 

S. I 489. 5 November. Blz. 942. 
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- Besluit, tot hernieuwde vaststelling van 
voorschriften betreffende het verlenen 
van geldelijke steun van rijkswege aan 
studenten in de geneeskunde, die zich 
hebben verbonden om als officier-arts bij 
de zeemacht te dienen. 

S. I 501. II November. Blz. 966. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 12 Augustus 1906, 
Stbl. No. 229, houdende aanwijzing van 
buitenlandse instellingen en getuigschrif
ten, bedoeld in artikel 134 van de hoger
onde wijswet. 

S. I 506. 20 November. Blz. 985. 
- Besluit tot nadere wijziging van het aca

demisch stat uut (verlicht doctoraat exa
m en Nederlands recht voor bepaalde groe_ 
pen Indische juristen). 

S. I 537. 8 December. Blz. 1219. 
Onderwijs (Mld1lelbaar) 
- Besluit tot nadere wijzigin~ en aanvul

ling van het Reglement voor de Mi:idel
bare Kolonia le Landbouwschool, v astge
steld bij Koninklijk besluit van .1 Augus
tus 1912 (Staatsblad No. 274). 

S . I 98. 12 Mar.rt Bh.142. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

de tabel , opgenomen in artikel 2 van het 
Koninklijk besluit van 27 Mei 1937 
(Staatsblad No. 363), betreffende i>lge
m een leerplan voor de openbare hogere 
burgerscholen A. en B. 

S. I 121. 31 Maart. Blz. 149. 
- Wet, houdende wijziging en aanvu lling 

van de middelbaar-onderwijswet . 
. S . I 127. 2 April. Blz. 153. 

- Besluit tot nadere wijziging en aanvul
ling van het Ambtenarenreglement Rijks 
hogere burgerscholen. 

S . I 163. 22 April. Blz. 207. 
- Besluit ter bekendmaking van de tekst 

van het Reglement voor de Middelbare 
School voor Tropische Landbouw te De
venter. S . I 235. 7 Juni. Blz. 482. 

- Besluit, houdende hernieuwde vaststel
ling van het programma voor het examen 
ter verkrijging van de akte van be
kwaamheid tot het geven van middelbaar 
onderwijs in de lichamelijke oefening. 

s. I 242. 17 Juni. Blz. 497. 
- B esluit tot bepaling van het tijdstip van 

inwerkingt reding van enige artikelen van 
de wet van 2 April 1948, Staatsblad No. 
I 127, houdende wijziging en aanvulling 
van de middelbaar-onderwsijwet. 

S. I 249. 23 Juni. Blz. 508. 
- B esluit to t herziening van de salarissen 

van de directeuren van en de leraren aan 
Rijks hogere burgerscholen. 

S . I 286. g Juli. Blz. 626. 
Onderwijs. (Lager) 
- Konin klijk B eslui t . (Lager Onderu-'ij swet 

1920, art. 72). - N u is komen v ast t e 
staan, dat de verwarmingsketel, voor 
w el k s v ervanging rnedewer king w ordt g e
v raagd, in on bruikbare toest and is g e
r aakt, tengevolg e v an h et bevriezen v an 
ketelw ater in de w int er 1944.-1945, toen 
h et schoolgebouw al s gevolg van de be
schieting van Blerick reecl.s g eruime tijd 

v erlaten was, en v an enige nalatigheid 
van de zijde v an h et schoolbestuur ten· 
aanzien van h et aftappen van water niet 
kan worden g esproken, en aangenomen 
moet worden, dat de normale l ev ensduur 
van de k et el deswege m et een derde deel 
is v erminderd, bestaat er aanleiding op 
grond van art. 72 een der de der vernieu 
mingskosten t e v ergoeden. 5 Januari. 

- Koninklijk B esluit. (Lager onderwijswet 
1920, art. 72) . - E en r edel i jke u i tlegging 
van de artt. 27 en volgende brengt m ede, 
dat, indien door een v an bui t en komende 
oorzaak buiten toedoen v an h et schoolbe
stuur aan een bijzonder e school v oorz ie
ningen worden getroffen, die de grenzen 
v an onderhoudswerken duidelijk t e bui
t en gaan , de g elden daarvoor krachtens 
evenbedoelde w etsartikelen door de ge
m eente besturen moet en worden beschik
baar g est eld. - I. c. staat v ast, dat de 
schoorsteen v ernield is tijdens een plot
seling opkomende storm en dat de v er
nieling niet m ede t e wijten is aan g e
brelc aan onderhoud. - Terecht h eeft het 
schoolbestuitr door middel van art. 72 een 
beroep g edaan op medewerking v an de 
r aad v oor het besc hik baar stellen v an 
g elden voor h et h erstel van de schoor
steen . - Zulks g eldt echter niet ·v oorzo
ver de aanv rage betrekking heeft op h er. 
stel of ver v anging v an de door de storm 
v ernielde 1narkiezen, daar door h et aan
brengen daarvan de normale eisen, aan 
h et g even v an lager on derwijs t e stellen, 
zouden w orden overschreden . 

14 Januarl 
- Koninklijk B esluit. (Lager Onderwijswet 

1920, art. 12). - D e lager onderwijswet 
1920 gaat uit v an de financiël e gelijkstel
ling van h et openbaar en h et bijzonder 
on derwijs t en opzichte van de publieke 
kassen , zodat herstel van oorlogsschade 
bij h et bijzonder onderwijs t en laste diei 
kassen moet worden gebracht. In het 
stelsel der w et kunnen deze tt itgaven n iet 
tot de jaarlijkse exploitatiekosten worden 
g er ekend, maar moet en z ij op g elijke 
v oet behandeld w orden als • de u i tgaven 
v oor de stichting, uitbreiding, verbou
wing of v erandering van inric hting v an 
een schoolgebouw . D erhalve brengt een 
r edelijke uitlegging v an de artt. 72 en 
v olgende m ede, dat, indien en v oorzover 
als direct gevolg v an de oorlogso11istan
digheden aan een bijzonder e school voor
zi eningen moet en worden g etroffen, die 
de grenzen v an onderhoudswerken dui de
lijk t e buiten gaan, de gelden daar v oor 
krachtens ev enbedo elde w etsartikelen 
door de g em eentebesture n moeten worden 
besch ikbaar g esteld. - Een ander e uit
l eg ging v an deze arti k el en i s in v erband 
met h et bepaalde in arti k el 1, onder A 1, 
van de w et van 27 Juni 1947, S. H 207, 
niet mogel i jk. 14 J anuari. 

- Koninklijk B eslui t. ( Lager Onderwijswet 
1920, art. 101ter) . - H et f eit, dat over 
v erstrek en jaren de z.g. ex ploitatiever 
goeding, welke een bizonder e school on t-
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ving, onv oldoende w as om daaruit de 
hier v oor in aanmerking komende kosten 
t e dekken, ,~an nooit àe betek enis heb
ben, dat alleen daardoor die school in een 
later jaar komt t everker en in bui tenge
w one omstandigheden, als bedoeld in dit 
artikel . 17 Januari. 

- Koninklijk B esliiit. (Lager Onderwijs 
wijswet 1920, art. 51) . - Nu appellant in 
de bezettingstijd lid is g eworden van de 
N .S.B. en daardoor blijk heeft g egeven 
van ontrouw aan de zaak v an het Ko
ninkrijk, h eeft hij zich zodanig g edragen, 
dat zijn h erplaatsing bij h et onderwijs niet 
w enselijk is; zijn w achtgeld is derhalve 
t erecht v er v allen v erklaard. 24 Januari. 

- Koninklijk beslui t. (Lager Onderwijswet 
1920, art. 101ter). - H et schoolbestuur 
h eeft t engevolge van omstandi gheden, on
afhankelijk van zij n t eil, aan zijn school 
g een onderwijzers kunnen benoem en en 
h eeft dientengevolge v oor h et onderwijs 
in de nuttige handwerken een v akonder
w ijzer es m oet en aanst ellen; t er echt h eeft 
de .Minister bij zijn beslissing op h et ver
zoek om toepassing van art. 101ter reke
n ing g ehouden 1net de daaraan verbon
den kosten. - Ander e extra- kosten, t e 
w eten voor h et schoonmaken, h et adver 
t eren · en h et v errichten van verficerk 
zaamheden en r eparaties zijn t er echt bui
ten beschouwing g ela t en. 2 F ebruan.. 

- W et , houdende verlenging v an de wer
kingsduur v an de wet van 27 Juni 1947, 
S t bl. No. H 20 7, betreffende vastst elling 
van nadere regelen omtrent de v erbin
dende k racht van gedurende de bezet
t ingstij d genom en maatregelen op het ge
bied van het lager onderwijs en van enige 
andere m aat regelen op dat gebied. 

S . I 58. 13 F ebruari. B lz. 66. 
- Koninklijk B esluit. (Lager Onderwijswet 

1920, art. "IS). - E en nader e verkclarinf) 
v an een aan tal ouders, dat zij hun hand
t ekening t erug n emen, kan de k racht van 
de bij de annvrage overgelegde v erkla
rin g niet t e niet doen, nu blijkens een 
i n g esteld o.n der zoek ' niet i s bewezen, dat 
d e han dtek ening en, welke g eplaatst zijn 
onder de bij de aanv rage i ngediende v er 
klaring door onjui ste voorlichting zijn 
-ver l~r eg en. - II et beewaar v an den raad, 
dat h et aantal bij de opening der school 
te ver w achten k i nder en zo g ering zou 
:zijn, dat het Ze lid v an art. 79 zou moet en 
iwrden toeg epast, bet v at g een aan de 
wet ontleende gron d v oor ice-igerin g der 
aanvrage om schoolstichting. 

· 14 F ebruari. 
- Koninklijk B esluit. (Lager Onder wijswet 

1920, art. 101, 5de l i d (nieuw). - T en on 
r echte heeft het raads besluit v oor een 
viertal bizon der e scholen binn en de ge
nieente afzonder/ij/re bedrag en v astge
steld; uit a r t. 101, 5de lid, vloeit v oort, 
dat - behoudens eventiw le toepasselijk
heid van art. 101, Sde l i d, - slechts één 
bedrag onderscheidenlijk v oor gewoon en 
v oor uitgebreid lager onderwijs m oet wor
den v astgesteld. 18 F ebruari. 

- Koninklijk B esluit. (Lager Onderwijswet 
1920, art. '75). - H et raadsbesluit voldoet 
niet aan de eis, dat het 1net r eden en om 
k leed moet zijn, daar h et n i et inhoudt de 
gronden, waarop n aar de m ening v an de 
raad de gevraagde medewerkin g moet 
worden geweigerd, doch inplaats daarv an 
uitslu itend de vermelding bevat, dat Ge
deputeerde Staten in v erban d m et h et be
paalde in de Algem en e Vooncaarden , ver
bonden aan de toekenni ng v an Rij k ssteun 
aan noodlijdende g em eenten h ebben m e
deg edeeld, dat op grond v an daa,,-in op
g enomen ovencegingen t e.oen h et v er le
n en v an m edewerkin g door de gem eente 
bezwaar bestaat, t er w ijl verder g econsta
t eerd wordt, dat de aanv rage overi.oens 
v oldoet aan de in art. 7S g estelde eisen. 
- Ingevolge h et bepaalde i n h et 1ste lid 
v an art. 76 m oet q,e raad g eacht worden 
de gevraagde medewerking t e h ebben 
verleend. 26 F ebruari. 

- B esluit tot vernietigin g van het besluit 
v an de R aad der gem eente Groenlo van 
28 Juni 1946, in zake voorzieningen aan 
de bijzondere lagere school, Gasthuis
straat A 425 te G roenlo. 

S . I 92. 6 M aart. Blz. 104. 
- Konink lij k B esluit. (Lager Ondêrwijswet 

1920 art. 51) . - ,1ppellan t h eeft in 1944 
en 1945 meermalen anoniem e brieven g e
schreven aan D u itse en andere instanties, 
w aarin hij han delingen vermeldde, in 
strijd met de door de D iûtsers of hun 
handlangers genomen m aatreg elen en 
pe-rsonen noemde, die i n strijd daarmede 
han delden. Derhalve h eeft hij zich zoda
nig g edragen, dat z ij n h erplaatsing bij 
h et onderu:ijs niet icensel ij k is en is zijn 
wachtgeld ter echt ·ver v allen verklaard. 

8 Maart. 
- Koninklij k B eslui t . (Lager Onderwijs 

wet 1920, artt. 19, 75, 76) . - lYiotiev en ,_ 
on tleend aan het algem een belang, kun
n en geen g r ond oplever en tot af -u,'ij zing 
van een aanvraag orn beschikbaarstelling 

. van de n odige g elden v oor de stichting 
v an een schoolgebouw . - Gedeputeerde 
Staten h ebben t en onrechte n agelaten t e
g elij k 1net hun beslissing op h et inge
stelde bero ep de v raag t e beantwoorden, 
of overg egaan m oet w or den tot oprich
tin g v an een overeenko mstige openbare 
school, zo nodi g met toepassing v an art . 
19, 5de l i d . - Doende irnt Gedeputeerde 
Staten hadden behoren t e doen, beslist 
de Kroon , dat een drietal gemeent en zich 
1noeten ver enigen t ot het oprichten van 
een gemeenschappel ij ke school voor uit
g ebreid lager onderwijs. 23 Maart. 

- Koninklijk B esluit. (Lager Onderwijswet 
art. 55quater). - Hoew el de schorsing 
(ingevolge h et B esluit bezettingsmaatre
,Qelen) van h et beslui t v an 5 M ei 1944, 
n o. 86, O.K.W. (Ned . Stcrt. 1944, nr. 93), 
bij de wet v an 27 J uni 1947, S. H 201, 
met t erugwerkende kracht ongedaan is 
gemaak t, kan dit n i et bet elcenen, dat de 
belanghebbende a(snog g eacht moet w or
den g ebon den te zijn geweest aan de in 
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dat beslttit vermelde t ermijn; h et v er
zoek van de g em eenteraad om toepassing 
van art. 55qtwter over h et jaar 1947, i n 
g ediend in Januari v an dat jaar, is t e
r echt ontv an k elijk v erklaard. - Bij de 
beoordeling van een dergelijk verzoek 
doet niet t er zake, of de vergoeding voor 
d e bizonder e scholen voldoende is t e ach
t en, daar de besturen dier scholen, indien 
zij m en en, dat dit niet h et g eval is, langs 
de w eg van art. 55bis of art. 101ter ver
hoging hadden kunnen vragen . 

12 April. 
- Koninklijk B esl.uit. (Lager Onder w ijswet 

art. 13). - E en i n 1937 v astgestelde r e
g eling betreff ende het verlen en van t e
g emoetkoming uit de g em eent ekas in de 
v ervo erkosten v an leerplichtige k inder en, 
i n g evolge wel ke r eg el ing de teg emoetko
ming max im aal f 12.50 per l eerling be
draagt en slechts wordt ver l.eend, indien 
h et belastbaar i nkomen der ·ouders n i et 
m eer beqdr aagt dan f 1000, w aarborgt 
onder de hui di g e omstandighelan niet 
een juiste toepassing van art. 13 der La
g er Onderwijsw et en dient derhalve bij 
d e beoordeling v an de aanv ragen buiten 
aan m er king t e w orden g elaten. - E en 
afstand van 8 à 9 km. is t e groot om 
d oor leerplichtige lcinder en onder wisse
lende omstandigheden dagelij k s tweemaal 
p er rijwiel t e i wrden afgelegd. · 12 April. 

- Koninklijk B eslttit. (Lager On derwijswet 
1920 art. 101ter) . - lloew el de kosten , 
v erbonden aan h et buitenschilder werk 
van het schoolgebouw en h et laten ver
v en der school?neubel en t engevolge v an 
h et geringe aantal l eerlin g en der school 
niet g eh eel u it de normaal toe t e k enn en 
vergoedingen kunnen i corden bestreden, 
is t er echt door de Minister van 0., K. 
en W. daarmede g een r ek ening gehouden 
bij de v aststelling v an h et bedrag, dat 
m et toepassing v an art . 101ter behoort 
t e worden toeg ek end, daar bedoelde on 
d erhou dswer ken niet alle i n één j aar be
hoeven t e geschieden, ·maar zeer wel t en 
laste v an h et 5-jarig tijdv ak, bedoeld i n 
h et 8ste lid v an art. 101 kunnen worden 
g ebrac ht. 24 April. 

- Koninklijk B esluit. (Lager On der wijswet 
1920 art. 23 i°- art. 19.) - D e opheffi n g 
der onderhav ige openbare school is niet 
in strijd met art. 19, aan g ezi en welisw aar 
d e afstanden, welke de deze school be
zoek ende, in de betreffende gemeente 
wonende" lvin d er en bij opheffing ervan 
zouden moet en af l eggen om de an der e 
aldaar g evestigde o. l . school t e bezoeken, 
·m eer dan 4 K. ,W. bedragen, doch er geen 
prijs meer w ordt gesteld op h et ontvan 
g en v an openbaar onder wijs door deze 
k in der en, ter wijl de r egeling, als bedoeld 
in h et 4e lid v an a r t. 19, icel ke bestond 
met een naburig e g emeent e, is opgeh e
·ven, zodat de school evenmin t en be
hoeve va n de uit die g emeente af kom sti 
g e l eerlingen behoeft t e w orden in stan d 
g ehou den. 13 .Mei. 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 ter). - T en -onrechte h eeft 
de Mini-ster toepassing v an art. 101 t er 
g eweigerd op gron d, dat de school niet in 
bijzondere om standigheden verkeert, daar 
dit slechts één v an de gronden is, w elke 
tot toepassing v an dat art. kunnen lei
den, en moet worden aangenomen, dat 
h et voor het jaar 1947 in de betrokken 
g em eente g eldend g emiddeld bedrag van 
de kosten p er leerling, als bedoeld in het 
t weede lid v an art. 101, v oor de r ede
lij ke behoeften v an de onder werpelijke 
school ontoer eikend is. 12 Juni. 

- Wet , houdende wijziging van de Lager
Onderwijswet 1920. 

S . I 254. 25 Juni. Blz. 510. 
- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijs 

wet 1920 art. 13) . - Nadat de Raad af
wijzend had beschikt op een ver zoek om 
steun i ngevolge ar t. 13 en dit besluit 
k racht v an eindbeslissing had verkre
g en, h eeft h ij op een opnieu w ingediende 
aanvrage v an appellant van g elijke in
hoitd als de vorige w ederom een afwij
zende beschikking g enomen. D e Raad 
had op de h erhaalde aanv rage slechts 
een beslissi ng t en prin ci pale mogen n e
men, i n dien m ocht zijn g eblek en v an 
n i eu we of verander de om stan di gheden, 
wel ke h et t eru.gkomen op de eerder g e
n omen beslissing zouden r ech tvaardigen, 
h etgeen niet h et g eval was. Ged. Staten 
hadden derhalve, m et verniet i ging van 
h et t weede raadsbeslttit, appellant i n zijn 
aanvrage niet-on t vank el ijk m oet en ver
k laren en niet, zoa ls zij deden, de niet
on t v an k elijkverklaring m oet en u itspre
ken met handhav i n g v an dat raadsbe
slu it . 1 Juli. 

- l[onin klijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 72). - V er v anging v an kach el
verwarming door een centr ale verwar
ming i s aan te merken als een veran de
ring v an in richtin g. Door i nwilliging van 
het ve rzoek '.'tullen de " norm ale eisen" 
worden overschreden, zulks in verban d 
met de grootte, v an h et g ebottw , dat be- · 
halve de nevenruimt en 9 l eslokalen en 1 
spreekkmner bevat, en m et de om stan 
digheid, ciat de bestaande v er w armings
i n stallatie blijkbaar i n zodanige staat 
verkeert, dat thans g een nieu we voor
zi ening moet w orden g etroffen. 1 ,Tuli. 

- Konink lijk besluit. (Lager On der wijswet 
1920 art. 19). - T erecht h ebben G ed. Sta
t en g eoordeeld, dat instan dhouding van 
de onderhavige o. l. school niet w o,:dt g e
v or derd, n u deze school, die i n 1943 w erd 
bezocht door 28 leerlingen, in 1944 door 
evacuatie i s gesloten en sindsdien nog 
niet i s h eropend, inmiddel s met een na
bitrige g emeent e een regel ing ex art. 19 
vierde l id i s aangegaan en een aantal 
1.-inder en op een n aburig e bijzonder e 
schoo l i s geplaatst. 1 Juli. 

- Koninklij k besluit. (Lager On der u,"ijswet 
1920 art. 51). - T er echt h eeft de Minis
t er krachtens ar t. 51 6e lid ingetrokken 
h et wachtgeld van een onderwijzer, v óór 
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1986 w erkzaam aan een bijzonder e lager e 
school, w elke betrekking h em in 1941 
w ederom werd aan g eboden, nadat hij se
dert een aantal jaren vast w as aange
steld aan een bijzonder e Ned. 1d.o. -school 
in B ntssel. Niet kan w orden staande g e
houden dat de aangeboden betrekking, 
nu deze h et g ev en v an onderu;ij s in het 
l e en 2e l eerjaar inhield, aan appellant 
r edelijker wij ze niet kon icorden opgedra
g en, daar is g ebleken dat, indien appel 
lant zi ch de m oeit e had g etroost met h et 
schoolbestuur nader overleg t e pleg en, 
een r eg eling had kunnen zijn g etroffen 
in deze zin dat h ij, in afw issel i ng met de 
011.der e on der wij zer van bijstand, beurte
lin gs in de com binatie eerste en tweede 
leerjaar en i n de com binatie derde en 
v ierde leerjaar les had k u nnen geven . 

20 Juli. 
- Kon i n klijk beslu it. (Lager Onder wijswet 

1920 art. 101 ter). - H et door de M i ni s
t er m et toepassin g v an art. 101 t er v ast
g esteld bedrag van de kosten per leer 
l ing, bedoeld in art. 101 Jee lid moet voor 
de r edelijke behoeften der school vol 
doende w orden g eacht, n u h et schoolbe
stu1tr in g ebrek e i s g ebleven om aan t e 
t onen, dat er t en aanzi en v an deze school 
n og an der e bijzon der e omstan di gheden 
bestaan dan die, wel ke g elegen i s in h et 
v oor de ber ekenin g der vergoeding on 
gunstig aantal leerling en, t er wij l niet 
deze omstandigheid in de beslissin g v an 
de Minister v oldoende r ekening i s g e
houden. 21 Jul i . 

- Koni nklijk beslui t (Lager Onder wijswet 
1920 art. 101ter) . - T er echt h eeft de 
Minister op een ver zoek om toepassing 
van art. 101 t er lid 1 afw ijzend beschikt, 
nu h et nadelig saldo over 1941 g edekt kan 
worden door h et batig saldo over de ja
r en 1948 tot en met 1946, v ermeerderd 
m et de extra-vergoeding, die de bijzon 
dere scholen zullen on tvangen t engevolge 
van de om standigheid, dat de jaren 1943 
to t en met 1946 v oor d e openbare lager e 
scholen een over schrijdingsbedrag v an 
t enmin ste f 5 per leerlin g t e zien g even. 

9 Augustus. 
- B esluit, houdende wijziging en aanvul

ling van het Koninklijk besluit van ID 

S e p t embe r ,923 ( Stbl. No. 434), tot re
geling van het eindexa men d er kweek
scholen voor on derwij zers en on derw ij
zeressen. 

S . I 364. II Augustus. Blz. 768. 
- Konin klij k beslui t . (Lager Onder w ijswet 

1920 art. 101 t er). - E x p loitatiet Pk orten 
over voorafgaande jaren kunnen g een 
_qrond oplever en v oor toepassing v an art. 
101 t er. Evenmi n is dit h et geval met de 
n oodzakel ijkheid om t o t ver ni euwing en 
herstel v an de ketels der centrale ver 
w arming over t e gaan, daar de u i t deze 
v oorzi en ingen v oortv loei ende kosten uit 
cle normale exploitatievergoeding dienen 
t e w orden be.streden. Daaraan doet niet 
af, dat in dit g eval de ver n i euwing en 
het h erstel van de ketels h u n oorzaak 

vin den in h et f eit, dat de k etel s niet be
r ek end blek en op de ongewone koude in 
h et beoin v an 1941. 18 Aug1tstus. 

- Beslu it ; t ot schorsing van h et besluit van 
burgemeesters en wethouders der gemeen 
te Bergambacht van 30 Augustus/7 S ep
tem ber 1948, in zake tijdelijke tewerk
st elling van de heer C . Verhoeven aan de 
school voor voortgezet gewoon lager on
derwijs aldaar. 

S . I 433. 1 October. Blz. 866 
- Koninklijk besluit. (L ager Onder wijsu;et 

1920 art. 12 j 0
, artt. 87 en 101). - D e 

omslagpremi e v an een n i olestver zeker ing 
kan n i et gerekend w orden to t de u i tga
ven v oor de voorz ieningen, g enoem d in 
art. 12, en is ook niet een g evolg van 
oorlogsschade in de zi n v an art. 87, zo
als dat is v astgesteld bij de icet v an 25 
J u n i 1948 S. 1 254, maar maakt deel u i t 
van de al[Zemene kosten v an i nstandhou
ding, bedoeld in art. 101 j 0

• ar t. 55 sub c. 
• 8 October . 

- Beslmt tot herziening v an de sa larisrege_ 
ling voor de directeuren van en de leraren 
aan de Rij kskweekscholen voor onder
w ij ze rs en onderwijzeressen . 

S . I 446. 9 October . Blz. 878. 
- Koni nkl ij k beslui t . (Lager Onderu;ijswet 

1920 ar t . 55quater). - H et hoge bedrag 
v an de exploitatiekosten der on derhavige 
o. l . school is n iet zozeer h et gevolg van 
h et f eit, dat een bet r ekkel i jk g er ing aan
tal leer l i ngen over t wee lokalen v erdeeld 
is, zoals de Min i ster had overwogen, als 
u;el v an de n oodzakelijkheid een groot 
aan tal r eparaties t e v errich t en en ver
n i eu wingen aan h et schoolgebouw aan t e 
brengen, welke een aanzienlijke uitgave 
v ergen en die t e lan g ::ij n uitgesteld. 
Zul ks i s n i et t e beschouwen als een bi j
zonder e om standigheid, als bedoeld in art. 
55quater. 12 October . 

- Koni n klij k beslui t . (Lager On derwijswet 
1920 art. 101ter ). - D e u i tgaven v oor 
aan schaffi ng van een n ieuwe verwar
mingsketel in Nov. 1946 zijn v oor h et 
grootste gedeelte in 1941 g edaan. Een r e
del i j ke toepassing v an de desbetreffende 
wetsbepaling en laat in di t geval toe, deze 
kosten m ede t e r ek en en bij de uitgaven, 
welke v oor 1941 u i t de vergoeding ex art. 
101 b e h oord e n t e w orde n b e stre d e n. D eze 
kosten in aanmerking genomen , m oet 
w orden g eoordeeld, dat h et v oor 1941 
in de gemeent e geldend g emiddeld be
drag van de kost en per leerling, als be
doeld in ar t . 101 Jee lid voor de r edelij ke 
behoeften v an de school ontoer eikend is, 
zodat er t er men bestaan v oor t oepassino 
v an art. 101ter. 18 October . 

- Koninklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 101 t er j 0

• art. 55bis) . - D e om 
stan d igheid, da t de klassen der bijzondere 
u .l.o. school in twee ( gemeent e) -g ebou
uen zijn onder gebracht, heeft niet tot ge
v olg, dat het sch oolbest1tur hoger e ex
ploi t atie-uitg aven h eeft t e doen, daar de
ze k osten voor r ek ening der gemeente 
zijn. - Ook de omstandigheid, dat het be-
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drag voor aanschaffing! van l eermidde
len te laag zou zijn, daar alle leermidde
len door oorlogsgeweld verlor en waren 
g egaan, kan g een aanleiding geven tot 
toepassin g van art. 101ter, daar h et 
schoolbestuur ingevolge art. 72 m edew er
king had kunnen vragen tot v erder e aan
schaffing van leermiddelen t er v ervan
ging v an de door oorlogsgeweld v erloren 
g egane. - I ndien h et schoolbestuur het 
door het g em eentebestuur vastgesteld be
drag in h et algem een voor een dergelijke 
school ontoer eikend achtte, had krach
t ens art. 55bis ver Jwging v an dit bedrag 
kunnen worden g evraagd. 13 October . 

- Kon inklijk besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 55 quater). - H et v erzoek om 
toepassing v an art. 55 quater, zoals dat 
luidde vóór de wij zigingswet v an ll5 Jun i 
1948, over 1948 moest voor 1 M ei 1948 
w orden ingediend. Daar h et ver zoek bij 
de M inister is - ingekomen op 5 M ei 1948, 
n adat de g em eenteraad op ll9 A pril tot 
h et v er zoek had besloten, is de t ermijn 
niet inachtgenomen en h eeft de Minister 
appellan t t er echt niet-ontvankelijk ver
klaard. ll1 October . 

- Kon inklijk besluit. (Lager Onderwi jswet 
1920 art. 101 t er). - In verband m et h et 
f eit, dat de school v oor 191/1 slechts r echt 
had op rijksvergo eding v oor 2 l eerkr ach
t en l evert een bere lcening volgens de door 
h et R i jksschooltoezicht v astgestelde nor
m en een bedrag per leerl ing op, dat ho 
g er i s dan h et door de gemeent eraad 
vastgestelde. D eze om stan di gheid g eeft 
grond om aan t e nenien, dat laatstbe
doeld bedrag v oor de r edeW k.e behoefte 
der school on toer eikend is, zodat t ernien 
aanwezig zijn h et bedrag der vergoeding 
vast t e stellen op h et v olgens de boven
bedoelde ber ek ening gevon den bedrag. 

ll l October. 
- Uitspraak v an het A mbtenarengerecht 

Rotterdam. ( La.Qer Onderwijswet art. 37). 
- Intrekking van v erlof, tot h erstel van 
g ezondheid verleend en v erlenen van 
v erlof m et stilstan d v an bezoldi ging, on
der afkeuring v an de han delwijze v an 
een onderwijzer bij h et openbaar lager 
on der wijs. - A..tkeu ring val t niet onder 
de l i mitatieve opsomming der straffen i n 
ar t. 37 L .O.-wet, doch B. en W . zijn des
nietemin bevoegd een derg el i j ke afkeu
rin g uit t e sprek en, ook zon der dat dit 
als st ra f is te beschouwen. - I n trekking 
v an verleend ziekteverlof en verlening 
van verlof m et stilst and van bezoldiging 
is i n f ei te n i ets anders dan de straf -van 
schor sing, genoenid in art. 37. - Nu 
deze maatregel niet als str af is opge
legd, strijdt deze m et art. 37 en stond 
daartegen ook geen beroep open op Ge
deputeerde Staten. · ll 7 October. 

- Koninklijk besluit . ( L ager Onderwijswet 
1920 art . 73 ;o. art. 75) . - I n casu zijn 
"gewichtige omstandigheden" als bedoeld 
in het vierde l i d v an art. 78 aanwezig, 
daarin bestaande dat ook voor het in h et 
l a ndelijk cleel der overwegend stedel ijke 

g em eente wonende Rooms-Katholieke 
volksdeel geleg enheid moet openstaan om 
de kinderen binnen deze landelijke ge
m eenschap op een eigen dorpsschool t e 
doen opleiden, g elijk zulks voor de kinde
r en, clie een openbare school bezoek en, 
het g ev al is. D e g evraagde m edew erking 
moet derhalve worden verleend. 

ll9 October. 
- Koni nklijk besluit. (Lager Onder w ijswet 

1920 art. 78 jis artt. 75 en 76). - D e 
vraag, of in h et bero epschrift van Ged. 
Staten de gron den v an h et bero ep vo l
doende zijn aangegeven, moet bui t en be
schouwing worden g elaten , daar de w et 
dit v er eiste niet inhoudt. E ven eer is on
aanvaardbaar de stelling, dat Ged. Sta
t en slechts mogen. l etten op de in het be
ro epschrift aangev oerde bezwaren; v eel 
eer brengt een r edelijke toepassing der 
w et m ede, dat Ged. Staten i n beroep de 
zaak i n haar g eh eel on der zoek en en dus 
ook tot ver nietigin g v an h et bestreden 
besluit kunnen over gaan op grond van 
een of m eer an der e bezwaren dan die, 
wel ke appellant naar voren heeft ge
bracht. - 1. c. is niet v oldaan aan art. 
73, lid 1 sub c., daar bij h et door het 
schoolbestuur opgegeven aan tal l eerlin
g en (1 50), v oor u;ie het schoolgebouw 
ruim t e moet bieden, ingevolge art. ll8 aan 
de school slechts 4 verplichte leerkrach
t en zouden zijn verbonden , zodat h et ge
tal v an 150 niet past bij de opgave van 
h et schoolbestuur, dat h et g etal klassen 
zes zal _bedrag en. 29 October. 

- Koni nklijk B eslui t . (Lager Onderu,--ijswet 
1920 art. 22bis). - H et raadsbesluit tot 
opheffing ener openbare school i s voor
barig g eweest, aangezien t evor en g een 
beslissing was g egeven, dat instandhou
ding der school n iet i ngev olge art. 19 
w or dt g evorderd. D e bewer ing v an het 
gemeen t ebestuur, dat de wet niet zou 
v er bieden, dat een besluit t ot opheffing 
w or dt genomen v oordat Ged. Staten h eb
ben beslist om trent de instandhouding 
v erdraagt zich n iet m,et het bepaalde in 
art. 22bis. 1 November. 

- K onink lijk beslttit. (L ager Onder wijswet 
1920 art. 88) . - Met G ed . Staten m oet 
het in h et belang van h et on der wijs ~cor
den g eacht t e verklaren, dat de bet rok
ken on deru'i:izer , die door de rechter is 
veroordeeld en ver vo l .Qens n i et -eer v ol is 
on t slagen t erzake v an het m eermalen 
pleg en van ontucht met aan zijn zorg 
toev ertr oitw cle 1ninderjarigen, de be
voegdheid tot het g even v an onder wijs 
heeft v er loren . D e bewer ing, clat bet r olc
lcene door de r echter r eeds v oldoende i s 
g estraft, doet niet t er zake, daar de door 
Ged Staten toeg epaste maatr eg el niet als 
straf is aan t e m erken en geh eel onaf
han k elijk is van de door cle r ech terl ij ke 
macht opgel egde straf fen. E venmin le
v ert de om stan digheid, dat door het be
slui t h et persoonlijk belang van cle on
derwijzer w ellich t in h et gedran g k omt, 
g r ond op om de 1naatregel achter w ege 
t e laten . 17 November . 
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- Koninklijk B esluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. "12) . - De gootconstructie bij 
de dakkapellen van het schoolgeboitw is 
zoda,nig, dat de buitenste gootrand 
hoger is dan de rand aan de dakzijde, zo 
dat bij sneeuwval en verstopping de kans 
bestaat, dat lekkage optreedt. In casu is 
sprake van een constructiefout, die 
slechts kan worden weggenomen door 
een voorziening, welke moet worden aan
gernerkt als een verandering van inrich
ting als bedoeld in art. 72, waartoe 1nede
werking moet worden verleend, 

24 November. 
- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 

1920 art. 55 j 0
• art. 101 le lid). - Een 

vergoeding van verhuiskosten aan een 
onderwijzer strekt '11,iet tot verzekering 
van de goede gang van het onderwijs, 
als bedoeld onder l etter o van art. 55, 
doch dient beschouwd te worden als een 
t egemoetkoming in de kosten, welke de 
overlwmst voor de betrokkene heeft mee
gebracht. Evenrnin behoort een clerge
l ijke uitgave tot de kosten, vallendé on
der een der rubrieken e tot en met h van 
art. 55 of onder die tot instandhouding 
der school. Derhalve kan bij de bepaling 
van het bedrag der vergoeding, als be
doeld in art, 101, met verhuis/rosten van 
een onderwijzer geen rekening worden 
gehouden. 24 November, 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 125 j 0

, art. 51), - Daar de be
trekking, waartoe appellante is benoemd, 
dezelfde als die, waaruit zij onder toe
kenning van wachtgeld was ontslagen, 
kan bezu;aarlijk worden volgehouden, dat 
deze betrekking zou kunnen worden aan
gemerkt als een zodanige, die haar in 
verband met haar persoonlijkheid en om
standigheden redelijkerwijze niet zoit 
kunnen worden opgedragen. Hetgeen 
door appellante is aangevoerd doet hier
aan niet af, 'I'erecht heeft de Minist er 
derhalve het wachtgeld vervallen ver
klaard. 10 D ecember. 

- Koninklijk, B esluit. (Lager Onderwijs
wet 1920 art 72 i°. artt. 77 en 32). -
I ·Iet schoolbestuur was, vóórdat h et bij 
Ged. Staten in beroep was gekomen t e
gen het raadsbesluit, waarbij 1nedewer
läng tot aanschaffing van nieuwe leer
middelen was geweigerd, r eeds tot aan
schaffing overgegaan, Daar niet is ge
bleken, dat hier een spoedeisende nood
zakelijkheid om tot aanschaffing over t e 
gaan aanwezig zou zijn geweest, hebben 
Ged. Staten appellant terecht in zijn be
ro ep niet-ontvankelijk verklaard, - D e 
stelling van appellant, dat het raadsbe
sluit niet op wettelijke gronden zou zijn 
genonien, is niet juist, daar uit de over
wegingen van het raadsbesluit duidelijk 
blij/et, dat de raad, hoewel de woorclen der 
icet niet bezigend, zijn medewerking heeft 
geweigerd op grond, dat de aanvraag de 
nonnale eisen overschreed. 

10 D ecember. 

- Koninklijk, B esluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 88 bis j 0

• art, 73). - Het feit, 
da,t in de gemeente geen enkele bijzon
dere school van de door appellant ge
wenste richting is gevestigd, kan niet 
worden aangemerkt als een gewichtige 
onistandigheid in de zin van het vierde 
l id van art. 73, die de llfinister zou moe
ten leiden tot h et verlenen der machti
ging, bedoeld in art. 88bis, 10 D ecember. 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art. 13). - Daar de bijzondere 
school, waarop het gewenste onderwijs 
wordt gegeven, is gelegen op meer dan 4 
K.M. van de woning en binnen die af
stand geen andere bijzondere school aan
wezig is, bestaat recht op een tegemoet
koming in de vervoerkosten. I:lieraan 
doet niet af, dat op de gewenste bijzon 
dere school neutraal onderu'ijs wordt ge
geven. Evenmin is hierop van invloed de. 
omstandigheid, dat binnen een afstand 
van 4 K,J.I, van de woning der kinderen 
een openbare school aanwezig is, waarop 
zij hetzelfde onderwijs zouden kunnen 
genieten, 15 December. 

- Koninklijk Besluit. (Lager Onderwijswet 
1920 art, 38). - De raad u·as op 15 J an. 
1948 niet bevoegd appellant ontslag te 
1:erlenen als hoofd der openbare school 
op grond, dat hij zijn benoeming t e dan
ken heeft gehad aan zijn sympathieke 
houding tegenover het nationaal-socia
lisme, daar ingevolge art. 7 2e lid der 
W-et rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 S. G 401 een clergelij lce maatregel 
slechts kan ii;orden genomen binnen 30 
dagen na inwerkingtreding der wet (1 
llfei 194"/J. - Terecht heeft de raad h et 
ontslag gegrond op de ove1·weging, dat 
appellant voor twee jaar, ingaand 7 Jan. 
1948, is ontzet van het recht, het ambt 
van hoofd ener school t e bekleden, - D e 
raad was niet bevoegd, appellant niet
eervol te ontslaan, op grond van de over
weging, dat diens houding tijdens de be
zetting daartoe aanleiding gaf, Nu aan 
appellant door de llfinister een ernstige 
berispin.<J is toegediend en zijn bezoldi
ging gedurende $l maanden is ingehou
den, stond het de raad niet vdj zijner
zijds enige k,ennelijk, als zuivering be
doelde 1naatregel daaraan toe te v oegen. 

28 December . 

OngeyaJlenwet. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 14 Sept. 1921, S t bl. No. 1064, 
tot vaststelling van een a lgemene maat
:-egel van bestuur, als bedoeld in artikel 
69. lid 6 , der Ongevallenwet 1921, 

S. I 66. 23 Februari. Blz. 76. 

- B esluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 16 April 1925, Staats
blad No. 145, tot vaststelling van een al
gem ene maatregel van bestuur, a ls be
doeld in a r tikel 29, eerste lid, der On
gevallenwet 1921 . 

S . I 150. 12 April. Bl:a 182. 
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- Besluit tot nadere wijziging van het Ko
ninklijk besluit van 14 September 1921 
(Stbl. No. 1057), tot vaststelling van een 
algemene maatr.egel van bestuur, als be
doeld bij artikel 4 _- eerste lid, der Onge
vallenwet 1921, zoals dit besluit laatste
lijk is gewijzigd bij Koninklijk besluit van 
1 Mei 1947 (Stbl. No. H 136). 

S. I 383, 20 Augustus. Blz. 818. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Koninklijk besluit van 21 Januari 
1922 (Staatsblad No. 26) tot vaststelling 
van een algemene maatregel van bestuur, 
als bedoeld in de artikelen 54, tweede, 
derde, vierde en vijfde lid, en 64 sub 1° , 
3 °, 4 ° en 6 ° der Ongevallenwet 1921. 

S. I 441. 7 October. Blz. 876. 
- Wet, houdende wijziging der Invalidi

teitswet, der Zeeongevallenwet 1919, der 
Ongevallenwet 1921, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en der Noodwet 
Ouderdomsvoorziening. 

S. I 470. 29 October. Blz. 915. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van Be

roep. (Ongevallenwet 1921 art. 2). - Een 
als politiek delinquent gedetirwerde, die 
op last van de ka1npc01nrnandan t buiten 
het kamp werkzaamheden moest verrich
ten, was geen werkman in de zin der 
O.W. 1921. - Artikel 5 der Verordening 
Bewarings_ en Verblijfskampen (Veror
dening v. d . chef v . d. Staf Militair Ge
zag van 12 /September 1944) aangevuld 
bij de Verordening van 5 Mei 1945 no. 
100, niet van to epassing, aangezien voor 
het verrichte werk degene, ten wiens be
hoeve h et icerk gedaan werd, aan het 
Rijk g een vergoeding betaalde of ver
schuldigd was. 

30 October 1947. (Aanv. 1947 blz. 9). 

- Besluit tot hernieuwde vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur, als 
bedoeld in artikel 29, eerste lid, der On
gevallenwet 1921 (Indelingsbesluit 1948 
industriële ongevallenverzekering). 

S. I 508. 23 November. Blz. 987. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van inwerkingtreding der artikelen I, sub 
2 ° , 3°, 4 ° en 5 °, 111, IV en V der Wet 
van 29 October 1948, Staatsblad No. I 
470, houdende wijziging der Invaliditeits
wet, der Zeeongevallenwet 1919, der On
gevallenwet 1921, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en der Noodwet 
Ouderdomsvoorziening. 

S. I 582. 28 December. Blz. 1347. 
Onteig·ening·swet. 
- Wet tot verklaring van het algemeen nut 

van de onteigening in het belang van mo
numentenzorg van werven langs de Oude 
Gracht te Utrecht, zomede van een ge
deelte van die gracht. 

S. I 80. 3 Maart. Blz. 95. 
-Arrest van den Hoogen Raad. (Onteige 

ningswet art. SO) . - Indien in den loop 
der onteigeningsprocedure de oorspron
kelijke benoemde deskundigen zijn ver
vangen door anderen, die alsnog advies 
zullen moeten uitbrengen, geldt de aan 

partijen in art. 30 Onteig.wet verleende· 
bevoegdheid om aan de deskundigen al 
de gronden op te geven, welke volgens . 
haar oordeel tot een juiste bepaling der · 
schade kunnen leiden, ook t .a .v . de nieuw 
benoemde deskundigen. - Waar bij ge
schil over de schadeloosstelling het ad- 
vies van deskundigen een noodzakelijk 
bestanddeel is van h et onteigeningsge
ding en daarbij h et tot zij n recht doen · 
komen van de gezegde bevoegdheid van 
partijen als een substantiële eis van het 
onteigeningsgeding valt te beschouwen, . 
brengt ver waarlozing van dit vormver
eist e de nietigheid van het onteigenings
vonnis mede. 7 April . . 

Koninklijk besluit. (Onteigenvngsioot 
art. 107 j 0

• art. 114). - Het besluit van 
Geel. Staten tot onteigening kan niet 
worden goedgekeurd, daar in verband met 
de ligging der zich _in de onmiddellijke· 
omgeving van de boerderij en de bedrijfs
gebouwen bevindende percelen de waar
de van lwt groter geheel , waartoe deze 
behoren, door de onteigening te zeer zou 
icorden gedrukt en deze onteigening met 
het oog op een goede bedrijfsvoering on
toelaatbaar is. 18 Augustus:. 

- Koninklijk besluit. (Onteigeningswet art. 
114) . - De exploitatie van de landerijen, . 
waartoe de te onteigenen percelen beho
r en, moet als een zelfstandig bedrijf wor
den aangemerk t, daar deze landerijen een 
onverdeelde boedel vor men, en te dezen 
aanzien onverschillig is, door wie de · 
gronden w orden bewerkt. Door de ont
eigening zouden de lan derijen de g e
schiktheid voor h et daarop uitgeoefend'. 
bedrijf v erl iezen, aangezien de resteren
de oppervlakte nog· geen 7 H. A . zou be
dragen. D erhalve kan het besluit van 
Ged. Staten niet worden goedgekeurd. 

15 October " 
Koninklijk besluit. (Onteigeningswet 

art. 114). - Nu de boerderij t e Z., waar
v an een g edeelte door Ged. Staten voor · 
on teigening als bedoeld bij art. 105 was , 
aangewezen, als een zelfstandig bedrijf 
naast het pachtbedrijf t e G. is aan te 
merken en de tot deze boerderij beho- 
rende gronden door de beoogde onteige
ning i/e geschiktheid voor h et daarop , 
uitg,w efend bedrijf zouden verliezen, be
hoort op grond van art. 114 lid 2 het 
besluit van Geel. Staten n i et t e worden 
goedgekeurd. 19 Oetober. 

- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
der onteigening van percelen, erfdienst
baarheden en andere zakelijke rechten in 
de gemeente Numansdorp, nodig voor en 
ten behoeve van de uitbreiding van het 
terrein van de gasfabriek in die gemeente. 

S. I 466. 29 October. Blz. 915. 
- Wet, houdende verklaring van het alge

meen nut der onteigening van percelen, . 
erfdienstbaarheden en andere zakelijke 
rechten, nodig voor de uitbreiding van . 
het St. Laurentius Ziekenhuis te Roer- 
mond. 

S. I 471. 29 October. Blz. 917" 
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- Wet tot verklaring van het algemeen nut 
va n de onteigening in het belang van de 
natuurbescherming van enige percelen 
bouwland, bos, hakbos, veen, heide, water, 
wal en weg, deel uitmakend van de zoge
naamde Zeijer Strubben, gelegen in de 
gemeente Vries. , 

S . I 512. 25 November. Blz. 1002. 
Oorlogspleegklnderen. 
- Wet, houdende nadere wijziging van het 

Besluit Gorlogspleegkinderen (Staatsblad 
No. F 137). 

S . I 458. 29 October. Blz. 900. 
Oorlogs chaden. 
- Beschikking van de M inister van Finan

ciën, houdende wijziging van de Vierde 
Uitvoeringsbeschikking Besluit op de 
Mate rieele Oorlogsschaden 1945. (StE>ats
blad no. G 166). 

S . I 155. 30 Maart. Blz. 193 . 
- B eschikking van de Minist er van Finan

ciën, houdende bet aalbaarstelling van bij
dragen wegens schade aan agrarische goe
deren, als bedoeld zijn in artikt>l 6 van de 
Vijfde Uitvoeringsbeschikking Besluit op 
de Materieele Oorlogsschaden 1945, als
mede van vergoedingen, als bedoeld zijn 
in artikel 19, lid II en 12 , artikel 21 en 
22 van het Besluit op de Materieele Oor
logsschaden 1945 (Staatsblad 1.0. F 255) 
betrekking hebbende op a grarische bedrij_ 
ven in de zin van artikel 6 van voormelde 
uitvoeringsbeschikking (Negende Uitvoe
ringsbeschikking Besluit op de Mate
rieele Oorlogsschaden 1945). 

Opiumwet. 
S. I 199. II M ei. Blz. 281 . 

- Besluit tot hernieuwde vaststelling van 
regelen voor vergoedingen voor opium
verloven, als bedoeld in de artikelen 5, 
tweede alinea. en 6, lid 1, tweede alinea, 
der Opiumwet (Stbl. 1928, No. 167). 

S. I 401. 28 Augustus. Blz. 830. 
Pachtregelln g. 
- Wet, houdende uitdrukkelijke vaststel

ling van de bevoegdheid der Grondka.
mers en der Centrale Grondkamer. 

Pandhulswet. 
S. I 295. 15 Juli. Blz. 648. 

- Arr est van den Hoogen Raad. (B. W . 
art. 1198 ; Pandhuiswet 1910 art. 11 ). -
D e Bank v . L ening behoeft aan den cu
rator een tot den boedel behorende zaak, 
welke de gefailleerde buiten diens voor
kennis heeft beleend, slechts terug te ge
ven t egen betaling v an de beleensom en 
van hetgeen ter za ke van de belening 
verschuldigd is. - D e wetgever heeft in 
de artt. 11 en 33 Pandhuiswet 1910 zo 
danig voorrecht van de banken van le
ning slechts voor de terugvordering van 
O'lltvreemd en verloren goed uitgewerlot, 
m aar het zou in strijd zijn met den ge
dachtenganp u:aarvan de wetgever is 
u:tyegaan en met de aanwijzingen der 
historie om, w aar het gemene recht, zo
als r:ich dit sedert de invoering van die 
11.wt h eeft ontwikkeld, nog een verdere 
mogel,fjlch eid van terugvordering van 

roerend goed is gaan erkennen - nl. bij 
het ontbreken van goede trouw bij de 
bezitter - voor dat geval boven bedoeld 
voorrecht aan de banken t e onthouden. 
- Waar dit 1iitzonderingsrecht slechts 
betreft h et r echt op vergoeding bij t e
ruggave, k an de bank t engevolge van de 
openbaarmaking der faillietverklaring, 
evenmin als een ander e pandhouder, wat 
bet reft de t eruggave zelve, op goede 
trouw beroep doen . 18 April. 

Pensioenen ,:in wachtgelden. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 13 der 

Wet buit engewoon pensioen 1940--1945 
(Staatsblad 1947, No. H 313). 

S . I 27. 23 Januari . Blz. 41. 
- Besluit tot u itvoering van artikel 32 der 

Wet buitengewoon pensioen 1940--1945 
(Staatsblad 1947, No. H 313). 

S . I 28. 23 Januari. Blz. 42. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

B eroep. (P ensioenwet 1922 art. 95; Zui
ver ingsbesluit 1945 art. 58 l e lid). -
- Klaagster, die t er zake van h et op 17 
Dec. 1943 overl ijden van haar echtgenoot 
in h et genot was van een weduwenpen
sioen, meent dat zij dit recht op wedu
wenpensioen uit eigen hoofde heeft, zodat 
een ontslag krachtens het Zuiveringsbe
sluit 1945, u:aarbij wijlen haar echtgenoot 
alsnog met ingang van 17 Dec. 1943 wordt 
ontslagen met verval van alle r echten, 
ook van zijn nagelaten betrekkingen, 
haar niet regardeert. - Ingevolge art. 5, 
Be lid van het Zuiveringsbesluit 1945 
worden de rechtsgevolgen verbonden aan 
de aanvankelij lce beiiindiging der dienst
betrekking vervangen door die verbon
den aan het Zuiveringsontslag. Hiertoe 
behoort ook h et recht op weduwenpen
sioen. ..tangezien de echtgenoot van 
klaagster door h et Zuiveringsontslag g e
acht moet worden op het tijdstip van 
zijn overlijden niet meer in dienst t e zijn 
geweest, zou klaagster haar recht op we
duwenpensioen moeten ontlenen aan art. 
95. Art. 43 nu le0t bindend vast, dat de 
in art. 95 genoemde personen na te laten 
betrekkingen zijn en niet uit eigen hoof
de aanspraken op pensioen hebben. Te
recht is verklaard, dat klaagster g een 
r echt op w eduwenpensioen heeft. 

3 Maart. 
- Besluit, houdende hernieuwde vaststel

ling van een algemene maatregel van be
stuur bedoeld in artikel 14 der Pensioen
wet voor de Zeemacht (Staatsblad 1922, 
No. 65). 

S . I 94. ro Maart. Blz. 107. 
- Wet tot wijziging van de pensioenen van 

weduwen en wezen van overleden leden 
en van overleden gewezen leden van de 
Tweede Kamer der S taten-Generaal, wel
ke vóór 1 Januari 1947 zijn toegekend. 

S. I II2. 18 Maart. Blz. 123. 
- Wet, houdende regelen inzake de voor 

pensioen geldige diensttijd en <le pen
sioensgrondslag van tijdens ~e bezetting 
op wachtgeld gestelde, dan wel :i,q,en-
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sionneerde militairen der Koninklijke 
Landmacht. 

S. I 141. 8 April. Blz 175. 
- Besluit tot wijziging van artikel 23 van 

het Koninklijk Besluit van II Juli 1922 
(Staatsblad no. 444), tot vaststelling van 
een algemene maatregel van bestuur, be
doeld in artikel 181 der P ensioenwe t 1922 
(Staatsblad no. 240). 

S. I 159. 21 April. Blz. 197. 
- Wet, houdende bepalingen ter voorzie

ning in de dekking der lasten, voort
vloeiende uit de herziene pensioenrege
ling der mij nwerkers. 

S. I 280. 1 Juli . Blz. 596. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Wachtgeldbesluit art. 6; Amb
tenarenwet 1929 art. 58, Je lid). - Ver
mindering tot "nihil" over een reeds ver
streken tijdvak en vervallenverklaring 
voor de toekomst van het wachtgeld, 
t.a.v. een gewezen besteller der P.T.T., 
zulks wegens het verstrekken van on
juiste opgaven omtrent de genoten in
komsten. Beroep ongegrond. - Beroep, 
ingesteld tegen een besluit, berustende 
op een discretionaire bevoegdheid, is niet 
deswege niet-ontvankelijk. Ook zodanig 
besluit kan worden aangetast op een der 
gronden, genoemd in art. 58, Je lid, der 
A.W. '29. 13 Juli. 

- Wet, houdende nadere vaststelling van 
de regelingen op het gebied van pen
sioenen, welke gedurende de vijandelijke 
bezetting zijn uitgevaardigd, zomede wij
ziging en aanvulling van enkele artikelen 
van de P ensioenwet 1922 (Staatsblad No. 
240), van de Wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad No. 216), laatstelijk gewij
zigd bij de Wet van 19 Juni 1936 (Staats
blad No. 304), van art. 101 der Gemeente
wet en van artikel 62a der Provinciale 
wet. S. I 302. 15 Juli. Blz. 652. 

- Wet, houdende wijziging van de Pen
sioenwet voor de Spoorwegambtenaren 
1925 (Staatsblad No. 294). 

S. I 312. 15 Juli. Blz. 684. 
Wet buitengewoon pensioen 1940-1945 
(Stbl. 1947, No. H 313). 

S . I 362. 9 Augustus. Blz. 766. 
- Besluit, houdende vaststelling van een 

algemene maatregel van bestuur tot rege_ 
ling van de uitbetaling van pensioenen, 
bedoeld in artikel 62, zesde lid. der Pen
sioenwet voor de landmacht (Stbl. 1922, 
No. 66) en in artikel 60, zesde lid, der 
P ensioenwet voor de zeemacht (Stbl. 1922, 
No. 65). 

S. I 389. 24 Augustus. Blz. 820. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 8 November 1947 
(Staatsblad No. H 364) tot nadere vast
stelling van een algemene maatregel van 
bestuur als bedoeld in artikel 115, eerste 
lid, der Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 
240). 

S. I 421. 17 September. Blz. 845. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Pensioenwet 1922 art. 4, al. 1 j.; 
Ambtenarenwet 1929 art. 1; vVet rechts-

herstel overheidspersoneel 1946 artt. 2, 3 
en 4, Je lid, B). - D e secretaris van de 
Kamer van Koophandel en Fabrieken is 
(onder de werking van de wet van 26 
Maart 1920, S. 152) , nu hij is benoemd, 
ambtenaar in de zin der Ambtenarenwet 
1929. - Aan art. 4, Je lid, der Pensioen
wet 1922 kan het tegendeel niet worden 
ontleend, reeds omdat uit de aanhef van 
dat Je lid duidelijk blijkt, dat tot de in 
dit lid opgesomde personen ook behoren 
personen in dienst van publiekrechtelijke 
lichamen, en wel andere dan die, genoemd 
in artikel 3. - Ook een automatisch in
gegaan ontslag moet worden aangemerkt 
als een verleend ontslag, dat krachtens 
artikel 2 der wet voor herziening vatbaar 
is. - H et is in overeenstemming -met het 
stelsel der wet, dat op het verzoek om 
rechtsherstel v an een ontslagen secretaris 
ener ontbonden K. v K. wordt beslist door 
de voorzitter der K. v. K., waarin de ont
bonden Kamer is opgegaan. - Nu als 
vaststaande moet worden aangenomen, 
dat de secretaris der ontbonden K. v. K. 
zou zijn benoemd tot secretaris der nieu
we Kanter - zo bezettingsinvloeden dit 
niet hadden verhinderd -, zodat zijn 
ambtelijke loopbaan niet zou zijn beëin
digd door de reorganisatie der K. v. K., 
komt het ontslag in aanmerking voor 
herziening conform art. 4, l e lid, B, der 
wet. - De betrekking van secr etaris der 
ontbonden K. v . K. is niet zonder meer 
opgeheven, doch is in feite vervangen 
door die van algemeen secretaris der nieu
we I[amer, zodat deze nieuwe betrekking 
moet worden aangemerkt als de "over
eenkomstige betrekkinn" in de zin van• 
de wet. 28 September. 

- Wet tot wijziging van art. 69 der Pen
sioenwet 1922 (Staatsblad No. 240). 

S. I 467. 29 October. Blz. 915. 
- Wet tot verhoging van militaire stand

pensioenen met een extra bijslag. 
S. I 479. 1 November. Blz. 918. 

- Wet, tot invoering van een buitengewoon 
militair pensioen voor militaire slacht
offers van de mobilisatie 1914-1918, als
mede voor hun weduwen en wezen. 

S. I 496. 5 November. Blz. 950. 
- Wet tot verhoging van pensioenen met 

een toeslag. 
S. I 498. 5 November. Blz. 952. 

Pensioenraad, 
- Besluit, houdende vaststelling van nieu

we bepalingen betreffende de personeels
formatie voor de Pensioenraad. 

S. I 483. 3 November. Blz. 933 . 
Ptrsoneu~·ervocr. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 7 van 

de wet van II December 1947, S taats
blad No. H 419, houdende tijdelijke rege
ling van het personenvervoer met motor
rijtuigen. 

S. I u8. 30 Maart. Blz. 127. 
Plante nzlektewet. 
- Besluit, houdende vaststelling voorschrif

ten voor de bestrijding van de asperge
vEeg. S. I 104. 16 Maart. Blz. u7. 
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Politie. 
- Besluit, houdende vaststelling van het 

Bezoldigingsreglement P olitie 1948. 
S. I 151. 14 April. Blz. 183. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. (Bezoldigingsregeling politie 1947, 
art. /JO). - De circulaire van 14 April 
1947 van de Minister van Binnenlandse 
Zaken, g ericht aan àé burgem eesters van 
gemeenten met gemeentepolitie, aan
vaardt de centrale raad, ondanks de voor 
voorschriften minder g eëigende vorm, als 
bevattende (algemeen verbindende) voor
schriften . - De diensttij d van de z.g. 
Schalkhaarders telt v oor de ber ekening 
van de periodieke w eddeverhogingen niet 
m ede, opdat zij niet in een gunstiger po
sitie konten t e v erker en dan de eerste 
groep hulpagenten, die na de bevrijding 
w erden aangesteld. 11 M ei. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Groningen. (Bezoldigingsregeling Politie 
1947 art. 2). - Toekenning, m.i.v. 1 Ja
nuari 1946, van een jaarwedde met in
achtneming van de Verordening B ezol
diging Politie 1943, g eeft, g elet op art. 
2 der B ezoldigingsregeling Politie 1947, 
aan g em elde V erordening v erdere rechts
kracht dan haar toekomt. 13 .Mei. 

- Besluit, houdende vaststelling v'-ln het 
Uitkeringsbesluit Politie 1947. 

S . I 185. 13 Mei. Blz. 248. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

Amsterdam. (Politietuchtreglem ent artt. 
3 en 6; Ambtenarenirnt 1929 art. 58, 2e 
lid.) - D eze bepalingen geven h et straf
opleggende gezag de bevoegdheid een 
keuze t e doen tiit de in art. 3 g enoemde 
straffen, maar beletten h et opleggen van 
twee der in dat artikel genoemde straf
fen voor hetzelfde f eit. - Het strafbe
sluit moet deswege nietig worden ver
klaard. llet strafbesluit (14 dagen 2 uur 
strafdienst, alsmede beperking van het 
·vacantiev erlof met 3 dagen) legt een te 
lichte straf op. Uit hoofde van onev en 
r edigheid 1noet het derhalve 1.corden nie
tig verklaard. Straf van ontslag acht het 
g erecht ev enredig. 28 M ei. 

- Besluit. houdende regeling nopens de 
rechtspositie, de rangindeling en de ove
rige personeelsaangelegenheden van de 
vrijwilligers der reserve bij de Rijks- en 
gemeentepolitie (Besluit reserve Rijks- en 
gemeentepolitie). 

S. I 350. 2 Augustus. Blz. 751. 
- Besluit, houdende toekenning van een 

gratificat ie aan ambtenaren van Rijks- en 
gemeentepolitie over 1948. 

S. I 353. 3 Augustus. Blz. 754. 
Polltleambtenarenreglement. 
- - Uitspraak v an het Ambtenarenger echt 

Amsterdam. (Politieambtenarenregle
m ent art. 78). - E en politieambtenaar, 
die kenbaar heeft gemaal~t, dat hij prin
cipiël e bezwaren heeft om zo nodig, op 
een voll~smenigte t e schiet en, is onge
schikt voor de v ervulli11.g v an zijn ambt 
bij de politie, anders dan uit hoofde van 
zi els- of lichaamsgebreken. 7 April. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Roermond. ( Politieambtenarenreglement 
art. 78). - Dit artikel noemt de ont
slaggronden limitatief; op en onder die 
gronden is niet g enoe1nd: het niet bezit
ten van een politiediploma. - Waar kla
ger niet bekend was niet de omstandig
heid, dat hij was aangesteld met een 
proeftijd totdat h et politiediploma zou 
zijn behaald, moet het ontslagbesluit, ge
grond op het g emi s van dat diploma, 
worden nietig v erklaard. 20 April. 

- Uitspraak van h et Ambtenarengerecht 
Amsterdam . (P oli tieanibtenarenregl. art. 
3). - H et opnieu w aanstellen van een 
reeds aangesteld ambtenaar van politie 
kan niet g eschieden zonder voo1·afgaand 
ontslag uit h et door h em beklede ambt, 
behotidens in het geval van bevordering. 

30 April. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

B eroep. (Politiean,btenarenreglement art. 
78. Gem eentew et art. 224. Ambtenaren
w et 1929 art. 125). - Onbelcwaamheid of 
ongeschiktheid, anders dan ten gevolge 
van z iels- of lichaamsgebrek en, is t.a.v. 
een politieambtenaar aanwezig, nu deze 
zich h eeft schuldig g emaakt aan h et mis
bruik maken van zijn dienstrevolver, om
dat dit de v erwachting w ettigt, dat hij 
ook in de toekomst opnieu w van zijn 
dienstw apen, dat steeds i n h et bezit van 
een ambtenaar van politie behoort te 
z-ijn, een ongepast gebruik zal maken. 
- D eze bepali ng houdt niet in, dat de 
burgem eester g eheel vrij is in zijn be
voegdhe.id o.m. tot ontslag van politie
anibtenaren, en dat een beoordeling van 
een dergel-ijlc ontslag aan de ambtena
renrechter zou zijn onttrolcken. - Daar
g elaten of art. 224, Se lid, der Gemeente
w et nog gelding toelcomt na de inwer
loingtreding van het Politiebesluit 1945, 
deze bepaling sluit niet uit, dat de ont
slagbevoegdheid van de burgemeester aan 
nader e r eg elen wordt gebonden, b.v. aan 
die, gegev en ingevolge art. 125, l e lid, 
der Ambtenarenwet 1929, u;elke regelen, 
g elijk de Raad constant heeft beslist,gel 
ding h ebben. 4 Mei. 

- Uitspraak van h et Ambtenarenger echt 
Amsterdam. ( Politieam btenarenreglement 
art. 78). - Ontslag wege ns onge schikt
heid, op grond v an h et niet met gunstig 
gevolg afleggen v an een exarnen in de 
theoretische politievakkennis, is niet in 
strijd met art. 78 en levert ook g een 
détottrnement de pouvoir op. - Hieraan 
duet n iet af, dat de proeftijd reeds v er
strek en w as t en tijde 1,1an h et nemen van 
h et bestreden besluit. 19 Mei. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. (Politieambtenarenreglernent art. 
78). Ontslag, niet t erugwerkende 
l;;racht, w egens ongeschiktheid, anders 
dan t engevolge v an ziels- of lichaams
gebrek en, op art. 78 van h et Politieamb
t enarenreglem ent g ebaseerd, is o~k mo
g elijlc, wanneer de r eden voor h et ont
slag weg ens ongeschiktheid is ontstaan 
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vóór de inwerkingtreding van dit regle
ment en (implicite) mag ook t erugwer
lcen vóór de datum van inwerkingtre
ding (5 Juni 1947). 6 Juli. 

- Uitspraak v an de Centrale Raad van 
B ero ep. ( Politieam btenarenr eglem ent art. 
78) . - Gebrek aan bekwaamheid moet 
w orden aan g etoond, wi l van een ontslag 
op die grond sprake kunnen zijn. Onbe
kwaamheid bestaat n iet, w anneer n i et 
voldoende waarborg aanwezig w ordt g e
acht, dat de ambtenaar een bek w aam in
specteur zal zijn. H et en kel e gemis v an 
een politie-opleidin g levert n i et op oii
bek w aam h eid. 26 October. 

- Uitspraak v an h et Ambtenarenger echt 
Rotterdam . (P olitieam btenarenreglem ent 
artt. 88 en 78). - D étournement de pou
voir lev ert op on tslag, wegens lichaams
g ebreken, v an een met een proeftijd v an 
één j aar benoemd adspiran t v an politie, 
clie tijdens dienstsport een trap t eg en de 
borst heeft gekr egen, nu een onder zoek 
naar de vraag of betrokkene ex art. 38 
aanspraak op pensioen h ad, nog hangen
de was. - Door toepassing van de facul
tatieve bepaling v an art. 78, île lid, is 
v oorbij g egaan de mogel ijkheid, dat g e
n oemd onderzoek v oor bet r okkene on
gu nstig uitv alt, i n welk g eval ingevolge 
art. 33 de am btenaar n i et k an w orden 
on tslagen binnen één jaar n a h et ont
staan der verhinder i ng. - R edelijk ware 
i n di t g eval v erlenging v an de proeftijd 
g ew eest. t7 October . 

- Uit spraak v an cle Centr ale Raad v an 
B ero ep. (1-lan g enbesluit poli tiev ersoneel 
art. îl ; Politieambtenarenreglement art. 
8). - Ook al geeft het Rangenbesluit 
politiepersoneel g een maatstaf, v olgens 
wel ke aan de am btenar en v an poli t ie be
paalde rangen m oeten w orden toeg ek end, 
toch is de burgem eester t .a.v . de rang
v aststel!-in g g ebonden door h et algemen e 
r echtsbeginsel, volgens h etwelk verkre
g en r echten moet en w orden g eëerbiedigd. 
- M et de rang v an hoofdagent van po
litie t e Breda ( n i et aangewezen als coni
mandan t en er brigade) is gel ijlcwaardig 
de r an g van brigadier , genoemd i n art. îl . 
- D e a,nbtenarenrechter is niet bevoegd 
tot een on derzoek naar de juist h eid v an 
h et oordeel , bedoeld in ar t . 8, aan g ezien 
daarin het oordeel v an h et tot benoe
-rning bevoegde gezag uitdrukkelijk be
sli ssend is verklaard. 28 N ovember. 

- Uitspraak van h et Ambtenarenger echt 
Amsterdam . (Politiebesluit 19-!,5 art. 8; 
1-'oli t ieambtenar enr egle,nent art. 78) . -
Ovper w aéht>neest er der st aatspolitie t e 
Amst erdam , gedurende de bezettin g ont
slagen, zi et dit on t slagbesluit, na de be
v rij ding, op formele g r ond en n i etig ,ver
klaard. Hij moet derhalve g eacht w orden 
ninvrner u i t de dienst der staa tspolitie t e 
zijn on tslagen en m oet g eacht w orden bij 
cle bevrij ding autom atisch en van rechts
wege t e zijn ,qaan behoren tot het corps 
der gem een t epolitie t e Amsterda-rn. Hij 

kan dus thans niet door de Minister van 
Justitie worden ontslagen. - Geen on
geschiktheid, als bedoeld in art. 78, eerste 
lid, on der !, l evert op h et, g edurende de 
bezettin g, overbreng en van boodschappen 
voor een g edetineerde, v erdacht van een 
economisch m i sdrijf , nu aan n em elijk is, 
dat de politieambtenaar zullcs h eeft g e
daan, i n de m ening v erkerende m et een il
legale werker t e doen t e hebben. T elcort
schieten in zorgvuldigheid in deze kan, 
gezien de v oortreff elij ke illegale werk 
zaam h eden v an betrokkene, niet mee
bren,qen, dat de ambtenaar n ormaal de 
v oor een goed poli t ieam btenaar on on t
beerlijke eig enschappen zou missen. 

15 D ecember. 

Politiebesluit. 
- Uitspraak van de Cent r ale R aad van 

B ero ep. (Poli tiebesluit 1945 artt. S en 4 ; 
Gemeent ewet ar t. 194 ) . - W eliswaar 
houdt deze bepaling o.m. i n , dat de be
noemi n g van inspect eurs der gemeent e
poli tie cle goeclkeurin,q v an de m inister 
van binnen lan dse za ken behoeft, doc h dit 
bet el"ent n i et, dat een r eeds v óór de i n
we r kingtreding v an het P oli tiebesluit 
1945 benoemde i n spect eur v an politie 
thans opni euw m oet w orden benoemd in 
een ander e ran g, wel ke benoeming dan 
de goedkeuri ng v an vo ornoemde minister 
zou behoeven. - To ek enning v an een 
rang aan een r eeds in functie zijnde amb
t enaar van poli t ie behoeft niet g epaard 
t e gaan m et een benoemin g van die amb

t enanr in de r eeds door h em bekl ede func
tie. H ieraan doet niet af , dat het nood
zakelij /,; h,an zijn hem. een ander e rang 
toe t e k P.nnen . - D e weig erin g v an de 
minister van binnenlan dse zaken om aan 
de inspecteur van polit-ie der g em eente B. 
een rang toe t e k en nen, levert niet op 
een veran dering i n de inrichting v an h et 
dienstv ak, aan g ezien als dienstv ak moet 
w orden beschouwd de dienst der g em een
t epolitie, i n w elk dienstvak door de reor
oani satie van het politiew ezen g een v er
andering is aangebracht, w elke aµnlei
ding kan geven t ot ontslag, - D eze be
palin g heeft niet tot gevolg, dat de g e
meentelij ke r echtstoestandS?·eg eling voor 
de poli tieam btenaren door de inwerkin g
treding v an h et Politiebeslui t 1945 zijn 
komen t e v er v allen, aan g ezien i n art. 4, 
eerste l i d, van h et Politiebesluit 194 5 de 
J(roon slechts bepoegd i s verklaard o.a. 
nader e algemen e regelen v oor de gem een
t epoli tie, zo t en aanzi en van de r echts
posi t ie, t e geven. T en tijde v an het on 
der havige on tslag beslui t u:aren deze alge
men e regelen nog niet gegeven, zoda t h et 
g em eentelijk poli tieambtenarenreglem ent 
toen nog g eldi ng bezat . - Een t eg enge
stelde opv atting zo1i tot de onaanvaard
bare consequentie leiden, dat to t aan de 
inwerkingtreding v an h et Poli tieambte
n arenreglem ent en het P ol i t ietu chtregle
m ent ( 5 Juni 1941) d e r echtst oestand der 
g em eentepolitie onger eg eld zou zijn g e
w eest. 16 F ebruari. 
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- Uitspraak van de Centrale Raad van Be
roep. (Politiebesluit 1945 art. 4; Gemeen
tewet art. 194; Ambtenarenwet 1929 
art. 58, le lid). - Ingevolge art. 194 der 
Gemeentewet houden van rechtswege op 
te gelden de bepalingen van plaatselijke 
verordeningen, in wier onderwerp door 
een wet enz. wordt voorzien. - In art. 4, 
Je lid, van het Politiebesluit 1945 heeft de 
Kroon slechts op zich genomen in de 
rechtspositie van het politiepersoneel te 
voorzien. D e voorziening zelf is eerst tot 
stand gebracht bij het Politieambtenaren
reglement (S. H 144), in werking getre
den 5 J1mi 1947. Van die datum af is der
halve eerst de gemeentelijke rechtstoe
standsregeling voor het politiepersoneel 
vervallen. - Beslissend is het oordeel 
van de burgemeester omtrent de vraag, 
of een agent van politie niet of slechts 
t en koste van grote inspanning zijn be
trekking kan vervullen, nu het desbe
treffend algemeen verbindend voorschrift 
een dergelijke bepaling inhoudt. 

24 Februari. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. (Bezoldigingsregeling Politie 
1947 art. n. Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946 art. 7. Politiebesluit 
1945 art. 19) . - Een hoofdwachtmeester 
der Staatspolitie, als zodanig m.i.v. 1 
Maart 1943 benoemd, wordt bij besluit 
van 4 Juli 1947 door de burgemeester 
1;an Rotterdarn benoemd tot hoofdagent 
van gemeentepolitie. Waar o.a. de niaxi
rn-um wedde, aan laatstgenoemde functie 
verbonden, lager is dan die, verbonden 
aan de rang van hoofdwachtmeester der 
Staatspolitie, ziet de C. R. in het bestr e
den besluit een aantasting van verkregen 
rechten en strijd met o.a. art . . 12, voor
meld en verstaat dat eiser alsnog be
noenid moet worden tot brigadier van 
gemeentepolitie, de naast hogere rang. 
- De burgemeester is in zijn bevoegd
heid om aan de ambtenaren van gemeen
tepolitie een rang toe te kennen slechts 
beperkt door algemene rechtsbeginselen. 
- Het besluit van de benoeming tot 
hoofdwachtmeester der Staatspolitie m.i. 
·v. 1 Maart 1943 is rechtens onaantast
baar geworden, waarbij opmerking ver
dient, dat t .a.v. eiser niet is gebruik ge
maakt van de in art. 7 der Wet rechts
herstel overheidspersoneel 1946 verleende 
bevoegdheid, noch van die, bedoeld in 
art. 19, !de lid, van het Politiebesluit 1945. 

6 April. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep, ( Ambtenarenwet 1929 art, 3, !de 
lid, sub b. Politiebesluit 1945 art. 4). -
Bevoegdheid Scheidsgerecht. - Het a1nb
t enar enreglement der gemeente Z1ttphen 
is niet van toepassing op gewezen amb
tenaren, zodat de gewezen inspecteur van 
politie l e klasse dier gemeente geen be
roep op het in dat reglement bedoelde 
scheids.oerecht had. - Ook al was dit r e
glement op hem wei van toepassing, dan 
nog was het scheidsgerecht niet bevoegd, 

want, sedert de inwerkingtreding van het 
Politieambtenarenreglement S. H 144, 
kan dat gemeentelijke reglement op de 
ambtenaren van gemeentepolitie geen 
toepassing meer vinden, zodat slechts 
beroep op het bevoegde ambtenarenge
recht openstond. Klager is daarom niet 
ontvankelijk verklaard in het bij h et 
scheidsgerecht ingestelde beroep. 

27 April. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Ambtenarenwet art. 3, fe l id, 
sub b. Politiebesluit 1945 art. 4) , Een 
in de Ambtsinstructie voor de ambtenaar 
van gemeentepolitie t e Haarlem genoem
de commissie van advies is sinds 5 Juni 
1947 (datum van inwerkingt reding van 
het Politieambtenarenreglement, S, H 
144, en het Politietuchtreglement, S, H 
145) niet meer aan te merken als een 
krachtens algemeen verbindende regels 
optredende commissie, aangezien sinds 5 
Juni 1947 bedoelde Ambtsinstructie niet 
meer op de a,nbtenaren van gemeente
politie te Haarlem toepasselijk i s. - In 
eerste aanleg is dus niet de centrale raad 
naar het Ambtenarengerecht t e Amster 
dam bev oegd van het geding kennis te 
nemen, 4 Mei, 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Politiebesluit 1945 art. 1), -
Het K. B. van 9 April 1947, S. H 112, 
heeft wel de kracht om politiepersoneel, 
dat éénmaal bij het corps rijkspolitie is 
ingedeeld, die status weer te ontnemen, 

15 Juni, 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

Amsterdam, (Politiebesluit 1945 art, 3; 
Politieambtenarenreglement art. 78), -
Opperwachtmeester der staatspolitie te 
Amsterdam, gedttrende de bezetting ont
slagen, ziet dit ontslagbesluit, na de be
vrijding, op formele gronden nietig ver
klaard. Hij moet derhalve geacht worden 
nimmer ttit de dienst der staatspolitie te 
zijn ontslagen en moet geacht worden bij 
de bevrijding automatisch en van rechts
u:ege te zijn gaan behoren tot het corps 
der gemeentepolitie te Amsterdam. Hij 
kan dus thans niet door de Minister van 
Jtistitie worden ontslagen . - Geen on
geschiktheid, als bedoeld in art. 78, eerste 
lid, onder f, le"ert op h e t, gedurende de 
bezetting, overbrengen van boodschappen 
voor een gedetineerde, verdacht van een 
economisch misdrijf, nu aannemelijk is, 
dat de politieambtenaar zulks heeft ge
daan, in de mening verkerende ,net een il 
legale werker te doen te hebben, Tekort
schieten in zorgvuldigheid in deze kan, 
gezien de voortreffelijke illegale werk
zaamheden van betrokkene, niet mee
brengen, dat de ambtenaar normaal de 
voor een goed politieambtenaar onont
beerlijke eigenschappen zou niissen . 

15 December, 
Posterijen. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Postbesluit I925 (Staatsblad No. 
396), S. I 26. 21 Januari. Blz. 40. 
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- Besluit, houdende regeling van de over
dracht van de zorg voor de zaken van het 
Staatsbedrijf der Posterijen, Telegrafie en 
Telefonie van het Departement van We
deropbouw en Volkshuisvesting aan het 
Departement van Verkeer en Waterstaat. 

S. I 76. 27 Februari. Blz. 87. 
- Besluit, houdende wijziging van het In

ternationaal Postbesluit 1946 (Staatsblad 
no. G 280). 

S. I 222 . 28 Mei. Blz. 445. 
- Besluit houdende nadere wijziging van 

het Post besluit 1925 (Staatsblad No. 396), 
van het Pakketpostbesluit (Staatsblad 
1919 No. 574) en van het Internationaal 
Postbesluit 1946 (Staatsblad No. G 280). 

S. I 435. 1 October. Blz. 867. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 5 Juli 1947 op 
het XIIe Gongres der Algemene Postver
eniging te Parijs ondertekende Algemeen 
Postverdrag, alsmede van de op dat Con
gres ondertekende overeenkomsten. ' 

S. I 418. 15 September. Blz. 1078. 
Provinciaal Bestuur. 
- Uitspraak van h et Ambtenarengerecht 

Arnhem. ( Besluit tijdelijke voorziening 
Bestuur Provinciën en Gemeenten, S. E 
86, art. 2, 5e lid). - Blijvende buiten
functie-stelling van een burgemeester op 
grond van deze bepaling is niet mogelijk, 
aangezien dat veeleer ligt op het terrein 
der wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 en op dat der gewone wettelijke re
geling voor aanstelling en ontslag van 
burgemeesters en het desbetreffend be
sluit is mitsdien nietig te verklaren. -
Hierdoor olijft intussen de "voorlopige" 
voorziening, op grond van E 86 t .a .v . de 
ourgemeesters genomen, van kracht. 

27 April. 
Provinciale wet. 
- Besluit, tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 12 December 1917 
(Staatsblad no. 692), tot uitvoering van 
artikelen der kieswet der provinciale wet 
en der gemeentewet. 

S. I 152. 13 April. Blz. 188. 
- Wet tot aanvulling van de provinciale 

wet en de gemeentewet. 
S . I 301. 15 Juli. Blz. 651. 

- Wet, houdende nadere vaststelling van 
de regelingen op het gebied van pen
sioenen, welke gedurende de vijandelijke 
bezetting zijn uitgevaardigd, zomede wij
ziging en aanvulling van enkele artikelen 
van de Pensioenwet 1922 (Staatsblad No. 
240), van de Wet van 28 Mei 1925 
(Staatsblad No. 216), laatstelijk gewij
zigd bij de Wet van 19 Juni 1936 (Staats
blad No. 304), van artikel 101 der Grond
wet en van artikel 62a der Provinciale 
wet. S. I 302. 15 Juli. Blz. 652. 

- Wet, houdende herziening van de rege
ling der provinciale financiën. 

S. I 513. 25 November. Blz. 1002. 
Prijsbeheersing. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Prijzen

oeschikking 1940 I, art. 1; Prijsvormings
besl1tit 1941, art. 2). - Ter uitlegging 

van art. 2 Prijsvormingsoesluit 1941 moet 
de thans geldende t ekst worden vergele
ken met den oorspronkelijken. In deze 
redactie stelt lid 2 v oor den verkoop <J,oor 
den handelaar van goederen, welke vol 
gens lid 4 "nieuw'' zijn in dezen zin, dat 
zij "van de op 9 Mei 1940 in het verkeer 
zijnde goederen in zo belangrijke mate 
afwijken, dat zij daarmede niet of niet 
meer kunnen worden vergeleken", een 
maximumprijs, doch zulks "onvennin
derd het bepaalde in art. 1 en andere 
voorschriften". Toen later krachtens art. 
2, sub k 2°, Verord. Prijzen Chef Staf 
M. G. 18 Sept. 1944 (gehandhaafd bij art. 
1 Wet 11 Mei 1946, G 116) genoemd lid 4 
gewijzigd werd, .bepaalde het eveneens 
gewijzigde lid 2 wederom slechts een 
maximumprijs voor goederen, waarvoor 
niet reeds een prijsvoorschrift gold. Dit 
lid oeoogde geenszins een nieuwe prijs
vorming in het leven te roepen voor goe
deren, waarvoor wel reeds een prijsvoor
schrift bestond, maar die wellicht t en 
dage waarpp te eniger plaatse het Be
sluit Bijz. Staat van Beleg in werking 
trad, aldaar niet in het verkeer -aanwezig 
waren. De Politierechter kon derhalve, 
krachtens voormeld oij lid 2 gemaakt 
voorbehoud, op requirantes verkoop van 
vulpenhouders( niet met gouden, doch 
met edelstalen pen) voor f 20 per stuk, 
de artt. 1- 3 der Prijzenbeschikking 1940 
no. 1 toepassen en had geen grond om -
conform requirants betoog, dat niet die 
Beschikking, doch het Prijsvormingsbe
sluit 1941 hier toepasselijk is en dus 
overtreding hiervan c.q. telaste gelegd 
had moeten zijn - req. van rechtsver
volging te ontslaan. 1 Juni. 

- Arrest van den Hoger. Raad. (Sv. art. 
359; Prijzen besch. 1940 I art. 1; Prijs
vormingsbesluit 1941 art. 6). - U it de 
oe1,1;"ijs1niddelen kan niet worden afgeleid, 
dat de verkoop van de tassen (tegen te 
hogen prijs) zowel in de periode van 1 
,Jan. tot 4 Maart 1946 als in die van 6 
Juni tot 13 Nov. 1946 heeft plaats gehad. 
- Voor het vaststellen v an een overtre
ding van prijsvoorschriften is h et niet 
nodig dat precies wordt vastgesteld wel
ke prijs gold op of omstreeks 9 Mei 1940, 
zijnde de datum genoemd in de Prijzen
besch. 1940 I of op of omstreeks 4 Sept. 
1944, zijnde de datum vermeld in de Be
schikking Prijsstop • voldoende is dat 
vastgesteld wordt d,;,t de berekende prijs 
in ieder geval hoger is. In h et onderha
vige geval echter waren de bewijsmidde
l en slechts voldoende om daaruit af te 
leiden dat de oerekende prijs hoger was 
dan die welke volgens genoemde beschik
/Gingen gold tot 1 Sept. 1946, doch niet 
tevens 01n daaruit de gevolgtrekking te 
maken dat hij hoger was dan die welke 
de op een geheel andere methode van oe
rekening berustende Prijsvaststelling van 
1 Sept. 1946 toestond, en evenmin om 
daaruit af te leiden dat verkoop van tas
sen heeft plaats gehad vóór 1 Sept. 1946. 



P-R ALPHABETIRCH REGISTER 1948 54 

- Adv.-Generaal Langemeijer bovendien: 
vormvrijheid voor proces in economische 
delicten brengt elementair e eisen van 
processii eie fairheid als essentiële pro
cesvorrnen mede; strijdig met g oede pro
cesorde schijnt, door de t elastelegging de
aandacht van een verd. te r ichten op 
minder strenge prijsregelingen en in het 
vonnis een strengere regeling toe te pas
sen. - Adv. -Generaal Langemeijer voorts 
nog: Onduidelijk artikel 6 Prijsvormings
besliiit 1941. Verband tussen dit artikel 
en de eerste titel van dit besluit, uxw.r
door het ook geldt ni.b.t. na-calculatie. 

9 November. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Sv. art. 

261 ; Pr·ijzenbeschikkiTJ,g gebruikt e goede
r en No. 1, art. 1; Prijzenbeschikking 
T weedehands flessen, kruiken en potten 
No. 1, art. 2; Prijsvoorschrift 1943 statie
geld flessen, kruiken en potten, art. 5) . 
- De Prijzenbeschikking tweedehands 
flessen, kruiken en potten No . 1 en de Prij
zenbeschikking gebruikte goeder en No . 
1 h ebben betrekking op verkoop en h,et 
Prijsvoorschrift 1943 Statiègeld flessen, 
kruiken en potten heeft betrekking op 
inlevering tegen statiegeld, zodat de 
eerstgemelde twee beschikkingen ener
zijds en laatstgenoemd voorschrift ander
zijds onderscheiden regelingen geven; 
wel /re naast elkander staan. - H et ver
kopen door r eq. in strijd m et art. 2 van 
de Prijzenbeschikking Tweedehands fl-es
sen, kruiken en potten No. 1 en h et me
debewerken van den verkoop in strijd 
met art. 1 van de Prijzenbeschikking Ge
bruikte Goederen No. 1 leveren dus straf
bare feiten op. - D e omstandigheid, dat 
,,de f lessen niet met berekening van sta
tiegeld in omloop waren g ebracht" of de 
omstandigheid dat "de producenten, 
waaraan r eq. de flessen heeft verkocht, 
niet degenen waren die deze flessen t e
gen betaling van statiegeld in omloop 
hadden gebracht", zijn dan ook geen be
standdelen van de bedoelde straf bare fei
t en. - D e Pol.rechter had het door r eq.'s 
raadsman gevoerd feitelijk verweer, dat de 
flesen door r eq. tegen ontvangst van sta
tiegeld ingeleverd werden, als zijnde door 
de met redenen oniklede bewezenverkla
ring reeds 'Weerlegd, zo11der ver dere m,oti
vering kunnen voorbijgaan, en behoefde 
bovendien niet vast te stellen, dat de fles
sen niet door hen, die ze van req, koch
ten, waren in omloop gebracht tegen sta
t iegeld. (Anders : Adv.-Gen. Hooykaas) . 

21 D ecember. 
Prijsoptlrijvings- •en Hamsterwet. 
- B esluit, regelende de hernieuwde inwer

kingtreding van de Prijsopdrijvings- en 
hamsterwet I939, 

S . I 387. 23 Augustus. Blz. 820. 
- W et t ot hernieuwde inwerkingtreding van 

de P rijsopdrijvings_ en hamsterwet I939· 
S. I 528. 1 December. Blz .. 1204. 

Raad van State. 
- B esluit, houdende nadere wijziging van 

art. 31 van het Koninklijk besluit van 4 

September 1862, Staatsblad No. 174, hou
dende voorschriften ter uitvoering van de 
wet van 21 December I861, Staatsblad 
No. 129, regelende de samenstelling en 
de bevoegdheid van de Raad van State. 

S. I 1. 3 Januari. Blz. 3. 
- Besluit tot nadere wijziging van artikel 

· 48 van het Koninklijk besluit van 4 Sep
tember 1862, Staatsblad No. 174, hou
dende voorschri ften ter uitvoering van de 
wet van 2I December 1861, Staatsblad 
No. 129, regelend de samenstelling en de 
bevoegdheid van de Raad van State. 

S . I 22. IS J anuatj. Blz. 32. 
Rechterlijke macht. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Sv. art. 

3 50; Besluit Buitengew. Straf r. art. 1; 
Besl. Bijz. Gerechtsh.) . - Op het tijdstip, 
waarop de onderhavige/ zaak bij de Gro
ninger Rechtbank werd · aangebracht 
[ vóór Juni 1947, Red.], was niet één der 
gewone gerechten doch h et bij K. B . D 62 
ingest elde bijzonder gerecht, bevoegd van 
de primaire en subsidiaire telastelegging 
k-Pr>.nis te nemen. D e wijzigingen echter, 
die door art. 1 sub 1°. van de wet van 2"1 
Juni 1947 (H 206), welke wet, die geen 
overgangsbepalingen bevat, ·in werking is 
getreden op 31 Juli 1947, zijn gebracht 
in art. 1 van het K. B. D 61, h ebben t en 
gevo lge gehad, dat, toen deze zaak bij 
het Gerechtshof [ in hoger beroep van 
h et vonnis d.d. 5 Ju.ni 1947 der voormelde 
R echtbank] werd aangebracht, de bepa
lingen van het Besluit Buitengew. Straf
recht (D 61) op het primair en het eerst e 
stibs. telastegelegde niet langer van toe

passing u;aren en ook dat de bevoegdheid 
van het becloelde bijzondere gerecht om 
daarvan kenis te nemen, welke op art. 12 
van het Besluit D 62 berustte, is verval
len, zodat een en ander weder ter compe
tentie van de gewone gerechten was g e
bracht. - In het midden kan worden ge
laten, in hoever die wijzigingen in de wet
geving ook gevolgen h ebben voor zaken, 
die tijdens haar inwerkingtreding bij het 
bijzonder gerecht aanhangig waren. In 
ieder geval zal het beroepen arrest, dat 
niet op zodçmige zaak betrekking h eeft 
[ en u;aarbij o.m. de R echtbank alsnog 
onbevoegd was verklaard], niet in stand 
kunnen blijven. Handhaving dier uit
spraak zou immers tengevolge ' h ebben, 
dat de strafvervolgin.Q, wanneer zij op
nieuw zou worden aangevangen, inge
steld zou behoren t e worden bij hetzelfde 
gerecht dat bij die uitspraak onbevoegd 
was verklaard. Een onaannemelijk g e
vo lg, omdat het slechts tot onnodigen om
slag en tot vertraging der procedur e zou 
l eiden. - [Men zie ook de blz. 467 e.v. u it 
het artikel van L . van Praag, Rechter
lijke bevoegdheid en veru;ante onderwer
pen naar tranisitor recht, R.M. 1912,' 
Red.] - Adv. - Gen. Langemeijer: Vorm
fout welke tot nietigheid l eidt, is het 
oversvringen van het eerst e op het derde 
subs. telastegelegde zonder over het twee
de subs. telastegelegde een beslissing t e 
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geven. Daardoor i s niet beslist op den 
grondslag der telastelegging. - [Door 
H . R. niet beslist ] . 28 Maar t. 

- Wet tot opheffing van de b ijzondere ge
rechtshoven, de B ijzondere Raad van 
Cassatie en de tribunalen. (Wet overgang 
bij zondere rechtspleging) . 

S. I 186. 13 M ei. Blz. 248. 
Rechtsherstel. 
- W et, houdende voorzieningen in zake het 

Waarborgfonds Rechtsherstel en in zake 
de effecten - registratie. 

S . I 2 1. 15 Januari. Blz. 29. 

Rechtsherstel overheidspersoneel. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

Arnhem. (Wet rec h tsherstel overheids
personeel 1946 art. 6 en art. 4, 1e lid, 
onder A.). -- Een gewezen ambtenaar der 
gemeente Apeldoorn, uonende te Hattem 
en uerkende te Zwolle, had zich eerder 
dan "/ Januari 1946 m et de gemeente 
Apeldoorn omtrent zijn wederindienstne
rning in verbinding kunnen en moeten 
stellen. - Terecht is derhalve wederin
dienstneming door de gemeente afgewe
zen. - Aannemelijk is, dat de ambtenaar 
der g em eente Apeldoorn zich destijds met 
uitzending naar Duitsland bedreigd ge
voelde. Hieraan doet niet af, dat het niet 
tot uitzending schijnt t e zijn g ekomen. 
- H et ontslag, dat toen op eigen ver
zoek (met als motief der aanvrage: po
sitieverbetering) is gegeven, lcomt dus in 
aanmerking voor herziening krachtens de 
wet. 7 Januari. 

- Uitspraak: van de Centrale Ra,ad van 
Beroep. (Wet r echtsherstel overheidsper
soneel 1946 art. 12; E erst e Uitvoerings
besltiit art. 6) . - Onder belanghebbende 
is de ambtenaar te verstaan, t e wiens be
hoeve het geld vanwege de illegalitei t is 
verstrekt. Oolc als h et geld door zijn 
vrouw en zijn gehuwde dochter is ont
vangen, g edurende zijn onderduikperiode, 
moet toch gezegd worden, dat hij het 
heeft ontv angen, ook al kon de redactie 
van art. 6 duidelijker zijn. Artt. 163 en 
164 B. W . doen hiera,an niet af. 

19 Januari. 
- Uitspraak van het Anibtenarengerecht 

's-Gravenhage. (1Vet r echtsherstel over
h eidspersponeel 1946 art. 4, 1e lid, sub B; 
Eerste Uitvoeringsbesluit wet rechtsher
stel overheidspersoneel 1946 art. "IJ. -
Ook al zouden de bewoordingen van h et 
bij K. B . tot stand gekomen, E .U .B . strij
dig zijn met de bepaling der wet, waar
van dat K. B . een uitvoeringsmaatregel 
is, dan zou aan dat K. B. in zoverre 
rechtshYracht moeten worden ontzegd. -
De bewoordin gen van h et E .U .B. zijn 
echter niet in duidelijke strijd met art. 
4 , 1e lid, sub B, C, der w et, zodat v err e
k ening der na het ontslag genoten in
komsten moet geschieden ongeacht of die 
inkomst en zijn genoten vóór of na 1 Ja
nuari 1945. 9 Februari. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B eroep. (Wet rechtsherstel overheidsper
soneel 1946 art. 2). - H et onderhavige 

overplaatsingsbesluit was niet bij wijze 
van straf genomen en komt dus niet voor 
herziening krachtens de wet in aannier
king. - Ook al ware het een verkapte 
straf, dan nog kwam het niet voor her
ziening in aanmerking, omdat het be
sluit op een buiten de bezet ting gelegen 
grond is genomen. 9 Februari. 

- Uitspraak van h et Ambtenar engerech t 
Groningen. (Wet rechtherstel over heids
p ersoneel 1946 art. 6). - Een buiten de 
bezetting gelegen grond voor ontslag is 
ontstaan t en aanzien van de burgemees
ter van Opsterland, doordat vaststaat , dat 
de noodzakelijke samenwerking tussen 
hem en de plaatselijke bestuurscolleges 
niet aanwezig is en redelijker wijs niet te 
v erwachten is, dat die samenwerking 
voor de naaste toekomst zou lcu nnen 
worden hersteld: - D erhalve is terech t 
krachtens de W et rechtsherstel over
heidspersoneel 1946 het tijdens de bezet
ting verleende ontslag thans herzien do or 
eervol ontslag te verlenen m.i.v. 1 Mei 
1947. - Ontslagbesluit nieti.Q v erklaard 
wegens strijd met artikel 5 van het Eer
ste Uitvoeringsbesluit dier wet. 

20 F ebruari. 
- Uîtspraak van de Centrale Raad van 

B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 1 ; 
Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 art . 1). - D e politie-adspirant, die 
de politieopleiding t e Schal k haar vo lgde, 
kan niet worden aange,nerkt als gewe
zen ambtenaar in dP. zin van art. 1 der 
A.W. '29. Hij was immers niet aange
steld oni in openbare dienst werkzaam te 
zijn, gelijk art. 1, 1e lid, vereist, aan.Qe
zien door hem geen politiewerkzaamhe
den dienden t e worden verricht en hij 
slech ts in opleiding was voor de politie
dienst . - Hieraan doet niet af, dat het 
Staatsopleidingsinstituut (te Schalkhaar) 
werd g erekend tot de uitvoerende dienst 
der pol itie. - Ook de W et r echtsherstel 
overheidspersoneel 1946 is daarom niet op 
de polit ie -adspirant van toepassing, aan
g ezien die wet, bl ijkens art. 1, slech ts van 
toepassing is op h en, die hier te lande 
werkzaam waren . 24 Februar i . 

- Uitspraak van h et Ambtenarengerech t 
' s-Gravenhage. ( Ambtenarenwet 1929 art. 
1; Eerste U itvoeringsbesluit W et rechts
herstel overheidspersoneel art. 6). -
I emand, die is benoemd tot tijdelijk klerk 
op arbeidscontract ter secretarie ener ge
meente, moet worden aangemerkt als 
amb tenaar in de zin der Ambtenarenwet 
1929, aangezi en de indienstneming op ar
beidscontract t er gemeente-secretarie 
slechts kan plaats vinden door h et slui
t en van een arbeidsovereenkomst, het
geeu i.c. achterweg e is gebleven. - I n 
mindering mag niet w orden g ebracht een 
bedrag wegens genoten kost en inwoning, 
aangezien art. 6, 4e lid, van h et E.U.B. 
spreekt van de geldelijke inkomsten, 
waarmede het vrije genot van kost en 
inwoning niet Icon worden gelijkgesteld. 
- Een inkomste van f 60 per maand, 
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waarop f 45 per maand in mindering 
wordt .<Jebracht w egens voeding enz., 
moet voor de volle f 60 als inkomste ge
rekend worden. 8 Maart. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
's-Gravenhage. (Wet r echtsherstel over
heidspersoneel 1946 art. 4, I e lid, sub A). 

- E en besluit, houdende, dat aantekening 
wordt g enomen, dat het dienstverband, 
wegens het n eerleggen van de arbeid, is 
geëindigd, vertoont zodanig subtiel v er
schil m et een ontslagbesluit, dat het voor 
de toepassing dezer u;et als een ontslag
besluit moet u;orden aangem erkt. - Ook 
al berust h et bezettingsontslag op een 
buiten de bezetting g elegen grond, de ge
m eente /can er niet m ede volstaan de 
gewezen ambtenaar een nieuwe ontslag
besluit in h et uitzicht t e stellen, zo hij 
daarop prijst stelt, doch behoort een der
gelijk beslui t t e geven . 8 Maart. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B eroep. ( W et r echtsherstel overheidsper
soneel 1946 art. 4, l e lid, B). - Onder de 
op g eld waardeerbare voordelen is niet 
begrepen de detacheringstoelage, die een 
ondergedoken ambtenaar v óór zijn onder
duiken g enoot. N iet met zekerheid kan 
gesteld w or den, dat deze t oelage zou zijn 
g enoten, omdat zij een ,facultatiev e is en 
altijd kan worden ingetrokken . In h et 
onderhav ige geval klemt di t te meer, nu 
na de bevrijding die toelage niet meer is 
betaald, hoewel de detachering eerst la
ter is beëindi gd. 16 Maart. 

- Uitspraak v an de Centrale Raad van 
B eroep. (Wet r echtsherstel overheidsper
soneel 1946 artt. 1 en 9) . - Op de secre
taris der g em eente A., die wèl als zodaniy 
is benoemd en is aan t e m erken als amb
tenaar dier gemeente, doch t.a.v. u;ie het 
gemeentebestuur w eig erachtig is g eble
ken te bevorder en, dat hij de in art. 10, 
der Gem eentewet ver eiste eed kan afleg
gen, is de wet r echtsherstel overheidsper 
soneel 1946 niet van t oepassing . H ij is 
immers nimmer als secretaris werkzaam 
gew eest, t erwijl deze wet (anders dan de 
Ambtenarenwet 1929) slechts v an toepas
sing is op personen, op of n a 15 M ei 1940 
w erkzaam i n openbare dien st hier t e lan
de krachtens aanstelling of arbeidsover
eenkon1.-st. - On.d e r tijdens d e bez e tting 
niet u i tbetaald salaris of loon moet w or
den begrepen het salaris of loon, waarop 
de betrokken e toent ertijd k rachtens zijn 
r echtspositie recht had. - Hieronder is 
derhalve n i et t e brengen de tot g em eente
secretaris benoemde ambtenaar, die nog 
niet als zodanig is beëdigd en dus zijn 
functie nog niet h eeft aanvaard, zodat 
tijdens de bezetting geen aan spraak op 
salaris is on tstaan . 28 llfaart. 

- Uitspraak v an h et Ambtenarengerecht 
Arnhem . (Wet r echtsherstel ov erheids 
personeel 1946 art. 2). - I emand, die be
last is, voorlopig, m et de waarneming van 
de fun ctie van directeur van een g ew es
telijk arbeidsbureau en die, op v er zoek 
van de bezettende macht, van die waar-

neming is ontheven, is, zelfs bij de m eest 
ruime uitleg van het woord ontslag, niet 
ontslagen. - In zijn v erzoek om herzie
ning is hij dus niet -ont-vankelijk. 

24 Maart. 

- Uitspraak v an de Centrale Raad van 
Beroep. (Wet r echtsherstel overheidsper
soneel 1946 art. 2). - Gelet op het be
paalde in h et Se lid van artikel 2, heeft 
een ambtenaar in tijdelijke dienst geen 
aanspraak op h erziening van het hen:. 
tij dens de bezettin g, weg ens onderduiken 
v erleende ontslag, nu aangenoni en moet 
worden, dat zijn tijdelijk dienstverband 
ook onder normale omstandigheden niet 
langer dan een jaar zou h ebben geduurd. 

30 Maart. 

- Uitspraak v an cle Centrale Raad van 
Beroep. (Bezoldigingsreg eling Politie 
1947 art. 12. W et r echtsherstel over
heidspersoneel 1946 art. 7. Politiebesluit 
1945 art . IS). - Een hoofdw achtmeester 
der Staatspolitie, als zodanig m.i.v. 1 
.Maart 1948 benoemd, wordt bij besluit 
van 4 Juli 1947 door de burgemeester 
van Rotterdam benoemd tot hoofdagent 
van ~aemeent epolitie. Waar o.a. de maxi
m1tm wedde, aan laatstgenoemde functie 
verbon den, lager is dan die, v erbonden 
aan de rang v an hoofdwachtmeester der 
Staatspolitie, zi et de C. R . in h et bestre
den besluit een aantasting van verkregen 
rechten en strijd met o.a. art. 12, voor
m eld en 1:erstaat dat eiser alsnog be
noemd m oet w or den tot brigadier vc;m 
g em eentepolitie, de naast hogere rang. 
- D e burgemeester is in zijn bevoegd
heid om aan de ambtenaren v an gemeen 
t epolitie een rang toe t e kennen slechts 
beperkt door algemene r echtsbeginselen. 
- B et besluit van de benoeming tot 
hoofdwachtmeester der Staatspolitie m.i. 
v . 1 Maart 1948 is rechtens onaantast
baar g eworden, waarbij opmerking ver
dient, dat t .a.v. eiser niet is g ebruik ge
tnaakt van de in art. 7 der Wet rechts 
h erstel overheidspersoneel 1946 v erleende 
bevo egdheid, noch van die, bedoeld in 
art. 19, 2e lid, v an het Politiebesluit 1945. 

6 April. 
- Uitspraak v an de Centrale Raad van 

B eroep. ( W et r echtsherstel overheids
personeel 1946 artikel 4, eerste lid, sub 
A . Ambtenarenwet 1929 art. 59). - Bij 
een ontslag, berustende op een buiten de 
bezetting gel eg en grond, moet volstaan 
worden, i ngevolge h et imperatieve voor
schrift v an di t artikel, m et ontslag, het
g een m edebrengt, dat h et administratief 
orgaan zich h eeft t e onthouden van een 
onderzoek naar de al of n i et juistheid 
overigens v an de destijds v oor het ont
slag aan gevoerde grond, hetgeen even
eens voor de administratieve r echter 
g eldt. E en t eg engestelde opvatting leidt 
tot de niet t e aanvaarden consequentie, 
dat de beroepstermijn v oor een tijdens de 
bezettin g 'Verleend ontslag zou worden 
v erlengd of opnieuw gegeven . - Waar 
de vorderin g (ingevolge de Wet rechts -



67 ALPHABETISCH REGISTER 1948 R 

herstel overheidspersoneel 1946) strekt 
tot ongedaamnaking van het in 194! 
verleende ontslag met wederindienstne
ming is bevoegd het gerecht van de 
vroegere standplaats van de gewezen 
ambtenaar en niet dat van zijn woon
vlaats. 6 April. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
Amsterdan,. (Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946 art. 6). - Ook al 
moge klager zich feitelijk op 5 Mei 1945 
voor wederindienstneming hebben aan
gemeld, het Gerecht is niettemin van 
oordeel, dat klager, door daarna de 
werkhervatting in zijn oude htnctie te 
weigeren, - hij wilde wel een hogere 
functie aanvaarden - aan de aanvan
kelijke aanmelding haar reële betekenis 
heeft ontnomen en derhalve niet geacht 
kan worden zich binnen redelijke tijd te 
hebben aangemeld. - Herziening door 
ontslagverlening m.i.v. 22 Mei 1945 en 
toekenning van schadeloosstelling. 

7 April . 
- Uitspraak van h et A1nbtenarengerecht 

A.msterdam. (Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946 art. 4, 1e lid, B.) -
Op een verzoek om herziening van een 
tijdens de bezetting ver/.eend ontslag, 
11wet in ieder gevai zodanige herziening 
volgen, hetzij overeenkomstig het be
paalde sub A , hetzij sub B, van het eer
ste lid van art. 4 der wet. - Ontslag als 
ambtenaar van de burgerlijke stand, we
gens achterstand in de werkzaamheden, 
moet worden h erzien overeenkomstig 
het bepaalde sub B, nu die achterstand 
opzettelijk was veroo rzaakt, teneinde aan 
uitzending naar Duitsland t e ontkomen. 
-De omstandigheid, dat inmiddels een 
ander de functie van de ontslagene bezet 
hotidt, levert op zich zelf geen grond op 
om klager in die functie niet weder in 
dienst te nemen. 7 April. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
's -Gravenhage. (Wet rechtsherstel over
heidspersoneel 1946 art. ll. Algem. Rijks
ambtenaren.reglement art. 95). - Een 
niet-herbenoeming van een, telkens, van 
jaar tot jaar in tijdelijke dienst aange
stelde, hoofdassistent voor de tandheel
kunde aan de rijksuniversiteit te Leiden, 
moet, zowel t.a.v. art. 95 · Alg. Rijksamb 
tenarenreglement als t .a.v. de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
aangemerkt worden als een ontslag. 

26 April. 
- Uitspraalc van de Centrale Ra,ad van 

Beroep. (Wet rechtsherstel overheidsper
soneel 1946 art. 1.) - Het vierde lid van 
artikel 1 regelt slechts het beroepsrecht, 
terzake van de toepassing der Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel -1946, 
van hen, die op of na 15 Mei 1940 werk
zaam waren in dienst van natuurlijke of 
rechtspersonen, als bedoeld in artikel 4, 
1e lid, onder a tot en met f, der Pen
sioenwet 192ll . - Voor ambtenaren in de 
zin der Ambtenarenwet 1929 is het be
roepsrecht, als voormeld, nergens in de 

W et r echtsherstel f1verheidspersoneel 
1946 uitdrukkelijk geregeld, doch zij ont
lenen dat recht aan de bepalingen der 
Ambtenarenwet 1929. - Verwijzing van 
h et geding naar het bevoegde Ambtena
r enger echt. 15 Mei. 

- Uitspraak van de Centrale Raad v an 
B eroep. (Wet r echtsherstel overheidsper
soneel 1946 art. 4, 1e lid, B.) - Onder de 
"op geld waardeerbare . voordelen" moet 
worden begrepen de z.g. ,,overwerktoe
lage", toegekend aan h et personeel der 
rijksarbeidsbureaux, vermits vaststaat, 
dat betrokkene deze toelage zou h ebben 
genoten, wanneer hij niet tijdens de be
zetting ware ontslagen. - Hieraan ver
mag niet af te doen, of de toelage in fei
t e zou zijn geweest een door de bezetter 
gegeven belonin g voor werk ten behoeve 
van de bezetter. - Het zou in strijd met 
de strekking der wet zijn, als degenen, 
die n.a.l.v. hun vaderlandslievende hou
ding tijdens de bezetting zijn ontslagen, 
door onthouding van h et voordeel der 
overwerktoelage achter werden gesteld 
bij hen, die tijdens de bezetting aan het 
werk zijn gebleven. 24 Mei. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Wet rechtsherstel overheiás
personeel 1946 art. 4, 2e lid). - I . c. zou 
het verzoek om ontslag kunnen worden 
aangemerkt in hoofdzaak zijn grond te 
vinden in eisers houding tegenover de 
bezetting. - a. indien zou kunnen wor
den aangenomen, dat zodanig verzoek 
ook zou zijn gedaan, als er geen onge
schiktverklaring vanwege de Pensioen
raad aan was voorafgegaan. - b. indien 
de ongeschiktverklaring niet door wer
kelijk bestaande zi ekten of gebreken was 
gerechtvaardigd. - Nu geen van beide 
omstandigheden aanwezig is, benist het 
ontslag op een buiten de bezetting ge
l egen grond. 15 Juni. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Wet rechtsherstel overheids
personeel 1946 art. 4, 2e lid). - Een ont
slagaanvrage, om zich daardoor aan de 
arbeidsinzet naar Duitsland te onttrek
ken, vindt zeker in hoofdzaalc zijn grond 
in de houding van ,de betrokken ambte
naar tegenover de bezetting. - Ook al 
zou moeten worden aangenomen, dat al
leen vrees voor persoonlijk gevaar de 
grond voor de ontslagaanvrage is ge
weest, dan nog zou aanspraak op rechts
herstel, conform art. 4, l e lid, B, bestaan,. 
mede gezien art. 9 der wet - Irrelevant 
is hoe de onderduiktijd door de betrokken 
ambtenaar is doorgebracht. 21 Juni. 

- Uitspraak van den Centralen Raad van 
Beroep. (Wet rechtsherstel overheids
personeel 1946 ar.t 4, 1e lid, A). - Het 
ontslag, wegens verandering in de inrich
ting van het dienstvak, van de directeur 
van het G.A.B. te Roermond - h etwelk 
door die verandering een bijkantoor van 
het G.A.B. te Venlo werd - is in feite 
niet verleend op een buiten de bezetting 
gelegen grond, voor zoverre dit ontslag; 
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tevens betekende een ontslag uit 's Rijks 
dienst. - D it laatste immers is geschied, 
omdat de betrokken ambtenaar, in ver
band met zijn hoitding tegenover de be
zetting, weigerachtig was de h em aange
boden functie van directeur van het bij
.kantoor Roerniand van het G .A .B. t e 
Venlo (onder een N.S.B.-directeur) t e 
aanvaarden. 21 Juni. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
Beroep. (Wet r echtsherstel ovPrheids
p ersoneel 1946 art. 4, 1e lid, A, en art. 4, 
1e lid, B). - Wil art. 4, 1e lid, B, v an 
toepassing zijn, dan moet het ontslag, 
tijdens de bezetting verleend, in een meer 
rechtstreeks verband met de bezetting 
staan. Dat is niet het geval met een 
ontslag, dat gebaseerd is op minder goede 
ambtsvervulling als gevolg van door de 
bezetting omstandi.oheden veroorzaakte 
ziekte. - Art. 4, 1e lid, A, dwingt de 
r echter te onderzoeken, of de in het tij
dens de bezetting .aenomen ontslagbe
sluit vermelde gronden in u;erkelijkheid 
d e .enige en voornaamste grond( en) is 
(zijn) geweest, waarop het ontslag is ver
l eend. - I. c. aangenomen, dat in feite 
een andere grond dan de genoemde aan 
het ontslag ten grondslag heeft g el egen. 

6 Juli. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Wet r echtsherstel overheids
personeel 1946 art. 1:, 1e lid, AJ. - Nu 
h et ontslag tijdens de bezetting is ver
leend op gronden, u;elke niet juist w aren 
en welke door de betrol,ken ambtenaar 
,en anderen toen zijn gefingeerd, teneinde 
-de werkelijke gang 1,an zaken, welke 
Juist vanu:ege de bezetting veel 1neer 
-eitvel zou zijn geduid, te verbergen, moet 
worden gezegd, dat het ontslag in feite 
i s verleend op een in de bezetting gele
_gen grond. - Hieraan doet niet a_t, dat 
de ontslag verlenende autoriteit zich des
,tijds ( sitbjectief) heeft laten leiden door 
een althans in hoofdzaak buiten de be
zetting gelegen grond. Immers de (ob
jectieve) r eden van h et ontslag is g ele
gen in de bezetting. 6 Juli. 

- Uitspraak van de Centrale Raad v an 
Beroep_ (Wet rechtsherstel overheidsper
soneel 1946 art. 10). - Onder de inlich
.tingen, als bedoeld in dit artikel, zijn niet 
alleen begrepen de inlichtingen op het 
aanvraagformulier rechtsherstel, maar 
,ook nadere verklaringen, verstrekt n.a.l.v. 
een onderzoek naar de vraag of h et in 
Ud 1 genoemde feit zich voordoet. - I.c. 
~noet het opzettelij/c onjuiste inlichtingen 
verstrekken aangenomen worden, zodat 
on tslag terecht is verleend. 6 Juli. 

- Uitspraak van de Centrale Raad v an 
Beroep. (Wet rechtsherstel overheidsper
soneel 1946 art. 3, 6e lid en art. 6). -
B eslissend is, voor de toepassing van art. 
S, 6e licl, het moment, waaro p op h et 
verzoek om rechtsherstel een beslttit 
wordt genomen. Een dergelijk besluit 
kan, g elet op het bepaalde in het Se lid 
van dit artikel,, niet worden aangehou-

den, totdat over al dan niet zitivering zal 
zijn beslist. - Niet-melding van weder
indienstneming. Hierom Icon i.c. g een 
sprake zijn, omdat ·voorwaarde voor de 
seponering der zuiveringszaak was, dat 
betrokkene zijn functie in S. niet zou 
herva.tten. Datu1n van aanvaarding door 
belanghebbende van deze voorwaarde 
aanvaard als de dat1tm, icaarop de, bui
t en de bezetting .oelegen, grond voor ont
slag is ontstaan. 13 Juli . 

- Uitspraak van de Centrale Raad v. Be
roep. (Wet rechtsherstel overheidsper
soneel 1946 art. 4, 2e lid). - Een aan
vrage om rechtsherstel ingevolge de wet 
is niet h etzelfde als zodanige aanvrage 
ingevolge h et K . B. van 7 September 
1944, S. no. E 94. Een verzoek om rechts
herstel ingevolge de wet fa mitsdien niet 
niet-ontvankelijk, wanneer reeds tevoren 
op een verzoek ingei:olge E 94 in hoog
ste instantie is besli st. -Ontslag van een 
gemeentesecretaris, tijdens de bezetting 
verleend op verzoek, i .v .m. afkeuring door 
de Pensioenraacl, moet worden herzien 
conform art. 4, Je lid, B der wet, nu de 
medici, die destijds gekeurd hebben, ver
klaard hebben, dat de afkeuring destijds 
niet op zu.iver medische gronden heeft 
plaats gevonden, doch uit hoofde van de 
politieke moeilijkheden van de secretaris. 

21 September. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Pensioenwet 1922 art. 4, al. 1 j.; 
Ambtenarenwet 1929 art. 1; Wet rechts 
h erstel overheidspersoneel 1946 artt. 2, 3 
en 4, Je lid, BJ. - D e secretaris van de 
J[amer van Koophandel en Fabrieken is 
(onder de werking van de wet van 26 
Maart 1920, S. 152) , nu hij is benoemd, 
ambtenaar in de zin der Ambtenarenwet 
19'1!9 . - Aan art. 4, 1e lid, der Pensioen
wet 1922 kan het tegendeel niet worden 
ontleend, reeds omdat uit de aanhef van 
dat 1e lid duidelijk blijkt, dat tot de in 
dit l id opgesomde personen ook behoren 
personen in dienst van publielcrechtelijlce 
lichamen, en wel andere dan die, genoemd 
in artikel S. - Ook een automatisch in
gegaan ontslag moet u:orden aangemerkt 
als een verleend ontslag, dat krachtens 
artikel 2 der u;et voor herziening vatbaar 
is. - H et is in overeenstemming met het 
stelsel der u:et, dat op het verzoek om 
r echtsherstel van een ontslagen secretaris 
en er ontbonden K. v K . wordt beslist door 
de voorzitter der K. v. K., waarin de ont
bonden .Kamer is opgegaan. - Nu als 
va.ststaande moet icorclen aangenomen, 
dat de secretaris der ontbonden K. v. K . 
zou zijn benoemd tot secretaris der nieu
we Kamer - zo bezettingsinvloeden àit 
niet hadden verhinl! ,;rd -, zodat z-t;n 
ambtelijke loopbaan niet zou zijn beëin
digd door de reorganisatie der K. -v. K ., 
ko1nt het ontslag in aannierking voor 
h erziening conform art. 4, Je lid, B, der 
wet. - D e betrekking van secretaris cler 
ontbonden K. v. K. is niet zonder meer 
opgeheven, doch is in feite vervangen 
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door die van algemeen secretaris der nieu
we Kamer, zodat deze nieuwe betrekking 
1noet worden aangemerkt als de ,,over
eenkornstige betrekking" in de zin van 
de wet. :es Septembet·. 

Uitspraalc Kantongerecht Nijmegen. 
(Wet rechtsherstel overheidspersoneel 
1946 art. 1 en art. 4, le lid, B). - (Ini
plicite). De burg. rechter is bevoegd ken
nis te nemen van _qedingen, uit de W et 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
voortvloeiende, welke op arbeidscontrac
tanten betrekking hebben. - Êen ar
beidscontractant, werkzaam op het G.A.B. 
te Nijmegen, die het directoraat van 
dat G.A.B. waarnam, is tijdens de bezet
ting ontslagen. Bij de hem te verlenen 
schadeloosstelling moet ook rekening 
worclen g ehouden met de toelage, welke 
hij voor de waarneming genoot. - Het 
gaat niet aan de arbeidscontractant nu 
nog te belasten, boven de zii;are risico's, 
welke hij voor zijn trouw ten bate van 
de gemeenschap heeft g elopen, met h et 
nadelige gevolg ener speculatieve be
-schouwing, omtrent wat gebeurd zou zijn, 
wanneer hij niet was ontslagen. Reke
ning moet worden gehouden met h et feit, 
dat hij wel is ontslagen en dat die onze
k erheid daardoor ontstond. 15 October. 

neehtsverkeer. 
- B esluit tot vaststelling van het tijdstip 

van inwerkingtreding van de Wet van 22 

N ovember 1947, Stbl. No. H 369, hou
dende intrekking van het Besluit beper
king rechtsverkeer. 

S. I 60. 18 Februari. Blz. 68. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (R. 0. 

art. :Il; B eslitit Herstel Rechtsverkeer E 
100 artt. 19, 114, 143). - Nu de vorcle
ring niet hiertoe strekt, dat cle beslissing 
van cle Afd. R echtspraak van clen Raad 
v. h. R echtsherstel zal worden veniietigd, 
<],och een uitspraak van den burg. rech
t er wordt gevraagd dat aan die beslis
sing, als zijnde onbevoegdelijk gegeven, 
g een r echten kunnen worden ontleend, is 
ingevol.oe art. :Il R. 0. de gewone rechter 
bevoegd van dit geschil k ennis te ne
m,en. (Anclers concl. Proc.-Gen.). - De 
vraag echter o.f een beslissing van de 
Afd. Rechtspraak, indien zij daarbij de in 
E 100 aan haar bevoegdheid g estelde 
grenzen 1nocht h ebben overschreden, 
rechtens lcrachteloos zou zijn, moet ont
k ennend worden beantwoord. l?nmers, uit 
v erschillende bepalingen van E 100 blijkt, 
dat de Afd. Rechtspraak is een r echter
lijk college waaraan rechtspraalc is afge
dragen. D e uitspralcen van een dergelij
ken r echter hebben rechtskracht, zolang 
zij niet langs den bepaaldelijk daarvoor 
in de wet aangegeven wet zijn teniet ge
daan, zodat, ook al 1nocht de Afd. naar 
het oordeel van een anderen rechter haar 
bevoegclheid zijn t e buiten gegaan, deze 
r echter oolc om die r eden aan haar uit
spraak de rechtskracht niet kan ontzeg
gen. - Principale en incidentele middel 
verworpen; dit laatste, omdat het ten ,, 

onrechte betoo.ot dat cie rechter zich on
bevoegd had moeten verklaren, en voor
zover het strekt tot een niet-ontvanke
lijkverklaring, omdat h et Hof, zij het ook 
op andere gronden en in den vorm van 
een ontzegging, de vordering terecht 
heeft afgewezen. - Zie concl. Proc.-Gen. 
omtrent den omvang van de r echtsmacht 
van den Raad v. h . Rechtsherstel. 

16 April. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Besluit 

beperking rechtsverkeer, E 75, art. 1). -
D e bewoordingen van art. 3 van besluit 
E 75 laten geen rttimte voor de uitleg
ging, dat onder bepaalde omstandighe
den de daarin gestelde nietigheid niet zou 
bestaan, althans niet meer zou zijn dan 
een voorlopige nietigheid, die door cle la
t er verkregen toestemming weer zou wor
den opgeheven. - D e stelling, dat ge
noemd besluit niet slaat op obligatoire 
overeenkomsten, vindt generlei steim in 
de bewoordingen daarvan. 17 December. 

Rechtswezen. 
- Arrest van clen Hoogen Raad. (R. 0. 

art. 2; B esluit Herstel Rechtsverkeer E 
100 artt. 19, 114, 143). - Nu de vorde
ring niet hiertoe strekt, dat de beslissing 
1,an de Afd. Rechtspraak van den Raad 
v. h. Rechtsherstel zal worden vernietigd, 
doch een 1titspraak van den burg. rech
t er wordt gevraagd dat aan die beslis
sing, als zijnde onbevoegdelijk g egeven, 
geen rechten kitnnen worden ontleend, is 
in.oevol.oe art. 2 R. 0. de gewone r echter 
bevoegd van dit geschil kennis te ne
nwn. ( Anders concl. Proc.-Gen.). - De 
vraag echter of een beslissing van de 
Afd. Rechtspraak, indien zij daarbij de in 
E 100 aan haar bevoegdheid g est elde 
grenzen mocht hebben overschreden, 
rechtens krachteloos zou zijn, moet ont
k ennend worden beantwoord. Immers, uit 
verschillende bepalingen van E 100 blijkt, 
dat de Afd. R echtspraak is een r echter
lijk college waaraan r echtspraak is afge
dragen. D e uitspraken van een dergelij
ken rechter hebben rechtskracht, zolang 
zij niet langs den bepaalclelijk daarvoor 
in de wet aangegeven wet zijn teniet ge
daan, zodat, ook al mocht de Afd. naar 
h et oordeel van een anderen rechter haar 
bevoegdheid zijn te buiten gegaan, deze 
r echter ook 01n die reden aan haar uit
spraak de r echtskracht niet kan ontzeg
g en. - Principale en incident ele middel 
v erworpen; dit laatste, omdat h et ten 
onrechte betoogt dat de rechter zich on
bevoegd had moeten verklaren, en voor
zover het strekt tot een niet-ontvanke
lijlcverklaring, omdat het Hof, zij het ook 
op andere gronden en in den vorm van 
een ontzegging, de vordering terecht 
heeft afgeu:ezen. - Zie concl. Proc. - Gen. 
01ntrent den omvang van de r echtsmacht 
van den Raad v. h. R echtsherstel. 

16 April. 
- Besluit, houdende nadere regeling, be

treffende het houden van terechtzittingen 
van enkelvoudige kamers van enige ar-
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rondissements-rechtbanken ook buiten de 
hoofdplaats van het arrondissement. 

S. I 246. 21 Juni . Blz. 506. 
- Besluit, houdende aanwijzing van de ge

meente Tholen als plaats, waar in het 
kanton Zierikzee, ook buiten de hoofd
plaats van dit kanton terechtzittingen 
zullen worden gehouden. 

S . I 281. 3 Juli. Blz. 596. 
- W et , houdende wij ziging van de vijfde 

titel van het Tarief van Justitiekosten 
en Salarissen in burgerlijke Zaken. 

Rlvlerenwet. 
S. I 297. 15 Juli. Blz. 650. 

- Besluit tot nadere w1Jz1gmg van het 
Koninklijk b esluit van 24 Februari 1916 
(St aatsblad N o. 84), t ot toepassing van 
de Rivierenwet. 

S. I 251. 23 Juni . Blz. 509. 
Rijk~ambtenaren en -werklieden. 
- B esluit, houdende vaststelling van een 

tijdelij ke uitkeringsregeling voor enige 
groepen van burgerlijk Rijkspersoneel. 
(Tijdelijke Uitkeringsregeling 1947). 

S. I 49. 10 Februari. Blz. 59. 
- Besluit tot wijziging van: 1e. het Bezol

d igingsbesluit Burgerlijke Rijksambtena
ren 1934 (Staatsblad 1933, no. 783); -
2e het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment; - 3e. het Koninklijk besluit van 
15 Januari 1946 (Staatsblad no. G 13), 
zoals dit laatstelijk is gewijzigd; - 4e. 
het Koninklijk besluit van 12 April 1947 
(Staatsblad no. H n6) . 

S. I 84. 3 Maart. Blz. 308. 
- B esluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 18 November 1936 (Sta ats
blad No. 182) (Salarisregeling van leer
ling-verplegenden) . 

S. I 160. 2 I April. B lz. 197. 
- Besluit tot aanvulling van artikel 23 van 

het Algemeen Rijksambtenarenreglement 
en tot wijziging van artikel 22 v a n het 
Arbeidsovereenkomstenbesluit. 

S. I 200. 22 Mei. B lz . 283. 
- B esluit, houdende toekenning van een 

gratificat ie aan burgerlij k R ijkspersoneel 
over 1948. 

S. I 352. 3 Augustus. Blz. 753. 
- Besluit tot nadere vaststelling van het 

bedrag der verhogingen en toelagen, toe
gekend op grond van de artikelen 18, 19 
en 33, ee rste lid, van he t Bezoldigings
b esluit Burger lijke R ij ksambtenaren 1934 
(Stbl. 1933, No. 783) ; zomede tot uitke
ring van een supplet ie op die verhogingen 
en toelagen. een en ander over het tijd
vak van 1 J u li 1947-1 Januari 1g48. 

S. I 377. 18 Augustus. Blz. 815. 
- Besluit tot het treffen van een regeling 

voor de salariëring van gep ensionneerde 
Nederlands- Indische, Surinaamse en Cu
raçaose overheidsdienaren, hier te lan
de door het Rijk aangesteld of op arbeids
overeenkomst naar burgerlijk recht in 
diens t genomen. 

S. I 432 . 1 October. Blz. 865. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 1 October 1948, 
Staatsblad No. I 432 , tot het treffen van 

een regeling van de salariëring van ge
pen sionneerde Nederlands-Indische, Su
rinaamse en Curaçaose overheidsdienaren, 
hier te lande door het Rijk aangesteld of 
op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk 
recht in dienst genomen. 

S. I 577. 23 D ecember. Blz. 1343. 
Rijksam btenarenreglement. 
- Uitspraak v an de Centrale Raad van 

B eroep. Alg. Rijksambten ar en r eglem ent 
art. 80). -· D eze bepaling laat u;el toe, 
dat an der en dan de tot schorsing en ont
slag bevo egde autori t eiten bevoeg d wor
den v er k laard t ot h et opleggen v an dis
c iplinaire straffen, doch deze bev oegdheid 
zal 11wet en ber u sten op een alg emeen v er
bindend voorschrif t en kan niet berusten 
op een del egatiebesluit , dat niet op een 
zodanig v oorschrift st eu nt. - D e Alge. 
m een I nspecteur v an R ijkspolitie w as 
daarom n iet bevoegd zijn straf bev oegd
heid t e deleg eren aan de Commandan ten 
der g ewesten en district en R ijkspolit ie. 

6 Januari. 
- U itsp r aak van h et A mbtenar enger echt 

's-H ertogenbosch. ( A lgemeen R ij ksamb
t enarenr eglement art. 81; Ambtenaren 
w et 1929 art. 48) . - Gelet op de ver
sch eidenh eid der straffen in di t artikel , 
i s h et niet g eoorloofd voor h etzelfde feit 
twee straften op t e leg g en , zodat h et 
straf beslui t, houdende vooru;aardelijl, 
on tslag en verplaatsing, moet w orden nie
t i g ver klaard. D e n i etig h eid wordt voor 
gedekt verklaard. - N i etigheid bestreden 
besluit - w aarbij vo or één strafbaar f eit 
twee straften zijn opgelegd - voor g e
dek t verklaar d, aangezi en k lager h et aan
zi en der Parketwacht in h og e ·mate in 
opspraak h eeft g ebracht. 12 F ebruari. 

- U i t spraak van de Cen t r ale Raad v an 
B eroep . (Z uiveringsbesluit 1945 art. 5; 
A lg em.een Rijksambten ar enreglem ent art. 
99; Wachtgeldbesluit art. 8). - T ot "alle 
andere r echten " , bedoeld in h et 5e lid, 
van h et Zui v eringsbesluit 1945 behoren 
enkel d ie r echten, welke de ont slag ene 
en zijn n agelaten bet r ekkingen krach
t en s wettelijk v oor schrift of arbeidsover
een k omst zo1tden kunnen doen g elden als 
uitv loeisel van de bet rekki n g , w aar uit h et 
ontslag is ver leend. Onaangetast blij ven 
de rechten, ontleend aan een bet r ekkin g, 
w aarui t 1n en , ander s dan krachtens h et 
Zui v eringsbeslui t 1945, i s on t slagen. -
Een u itkering k r achtens ar t. 99 A .R.A.R., 
"voor eenzel f de tijdsduur als v oor dat 
wachtgeld" - krachtens h et Rijkswacht
geldenbesluit v erleend - ,,zou g elden", 
k an w orden vervallen ver k laard op grond 
v an art. 8, 3e lid, v an laatstvenneld be
sluit. D e t ijdsduur van de u itkering is af
hankelijk v an ar t . 8. 16 Maart. 

- Uitspraak v an h et Ambtenarenger echt 
Groningen. ( A lgemeen R ijksambtenaren
r eg lemen t ar t. 96). - D e r eorganisatie 
v an h et D i r ectoraat-Generaa l v oor bij
zondere r ec h t spleging levert i.c. op v er
ander ing in de inrichtin g van h et dienst
vak. - D e r edel ij k h eid brengt m ede on-
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der " voor pensioen geldige dienstjaren", 
als bedoeld in het 2e lid van art. 96 
a.r.a.r., ook te begrijpen dienstjaren, wel 
ke met pensioen vergolden u;orden krach
tens een andere we t dan de Pensioenwet 
1922. 15 April. 

- Uitspraak van de Centrale Raad van 
B eroep. ( Algemeen Rijksambtenarenre
glement artt. S en 80. Ambtenarenwet 
1929 art. 58, 2e lid). - Algenieen ver
bindend voorschrift. - D e toepasselijk
heid van art. 80 e.v . van h et A.r.a.r. op 
een griffier bij een kantongerecht wordt 
niet uitgesloten door art. 14 der wet op 
de rechterlijke organisatie en h et beleid 
der justitie, S. 1887, no. 20. - De grif
fier van een kantongerecht, een niet voor 
het leven aangestelde ambtenaar, is 
a1nbtenaar i. d. zin van het A.r.a.r. -
Uit art. S A .r.a.r. moet u;orden afgeleid, 
dat de voorschriften van dat reglement 
slechts dan niet toepasselijk zijn, indien 
en voor zoverre ze in · strijd zijn met be
palingen, gegeven bij of krachtens de 
wet. Het bepaalde in art. 80 e.v. 
A.r.a.r., omtrent het opleggen van disci
plinaire straffen, laat onverlet de be
voegdheid van de president ener arron
dissements-rechtbank, volgens art. 14 
voormeld, om aan een griffier van een 
kantonger echt de nodige waarschuwing 
te doen. - Onevenredigheid. Onevenre
dig is de straf van verplaatsing naar een 
kantongerecht van een lagere klasse. 
,Veliswaar is de terugstelling (verplaat
sing naar een wntongerecht ener lagere 
klasse) een gevolg van het eerst na het 
nemen van h et bestreden besluit van 
kracht worden der wet van 18 D ecember 
1947, S. H 430, maar deze wet wordt 
krachtens haar art. 21, geacht te zijn 
inwerking getreden op 1 October 1946, 
derhalve moet zij geacht worden te heb
ben gewerkt mede t en tijde, dat het be
streden besluit werd genomen. 20 April. 

- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 
's-Gravenhage. (Wet r echtsherstel over
h eidspersoneel 1946 art. ll!. Algem. Rijks
ambtenarenreglement art. 95). - Een 
niet-herbenoeming van een, telkens, van 
jaar tot jaar in tijdelijke dienst aange
stelde, hoofdassistent voor de tandheel
kunde aan de rijksuniversiteit te Leiden, 
moet, zowel t.a.v. art. 95 Alg. Rijksamb
tenarenreglement als t.a.v. de Wet 
rechtsherstel overheidspersoneel 1946 
aangemerkt worden als een ontslag. 

l/!6 April. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

B eroep. ( Algem. Rijksa1nbtenar,enregle
ment art. 19. Ambtenarenwet 1929 artt. 
58, le lid en 125). - Het Koninklijk .J3e
sl·uit van 15 October 1945, no. 7 (betref
fende de niet te1·ugvordering van het z.g. 
invasie-voorschot) is niet een algemeen 
verbindend voorschrift. H et is in f eite 
een bezo ldigingsre_qeling voor de Rijks
ambtenaren , waarop van toepassing is 
het bepaalde in art. 125, le lid, aanhef 
en sub d, der Ambtenarenwet 1929. IIet 
had dus bij algemene maatregel van be-

stu1tr moeten worden vastgesteld en 
mist, nu dit niet is geschied, rechts
kracht. - De enkele vermelding van dat 
K. B. in een, wel rechtskracht bezittend, 
K. B ., S. I 110, vermag aan eerstbedoeld 
K. B. geen r echtskracht te verlenen. -
Hoezeer h et bestreden besluit - weige
ring van het z.g. invasie-geld aan een 
burgerlijk ambtenaar, die als dienstplich
tig onderofficier sedert 4 September 1945 
in militaire dienst was - ook strijdt met 
het K. B. van 15 October 1945, no. 7, het 
kan niet geacht u;orden t e strijden 1net 
enig toepasselijk algemeen verbindend 
voorschrift. 11 Mei. 

- Uitspraak van de Centrale Raad v an 
B eroep. ( Alg. Rijksambtenarenreglement 
art. 80). - Plichtsver zuim, bestaande in 
het plegen van onregelmatigheden bij de 
liquidatie van de Canadese oorlogsd1tmp 
te Deelen, is terecht bestraft met ontslag 
uit de dienst. - Plichtsverzuim in de zin 
van artikel 80 a.r.a.r. omvat mede mis
dragingen v an ambten aren in hun parti
culiere leven of in andere betrekkingen. 

6 Juli. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

B eroep. ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, le 
l id en art. 46; Vleeschkeuringswet art. 21; 
Alg. Rijksambtenarenreglement art. 6). 
- Opzeggingstermijn van één maand is 
alleen dan in acht genomen, indien de be
trokken ambtenaar t enminste één maand 
vóór de datum, waartegen het ontslag is 
g egeven, van h et ontslagbeslttit heeft 
k ennis gekregen, althans redelijkerwijs 
heeft kunnen k ennis nemen. - Ook al 
011i een tijdelijk ambtenaar aan het amb
tenarenreglement h et r echt kunnen ont
lenen voor een (latere) benoeming in 
vaste dienst, h et tijdelijk dienstverband 
gaat niet automatisch over in een vast 
dienstverband. - D e rechter ontleent aan 
art. 46 niet de bvvoegdheid de ingangs
datmn van het rJni:slag te wijzigen, aan
gezien dit artikel _qele,zen moet worden in 
verband met art. 47, 1caaruit volgt, dat 
de r echter het aan het administratief or
gaan moet overlaten eventueel het be
sluit te nemen, dat naar 's r echters oor
deel genomen moet worden, wil het 
rechtsgeldig zijn. - In de op art. 21, ee 
lid der Vleeschkeuringswet berustende 
instritctie is de regeling van het ontslag 
·i:an een keuringsveearts niet uitputtend 
,aeregeld. Het Ambtenarenreglement ·is 
dus, aanvullend, van toepassing. 

28 September. 
- Uitspraak van het Ambtenarengerecht 

's-Gravenhage. ( Algem. Rijksambtena
renregle,nent art. 94). - Ilet A.R.A.R. 
kent niet als ontslaggrond de ontslag
neming door de ambtenaar. - Ook al 
zo 1i derhalve een ambtenaar ontslag h eb
ben genomen, daardoor heeft hij de hoe
danighe-id van a,nbtenaar niet kunnen 
verliezen. 4 October. 

- Besluit tot wijziging van artikel 97, lid 1, 

van het Algemeen Rijksambtenarenregle
ment. 

S. I 500. II November. Blz. 965. 



R, S ALPHABETISCH REGISTER 1948 (-i2 

Rijksbelastingen. 
-,- Besluit tot vaststelling van het formulier 

voor een aangiftebiljet der vermogens
belasting. 

S. I 133. 7 April. Blz. 168. 

- Wet inzake waardering van effecten bij 
de belastingheffing. 

S. I 303 . 15 Juli. Blz. 669. 
- Wet tot wijziging van de Wet op de ver

mogensaanwasbelasting en van de Wet op 
de vermogensheffing ineens. 

S. I 304. 15 Juli. Blz. 672. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 42 van 

de Wet op de vermogensaanwasbelasting 
(regeling van het vacatiegeld; beloning 
van de secretarissen) . 

S. I 450. 13 October. Blz. 895. 

Rijksverzekeringsbank. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. ( Ambtenarenwe t 1929 art. 58, l e 
lid; W et op de Rijksv er zek eringsbank 
en de Raden v an Arbeid ar tt. 82, 47). -
De voorz·itter van de Raad v an A rbeid 
kan n iet r echtsgeldig, per dienstorder, de 
u:;er ktijdregeling, zoals deze in h et toepas
selijke ambtenarenreglem ent is n eerge
legd, wijzigen . Daargelaten of die dienst
order een algemeen verbi ndend v oor
schrift is, deze stelt h et toepassel ijk amb
t enarenreglement n i et bui t en werking. 
- E en besli ssing v an de ministerraad 
dat de 41½-urige werku:;eek v oor h et 
rijkspersoneel w or dt i n gevoerd, is niet 
een op de am btenaar van de Raad van 
Arbeid toepasselijk algemeen v erbindend 
voorschrift. - H et besluit v an de Raad 
van Arbeid tot wijzigi ng v an de werk
tijdreg eling h eeft w el verbin dende kracht, 
ook al is de commissie v oor g eorgani
seerd overleg niet g ehoord, doch slechts 
als voorlopige r egeling. - D e v erbinden
de kracht komt aan dit beslui t echter niet 
toe, voorzoverre aan dat besluit t erug
w erkende kracht is v erleend. - In aan
m erking n em ende, dat de Radenu:;et niet 
is ingetrokken zonder m eer, 1naar i s v er
vangen door de W et op de R ijksverze/Ge
ringsbank en de R aden v an Arbeid, is de 
Centrale Raad van oordeel, dat met h et 
intrekken der Raden wet n iet zijn v erval
len de op deze w et g ebaseerde besluiten, 
w elke zijn gegrond op artikel en uit de 
Radenwet, die in de W et op de Rijksver
zekeringsbank en de Raden v an A rbeid 
geheel of althans in hoofdzaak zijn over
genomen. - Ook na de intrekking van 
de Raden we t is h et ambtenarenr egle
m ent voor de ambtenaren van de Raden 
van Arbeid van kracht g eblev en. 

16 F ebruar·i. 
Selleepvaart. 
- Besluit tot nadere wijziging van artikel 

1 van het Reglement van 30 D ecember 
1924, betreffende de verlening van Rijn
schipperspatenten. 

S. I 8. 8 Januari . Blz. 10. 

- Besluit houdende nadere wijziging van 
het Reg'iement voor de Stuurliedenexa
mens. S. I 177. 8 Mei. Blz. 226. 

- Besluit, houdende nadere wijziging van 
het Schepenbesluit. 

S. I 233. 4 Juni. Blz. 461. 
- Besluit, houdende hernieuwde vaststel

ling van het Reglement betreffende het 
onderzoek van vaartuigen en vlotten, die 
de Rijn bevaren. 

S. I 259. 28 Juni. Blz. 540. 
- Besluit, houdende hernieuwde vaststel

ling van Bepalingen omtrent de Com
missie van deskundigen voor de Rijn
vaart en omtrent Rijnschipperspatenten 
en scheepscertificaten. 

S. I 260. 28 Juni. Blz. 556. 
- Besluit, houdende hernieuwde vaststel

ling van het Reglement betreffende het 
verlenen van patenten voor Rijnschip
pers. S . I 261. 28 Juni. Blz. 559. 

- Wet, houdende intrekking van de sleep
vaartregeling. 

S. I 331. 24 Juli. Blz. 714. 
- Besluit to t vaststelling van voorschriften 

omt rent d e scheepsboekhouding. (Maat
regel Schepen). 

S . I 3 59. 6 Augustus. Blz. 758. 
- Besluit tot hernieuwde bekendmaking 

van de tekst van het Reglement voor de 
Stuurlieden-examens (Staatsbl. 1937_ No. 
579 C). 

S. I 370. 16 Augustus. Blz. 783. 
- Besluit tot hernieuwde bekendmaking 

van de tekst van het Reglement voor de 
Machinisten-examens (Staatsbl. 1937, No. 
579 D). 

S. I 371. 16 Augustus. Blz. 796. 
- Besluit. houdende wijziging van artikel 

4. lid 4, van het bij Koninklijk Besluit 
van 21 D ecember 1918 (Stbl. No. 833) 
vastgestelde Reglement van politie voor 
de rede en 's Rijks marinehaven "Het 
Nieuwediep". 

S. I 388. 24 Augustus. Blz. 820. 
- Wet, houdende vaststelling van de Meet

brievenwet 1948. 
S. I 492. 5 November. Blz. 944· 

- Besluit tot goedkeuring van de door het 
Hoofd van de Scheepvaartinspectie krach_ 
tens artikel 120 quarter van het Schepen
besluit gestelde eisen. 

S. I 515. 27 November. Blz. 1004. 
- Besluit, houdende vaststelling van nadere 

bepalingen omtrent het vervoer van 
brandbare vloeistoffen op de Rijn. 

S. I 559. 18 December. Blz. 1298. 
Sera- en Vacclnsbeslult. 
- Besluit tot wijziging van het Sera- en 

Vaccinsbesluit (Staatsblad 1934, No. 104). 
S. I 584. 29 December. Blz. 1350. 

Sociale verzekerlng·en. 
- Wet, houdende vaststelling •Jan de Wet 

sociale verzekering gedetinee,den 
S. I 125. 2 April. Blz. 151. 

Spoor en Tramwegen. 
- Besluit tot nadere wijziging van het 

Tramwegreglement. 
S. I 173. 4 M ei. Bk 219. 

- Wet, houdende voorzieningen or;1t,ent 
afbetaling door de N .V. Groninger Lo
caalspoorwegroaatschappij te Gron;ngen 
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op aan haar door de Staat ver~ttekte 
renteloze voorschotten. 

S. I 196. 21 Mei. Blz. 26g. 
- Wet, houdende wijziging van de P en

sioenwet voor de Spoorwegambtenaren 
1925 (Staatsblad No. 294). 

S. I 312. 15 Juli. Blz. 684. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Al

gemeen Reglement Vervoer. 
S. I 407. 8 September. Blz. 837. 

- Besluit tot wijziging van bijlage A van 
het Algemeen Reglement Dienst. 

S. I 449. 13 October- Blz. 894. 
- Besluit tot bekendmaking van de gewij

zigde tekst der voorschriften, getiteld: 
,.Technische Eenheid der Spoorwegen, 
Tekst 1938." 

S. I 503. 17 November. Blz. 972. 
Spoorwegpensioenfonds. 
- Wet tot dekking van het tekort van het 

spoorwegpensioenfonds. 
S. I 217. 27 Mei. Blz. 438. 

Staten-Generaal. 
- Wet, tot herziening van de regeling der 

vergoeding voor reiskosten van de leden 
der S taten -Generaal en voor verbliifkos
ten van de leden der Eerste Kam~r der 
S taten-Generaal. 

S. I 136. 8 April. Blz. 171. 
- Besluit, betreffende de sluiting van de 

tegenwoordige zitting der Staten-Gene
raal en de ontbinding van de beide Ka
mers. S. I 219. 28 Mei. Blz. 439. 

- Besluit, betreffende de opening van de 
zitting der Staten-Generaal. 

S. I 316. 17 Juli. Blz. 688. 
- Besluit, tot uitvoering van artikel 2, lid 

3, der Wet van 8 April 1948, houdende 
herziening van de regeling der vergoeding 
voor reiskosten van de leden der Staten
G eneraal en voor verblijfkosten van de 
leden der Eerste Kamer der Staten- Gene
raal. 

S. I 378. 18 Augustus. Blz. 816. 
- Besluit tot het bijeenroepen van de Sta

ten-Generaal in openbare verenigde ver
gadering, waarin de plechtige beëdiging 
en inhuldiging zal plaats vinden. 

S. I 385. 20 Augustus. Blz. 819. 
Statistiek. 
- Besluit tot nadere wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 30 Juni 1916, Staats
blad No. 316, houdende voorzieningen ten 
behoeve der statistiek van de in-, uit- en 
doorvoer. S. I 5. 6 Januari. Blz. 7. 

Strafrecht. 
- Besluit, houdende wijziging van artikel 

151 van het Koninklijk besluit van 28 
September 19428 (Staatsblad No. 386), 
tot uitvoering van de artikelen 37c er, 37d 
van het Wetboek v. Strafrecht (Psycho
pathenreglement). 

S. I 135. 7 April. Blz. 170. 
- Besluit tot vaststelling van de datum, 

met ingang waarvan de bijzondere maat
regel van internering ten uitvoer kan 
worden gelegd als gevangenisstraf, te on
dergaan in een rijkswerkinrichting. 

S. 1. 405. 7 September. Blz. 836. 

- Besluit, houdende bepalingen met be
trekking tot het verlenen van gratie aan. 
militairen, die in de Overzeese Gebieds
delen in werkelijke dienst zijn of zijn. 
geweest. 

S. I 426. 26 Augustus. Blz.861. 
- Besluit, houdende inwerkingtreding van, 

het Koninklijk besluit van 7 Juni 1939, 
Staatsblad No. 242 en aanwijzing van de 
Minister van Justitie als de autoriteit, 
bedoeld in a rtikel I van elk der bij de 
wetten van 31 December 1906, Staatsblad. 
No. 369 en van 30 Maart 1912, Staatsblad. 
No. 132, goedgekeurde Regelingen, onder
scheidenlijk tot bestrijding van de zoge
naamde handel in vrouwen en meisjes en 
tot beteugeling van de verspreiding van 
ontuchtige uitgaven. 

S. I 445. 9 October. Blz. 877 .. 
- Wet, houdende aanvulling van het Wet

boek van Strafrecht ter uitvoering van 
artikel 28 van· het op 27 Juli 1929 te . 
Genève gesloten verdrag voor de verbe
tering van het lot der gewonden en zie
ken, zich bevindende bij de legers te: 
velde. 

S. I 480. 1 November. Blz. 919. 
Suriname. 
- Wet tot aanvulling van de wet van de 

1ste Juli 1909, houdende regeling van. 
het Muntwezen in Suriname (Staatsblad. 
No. 212, Gouvernementsblad No. 61). 

S. I 13. 15 Januari . Blz. 25 .. 
- Wet, houdende wijziging van de Suri-

naamse Staatsregeling. 
S. I 194. 21 Mei. Blz. 257. 

- Besluit, houdende bekendmaking van de, 
tekst der Wet op de Staatsinrichtting van 
Suriname (Surinaamse S t aatsregeling). 

S. I 203. 25 Mei. Blz. 284. 
- Besluit, tot verlenging van het privilege · 

van De Surinaamsche Bank om als cir
culatiebank in Suriname werkzaam te zijn .. 

S. I 540. 10 December. Blz. 1234. 
Tabakswet. 
- Wet tot verhoging van de opbrengst van. 

enkele belastingen. 
S. I 546. 15 December. Blz. 1245. 

- Besluit, houdende vaststelling van het . 
tijdstip waarop de wet van 15 December 
1948 tot verhoging van de opbrengst van . 
enkele belastingen (Staatsblad No. I 546) 
in werking treedt. 

S. 556. 17 December. Blz. 1297. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van. 

het Koninklijk besluit van 16 Maart 1922. 
(Staatsblad 1939, r o. 442) tot uitvoenng 
van enkele bepalingen van de Tabakswet 
(Staatsblad 1921, No. 712). 

S. I 579. 23 December. Blz. 1344 .. 
Telegraaf- en Tclefoonwet. 
- Wet, houdende wijziging van de Tele

graaf- en Telefoonwet 1904 (Staatsblad . 
no. 7). 

S. I 490. 5 November. Blz. 943. 
•rcxtlelbeschlk ki ng. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Sv. art. 

350; Textielbeschikking 1944, art. 6). - 
H et enkel vervoeren van textielproduc- . 



T ALPHAilETISCH REGISTER 1948 64 

ten l evert niet op een voorhanden h eb
ben claarvan als bedoeld in art. 6 der 
Textielbeschikking 1944. Adv. - Gen. 
Hooykaas bovendien: H et middel, kla
gend dat niet is beslist of door req. op
zettelijk was gehandeld in strijd met het 
bij dan wel met h et krachtens de Distri
butiewet bepaalde, is ongegrond, daar 
beide overtredingen hetzelfde strafbare 
feit vormen te weten het misdrijf, straf
baar gesteld in art. 18 eerste lid Distri
butiewet 1939. - De R echter, de gehele 
t.l.l . bewezen 1>erf,:,larend "met dien ver
stande dat . .. " koos in dit laatste alleen 
tussen de alternatief t elastegelegde ele-
1nenten van de dagvaarding. - (Door 
H.R. niet o eslist}. 21 D ecember. 

Totallsatorwet. 
- Wet tot wederinvoering van de totalisa

tor. (Totalisatorwet). 
S . I 514. 25 November. Blz. 1003. 

Tractaten. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 19 Maart 1947 
te Ankara tussen Nederland en Turkije 
gesloten overeenkomst betreffende lucht
verbindingen. 

S. I 2. 3 Januari. Blz. 3. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het S taatsblad van het te 's-Gravenhage 
op 16 Mei 1946 ondertekende Verdrag be
treffende de culturele en intellectuele be
trekkingen tussen Nederland en België. 

S. I 9. 9 Januari. Blz. 11. 

- Wet, h oudende goedkeuring van het op 
11 December 1946 te New York onderte
kende Protocol tot wijziging van de Over
eenkomsten, Verdragen en Protocollen in
zake verdovende m iddelen, gesloten te 
's-Gravenhage op 23 Januari 1912, te 
Genève •op II Februari 1925 en 19 Fe
bruari 1925 en op 13 Juli 1931, te Bang
kok op 27 November 1931 en te Genève 
op 26 Juni 1936. . 

S . I 12. 15 Januari. Blz. 19. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 9 en 10 Octo
ber 1947 te Londen tussen de Nederlandse 
en Britse Regeringen gewisselde nota's tot 
aanvulling van de op 13 Augustus 1946 te 
Londen gesloten overeenkomst betreffen
de bepaalde luchtdiensten (Staatsblad No. 
H 77) . S. I 24. 17 Januari. Blz. 33. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van het verdrag tot vast
stelling van de minimum leeftijd van toe
lating van kinderen tot arbeid op zee. 

S. I 59. 14 Februari. Blz. 66-
- Wet, houdende goedkeuring van de In

ternationale overeenkomst van 8 Juni 
1937 en van de Protocollen van 24 Juni 
1938 en 26 November 1945 tot regeling 
van de walvisvaart. 

S. I 72. 27 Februari. Blz. 80. 
- :!3csluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het Statuut van de 
Voedsel- en Landbouworganisatie der 
Vecenigde Naties. 

S. I 77. 1 Maart. Blz. 87. 

- Wet, houdende goedkeuring van de toe
treding voor Nederland tot het op 2 Juni 
1934 te Londen gesloten herziene Unie
verdrag tot bescherming van de in
dustriële eigendom en tot twee der aldaar 
tezelfdertijd gesloten aanverwante over
eenkomsten en goedkeuring van de toe
passelijkverklaring van deze regeling,..n op 
Suriname en Curaçao en van twee èeze r 
regelingen op Nederlandsch-Jndië. 

S. I 83 . 3 Maart. Blz. 129. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 8 Februari 1947 
te Neuchätel tot stand gekomen Schik
king betreffende het behoud of het herstel 
van de door de tweede wereldoorlog ge
troffen industriële eigendomsrechten en 
van het daarbij behorende Slotprotocol en 
Additioneel Slotprotocol. 

S . I 87. 3 Maart. Blz. 97. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 31 Mei 1947 te 
New-Delhi tussen Nederland en India ge
sloten Overeenkomst betreffende lucht
diensten. 

S. I 95. 10 Maart. Blz. 108. 
- B esluit, bepalende de bekendmaking in 

het S taatsblad van de op 22 Januari 1948 
te Wenen tussen Nederland en Oostenrijk 
gesloten luchtvaartoveraenkomst. 

S . I 103. 15 Maart. Blz. 114. 
- Wet houdende goedkeuring van de op 25 

September 1946 te Londen gesloten In
ternationale Overeenkomst in zake weer
observatiestations op de Noordelijke At
lantische Oceaan, met Slotprotocol en Bij
lagen. S. I 109. 18 Maart. Blz . 144. 

- Wet, houdende goedkeuring van het 
verdrag betreffende de culturele en in
tellectuele betrekkingen tussen Neder-
land en Frankrijk. ' 

S. I 129. 2 April. B lz. 156. 
- Wet, houdende goedkeurin g en uitvoe

ring van een overeenkomst tussen de Re
geringen van Nederland, België en 
Luxemburg, in zake de belasting op wijn. 

S. I 137. 8 April. Blz. 172. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

13 April 1948 te 's-Gravenhage tussen 
Nederland en België gesloten verdrag no
pens samenvoeging van douanebehan de
ling aan de Nederlands-Belgische grens. 

S. I 169. 1 Mei. Blz . 216. 
- Besluit, bepalende d e bekendmakmg in 

het Staatsblad van het op 2 December 
1946 te Washington ondertekende Proto
col voor de regeling van de walvisvangst. 

S. I 172. 3 Mei . Blz. 218. 
- Besluit bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op II December 
1946 te New-York ondertekende Protocol 
tot wijziging van de Overeenk0msten, 
Verdragen en Protocollen in zake verdo
vende middelen. 

S. I 175. 5 Mei. Blz. 221. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van het op 18 Nov. 1947 
te Parijs tussen Nederland, België, Lu
xemburg, Frankrijk en Italië gesleten 
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eerste Accoord van multilaterale mone
taire compensatie. 

S. I 179. 8 Mei. Blz. 226. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de Protocollen van 
Washington van 23 April 1946, t'>t ver
lenging van de internationale sanitaire 
verdragen van Washington van r 5 Dec. 
1944. S. I 180. 8 Mei. Blz. 228. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de op 28 '\>lei 1947 te 
Washington tussen Nederland en de Ver
enigde Staten van Amerika gesloten 
Overeenkomst tot regeling der wederzijd
se vorderingen en schulden uit hoofde 
van de uitvoering der leen- en pacht
overeenkomst. 

S . I 181. 8 Mei. Blz. 230. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 22 Juli 1946 
te New York ondertekende Statuut van 
de Wereldgezondheidsorganisatie en het 
Protocol nopens het Internationale Ge
zondheidsbureau. 

S . I 182. 10 Mei. Blz. 238. 
- Wet, houdende goedkeuring van het op 

26 Juli 1939 te Istanbul tussen Nederland 
en Afghanistan gesloten verdrag van 
vriendschap. 

S. I 191. 13 Mei. Blz. 254. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op 

30 October 1946 te Washington tussen 
Nederland, Frankrijk, Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland, en de Verenigde Staten 
van Amerika gesloten Overeenkomst voor 
de oprichting van de Caraïbische Com
missie. S. I 197. 21 Mei. Blz. 270. 

- Wet. houdende goedkeuring van de op 6 
Februari 1947 te Canberra tussen Neder
land, Australië, Frankrijk, Nieuw-.lee
land, Groot-Brittannië . en Noorp-I<erland 
en de Verenigde Staten van Amerika ge
sloten Overeenkomst tot jostelling van de 
Zuid-Pacific Commissie. 

S. I 198. 21 Mei. Blz. 275. 
- Wet, houdende goedkeuring van het tus

sen Nederland en België gesloten verdrag 
betreffende de toepassing der wederzijdse 
wetgeving op het punt der sociale verze
kering. S. I 220. 27. Mei. Blz. 439. 

- B esluit, bepalende de bekendmaking ih 
het Staatsblad van het door de Algemene 
Vergadering van de Verenigde Naties op 
13 Februari 1946 aangenomen Verdrag 
nopens de voorrechten en immuniteiten 
van de Verenigde Naties. 

S . I 224. 3I M ei. Blz. 447. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 18 Juli 1947 te 
Bangkok tussen Nederland en Siam ge
sloten luchtvaartovereenkomst. 

S. I 239. 12 Juni. Blz. 491. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de internationale 
overeenkomst van 8 Juni 1937 en proto
collen van 24 Juni 1938 en 26 November 
1945 tot regeling van de walvisvaart. 

S. I 245. 21 Juni. Blz. 500. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

besluit van II November 1919 (Staats
blad No. 743) en van het Koninklijk be
sluit van 21 Juli 1928 (Staatsblad No. 
312), beide strekkende tot toepassing 
van artikel 3 § 2 en artikel 6 der Rivie
renwet. S. I 252. 23 Juni. Blz. 509. 

- Wet, houdende goedkeuring van het op 
17 Maart 1948 te Brussel ondertekende 
Verdrag tussen Nederland, België, Frank_ 
rijk, Luxemburg, Groot-Bri , tannië en 
Noord-Ierland. 

S. I 258. 25 Juni. Blz. 538. 
- Wet, houdende goedke·uring van de In

ternationale Tarwe Overeenkomst van 6 
Maart 1948. 

S. I 265 . . 30 Juni. Blz. 562. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de Akte van wijziging 
van het Statuut van de Internationale 
Arbeidsorganisatie, 1946, alsmede van het 
Verdrag betreffende de gedeeltelijke her
ziening van de door de Internationale Ar
beidsconferentie in haar eerste 28 zittin
gen aangenomen verdragen. 

S . I 283. 6 Juli. Blz. 597· 
- Wet, betreffende voorbehoud der be

voegdheid tot toetreding tot het Verdrag 
in zake de huisvesting van de bemanning 
aan boord van schepen. 

S. I 325. 24 Juli. Blz. 693. 
- Wet betreffende voorbehoud der be

voegdheid tot toetreding tot het Verdrag 
in zake het geneeskundig onderzoek van 
zeelieden. S. I 326. 24 Juli . Blz. 701. 

- Wet, betreffende voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot het Verdrag 
in uike de sociale zekerheid van zeelie
de_n. S . I 327. · 24 Juli. Blz. 703. 

- Wet, betreffende voorbehoud der be
voegdheid tot toetreding tot het Verdrag 
in zake het diploma van bekwaamheid 
als scheepskok. 

. S . I 328. 24 Juli. Blz. 707. 
- Wet, betreffende voorbehoud der be

voegdheid tot toetreding tot het Verdrag 
in zake de voeding en de desbetreffende 
verzorging van de bemanning aan boord 
van schepen. 

S. I 329. 24 Juli. Blz. 709. 
- Wet, betreffende voorbehoud der be

voegdheid tot toetreding tot het Verdrag 
in zake bewijzen van bekwaamheid als 
volmatroos. 

S. I 330. 24 Juli . Blz. 712. 
- Wet, houdende goedkeuring van de 

Overeenkomst betreffende de van Duits
land te ontvangen herstelbetalingen, de 
instelling van een Intergeallieerde Orga
nisatie voor Herstelbetalingen en de te
_ruggave van monetair goud. door Neder
land te P arijs ondertekend op 14 Januari 
1946, nader aangevuld bij Protocol, door 
Nederland te Brussel ondertekend op 15 
Maart 1948, en van de Overeenkomst be
treffende onderling strijdige aanspraken 
op buiten Duitsland gelegen Duitse çe
zittingen, door Nederland te Brussel on
dertekend op 5 December 1947. 

S. I 332. 24 Juli . Blz. 714. 
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- Wet, houdende goedkeuring van het op 
16 April 1948 te Parijs ondertekende 
Verdrag nopens Europese Economische 
Samenwerking, met bijbehorende Proto
collen. S . I 337. 24 Juni . Blz. 736. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van een overeenkomst tus
sen de Regeringen van Nederland, België 
en Luxemburg, in zake de belasting op 
wijn. S. I 347. 28 Juli. Blz. 748. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de op 2 Juli 1948 te 
's-Gravenhage gesloten Overeenkomst tot 
economische samenwerking tussen Neder
land en de Verenigde Staten van Amerika. 

S. I 365. 11 Augustus. Blz. 769. 
- Besluit. bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 19 November 
1946 te Parijs gesloten Verdrag betref
fende de culturele en intellectuele betrek
kingen tussen Nederland en Frankrijk. 

S. I 367. 11 Augustus. Blz. 780. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 14 April 1948 
en 23 Juni 1948 te 's-Gravenhage tussen 
Nederland en Luxemburg gewisselde no
ta's betreffende de vrijheden van de 
lucht. 

S . I 400. 27 Augustus. Blz. §29 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het S t aatsblad van het verdrag van 
Genua be ~reffende plaatsing van zeelie
den. S . I 403. 28 Augustus. Blz. 831. 

- Besluit, bepalende de bekendmaking in 
het Staatsblad van de op I September 
1947 te Praag tussen Nederland en Tsje
choslowakije gesloten overeenkomst be
treffende luchtdiensten. 

S . I 404. 2 September. Blz. 834. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 10 Mei 1948 te 
Dublin tussen Nederland en Ierland ge
sloten luchtvaartovereenkomst. ; 

S. I 417. 15 September. Blz. 1355. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 30 October 
1946 te Washington tussen Nederland, 
Frankrijk, Groot-Brittannië en Noord
Ierland, en de Verenigde Staten van 
Amerika gesloten Overeenkomst voor de 
oprichting van de Caraïbische Commissie. 

·s. I 447. 11 October. Blz. 890. 
- Wet, houdende goedkeuring van het 

Verdrag tot regeling van de Walvisvangst 
met bijbehorend Reglement, ondertekend 
te Washington op 2 December 1946. 

S . I 460. 29 October. Blz. 901. 
- Wet tot goedkeuring van het op 29 April 

1948 te Washington tussen Nederland en 
de Verenigde Staten van Amerika ge
sloten verdrag ter voorkoming van dub
bele belasting en ter vermijding van het 
ontgaan van belasting met betrekking tot 
belastingen van inkomsten en bepaalde 
andere belastingen, benevens het treffen 
van enige voorzieningen in verband met 
genoemd verdrag. 

S. I 464. 29 October. Blz. 908. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 16 April 1948 

te Parijs ondertekende Verdrag nopens. 
Europese Economische Samenwerking, 
met bijbehorende Protocollen. 

S. I 484. 3 November. Blz. 935. 
- Wet, houdende voorbehoud der bevoegd

heid tot toetreding tot het Verdrag be
treffende de beperking van de nachtar
beid van jeugdige personen bij niet-indu
striële werkzaamheden. 

S. I 495. 5 November. Blz. 947 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het Statuut van de 
Internationale Vluchtelingenorganisatie 
van 15 December 1946. 

S. I 499. 5 November. Blz. 955. 
- Besluit tot bekendmaking van de gewij

zigde tekst der voorschriften, getiteld: 
.,Technische Eenheid der Spoorwegen, 
Tekst 1938." 

S. I 503. 17 November. Blz. 972 . 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het Verdrag betref
fende repatriëring van schepelingen. 

S. I 516. 29 November. Blz. 1004. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 17 Maart 1948 
te Brussel ondertekende verdrag tussen 
Nederland, België, Frankrijk, Luxemburg, 
Groot-Brittannië en Noord-Ierland. 

S. I 519. 30 November. Blz. 1199. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op 6 

Juni 1947 te 's-Gravenhage tussen Ne
derland, België, Frankrijk en Luxemburg 
gesloten Overeenkomst betreffende de op_ 
richting van een Internationaal Octrooi
bureau. 

S. I 526. 1 D ecember. Blz. 1202. 
- Wet, tot goedkeuring van het op 28 

April 1947 te Brussel ondertekende ver
drag tussen Nederland en België, betref
fende de uitoefening van de geneeskunst 
in de grensgemeenten. 

S. I 531. 1 December. Blz. 1205. 
- Besluit, bepa ende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het te Washington op 
2 D ecember 1946 ondertekende Verdrag 
tot regeling van de Walvisvangst met bij
behorend Reglement. 

S . I 534. 1 December. Blz. 1207. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 6 December 
· 1947 te Nanking tussen Nederland en 
China gesloten Luchtvaartovereenkomst, 
met bijbehorende notawisseling. 

S. I 536. 7 December. Blz. 1213. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van het op 2 Juni 1934 te 
Londen gesloten herziene Unie-Verdrag 
tot bescherming van de industriële eigen
dom en twee aldaar tezelfder tijd geslo
ten aanverwante overeenkomsten. 

S. I 539. 9 December. Blz. 1219. 
- Wet, houdende goedkeuring van het Vre

desverdrag tussen de Geallieerde en Ge
associeerde Mogendheden en Italië, onder
tekend te Parijs op 10 Februari 1947. 

S. I 547. 15 December. Blz. 1247. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsbla d van de Slotakte met bijbe
horend Accoord van Londen d.d. 27 Juli 
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x946, betreffende de behandeling van aan 
Duitsers toebehorende octrooien, alsmede 
van het Protocol van Londen d .d. x7 Juli 
xg47 tot wijziging van génoemd Accoord. 

S . I 555. x6 December. Blz. x293. 
- Wet, houdende goedkeuring van de op x2 

November x947 te New York onderteken
de Protocollen respectievelijk tot wijzi
ging van het Verdrag ter bestrijding van 
de handel in vrouwen en kinderen, ge
sloten te Genève op 30 September x92x, 
en van het Verdrag nopens de bestrijding 
van de h andel in meerderjarige vrouwen, 
gesloten te Genève op II October x933, 
alsmede tot wijziging van h et Verdrag tot 
het tegengaan van de verspreiding van en 
de handel in ontuchtige uitgaven, geslo
ten te Genève op x2 September x923. 

S. I 572 . 22 December. Blz. x330. 
- Besluit, bepalende de bekendmaking in 

het Staatsblad van de op 6 September 
x948 te Londen gewisselde nota's tot ver
lenging van de op 7 September x945 tus
sen Nederland en Groot-Brittannië en 
Noord-Ierland gesloten monetaire over
eenkomst. 

S. I 587. 3x December. Blz. 135x. 
Tribunalen. 
- Besluit, houdende nadere wijziging van 

het Besluit bezoldiging ambtenaren Tri
bunalen, Stbl.. No. F 6. 

S. I 320. 22 Juli. Blz. 689. 
Uitkeringsbesluit. 
- Besluit tot uitkering van een bedrng van 

2½ % va nde Pensioensgrondslag over 
x947. (Uitkeringsbesluit x947). 

S. I x83. II Mei . Blz. 246. 

Uitvoering werken. 
- Besluit, houdende vaststelling van de 

taak en de werkwijze van de Rijksdienst 
voor de Uitvoering van Werken (Organi
satiebesluit D.U.W. x948). 

S. I 453. 20 October. Blz. 897. 
Veewet. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit, van 23 Februari x922, 
Staatsblad no. 83, ter uitvoering van de 1 

artikelen 6, 25, 30, 32 en 57 der Veewet. 
S. I 429. 23 September. Blz. 863. 

Velllg·hehlswet. 
- B esluit tot wijziging van het Veiligheids

besluit voor fabrieken of werkplaatsen 
x938, S tbl. x938 _ .No. 872 en van het Vei
ligheidsbesluit gevaarlijke werktuigen, 
Stbl. 1940, No. 842. 

S. I 381. 19 Augustus. Blz. 817. 
- Besluit tot vaststelling van een algemene 

maatregel van bestuur als bedoeld in de 
· artikelen xo en II van de Veiligheidswet 
1934 (,,Veiligheidsbesluit electrische 
schrikdraden"). 

S. I 482. 2 November. Blz. 932. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip, 

waarop de artikelen xo en x 1 van de 
Veiligheidswet 1934 gedeeltelijk in wer
king treden. 

S . I 505. 17 November. Blz. 985. 

Vereuwet. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Verenwet 

art. 7) . - D e stelling, dat, al is de iv-ijze 
waarop een brug in de behoeft e aan een 
oever verbinding voorziet, niet identiek 
m et de wijze waarop de gerechtigde tot 
een veerrecht met uitsluiting van ieder 
ander daarin mag voorzien, de openstel
ling van een brug binnen de plaatselijke 
grenzen van eens anders veerrecht steeds 
en onder alle omstandigheden een in
breuk op dit veerrecht oplevert, is on
juist. - Wel is waar kan de aard van 
een door het recht erkend monopolie 
meebrengen, dat ander en zich ook h eb
ben te onthouden van handelingen, die 
niet identie lc zijn 1net h etgeen de gerech
tigde krachtens zijn recht mag verrich
t en, cloch dit mag slechts dan icorden 
aangenomen, wanneer, alle omstandig
heden in aanmerlcing genomen, geoor
deeld moet worden, dat deze handelingen 
het m01wpolie op onredelijke wijze scha
den en daardoor op dit recht inbreuk 
maken. - Nu het 1e middel, hetwelk 
zich richt tegen een zelfstandigen grond 
van 's IIofs beslissing, onjuist is, kunnen 
het lle en Se middel buiten beschouwing 
blijven. (Zie omtrent cleze middelen de 
conclusie van den Proc. - Gen.). 

25 Maart, Blz . 471. 
Vu-keer en Waterstaat. 
- Wet, houdende wettelijke voorziening 

naar aanleiding van het Koninklijk besluit 
van 19 Augustus 1946 (Staatsblad No. G 
208). houdende nadere regelen nopens de 
taak van de Departementen van Ver
keer en van Binnenlandse Zaken met be
trekking tot het vervoer, de in-, uit- en 
doorvoer, verkoop en opslag van buskruit 
en andere licht ontvlambare of ontplof
bare stoffen. 

S. I 17. 15 Januari. Blz. 26. 
Verklezlngen. 
- Wet, houdende voorschriften betreffende 

het stemmen door militairen bij een in 
1948 te houden verkiezing voor de Twee
de Kamer der Staten-Generaal. 

S . I u3. 18 Maart. Blz. 124. 
Yrrmogensaanwasbelastlng. 
- Besluit tot het aanwijzen van landen, in

gevolge artikel 28 van de Wet op de 
vermogensaanwasbelasting, Staatsblad No. 
G 264. 

S. I 29. 28 Januari. Blz. 43. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 42 van 

de Wet op de vermogensaanwasbelasting 
(regeling van het vacatiegeld; beloning 
van de secretarissen). 

S . I 450. 13 October. Blz. 895. 
- Beschikking van de Ministers van Finan

ciën en van Justitie, betreffende de orga
nisatie van het scheidsgerecht voor de 
vermogensaanwasbelasting. 

S . I 545. 13/22 December. Blz. 1244. 
Vermogensbelasting. 
- Besluit tot vaststelling van het formulier 

voor een aangiftebiljet der vermogens
belasting. 

S . I 133. 7 April. Blz. 168. 
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Verplaatsingskosten. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklij k b esluit van 18 December 1946 
(Staatsblad No. G 371). tot regeling van 
de vergoeding van verplaatsingskosten. 

S. I 35. 3 F ebruari. Blz. 52 . 
Verplegin gsbesluit. 
- B esluit tot nadere wij ziging van het Ver
. plegingsbesluit 1928. 

S . I 578. 23 D ecember. Blz. 1344. 
V.ervoer. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Eerste 

Uitv.besluit S.-G. Waterstaat, V erord. 
blad no. 1940/16, artt. 1, 5). - D e woor
den ,,daartoe strekkende vergtinning" 
zijn in de telasteleggi11,g kennelijk gebe
zigd om uitdrukking t e geven aan wat in 
het v oorschrift van art. 1 van h et Eerste 
Uitv.besluit Secr. -Gen. van Waterstaat 
(Verord.bl. 16/1940) met die woorden is 
bedoeld. Met die woorden w ordt niet -
g elijk de rechtbank aannam - aan de 
orde g esteld de v raag, of de verleende 
vergtmning, indien een [ daarbij ingev. 
art. 5 van dat -E erste Uitv.besluit] ge
stelde v oorwaarde wordt overtreden, a l 
dan niet een g eldi g e blijft. Integendeel , 
de vergunning reikt niet verder dan haar 
omvang met inachtneming der voorwaar
den toelaat. Vernietiging van het vrij
sprekend v onnis en verwijzing naar Ge
r echtshof. 15 Juni, Blz. 478. 

- W et, houdende vervallenverklaring van 
enige bezettings regelingen op het gebied 
van het binnenlands vervoer. 

S . I 563. 22 D ecember. Blz. 1327. 
'Vervoermiddelen. 
- W et, b etreffende verlenging van de gel

digheidsduur van de Wet gebruik Ver
voermiddelen 1939. 

S . I 81. 3 Maart. Blz. 96. 
- B esluit tot nadere u itvoering van artikel 

7 van de W et van II D ecember 1947 
(Staatsblad No. H 419) , houdende tijde
lij ke r egeling van het personenvervoer 
m et motorrijtuigen. 

S . I 424. 18 September. Blz.846. 
- Uitspraak Hof L eeuwarden. (Eerste 

Uitv.besluit 16/1940, betr. ·h et vervoer 
van personen en goeder en, § 1; W et 11 
D ec. 1947, S. H 419, houdende tijdelijke 
r eg eling p ersonenvervoer met 1notorrij
tuigen, art. 11) . - H et Eerste Uitvoe
ringsbesluit 16/1940 is r echtsgeldig, daar 
dit is gehandhaafd bij het B esluit B ezet
t i ngsmaatregelen (E 93); hieraan doet 
1tiet af dat de werking van h et Besluit 
tijdens de Bijzonder e Staat van B eleg icas 
g eschorst. - Wanneer de vergunning 
niet algemeen is verleend maar aan haar 
voorwaarden zijn verbonden (o.a. verbod 
v an rijden op Zondag), is de vergunning 
beperkt en wordt een gebruik in strijd 
m et de gestelde voorwaarden door haar 
niet gedekt. D e vergunning reikt niet 
verder dan haar omvang, met inachtne
ming (Ier voorwaarden, toelaat. - V er
gunningen, verleend krachtens het Eerste 
Uitvoeringsbesluit (16/1940), zoals die 
clestijds zij11 verleend, dus al dan niet on-

der voorwaarden, worden krachtens art. 
11 sub 2 der icet van 11 D ec. 1941 S. H 
419, geacht vergunningen als bedoeld in 
art. 2 dier '!,(,'et t e zijn. 28 Oct ober. 

- B esluit, houdende v erlenging van de gel
digheidsduur van de Wet Gebruik Ver
voermiddelen 1939. 

S . I 558. 17 D ecember. Blz. 1297. 
Vestigin gswe t Kleinbedrijf. 
- Arrest van den Hogen Raad. (Sv. artt. 

261, 425; Vestigingswet Kleinbedr. 1937 
art. 1 ; Vestigingsbesliiit M eu bï lerings
bedr. 1944 art. 1). - H e t eerste middel, 
/dagende dat de feitelijke omschrijving 
na "inimers" in de t elastelegging niet alle 
elementen van h et strafbare f eit omvat, 
faalt, omdat h et zinsdeel der dagvaar
ding aanvangende met het woord "im
mers" niet de feitelijke omsch rijving in
houdt v an h et t elasteg elegde feit, het
icelk in de daaraan voorafgaande zi ns
delen is omschreven, doch alleen na de 
woorden "alstoen aldaar" nader aanduidt, 
wat de steller der dagvaarding heeft wil 
len uitdrukken met de te vor en g ebezig
de ·woorden "heeft g evdtig d" , 
D e woorden van het bestreden appèlv on
nis ,;gelet op het onderzoek t er ter echt
zitting" sluiten niet uit, dat mede is be
raadslaagd n .a.v. het verhandelde ter te
r echtzitting in eerste instantie. - Het 
stond de Rechtbank vrij, oordelende "dat 
in de weergave v an den inhoud der in
leidende dagvaarding in h et vonnis van 
den Kantonrechter enige misstel lingen 
zijn geslopen", deze kennelijke misstel
lingen te verbet eren, zonder het beroepen 
vonnis t e vernietigen. - Wanneer een 
fabrikan t in een localiteit voor het pu
bliek een uitstalling houdt van de m on
sters van door hem verhandelde meube
len, waarbij aan gegadigden de gelegen
h eid wordt g eboden t er plaatse bestellin
gen t e doen, dan is een inrichting a ls be
doeld in art. 1 Vestigingswet Klienbedrijf 
1931 aanwezig. Zulk een inrichting moet 
g eacht worden gevestigd te zijn, zodra 
de uitoefening van h et bedrijf daarin is 
aangevangen. H et betoog, dat het woord 
,,vestigen" een zekere duiirzaamheid im
pliceert, is moeilijk verenigbaar met de 
strekking van deze wet (mede : voorko -
1ning ongebreidelde concurrentie in het 
kleinbedrijf) en stuit bovendien af op de 
bet ekenis van dit woord in deze wet. Het 
elenient der duurzaam heid is door de om
schrijving in art. 1, derde lid, der wet ge. 
h eel uit het begrip "vestigen" geëlimi
n eerd. - Verivijzing naar de parlemen
taire g eschiedenis, blijkens welke de wet
gever de V estigingsicet ook toepasselijk 
achtte op marktkooplieden en vent ers . ..:.... 
Het door requirants verko per opnemen 
van bestellingen, welke te Rotterdam door 
req. werden tiitgevoerd, is een wijze van 
handelen, die oplev ert het verkopen door 
r equirant in den zin van art. 1 van het 
Vestigingsbesluit Meubilerin.Qsbedrijven 
1944. - De ovcru;egingen v an den Kan
tonrechter houden voldoende weerleg-
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ging in van h et v erweer v an r eq ., dat 
h ier geen sprak e zou zijn van " vest i g en " . 

9 N o1,em ber . 
Visserij, 
- Besluit tot w1Jz1gmg en aanvulling van 

enige Visserijreglementen (Staatsblad 
1932, No. 315) . 

S. I 71. 26 F ebruari. Blz. 78. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ruil

en dienstdiploma- reglement Zeevisvnart, 
vastgesteld bij Koninklij k besluit van 9 
Augustus 1938, Stbl. no. 571. 

S. I 178. 8 M ei. Blz. 226. 
- Besluit tot intrekking van het Koninklijk 

Besluit van 23 April 1915 (Staatsblad No. 
205) houdende vaststelling van een R eg
lement voor pe visserij in de Zuiderzee 
en de daaraan gelegen open havens. 

S . I 408. 9 September. Blz. 838. 
..:.... Wet, houdende wijziging van de wet van 

24 Juli 1899 (Staatsblad No. 194) tot 
aanleg en onderhoud van een vissersha
ven t e Scheveningen. 

S . I 491. 5 November. Blz. 944. 
Vleeskeurlngswet. 
- Besluit t ot nadere wij ziging van het Ko

ninklijk b esluit v an 5 Juni 1920, Stbl. 
No. 285, houdende uitvoering v an de ar
t ikelen 18 en 25 van de Vleeskeurings
wet, Stb l. 1919, N o. 524. 

S. I 48. 9 Februari. Blz. 57. 
- B esluit, betreffende gedeeltelijke inwer

kingtreding van het Koninklijk besluit 
v an 9 Februari 1948, Staatsblad No. I 48, 
houdende nadere wijziging van het Ko
n inklijk b esluit v an 5 J uni 1920, Staats
blad No. 285, tot uitvoering van de arti
kelen 18 en 25 van de Vleeskeuringswet. 

S . I 11 7. 24 Maart. Blz. 127. 
- Koninklijk beslui t. (Vleeskeuri n g swet 

art. 22) . - 'l'er echt h ebben Ged. Staten 
goedkeu r i n g onthou den aan een wijzi ging 
der vleeskeurin gsverorden ing strek kend 
tot het n iet van toepassing v erklaren 
van de voorschrif t en betreffen d h et slach 
t en of doen slach ten v oor zoveel betreft 
varkens, schapen en g eit en , die n i et g e
stor ven of in nood g edood zijn, en w aar 
v an het v l ees bestemd i s of gebezigd 
wordt uitsl u iten d v oor h et hiii selijk g e
bruik van de bewoners v an h et p erceel, 
w aar h et dier g eslacht w ordt. Over w o
g en w ordt dat i n de inderhav ige g e
meente in zeer vel e g evallen h et slac hten 
aan hu i s in onhygi ënische ruimten zou 
g eschieden, t er wij l bovendien t en g evol g e 
van onvoldoende toetreding v an dag l icht 
de keuring n i et op behoorlij ke w ijze zou 
kunnen plaats hebben, t er wijl v oor ts bij 
huisslach tingen v olgens h et stel sel der 
g ewijzigde verordeni n g h et vlees na de 
keurin g v an dezel f de stemp elmer ken 
vo or zien zoi i zijn als h et v l ees v an goed
g ek eurde bedrijfsslachtingen, zodat h et 
ondanks de dienaang aande g eldende ver 
bodsbepalingen steeds mogelijk zou zijn , 
dat h et eerstbedoeld v l ees n i et slechts zou 
w or den g ebezigd v oor huisel i jk g ebrui k 
doch oo k i n de han del zou gebracht wor
den . Boven dien maakt h et bep erkt aan-

tal m et de k euring belaste ani bt enaren 
h et g ewen st, dat deze k eurin g en gecen
traliseer d worden bij <"en aantal daarv oor 
aangewezen en v oor dat doel i n g erichte 
slag erijen. 3 J u li . 

- U i t spraak v an de Centr ale R aad van 
B er oep . ( Ambtenarenwet 1929 art. 58, Je 
lid en art. 46; V leeschkeuringswet art. 21; 
A lg. Rijksam bten arenreg lem ent a r t . 6) . 
- Opzeg gi ngstermijn v an één m aand is 
a lleen dan i n acht g enomen, indien de be
trokken am btenaar t enmi nste één maand 
v óór de datum, waarteg en h et ontslag i s 
g eg ev en , van het ontslagbesluit h eef t 
k ennis g ek reg en, a l thans r edelij kerwijs 
h eeft kunnen k enni s ne men. - Ook al 
om een tijdelij k a1nbtenaar aan h et amb
t enarenreglement het r echt kunnen on t -. 
l en en voor een (later e) benoeming i n 
v aste dienst , h et tijdel ij k dienstverband 
gaat n iet au tom atisch over in een v ast 
dienstver band. - D e r echter on tleent aan 
art. 46 niet de b,moegdheid de ingan g s
datii m v an het on t .,tag t e wij zigen, aan
g ezien dit artikel g elezen moet worden in 
verband m et art. 47, •A;aaruit volgt, dat 
de r echter h et aan het administratief or 
gaa n moet overlaten eventueel h et be
slui t t e n enien, d!t t n nar 's r echters oor
deel genomen moet w or den, w il het 
r echtsgeldig zij n . - I n de op art. 21, 2e 
Ziel , der V l eesch keu ringswet berustende 
instructie i s de r eg eling v an het on t slag 
va.n een k euringsveea r ts n i et u i t puttend 
g er egelcl. H et Ambt enarenreglem ent is 
dus, aan vullend, v an toepassin g , 

28 September . 
- Besluit, betreffende de inwerkingtreding 

van artikel 1, onder 3 ° en artikel 2 , on
der I , II, III, IV en VI van het Konink
l ijk besluit van 9 Februari 1948, Staats
blad No. I 48, houdende nadere wijziging 
van het Koninklijk besluit van 5 Juni 
1920, Staatsblad No. 285, tot uitvoering 
van de artik~len 18 en 25 van de Vlees
keuringswet. 

S . I 455. 25 October. Blz. 899. 
- Besluit, houdende aanvulling v a n het 

Koninklijk besluit van 10 Juli 1926 
(Staatsblad No. 233) tot uitvoering van 
artikel 19 der Vleeskeuringswet. 

S . I 538. 9 December. Blz. 1219. 
Yoedselvoorzlenlng. 
- W et, houdende wijziging ~andbouw-Cri

siswet 1933, Voedselvoorzieningsbesluit en 
Besluit Tuchtrechtspraak Voedselvoorzie
ning, alsmede verlening van de bevoegd
heid tot vaststellen, wijzigen en intrekken 
van de reglementen der commerciële licha
men b ij de Bedrijfschappen aan de Mi
nister van Landbouw, Visserij en Voed
selvoorziening. 

S . I 99. 13 Maart. Blz. n3 • 
..:.... Wet, houdende vervallenverklaring van 

het besluit van de S ecretaris-Generaal 
van het Departement van Landbouw en 
Visserij van 6 Juli 1942 , No. 19754, be
treffende de bevoegdheden der Algem ene 
Vereniging voor Melkvoorziening te 
's-Gravenhage. 

S. I 2 18. 2 7 Mei. Blz. 438. 
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- Besluit, houdende wijziging en aanvul
ling van het Suikerbesluit Voedselvoor
ziening 1933. 

S. I 380. 19 Augustus. Blz. 816. 
Volksgezondheid. 
- Besluit tot uitvoering van artikel 4a, jis 

de art ikelen 2, 3 en 4 van de wet genees
en tandheelkundige voorziening burger
bevolking (Besluit tandheelkundige voor
ziening 1948). 

S. I 34. 3 F ebruari . Blz. 50. 
- Besluit tot nadere wijziging van het 

Reglement voor de Rijkskweekschool voor 
vroedvrouwen te Rotte rdam, vastgesteld 
bij Koninklijk besluit van 9 Januari 1933 
(Staatsblad No. 7) . 

S. I 443 . 7 October. Blz. 877. 
Vorderingsbesluit. (Algemeen) 
- Arrest van den IIoogen Raad. ( A lge

meen Vorderingsbeslttit 1940 art. 1) . -
D e tekst van dit art. du;ingt geenszins 
tot de opvatting, dat t.a.v. iedere afzon
d erlijke vordering overleg vereist wordt 
met de llfinister van Handel enz. H et 
vereiste overleg /can meer vorderingen 
gelijktijdig betreffen, met name vorde
ringen van een bepaald soort goederen. 

20 April . 
Vorclering·sbcsluit woonruimte. 
- Arrest van den [[oogen Raad. (Vorde

ringsbesluit v\.'oonntimte E 103 art. 1). 
- Tegenover een vordering v an • den 
Burgemeester staat aan den.oeen wiens 
bitrgerlijke rechte.n door de vordering 
u;orclen aangetast, de ueg open zich t e 
wenden tot den gewonen rechter t en ein
cle dezen t e doen oordelen over de al dan 
niet r echtmati.Qheid van de vordering. -
Tiet Hof heeft g eoordeeld (in hoger be
roep v an een vonnis in kort g eding), dat 
de pricipale rechter aan de door de.n Bur
gemeester van den Minister v erkregen 
machtiging waarschijnlijk geen betek enis 
zal toekennen, waardoor aan de vorde
ring haar grondslag ontvalt, zulks omdat 
de Bur.qemeester bij zijn aanvrage om 
machtiging aan den llfinister een voor
stelling van zaken heeft gegeven, die zo
zeer afweek van de juiste aan den Bur
_qemecster bekende toedracht, dat g eh eel 
onaannemel ijk is, dat de Minister, als hij 
die gekend had, machtiging zou hebben 
g e g even. - De ste lling van h et cassatie
middel, dat deze om standigheid irrelevant 
is, orndat, een maal een machtiging tot 
vordering van een pastorie gegeven, daar-
1nee de onaantastbaarheid van de daarop 
gevolgde vorderin_g vaststaat, kan niet 
worden aanvaard. D eg een toch, van wien 
gevorderd wordt, kan er zich t egenover 
den vorderenden Burgemeest er met 
vrucht op beroepen, dat deze t egenover 
hem een op de evennemelde wijze ver
k r egen machtiging niet kan doen g elden 
als de voor zijn vordering onmisbare 
sanctie van den Minister. 5 M aart. 

Vreemdellng·enwet. 
- A rrest van den lloogen Raad. (Wet toe

lating en ititzetting v . vreemdelingen 

art. 20; 1Vet Nederlanderschap art. 7) . 
- Verklaring, dat cle wet van 13 Aug. 
1849, S. 39, niet toepasselijlc is op ver
zoeker - genaturaliseerd Nederlander 
- die in 1937 of 1938 in dienst is g etre
den van de ,,D.E.K.0.-Grttppe". Niet is 
g ebleken, dat deze Gruppe een D ttitse 
staatsinstelling was. - Verzo eker h eeft 
het 11-ederlànderschap niet verloren als 
gevolg van het "eingebiirgert" zijn in 
October 1940; art. 1 Besluit 22 Mei 1943, 
D 16. 6 April. 

-Arrest van den Hoogen Raad. (Wet toe
lating en uitzetting v . vreemdelingen 
art. 20, Wet Nederlanderschap art. 5). -
- Verklaring, dat de wet v . 13 Aug. 1849 
S. 39 op verzoekster - Nçderlandse door 
geboorte - en haar minderjarige kinde
ren niet van toepassing is. - Nu haar 
nian ten tijde van h et huwelijk als staat
loos nwet worden beschouwd, werd zij 
door // aar hitwelijk een vreemde nationa
liteit niet deelachtig noch kan zij die 
deelachtig u;orden. - Oolc haar in h et 
Rijk geboren wettige kinder en zijn Ne
derlanders. 13 A pril. 

Warenwet. 
- Besluit tot w13z1gmg van het Visbesluit 

(Staatsblad 1940, N o. 840) . 
S . I 243. 17 Juni. Blz. 499. 

- Besluit tot n adere wijziging van het 
Jam-limonadebesluit (Stbl. 1937, No. 854). 

S. I 369. 13 Augustus. Blz. 782. 
- B esluit tot toepassing van de artikelen 

14 en 15 der Warenwet (St bl. 1935, No. 
793) op peulvruchten. (Peulvruchtenbe
sluit 1948) . 

S. I 399. 27 Augustus. Blz. 826. 
Waterstaat. 
- Koninklijk B esluit. (Bevoegdhedenwet 

art. 20.) - Nu appellant niet h et bedrag, 
waarover het geschil loopt, voorlopig 
heeft betaald, hebben gedeputeerde sta
ten hem t erecht niet-ontvankelijk ver
klaard. - Geen enkel wetteliflt voor
schrift brengt met zich mede, dat een 
niet-ontvankelijkheid slechts kan worden 
uitgesproken, indien dat middel in h et 
verweerschrift wordt opgeworpen; het 
beroep, dat appellant op dit punt doet op 
cle bij de bitrgerlijke r echter geldende 
regels gaat niet op, aangezien de admi
nistratieve rechter daardoor niet gebon
den is. - Evenmin kan appellant zich 
beroepen op het verschil in r edactie tus
sen art. 20 en art. 16 der wet, daar dat 
1,erschil nimmer kan m eebrengen, dat 
aan de duidelijke beu;oordingen van art. 
20 te kort zou worden gedaan. 31 llfei. 

- Wet, houdende ov erneming in beheer en 
onderhoud bij het Rijk (Ministerie van 
Oorlog) van een gedeelte van de oostelijke 
singelweg van het fort Blauwkapel. 

S. I 493. 5 November. Blz. 945· 
Waterstaatswet. 
- Koninlclijk Besluit. (Wet houdend alge-

1nene r egel en. lVaterstaatsbestuur art. 
19). - Een mededeling van Gedeputeer 
de Staten aan de belanghebbende en h et 
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polderbestuur, dat eerstgen. op grond 
van het polderreglement opgehouden 
heeft bestuurslid van de po lder te zijn, 
is niet aan te merken als een besluit als 
bedoeld in art. 19 onder A , punt I V, hou
dende beslissing omtrent toelating en on
gevraagd ontslag van bestuitrsleden van 
waterschappen enz. ; daarvan staat der
halve geen beroep bij de Kroon open. 

3 M ei. 
- Koninklijk besluit. (Wet houdend alge

mene r egelen Waterstaatsbestuur art. 
19). - Al moet worden toegegeven, dat 
de opbrengst der gronden van de onder
havige polder tengevolge van de oorlog 
is verminderd en de bewerkingskosten 
zijn toegenomen, zo kan dit toch geen 
argument vormen tegen verhoging van 
het in 1939 vastgesteld bedrag der pacht
waarde, daar op grond van speciaal in 
verband met de oorlogsomstandigheden 
vastqestelde icettelijke bepalingen hier
voo; een bijzondere vergoeding wordt 
gegeven. 10 Juli. 

- JConin lclijk besluit. (Wet houdend alge
mene regelen Waterstaatsbestuur art. 
19). - Een besluit van Ged. Staten tot 
goedkeitring van het beslitit van inge
landen van een waterschap tot vervan
ging van een brugje over een waterlei
ding door een aarden dam, behoort niet 
tot de besluiten bedoeld in art. 19 onder 
A, waartegen beroep op de Kroon open
staat; bepaaldelijk is het niet aan t e 
1nerken, als een besluit betreffend de 
'Vraag, of en in hoeverre iuaterstaats
werk,en t en algem enen nutte liggen. 
Evenmin valt het onder B van art. 19, 
daar de krachtens h et provinciaal reg l e
ment vereiste goedkeuring noch in dit 
reglement, noch in een ander reglement 
of provinciale verord <e ning voor beroep 
vatbaar is verklaard. /W .Tu li. 

- Koninklijk B esluit. (Wet houdend alge
mene r egelen Waterstaatsbestuur art. 
19). - H et bezwaar van appellant, dat 
aan zijn percelen ten onrechte geen vrij
dom van lasten is verleend, gaat niet op, 
daar de percelen, aan welke vrijdom is 
verleend, zijn aanpewezen in h et Bijzon
der R eglement voor het waterschap, en 
avpellant destijds daartegen niet in be
roep is gekomen. Bovendien is door aan
leg van de waterschapsweg de afstand 
van appellant's percelen tot de dichtst
bijzijnde verharde w eg aanzienlijk bekort 
en is de toegankelijk,heid dier percelen 
derhalve aanmerlcelijk, v erproot, zodat de 
percelen t er echt en op juiste wijze zijn 
ingedeeld i n de klassificatie. Daaraan 
doet niet af appellant's voornemen als 
toevallige eigenaar om v an de w ater
schapsweg g een gebruik te maken. 

4 November. 

- Ifoninklijlc Besluit. (Wet houdend alge
m ene r e.oelen Waterstaatsbestuur art. 
22). - Strijd m et h et algemeen belang in 
d e zin van art. 22 volgt niet· uit h et en
kele feit, dat bij een benoeming tot se-

cretaris van een waterschap een der 
lloofdingelanden achteraf nieent ten on
rechte zijn stern te hebben uitgebrach t 
op A., als gevolg van beweerde onjuiste 
voorlichting door een derde. Immers h ad 
h et in ieder geval op de w eg van appel
lant gelegen, zich tijdig van de juistheid 
der he,n verstrekte inlichtingen t e verge
wissen. Het gaat niet aan om, nu appel
lant achteraf m eent zijn stem onjuist te 
h ebben uit.Qebracht, in verband daarmede 
tot vernietiging van h et benoemingsbe
sluit over t e gaan. 13 November. 

- B esluit tot hernieuwde vastst elling van 
de inrichting van de Rijkswaterstaats
dienst, als bedoeld in a rtikel 5, tweede 
lid, va n de W aterstaatswet 1900. 

S . I 535. 7 D ecembe r. Blz. 1352. 
- J{oninklijk B esluit. (Wet houdend alge

mene r egel en ·waterstaatsbestuur art. 22; 
Wet tot toek enning bevoe.Qdheden aan 
1'Vaterschapsbesturen art. 12). - Inge
volge het A.lge,neen R egle,nent voor de 
waterschappen in N. -Brabant keurt het 
dagelijks bestuur van het waterschap het 
kohier van cle aanslag goed en verklaart 
die invorderbaar. H et besluit, w aarbij dit 
geschiedt, is aan t e 1nerken als een be
sluit in de zin van art. 22 der Water
staaatswet 1900, D e toekenning van het 
in art. 12 cler B evoegdhedenivet aan be
langhebbenden gegeven r echt heft niet 
op de bevoegdheid welke art. :!!2 der Wa
t erstaatswet 1900 aan Ged. Staten ver
leent. - Ingevolge het bijzonder r egle
ment voor het w aterschap wordt een af
wateringsomslag geheven van de op 1.80 
m N.A.P. of daarbeneden gelegen opge. 
bouwcle percelen, welke door het ge,naal 
van het waterschap w orden bemalen, en 
hiertoe deze percelen naar g elang van 
hun hoogtel igging in ~ klassen verdeeld. 
D i t voorschrift laat niet toe, bij de klas
seindeling met andere omstandigheden 
dan de hoogteligging rekening te hou
den. Derhalve is de opvatting v an Ged. 
Staten, dat in dit geval de percel en naar 
een ander e maatstaf dan die der hoogte
ligging moeten ivorden geclassificeerd, 
onhoiulbaar t e achten. 8 D eceniber. 

- Koninklijk B esluit. (Wet houdende alge
mene regelen Waterstaatsbestuur art. 
:!!2). - D e toek enning bij h et provinciaal 
r eg lement op de waterkeringen van een 
r echt van beroep op Ged. Staten tegen 
een wei.oering van het dagelijks bestuur 
van een waterschap o,n ontheffing van 
een verbod tot beplanting heft niet op de 
bevoegdheid van Ged. Staten om t en aan
zien van een zodanige weigering art. 22 
der Waterstaatswet 1900 toe te passen. 
V ernieti.Qing immers heeft de betekenis, 
dat een eventueel herhaald verzoek tot 
ontheffing door het w aterschapsbestuur 
zou 1noeten worden ingewilligd, terwijl 
bij afwijzing ·van dit verzoek op de bij 
h et r eglement aangegeven wijze voorzie
ning zal kunnen worden gevraagd. 

20 December. 
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Wederopbouw. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Grond

wet art. 158; Besluit Voorzieningen We
deropbouw F 6"1 artt. 18 en 29). - Onder 
"moeilijkheden bij de uitvoering van h et 
besluit", als bedoeld bij àrt. 29 zijn ge
schillen over h et van kracht zijn van het 

· besluit niet begrepen. - De bevoegdheid 
van h et College v. Alg. Commissarissen 
tot onteigening (art. 18) is niet beperkt 
tot den tijd dat de Bijzondere Staat van 
Beleg zou duren. - R echt op schadeloos
stelling in g e·val van onteigening. - D e 
Rechtb. n.e,3ft niet art. 14 onverbindend 
geoordeeld wegens strijd met art. 1513 
Grondwet, maar aan den inhoud van dit 
art. een argument ontleend voor ha,ar 
uitlegging van art. 14. Kan in dezen op 
art. 158 een beroep worden g edaan ? 

25 Juni. 
- Wet tot wijzigin g van cle Noodtoewij

zingswet (Staatsblad No. H 241). 
S. I 262- 30 Juni. B lz. 561. 

Wegen verkeersregellng. 
- - Arrest van den Hoogen Raad, (Wegen

verkeersregeling art. 24) . - Nu in art. 
24 der W egenverkeersregeling, bepalende 
dat wielrijders niet met meer dan twee 
personen naast elkander mogen rijden, ge
l ezen in verband met de strafbepaling 
van art. 42 dier regeling, een duidelijk 
omschreven gedraging verboden en straf
baar is g est eld, bestaat geen grond voor 
de opv atting dat slechts hij dit feit heeft 
g epleegd, die door zijn wederr echtelijk 
handelen den verboden toestand van het • 
naast elkan der voortrijden met meer dan 
t w ee wielrijders heeft veroorzaakt. D e 
hierbedoelde gedraging levert voor ieder 
der drie wielrijders een straf baar feit op, 
t enzij van enigen strafuitsluitingsgrond 
blijkt. 9 Maart. 

- Arrest van den Hoogen Raad. (Wegen
verkeersregeling artt. 88, 44; V erord. 
Putten r eg. rijwielverkeer op marktd.). 
- H et marktplein t e Putten is een weg 
in den zin v an art. 1 der Wegenver 
keersregeling en de gemeenteraadsver
ordening, houdende h et ver bod op zekere 
marktdagen tussen de kramen te fietsen 
of een rijwiel aan de hand mee te voe
ren, bevat - wat er ook zij van het doel, 
waarvoor die 'Verordening is gegeven -
maatregelen als bedoeld in art. 5 der 
W egenverkeersregeling. Zulk een maat
r egel kan slechts bevoegd worden getrof
f en in casu door B. en W . D e raadsver
ordening is derhalve niet verbindend. 

16 .!liaart. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Wegen

verkeersreg. art. 4). - Art. 4, l e lid der 
Wegenverkeersr egeling schrijft voor, dat 
de aandi<idingen, gegeven door middel 
van van overheidsweg e g eplaatste ver
keerstekens en installaties (bijlage), moe
ten worden in acht genomen . G enoemde 
bijlage, die m et de W egenverkeersrege
ling één geheel uitmaakt, geeft onder 
A III een opsomming en omschrijving 
van een aantal figuren als gebods- en 

verbodstekens, die over eenkomstig h et
geen onder C in die bijlage wordt be
paald op den w eg ku.,.inen worden aan
gebracht naar afbeel dingen, die daarvan 
onder D dier bijlage worden gegeven. 
Onder die opsomming, omschrijvingen en 
afbeeldingen komt voor figuur 56, zijnde 
een v erkeersteken, h etwelk de maximum
snelheid voor motorrijtuigen in letters en 
cijfers aangeeft. In het onderhavige ge
val gaf zodanig t eken als maximum
snelheid aan 25 k.m. per uur. - G er e
quireerde was verplicht die maximum
snelheid in acht t e nemen ingevolge bo
vengenoemd art. 4, l e lid. Wel is waar 
bepaalt in de W egenverkeersregeling 
art. 9 de m aximumsnelheid binnen de 
bebouwde kom voor alle motorriituigen 
op 40 km. per uur, doch dit voorschrift 
leent aan den bestuurder van een motor
rijtuig niet het r echt toe om binnen de 
bebouwde kom met zodanige snelheid te 
rijden, ook daar 1.caar of dan wann eer 
over eenkonistig meergerioemd art. ~- door 
middel v an van Overheidswege (B. en 
W.) voor een bepaalden weg of bepaald 
weggedeelte g eplaatste verkeerstekens 
een geringere maximumsnelhied is aan
gediûd. 29 Juni. 

- Arrest van den Hogen Raad. (Wegen
verkeersreg. art. 8) . - De onderhavige 
t elastelegging, de begrippen "berm" en 
,,rijbaan" tegenover elkaar stellende, 
h eeft deze gebruikt in de gewone beteke
nis dier woorden, waarbij de berm h et 
g edeelte van den weg is, dat langs het 
vóor het berijden ingerichte gedeelte 
daarvan, de rijbaan is g elegen. - Door 
de woorden "den berm is opger eden" van 
de bewezenverklaring wordt r eeds uitge
drukt dat niet is gebruik gemaakt van 
een. bepaalden weg of g edeel te daarvan, 
·voor som7nige soorten v an voertuigen 
aangewezen. - D e strekking van art. 8, l e 
lid, der Wegenverkeersregeling is, dat de 
bestuurder van een v oertui g verplicht is 
van de rijbaan gebruik t e maken, behalve 
in de gevallen, waarin dan het ver keer in 
gevaar kan u:orden gebracht of andere 
weggebruikers in sterker mate worden 
belemmerd of overlast ondervinden dan 
in de gegeven om standigheden onvermij
delijk is. I n die gevallen kunnen b e 
stuurders i,erplicht, maar ook alleen dan 
gerechtigd zijn van den berm g ebruik te 
ma/een. - Anders t .a.v. dit laatste punt: 
Adv.-Gen. Langemeijer. l!J6 October. 

Wegenverkeerswet. 
- Wet, houdende vervanging van de wet

geving nopens het verkeer op de wegen. 
S . I 52. 22 D ecember. Blz. iI327. 

Wegenwet. 
- Besluit, houdende beslissing op het be

roep, ingesteld door Mr. C. J. B . du Croo, 
als gemachtigde van F. A . L . C. Baron 
Schimmelpenninck van der Oye te Oos
terland tegen het besluit van de Com
missaris der provincie Zeeland van 4 D e

. cember 1943 tot vaststelling ingevolge de 
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W egenwet v an de legger v an de gemeen
te Oosterland. 

S . I 10. 13 Janu ari. Blz. 12. 

- Koninklijk besluit. (Wegenwet artt. 30 
en 4). - In de legg er moet de bestaande 
toestand der verharding worden vermeld. 
- Deze verharding, oorspronkelijk be
staande uit puin en grind" is in 1939 door 
de Militaire Overheid vervangen door 
een asfaltbetonverharding, zonder dat 
daarin de onderhoudsplichtige is gekend. 
In verband daarmede dient in de legger 
als omvang van de onderhoudsplicht te 
worden vèrmeld, dat hij omvat het g eh ele 
onderhoud van de weg en van een ver
harding van puin en grind. - Uit de 
omstandigheid, dat cle eigenaar van een 
weg de langs deze weg lopende rijwiel
paden heeft doen voorzien van wegwij 
zers van de A.N.W.B. en dat deze rij
wielpaden met zijn toestemniing zijn op
genomen in door deze Bond uitgegeven 
streekkaart en, kan niet worden afgeleid, 
dat door de rechthebbende aan de weg 
de bestemming van openbare weg is 
gegeven; te minder is daartoe aanleiding, 
ni1 çPbleken is, dat de bedoelde rijwiel 
paden niet één geheel vormen m et de 
weg, zodat hetgeen met de rijwielpaden 
moge zijn ge/ichied, niet de openbaarheid 
der onderwerpelijke wegen t engevolge 
kan hebben. 7 Juni. 

- Besluit, houdende beslissing op de be
roepen, ingesteld door 1°. de M ajoor , 
Eerstaanwezend-Ingenieur der Genie te 
Utrecht, hiertoe gemachtigd door de Mi
nister van Oorlog en 2 °. burgemeester en 
wethouders van de gemeente de B ilt, 
beide gericht tegen het besluit van Ge
deputeerde S taten van Utrecht van 26 Fe
bruari 1946, no. A1731' 45/402, tot vast
stelling van de wegenlegger der gemeen
te de B ilt. 

S . I 234. 7 Juni. Blz. 468. 
- Koninklijk besluit. (Wegènwet art. f8) . 

- Daar appellanten, die h et betrokken 
w eggedeelte h ebben te onderhouden, 
daarin niet op vo ldoende wijze voorzien, 
bestond voor de gemeenteraad gegronde 
aanleiding, het onderhoud ten laste van 
de gemeente te brengen. Nu omtrent de 
overneming geen overeenstemming ·is 
verlcregen, is de jaarlijke uitker ing, wel
ke van appellanten wegens bevrijding 
van de onderhoudsplicht wordt gevor
dercl, t erecht bepaald op een bedrag dat 
niet hoger is dan h et?een p er jaar voor 
behoorlijk onderhoud werd vereist. Voor 
de toepassing van art. !/J O maakt h et g een 
verschil of een weg al of niet binnen de 
bebouwde kom is gelegen. 17 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Wegenwet art. 11 
i°. art. 11a). - Aan de ontvankelijkheid 
van een ingevolge art. 11a 1e lid bij de 
Kroon ingesteld beroep van een afwijzen
de beslissing van Ged. Staten op een 
verzoek tot ontrekking van een weg aan 
h et openbaar verkeer doet niet af, dat 

Ged. Staten het bij hen ingekomen adres 
van appellant b.lijkbaar niet als een be
roepschrift hebben Q1P.gevat, en tenge
volge hiervan volledige toepassing van. 
het 6e lid van art. 11 achterwege is ge
bleven, daar aangenonien kan worden 
dat dit adres wel als beroepschrift was 
bedoeld, en het onjuis.t zou zijn appellant 
niet-ontvankelijk t e verklaren wegens 
een hem niet toe t e r ekenen, overigens. 
verklaarbaar, verzuim. Onttrekking van 
de weg aan het openbaar verkeer is niet 
redelijk t e achten, daar de weg voor de 
eigenaren van de aangrenzende p ercelen. 
lanà, van genoegzaam belang is. 

8 Juli_ 

- W et tot wijziging van artikel 55 v an de 
Wegenwet. S . I 299. 15 Juli. Blz. 650. 
Koninklijk besluit. (Wegenwet artt. 4~ 

30). - Bordjes "eigen weg'~ aan h et be
_Qin en het einde van een weg clekken 
niet een gedeelte van de weg, dat t evens. 
een onderdeel is van een verkeersroute. 
- Onderhoudsplichtige van een door ap
pellante in eigen grond. aangebrachte en 
door haar tot 19./!/l on derhouden duiker 
is appellante zelf. 21 Juli. 

- Koninklijk B es.luit. (Wegenwet art. 4),. 
- Duidelijk is kenbaar gemaakt, dat het 
onderhavig u,eggedeelte slechts ter bede 
voor een ieder toegankelijk is, en bo
vendien is reeds 34 jaar geleden door 
de r echtsvoorganger van de eigenares de· 
weg met een tolboom afgesloten. Der
halve is hier aanwezig een geval, als be
doeld in het !/Je lid. - Aan T.et feit, dat de 
weg (een andere als in het v orig geval) 
van oude tijden af, en zeker ook gedu
rende 30 achtereenvolgende jaren nà het 
tijdstip van 30 jaren vóór het inwerking
treden der Wegenwet voor een ieder toe
gankelijk is geweest, doet niet at-, dat de 
rechtsvoorganger van appellant om
streeks 193!/J op verscheidene wijzen het 
verkeer over de weg heeft bemoeilijkt,. 
daar h et publiek ondanks deze belemme
ringen 1,an de weg gedurende voormeld" 
tijdvak steeds h eeft gebruik gemaakt. 

5 November .. 
- Koninklijk Besluit. (Wegenwet art. 35). 

- T erecht zijn in de door Ged. Staten 
vastgestelde legger de eigenaren van de· 
aangrenzende percelen met het onder 
houd van de weg belast, nu de weg in 
1876 op de 'IJOrige wegenlegger is g e
plaatst met vermelding, dat het onder
houd door de eigenaren van de aangren
zende percelen zou moeten geschieden en 
door appellant geen omstandigheden zijn 
aangevoerd, waaruit zou kunnen blijken, 
dat deze onderhoudsplicht ten onrechte· 
in de legger is opgenomen. 

!IJS D ecember. 
Werkloosheid. 
- B esluit, houdende vastst elling van de· 

t aak en de werkwijze v an de R ijksdienst 
voor de Uitvoering van Werken (Organi
satiebesluit D .U.W. 1948) . 

S . I 453. 20 October. Blz. 897. 
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Wonin gwet. 
-- Koninklijk B esluit. (Woningwet art. 1, 

11; Gemeentewet art. 281) . - H et voor
schrift ener bowioverordening, dat alvo
rens een beslissing wordt genomen op een 
aanvraag om bouwvergu nning, voor de 
toepassing der voorschriften m et betrek
king tot het uiterlijk van gebouwen het 
advies ·rnoet worden ingewonnen van een 
intercommunale dienst voor g emeente
werken en bouw- en woningtoezicht; is t e 
beschouwen als een voorschrift, als be
-doeld in art. 1 der woningwet; h et is der
halve ingevolge art. 11 aan de goedkeu
ring van Ged. Staten onderworpen. - In 
art. 231 der gemeentewet 1noet onder "in
zenden" worden verstaan .,,verzenden", 
zodat h et tijdstip van ontvangst van de 
beslissing van Ged. Staten door het ge
meentebestuur irrelevant is. 

29 November 1947. ( Aanv. 1947 blz . 11). 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36). 
- Wijziging van een ititbreidingsplan, 
waarmede belangrijke stedebouwkundige 
verbeteringen worden verkregen, lwn niet 
afs tuiten op het bezwaar, dat die wijzi 
gingen worden aangebracht op de basis 
van door de bezetter bewerkstelligde af 
braken. 8 Jan uari. 

- Koninklijk B esluit. (Woningwet artt. 36, 
87). -- H et bezwaar van appellanten, dat 
het ititbreidingsplan in bezettingstijd zon
der de medewerking van gemeenteraad en 
Gedeputeerde Staten is tot stand geko
men gaat niet op, aangezien de besluiten 
.tot vaststelling en gedeeltelijke goedkeit
ring van het plan bevoegdelijk zijn ge
nomen en niet ter zake doet, of de hier 
aangewende op de verordening 152/1941 
steunende bevoegdheden van de burge
meester en de Commissaris der provincie 
in strijd zijn met de in de woningwet" 
neergelegde bedoeling van de wetgever, 
daar uit de plaatsing van genoemde ver
ordening op de lijst B van het Besluit 
bezettingsmaatregelen voortvloeit, dat de
ze bevoegdh eden door de Nederlandse 
wetgever zijn erkend. 20 Februari. 

- B esluit to t verlenging van de schorsin g 
v an he t besluit van de raad der gemeen te 
Wymbritseradeel d .d. 31 J uli 1947, betref
fende het verlenen van bouwvergunning 
v oor uit breiding van een bakk erij. 

S . I 69. 25 Februari. Blz. 77. 
- B esluit tot v erlen ging van de schorsing 

van het besluit van b u cgem eest er en wet
houders van Rolde d.d. 6 M ei 1947, waar
bij aan M ej. J. B osm a , te Assen, een 
bouwvergunnin g is verleen d. 

S . I 74. 27 Februari . Blz.86. 
-- Koninklijk B esluit. (Woningwet art. 36). 

Weliswaar is uit stedebouwkundig 
oogpunt de ligging van de fabriek van 
,appellante te midden van de overige be
,bouwing, en dus ooi~ de uitbreiding van 
.haar ind·ustrie, niinder gewenst, maar dit 
weegt niet op tegen de economische be
.langen, welke met die uitbreiding niet 
..slechts voor de appellante zelf, maar ook 

voor de gemeenschap zijn gemoeid; het 
stedebouwkundige bezwaar kan beper kt 
worden door de bestem1ning der betrok
ken percelen tot industriet errein t e bin
den aan voorwaarden. - Goedkeuring 
iwrdt onthouden aan gedeelte van het 
uitbreidingsplan, w aarin de v ercelen van 
appellante worden bestemd voor straat
aanleg en u·oningbouw. 1 Maart. 

- Besluit tot schorsin g van d e b esluiten 
v an burgemeester en wethouders van 
's- G ravenhage v an 8 Octob er 1947 en van 
d e raad dier gem een te van I M aart 1948, 
betreffende voorzien ingen aan h et p erceel 
D illenburgstraat (L.) 6. 

S. I 102. 13 Maart. B lz. 114. 
- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 86). 

- Het is niet in t e zien, waarom de 
historisch g egroeide toestand, dat in de 
dorpsbebo,uwing boerderij en aanwezig 
zijn, zou moeten worden tegengegaan 

· door het weren van een boerder ij, die 
juist een verrijking van h et aspect en 
een versteviging van h et karakter van 
het boerendorv betekent. - Rooilijnen, 
die te ver achteruitgebracht zijn en de 
bestaande bebouwing treffen, zijn bij een 
plattelandsbebouwing onaanvaardbaar; 
afwisselende afstanden va1J, de bebouwing 
tot de weg moeten ter verkrijging en 
handhaving van een specifiek landelijk 
karaktP-r juist aan.oewezen worden ge
acht. 28 Juni. 

- Koninklijk beslitit. (Woningwet art. 36). 
- Zolang niet tot uitvoering van h et 
uitbreidingsplan wordt overgegaan, wor
den appellanten door dat plan niet be
nadeeld, terwijl, als inderdaad tot het 
bouwen van woningen op hun gronden 
zal worden overgegaan, een redelijke 
schadeloosstelling aan hen gewaarborgd 
is, daar hun de eigendom dezer gronden 
slechts door aankoov of onteigening ont
nomen kan icorden. - Daar een weg, op 
de bij het besluit van Ged. Staten be
horende kaart aangeduid, slechts zal 
worden aangelegd wanneer de r est van 
h et plan is uitgevoerd, l evert goedkeu
ring van het plan geen beletsel op om de 
v raag, of deze weg w ellicht geniist kan 
worden, te gelegenertijd bij een h erzie
ning van het plan aan de orde t e stellen. 
- Ten onrechte is niet in h et plan aan
gegeven dat een bepaalde weg aan beide 
zijden zal moeten worden bebouwd, doch 
er is geen r eden hierom goedkeuring aan 
het plan t e onthouden, aangezien alle 
gelegenheid bestaat h et plan op dit punt 
te herzien. 30 Juni. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 87 
j°. art. 40). - Nu de belangh ebbenden 
(i.c. B . en W. ener aangrenzende g e
meente) bij het indienen van hun be
zwaren bij Ged. Staten de in art. 37 2e 
lid gestelde termijn niet in acht h ebben 
_genomen, kan het bezwaarschrift, dat zij 
bij de Kroon ingediend hebben, niet in 
behandeling worden genomen. 7 Juli . 
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- I{oninklijk besluit. (Woningwet art. 86 
i° - art. 87). - H et aanbrengen van wij
zigingen in een uitbreidingsplan na het 
ter inzage leggen is, indien deze wijzigin
gen van ondergeschikte aard zijn en bo
vendien v an de wijziging onkundig zijnde 
derden daardoor niet worden benadeeld, 
niet in strijd met enig artikel of 1net de 
strek /Ging van de Woningwet. - D e scha
devergoedingsverordening biedt voldoen
de waarborgen, dat de geleden schade 
wordt vergoed, nu t egen de beslissingen 
van de gemeenteraad , of en tot welk be
drag de schade wordt vergoed, voorzie
ning kan worden gevraagd bij Ged. Sta
ten en voorts in het algem,een is voorge
schreven dat vóór de vaststelling van de 
ver.ooeding het advies moet u;orden inge
wonnen van een comniissie van drie, op 
verzoek van de meest gerede partij door 
de kantonrechter te benoemen, lleskundi 
gen. 17 Augustus. 

- Koninklijk besluit. (Woningwet art. 36 
j 0

• art. 89). - H et bezwaar van Ged. 
Staten tegen lliffer entiëring v an de agra
rische bebouwing in een aantal rubrie
k en, voorzover aan boerder ijen ook eisen 
worden gesteld met betrelcking tot be
bouwd oppervlak, schuurruimte, terrein
grootte en bedrijfsgrootte, is ongegrond, 
·daar de bestemmingen van het plan in 
hoofdzaak een duidelijk stedebouwkun
llige betekenis hebben en niet kan wor
llen volgehouden, dat llaannede regelend 
opgetreden zou worden 1net betrekking 
tot de agrarische ontu;ikkeling van het 
betrokken gebied, noch dat het plan voor 
de bestaande verhoiidingen ten aanzien 
van bezit en bellrijf een dusdanige ingrij
pende maatregel zou betekenen, dat lle be
langen van eigenaren en bevolking daar
lloor in het gedrang zouden komen.-Er is 
geen grond voor de stelling, dat slechts 
een plan in onllerdelen een gedetailleerde 
uitwerking van de bestemmingen mag 
bevatten; voor het verschil tussen plan 
in hoofdzaak en plan in onllerdelen is het 
tijdstip van uitvoering beslissen(!. - Daar 
bebouwingsvoorschrift en volgens art. 89 
lid 1 slechts tegelijk niet een plan in on
llerdelen kunnen worden v astgest eld, kan 
een artikelsgewijze toelichting op een 
plan in hoofdzaak slechts in het renvooi 
worden opgenomen, wanneer men bepa
lingen wil opnemen ten aanzien van be
llrijf sgrootte enz. - Een verbod van her
bouw en ingrijpende veranllering en ver
betering van een aantal woningen, dat cle 
strekking heeft een uit agrarisch oog
punt wenselijke uitdunning van de be
bouwing te bereiken, nioet als negatieve 
stedebouwkimdige regeling voorafgaan 
aan de in het plan opgenomen positieve 
regeling van de zijdelingse afstand. 

2S Aiigustus. 
- IConinklijlc besluit. (Woningwet art. 86) . 

- Het bezwaar van appellanten, dat het 
wijzigingsplan inbreulc maalct op de rech
t en, u;elke een hunner ontleent aan een 
door hem in . 1934 met lle genieente aan-

gegane overeenkomst kan geen grond op
leveren, aan het plan goedlceuring t e ont
houden, nu vaststaat, dat de overeen
komt door beide partijen volledig is na
g eleefd. - H et is niet mogelijlc aan de 
u;ensen van appellanten t egemoet te ko
·rnen zonder aan de vo ldoening aan stede
bouwlcundige eisen van het plan afbreuk 
te doen. Voorzover zij door het plan wor
den benadeeld, lcunnen zij zich beroepen 
op de gemeentelijlce schadevergo edings
verordening. 1 November. 

- Besluit tot vernietiging van het besluit 
van de raad der gemeente Wymbritsera
deel d.d. 3I Juli 1947, betreffende ver
lening bouwvergunning voor uitbreiding 
bakkerij. 

S . I 502 . I6 November. Blz. 972 . 
- IConinklij/c Besluit. (Woningwet art. 40). 

- Hoewel tegen de door Ged. Staten 
vastgestelde plannen door belanghebben
den geen bezwaren zijn ingebracht, wordt 
toch aan d:ie planne n goedkeuring ont
houden op grond dat ten gevolge van de 
opzet der plannen in onderdelen het 
bouwrijp maken zou leiden tot zo hoge 
bouwterreinprijzen per woning, dat ex
ploitatie door de gemeente uit econo
misch oogpunt niet verantu;oord zou zijn 
en het bouwen van woningen door parti
culieTen er door zou worden geremd, t er
u;ijl voorts in de eerstkomende jaren in 
de gemeente geen bouw- activiteit van 
enige betekenis is te verwachten. Mede 
gelet op de loop van het be-vollcingscijfer 
/can derhalve de omvang vari de plannen 
in onderdelen zonder bezu;aar aanzienlijlc 
worden beperkt. 17 D ecember. 

Zeeong·evallenwet. 
- Wet, houdende w1Jz1gmg der Invalidi

teitswet, der Zeeongevallenwet I9I9, der 
Ongevallenwet I92I, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet I922 en der Noodwet 
Ouderdomsvoorziening. 

S . I 470. 29 October. Blz. 9I5. 
- Besluit tot vaststelling van het tijdstip 

van inwerkingtreding der artikelen I, sub 
2° , 3 ° , 4 ° en 5° , III, IV en V der Wet 
van 29 October I948, Staatsblad No. I 
4 70, houdende wijziging der Invaliditeits
wet, der Zeeongevallenwet 1919, der On
gevallenwet 192I, der Land- en Tuin
bouwongevallenwet 1922 en der Noodwet 
Ouderdomsvoorziening. 

S. I 582. 28 December. Blz. 1347. 
Zlekenfond senbeslult. 

· B esluit, houdende wijziging van het 
Tweede Uitvoeringsbesluit van de Secre
taris-Generaal van het Departement van 
Sociale Zaken ingevolge het Ziekenfond
senbesluit. S tbl. 1941, No. S. 809. 

S . I 360. 7 Augustus. Blz. 765. 
Ziekenfondsraad, 
- Besluit tot vaststelling van het Besluit 

op de Ziekenfondsraad. 
S. I 32. 31 Januari. Blz. 47, 

- Besluit tot vaststelling van de datum 
van inwerkingtreding van de Wet op de 
Ziekenfondsraad, Stbl. No. H 135 en van 
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het Besluit op de ziekenfondsraad, Stbl. 
No. I 32. 

S . I 504. 17 November. Blz. 985. 
Ziektewet. 
- Arrest van den Hoogen Raad. (Ziekte

wet art. 69). -Nu een vaststelling van 
het deel der premie, door den verzekerde 
verschuldigd over den tijd, waarover het 
loon betaald wordt - zoals de artt. 69, l id 
5, en 117, lid 2, dit naar de letter verlan-

•gen - in het huidige stelsel van premie
berekening bij de loonuitbetaling door
gaans onmogelijk is, moet een weg wor
den gevolgd, waarbij het telkens op het 
loon verhaalbare deel der premieschuld 
van den werknemer .zoveel mogelijk in 
o ver eenstemmin.o is met het aan deze be
palingen ten grondslag liggende beginsel 
ener gelijkmatige verdeling. - Dit zal zo 
veel mogelijk worden bereikt, indien ter 
vaststelling van het bij de loonbetaling 
af te houden premiebedrag de 1 %, in art. 
69 lid 1 vermeld, wordt berekend over het 
in h et tijdvak, waarop de loonbelasting 
betrekking heeft, verdiende loon, zolang 
niet op het ogenblik der loonbetaling 
vaststaat of redelijkerwijs te verwacht en 
is, dat het door den verzekerde over de 
betrokken premiebetalingsperioden t e ver
dienen loon meer zal bedragen dan h et 
volgens art. 68 voor deze periode te be
reke·nen maximttm loon, dat voor premie
berekening •in aanmerking komt. Zodra 
zulks wel het geval is, zal de 1 % moe
ten worden berekend over het bedrag 
verkregen door het aantal dagen, waarop 
de verzekerde gedurende den tijd, waar
over het loon wordt betaald, heeft ge
Werlct, te vermenigvuldigen met f 8. In
dien later mocht blijken, dat aldus t e veel 
of t e weinig is afgehouden, ontstaat of 

· blijft ter zake hiervan bestaan een 
schuld, zij het dan voor wat betreft een 
schuld van den werknemer het bijzondere 
verhaalsrecht (door afhouding) niet zal 
kunnen worden uitgeoefend. 16 Januari. 

- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 
besluit van 20 Januari 1930, Staatsblad 
No. 18, tot vaststelling van een alge
mene maatregel van bestuur, als bedoeld 
in artikel 46, derde lid, der Ziektewet. 

S . I 67. 23 Februari. Blz. 77. 
- B esluit tot vaststelling van de premiën 

voor de verplichte ziekteverzekering van 
de bij de ziekenkassen van de Raden van 
Arbeid verzekerden. 

S . I 253 . 23 Juni. Blz. 509. 
- Besluit tot wijziging van het Koninklijk 

besluit van 26 Februari 1930, Stbl. No. 
50, tot vaststelling v an voorschriften be
treffende de berekening en inning der 
premiën, zomede betreffende de admini
stratie der premiën en der ziekengeld
uitkeringen door d e ziekenkassen van de 
Raden v an Arbeid. 

S. I 384. 20 Augustus. Blz. 819. 
- Besluit tot vaststelling van een algemene 

maatregel van bestuur, als bedoeld bij de 
artikelen 6, vijfde lid, en 145 der Ziekte-

wet ten aanzien van de verzekerden, 
werkzaam in de landbouw-, tuinbouw- en 
aanverwante bedrijven. (Dagloonbesluit 
Land- en Tuinbouwbedrijven.) 

S . I 420. 16 September. Blz. 843. 
- Besluit, houdende wijziging van het Ko

ninklijk besluit van 23 Juni 1948, Staats
blad No. I 253, tot vaststelling van de 
premiën voor de verplichte ziekteverze
kering van de b ij de ziekenkassen van de 
Raden van Arbeid verzekèrden. 

S . I 581. - 24 December. Blz. 1346. 

Zuivering Fllmproductiewezen. 
--,_ Wet, houdende nadere wijziging van het 

B esluit Zuivering Filmproductiewezen, 
Staatsblad 1945, No. F 149. 

S . 1 u4. 18 Maart. Blz. 125. 

Zuiverin gsbesluit. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Pensioenwet 1922 art. 95; Zui
veringsbesluit 1945 art. 58 1e lid). -
- ][Zaagster, die ter zake van het op 17 
Dec. 1943 overlijden van haar echtgenoot 
in het genot was van .ee·n weduwenpen 
sioen, meent dat zij dit r echt op wedu
wenpensioen uit eigen hoofde heeft, zodat 
een ontslag krachtens het Zuiveringsbe
sluit 1945, waarbij wijlen haar echtgenoot 
alsnog met ingang van 11 Dec. 1943 wordt 
ontslagen met verval van alle rechten, 
ook van zijn nagelaten betrekkingen, 
haar niet regardeert. - I ngevolge art. 5, 
Se lid van _ het Zuiveringsbesluit 1945 
worden de rechtsgevolgen verbonden aan 
de aanvankelijke beëindiging der dienst
betrekking vervangen door die verbon
den aan het Zuiveringsontslag. Hiertoe 
behoort ook het recht op wediiwenpen
sioen. Aangezien de echtgenoot van 
klaagster door het Zuiveringsontslag ge
acht moet worden op het tijdstip van 
zijn overlijden niet meer in dienst te zijn 
geweest, zou klaagster haar r echt op we
duwenpensioen moeten ontlenen aan art. 
95. Art. 43 nu legt bindend vast, dat de 
in art. 95 genoemde personen na t e laten 
betrekkingen zijn en niet uit eigen hoof 
de aanspraken op pensioen hebben. Te
recht is verklaard, dat klaagster geen 
recht op weduwenpensioen heeft . 

3 Maart. 
- Uitspraak van de Centrale Raad van 

Beroep. (Zuiveringsbesluit 1945 art. 5; 
A lgemeen Rijksambtenarenreglement art. 
99; Wachtgeldbesluit art. 8). - Tot "alle 
andere rechten", bedoeld in h et 5de lid, 
van het Zuiveringsbesluit 1945 behoren 
enkel die rechten, welke de ontslagene 
en zijn nagelaten betrekkingen krach
tens wettelijk voorschri ft of arbeidsover
eenkomst zouden lciinnen doen gelden als 
uitvloeisel van de betrekking, waaruit h et 
ontslag is verleend. Onaangetast blijven 
de rechten, ontleend aan een betrekking, 
waaruit men, anders dan krachtens het 
Zuiveringsbesluit 1945, is ontslagen. -
Een uitker ing krachtens art. 99 A.R.A.R., 
"voor eenzelfde tijdsduur als voor dat 
wachtgeld" - krachtens het Rijkswacht-
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g eldenbesluit ver leen d - ,,zou g elden", 
kan worden vervallen v er klaar d op grond 
van art. 8, Se l i d, v an laatstvermeld be
slu i t . D e tijdsduur van de uitkl!ring is af
hankelijk van art. 8. 16 Maart. 

- B esluit, h oudende ongegrondverklaring 
van he t beroep v an E . Daams, t e De
venter, in zake zuivering. 

S. I 241. 16 Juni. Blz. 494. 

K oninklijk besluit. (Zuiveringsbesluit 
1945, art. 5 j 0

• art. 9.) - Nu aan appel 
lant door de over h em g estelde besturen 
van bijzondere scholen ontslag is ver 
l eend zonder dat door de betrokken Mi
nister een last, als bedoeld i n art. 5 lid 1 
is g egeven, kan hij ingevolg,e art. 9 lid 1 
niet in zijn bero ep worden ontv an gen. 

9 Augustus. 

- Uitspraak van het Ambtenarenger ech t 
's - Gravenhage. (Zuiveringsbesluit 1945 
art. 4, l id 4). - A r t . 4, 4e lid, v. h . Zuive
ringsbesluit laat n i et toe g ezinsin kom
sten, verlcreg en iiit arbeid van de g e
schorste ambtenaar en zijn ech tgenote, 
aan t e mer ken als uitkeringen, g enoten 
voor noodzakelijk lev ensonderhoud, als 
bedoeld in even gen oemde bepaling. E en 
tegengestelde opv àtting is zozeer in strijd 
m et r edelijke begrippen en h et spraak
g ebruik, dat 1wàer e bestrijding daarv an 
g een zin heeft. 10 Augustus. 

- Besluit, houdende ongegrondverklaring 
van h et beroep v an J . J . A. H a rbrink 
Numan, te Amsterda m , in zak e zu ivering. 

S . I 3 73. 16 Augustus. Blz. 812. 

- Koninklijk besluit. (Zuiveringsbesluit 
1945 art. 2 jO . art. 5) . - Appellant is op 
grond van de in h et besluit vermelde fei
ten terecht m et verval van r ech ten door 
de Minister ontslagen. Hieraan doet niet 
af, dat de gewraakte handelingen niet 
zijn v erricht in de functie, waaruit ap
pellant is ontslagen, daar zijn opv atting, 
dat een zuiveringsmaatreg el slec h ts kan 
worden g enomen op grond v an handelin
gen, v erricht bij of in v erband met de tak 
van overheidsdienst, waaruit ontslag 
wordt verleend, g een steun vindt in het 
Zuiveringsbesluit 1945 en integendeel 
hiermede in strijd is te achten . 

11 Oc t ober. 
- Uitspraak v an de Centrale Raad van 

B ero ep . ( A1nbtenarenwet 1929 ar tt. 3 en 
58, l e lid; Zuiveringsbeslilit 1945 art. 8). 
zodani g e besluiten, waartegen krach tens 
- Art. 3, lle lid, sub b, zi et slechts op 
de bepalingen der A m btenarenwet 1929 
beroep op de administratiev e r echter 
openstaat. H et Ambtenarengerecht be
hoefde mitsdien h et bero ep, g ericht t egen 
een ontsla_q krachtens h et Zuiveringsbe
sluit 1945, nadat een adv iescommissie 
was g ehoord, niet door te zenden aan de 
Centrale Raad, aangezien voor zodanige 
v erwijzing, i .v.m. h et bepaalde in art. 5, 
Be lid, v. h . Zuiveringsb esluit 1945 g een 
grond bestaat. - Ook over "mis bruik 
van overheidsrecht" kan bij de ambte
narenrechter slechts g eklaagd worden, 
wanneer deze bevoegd is v an het beroep 
k enni s t e n e1nen, h etgeen t.a.v . een zui
v eringsgrondslag niet h et geval is. 

19 October. 




